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„Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu
care te-a scos din pãmântul Egiptului
ºi din casa robiei, sã nu ai alþi
dumnezei afarã de Mine” (Exod 20,
2-3) rãsunã grav, solemn, crucial, adânc,
capital, esenþial, hotãrâtor prima poruncã
din decalog. Dar logica primitivã pare
a fi neclintitã: dacã sunt mai mulþi
dumnezei sunt mai puternici.

Mare, lungã, istovitoare ºi grea a
fost lupta împotriva idolatriei. Cum sã
slujeºti unui singur Dumnezeu când toatã

SFÂNTUL PROOROC ILIE SAU DESPRE
STÂRPIREA IDOLATRIEI

lumea slujeºte atâtor dumnezei? Numai
un ºir de strãlucite, uimitoare,
surprinzãtoare ºi izbitoare minuni puteau
smulge pe om din þinutul morbid al
idolatriei ºi sã-l rãsãdeascã în grãdina
singurului ºi adevãratului Dumnezeu. Dar
chiar ºi aºa chinurile ºi zvârcolirile acestei
dezrobiri au fost cumplite, grozave,
inspãimântãtoare. Istoria poporului biblic
parcã nu este altceva decât o luptã
înverºunatã ºi crâncenã cu idolatria.

În ziua de 20 iulie Biserica ne pune
în faþã un moment mãreþ din întinsul ºi

Prof. Vasilicã NICA

Se poate forma o familie doar pe
voinþa singularã a unui individ? Din punct
de vedere creºtin, evident cã nu-i posibil.
Dar epoca noastrã modernistã ne aratã
cã lucrurile nu stau chiar aºa. Într-o
familie uneori nu pãrintele biologic este
recunoscut ca tatã pentru un copil, ci
cel care „asumã” creºterea lui, doar
recunoscându-l prin starea civilã ºi, apoi,
veghind asupra educaþiei lui. De când au
apãrut atâtea metode de procreere
artificiale nu mai este tatãl cel care
procreeazã copilul, ci cel care-l creºte.
Faþã de aceste noi mutaþii, Biserica

Biserica ºi reînnoirea
drepturilor familiei

trebuie sã fie foarte vigilentã, cãci
asistãm la o neliniºtitoare pierdere a
esenþialului. Familia, care înseamnã
însoþire prin taina Bisericii, este redusã
doar la o simplã decizie individualistã. Or,
individualitatea înlãturã comuniunea
persoanelor, aneantizându-o sau
trecând-o în planul secundar, promovând
alteritatea  ca pe o realitate fundamentalã.

Aºteptãrile dragostei sunt mai
întotdeauna dezminþite în lume. Sfânta
Scripturã este plinã de «iluzii» ale lui
Dumnezeu care s-au sfârºit în amare
decepþii. Odatã, El trãgea nãdejde cã va
afla struguri buni la casa lui Israel, dar
aceasta I-a dat struguri sãlbatici: «Pentru
ce a fãcut ea struguri sãlbatici, când Eu
Mã aºteptam sã facã struguri buni?»

Sã ne gândim la Naºterea
Domnului. Îngerul le-a spus pãstorilor
din Betleem: «Vã aduc o veste bunã
care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul» (Lc 2, 10). Aºa credea îngerul,
dupã inima lui bunã, dar vestea aceasta,
dimpotrivã, a stârnit tulburarea regelui
Irod ºi, pânã la urmã, tot poporul a
rãmas nepãsãtor faþã de venirea pe
lume a Pruncului dumnezeiesc.

Pervertirea
obrazului

(continuare în p. 2)
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S-ar pãrea cã dragostea se înºalã, dar, pânã la urmã, ea

are dreptate chiar ºi în deziluziile ei.Înºelaþi rãmân cei care
vor sã stingã flacãra ei. Poporul Israel ne este pildã grozavã
în privinþa aceasta.

Când Sfântul Petru s-a pus chezaº pentru toþi Apostolii
în faþa Mântuitorului, atunci când zice: «Noi am crezut ºi
am ajuns la cunoºtinþa cã Tu eºti Hristosul, Sfântul lui
Dumnezeu» (In 6, 69), Domnul Iisus Hristos îl învaþã minte
sã nu mai garanteze pentru toþi Apostolii, zicând: «Nu v-am
ales Eu pe voi, cei doisprezece? ªi totuºi unul dintre voi este
un drac». Avea în vedere pe Iuda, cel care apãrea faþã de
ceilalþi Apostoli cu un obraz curat ºi vrednic de încredere,
dar care de fapt avea douã feþe. Mai cu seamã la Cina cea
de Tainã obrazul lui Iuda nu trãda nimic deosebit. El avea
puterea de a-ºi arãta un obraz dupã împrejurãri. Acum avea
un obraz evlavios. Mai ales când mâncau doi dintr-un blid -
Domnul ºi Iuda. Se spune cã, neavând suficiente vase pentru
mâncare, se alãturau câte doi la un vas. Domnul întingea
împreunã cu Iuda în acelaºi blid. Dar ce faþã va fi avut oare
Iuda atunci când L-a sãrutat pe Hristos spre vânzare?

Un obraz dupã împrejurãri! Obrazul pervertit al
pãmânteanului foarte greu poate rãmâne statornic unei idei.
Când te încrezi într-o faþã a lui, deziluzia te pândeºte la uºã.
Faþa cealaltã îþi dezminte aºteptãrile. Doreºti sã vezi rãsãrind
fructele bucuriei în inimile ascultãtorilor - aici poate încãpea
relaþia pãrinte ºi fiu, profesor ºi elev, preot ºi credincios etc.
- ºi când colo eºti nevoit adesea sã-þi restrângi încrederea
în visele dragostei tale.

Dar pe omul nesincer îl cunoºti din priviri. La el este o
discordanþã între ceea ce pare cã este ºi ceea ce este în
realitate; aceasta se manifestã prin oglinda sufletului care
sunt ochii. Ne doare existenþa acestui fel de oameni în toate
tagmele societãþii. Din aceastã cauzã este prezentã mai
peste tot lipsa încrederii unul în altul, condiþie nedoritã a
însingurãrii, a închiderii în propria carapace, a nutririi
egoismului ºi a promovãrii iadului încã din aceastã lume.

Avem nevoie de multe lucruri. Cuprinsul acestui numãr
ne trezeºte multe curiozitãþi, aplecându-ne sã parcurgem
fiecare paginã cu rãbdare ºi interes aparte. Avem nevoie sã
ne cunoaºtem istoria, trebuie sã ne aplecãm spre
cunoaºterea lui Dumnezeu. Dar toate acestea n-au folos
deplin dacã nu avem încredere unul în celãlalt, dacã nu
suntem oameni cu adevãrat. Societatea însã dintotdeauna a
excelat prin deziluzii, prin inimi pervertite. Nu trebuie însã
sã descurajãm! Dacã mulþimile vicioase au tras istoria înapoi,
trebuie sã ºtim cã sfinþii au împins-o înainte. Ei mereu au
fost în contra gloatei perverse. ªi spunea cineva odinioarã
dintre aceºtia care au înnoit istoria: fiþi sfinþi ºi mulþi se vor
sfinþi în jurul vostru. Adicã aveþi voi înºivã, cititorilor, un obraz
curat ºi mulþi din jurul vostru se vor lumina devenindu-vã
prieteni adevãraþi. Cã de prieteni buni avem nevoie în
vacarmul vremurilor din urmã.

Pervertirea obrazului
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SFÂNTUL AªEZÃMÂNT AL NUNÞII (II)
Arhimandrit Emilian Simonopetritul - Muntele Athos

Deoarece anul 2011 este închinat celor douã Taine ale Bisericii, Taina Botezului ºi cea a
Nunþii, numãrul trecut (26), cel de faþã (27) ºi urmãtorul (28) ale anului cuprind una dintre cele

mai izbutite scrieri ortodoxe în privinþa cãsãtoriei, de fapt o predicã þinutã în anul 1971, în
biserica Sfântul Nicolae din Trikala, Grecia, de pãrintele Emilian Simonopetritul de la Sfântul

Munte Athos, unul din  marii pãrinþi duhovniceºti contemporani care a revigorat viaþa
duhovniceascã a ultimelor decenii. Tradus de Radu Hagiu, textul de faþã reprezintã partea de

mijloc a predicii ºi va face mare plãcere celor care se vor opri cu evlavie asupra lui.

De asemenea, când vã veþi alege
soþul, încredinþaþi-vã cã nu este un om
necomunicativ – în care caz nu va avea
prieteni. ªi dacã azi n’are prieteni,
mâine va socoti anevoios sã vã aibã
drept prieten ºi tovarãº. Pãziþi-vã de
oamenii nemulþumiþi, plângãcioºi ºi
întunecaþi, ce se aseamãnã unor pãsãri
mohorâte. Pãziþi-vã de cei ce se jelesc
mereu, zicând: „Nu mã iubeºti, nu mã
înþelegi” ºi altele de acest fel. Ceva la
aceste fãpturi ale lui Dumnezeu nu e în
regulã.

Pãziþi-vã ºi de fanaticii religioºi ºi
cei excesiv de evlavioºi; adicã de cei
ce se supãrã din pricina unor lucruri
mãrunte, care criticã tot ºi sunt
hipersensibili. Cum veþi putea trãi cu un
astfel de om? Veþi ºedea ca pe ghimpi.
Feriþi-vã ºi de cei ce socotesc cãsãtoria
ceva rãu, ca un soi de întemniþare, de
cei ce zic: „Dar niciodatã în viaþã nu
m’am gândit sã mã cãsãtoresc!”

Pãziþi-vã de falºii creºtini, care vãd
în cãsãtorie ceva dezgustãtor,
asemenea unui pãcat, ºi coboarã
grabnic ochii când aud vorbindu-se
despre ea. Dacã vã veþi cãsãtori cu unul
ca acesta, vã va fi un ghimpe în trup, ºi
o povarã pentru mãnãstirea sa, dacã
se va cãlugãri. Pãziþi-vã de cei ce se
cred desãvârºiþi ºi nu aflã greºealã
într’înºii, dar gãsesc mereu greºeli la
ceilalþi. Pãziþi-vã de cei ce se cred aleºi
de Dumnezeu ca sã-i îndrepte pe
ceilalþi.

Mai este o problemã serioasã cãreia
trebuie sã-i daþi atenþie: ereditatea.
Cãutaþi sã-i cunoaºteþi bine pe tatãl,
mama, bunicul, bunica, unchiul
celuilalt. Trebuie sã existe ºi minime
condiþii materiale. Mai presus de toate,
îngrijiþi-vã sã aflaþi despre credinþa
celuilalt. Are el sau ea credinþã? Are

idealuri persoana pe care vã gândiþi sã
v’o faceþi tovarãº de viaþã? Dacã pentru
el Hristos nu înseamnã nimic, cum vei
putea sã intri tu în inima sa? Dacã n’a
fost în stare sã Îl preþuiascã pe Hristos,
crezi cã te va preþui pe tine? Sfânta
Scripturã îi spune bãrbatului cã soþia
trebuie sã fie a „legãmântului tãu” (Mal
2, 14), adicã de credinþa ta, de religia
ta, ca sã þi se poatã alãtura spre
Dumnezeu. Doar atunci veþi putea avea,
dupã cum zic Pãrinþii Bisericii, o
cãsãtorie „cu încuviinþarea episcopului”,
adicã cu consimþãmântul Bisericii, ºi
nu un simplu act formal.

Discutã mai înainte lucrurile cu
duhovnicul. Examineazã împreunã cu
el fiecare amãnunt, ºi el va sta de
partea ta ca un prieten adevãrat, iar
când îþi vei atinge þinta, cãsãtoria ta va
fi un dar de la Dumnezeu (cf. 1 Cor 7,
7). Dumnezeu dãruieºte fiecãruia în
parte darurile sale. Pe unul îl duce înspre
cãsãtorie, iar pe altul înspre feciorie.
Nu cã Dumnezeu ar face aceastã
alegere zicând „tu du-te aici” ºi „tu du-te
acolo”, însã ne dã tãria de a alege dupã
dorirea inimii noastre, precum ºi
bãrbãþia ºi puterea de a îndeplini
aceastã alegere.

Dacã þi-ai ales astfel soþul,
mulþumeºte Domnului! Fã-i cunoºtinþã
cu duhovnicul tãu. Dacã n’ai unul,
amândoi ar trebui sã alegeþi împreunã
un duhovnic care sã vã fie Stareþ,
pãrinte, cel care vã va aminti de
Dumnezeu ºi vi-L va arãta.

În viaþã veþi avea multe greutãþi. Vor
fi o sumedenie de probleme. Grijile vã
vor înconjura, ºi nu va fi uºor sã duceþi
o viaþã creºtineascã. Însã nu vã temeþi.
Dumnezeu vã va ajuta. Faceþi ce vã stã
în putinþã. Puteþi citi cinci minute în
fiecare zi dintr’o carte duhovniceascã?

Sã citiþi. Vã puteþi ruga cinci minute în
fiecare zi? Rugaþi-vã. ªi dacã nu izbutiþi
cinci minute, rugaþi-vã douã. Celelalte
þin de Dumnezeu.

Când veþi întâmpina greutãþi în
cãsãtorie, când veþi vedea cã nu sporiþi
în viaþa duhovniceascã, sã nu
deznãdãjduiþi. Sã nu vã mulþumiþi, însã,
nici cu sporirea pe care aþi dobândit-o
pânã acum. Înãlþaþi-vã inimile cãtre
Dumnezeu. Urmaþi celor ce au dat totul
lui Dumnezeu, ºi faceþi ce puteþi ca sã
vã asemãnaþi lor, chiar dacã tot ce
puteþi face este sã vã doriþi în inimã
asemãnarea cu ei. Lãsaþi fãptuirea în
seama lui Hristos. ªi, când veþi urca
pe calea aceasta, veþi simþi cu adevãrat
care este rostul cãsãtoriei. Altfel, veþi
orbecãi în viaþã asemenea unui
nevãzãtor.

Care este, aºadar, rostul cãsãtoriei?
Vã voi spune trei din þelurile de cãpãtâi
ale acesteia. Mai întâi de toate,
cãsãtoria este o cale a durerii. Tovãrãºia
dintre bãrbat ºi femeie se cheamã
„împreunã-înjugare” (sizighia), adicã
lucrarea celor doi cu o sarcinã comunã.
Cãsãtoria este o împreunã-mergere, o
porþie comunã de durere ºi, bineînþeles,
de bucurie. Dar, de obicei, ºase strune
ale vieþii rãsunã trist, ºi doar una vesel.
Soþul ºi soþia beau din acelaºi pahar al
lipsurilor, tristeþilor ºi cãderilor. La slujba
cununiei, preotul le dã noilor cãsãtoriþi
sã bea din acelaºi pahar, numit „pahar
de obºte”, pentru cã împreunã vor purta
poverile cãsãtoriei. Paharul se mai
cheamã ºi „unire”, pentru cã ei se unesc
spre a împãrtãºi bucuriile ºi necazurile
vieþii.

Când doi oameni se cãsãtoresc, e
ca ºi cum ar zice: Împreunã
vom merge înainte, mânã de
mânã, prin vremuri bune ºi
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(va urma)

rele. Vom avea ceasuri întu-
necate, ceasuri de tristeþe,

împovãrãtoare, ceasuri plictisitoare.
Însã, în adâncul nopþii, vom crede pe mai
departe în soare ºi-n luminã. O, dragi
prieteni, cine poate spune cã viaþa sa
n’a cunoscut clipe grele? Dar nu e lucru
mic sã ºtii cã în clipele-þi grele, în griji,
în ispite, vei þine mâna celui iubit þie.
Noul Legãmânt spune cã tot omul va
suferi, mai ales cei ce se cãsãtoresc.

„Dezlegatu-te-ai de femeie?” – adicã,
eºti necãsãtorit? – întreabã Apostolul
Pavel. „Nu cãuta femeie. Iar de te-ai ºi
însurat, nu ai greºit, ºi de s’a mãritat
fecioara, nu a greºit; însã asuprealã
trupului vor avea unii ca aceºtia; iarã eu
cruþ pre voi” (1 Cor 7, 27-28). Þineþi minte:
din clipa în care te cãsãtoreºti, zice el,
vei avea parte de multe dureri, vei suferi
ºi viaþa ta va fi o cruce, însã o cruce ce
înfloreºte cu flori. Cãsãtoria va avea
bucuriile sale, surâsurile sale, lucrurile
sale minunate. Sã vã amintiþi, însã, în
zilele cu soare cã toate aceste flori
preafrumoase ascund o cruce, care
poate ieºi în orice clipã la luminã.

Viaþa nu e o petrecere, aºa cum cred
unii, care, dupã cãsãtorie, se prãvãlesc
din cer pe pãmânt. Cãsãtoria este o mare
întinsã, ºi nu ºtii când te va arunca pe
þãrm. Te însori cu persoana aleasã cu
fricã ºi cutremur, ºi cu mare grijã, apoi,
dupã un an, doi, cinci, descoperi cã te-a
tras pe sfoarã.

Sã credem cã nunta ar fi un drum
spre fericire este o mãsluire a cãsãtoriei,
asemenea unei tãgãduiri a crucii. Bucuria
cãsãtoriei înseamnã pentru bãrbat ºi
femeie împingerea împreunã a carului
pe drumul urcãtor al vieþii. „N’ai suferit?
Atunci n’ai iubit”, spune un poet. Doar
cei ce suferã pot iubi cu adevãrat. ªi,
de aceea, tristeþea este o însuºire
necesarã a cãsãtoriei. „Cãsnicia”, zice
un filosof din vechime, „e o lume
înfrumuseþatã de nãdejde ºi întãritã de
nãpastã”. Aºa cum oþelul se cãleºte în
furnal, aºa ºi omul se întãreºte în
cãsãtorie, în focul greutãþilor. Când vã
priviþi cãsãtoria de la depãrtare, toate
par minunate. Însã când vã apropiaþi, veþi
vedea ce multe clipe grele are.

Dumnezeu zice cã „nu este bine sã
fie omul singur” (Fac 2, 18), aºa cã i-a
pus alãturi un tovarãº, pe cineva care sã-l
ajute în viaþã, mai ales în luptele sale de
credinþã, fiindcã pentru a-þi pãstra credinþa
trebuie sã pãtimeºti ºi sã rabzi multã
durere. Dumnezeu ne trimite tuturor harul

Sãu. El ni-l trimite, însã, atunci când vede
cã suntem gata sã suferim. Unii, de
îndatã ce vãd o piedicã, o iau la fugã.
Uitã de Dumnezeu ºi de Bisericã. Însã
credinþa, Dumnezeu ºi Biserica nu sunt
o cãmaºã pe care s’o dai jos de îndatã
ce ai început sã asuzi.

Cãsãtoria este, aºadar, o cãlãtorie
printre necazuri ºi bucurii. Când
necazurile par copleºitoare, ar trebui sã-þi
aminteºti cã Dumnezeu este cu tine.
El îþi va ridica crucea. El a fost Cel ce
þi-a pus pe frunte cununa cãsãtoriei. Dar
când Îl rugãm ceva pe Dumnezeu, El
nu ne dã de îndatã soluþia. Ne îndrumã
înainte foarte încet. Uneori, îi ia ani ca
s’o facã. Trebuie sã cercãm durere,
altfel viaþa nu va avea înþeles. Veseleºte-te,
însã, cãci Hristos pãtimeºte cu tine, ºi
Sfântul Duh „se roagã pentru noi cu
suspinuri negrãite” (cf. Rom 8, 26).

În al doilea rând, cãsãtoria este o
cãlãtorie a dragostei. Înseamnã
plãsmuirea unei noi fãpturi omeneºti, a
unei noi persoane, cãci, zice Evanghelia,
„vor fi amândoi un trup” (Mat 19, 5; Mc
10, 7). Dumnezeu uneºte doi oameni ºi
îi face una. Din aceastã unire a doi
oameni, care se înþeleg sã-ºi
sincronizeze paºii ºi sã-ºi armonizeze
bãtãile inimii, rãsare o nouã fãpturã
omeneascã. Dintr’o astfel de dragoste
adâncã ºi spontanã, unul devine o
prezenþã, o realitate vie, în inima
celuilalt. „Sunt cãsãtorit” înseamnã cã
nu pot trãi nici mãcar o zi, nici mãcar o
clipã, fãrã tovarãºul meu de viaþã. Soþul
meu, soþia mea, e parte din mine, din
trupul meu, din sufletul meu. El sau ea
mã împlineºte. El sau ea este cugetul
minþii mele. El sau ea este pricina
pentru care-mi bate inima.

Perechea schimbã inele pentru a
arãta cã vor rãmâne uniþi în încercãrile
vieþii. Fiecare poartã un inel cu numele
celuilalt scris pe el, ce se pune pe
degetul de la care o venã duce direct la
inimã. Numele celuilalt, adicã, e scris
în propria inimã. Am putea spune cã
unul dã celuilalt sângele inimii sale. El
sau ea îl cuprinde pe celãlalt în însãºi
miezul fiinþei sale.

„Ce mai faci?”, a fost întrebat odatã
un scriitor. Acesta a rãmas surprins.
„Ce mai fac? Ce întrebare ciudatã! O
iubesc pe Olga, soþia mea”. Soþul
trãieºte pentru a-ºi iubi soþia, iar soþia
trãieºte pentru a-ºi iubi soþul.

„Harul dumnezeiesc e cerut pentru
cei ce se cãsãtoresc ca sã poatã frâna
tendinþa spre satisfacerea exclusivã a
poftei trupeºti, care coboarã pe fiecare
din cei doi la starea de obiect al
egoismului pãtimaº al celuilalt, ca sã
poatã frâna orice altfel de egoism ºi
infidelitate a unui soþ în raporturile cu
celãlalt; e cerut pentru întãrirea rãbdãrii
fiecãruia faþã de insuficienþele celuilalt
ºi a voinþei de întrajutorare a lui, ca sã
facã adâncã iubirea lor în Hristos, care
nu e posibilã fãrã înfrânarea egoismului
fiecãruia; în sfârºit e cerut pentru
naºterea de prunci, care echivaleazã ºi
ea cu înfrânarea egoismului de toate
felurile ºi cu înaintarea spre comuniunea
deplinã. Toatre acestea dau o castitate
legãturii cãsãtoriei, o cinste ºi o nobleþe
fiecãruia din soþi, o deschidere realã a
unuia spre altul, spre Dumnezeu, spre
semeni; prin toate acestea ei îºi câºtigã
mântuirea. Toate acestea ºi le promit ºi
ei unul altuia ºi pentru toate se roagã ºi
ei ºi rudeniile lor împreunã cu preotul, în
timpul slujbei.

Sau într-o altã formulare ºi mai
rezumativã: harul acestei Taine se dã
pentru dragostea totalã ºi deci
neprihãnitã între cei ce se cãsãtoresc,
pentru ajutorul ºi rãbdarea reciprocã,
pentru suportarea ºi biruirea cu rãbdare
a tuturor greutãþilor. Viaþa în doi e
complexã, având parte ºi de bucurii
procurate de dragostea ºi de dãruirea
reciprocã, care are în ea o anumitã
infinitate, dar ºi de greutãþi ºi de neputinþe
legate paradoxal cu indefinitul tainic al
persoanelor umane“

Harul Tainei Nunþii

Preot Dumitru STÃNILOAE
(Teologia Dogmaticã Ortodoxã,

vol. III, EIBMBOR, Bucureºti,
1997, p. 135)

„Isaie dãnþuieºte, Fecioara a
avut în pântece ºi a nãscut Fiu
pe Emanuel, pe Dumnezeu ºi
Omul. Rãsãritul este numele

Lui pe Carele slãvindu-L
pe Fecioara o fericim!“
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Cununia sau nunta este  cea mai
veche Tainã a Bisericii, întemeiatã de
Dumnezeu încã din Rai. Ea stã la
temelia familiei, a lumii întregi.

Învãþãtura Bisericii noastre defineºte
familia care ia fi inþã prin Taina
Cãsãtoriei drept „biserica cea micã” sau
„biserica domneascã”.

Când aceastã unire dintre un bãrbat
ºi o femeie se face „în Hristos ºi în
Bisericã”, ea primeºte chipul unirii dintre
Hristos ºi Bisericã.

Modelul familiei creºtine  trebuie
sã rãmânã Sfânta Treime, comuniunea
intertreimicã. Astfel, tatãl „trebuie sã fie
preocupat sã afirme autoritatea mamei
în faþa copiilor. Mama trebuie sã se
strãduiascã ºi sã le arate copiilor
iubirea plinã de grijã ºi ocrotire a tatãlui.
Copiii trebuie sã vadã unitatea iubirii
pãrinþilor ºi toate darurile pe care le
primesc din aceasta.”

Dupã cum afirmam în primele rânduri,
aceastã Tainã a fost instituitã de
Dumnezeu  încã din Rai, când zice: „Nu
este bine sã fie omul singur; sã-i facem
ajutor potrivit pentru el.” (Fac II, 18).

El a binecuvântat însoþirea
bãrbatului cu femeia, zicând: „Creºteþi
ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul ºi-l
stãpâniþi” (Fac I, 28). Iar Mântuitorul Iisus
Hristos a ridicat-o  la rang de Sfântã
Tainã. El a cinstit-o atunci când a luat
parte la Nunta din Cana Galileii (Ioan II,
1-11), când a fãcut ºi prima minune.

Importanþa acestei Sfinte Taine a
subliniat-o Mântuitorul prin cuvintele:
„Pentru aceasta va lãsa omul pe tatãl
sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de
femeia sa ºi vor fi amândoi un trup, aºa
încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci
ce a unit Dumnezeu omul sã nu
despartã” (Matei XIX, 5-6). Iar Sfântul
Apostol Pavel îi îndeamnã pe soþi sã-ºi
iubeascã soþiile ca pe trupurile lor,
precum ºi Hristos a iubit Biserica, iar
pe soþii sã fie supuse bãrbaþilor lor ca
Domnului „pentru cã bãrbatul este cap
femeii, precum ºi Hristos este cap
Bisericii” (Efeseni V, 23). Apoi încheie
cu aceste cuvinte: „Taina aceasta mare
este, iar eu zic în Hristos ºi în Bisericã”
(Efeseni V, 32).

Din momentul în care cei doi soþi
fac un singur trup prin Taina Cununiei
putem spune cã ei devin inseparabili.

C U N U N I A
„Învãþând arta de a trãi în doi,

nicãieri nu poate fi omul mai fericit ca
în sânul familiei.”

Primitorii acestei Sfinte Taine sunt
bãrbaþii ºi femeile, sau „mirele ºi
mireasa”, creºtini fiind, cãrora, dupã
fãgãduinþa datã în mod liber organelor
civile ºi apoi preotului, l i se
împãrtãºeºte harul dumnezeiesc spre
unire pentru totdeauna.

  Cei doi, bãrbatul ºi femeia , în
mod liber ºi responsabil s-au decis sã-ºi
însoþeascã viaþa asumându-ºi reciproc
datorii ºi responsabilitãþi.

Criterii de alegere
a viitorului soþ

„Frumuseþea trupului se vestejeºte
în timp, dar frumuseþea sufletului nu o
poate poci nici vremea, nici boala.

Frumuseþea trupului adeseori
cheamã la desfrânare pe cei ce o
privesc, pe când frumuseþea sufletului
atrage chiar pe Dumnezeu spre
dragostea cea potrivitã Lui” (Sfântul Ioan
Gurã de Aur).

Pe cei care pun preþ pe avere,
Sfântul Ioan Gurã de Aur îi avertizeazã
cã familia sau cãsãtoria nu este un
comerþ al aurului. Nunta nu trebuie
socotitã târguialã, ci comuniune de
vieþuire. Nu averea, ci virtutea face
bogatã pe femeie.

Calea cãutãrii ºi alegerii soþiei o
constituie rugãciunea prin care Îl lãsãm
pe Dumnezeu sã fie alegãtor al miresei.

Statisticile de anul trecut la nivel
european, constatã cã la fiecare
treizeci de secunde se pronunþã un
divorþ.

Criza familiei este invocatã adesea
de schimbãrile de mentalitate, modul
diferit cum este astãzi înþeleasã familia.

Scopul cãsãtoriei este: iubirea
dintre parteneri, sprijinul reciproc în
orice împrejurare ºi la bine ºi la greu
pânã la sfârºitul vieþii, evitarea
desfrânãrii ºi naºterea de prunci.

Referitor la cele relatate, Sfântul
Ioan Gurã de aur zice: „Cãsãtoria
pentru cei care vor s-o foloseascã aºa
cum trebuie este un mijloc de înfrânare
a poftelor care menþine natura în limitele
ei juste.” Iar Sfântul Vasile cel Mare
zice: „Cãsãtoria este onorabilã dacã

este încheiatã în mod legitim ºi cu
scopul de a avea copii, iar nu numai
pentru simpla plãcere.”

Sãvârºitorul Tainei Sfintei Cununiei
este episcopul ºi preotul.

Prin binecuvântarea preotului, cei ce
primesc aceastã Sfântã Tainã, se leagã
pentru tot cursul vieþii: „Ceea ce
Dumnezeu a unit, omul sã nu desfacã”,
astfel Taina este indisolubilã.

Locul sãvârºirii este biserica, în zi
de Duminicã, dupã Sfânta Liturghie.

Când se fac nunþile:

Alegerea zilei cununiei este foarte
importantã. Nunta nu se poate sãvârºi
oricând, existând anumite zile ºi
perioade din an în care este interzisã
cu desãvârºire. In calendarul nostru
ortodox gãsim scrise zilele în care nu
se fac nunþi. Consultarea preotului este
absolut necesarã.

Biserica recomandã ca Taina
Cununiei sã se sãvârºeascã în zi de
Duminicã.

Cum ne pregãtim
pentru aceastã Tainã?

–  Biserica recomandã celor doi
tineri ca, înainte de oficierea Cununiei,
sã se spovedeascã ºi dacã au
dezlegare ºi bunãvoinþã se pot ºi
împãrtãºi.

–  Sã vinã la Cununie în stare de
curãþie trupeascã.

–  Sã nu aibã relaþii intime înainte
de Cununie, rochia albã a miresei
reprezentând puritatea ºi curãþenia.

Impedimente la cãsãtorie

– Vârsta soþilor: 18 ani pentru bãrbat
ºi 16 pentru femeie.

– Consimþãmântul liber trebuie
exprimat personal de fiecare soþ ºi în
mod public.

– Cãsãtoria are un principiu –
monogam, adicã bãrbatul sã aibã o
singurã femeie ºi femeia un singur
bãrbat ºi anume acela cu care s-a
cãsãtorit.

– Rudenia fizicã dintre
rudele consângene ºi cele

Preot Constantin GENES
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spirituale. Rudele de sânge nu
se pot cãsãtori pânã la gradul
VII.

– Cãsãtoria mixtã.

Este îngãduitã oficierea
slujbei Cununiei unui creºtin

ortodox cu un neortodox
sau un necreºtin?

Regulamentul de procedurã al
Bisericii Ortodoxe Române precizeazã
urmãtoarele: „Clericii sunt obligaþi sã nu
oficieze Taina Cununiei decât între
ortodocºi, asistaþi de nuni ortodocºi.
Cei de alt cult sunt obligaþi, înaintea
cãsãtoriei, sã îndeplineascã formalitãþile
de trecere la Ortodoxie. Preoþii care se
vor abate de la aceste norme, se vor
pedepsi cu canonisirea la sfânta
mânãstire, pânã la transferare, afarã de
cazul când au dezlegarea chiriarhului.”
(Legiuirile B.O.R., 1953, pag.63).

Rolul naºilor la Cununie

Naºii sunt acele persoane care
asistã pe finii lor la Taina Cununiei. Ei,
împreunã cu preotul slujitor, îndeplinesc
anumite gesturi sau acte liturgice, cum
ar fi:  punerea inelelor în degetul mirilor,
punerea cununiilor pe capul mirilor. De
asemenea ei þin lumânãrile de o parte
ºi de alta a mirilor. Aceste lumânãri
sunt un simbol al luminii sau cãii celei
adevãrate pe care trebuie sã meargã
viitorii soþi, naºii angajându-se sã fie
garanþi ai legãturii lor.

Aºadar naºii nu au numai un rol
estetic sau de decor. Ei devin din acel
moment pãrinþi sufleteºti ai finilor.

Condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineascã naºii

– sã fie ortodocºi.
– sã fie mai în vârstã decât mirii

pentru a avea mai multã autoritate în
faþa lor ºi mai multã experienþã de viaþã.

– sã fie cununaþi ºi cu o viaþã moralã
exemplarã.

Formula Sfintei Taine a Cununiei
este: „Se cununã robul lui Dumnezeu
(numele) cu roaba lui Dumnezeu
(numele) în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh. Amin.”

Iar pe capul celor doi se aºazã
cununiile, ca simbol al încoronãrii regilor
ºi reginelor.

Efectele cãsãtoriei

Soþii, odatã primind Taina Cãsã-
toriei, se unesc pentru toatã viaþa,
datorându-ºi unul altuia fidelitate
deplinã ºi întrajutorare reciprocã. Soþii
dobândesc anumite drepturi ºi obligaþii,
atât unul faþã de celãlalt, cât ºi amândoi
faþã de copiii lor. Împreunã au obligaþia
sã aibã grijã de copii, atât de creºterea
lor fizicã, cât ºi de pregãtirea lor
intelectualã ºi educaþia lor moralã.

Cum percep tinerii de azi
cãsãtoria?

O problemã foarte actualã este aºa
zisa „cãsãtorie înainte de cãsãtorie” sau
aºa numita „cãsnicie de probã”, unii
tineri trãind astfel în pãcat (concubinaj),
motivând cã vor sã se cunoascã, sã
vadã dacã se potrivesc, sau alþii spun
cã sunt prea tineri sã fie familiºti, cã
nu au bani de nuntã, de casã, cã nu au
carierã etc.

Dorinþa de aventurã este o altã
cauzã pentru care tinerii fug de
cãsãtorie. Cine fuge de cãsãtorie, fuge
de rostul pentru care a venit în lume. ªi
fuga de responsabilitate este o cauzã
pentru care ei nu vor sã se cãsã-
toreascã. Acest fel de a proceda duce
la consumarea cãsãtoriei ºi a dragostei
conjugale înainte de a face cãsãtoria
civilã ºi religioasã. În unele din aceste
situaþii apare plictiseala ºi în scurtã
vreme se destramã legãtura lor ºi rãmân
copiii dezorientaþi ºi fãrã sprijinul ºi
dragostea ambilor pãrinþi.

Ca o concluzie la cele relatate,
putem conchide cã Nunta este o Sfântã
Tainã înfiinþatã de Dumnezeu pentru
întrajutorarea soþilor, naºterea de prunci
pentru perpetuarea neamului omenesc,
obligaþia de a-i creºte ºi educa în spiritul
învãþãturii noastre de credinþã, iar cei
care trãiesc în concubinaj, neofici-
alizând aceastã legãturã a lor, sunt
niºte aventurieri ºi oameni lipsiþi de
responsabilitate ºi de moralitate.

De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române  a  proclamat anul
2011 „An omagial al Sfântului Botez
ºi al Sfintei Cununii“, ca an dedicat
Familiei creºtine, pentru a conºtientiza
societatea civilã ºi tinerii în special de
rolul ºi importanþa acestora în cadrul
lumii de azi, ca un îndemn spre credinþã,
moralitate, spre restabilirea valorilor
esenþiale ale vieþii pe pãmânt...

„Cei nãscuþi din Duhul se
cunosc dupã roadele Duhului,

cãci cel nãscut din cineva
seamãnã cu acela care l-a

nãscut.“
Sfântul Maxim Mãrturisitorul

„Naºterea voastrã a avut loc
odatã cu moartea voastrã“

Sfântul Chiril al Ierusalimului

„Cel nãscut din nou se
depãrteazã pe datã de

întuneric, cãci chiar din acest
fapt primeºte lumina.“

Sfântul Clement Alexandrinul

Pocãinþa adevãratã,
descoperitã ºi datã nouã prin

Harul lui Dumnezeu, ne aduce
din nou în Harul lui Dumnezeu.
De îndatã ce am cunoscut-o ºi

am primit-o, niciodatã dupã
aceea nu trebuie s-o mai

întinãm cu repetarea greºelii.
Nu te mai apãrã în nici un caz
dacã spui cã n-ai ºtiut, fiindcã

dupã ce ai cunoscut pe
Dumnezeu ºi I-ai primit

poruncile, pocãindu-te pentru
greºeli, - nu mai ai dreptul sã

mai greºeºti din nou...“
Tertulian - Despre Pocãinþã

„Ca orice viaþã, aºa ºi viaþa în
Hristos are o naºtere, o

pruncie, o creºtere ºi o stare
de bãrbãþie.“

Învãþãtura de Credinþã
Creºtinã Ortodoxã

Cel ce a împlinit o poruncã sã
aºtepte ispita pentru ea. Cãci
dragostea faþã de Hristos se

probeazã prin cele potrivnice.
Marcu Ascetul

Înfrânarea de la iubirea de
argint cãlãuzeºte sufletul spre

cutãþie, când înseamnã nu
numai lipsa banilor, ci ºi lipsa

poftei de a-i avea.
Casian Romanul

Rostiri
duhovniceºti
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Dumnezeu Tatãl a creat lumea prin
Cuvânt, iar Cuvântul este Hristos –
Logosul (Ioan 1, 1) ºi Duhul Sfânt se
purta pe deasupra apelor, prezent ºi El
ca împreunã lucrãtor. Dacã Dumnezeu
– în Treime – a fãcut lumea, nu se putea
ca „regele creaþiei” – omul sã nu poarte
pecetea Creatorului sãu.

„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”. (Fac 1, 26-27)
Aceste cuvinte pot fi înþelese doar în
lumina Sfântului Duh, luminã care pune
în evidenþã chipul Sfintei Treimi reflectat
în chipul primei familii aºezatã în Rai.
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. Omul a
fost creat dupã chip ºi e menit sã se
înalþe la asemãnarea cu Dumnezeu prin
întãrirea ºi desãvârºirea în virtute. Tradiþia
asimileazã adesea „chipul” cu mintea,
iar „asemãnarea” cu inima. Suntem
„dupã chip” prin raþiune ºi „asemenea”
cu Dumnezeu prin iubire. Dar sã facem
un pas mai departe: oare aceastã
noþiune de „chip” nu are ºi alt înþeles?

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
Fiul. 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!” (Fac 2, 23) Cele trei
persoane sunt: bãrbatul, femeia ºi…
Sfântul Duh! Bãrbatul ca model al Tatãlui

Omul om

„M-am înhãmat la carul unui ideal cam greu: transformarea omului în Om”. Pãrintele Arsenie
Boca (Tinerii, familia ºi copiii nãscuþi în lanþuri)

„Tu ce meserie ai avut, mãi, banditule? General, sã trãiþi, domnule sergent”. Petru C. Baciu
(Rãstigniri ascunse)

Preot Cãtãlin ILIE

ºi femeia ca model al Fiului. Chiar ºi
modul în care a fost fãcutã femeia din
coasta lui Adam, deºi Dumnezeu 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 al rãspunsului femeii
la iubirea bãrbatului. Cum Sfântul Duh
face parte ºi din Treimea – Dumnezeu,
vedem strânsa legãturã ce exista în
Paradis între om ºi Dumnezeu. „Ea se
va numi femeie (IªA în limba ebraicã),
pentru cã a fost luatã din bãrbatul ei (Iª
în limba ebraicã)” – spune Adam (Fac
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” (Fac
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 de o fiinþã.

Cum mai poate arãta astãzi, dupã
cãdere ºi venirea Mântuitorului, omul
acela de început, fãcut de Dumnezeu
dupã chipul Sãu? Omul „curat”,
nealterat de duhurile care au umplut
golul lãsat de plecarea Duhului Sfânt
dupã cãderea în pãcat! Un gol imens
pe care unul sau douã duhuri nu-l pot
acoperi. Este nevoie de o legiune ca
sã vedem în câte daruri se mãsura
prezenþa Duhului Sfânt în om. Patimile
ºi pãcatele demonizatului gherghesean
au personificat într-un demon fiecare
dorinþã ºi posibilitate de a primi un dar
al Duhului dumnezeiesc.

Omul nu poate trãi în afara duhurilor,
nu se poate rupe de acestea, pentru
cã la origine a fost mai mult duh decât
materie, dupã cum vedem în Rai, unde

putea vorbi direct cu Dumnezeu, iar
bãrbatul, femeia ºi Duhul Sfânt erau
cele trei persoane ce reflectau Chipul
lui Dumnezeu Cel întreit în persoane.

Omul „curat” este omul învãluit de
Duhul Sfânt, aºa cum este îmbogãþit
mirele prin Cununie, cãlugãrul prin
comuniunea obºtei sau copilul în
familie. Pentru a afla care sunt liniile
definitorii ale omului – Chip al lui
Dumnezeu, vã invit la o dezghiocare a
omului de... duhuri.

Un loc în care se pot cuibãri duhuri
strãine de Dumnezeu este sufletul celui
care nu respectã ceea ce este cunoscut
ca prima poruncã din lege. Duhul
idolatriei, duhul ateismului, duhul
materialismului sunt doar primele care
apar. Dupã ele vin duhul curviei, duhul
necinstirii de pãrinþi ºi apoi toatã cohorta
de duhuri ale omului aºa zis liber.

Prima poruncã din lege ºi cea mai
mare este „Sã iubeºti pe Domnul
Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu
tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu”.
(Deut 6,5) Poate sã fie dragoste la
poruncã? Se întreabã Sfântul Nicolae
Velimirovici ºi continuã: „Nu. Dar trebuie,
din pãcate, sã fie porunci pentru
dragoste, fiindcã inima întunecatã a
omului a uitat dragostea fireascã a
omului faþã de Iubitorul de om. Nici
mama nu-i aduce aminte copilului cã
trebuie s-o iubeascã, pânã ce copilul
într-atât uitã de cuvenita dragoste încât
îºi mâhneºte ºi îºi nesocoteºte mama,
luând-o pe panta alunecoasã a iubirii de
cele lumeºti. Atunci abia dragostea faþã
de mamã ajunge sã fie o poruncã – ºi
nu atât în folosul mamei cât a lui însuºi.
Îngerilor nu le dã Dumnezeu porunca de
iubire, pentru cã îngerii sunt aproape de
Dumnezeu ºi Îl iubesc în chip firesc.
Este o mare ruºine pentru neamul
omenesc cã are nevoie de o asemenea
poruncã, pentru cã o poruncã despre
dragoste este mai mult o mustrare decât
o poruncã. Oricine îºi dã cât de cât
seama ce face Dumnezeu pentru el ºi
ce-I datoreazã el lui Dumne-
zeu, trebuie cu adevãrat sã se
simtã adânc ruºinat cã omul
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cel tare de cerbice s-a fãcut
pricinã unei asemenea po-
runci. Cu mult mai firesc e

pentru om sã-L iubeascã pe Dumnezeu
decât e pentru copil sã-ºi iubeascã
mama, ºi de aceea dragostea omului
pentru Dumnezeu ar trebui sã fie, fãrã
nici o poruncã, mai vãditã decât cea pe
care o are copilul pentru mamã. De ce-ºi
iubeºte copilul mama? Pentru cã simte
dragostea ei. Dar de ce nu simte omul
dragostea lui Dumnezeu pentru el?
Fiindcã inima i s-a împietrit ºi duhul i s-a
întunecat de pãcat. Hristos a venit în
lume ºi pentru a pregãti inimile
oamenilor pentru dragostea cea înaltã a
lui Dumnezeu, pentru a le deschide ochii
duhovniceºti cei orbiþi” (Predici, ediþia a
II-a, în româneºte de Anca Sârbulescu,
Editura Ileana, Bucureºti 2006, pag.
464). Iubirea de Dumnezeu este
esenþialã pentru definirea omului,
asociind-o culorii albe, în cazul în care
aº vrea sã-l asemãn pe om cu un
aisberg. Pentru a mã face înþeles, voi
explica de ce am ales aceastã
asemãnare: în primul rând pentru cã
aisbergul are întotdeauna culoarea albã,
iar un aisberg de altã culoare este la fel
de ciudat ca ºi un om neiubitor de
Dumnezeu. În al doilea rând, aºa cum
aisbergul are o parte vãzutã ºi una
nevãzutã, la fel ºi omul are o parte
vãzutã, alcãtuitã din trup, vorbe ºi fapte,
dar ºi o parte nevãzutã a gândurilor ºi
intenþiilor care paradoxal, nu întotdeauna
au aceeaºi direcþie cu faptele ºi vorbele.
Mântuitorul Hristos ne aratã în
Evanghelie durerea rupturii dintre partea
interioarã ºi partea exterioarã a omului
când îi numeºte pe farisei „morminte
vãruite”, care s-ar traduce: „ceva (putred)
în interior ºi altceva (frumos) în exterior”,
dar ºi când pune faþã în faþã cârtirea celor
care „murmurau zicând cã a intrat sã
gãzduiascã la un om pãcãtos” cu „iatã,
jumãtate din averea mea, Doamne, o
dau sãracilor ºi, dacã am nãpãstuit pe
cineva cu ceva, întorc împãtrit” a lui
Zaheu. Mai mult, Hristos ne aratã cã
acea parte ascunsã, a gândurilor, pe care
omul se crede stãpân, este la fel de
vizibilã pentru Dumnezeu ca ºi partea
vãzutã a trupului ºi a faptelor. În pilda
vameºului ºi a fariseului spusã de
Mântuitorul, fariseul se ruga „în sine”,
deci nu cu voce tare, ºi Dumnezeu aude.
În Evanghelia Duminicii a ºasea dupã
Pogorârea Sfântului Duh citim: „dar unii
dintre cãrturari ziceau în sine: Acesta

huleºte. ªi Iisus, ºtiind gândurile lor,
le-a zis: Pentru ce cugetaþi rele în inimile
voastre?” (Matei 9, 3-4) iar in Evanghelia
ungerii din Betania (Luca 7, 36 º.u.)
Domnul rãspunde fariseului care cugeta
în sine: „Acesta, de-ar fi prooroc, ar ºti
cine e ºi ce fel e femeia care se atinge
de El, cã este pãcãtoasã” cu pilda
cãmãtarului care avea doi datornici.
Omul „curat” este omul sincer cu
Dumnezeu, cu sine însuºi, cu semenii
ºi care nu judecã pe alþii dupã ceea ce
se vede cu ochi trupeºti. Ca sã-l vezi pe
om întreg nu trebuie sã vezi numai ceea
ce mimeazã el în faþa lumii. Trebuie sã-l
cunoºti pe cât posibil, asemenea
Mântuitorului, ºi-n interior sau cu alte

cuvinte sã vezi dacã interiorul, gândurile,
sunt aceleaºi cu trãirea ºi cu fapta.
Fariseul care l-a judecat greºit pe
Domnul, „de-ar fi prooroc”, era stãpânit
de duhul mândriei încã de când apã pe
picioare nu i-a dat musafirului, aºa cum
cerea legea ospeþiei din vremea aceea,
sau sãrutare, sau untdelemn pentru a-i
unge capul. Ca urmare invitaþia nu a fost
pentru Mesia ºi Domnul, a fost pentru
un paria cu pretenþii de prooroc ºi Fiu al
lui Dumnezeu care trebuia cercetat.
Partea vãzutã este invitaþia la masã,
aparent de cinstire, dar partea nevãzutã
este dorinþa de umilire a acestui
presupus învãþãtor.

Aºa cum partea vãzutã a aisbergului
este determinatã de mãrimea ºi
densitatea pãrþii nevãzute care
întotdeauna este mult mai mare decât
cea vãzutã, omul ar trebui sã aibã mult
mai bogatã viaþa interioarã, spiritualã,
calculatã în rugãciune ºi mulþime a

faptelor bune nedezvãluite. În realitate
vedem oameni mândri ºi lãudãroºi
(uneori ctitori de biserici), fãrã viaþã
interioarã sau cu viaþã interioarã seacã,
plinã de pãcate, cu centrul de greutate
nu pe partea nevãzutã, ci pe cea
vãzutã, dar care par cã plutesc foarte
bine pe aceastã mare agitatã a vieþii.

Liniile definitorii ale omului „curat”
sunt date de intervenþia lui Dumnezeu
în istorie atunci când omul înlocuieºte
Duhul Sfânt cu duhul uciderii de frate –
la Cain, cu duhul necinstirii tatãlui – la
Ham, cu duhul nedoririi de copii – la
Onan, cu duhul bârfei la Mariam, sora
lui Moise, pedepsitã cu leprã, cu duhul
zgârceniei la Anania ºi Safira pedepsiþi
cu moarte imediatã. Toþi aceºtia au fost
pedepsiþi demonstrativ, dupã cum
tâlcuieºte Sfântul Ioan Gurã de Aur,
pentru cã Dumnezeu a curmat în acest
chip orice fel nou de rãutate apãrutã în
lume.

Astãzi este din ce în ce mai greu
sã întrezãrim aceste linii definitorii,
deoarece Dumnezeu nu mai
pedepseºte imediat pe ucigãtorii de
frate, în situaþia în care suntem
bombardaþi cu ºtiri ºi filme unde a ucide
pe alþii este mod de viaþã. Onanism, în
scrierile Sfinþilor Pãrinþi este fapta
cuplurilor care se poartã precum Onan,
nu-i doar pãcatul fãcut de cineva când
este singur ºi nu mai este de asemenea
pedepsit de Dumnezeu imediat cu
moarte. Mii sau milioane de familii fac
onanie ferindu-se de a face copii.

Cum ar arãta lumea, dacã fiecare
femeie care bârfeºte ar fi pedepsitã
imediat cu leprã ca Mariam? Iar despre
pãcatul lui Anania ºi al Safirei, spune
pãrintele Baºtovoi (Între Freud ºi
Hristos) „dacã Dumnezeu ar pedepsi cu
aceeaºi pedeapsã pe preoþii care iau
banii Bisericii, pe care nici nu i-au pus
acolo, cred cã nu ar ajunge preoþii vii
ca sã-i îngroape pe cei morþi”.

Lumea de astãzi este ca o scenã,
pe care se joacã o piesã în care se
amestecã duhuri peste duhuri ºi unde
este mai important ce spui ºi ce faci pe
scenã decât ce trãiesc interior actorii,
uitându-se cã tocmai aceastã trãire
interioarã corelatã cu voinþa Duhului Sfânt
ca singur unificator dã unitate piesei. Prea
multele duhuri care hãrþuiesc sufletele
„actorilor” nu pot asigura decât o falsã
unitate numitã comunism, socialism,
etc., toate chipul unor caricaturi ale
adevãratei vieþi în Hristos.
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Poate s-ar întreba cineva de ce la o
sărbătoare a Maicii Domnului ascultăm la Apostol
tocmai un astfel de text cu referire specială la
chenoza Domnului sau deşertarea de Sine.
Având în vedere că la Întruparea Mântuitorului
Iisus Hristos s-a produs o uniune ipostatică a
celor două firi, firea dumnezeiască şi cea
omenească, ei bine, o urmare fericită a acestei
uniuni a fost naşterea mai presus de fire a lui
Hristos din Sfânta Lui Mamă, care a rămas astfel
pururea Fecioară şi, mai mult, Născătoare de
Dumnezeu, cinstită fiind după cuviinţă de toate
neamurile. Acum, la încheierea sărbătorilor
închinate peste an Maicii Domnului, avem, aşadar,
motivaţia eternei fericiri cu care suntem datori
Maicii lui Dumnezeu, mai ales la Adormirea ei,
când troparul ne răsună întipărit cu veşnice
slove pe ceara inimii: „Întru naştere, fecioria ai
păzit, întru Adormire lumea nu o ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă,
fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti
din moarte sufletele noastre”.

Faptul că Hristos a luat chip de rob şi S-a
făcut asemenea oamenilor este o taină negrăită
ce ascunde în sine adevărul că Naşterea Lui a
fost supranaturală, pentru că dacă un om se naşte,
mai înainte neexistând în nici un fel, apoi Hristos-
Domnul nostru exista şi mai înainte de a Se naşte.
Prin urmare, dacă la naşterea oricăruia dintre
noi iniţiativa revine părinţilor, la Întruparea Lui, El
Însuşi a voit şi a avut iniţiativa înomenirii, şi asta
pentru că existenţa Sa dumnezeiască de mai
înainte Îi conferea această posibilitate, dar ce zic,
acest drept. De aceea, zămislirea Sa n-a avut
nevoie de vreun act omenesc, pentru că, altfel,
„iniţiativa mântuirii n-ar mai fi fost a dumnezeirii, ci
a omului, iar o mântuire forţată de om nu e
mântuire”1, cum exprimă magistral acest adevăr
părintele Dumitru Stăniloae. De aceea Maica
Domnului a rămas Fecioară şi este deapururea
aşa, tocmai ca mărturie uluitoare pentru toţi
necredincioşii lumii că mântuirea ne-a venit ca un
dar de Sus şi că întreaga ei iniţiativă aparţine lui
Dumnezeu.

Să revenim la textul sublim al Apostolului citit
la Sfânta Liturghie a Praznicului Adormirii Maicii
Domnului. Acest text, de la Filipeni 2, 5-11, este,
fără îndoială, locul cel mai cunoscut al descrierii
deşertării de Sine, al umilirii Fiului lui Dumnezeu.
Dar marea problemă a chenozei, a dezbrăcării
de slavă a Fiului lui Dumnezeu pentru a fi pe
măsura firii omeneşti, o observăm în mai multe
locuri din Noul Testament. Astfel, atunci când Iisus
spune că nimeni nu ştie când va fi ziua Judecăţii
din Urmă (Mt 13, 32), ce este aceasta decât o
mărturie a acestei umiliri, a deşertării de Sine, ca
ş i  atunci când Se roagă Tată lui să-L
preamărească iarăşi cu mărirea avută la El mai
înainte de a fi lumea (In 17, 5), ceea ce ne face să

Apostolul la Adormirea Maicii Domnului, Filipeni 2, 5-11
înţelegem că pentru o vreme S-a lipsit de acea
mărire avută din veci. Ce cutremurător însă este
expusă această deşertare în textul Apostolului!
Ea merge aici până la sacrificiul suprem, jertfa
propriei vieţi încununată cu reaşezarea Lui în
slava Tatălui. Textul este un adevărat imn
hristologic şi-i conferă astfel epistolei către Filipeni
un caracter doctrinar hristologic, ceea ce o face

temei dogmei Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca
subiect în două firi. La înfăţişare S-a făcut ca om,
rămânând Dumnezeu. Asta pentru că Se deşartă
de slava Sa divină, nu de firea Sa divină. Sfântul
Ioan Damaschinul, în Dogmatica sa, zice:
„Activitatea Lui omenească n-a fost lipsită de
activitatea dumnezeiască, iar activitatea Lui
dumnezeiască n-a fost lipsită de activitatea Sa
omenească, ci fiecare este considerată împreună
cu cealaltă”2. Ce bine se vede aceasta mai ales
la săvârşirea minunilor. Când vindecă orbul,
„mişcarea mâinii după tină, lipirea ei pe ochi este
lucrare a naturii omeneşti, dar fluxul de putere
care prin mână a inundat ochiul orbului este
lucrare a naturii dumnezeieşti”3. Şi zice iarăşi
Sfântul Ioan Damaschin: „Dumnezeirea
săvârşea minunile, dar nu le săvârşea fără de
trup; trupul, însă, pe cele smerite, dar nu fără
dumnezeire”4. Când spunem deci că Mântuitorul
S-a deşertat pe Sine, înţelegem că de slava cea
divină S-a golit, iar nu de firea divină care a
rămas împreună-lucrătoare cu cea omenească
într-un mod nedespărţit, cum a formulat Biserica
această dogmă la Sinoadele Ecumenice5.

De ce dar a trebuit Fiul lui Dumnezeu să
Se micşoreze într-atâta, făcându-Se om? Dar,
oare, cum ar fi putut să se apropie atât de mult
de noi, rămânând în acelaşi timp şi Dumnezeu?
Mântuitorul nostru n-a socotit o ştirbire golirea
de slavă, ştiind că şi cu aceasta El tot Dumnezeu
rămâne. Dar a vrut ca prin aceasta noi, oamenii,
să putem experimenta comuniunea cu
Dumnezeu prin El. Cum am fi putut deveni noi
dumnezei prin har, dacă nu Se făcea El mai întâi
om? Şi încă ceva: Pilda lui Hristos ne arată că la
adevărata slavă nu se ajunge decât prin cea
mai adâcă smerenie. Pentru deşertarea de Sine
a lui Hristos, Tatăl L-a preaînălţat, dându-I nume
în faţa căruia să se plece îngerii şi demonii. Căci
genunchii celor dedesubt sunt ai demonilor. Iar
în legătură cu mărturisirea acestui nume, însăşi
Scriptura ne arată diversitatea lui, potrivit
lucrărilor ce le face. Sfântul Vasile cel Mare spune
că „uneori, referindu-se la însuşirile caracteristice
firii Sale dumnezeieşti, zice că numele Fiului e
mai presus de orice nume, că este Fiu adevărat,
Dumnezeu Unul Născut, puterea lui Dumnezeu,
Înţelepciunea şi Cuvântul. Alteori, având în

vedere multiplele forme (sub care ne-a dăruit)
harul – (har) pe care-l dăruieşte în bunătatea şi
înţelepciunea Sa celor ce I-l cer, (Scriptura) Îl
numeşte cu foarte multe alte nume: când Îl
numeşte păstor, împărat şi doctor; când mire,
cale, poartă, izvor, pâine, secure şi piatră…”6

Fiecare din noi avem nevoie de Hristos.
Pentru cel curat şi feciorelnic, Hristos are numele
dorit de mire aşteptat. Pentru cel bolnav, plin de
rănile păcatului, Hristos este doctorul aşteptat.
Pentru rătăcit, este calea, „calea cea bună, fără
bifurcări rătăcitoare”, cum zice Sfântul Vasile cel
Mare. Pentru însetat, izvorul. O, cum S-a făcut
părtaş slăbiciunilor noastre Hristos! Cum S-a
coborât El până la noi, luând asupra Sa
slăbiciunile şi neputinţele noastre, El Care este
nepătimitor prin natura Sa dumnezeiască!

Sfântul Pavel, scriindu-le filipenilor despre
faptul că Hristos S-a aflat ca un om la
Întruparea Sa, a vrut să ne spună tuturor şi
altceva: că Dumnezeu este la fel de aproape
de toţi oamenii şi umanitatea Lui nu e mai mult
a unuia decât a altuia, cum spune părintele
Dumitru Stăniloae că „Iisus a luat firea
omenească, de care toţi putem spune că e a
noastră”7. Prin urmare, El nu este doar evreu,
sau al evreilor, ci al tuturor oamenilor. „Întrucât
nu S-a făcut Fiu al unui om, Iisus e Fiul
omenirii, al Omului prin excelenţă… Astfel,
Iisus Hristos reprezintă, mai mult decât oricare
individ omenesc, omenitatea în totalitatea ei.
El a ridicat pe cruce nu un individ omenesc, ci
umanitatea”8. Şi asta s-a putut întâmpla datorită
lipsei de poftă păcătoasă a Sfintei Fecioare
Maria, care a făcut astfel posibilă Întruparea
ca iniţiativă deplină a lui Dumnezeu, ceea ce
nu conferă vreun drept aparte poporului ei
asupra Persoanei Mântuitorului, decât poate
că din sânul lui a ales-o Dumnezeu pe ea să-I
fie Maică Fiului Său. Căci gândul cu care
Hristos S-a întrupat a fost să Se facă Mântuitor
al întregii lumi, prin urmare şi Maica Lui, deşi
evreică fiind, s-a făcut mijlocitoare către El
pentru întreaga umanitate.

S-a deşertat pe Sine

1 Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea
omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993, p. 158;
2 Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. rom. de
Pr. Dr. D. Fecioru, Bucureşti, 1928, p. 216;
3 Pr. Dumitru Stăniloae, Idem, p. 139;
4 Sfântul Ioan Damaschin, Idem , p. 199;
5 e vorba de Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon şi
VI Ecumenic de la Constantinopol;
6 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, PSB 12,
EIBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 32;
7 Pr. Dumitru Stăniloae, Idem, p. 164;
8 Ibidem.
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

În condiþiile tumultuoase create de
o societate în care marile valori
intelectuale ale neamului românesc
sunt  ignorate ºi pãrãsite în bezna unei
nedrepte ºi pãguboase uitãri apar, iatã,
ºi unele momente de revelaþie în care
ne amintim cã avem un fundament
naþional temeinic, bazat pe incon-
testabile calitãþi pe care ni le-au
transmis drept moºtenire geneticã
iluºtrii noºtri înaintaºi  care nu au fost
cu nimic mai prejos faþã de
contemporanii lor din toate zãrile.
Considerãm demn de subliniat faptul cã
poporul român, deºi a fost greu încercat
de vicisitudinile istoriei, ºi-a identificat
întotdeanuna resursele spirituale cele
mai valoroase pentru o prezenþã demnã
pe verticala timpului ºi a dãinuirii, având
drept reazem de nezdruncinat devota-
mentul, patriotismul ºi spiritul de
sacrificiu al unor personalitãþi de o
incontestabilã valoare intelectualã ºi
moralã, care nu au precupeþit nimic, nici
chiar propria viaþã, pentru interesele þãrii.

Fiecare generaþie de români a avut
personalitãþi de excepþie care au
contribuit la propãºirea neamului, la
întregirea þãrii în transmiterea ei drept
moºtenire sacrã generaþiilor urmãtoare,
iar noi, cei trãitori astãzi, trebuie sã ne
închinãm cu veneraþie în memoria lor. Un
autentic sentiment patriotic local ne
determinã sã ne aplecãm cu ºi mai multã
atenþie asupra documentelor de arhivã
care ne prezintã pe cei mai merituoºi
dintre înaintaºii noºtri de pe plaiurile
mirifice ale bazinului râului Trotuº.

În zona la care ne referim istoria
este omniprezentã. Oriunde pãºim poate
fi locul de unde s-a înãlþat la cer un suflet
de erou, poate fi un vestigiu istoric
inestimabil sau un edificiu pe care l-au
clãdit strãmoºii noºtri pentru posteritate.
Râul Trotuº, martor tãcut al multor
tragedii, acoperã taine ºi uneºte destine,
aºa cum creazã o punte afectivã între
douã prestigioase personalitãþi cu merite
de excepþie în istoria României – Dimitrie
Ghica Comãneºti ºi generalul  Radu R.
Rosetti.

Douã prestigioase personalitãþi de pe Valea
Trotuºului - Dimitrie Ghica Comãneºteanu

ºi Generalul Radu R. Rosetti
Cu toate cã în plan temporal între

cei doi iluºtri intelectuali existã diferenþã
de o generaþie, Dimitrie Ghica fiind
nãscut cu 38 de ani mai devreme decât
Radu R. Rosetti ºi domeniile în care s-au
manifestat sunt diferite, putem identifica
multiple elemente comune ce le
definesc personalitatea. Ambele
personalitãþi marcante la care ne referim
fãceau parte din familii renumite care
au contribuit substanþial la propãºirea
neamului românesc, acþionând cu
consecvenþã pentru apãrarea integritãþii
teritoriale ºi autonomiei Principatelor,
ca reformatori ai structurii sociale ºi ca
promotori ai dezvoltãrii istorice ºi
culturale. Aºa cum se ºtie, familia
Ghica Comãneºti aparþine unei ilustre
case princiare care, prin cei zece
voievozi ai sãi în Moldova ºi în Þara
Româneascã, în cele 25 de domenii, a
guvernat destinele celor douã þãri timp
de 75 de ani.

Dimitrie Ghica Comãneºti s-a
nãscut la 31 decembrie 1839 la Iaºi,
cu câteva ore înaintea fratelui sãu
geamãn Eugen. Tatãl sãu, Aga Nicu
Ghica Comãneºteanu, fiul lui
Dumitrache Ghica, nãscut la Iaºi în
1798, a fost doctor în drept ºi o
personalitate marcantã a vremii,
solicitat mult în rândul tineretului
revoluþionar, mai ales în strãinãtate,
pentru evenimentele anului revoluþionar
1848. S-a sinucis din cauze
neelucidate în anul 1853. D. Ghica
Comãneºteanul a fost doctor în drept
al Universitãþii din Berlin, prefect de
Bacãu, deputat în Parlamentul
României, magistrat. A fost unul dintre
fruntaºii cinegeticii româneºti din a
doua jumãtate a secolului XIX.

A cãlãtorit mult timp prin þãri
strãine: Austria, Franþa, Germania,
Anglia ºi Italia, dar faima de explorator
i-a adus-o expediþia organizatã în anul
1895-1896, împreunã cu fiul sãu,
Nicolae, în „cornul oriental al Africii” care
cuprinde în prezent teritoriul Somaliei
ºi sud-estul Etiopiei. Expediþia s-a
soldat cu impresionante trofee

cinegetice, multe dintre ele
nemaiîntâlnite pânã atunci de
cercetãtorii perimetrului geografic
somalez pe care le-a donat muzeului
Grigore Antipa din Bucureºti precum ºi
cu numeroase specii de plante, multe
dintre acestea primind denumiri
româneºti. Cei doi exploratori nu s-au
manifestat numai ca vânãtori ºi
botaniºti. În cele peste 4 luni petrecute
pe pãmântul african, ei au consemnat
de 3 ori pe zi date cu caracter
meteorologic, au notat presiunea
atmosfericã, temperatura aerului, viteza
vânturilor, au desenat profilul mai multor
lanþuri de munþi ºi au descris, din punct
de vedere geografic ºi peisagistic,
diferite regiuni. Membrii celor douã
familii, Ghica ºi Rosetti, se cunoºteau
bine între ei, se respectau, colaborau
foarte bine de cele mai multe ori ºi, pe
parcursul  timpului, s-au ºi înrudit. Încã
din copilãrie Radu R.Rosetti îl cunoºtea
pe Dimitrie Ghica Comãneºti, pentru cã
acesta era nelipsit la partidele de
vânãtoare pe care le organiza Radu
Rosetti în codrii de la Cãiuþi ºi Pralea.
Astfel, în mãrturiile sale, Radu R.
Rosetti spune: „Pãrtaºii obiºnuielnici
erau: Dimitrie Ghica Comãneºti,
Dimitrie Rosetti, Tescanu, Alexandru
ªtirbei, Costicã ªuþu, D. C. Sturdza
Scheanu, cei trei fraþi Alexandru, Emil
ºi Grigore Ghica-Brigadier, N. N. ªuþu,
Alexandru ºi Dimitrie A. Greceanu”.

În conacul de la Cãiuþi al familiei
Rosetti, aºa cum îºi aminteºte viitorul
general, „existã o fotografie fãcutã de
Dumitru Ghica Comãneºteanu, cu
ocazia unei vânãtori la Pralea, arãtând
pe Alexandru Ghica Brigadier (cel
supranumit ªandor), în costum de
împãrat roman, recte: îmbrãcat numai
cu o cãmaºã româneascã ce-i ajungea
deabia la genunchi ºi subliniem ºi noi
faptul cã, în acea perioadã, la Cãiuþi
exista obiceiul instituit de Radu Rosetti
ºi chiar de mama acestuia de a se purta
îmbrãcãminte foarte sumarã
fapt pentru care au existat  ºi
unele reclamaþii  la primãrie.
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Generalul Radu R.
Rosetti, în mãrturisirile sale,
se referã ºi la Eugene Ghica

Comãneºti subliniind atitudinea ostilã
a acestuia faþã de tatãl viitorului general
care era prefect al judeþului Bacãu
spunând: „Dar dacã tata avea sprijinul
acestor doi bãrbaþi (Lascãr Catargiu,
prim ministru, ºi Dimitrie Rosetti
Tescanu, el avu în contra lui la început
nemulþumirea ºi apoi ostilitatea fãþiºã
a lui Eugene Ghica Comãneºti. Acesta
era nepot de vãr al tatei ºi ºef al
partidului conservator din þinutul
Bacãului”.

Cãsãtorindu-se cu fiica lui
Alexandru ªtirbei (fiul fostului domnitor
ªtirbei Vodã din Þara Româneascã) ºi
a Mariei, sora lui Dimitrie Ghica
Comãneºteanu, Radu R. Rosetti se
leagã ºi mai mult de familia Ghica ºi
de moºia Comãneºti aºa cum noteazã
în memoriile sale. „Odatã cu cãsãtoria,
cãpãtai ºi o nouã îndeletnicire, aceea
de îndrumãtor al gospodãriei averii
nevestei mele, alcãtuitã din moºiile
Brusturoasa (Bacãu) ºi Mândreºti
(Tecuci) precum ºi dintr-un teren din
Bucureºti. Moºia Brusturoasa fãcuse
parte din acel mare complex numit
Comãneºti, ce se întindea de la Târgu-
Ocna pânã la graniþã la Palanca. El
fusese dat, în anul 1804, de vodã
Alexandru C. Moruzi, soþului –
Dumitrache Ghica Surgealoglu unei
nepoate – Zoe Rosetti – a nevestei sale.
Moºia a rãmas întreagã pânã în anul
1872, când fu împãrþitã între soacra mea
ºi cei patru fraþi ai sãi. Pentru
executarea împãrþirii a fost tocmit un
inginer topograf ungur Verºº. Deoarece
partea  moºiei de sus de Comãneºti
aducea un venit mult mai mic decât cea
de jos de Comãneºti unde, valea
Trotuºului fiind mai largã, îngãduia sã
se cultive puþin pãpuºoiu, Verºº împãrþi
moºia în douã, printr-o linie
perpendicularã pe Valea Trotuºului
trasã ceva mai sus de Comãneºti. Dupã
aceea a împãrþit fiecare parte în câte
alte cinci pãrþi tot prin linii
perpendiculare pe Trotuº ºi fiecare
dintre moºtenitori avu  câte o parte din
sus de Comãneºti ºi câte una din jos
de Comãneºti. Pãrþile soacrei mele fiind
Brusturoasa ºi Dãrmãneºti, cea dintâi
revenind, la împãrþirea averii pãrinteºti,
nevestei mele”.

Cu prilejul cãsãtoriei, soþia lui Radu
R. Rosetti hotãrâse ca, drept dar pentru

sãtenii din Brusturoasa, sã
construiascã un mic spital pe care l-au
dotat cu cele necesare ºi l-au întreþinut
pânã la începutul rãzboiului din 1916
când întreaga aparaturã a fost datã unui
spital care s-a înfiinþat la ªcoala
Naþionalã de Poduri ºi ªosele. Spitalul
a fost renovat dupã stricãciunile din
timpul rãzboiului ºi a funcþionat în
continuare ca dispensar.

Deviza familiei Rosetti „în senin ºi
negurã teafãr” reflectã cel mai bine
destinul generalului Radu R. Rosetti. În
anul 1943, când cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial era în plinã desfãºurare,
Generalul nota în jurnalul sãu: „1
ianuarie. Ce ne va aduce anul acesta?
Nu ºtiu. Dar optimismul meu natural ºi
sãnãtos, cred – mã face sã nu mã
complac, ca mulþi alþii în prevederi
catastrofale. Am mare încredere în
neamul meu ºi în dreptatea cauzei sale.
De aceea privesc viitorul cu liniºte  sau
dacã vor veni zile grele  voi fi gata sã le
fac faþã, aºa cum trebuie. Este, cred o
datorie, într-un asemenea caz, sã ne
gândim ºi sã practicãm arãtarea lui
Iorga cum s-a purtat boierimea
moldoveanã la Valea Albã: boierii se
închinarã frumos în faþa morþii ºi o
primirã în faþã.”

Vizionarismul generalului este
tulburãtor. Cursul istoriei  a adus cu
sine ºi drama  generalilor români.
Procesul a debutat chiar la 23 august
1944 când aproximativ 150.000 soldaþi
ºi ofiþeri au fost sacrificaþi în mâinile
armatei Roºii. Programul de guvernare
al Frontului Naþional Democrat din
România, prezentat publicului la 29
ianuarie 1945 preciza la punctul 9 cã
eventualul guvern F.N.D „va reorganiza
armata în spirit democratic, eliminând
elementele reacþionare ºi fasciste.”
Pentru elita armatei române, pentru
strãlucitul ºi greu încercatul corp de
generali, fenomenul s-a confundat cu
un adevãrat calvar, valul de arestãri din
octombrie 1944 dovedind cã armata a
reprezentat una din primele instituþii
fundamentale ale statului care au fost
supuse imixtiunilor ºi abuzurilor
sovietice. Decapitarea armatei s-a
realizat prin mãsuri ilegale – arestãri
ºi întemniþãri, foarte multe fãrã
judecatã, inclusiv în rândurile celor
care se aflau pe front executându-ºi
actul de comandã.

În anii 1946-1947 au fost
consemnaþi la domiciliu, arestaþi,

judecaþi sau condamnaþi un mare numãr
de generali printre care generalul Radu
R. Rosetti, membru al Academiei
Române. Generalul Radu R. Rosetti a
fost arestat în luna mai 1946 atribuindu-
i-se urmãtoarele capete de acuzare:
„acceptarea intrãrii trupelor germane în
þarã, declanºarea rãzboiului Rusiei
Sovietice, elaborarea legilor rasiale ºi
contribuþia sa la prãdarea Ucrainei.“
Deoarece acuzaþiile menþionate nu erau
fondate, prin Decizia nr. 13 din 22
august 1946, generalul a fost scos de
sub urmãrire.

În anul 1948, Radu R. Rosetti a fost
exclus  dintre membrii Academiei
Române fãrã nici un temei legal, deºi
fusese membru corespondent din 1917
ºi titular din 1934. A urmat o nouã
arestare la 15 august 1948 când „a fost
þinut în regim de izolare de lumea
exterioarã”, decedând  la 2 iunie 1949
în închisoarea Vãcãreºti. Atunci când
unul dintre evreii pe care i-a ajutat în
timpul rãzboiului i-a propus sã se
ascundã undeva în Transilvania sub o
identitate falsã, generalul a refuzat
spunând cã: „numele pe care-l poartã
ºi principiile lui de ofiþer îl fac sã
priveascã pericolul în faþã ºi sã
primeascã cu creºtineascã seninãtate
ceea ce-i aduce soarta”

Memoriul generalului depus
instanþei care-l judeca în stare de
arest ºi în care îºi înfãþiºeazã cu
rigoare etapele carierei ºi vieþii sale
reprezintã un adevãrat document
istoric: „Socotesc cã un om, mai ales
unul ce a trecut pragul celui de-al
optulea deceniu al vieþii sale, nu poate
fi judecat dupã un singur fapt, ci cã
trebuie sã se þinã seama de întreaga
sa viaþã. De aceea, am depus la
dosarul cauzei o copie dupã memoriul
meu calificativ, în care sunt trecute
an de an, aprecierile  tuturor ºefilor
mei, de la ºefii de corp pânã la
cãpeteniile armatei, asupra chipului,
cum am slujit în  rândurile  ei, în timp
de pace ºi în timp de rãzboi 27 de
ani.  Toate aceste aprecier i  º i
constatãr i ,  fãrã nici  o voitã
discordanþã, exprimã pãrerea cã am
fost un ofiþer muncitor, destoinic ºi
viteaz devotat armatei ºi þãrii.”

Am încercat ºi noi sã surprindem
aceste valenþe ale Generalului Radu R.
Rosetti, aºa cum reiese din memoriul
sãu într-o carte care, probabil foarte
curând, va vedea lumina tiparului.
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Voindu-se sã se elimine întreaga tendinþã
naturalã a procreerii, în aceste condiþii,
se face jocul individualismului ºi se merge
în sensul  unei viziuni imaginare a realitãþii,
fãcându-se sã se creadã cã irealul a
devenit real.

Simone de Beauvoire spunea cã
„femeia nu se naºte, ea devine femeie’’
ºi, urmând gândirii lui Sartre, Emil Cioran
a amplificat ideea spunând cã «omul nu
se naºte om, el devine om». Câtã
ignoranþã a divinului în acest fel de
gândire lipsitã de scrupule. Oare chiar
aºa stau lucrurile? «Omul se naºte om
ºi rãmâne ceea ce este». Filozofia
negativismului ºi pesimismului uitã cã
viaþa este datã înainte ca noi sã ne-o
dãm. Aceasta s-a vãzut în sãrbãtoarea
Fecioarei de la templu. Pãrinþii Fecioarei
aveau conºtiinþa cã micuþa Miriam nu le
aparþinea. Nu era a lor, decât biologic.
Aveau conºtiinþa cã ea este darul lui
Dumnezeu. Ori în planul lui Dumnezeu,
Fecioara exista din eternitate. Deci,
pentru pãrinþii Ioachim ºi Ana ea exista
mai înainte de a o avea.

Prin urmare, a spune cã omul se
creeazã pe parcursul vieþii, aceasta
înseamnã a ignora sensul ontologic al
naturii sale. Viaþa este dãruitã de
Dumnezeu pentru a o trãi. Ea nu se
creeazã în cursul timpului terestru.
Dumnezeu o posedã înainte  ca noi sã
o avem în mâna de pãmânt din care este
alcãtuit trupul omenesc. Din teologia
dogmaticã ºtim cã Dumnezeu creeazã
sufletul viu în acelaºi timp cu trupul,
respectând voinþa liberã a pãrinþilor. Dar
potrivit atotºtiinþei Sale, fiecare subiect
uman existã în planul lui Dumnezeu din
eternitate. A nu înþelege omul în
complexitatea realitãþii lui intriseci,
înseamnã a evacua o parte din
existenþialitatea lui ontologicã. Înseamnã
a exclude o parte din omul întreg. Se
poate oare ca subiectul uman sã se
reducã doar la „antropos”? Nu  cred! Este
utopic! Existã într-adevãr  „antropos”, dar
existã ºi «theos» ºi «cosmos» în om.
Dacã celelalte douã le reducem la
„antropos” se dezechilibreazã întreaga
fiinþã umanã, rãmânând o materie inertã
fãrã sens. Totodatã, întreaga realitate ce
ne înconjoarã se aneantizeazã, cãci ea
nu are conºtiinþã de sine. Dar dacã omul

pãstreazã  conºtiinþa triplei deschideri a
existenþei sale asupra „theo-antropo-
cosmicitãþii”, se eliminã din viaþa sa
subiectivismul, iar dispoziþiile sale
naturale (afectele), devin spiritualizate ºi
mai limitate pe plan familial. Aºadar,
familia trebuie sã fie expresia „ teo-
antropo-cosmicitatãþii” .  Dacã s-ar
pãstra aceastã calitate, scopul principal
al familiei ar fi atins, iar din iubirea
pãrinþilor ar ieºi copiii, ca împlinire a vieþii
lor pe pãmânt.

Realul nu poate deveni
ficþiune

Ne întrebãm de ce acest  suflu nu
mai locuieºte în oameni? Rãspunsul
este simplu. Individul a restrâns tot
spaþiul existenþei sale la «antropos»,
eliminând «theos» ºi «cosmos». În
subiectivismul ºi individualismul sãu
omul a despiritualizat natura sa. Este
o mare pierdere! Genetica, se ºtie, a
fãcut progrese inimaginabile. Se
vorbeºte despre puterea de a interveni
chiar asupra embrionului uman pentru
a îndrepta, înainte de naºtere, anumite
malformaþii ale fãtului. Se va ajunge
pânã a se realiza «micuþul performant»
de care vorbeºte  Aldous Huxley (fiul
fiziologistului englez Thomas Huxley,
cel care  preia ºi susþine evoluþionismul
darvinist. Operele lui  Aldous, - l’Ange
et la bête (1929); Contrepoint
(1928); Musique nocturne (1931);
Meilleur des mondes (1932);  Eyeless
in Gaza (1936) Jouvence (1939) – sunt
diametral opuse de ale tatãlui sãu. El
scrie numai în limba francezã ºi este
influenþat de misticismul budist).

Pentru a avea  copii, anumite cupluri
îºi propun tot felul de soluþii. Adoptarea
de copii strãini pe care-i cumpãrã din þãrile
sãrace ºi defavorizate, procreãri medicale
asistate, recurgerea la o „mamã
purtãtoare“ etc. Mai nou, existã proiecte
de legi care dau dreptul de adopþie  chiar
ºi pentru cuplurile  de homosexuali (vai!).
Cum oare de nu observã nimeni cã în
numele unui drept fãrã limitã se împlinesc
doar dorinþele deºarte care produc
degringoladã în firea lucrurilor. Problema
vieþii ºi a transmiterii ei sunt fãrã încetare
supuse unor stricte condiþii individuale
care au consecinþe asupra echilibrului
umanitãþii: traficul de carne vie din þãrile

sãrace ºi traficul de embrioni, sau organe
vitale în þãrile bogate.

Atunci când individul, subiectul
uman, devine origine în toate, înseamnã
cã originea realã tinde sã devinã fictivã,
fiind  livratã bunãvoinþei individului. Altfel
spus, realul devine ficþiune. Dispariþia
realului antreneazã imposibilitatea
individului de a se dãrui unei realitãþi
definitorii pentru viaþa sa, condamnându-se
el însuºi în a fi ficþiune. De aici
necesitatea expresã pentru timpul
prezent de a reîncadra individul în
spaþiul ontologic a fiinþãrii. Aceasta nu
o poate face decât Biserica.

Sensul misterului
ireductibilitãþii umane

Individul, în greceºte «atomon»,
înseamnã cea mai micã parte a materiei
a cãrei proprietate este de a fi
insecabilã, adicã ceva care nu mai poate
fi redus (inseparabil). Prin  extensie,
semnificã umanitatea în dimensiunea ei
ireductibilã. Dacã este clar cã în fiecare
fiinþã umanã se aflã o dimensiune
ireductibilã, încã ar mai trebui sã se
revinã asupra sensului acesteia.
Ireductibilitatea fiecãruia poate da sens
celuilalt subiect uman, participând la
misterul lui fãrã a se confunda cu el. În
aceastã perspectivã, orice fiinþã umanã
este un individ în relaþie cu celãlalt. Este
un purtãtor, înainte de toate, de
ireductibilitate, însã calitate care merge
dincolo de el. De aceea ireductibilitatea
nu-i ceva care separã ci care leagã. Nu-i
ceva care acoperã, ci ceva care
descoperã, se reveleazã.

Tradiþia patristicã a desemnat
individul prin persoanã, ca sã înþelegem
mai profund sensul misterului
ireductibilitãþii umane deschise spre
profunzimile universalului. „Persona” în
latineºte înseamnã «mascã». Masca
era, în piesele de teatru ale clasicismului
antic, ceva care ascunde faþa adevãratã
a artistului. Dupã Sfinþii Pãrinþi, «masca»,
adicã «persoana» ascunde chipul real
al lui Dumnezeu-Iubire. De aceea omul
care tinde spre «asemãnare»  cu
Dumnezeu se deschide misterului care
este în el, dar care nu se
închide în el ca într-o închi-
soare. Ascultarea profun-

Biserica ºi reînnoirea drepturilor familiei
(urmare din p. 1)
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Cruce la Masa Reginei

zimilor misterului existenþial
face posibilã relaþia cu celãlalt

ºi cu spaþiul care-l înconjoarã, iubind
ambele entitãþi deosebite de el. Aceastã
dimensiune ne face sã înþelegem cã
lumea a fost creatã de Dumnezeu,
descoperit nouã în ipostasuri. Dumnezeu
care este inefabilul, întinde ireductibilul
misterului sãu inefabil în toate creaturile
ºi mai cu seamã în om. Dacã ne
afundãm în fiinþa noastrã vom simþi
misterul care locuieºte ºi-l vom lãsa sã
vorbeascã de el însuºi.

Un artist, spre exemplu, care a ºtiut
sã asculte viaþa creatoare care este în
el, ca dar al lui Dumnezeu, are
capacitatea de a crea opere
comunicabil-universale în timp ºi-n
spaþiu. Prin urmare, fiecare ins, prin
datul sãu fiinþial, are aceastã
prodigioasã posibilitate de a participa
la taina persoanei celuilalt ºi, totodatã,
la universal, fãrã a se contopi cu el.

Atunci când prin cãsãtorie un tãnãr
ºi o tânãrã, prin dragoste, se dãruiesc
unul altuia, cuplul lor se înscrie în
supranaturalitatea unui mister inefabil.
Viaþa, cu toate cã ea trece prin
materialitatea biologicului, în sensul cã
se creeazã cu ajutorul individului
(atomon), nu este nici simplu fapt
biologic, nici un simplu fapt individual.
Este dinamism universal, care are la
origine o sursã inefabilã ºi ea se
împlineºte tot într-un izvor inefabil. Nu
putem desprinde viaþa omului de «izorul
vieþii-Dumnezeu». Dumnezeu face ca
sã transparã inefabilul prin «bios» ºi
«atomon». Chiar ºi Dumnezeu, atunci
când Se întrupeazã, nu face abstracþie
de aceste douã coordonate ale
existenþialitãþii. În acest sens, tradiþia
patristicã aratã mult respect faþã de
crearea naturalã a vieþii. Viaþa este
respectatã ca un dar natural în virtutea
originii sale supranaturale. De aceea,
cuplul, familia, trebuie respectatã ca
fapt natural în virtutea înscrierii ei în
supranatural, adicã în misterul inefabil.

Concluzionãm prin a spune cã din
toate proiectele moderniste asupra
familiei, asupra procreãrii este exclusã
participarea divinã. Se face ºtiinþã fãrã
conºtiinþã, chiar ºi în cadrul naºterii
omului. Cred cã Ortodoxia trebuie sã
fie foarte vigilentã în a se pronunþa
asupra noilor mutaþii ºtiinþifice, pentru
a prezerva credincioºii sã nu piardã
orientarea în istorie ºi asemãnarea cu
Dumnezeu.

Stimaţi profesori,
După o vacanţă binevenită, şcolile şi elevii

lor vă aşteaptă din nou. Intraţi în clase cu inimile
deschise pentru a preda – din tot sufletul – elevilor
tot ce vi s-a încredinţat de către profesorii
dumneavoastră. Faceţi-vă un examen de
conştiinţă:

– dacă până acum aţi dat şi aţi activat la
nivelul cerut de programă;

– dacă aţi conştientizat pe deplin nu numai
valoarea coţinutului lecţiilor, ci şi dacă le-aţi
deschis suficient minţile copiilor pentru a-şi însuşi
învăţătura;

– dacă aţi depus suficient suflet pentru a
pătrunde în inimile lor şi dacă aţi fost suficient de
convingători încât să îi determinaţi să devină nişte
creştini adevăraţi, cu alte cuvinte să împliniţi
scopul predării religiei în şcoli: „Scopul predării
obiectului Religie în şcoală este, în primul rând,
acela de a dezvolta sentimente superioare morale
prin instruire specifică şi a determina voinţa să
practice în spirit creştin ceea ce învaţă. Cu alte
cuvinte, elevul să se dezvolte sentimental,
intelectual şi din punctul de vedere al voinţei,
integral.” («Ucenicul lui Hristos», Laetiţia Leonte,
ediţia a II-a, pagina 9)

Apoi, intrând în clasă, gândiţi-vă că sunteţi
părintele lor spiritual care trebuie să naşteţi în ei
cele mai nobile sentimente, să-i formaţi buni
creştini şi să fiţi atenţi la cum trebuie să se vadă
pe chipurile voastre sentimentul ce îl nutriţi pentru
ei. Zâmbiţi binevoitor şi cu dragoste şi astfel lecţia
va începe cu voie bună, cu inimile deschise.
Chiar de la intrare, prin felul de a vă prezenta,
veţi captiva copii pentru a primi lecţia respectivă.
În timpul ascultării şi cel al predării accentuaţi
partea emoţională, deoarece ea formează
sufletele.

De asemenea, arătaţi-le folosul practic al
celor învăţate. Convingeţi-i de a urma cele ce-şi
însuşesc. Determinaţi-i să se comporte ca nişte
vrednici creştini: să se roage, să frecventeze
Biserica, să asculte de părinţi şi de profesori, să
fie respectuoşi etc. Inoculaţi-le sentimentele nobile
pentru a-i dărui societăţii ca personalităţi
puternice, atât de necesare vremurilor noastre.

Învăţaţi-i să iubească frumosul, binele,
adevărul; să le iubească şi să le practice. Să
respecte regulamentul şcolar, părinţii, profesorii,
oamenii, natura, toată făptura lui Dumnezeu,
deoarece tot ceea ce ne înconjoară ne-a fost
dăruit de Creatorul lumii spre folosul nostru.

Scrisoare deschisă
către profesorii de Religie

Faceţi lecţii vii, atrăgătoare, pătrunzătoare
în inimi şi de neuitat în minte. Cunosc profesori
ale căror lecţii nu au fost uitate de elevii lor nici
peste 50 de ani. Ei îşi amintesc cu plăcere
cuvinte, expresii, gesturi, atitudini… ale
profesorului lor. Modelaţi-vă tonul după caz (de
exemplu, un fost elev mărturisea că la lecţia de
literatură „Lupta lui Mircea cu Baiazid”, profesoara
le citea poezia astfel încât ei simţeau tumultul şi
îmbulzirea oştilor, de parcă le şi vedeau ca pe
un ecran; sau că plângeau şi ei ca şi ceea ce le
citea despre durerea nefericitei „Fefeleaga”).

Trăiţi dumneavoastră înşivă cele predate
pentru a fi trăite de auditoriu. Accentuez şi repet,
faceţi lecţii vii, pentru a rămâne în suflet şi pe
viaţa copiilor! Predaţi cu suflet pentru a rămâne
în suflete! Iubiţi copii şi vă vor iubi şi ei! Vă vor
iubi şi vor fi mai cuminţi, mai ascultători, mai
receptivi. Foarte frumos spune cel care a scris
versul: „Dacă dragoste nu e, nimic nu e.” Despre
veşnicia dragostei ne spune Sfântul Apostol
Pavel: „Dragostea nu cade niciodată.”

Dacă nu poate cineva să iubească elevii,
să renunţe la locul de la catedră şi să se îndrepte
spre o activitate pe care să o desfăşoare cu
drag. Numai aşa va avea rezultatele dorite.

Începeţi anul şcolar cu dragoste faţă de
obiect, dar şi faţă de subiecţii care vor primi
învăţătura dată nouă de Mântuitorul lumii. Fiţi la
catedră ceea ce sunt preoţii în altare! Gândiţi-vă
bine ce răspuns veţi da la întrebarea ce vi se va
pune la marea judecata de către Judecătorul
Suprem: „Ce aţi făcut cu aceşti fraţi mai mici ai
Mei?” Eu însămi, la cei 95 de ani ai mei, sunt
recunoscătoare fostului meu profesor de religie,
mult regretatul preot Alexandru Anghel, care prin
lecţiile predate şi întregul său comportament mi-a
dirijat viaţa: am studiat teologia – „mama ştiinţelor”,
cum o defineşte Fericitul Augustin – şi m-a
introdus, de la vârsta de 17 ani, în lumea
publicaţiilor în care mă simt bine şi azi.

Mult succes în muncă şi deplină satisfacţie
sufletească şi profesională în noul an şcolar!

 A dumneavoastră colegă-bunică,
Prof. Laetiţia LEONTE

Septembrie 2011, Târgu-Ocna

P.S.  Vă recomand cu căldură să citiţi articolul
„Despre şcoală, ieri şi azi” de Augustin Paunoiu,
din ziarul „Lumina”, miercuri, 3 august 2011.
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Ziua de 14 august 2011 va rămâne multă
vreme în sufletele credincioşilor parohiei „Sfântul
Ioan” din oraşul nostru, zi în care părintele
Dumitru Ciobotaru şi-a încheiat activitatea de
paroh, predându-i această calitate preotului
Adrian Bugeac .

De la intrarea în biserică, în ziua respectivă,
simţeai atmosfera deosebită: chipurile credincioşilor
erau mai frumoase şi iluminate de bucurie lăuntrică,
iar preoţii – în veşminte albe-argintii – ridicau parcă
mai susţinut rugăciuni spre cer. După Sfânta
Liturghie s-a desfăşurat un moment festiv organizat
de un grup de enoriaşi. Profesoara Georgeta
Nechita-Burculeţ, inaintând în faţa credncioşilor, i
s-a adresat Prea Cucerniciei Sale preot Dumitru
Ciobotaru şi a rostit următoarele:

„Mult preţuitului nostru P.C. preot Dumitru
Ciobotaru,

Răbdătorul nostru duhovnic, înţelept tată,
frate iubitor, prieten sincer şi apropiat, prezent
în vieţile noastre şi la bine şi la nebine; reazem
trainic pentru noi, rugător şi ajutor imediat,
chezaşul nostru în faţa Mântuitorului Iisus Hristos
şi a tuturor sfinţilor,

Am înteles că Dumnezeu a hotărât să vă
uşureze povara grijei ce aţi purtat enoriaşilor
parohiei «Sfântul Ioan», precum şi a gospodăririi
bisericilor şi a cimitirului aparţinător…

Să ne bucurăm? … Sau nu …?
Dacă vă iubim cu adevărat, să ne bucurăm!

Acest pas al dumneavoastră presupune că vă
va fi  uşurată Crucea dusă până acum; urmând
să purtaţi doar Crucea personală. Şi noi, după
cum vă cunoaştem, ştim că va fi mult mai uşoară.

Să ne bucurăm, gândind că veţi avea
odihna necesară şi timpul mai bogat, dedicate
spiritului şi minţii. Să ne bucurăm ştiind că
dumneavoastră tot cu noi rămâneţ i ,
îmbisericindu-vă aici unde aţi slujit zeci de ani;
că ne-aţi adus un preot destoinic, harnic, plin de
voinţă şi TÂNĂR şi care poate să ne aducă şi
nouă o rază de tinereţe spirituală.

Să ne bucurăm ştiind că şezând în pragul
casei dumneavoastră, vă veţi bucura de o mai
largă deschidere spre florile familiei: doamna
preoteasă, fiicele iubite – fiice de nota zece –,
împreună cu familiile lor – ginerii de nota zece –,
şi nepoţii de nota zece…, dar şi de florile din
grădină, îngrijite cu atâta drag de «doamna vieţii
dumneavoastră» – doamna Olguţa.

Trebuie să recunoaştem că de la
dumneavoastră am învăţat lucruri ce stau la
temelia unui suflet ortodox. Pentru noi rămâneţi
un exemplu, o unitate de măsură de raportat la

O zi de bucurie duhovnicească
Prof. Laetiþia LEONTE

valoarea gândurilor, a sentimentelor, a reacţiilor
şi a credinţei noastre.

De la dumneavoastră am înteles că a ierta
e un dar pentru cel iertat; iar pentru cel ce iartă
e o înălţare.

De la dumneavoastră am învăţat că a-ţi
iubi semenii, necondiţionat, cu dăruire şi
înţelegere, ne uşurează propria conştiinţă. Prin
exemplul personal ne-aţi sugerat că a fi MODEL
pentru semeni nu e greu, dacă-ţi însuşeşti pildele
date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi
învăţăturile Sale.

Aveţi marea disponibilitate de a vă face util
celor din jur, ca o lecţie de viaţă, de atitudine, ca
o lectie de morală.

Ce cuvinte mici! Ce cuvinte puţine pentru
un OM adevărat!

Vă dorim sănătate, viaţă lungă, zile senine,
cu linişte şi căldură în suflet, în familie şi în lume!

Să rămâneţi veşnic acelaşi bonom, vesel,
cu chip luminos şi vorbă potrivită! Să fiţi înconjurat
de toţi şi de tot ce vă este drag!

Să trăiţi la mulţi ani!
 Laetiţia Leonte

Marilena Pustianu
Emil Ştefan Pustianu

Carmen şi Vasile Bălan
Mariana şi Marin Mogoş

Georgeta şi  Mihai Nechita Burculeţ

După un „Mulţi ani trăiască!” izbucnit cu
bucurie şi dragoste din piepturile întregii
adunări, profesoara nonagenară Laetiţia
Leonte i-a înmânat o cruce de lemn, artistic
lucrată, urându-i părintelui să-i fie crucea pe
care o are de dus în continuare, uşoară. Apoi,
profesoara Marilena Pustianu a dăruit părintelui
Dumitru un pachet cu cărţi, profesoara Mariana
Mogoş un frumos şi bogat coş cu flori,
deschizând astfel drumul florilor aduse ca
omagiu de către enoriaşi iubitului părinte;
acesta, impresionat, a răspuns mulţimii
însufleţite cu aceleaşi sentimente.

În continuare, aceeaşi vorbitoare s-a
adresat părintelui Adrian Bugeac, succesorul
in funcţia de paroh şi conducătorul spiritual al
enoriei:

Prea Cucernice Părinte Adrian!
Ne bucură apropirea acesta, a noastră,

enoriaşii acestei parohii, cu dumneavoastră,
proaspăt păstor al nostru.

Vă cunoaştem destoinicia, tenacitatea,
seriozitatea, credinţa, dragostea…, toate la cote
înalte! Forţa tinereţii şi a spiritului bogat vă

înfăţişează ca un bun URMAŞ al preţuitului
nostru părinte Dumitru Ciobotaru.

Vă  îndemnăm să  avet i  răbdarea
necesară unei cunoaşteri reciproce, ca viaţa
să curgă lin, fără sincope. Vă dorim să fiţi
sănătos, să fiţi înţelept, să fiţi drept cu
dumneavoastră şi cu toţi oamenii; să fiţi bun
şi curajos întru dreptate; să vă feriţi de
mândrie, să fiţi bun exemplu, să fiţi frumos la
suflet, la cuget şi la trup; să fiţi demn, plin de
speranţă şi iubitor.

Noi vă întâmpinăm cu pâine şi sare, zicând:
Să fiţi frumos ca pâinea, ştiind că aceasta

este faţa lui Dumnezeu!
Să fiţi bun… ca pâinea,
Să fiţi iubit şi dorit… ca pâinea,
Să fiţi cald… ca pâinea,
Şi s-aveţi belşug de pâine pe masa sfinţiei

voastre!
Bine aţi venit la noi, părinte Adrian!

Dumnezeu să vă ajute şi să ne ajute şi pe noi!
Să trăiţi la mulţi ani!

Laetiţia Leonte
Marilena Pustianu

Emil Ştefan Pustianu
Carmen şi Vasile Bălan

Mariana şi Marin Mogoş
Georgeta şi  Mihai Nechita Burculeţ

Când au fost rostite cuvintele „noi vă
întâmpinăm după datină cu pâine şi sare” ,
doamna profesoară Bă lan a apărut din
mulţime prezentându-i un mare şi frumos
colac moldovenesc. Surpriza a impresionat
profund nu numai pe tânărul preot şi toată
familia sa prezentă, ci şi pe credincioşii de
faţă. Părintele Adrian, împlinind tradiţia
gustării din colac, a mulţumit tuturor printr-un
emoţionant cuvânt de angajare spre a nu
dezamăgi în toată pastoraţia sa şi a accentuat
că numai împreună cu fiii duhovniceşti va
putea realiza lucruri mari şi bineplăcute lui
Dumnezeu.

Mulţime de flori l-au întâmpinat, apoi, şi pe
noul nostru părinte.

De acest impresionant moment duhovnicesc
s-a bucurat şi natura, întrerupându-şi şirul de
ploi şi lăsând soarele să ne însufleţească pe
deplin. Nu se poate descrie dragostea cu care
enoriaşii priveau la părintele lor „frate şi tată
iubitor, prieten sincer şi apropiat”, dar şi la cel
nou în care îşi pun mari speranţe.

A fost, într-adevăr, o preafrumoasă zi
de neuitat în viaţa parohiei „Sf. Ioan” din
Târgu-Ocna.
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1,2,3: 18 mai 1944 - înmormântarea
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NEVOIA DE MONUMENTE (II)
O hartã a României conþinând

amplasarea operelor comemorative de
rãzboi (mausolee, cimitire militare,
monumente, morminte solitare,
obeliscuri, troiþe etc.) ar arãta oricui cã
judeþul Bacãu are, suntem aproape
siguri, cea mai mare densitate (unitatea
de apreciere putând fi „opere/km.p.“),
ele însemnând locuri de înveºnicire ºi
de pomenire a celor care au dovedit cã
singurul preþ cu care poate fi stãvilit
inamicul este cel al bãrbãþiei, al datoriei
ºi, la nevoie, cel al sângelui, precum la
Oituz, Poiana Sãratã, Bogdãneºti,
Oneºti, Mânãstirea Caºin, Caºin,
Soveja, Târgu-Ocna, Dofteana,
Dãrmãneºti, Comãneºti, Moineºti,
Mãgireºti, Poduri, Ardeoani, Bacãu,
Sãnduleni, Helegiu, Dumbrava, Slãnic
Moldova, Târgu-Trotuº, Viiºoara, Podu
Turcului, Cireºoaia, Rãcãciuni,
Buciumi, Bârsãneºti, Pârgãreºti,
Urecheºti, Cãiuþi, Coþofãneºti, ªtefan
cel Mare etc. – adevãrat pod de simþire
româneascã, locuri din care floarea
bãrbãteascã a þãrii repetã spusele
regelui Leonidas aflat în fruntea a trei
sute de spartani, la Termopile, împotriva
perºilor. La atacuri greu de imaginat
astãzi, ei au rãspuns cu zid de mitra-
liere, atacuri la baionetã ºi atacuri prin
surprindere, în sectoare dovedindu-se
rezistenþa cu care s-a asigurat scutul
bãrbãtesc al datoriei la înverºunarea
invadatorului.

Rostim simplu luptãtori la Oituz,
Caºin, Cireºoaia, români ºi aliaþi, dar
numeroasele efective de combatanþi
conþin tot numeroase efective de morþi,
rãniþi ºi dispãruþi; multora nu li se ºtiu
numele. Grupurile de luptã au lãsat pe
câmpuri viteji ca Xenofan, Obreja,
Tomida, Policaru, Panaitescu,
Petrovici, Foiºoreanu, Demetriade,
Popeea, fraþii Vulturescu, Muºat,
Grãmadã, Brãileanu, Cristea, Danciu,
francezul Paul Berge – doar câþiva din
cei care fac elogiul dârzeniei, dãruirii în
luptã, onoarei militare. Ca pretutindeni,
ºi la Caºin apãrãtorii înãlþimilor stau cu
toatã demnitatea la nivelul marilor
cerinþe, osemintele reprezentative ale
celor 18.365 de viteji cãzuþi eroic aici
îºi dorm somnul binemeritat în cimitirul

(urmare din numãrul trecut) lor amenajat în anul 1932. „Mama
rãniþilor“, Regina Maria, puternic impre-
sionatã de stavila pusã duºmanului,
venea aici în fiecare an însoþitã de
mareºalul Averescu ºi savantul Iorga
„pentru a vãrsa o lacrimã ºi a depune o
floare“; deopotrivã puternic impresionatã
ºi în semn de sincerã admiraþie pentru
aceste pitoreºti locuri, între 1932-1936
s-a construit, în Parcul Domeniilor
(lângã Pavilionul expoziþional) din
capitalã, biserica „Mânãstirea Caºin“
având hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil“.

Faþã de sacrificiile de tot felul ale
„sentinelelor de pazã aflate sub glia
þãrii“, datoria noastrã este uriaºã.
Familia, Biserica ºi ªcoala trebuie sã
educe generaþiile în spiritul veºnicirii
eroilor, sã se arate cã „sentimentele
sfinte pentru neam însemneazã
respectul faþã de generaþiile trecute,
iubirea faþã de cele prezente ºi grija
pentru cele viitoare“.

Într-o lume în continuã schimbare
prezentul este mult diferit de ce ºtiam
pânã acum, de rãzboaiele de poziþie.
Nu ne putem imagina o armatã fãrã eroi
ºi nu credem cã o victorie trebuie
obligatoriu sã fie stropitã cu sânge.
Începând cu 2 aprilie 2004, Drapelul
românesc fluturã cu demnitate, la
Bruxelles, alãturi de celelalte ale þãrilor
membre ale NATO; ostaºii noºtri, pe
bazã de voluntariat, se aflã ºi în teatrele
de operaþiuni din lume, în condiþii de
interoperabilitate ºi pentru o lume lipsitã
de terorism. Deci, tihna þãrii se asigurã
astãzi, la nevoie, inclusiv departe de
þarã, în arealurile dominate de violenþã;
uneori, din unele ambuscade ne
sosesc veºti rele ce ne îndoliazã ºi cu
ochii plini de lacrimi dezaprobãm
alegerea profesiei militare. Cãzuþi la
datorie pentru o lume mai bunã, eroii
acestui timp meritã din plin onorurile
naþionale, dispariþia lor de obligã sã-i
cinstim cu pomenirea ºi omenitatea.
Operele comemorative de rãzboi sunt
o parte materialã a istoriei noastre ºi
ne vorbesc de turbulenþele unor vremuri,
de trebuinþa pãstrãrii pãcii, fiind locuri
de reflecþie, înþelegere ºi reconciliere;
„pe scara istoriei, alãturi de sfânt ºi
geniu, se aflã eroul – reprezentant al

idealului naþional, semnul vãzut ºi
mãrturia vie în faþa celor ce astãzi ºi a
celor vin dupã noi... nu spre slava
noastrã, ci spre recunoºtinþa faþã de cei
care au pecetluit moartea lor cu
nemurirea“. ªi atunci când vorbim
despre eroi, ajungem iar ºi iar la mintea
celui care a cunoscut cel mai bine
arhitectura sufletului românesc,
savantul Nicolae Iorga, din care redãm:
„...Aºezaþi unde suntem (...), toatã viaþa
noastrã, de aproape douã mii de ani,
ne-a fost o trântã cu istoria Am biruit
adesea, dar cea mai mare izbândã e
cã avem, în ciuda tuturor, un pãmânt ºi
un steag pe care ai noºtri au fost
vrednici sã le apere... Azi, când trec
umbrele lor îndurerate cã nu suntem
fericiþi aºa cum au vrut ei murind, sã-i
onorãm cu clipa de adâncã tãcere a
reculegerii noastre ºi, prezentând
sufleteºte arma celor care strãbat
vãzduhul românesc, sã ºoptim în
adâncul conºtiinþei noastre: «Morþilor,
pentru onor!»“, aserþiunea conþinând
toatã RECUNOªTINÞA, toatã
MOªTENIREA ºi toatã NEUITAREA.

Timpul ni se dezvãluie, inclusiv cu
nereuºitele lui materiale ºi morale, se
spune cã el se îndepãrteazã încet ºi
sigur de obligaþia noastrã sacrã ºi existã
ºi pericolul sporind, sã ne îndepãrteze
nu încet, ci repede, arãtându-ne
propriile noastre vulnerabilitãþi. El
aºterne uitarea peste toþi ºi toate, dar
venim cu munca noastrã voluntarã în
Cercul „Cultul Eroilor“, împreunã cu
cadrele didactice conectãm o datorie
perpetuã. Tinerii, care nu au trãit
cumplitul încleºtãrilor, venind la cimitire
ºi monumente, aflã de trecut ºi vãd
consecinþele, trebuie sã înþeleagã
mersul lumii ºi sã înveþe toleranþa.
Rãnile s-au vindecat, nenumãratele
dovezi ale disputelor diplomatico-
militare sunt mãrturii ale suferinþei ºi
morþii, îndemnuri la înþelepciune.
Relieful nostru muntos, dar nu numai
el, conþine foste puncte de comandã,
de observaþie ºi tragere, foste lucrãri de
fortificaþii cuprinse azi de vegetaþie ºi
pânã de curând se mai putea gãsi
schije de proiectile explodate.
Avem nevoie de monumente,
este nevoie sã se stãruie

Corneliu CRISTEA, Subfiliala municipalã Oneºti a ANCE
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Într-o zi de August dogoritor, bunul,
patriotul ºi iubitorul copiilor de la cercul
de desen Ion Diaconescu din Oneºti,
pe care îi educa în spirit creºtin, civic ºi
patriotic ºi pe care îi iubea foarte mult,
pãstorindu-i zi de zi, s-a stins din viaþã.

ªcoala la care a lucrat ºi care îi
poartã numele, ªcoala nr. 5 „Ghiþã
Mocanu” Oneºti, este simbolul
recunoaºterii activitãþii sale în aceastã
lume. Copiii cercului au fost stimulaþi
de el ºi învãþaþi sã picteze icoane pe
sticlã, care au fost foarte apreciate de
specialiºti la acea vreme. De
asemenea, aceºti copii au obþinut, sub

îndrumarea domnului profesor Mocanu,
premii la concursurile naþionale ºi
internaþionale de desen, printre care ºi
marele premiu internaþional UNICEF
la concursul de desene pentru copii
„Bucuriile primãverii”, Paris, 1972.
Preocupat de ajutarea înþelegerii
noþiunilor specifice artelor plastice de
cãtre copii, profesorul a creat un ciclu
de 15 lecþii poveste, „În þara lui Cromo
împãrat”, care sã ofere din punct de
vedere metodic principalele cunoºtinþe
cuprinse în programa de specialitate.

În afarã de activitatea de profesor
a fost ºi pictor, iubit de cei care l-au
cunoscut.

Nãscut în Vâlcele, judeþul Bacãu,
în 1938 ºi decedat în 1993, Gheorghe
Mocanu a iubit ºi a onorat meleagurile
copilãriei, a creat pânze cu flori ºi
peisaje în ulei ºi acuarelã, care au rãmas
ca dovadã cã a trãit pe aceste
meleaguri.

Fiii satului

Aneta MOCANU

asupra faptelor de înalt
patriotism, recursul la istorie
ºi, în particular, la tradiþiile

armatei noastre certificã foloasele
cunoaºterii spiritelor viteze ºi
dezvoltate, neînfricarea ieºitã din
comun. Avem nevoie de „Istoria
Românilor“ întreagã ºi nu redusã, astfel
ajungem la atenþionarea pe care marele
bãrbat al vremurilor în care a trãit,
angajat cu energie în problematica
acestora, Timotei Cipariu, a lãsat: „Între
armele moderne folosite de toate
popoarele culte în apãrarea lor, Istoria
naþionalã ocupã primul loc; aceasta
este lancea ºi scutul lor ºi cu aceastã
armã trebuie sã se prevadã ºi românul,
dacã crede ºi doreºte realizarea
aspiraþii lor sale“. Presa militarã
reprezintã o sursã autorizatã de formare
ºi informare a bunilor români, în aceasta
muncind cu deosebitã râvnã mari
conºtiinþe ale noastre. La spusele
tribunului ardelean adãugãm scrisul în
zilele noastre ale col(r). Eugen
Burghelea: „...Privim la alþii, imitãm ºi
copiem pentru a semãna cât mai mult
cu ei, însã uitãm un lucru esenþial scris
ºi demonstrat în tomuri  întregi: pentru
a fi universal, trebuie sã fii cât mai
naþional, mai întâi naþional. Conservarea

istoriei înseamnã ºi conservarea
identitãþii proprii. Dacã uitãm asta, dacã
nu privim mai departe de orizontul
imediat, vom asista, în continuare, cum
alþii îºi reconstituie castele ºi monumente
pe Mureº ºi Criºuri, rescriind istorie pe
care românii vor avea nevoie de acte
doveditoare pentru a-ºi justifica existenþa
pe teritoriul României“.

Alte ºi alte cugetãri de mare bogãþie
ni se adreseazã spre a dovedi cu faptele
noastre cã ne aflãm în comuniune, cei
vii cu cei adormiþi, trecuþi la Domnul pentru
o cauzã sfântã, aici amintind doar:

- Nicio floare nu-i destul de
frumoasã pentru aceºti eroi, nicio
candelã nu-i destul de sfântã, niciun
monument nu-i destul de înãlþãtor încât
sã le rãsplãteascã sacrificiul. Doar
dragostea ºi neuitarea. Prin ele ei
trãiesc veºnic. (Doina Maria Petrescu)

- Trãind pe pãmântul ºi sub steagul
apãrate de ei, le culegem roada
speranþei lor de mai bine ºi cinstim în
veci numele lor cãci le trecem asupra
copiilor noºtri ºi copiii copiilor noºtri, aici
unde n-e aºezat Dumnezeu. Toatã stima
ºi admiraþia pentru toþi cei care îºi mai
amintesc încã de cimitirele unde eroii
îºi dorm somnul ºi veºnicia. (col. r.
Grigore Radoslavescu)

UN SEMN DE RECUNOªTINÞÃ
Asociaþia Naþionalã «Cultul

Eroilor» ne trimite, prin Domnul
Corneliu Cristea, preºedintele
Subfilialei Oneºti a ANCE, un
semn de recunoºtinþã pentru
modul în care Redacþia revistei
noastre «Sarea pãmântului» a
înþeles sã punã în valoare ºi
sentimentul naþional: „Mã bucur
cã s-a finalizat un gând mai vechi
ºi superiorii mei (Bucureºti ºi
Bacãu) vã aduc recunoaºterea
muncii dvs. pe terenul specifi-
cului nostru; aºa suntem noi,
avem nevoie de ajutorul tuturor.
Sperãm ºi pe mai departe în
promovarea ideilor noastre prin
dvs.“

Mulþumim ºi noi lui Dumne-
zeu ºi tuturor acelora care s-au
mângâiat cu revista oraºului
Târgu-Ocna.

Redacþia
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În 14 septembrie este o mare
sãrbãtoare ortodoxã ºi anume:
Înãlþarea cinstitei ºi de viaþã
fãcãtoarei Cruci a Domnului. Ea este
prilejuitã de descoperirea la Ierusalim
a lemnului Crucii pe care a fost
rãstignit, pentru noi, Hristos Domnul.

Creºtinii au o foarte mare evlavie
pentru Sfânta Cruce deoarece prin ea
ne-a venit mântuirea, prin jertfa
supremã a Mântuitorului pentru noi.

Într-o frumoasã carte cu vieþi de
sfinþi ºi cuvinte ale lor, numitã
Proloagele, am aflat multe învãþãturi
despre Sfânta Cruce ºi despre istoria
acestei sãrbãtori. Iatã mai jos câteva
din ele:

„Cu aceastã cinstire faþã de taina
Crucii au strãbãtut creºtinii tot timpul
prigoanelor, trei sute de ani, pânã la
vremea când a venit la Roma, marele
Constantin împãratul.

Mai întâi, împãratul însuºi s-a
creºtinat printr-un semn ceresc: prin
arãtarea semnului Sfintei Cruci, în
amiaza zilei, pe cer, alcãtuitã din stele
ºi cu îndemnul tot din stele alcãtuit:
«Învinge prin aceasta!» Deci, vãzând
în aceasta un semn dumnezeiesc,
împãratul porunci meºteºugarilor lui ºi
fãcând cruce mare din aur ºi din pietre
scumpe, dupã chipul ce se arãtase,
porunci ca acest semn sã meargã
înaintea oºtilor sale. Împãratul
Constantin învinge oastea lui Maxenþiu
ºi intrã biruitor în Roma (312). ªi aºa,
plecat din Galia ca un pãgân, dupã
biruinþa de la Podul Milvius, pe Tibru,
împãratul Constantin întrã în Roma,
hotãrât pentru Crucea lui Hristos ºi
libertatea creºtinilor, pe care o ºi
promulgã prin edictul din Milan din 313.

Ajuns singur stãpânitor peste toatã
împãrãþia romanilor, marele Constantin
a trimis pe maica sa, Sfânta Elena, în
Þara Sfântã, cu multã avere, spre
cercetarea ºi înnoirea sfintelor locuri ºi
spre cãutarea lemnului Crucii
Domnului. Deci, pe când se sãpa
pãmântul pentru temeliile marii biserici

SEMNUL CRUCII IN LUMINA ªTIINÞEI
a Învierii Domnului, s-au aflat, nu
departe de Sfântul Mormânt, trei cruci
(a Mântuitorului ºi ale celor doi tâlhari),
precum ºi piroanele. Neºtiind
împãrãteasa care este Crucea lui
Hristos, au atins cele trei cruci de o
fecioarã moartã ce o duceau la
îngropare ºi când au atins-o pe cea a
Mântuitorului, tânãra a  înviat.

ªi s-a închinat împãrãteasa la
Sfânta Cruce, a sãrutat-o ºi, împreunã
cu ea, tot poporul. ªi, neîncãpând tot
poporul sã se închine, s-a rugat
mulþimea ca mãcar sã o vadã ºi sã fie
binecuvântatã. ªi s-a suit, atunci,
fericitul Macarie, patriarhul Ierusa-
limului, pe un amvon înalt ºi a ridicat
cinstita Cruce a Domnului, binecu-
vântându-i cu dânsa, pe care vãzând-o
poporul a început a striga: «Doamne
miluieºte-ne!»

ªi a fost descoperirea aceasta a
Crucii Domnului ca o zguduire a întregii
creºtinãtãþi ºi, de atunci, au început
cãlãtoriile în Þara Sfântã ºi, în fiecare
an, praznicul Sfintei Cruci se serbeazã
la 14 septembrie.

Alt fapt care a mãrit cinstirea
Sfintei Cruci a fost arãtarea semnului
Crucii Domnului pe cer la Ierusalim, pe
vremea împãratului Constanþiu, fiul
marelui Constantin (337-361), în
Duminica de Rusalii, la 7 mai 351, pe
la ceasul al treilea din zi, ora 9
dimineaþa. ªi a stat acest semn al Crucii
mai luminat decât soarele, deasupra
muntelui Golgota ºi tot poporul privea,
minunându-se cu mare teamã.

De acest semn minunat a înºtiinþat
fericitul Chiril, patriarhul Ierusalimului,
prin scrisoare, pe împãratul Constanþiu,
sfãtuindu-l spre dreapta credinþã, cã era
arian, iar Sozomen, istoricul, scrie cã, din
arãtarea aceasta a Crucii pe cer, mulþi
s-au încredinþat cã Hristos este Mesia
ºi au venit la dreapta credinþã, vãzând ei
cã aceasta nu este alcãtuitã de oameni,
ci de Duhul Sfânt, fiind mãrturisitã cu
semne din cer.” (Proloagele, vol. I,
Craiova, 1991, pag. 80-81).

„Aceastã cinstitã Cruce, la a doua
venire a lui Hristos, iarãºi va sã se arate,
dupã cuvântul Stãpânului, Care a zis cã:
«Se va arãta pe cer semnul Fiului
Omului» (Matei 24, 30). Drept aceea,
aceasta se va arãta întâi pe cer,
împreunã cu toate oºtile îngereºti,
luminând tot pãmântul, pânã la
marginile lui, mai mult decât strãlucirea
soarelui ºi vestind venirea Stãpânului
Hristos. Cãruia ºi de la noi sã-I fie
cinste, slavã ºi închinãciune, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor! Amin.”
(Idem, p. 84)

Crucea este cinstitã ºi în zilele
noastre cãci este dovada iubirii
supreme a Mântuitorului pentru noi ºi
pentru cã ea este armã împotriva
diavolului, pavãza credinþei, sabie cu
douã ascuþiºuri a credincioºilor
împotriva vãzuþilor ºi nevãzuþilor
vrãjmaºi, aºa cum ne învaþã Biserica.
Ea este „învierea morþilor, nãdejdea
creºtinilor, frâul bogaþilor, surparea
mândrilor, povãþuitoarea tinerilor,
nãdejdea celor deznãdãjduiþi, limanul
celor înviforaþi, sfetnicul drepþilor,
mângâierea scârbiþilor, pãzitoarea
pruncilor, capul bãrbaþilor, cununa
bãtrânilor, slobozirea robilor,
înþelepciunea neînvãþaþilor, temelia
Bisericii, întemeierea lumii, puterea
celor neputincioºi, îndrãzneala
monahilor. Prin Cruce, Adam ºi Eva din
blestem s-au slobozit (...). Cu aceasta
însemnându-ne, nu ne temem de
vrãjmaºul cel vãzut ºi nevãzut, cã ea
este tãmãduitoare de patimile noastre.
Ea este pãzitoarea tuturor creºtinilor ºi
cârmuitoarea tuturor. Cu aceasta ne
însemnãm noi tot trupul ºi bucatele
noastre ºi nu se apropie de noi rãul.
Fiindcã aceasta asuprelile noastre le
goneºte.” (Proloagele, vol. I, Craiova,
1991, pag. 82-84)

Pentru aceea zice Sfântul Chiril
al Ierusalimului: „Fã semnul
cinstitei cruci la orice
trebuinþã : când mãnânci,
când bei, când te aºezi, când

Presb. Aurelia GENES
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te scoli, când vorbeºti sau
când umbli; ºi nu începe

lucrul tãu fãrã semnul crucii: în casã,
la drum, ziua ºi noaptea ºi în orice loc
sau timp.”

Aºa cum este apa pentru trup –
cu cât te speli mai des, cu atât se
îndepãrteazã microbii, tot aºa este ºi
crucea pentru suflet: cu cât o facem
mai des, ea curãþeºte pãcatele noastre
ºi ne sfinþeºte sufletele,  neputinþele
noastre le vindecã, alungã de la noi pe
vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi cãci ºi dracii
fug de ea fiindcã stãpânirea iadului
printr-însa s-au sfãrâmat, iar Împãrãþia
lui Dumnezeu s-a deschis tuturor celor
ce, cu credinþã, i se închinã ei.

În legãturã cu semnul crucii am
gãsit pe internet niºte date referitoare
la teste fãcute de cercetãtori din Rusia
în acest sens.

Oamenii de ºtiinþã ruºi au
dovedit experimental proprietãþile
miraculoase ale semnului crucii ºi
ale rugãciunii . Ei au dovedit clar
efectul benefic al rugãciunii ºi al
semnului crucii asupra oamenilor.

Angelina Malakhovskaya, fizician,
a studiat puterea semnului crucii
timp de aproape zece ani. A studiat
vechiul obicei de a face semnul crucii
deasupra mâncãrii ºi bãuturii înainte de
masã.

Semnul crucii are mai mult decât
un profund sens mistic. În spatele lui

este un folos practic: mâncarea este
purificatã efectiv, instantaneu. Este
un mare miracol, ce se întâmplã
fizic, în fiecare zi.

Cercetãtorii ruºi au observat
impactul rugãciunii „Tatãl nostru” ºi al
semnului crucii asupra bacteriilor
patogene. Toate mostrele conþineau
anumite bacterii. S-a observat cã dacã
se rosteºte Rugãciunea Domneascã
(Tatãl nostru) ºi se face semnul crucii
asupra apei, numãrul de bacterii
dãunãtoare scade de ºapte, zece, sute
sau chiar mii de ori.

Au fãcut numeroase experimente
descoperind proprietãþile bacteriale
unice ale apei dupã ce este
binecuvântatã cu o rugãciune ortodoxã
ºi cu semnul crucii.

Studiul a mai observat un nou ºi
necunoscut efect al Cuvântului lui
Dumnezeu – de transformare a
structurii apei – în special densitatea
în spaþiul spectral ultra-violet.

Rugãciunea a fost spusã atât de
credincioºi, cât ºi de necredincioºi iar
numãrul bacteriilor, indiferent de
mediu, a scãzut faþã de mostrele de
referinþã.

La toþi participanþii la teste
presiunea sângelui s-a stabilizat iar
caracteristicile s-au îmbunãtãþit. În
mod uimitor, parametrii s-au
modificat în direcþia vindecãrii: la
oamenii hipotensivi presiunea

sângelui a crescut iar la
hipertensivi a scãzut.

S-a mai observat cã dacã semnul
crucii este fãcut neîngrijit, ºi fãrã
sã atingã punctele corespunzãtoare
– centrul frunþii, centrul plexului
solar ºi umerii – rezultatele
pozitive ale testelor sunt mai slabe
sau chiar absente.

Aºadar ajungem la ceea ce ne
învaþã de atâta timp Biserica: sã facem
cu mare grijã cinstitul semn, cãci
altfel e batjocurã ºi pãcat. Ci crucea
ta sã fie dreaptã ºi adevãratã.
Adicã: împreuneazã cum se cuvine,
cele trei degete mari ale dreptei – cãci
ele închipuie Treimea cea de o fiinþã:
Tatãl ºi Fiul ºi Sfântul Duh; iar degetele
mici le lipeºte strâns de podul palmei,
de vreme ce ele aratã pe Adam ºi Eva
care, cu smerenie ºi pocãinþã, se pleacã
nedespãrþitei Treimi. Dupã aceea du
dreapta ta la frunte ºi zi: „În numele
Tatãlui”; la pântece: „ªi al Fiului”; la
cei doi umeri: „ªi al Sfântului Duh”;
iar la sfârºit zici; „Amin”.

Vãzând cât de mare este puterea
Crucii ºi minunile ei ºi câte bunãtãþi a
dãruit Domnul prin ea neamului
omenesc,  sã o cinstim cu mare evlavie
ºtiind cu ce mare preþ ne-a fost datã,
sã-L slãvim pe Mântuitorul, sã ne
închinãm Lui ºi sã-I rãspundem cu
aceeaºi dragoste pe care ne-a arãtat-o
nouã când era pe cruce.

Când Dacu-n sfârºire seninã
Prin ultimul gest mã învaþã
Cã vieþii cu fruntea în tinã –
Oricum i-aº spune – nu-i viaþã,

Când Arpad din stepe ajunsul
Râvnea la bihare meleaguri
Da-i da Menumorut rãspunsul –
Braþ viu tricolorelor steaguri,

Când vatra natalã pãstreazã
Trecut cu copite în tropot
ªi-n cuiburi de vulturi e treazã
Porunca putneanului clopot,

Când Craniul Viteaz de la Dealu –
Punând trei destine pe roate –
Obligã sã-i ºtim idealu’
PE ATUNCI! arãtând cã se poate,

Când inimi ca apa-n cascadã –
Bãtând cu temei, româneºte –
Din Milcov pe plai de baladã
Fãcut-au un râu ce uneºte

ªi când prin opreliºti amare
De nu ºtiu ce lungã li-i salba
Unirea cea Sfântã ºi Mare
S-aprinse pe cerul din Alba

Încât strãlucirea-i mãreaþã
Ca stelele-n Calea de Lapte
Mi-e far ce mereu mã învaþã
De mari oameni, ºi locuri ºi fapte,

Iisuse, spre Tine urc mânã…
Le-aºazã cum ºtii cã-i mai bine
ªi celor ce vin sã rãmânã
Ceva de folos dupã mine,

S-asculte-n evlavii de sfeºnic
Poveþi ce strãbat infinitul :
„Munceºte de parcã eºti veºnic,
Te roagã de parcã-i sfârºitul !“

RUGÃCIUNE

Corneliu CRISTEA



Nr. 3 / iul-sept 2011 19SAREA PÃMÂNTULUI

Poate niciuna dintre marile
personalitãþi ale istoriei medievale
româneºti nu a fost atât de multilateralã
în preocupãri, atât de abilã în hãþiºul de
interese politice externe, atât de profund
ataºatã neamului sãu, cum a fost Vodã
Constantin Brâncoveanu, denumit în
cronici „Boier vechi ºi domn creºtin“.
Iubirea de Dumnezeu a fost substanþa
acestui neam românesc nãscut creºtin.

 Istoria românilor frãmântatã de
veacuri este un memento naþional, o
chemare la ordinea ºi cugetul poporului
prin care s-a întemeiat Statul României
Mari, istorie scrisã cu sângele poporului
în litere de aur ºi care povesteºte
rãzboaie adepte, jertfe ºi glorii trãite de
voievozi, domnitori ºi regi, pentru
propãºirea patriei ºi poporului, pentru
Uniunea Naþionalã ca stat independent
ºi suzeran ºi, mai departe în timp,
pentru pãstrarea fiinþei naþionale ca stat
unitar român.

Cultul veneraþiei pentru trecutul
istoriei jertfelnic a canonizat spre
pomenire în calendarul nostru ortodox
la 6 august pe Sf inþ i i  Mart i r i
Brâncoveni Constantin cu cei patru fii
ai sãi: Constantin, ªtefan, Radu,
Matei ºi sfetnicul Ianache, care au
primit moartea ca o trãire teologicã în
iubire de Dumnezeu ºi credinþã
strãmoºeascã.

Aºa cum în calendarul ortodox
nume mari de mucenici, sfinþi martiri din
diferite epoci istorice, sunt sãrbãtoriþi cu
evlavie în Sfânta Bisericã, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, în anul
1992, a canonizat ºi pe Sfântul ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, trecut în rândul sfinþilor
ºi sãrbãtorit la 2 iulie. În memoria
românilor, marele voievod al Moldovei
este omagiat, venerat în sfinþenie ca
atlet al credinþei creºtine, care în 47 de
ani de domnie a luptat cu vitejie în 40
de rãzboaie ºi a împodobit toatã
Moldova cu ctitoriile sale, înãlþând 44
de biserici ºi mãnãstiri, dovedind faptul
cã Biserica modeleazã sufletul unui
popor.

Constantin Brâncoveanu, spirit
luminat de o vastã erudiþie, fin diplomat
ºi profund cunoscãtor al intereselor
contradictorii ale Marilor Imperii din jur,
a ºtiut cu o perspicacitate genialã sã
gãseascã cea mai potrivitã cale de

Sfinþii martiri, istorie ºi jertfã
înãlþare a poporului sãu. Nu putea
recurge la acþiuni militare, cãci forþele
adverse erau numeroase, chiar
copleºitoare ºi de aceea a ales calea
dezvoltãrii economice ºi culturale.

Prin politica sa internã,
Brâncoveanu a pus în valoare marile
rezerve de bogãþii ale subsolului (sare,
metale), a întemeiat numeroase sate, a
clãdit palate, biserici, a înfiinþat ºcoli,
tipografii, inclusiv o Academie
domneascã la Mãnãstirea Sfântul Sava
(1694), a încurajat meºteºugurile,
comerþul, a construit drumuri, a
organizat viaþa târgurilor, inclusiv a
porturilor la Dunãre ºi mare, el fiind
domnitor al Þãrii Româneºti.

Cronicarii contemporani lui, sau, mai
târziu, istorici moderni, au denumit
aceastã epocã „Renaºterea Brânco-
veneascã“. Astfel, motivele brânco-
veneºti au constituit elemente deter-
minante ale definirii stilului modern din
arhitectura laicã ºi religioasã ro-
mâneascã. Vizitatorul edificiilor rãmâne
cu impresii fascinante asupra ctitoriilor
monastice, exemplu: Mãnãstirea clãditã
în 1667 la Sâmbãta de Sus, în Munþii
Fãgãraºilor , ca fiind a Sfinþilor
Brâncoveni, precum ºi Palatul Domnesc,
cu biserica de la Mogoºoaia
Bucureºtilor ºi alte ctitorii.

Prin tipografiile create în Þara
Româneascã, Brâncoveanu a cultivat
ºi înflorit spiritul unitãþii de neam al
tuturor românilor . Dar interesele
meschine, setea nemãsuratã de putere
care stã, adesea, deasupra dreptãþii,
a unora dintre boierii trãdãtori, chiar ºi
pentru famil ia domnitorului  ca
nãpãstuire, au determinat, în cele din
urmã, cãderea lui Vodã Brâncoveanu.
Fiind învinuit de tratative secrete cu
ruºii, la 10 august 1714 este chemat
la Constantinopol, împreunã cu familia,
spre a-ºi  plãt i  v inovãþ ia în aur.
Brâncoveanu refuzã ºi imediat sunt
uciºi fiii domnitorului, Constantin,
ªtefan, Radu ºi Matei. Acesta din
urmã, cel  mai mic, Matei ,  cere
îngãduinþa tatãlui sã treacã la legea
turceascã, dar Marele Domn, cu
dârzenie îi rãspunde: „La ce þi-ar folosit
viaþa fãrã Dumnezeu, Tatãl ceresc Care
ne-a creat!?“. La urmã este ucis ºi
Brâncoveanu în faþa celor care asistau

la acest cumplit masacru. Capetele
martirilor au fost purtate în vârful
suliþelor prin Constantinopol, iar
trupurile nevinovate au fost aruncate
în apele Bosforului. Ulterior, niºte
pescari greci au pescuit trupurile
decapitate ºi le-au îngropat în Insula
Halki .  Soþ ia lui  Brâncoveanu,
împreunã cu fiicele, au fost aruncate
într-o cetate din Asia Micã, de unde,
dupã ºase ani, au fost eliberate.
Doamna Maria Brâncoveanu a reuºit
sã aducã trupurile celor uciºi ºi sã le
înmormânteze în Biserica Sfântul
Gheorghe Nou din Bucureºti, ctitoria
lui Brâncoveanu. Cine a vãzut acest
mare mormânt impresionant în piatrã,
nu aflã nicio inscripþie de nume în
ideea de atunci ca trupurile sã nu fie
descoperite sau profanate.

Constantin Brâncoveanu a primit
sentinþa ca un monastic jertfit. Jertfa
lui, credinþa sa creºtinã a fost conformã
cu demnitatea sa. ªi-a mântuit sufletul
prin jertfa iubirii de Dumnezeu ºi, mai
mult, a suportat ºocul durerii sfâ-
ºietoare vãzând, pe rând, masacrul
celor patru fii.

Cu sfârºitul a toate, Brâncoveanu
devine un erou dramatic al vieþii sale
cu superioritate sfântã – o dovadã cã
substanþa acestui neam creºtin
românesc a fost ºi rãmâne iubire de
Dumnezeu cu care se confruntã viaþa.
Tragedia jertfei cu sfinþenie l-a trecut
de-al lumii hotar la liniºtea eternã.
Prin evocãri le cruzimi i  º i  ale
nedreptãþii, Constantin Brâncoveanu,
fiind jertfa, s-au strâns tragismele
istoriei în necuprinsa marea carte a
Neamului Românesc. Din vremuri,
sângele vãrsat pentru dreptatea
Naþiunii a fost cerneala cu care s-a
scris istoria.

Deºi, actualmente, s-ar spune cã
trãim într-o lume eliberatã de spectrul
teroarei, societatea devine palpitantã
pentru cã se încalcã principiile morale,
chiar ºi ale Bisericii Creºtine.

Oricum, istoria stã la temelia
vremurilor poporului ºi fãrã tragism
ideologic este supusã conjuncturii
politice, dar dreptatea ar trebui sã stea
deasupra puterii.

Prof. presb. Ecaterina CAPOTÃ
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marele rãzboi împotriva idolatriei.
Personajul acestei lupte este Proorocul
Ilie. Victoria obþinutã i-a înscris numele
între cei mai mari eroi ai lumii.

Împãratul Ahab încheiase cãsãtorie
cu Izabela – o femeie idolatrã. Ea a
adus în Israel idoli, prooroci idolatri ºi
o suitã întreagã de obiceiuri prin care
a plecat þara spre închinarea la idoli.
În aceastã vreme se ridica un mare
strateg „îmbrãcat ºi hrãnit cu focul”,
un mare rãzboinic în luptele cele
duhovniceºti. În timp ce idolatria a ajuns
la culme în poporul consacrat singurului
Dumnezeu, iese din anonimat
Proorocul Ilie. Lupta este încordatã ºi
lungã: un popor trebuie salvat din
prãbuºire. Iar Ilie îndrãzneºte. Prin
viaþa lui închinatã total lui Dumnezeu,
prin râvna ºi curãþia sa, prin neclintita
încredinþare cã se ridicã pentru un scop
nobil, Ilie atrage asupra sa de la
Dumnezeu toatã puterea de care avea
nevoie pentru a pune stãvilar tare ºi
nezdruncinat unui val nimicitor.

El vine la idolatrul Ahab ºi-i spune:
„Viu este Domnul Dumnezeul lui
Israel, înaintea Cãruia slujesc eu;
în aceºti ani nu va fi nici rouã, nici
ploaie decât numai când voi spune
eu” (III Regi 17, 1). Mai amarã decât
seceta de trei ani ºi ºase luni este
idolatria. Mai sãlbaticã decât foametea
este pierderea lui Dumnezeu. Mai
cruntã decât arºiþa pustiitoare este
nesocotirea poruncii Lui. Ilie a intuit
profetic asta, de aceea nu cruþã nimic
ºi nu se lasã înduioºat de tânguirile
omeneºti. Ori totul, ori nimic; ori viaþã
ori moarte. Nici un  preþ nu este prea
mare pentru a salva planul lui
Dumnezeu în istorie. Pot sã moarã
oamenii, dar trebuie sã fie salvat omul.

Astfel poporul este pregãtit pentru
o decisivã încleºtare. Tot poporul
îngenunchiat de foamete, toþi înºelãtorii
idolatri trebuie sã vinã pe muntele
Carmel pentru o probã de foc. Cine sã
vinã la aceastã probã dacã nu sunt

strâmtoraþi ºi înmuiaþi de suferinþã?
Când mintea este întunecatã ºi inima
pângãritã, când hambarul este plin ºi
pântecele îndestulat nimeni nu ascultã,
nimeni nu este ascultat.

Iatã lumea adunatã pe muntele
Carmel. Cine va coborî foc din cer
acela este proorocul adevãratului
Dumnezeu – se înþelege Ilie cu cei de
faþã. Proorocii mincinoºi strigã în zadar,
iar urma unei scurte ºi puternice
rugãciuni Ilie aduce dovada zguduitor
de evidentã a viului Dumnezeu. Se
coboarã foc din cer ºi mistuie jertfa.
Într-un moment de mare smintealã,
întunecime ºi rãtãcire Ilie a mijlocit
poporului revelaþia insurmontabilã a
adevãratului Dumnezeu.

– Dar lumea de astãzi este
creºtinã. Nu suntem aproape toþi
botezaþi în numele Sfintei Treimi?
Atunci de ce sã tot vorbim de idolatrie
când nu sunt Baali ºi Aºere în þarã?

– Aparenþe amarnice!
Zona idolatriei este foarte largã,

nuanþatã ºi uneori greu de identificat.1

A înlocui pe Dumnezeu ºi adevãrata
Lui slujire cu orice altceva, idolatrie se
numeºte. De la cei care „nimic
duhovnicesc nu cugetã, ci îºi
agonisesc totul pentru aceastã
viaþã” pânã la cei care au înlocuit
umilinþa ºi dragostea cu reguli, datini,
socoteli ºi principii lipsite de viaþã,2

avem de a face cu un þinut plin cu idoli.
Zona idolatrã se întinde de la cei care
au înlocuit viaþa duhovniceascã cu
discursuri despre îndumnezeire3 pânã
la cei ce au înlocuit virtutea cu pãcatul.

În biserici rãsunã cântarea: „toatã
ziua ºi toatã viaþa noastrã lui Hristos
Dumnezeu sã o dãm”. În acest timp
sacru timpul ºi sãnãtatea sunt cheltuite
prin stadioane ºi taverne, prin discoteci
ºi prin cluburi. Aceste medii îi pun pe
cei ce le frecventeazã într-o atitudine
de dezgust faþã de valorile creºtine.
Astfel biserica este înlocuitã cu
localurile de petrecere, Biblia cu cãrþile
de joc, cãrþile de rugãciuni cu revistele

de modã, icoanele sfinþilor cu starurile
celor ce petrec o viaþã pãgânã. Când
cineva petrece în faþa televizorului ore
în ºir, iar pentru rugãciune abia de
reuºeºte sã dedice câteva cuvinte
stinse, anoste ºi plictisite, nu itereazã
drama de odinioarã din Israel?

 „Nu vã potriviþi cu acest veac”
(Romani 12, 2) zice Sfântul Pavel. Dar
atunci când cineva încearcã sã îndrepte
anumite moravuri deviate, i se
rãspunde cu stupefiere ºi îndreptãþire
uimitoare: „dacã aºa este moda...!?!”
Nu sunt toate acestea o idolatrie cel
puþin la fel de sacrilegialã ca cea din
timpul lui Ilie?

Odinioarã, un profet, într-o zi mare
cât o mie de ani, a schimbat
întunecoasa idolatrie în lumina slujirii
lui Dumnezeu pregãtind cea dintâi
venire a Domnului. Pe piscurile istoriei
Dumnezeu a pregãtit mereu
popoarelor astfel de revelaþii. Mai
aºteptãm un astfel de moment, sau îl
aºteptãm tot pe Sfântul Ilie ca sã
pregãteascã printr-un ultim eveniment
a doua venire a lui Iisus?

 „Noaptea este pe sfârºite, ziua
este aproape. Sã lepãdãm lucrurile
întunericului ºi sã ne îmbrãcãm cu
armele luminii.”

SFÂNTUL PROOROC ILIE SAU DESPRE
STÂRPIREA IDOLATRIEI

(urmare din p. 1)

1 Sfântul Ioan Gurã de Aur: „Multe ºi
variate sunt felurile de idolatrie;de
exemplu unul îl þine de stãpân pe
mamona, altul îºi ia pântecele de
Dumnezeu, iar altul e stãpânit de cine ºtie
ce poftã pãcãtoasã” (Omilia a VI-a la
Romani).
2 Pãrintele Serafim Rose vorbeºte undeva
de o persoanã foarte tipicarã ºi rigoristã,
dar cu o înþelegere distorsionatã despre
viaþa duhovniceascã. Cineva a întrebat
dacã este ortodoxã. Rãspusul a fost: „se
vede clar cã-i ortodoxã, dar, oare, o fi
creºtinã”?
3 „Conceptualizarea duce la idolatrie,
doar uimirea înþelege ceva” (Sf. Grigorie
de Nyssa).
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

A devenit deja o tradiþie în parohia
noastrã ca o datã pe an sã facem un
pelerinaj cu credincioºii noºtri la locuri
sfinte de pe teritoriul patriei. Atunci când
vorbim despre pelerini, ne gândim
bineînþeles întâi la cei care viziteazã un
loc sacru, dar nu se opresc aici, ci cautã
mângâiere sufleteascã prin rugãciune. De
aici diferenþa dintre itinerariul religios ºi
turism. Am ales de astã datã zona de
sud a þãrii, mai precis Valea Teleajãnului,
completatã cu unele mãnãstiri din capitala
þãrii, ºi ne referim aici la Cernica, Snagov,
Antim, Stavropoleos etc.

În prima zi ne întâmpinã oraºul de
sub Poalele Tâmpei, Braºovul, unde am
poposit mai întâi în Piaþa Sfatului.
Impresioneazã aici varietatea culturalã ºi
religioasã care face posibilã convieþuirea
românilor cu cei de alte naþionalitãþi.
Lângã Biserica Adormirea Maicii
Domnului, la câþiva metri, se înalþã
Biserica Neagrã – Evanghelicã, lãcaºe
vizitate atât de ortodocºi cât ºi de
protestanþi. Braºovul reprezintã un model
de ecumenism practic.

O mãnãstire care ne-a impresionat
pe toþi se aflã pe ºoseaua ce leagã
Ploieºtiul de Braºov, mai precis în
comuna Izvoarele. Este vorba despre
Crasna, mãnãstire de cãlugãri.
Denumirea lãcaºului, vechi de peste 3
veacuri, vine de la râul Crasna care curge
în apropierea ei. Impresioneazã prin
aºezarea deosebit de pitoreascã ºi
osârdia pãrinþilor cãlugãri de a aduce
acolo Raiul pe pãmânt. Frumuseþea
locului rãzbate dintre copaci ca o
rugãciune de mulþumire înãlþatã
Creatorului. Aici am înnoptat dând slavã
lui Dumnezeu cã ne-a învrednicit sã
vedem aceastã minunãþie.

Un specific al acestei zone este cã
multe biserici de aici au fost ctitorite de
femei, purtând  numele acestora. De la
Crasna ne îndreptãm spre mãnãstirea
Suzana, aºezatã într-o fermecãtoare
poianã. Ridicatã în 1740, prin cheltuiala

Pe drumuri de mãnãstiri
unei credincioase din Sãcele, Braºov, cu
numele Suzana Arsicu, a fost mai întâi
construitã din lemn, dupã care, în 1840 a
fost înlocuitã cu o altã bisericã de piatrã.
Maicile de
aici pãs-
treazã cu
grijã pictura
b i s e r i c i i ,
operã a ma-
estrului Petre
Nicolau din
Ploieºti, unul
din cei mai
buni ucenici
ai marelui
p i c t o r
Gheo rghe
Tãttãrescu.
Ultima re-
paraþie s-a
fãcut cu pur-
tarea de grijã
a fericitului întru adormire Patriarhul
Iustinian, în 1970. Urmãtoarea mãnãstire,
Zamfira, poartã ca hram pe Sf. Nifon,
patriarhul Constantinopolului, un lucru mai
rar întâlnit. Aici ºi-au arãtat mãiestria
picturalã Nicolae Grigorescu, la vârsta
adolescenþei, ºi Gheorghe Grigorescu,
fratele sãu. Biserica a trecut prin
nenumãrate vicisitudini (rãzboaie,
cutremure), cu toate acestea ridicân-
du-se zvelt spre mirarea tuturor.

La mai puþin de 5 kilometri de
Ploieºti, ne oprim la vatra monahalã de
la Ghighiu, având hramul „Izvorul
Tãmãduirii”. Douã sunt motivele pentru
care vin oamenii sã se roage aici: Icoana
Maicii Domnului adusã din Siria ºi un izvor
din apropierea lãcaºului sfânt, socotite
fãcãtoare de minuni. Ne impresioneazã
foarte mult stilul brâncovenesc, cu pridvor
deschis în faþã, dar ºi pictura lucratã de
acelaºi Gheorghe Tãttãrescu în 1865. La
hramul bisericii, în prima sãptãmânã dupã
Paºti, aleea care duce de la bisericã la
izvor este parcursã de oameni în

genunchi ca recunoºtinþã pentru
jertfa Mântuitorului.

Dupã ce facem un popas la
Cernica, la moaºtele Sfântului
Calinic, ºi apoi la Snagov, unde se
aflã piatra de mormânt a
domnitorului Vlad Þepeº, intrãm în
vacarmul asurzitor al Bucureºtiului,
minunându-ne de îndrãzneala cu
care lãcaºurile vechi de cult au
înfruntat blocurile timpurilor

noastre. Sfânta Liturghie duminicalã ne
gãseºte în Catedrala mitropolitanã, alãturi
de moaºtele Sfântului Dimitrie Basarabov.
Biserica, simbol al autocefaliei române,

aici avându-ºi reºedinþa patriarhul
României, îºi aºteaptã parcã, cu
smerenie, venirea pe lume a surorii sale
mai mari, Catedrala Mântuirii Neamului.

Îngrãmãditã între blocuri, dar
pãstrând forma unei cetãþi, stã biserica
de început de secol XVIII, Antim. Ne
întâmpinã emblema sfântului cu acelaºi
nume, melcul, simbol al credinþei ºi
smereniei, încadrat de o cununã de lauri,
ºi având în partea superioarã o stea. Un
alt obiect de interes care atrage ochiul
este uºa bisericii, sculptatã de Sfântul
ivirean, ce capãtã strãlucirea unei taine
duhovniceºti. De asemenea, le explic
credincioºilor cã mãnãstirea este sediul
episcopilor vicari patriarhali.

Cu Stravopoleos, numitã ºi „biserica
de lângã han”, încheiem periplul nostru
spiritual. Mãnãstirea are un sobor mic,
potrivit parcã locului, 4 monahii ºi un preot
duhovnic, cu toate acestea viaþa de aici
împãrþindu-se între rugãciune, lucru ºi
studiu. Se restaureazã cãrþi vechi, icoane,
veºminte ºi broderii liturgice, se scriu ºi
se editeazã cãrþi, se scrie muzicã
psalticã ºi se trece pe suport digital fondul
de manuscrise ºi carte veche al
bibliotecii.

Ne întoarcem acasã, îmbogãþiþi ºi cu
bucuria de a descoperi atâtea frumuseþi
pe teritoriul patriei. Pelerinajul nostru este
o amintire vie care face sã rodeascã ºi
ne aduce pacea lui Hristos.

Preot Daniel NICHITA
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

În societatea contemporanã, care
adesea mai mult distanþeazã oamenii
decât sã îi apropie, suntem martorii unui
proiect foarte valoros ºi binevenit, cu
multiple valenþe, având în vedere
obiectivele, adresanþii sau beneficiarii ºi
interacþiunea Bisericii cu alte instituþii
pentru scopul nobil cuprins în ceea ce
reprezintã copilul.

Este normal sã abandonãm
nepãsarea sau indiferenþa (desigur ºi
toate atitudinile ºi sentimentele negative)
faþã de cei din jurul nostru, astfel ca tot
ceea ce putem sã realizãm pentru ei, sã
împlinim cu dãruire ºi cu maximã
responsabilitate, fãrã sã avem ca prim
scop aspectul recompensei materiale.

Iatã cã Biserica este implicatã
intr-un asemenea proiect, colaborând cu:
UNIUNEA EUROPEANÃ; GUVER-
NUL ROMÂNIEI, MINISTERUL
MUNCII, FAMILIEI ªI PROTECÞIEI
SOCIALE; Fondul Social European
2007-2013; Instrumente Structurale
2007–2013 ºi MINISTERUL EDUCA-
ÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVÃRII OI
POS DRU.

Trebuie adus la cunoºtinþã tuturor
faptul cã de la începutul prezentãrii
acestui proiect în faþa formatorilor
(respectiv preoþi din diferite parohii), a
fost apreciatã iniþiativa. Acest aspect
este evident deoarece se observã mai
pregnant implicarea suplimentarã a
societãþii pentru impulsionarea ºi
încurajarea copiilor sã nu abandoneze
studiul, ci sã meargã la ºcoalã ºi sã se
bucure de educaþia complexã, care, cu
siguranþã, îi va ajuta mai târziu.

Acest „ceva nou“, de care au dispus
copiii prin proiectul „Alege ºcoala!“, în
cadrul acestor tabere, reprezintã o nouã
lume pentru mulþi. Deºi la început pãrinþii
au avut o oarecare reticenþã în a se gândi
sã îi lase pe copiii lor departe de casã,
au înþeles imediat cã este o nouã ºansã
pentru ei ºi, implicit, pentru cei ce vor
afla mai multe de la ei.

Prin activitatea pe care au
desfãºurat-o preoþii ºi asistenþii sociali
implicaþi în acest demers a fost doveditã

Impactul proiectului „Alege ºcoala!“
asupra copiilor, pãrinþilor, Bisericii ºi societãþii

obligativitatea cunoaºterii mai
amãnunþite a celor de lângã noi, în
general, dar mai ales a celor din medii
sociale ºi materiale defavorizate.

Cei care au beneficiat de acest
program au fost câte trei copii (având
vârsta  cuprinsã între 5 ºi 15 ani),
selectaþi din fiecare parohie al cãrei preot
paroh a participat la cursurile de
formatori (desfãºurate la M-rea
Miclãuºeni). Copiii sunt din familii cu
probleme sociale ºi materiale ºi au mers
gratuit în tabere în serii de câte ºase zile
la M-rea Durãu, respectiv M-rea
Miclãuºeni. Din zona noastrã au fost
incluse urmãtoarele parohii:
„Schimbarea la Faþã“ – Poieni, Tg.
Ocna (pr. paroh Cristian Mazilu), „Sf.
Ioan“ – Tg. Ocna (pr. paroh Adrian
Bugeac), „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena“ – Bogata (pr. paroh Mirodone
Ionuþ) ºi „Sfântul Nicolae“ – Viiºoara
(pr. paroh Petru Roncea).

Experienþele au fost multiple ºi
deosebit de utile ºi interesante, astfel
cã toþi copiii participanþi au revenit
acasã foarte încântaþi, încurajaþi de
ceea ce le pot oferi ºcoala, societatea,
Biserica ºi chiar omul simplu, dar cu
adevãrat bun creºtin.

Au cãpãtat curaj ºi dorinþa
suplimentarã de a studia, deci de a urma
cursurile ºcolii, ºi prin activitãþile diverse
la care au luat parte în cadrul taberelor.
Pentru cã au fost atinse laturi diverse
ale vieþii lor sensibile de copil (adicã
religie, moralã creºtinã, domenii artistice
ºi ºtiinþifice care sunt cuprinse în
programele de învãþãmânt: educaþie
muzicalã ºi educaþie plasticã, lucrul în
echipã ºi stabilirea sarcinilor concrete
ce trebuiau duse la bun sfârºit, drumeþii,
aspecte gospodãreºti de bazã etc.) toþi
copiii au venit acasã mai motivaþi din
perspectivã duhovniceascã, practicã dar
ºi cultural-ºtiinþificã.

Prin atitudinea pe care fiecare a
dovedit-o în cadrul activitãþilor desfãºurate,
educatorii, formatorii, profesorii, psihologii
ºi preoþii prezenþi au putut observa ºi au
tras concluzia cã toþi copiii s-au simþit bine,

fiecare a fost important în felul sãu, fiecare
a învãþat multe ºi a legat prietenii frumoase
cu alþi copii, dar ºi cu pasiuni minunate,
modelatoare ale sufletului.

Astfel cei care erau mai reþinuþi sau
mai comozi în privinþa învãþãturii cu
siguranþã de acum vor fi mai dornici de
noi cunoºtinþe, mai harnici, mai curioºi
în sensul bun al cuvântului. Toatã
activitatea a fost – cred cã e potrivit sã
o numim aºa – izvorul avântului spre
urmarea ºcolii cu plãcere.

Cei care au beneficiat de acest
proiect au recepþionat ºi au înþeles încã o
datã valabilitatea unui aspect psihologic
foarte real: fiecare om (copil sau matur)
este important ºi valoros în felul sãu, dar
are datoria sfântã faþã de Dumnezeu ºi
faþã de familie sã fie ambiþios, harnic ºi
– copil fiind – sã urmeze ºcoala, deºi
uneori aspectele mai puþin plãcute ale
vieþii le umbresc oarecum avântul.
Apropierea pe care o au copiii faþã de
preotul paroh, care, de regulã, este ºi
pãrintele duhovnic, i-a ajutat sã aibã mai
multã încredere în propria persoanã.

Pentru toþi participanþii au fost
prezentate modele umane adevãrate, din
rândul sfinþilor, dar ºi din rândul laicilor.
Viaþa ºi comportamentul tuturor
acestora, precum ºi faptele demne de
laudã ºi de urmat vor fi, cu siguranþã,
cãlãuze valoroase ºi de neuitat pentru
copii. Se ºtie cã omul, în primii ani ai
copilãriei, dar ºi mai târziu, este tentat
sã copieze gesturi ºi atitudini, sã facã ºi
el ceea ce vede la semenii din
apropierea sa fizicã ºi spiritualã, sã preia
exemple de conduitã, mai mult sau mai
puþin complexe. Iatã cã de data aceasta,
prin activitãþile din cadrul taberelor, li s-a
imprimat copiilor ºi au fost orientaþi sã
aibã în vedere adevãrata valoare a vieþii
din cât mai multe perspective: moral-
religioasã, culturalã, socialã ºi chiar
economicã. Desigur cã acestea vor
forma un tot unitar, care va fi în sufleþelul
fiecãruia ca o piatrã de temelie pentru
ºcoalã ºi pentru întreaga viaþã.

Preot Cristian MAZILU
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

  Într-un fel de prefaþã la cartea sa
i n t i t u l a t ã  « T Ã R Â M U R I
IMAGINARE« (Editura PACO,
Bucuresti, 2001), Valeriu Filimon se
desluºea cu gravitate în preambulul
devenirii biografice: „În viaþa unui om
existã date ºi evenimente. Datele – cum
sunt: naºterea, locul, pãrinþii, ºcolile,
facultatea - nu sînt ºi evenimente. Sunt
simple borne de kilometraj pe marginea
unui drum. De aceea resping ideea de
a-mi face un «curriculum vitae», pentru
cã nu datele nasc evenimentele, ci
evenimentele fixeazã în memorie datele
semnificative din viaþa unui om. 

Cea mai fericitã formulare mi se
pare a fi aceea de «istorie dintr-o
biografie», înþelegându-se prin aceasta
povestea a ceea ce este semnificativ
într-o longitudine a biografiei generale
care defineºte ºi pune în valoare
formaþia ta intelectualã ºi devenirea
creaþiei tale.“

Pe când lumina «mierie» a verii lui
2004 îºi începea declinul spre toamnã,
ne pãrãsea Maitre Filimon, titularul
Cursului de Poeticã - primul de acest
fel în toate facultãþile de profil din þarã
– la Universitatea din Bucureºti.
Despre aceastã personalitate de
excepþie se ºtie prea puþin în Moldova,
patria sa de naºtere, dacã ne gândim
cã nici mãcar regretatul Eugen Budãu,
prietenul nostru, n-a cunoscut
dimensiunile acestui destin cultural
pentru a-l înveºnici în «Bacãul literar».

Substanþa volumului propus
posteritãþii «trãdeazã munca laborioasã
a unui spirit elevat, prizonier memoriei
senzoriale împinse la extrem»: 

«În fiecare trup
un înger al Nopþii Eterne
stã la pândã...

A muri e o înaltã datorie
faþã de naºtere.

Numai Poetului
îi este datã viaþa ca fulger nedatat
strãluminând stejaru-n cuta frunþii...
Rãtãcitorului prin Nopþi
peceþile de paþi ai minþii
le poþi afla
pe zariºtea omãtului hârtiei.»

Structurat în zece pãrþi distincte,
conþinutul antologiei frapeazã cititorul
prin nota de finã observaþie cerebralã,
vizibilã plenar în textele din capitolele
«ANAMNESIS», «NARCISICE» ºi
«MANOLICE» .

Eul peregrin îºi cautã neostoit
sãlaºul, în tipare mentale consolidate
sisific: anxietate ºi absurd, abstract ºi
concret, solar ºi
lunar, vârste ºi
i n c r e a t
(v. «SOLILOCVII»).

Truda asupra
cuvântului ºi plãce-
rea lecturii subtil
decantate conduc
la naºterea unui
protagonist de
excepþie, desprins
din frescele voie-
vodale, ºi retrimis
cu complicitatea
spectatorului în
tehnica picturilor

In memoriam: 7 ani de la Marea Trecere

VALERIU FILIMON
TÃRÂMURI IMAGINARE

- aproximaþii -
Motto:

„E amãrãciune ºi în potirul celei mai înalte iubiri”
NIETZSCHE

votive din ziduirile monahale valahe.
Este vorba despre Antim – tragicul
personaj din pronaosul mitului topit în
scriitura capitolului: «ANAMORFOZE».

Recluziunea nocturnã – vreau sã
spun atelier ºi masã de scris – e un dat
funciar, resetarea cea de toate zilele
pe claviatura Sinelui rãvãºit de taina
groazei ce urmeazã:

«– Ce-mi fluturi, inso, doliu în
fereastrã

ºi uºa cu-n ciolan mi-o ciocãneºti?
Ce mutã rãzbunare te îndeamnã
nocturne-nseninãri sã-mi pângãreºti?
Ce fac? Îmi scriu Capelele Sixtine!
ªi-ascultã, tu!...
Tu cine eºti?

Dincolo de Timpul Sãu, ca fost
student ºi prieten, îi sãrut Amintirea ºi
mã semnez

 DAN SANDU

Cireºoaia
Înlucitã de somn, Cireºoaia pãrea o frunte de ghindã

visând stejari. Aveam drept încãlþãri tãlpile goale;
Cãlcam cu tãcere pe catalige. Pieptul se rotunjea, târâº.
Am scormonit printre grenade, printre puºti, printre cartuºe,
printre cãºti rãmase-n rugina trufiei. În zarea chindiei

Istoria-ntreb: Cum rãbzi sã mã vezi cã-mi fac
asemenea melcului, din vorba pace, un gheb?

ªi... deºteaptã, Istoria, mi-a fost rãspuns:
Dacã-l citeºti pe Kant, nu-þi este îndeajuns?

Valeriu Filimon
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Ne propunem ca în acest numãr
al revistei sã facem o „radiografie  de
toamnã“ atât în ceea ce  priveºte
act iv i tãþ i le care þ in de respon-
sabilitãþile civice, edilitare, cât ºi cele
care întreþ in starea de bine a
cetãþenilor oraºului nostru.

La nivelul administraþiei publice
locale, eforturile pentru a crea o stare de
confort cetãþenilor dar ºi turiºtilor au
continuat în aceastã varã ºi s-au
concretizat în realizarea ºi pãstrarea
curãþeniei oraºului, a tuturor spaþiilor verzi
ºi floricole. Au fost plantaþi ºi întreþinuþi,
în mod profesionist, trandafiri ºi flori de
sezon, s-a tuns iarba ori de câte ori a
fost necesar, iar ritmul de ridicare a
containerelor a fost respectat ºi chiar

uneori s-a intervenit ºi în afara graficului.
Asa se cuvine într-un oraº-staþiune!

Oraºul ºi-a respectat acest statut
ºi prin activitãþile desfãºurate în Parcul
Mãgura la cele douã piscine care au
funcþionat neîntrerupt în aceastã varã,
iar numãrul celor care au ales aceastã
locaþie în locul altora a fost considerabil,
aceºtia s-au bucurat de soare, de
liniºte, de starea de confort oferitã.

Avem bucuria sã vã informãm cã încã
un proiect pentru care am solicitat fonduri
a fost evaluat ºi aprobat spre finanþare. În
numãrul precedent vã informam despre
faptul cã am depus un proiect privitor la
„Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
Casei de Culturã“. Acum suntem în

Oraºul Târgu-Ocna,
la început de toamnã

mã surã sã vã informãm cã,  dupã
evaluare, proiectul nostru a fost aprobat
pentru a primi finanþare din fonduri
nerambursabile. În perioada imediatã va
trebui sã perfectãm protocolul prin care
obiectivul ce urmeazã a fi reabilitat,
modernizat ºi dotat va fi predat Companiei
Naþionale de Investiþii – instituþie din
subordinea Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, care, potrivit
Ghidului de finanþare,  se va ocupa  de
implementarea acestuia.

Continuând radiografia, vã informãm
cã pentru implementarea proiectului
„Reabilitarea parcurilor din oraºul Târgu-
Ocna: Parcul Trandafirilor, Parcul Casa
de Culturã ºi Parcul blocuri C“, dupã
semnarea contractului de execuþie de

lucrãri cu SC GLOBAL INVEST SRL
Bacãu, s-a dat, în data de 19.08.2011,
ordinul de începere a lucrãrilor. Astfel, în
aceastã perioadã au început lucrãrile în
Parcul Trandafirilor ºi în Parcul de la Casa
de Culturã. Prin acest proiect, aleile din
cele trei parcuri vor fi din piatrã naturalã,
gazonul va fi reînnoit, vor fi plantaþi arbori
ºi arbuºti ornamentali, mobilier urban,
locuri de joacã pentru copii, aspersoare
etc. Dacã timpul va permite,
constructorul este mobilizat sã respecte
termenul de execuþie a lucrãrilor ºi am
putea sã ne bucurãm de finalizarea
acestora pânã la sfârºitul anului 2011.

Sãrbãtorile religioase din perioada
verii au fost marcate în mod cores-

punzãtor, preoþii parohi fiind sprijiniþi în
activitatea lor privitoare la întreþinerea
spaþiilor verzi din jurul bisericilor,
efectuarea unor reparaþii curente,
asigurarea sonorizarii la diverse
evenimente, aºa cum a fost la hramurile
de la Biserica Precista, Biserica Buna
Vestire-Rãducanu, Biserica SfântaTreime
din Gura Slãnicului, Biserica  Schimbarea
la Faþã din Poieni etc.

ªi dacã pânã aici v-am furnizat
cîteva informaþii despre ceea ce ne
preocupã la nivelul administraþiei publice
în plan investiþional, edilitar ,
administrativ ºi gospodãresc, este
acum locul ºi timpul sã vã prezentãm
„radiografia“ activitãþilor care s-au
derulat în perioada 26-28 august 2011
sub egida „Zilele oraºului Târgu-Ocna,
ediþia a XI-a“ ºi care au arãtat cã nu ne
este indiferentã nici „sãnãtatea
sufletului“ cetãþenilor oraºului nostru.

Deschiderea oficialã a fost una
grandioasã, marcatã de prezenþa unor
oaspeþi de seamã care au þinut sã ne fie
alãturi în momente de sãrbãtoare. A fost
intonat Imnul României, a fost trecutã în
revistã de cãtre Doamna Floarea Ivanof
– Primarul oraºului ºi Domnul Constantin
Scripãþ – Prefectul judeþului Bacãu,
Garda de onoare constituitã cu acest
prilej dintr-un detaºament de jandarmi.
Doamna Floarea Ivanof, pe ritmul
înãlþãtor al Imnului oraºului Târgu-Ocna
ºi în aplauzele mulþimii, a urcat pe scena
amenajatã în piaþeta Primãriei ºi a
declarat deschise manifestãrile
cuprinse în agenda „Zilelor oraºului
Târgu-Ocna“.

Pe aceeaºi scenã, Doamna primar
Floarea Ivanof a invitat oaspeþii de seamã
prezenþi în oraºul nostru la deschiderea
manifestãrilor: domnul prefect Constan-
tin Scripãþ, doamna Luminiþa Pãtrãþeanu
ºi domnul Brânzaniuc Adrian de la
cabinetul domnului Valerian Vreme –
ministrul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale, domnul vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Bacãu – Dumitru
Brãneanu, domnul senator Radu Cãtãlin
Mardare, doamna Daniela Teodora Biri
– consilier judeþean, comisar
ºef Vasile Opriºan din partea
Inspectoratului de Poliþie
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Bacãu, colonel Gheorghe Stan
de la gruparea Mobilã de
Jandarmi, colonel George

Muraru ºi locotenent colonel Constantin

Bãdiþã de la Inspectoratul Judeþean de
Jandarmi care au asigurat ºi Garda de
Onoare, colonel Adrian Melinte de la
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„Constantin Ene“, subinspector Marius
Adãscãliþei de la Poliþia Oraºului Târgu-
Ocna, plutonier major ªtefan Lascãr de
la  Postul de Jandarmi Târgu-Ocna,
comisar de penitenciare Vasile Scutaru
– director la ªcoala de formare ºi
perfecþionare a pregãtirii agenþilor din
Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor,
comisar ºef de penitenciare Dumitru
Cezãricã Mãrcuþã –
director  la Centrul
de Reeducare Mi-
nori, comisar Auricã
Ileana Cozma –
director la Spitalul
P e n i t e n c i a r ,
domnul colonel în
rezervã Paul Valeri-
an Timofte ºi
colonel în rezervã
Petrescu Ioan de la
Asociaþia „Cultul
eroilor”, vicepri -
marul oraºului
Târgu-Ocna – dom-
nul Costache Nuþu,
actuali ºi foºti
consilieri locali,
reprezentanþi ai
Asociaþiei „Ana
Maria“, reprezen-

tanþi ai  instituþiilor ºcolare,  medici de
familie ºi specialiºti, reprezentanþi de
instituþii bancare ºi agenþi economici din
oraº ºi nu numai.

Preoþii prezenþi la eveniment,
ortodocºi dar ºi de alte confesiuni,
dupã ce au fost invitaþi pe scenã de
cãtre Doamna Primar, au  oficiat un
Tedeum de înãlþare spiritualã, meditaþie
ºi rugã obºteascã însufleþind în
comuniune publicul. Neparticipând la
eveniment,  P.S. Dr. Ioachim
Bacãuanul, Episcop vicar al Arhie-
piscopiei Romanului ºi Bacãului, a
transmis mesajul de binecuvântare
arhiereascã pentru participanþi la
aceste manifestãri.

Discursul Doamnei  Primar Floarea
Ivanof a fost, ca de fiecare datã, cald,
afectiv, cuprinzând probleme de interes
pentru comunitate, cu accent pe cel
spiritual, pe care un oraº condus cu
chibzuinþã îl poate oferi în fiecare an.

Au urmat luãrile de cuvânt ale
invitaþilor. Astfel, în cuvântul rostit de
domnul prefect Constantin Scripãþ au
fost scoase în evidenþã o parte din
realizãrile oraºului nostru evidenþiind
buna colaborare dintre instituþia pe care
o conduce ºi conducerea oraºului
nostru. În acelaºi sens a vorbit ºi
domnul Dumitru Brãneanu –
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Bacãu care a arãtat cã la Târgu-Ocna
nu existã nici un fel de disputã de ordin
politic atunci când este vorba de binele
cetãþenilor oraºului ºi a felicitat în acest
sens pe Doamna Primar Floarea Ivanof
pentru modul inteligent ºi profesionist
în care reuºeºte sã conducã oraºul.

Domnul senator Radu Cãtãlin
Mardare a spus în cuvântul sãu cã se
considerã un cetãþean al locului ºi vine
de fiecare datã cu plãcere în oraºul
nostru, pentru cã aici, pe lângã oaza de
liniºte oferitã cu generozitate de cadrul
natural, existã ºi o oazã de liniºte oferitã
de buna înþelegere de ordin politic ºi
social. Pentru aceste motive felicitã
conducerea oraºului, pe organizatorii
acestor evenimente.Va reveni de fiecare
datã, când va fi invitat, cu mare drag.

ªirul luãrilor de cuvânt a
fost încheiat de cãtre domnul
colonel în rezervã Paul
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Valerian Timofte din partea
Asociaþiei „Cultul eroilor“ care

a evocat, într-un mod aproape cazon,
aspecte legate de istoria oraºului ºi a
înmânat Doamnei Primar Floarea Ivanof
ºi Domnului Viceprimar Nuþu Costache
câte o diplomã de excelenþã din partea
asociaþiei pe care o reprezintã.

Deschiderea oficialã a manifestãrilor
s-a încheiat cu defilarea Gãrzii de
onoare, activitate aplaudatã frenetic de
cei prezenþi în piaþetã. Îmbinarea
momentelor solemne ºi religioase cu
participarea personalitãþilor dintr-o largã
cuprindere de domenii este unicã ºi
vorbeºte în fapte despre cum este
administrat un oraº ºi, în egalã mãsurã,
despre oamenii care îl locuiesc!

ªi dacã deschiderea a fost fãcutã,
a început derularea activitãþilor artistice
pregãtite pentru acest eveniment.
Programele artistice au fost prezentate,
în toate cele trei seri, de cunoscutul
solist de muzicã uºoarã Aurelian
Temiºan – care pe lângã calitãþile
vocale de care dispune a dovedit cã
este ºi un orator desãvârºit.

În fiecare din cele trei seri, în prima
parte a manifestãrilor au urcat pe scenã
«talente locale».  Astfel, în cele trei seri
au urcat pe scenã membrii formaþiei de
muzicã popularã «Doina Trotuºu-
lui» îndrumaþi de doamna Doina Rusu,
soliºtii de muzicã popularã Eduard
Bertalan din Slãnic Moldova, Doina Ioneþ
ºi Iustin Bondor de la Oneºti, formaþia
de dansuri populare ºi soliºti de muzicã
popularã de la ºcolile din comuna
Dofteana instruiþi de doamna Sorina Gâþu,

formaþiile «Vector X», «Vox Harmony»,
«Epsilon», trupa de dans «C-zone»,

trupa de dans latino instruitã de Marius
Crudu,  trupa «Aerobica» instruitã de
doamna Aurica Stoica,
formaþia de dansuri
populare a ªcolii nr. 2
Târgu-Ocna instruitã de
doamna Constanþa
Tihoc.  O bunã impre-
sie au lãsat copiii
îndrumaþi de doamna
Irina Pashalov de la
clubul «M.Y.Music
Art»  din Oneºti cu
trupele «Shaing girls»
ºi «Balkan voice»
precum ºi tinerele
speranþe Andrada Bratoveanu, Mara
Suditu ºi Costina Crãciun  din Oneºti ºi
Bianca Alexandra Petcu din Moineºti.

Demonstraþii le de Kuankido
prezentate de copiii instruiþi de Dorel

Preda au arãtat cã între minte ºi trup
existã o legãturã indestructibilã, aceºtia

prezentând un program
sportiv complex º atractiv
deopotrivã.

În seara de vineri ne-am
bucurat de prezenþa pe
scenã a renumitului
ansamblu artistic «Ciprian
P o r u m b e s c u »  d i n
Suceava cu soliºtii vocali
ºi instrumentiºti: Lucica
Pãltineanu, Rodica An-
dronic, Nicolae Vieru,
George Finis, Leonard
Zama etc. ºi un prestigios
grup de dansatori ce au
creat o atmosfera de bunã
dispoziþie în rândul celor
prezenþi.

Starea de bine a fost
continuatã de muzica
antrenantã interpretatã de

cunoscuta solistã de muzicã popularã
Mioara Velicu care, singurã, dar ºi într-un

duet convingãtor cu Fuego, a þinut
publicul în piaþetã pânã seara târziu.
Recitalul ce a urmat, sustinut de Fuego,
a premers celui al formaþiei EURO de
la Complexul hotelier Mãgura din Târgu-

Ocna. Seara a fost încheiatã
de un microrecital al
«amfitrionului» activitãþilor
noastre, Aurelian Temiºan.

ªi ziua a doua a fost una
în mãsurã sã asigure buna
dispoziþie ºi antren pentru toþi
cei care au ales sã ne fie alãturi
în zilele de sãrbãtoare.
Talentele locale au deschis
manifestãrile, iar Ansamblul
artistic «Busuiocul» din Bacãu
cu soliºti vocali, soliºti
instrumentiºti dar ºi
cu dansatorii sãi au
încântat pe cei
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Monumentul
Eroilor de la

Poieni

prezenþi care au încins hore pe
platoul din faþa scenei. Otilia
Purcaru ºi Georgiana Pãduraru,

cele mai cunoscute dintre soliºtii
ansamblului «Busuiocul», coordonat de
Petricã Vlase, prezente la Târgu-Ocna, au
interpretat cu mult talent ºi pasiune melodii
din folclorul Vãii Tazlãului ºi Trotuºului.

Seara a doua a avut o semnificaþie
deosebitã întrucât, invitata care a urmat
în spectacol, însoþitã de band-ul sãu, s-a
aflat pentru prima data în oraºul nostru ºi
a sustinut un recital
live, grandios,
deplin cuceritor, de
excepþie.  Cu emo-
þie în glas, doamna
Angela Similea,
cãci despre ea
este vorba, a salu-
tat cu respect
publicul, manifes-
tându-ºi bucuria pe
care un solist o are
atunci când se
urcã pe scenã.
Aplauzele au rãsplãtit îndelung prestaþia
artistei.

A urmat în spectacol trupa de
muzica rock «Cargo» din Timiºoara ale
cãrei melodii au fost fredonate ºi
aplaudate de tinerii aflaþi în piaþã dar nu
numai. Formaþiei Cargo i s-a alãturat,
la un moment dat, vocea de aur a lui
Aurelian Temiºan. Târziu, spre miezul
nopþii, cerul oraºului a fost luminat de
jocul de artificii – surpriza organizatorilor
pentru cei prezenþ, dar ºi pentru cei care
au ales sã vadã «explozia de lumini» din
alte zone ale oraºului.

Duminicã, ultima zi a manifestãrilor,
a adus pe scenã, pe lângã talente locale,
invitaþi de seamã. Revenitã cu drag în
oraºul nostru, a sustinut un recital live
cunoscuta ºi îndrãgita solistã Mirabela

Dauer, iar aplauzele nu
au contenit demon-
strând, dacã mai era
nevoie, cã aceastã
artistã este unicã ºi
iubitã pretutindeni. ªi
pentru cã aceste
manifestãri au avut un
caracter aparte prin
invitaþii prezenþi, seara
de duminicã a fost
încheiatã de recitalul

susþinut de
Margheriþa, Viorica,  Ioniþã ºi
taraful de la Clejani, un taraf
unic in peisajul muzicii
lãutãreºti din þara noastrã ºi nu
numai. Manifestãrile din acest
an au fost încheiate de
microrecitalul sustinut de
Aurelian Temiºan, cel care
timp de trei seri a  înfocat
publicul,  a fost inepuizabil,
ºarmant ºi cuceritor, asigurand
iubitorii de frumos cã talentul,
dãruirea ºi valoarea invitaþilor s-a

îmbinat armonios cu dorinþele publicului
pe care el l-a cucerit  total ºi definitiv.

Manifestãrile, care
nu se puteau desfãºura
fãrã sprijinul financiar al
unor sponsori, societãþi
comerciale ºi instituþii
bancare din oraº ºi din
alte localitãþi, cãrora le
mulþumim ºi pe aceastã
cale, s-au încheiat cu
intonarea Imnului ora-
ºului dar ºi cu dorinþa
repetãrii în anul viitor a
acestui spectacol care

le-a întrecut în frumuseþe pe toate de pânã
acum ºi poate cã nu va ceda primul loc
decât altuia. Pânã atunci, târgocnenii ºi
Doamna Primar, Floarea Ivanof, un om
pentru oameni, îºi asumã realizarea
acestui spectacol, grandios ºi splendid.

„Radiografia de toamnã“ pe care
am intenþionat sã o prezentãm în acest
articol considerãm cã a reliefat faptul
cã preocuparea edililor oraºului nostru
pentru binele cetãþenilor sãi se pliazã
exact pe dorinþele acestora.

Întocmit,
Jurist Maria STAN


