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«Sarea pãmântului» poate fi
accesatã ºi pe Internet, la
adresele www.tirguocna.ro, ºi
www.potirulviisoarei.ro

Redacþia mulþumeºte domnului
COSTICÃ ALEXANDRU, admi-
nistratorul pensiunii «Casa
Creangã» din Târgu-Ocna,
pentru contribuþia financiarã
la apariþia acestui numãr.

Apare cu binecuvântarea I.P. S. Eftimie, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
sub îndrumarea duhovniceascã a P. S. Dr. Ioachim Bãcãuanul,
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Buletin de informare misionar-pastoralã ºi culturalã
al parohiilor staþiunii Târgu-Ocna, judeþul Bacãu

(continuare în p. 2)

Noi, membrii Sinodului mitropolitan
al Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei, în
cadrul ºedinþei de lucru din data de 12
iunie 2013, care a avut loc la Mãnãstirea
Neamþ, lavra istoricã a isihasmului
românesc, am luat act cu bucurie faþã
de demersul Patriarhiei Române, care
a înaintat o serie de propuneri cãtre
comisia de revizuire a Constituþiei, între
care ºi cea privind definirea familiei ca
întemeindu-se pe cãsãtoria liber
consimþitã „între un bãrbat ºi o femeie”.
În acest context, ne declarãm îngrijoraþi
de respingerea, de cãtre aceastã
comisie, a unei astfel de clarificãri,
absolut necesare în contextul lumii de
azi, cu atât mai mult cu cât, anterior,
aceeaºi membri votaserã pentru o astfel
de definiþie. Acceptând actuala formulã
din Constituþie, aceasta ar putea
deschide perspectiva legiferãrii
„cãsãtoriilor” între persoanele de acelaºi
sex. Noþiunea de „soþi” care apare acum
în definirea constituþionalã a cãsãtoriei,
lasã deschisã, din pãcate, aceastã
posibilitate.

În slujirea noastrã de pãstori ai
poporului lui Dumnezeu din Moldova, nu
putem tãcea ºi rãmâne indiferenþi faþã
de perspectiva unei mari decãderi,
aceea de a strica rostul fiinþial al omului
de a se uni, bãrbat ºi femeie, în sfânta
tainã a cãsãtoriei. Totodatã, îndemnãm

Apel al Sinodului mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei pentru

consolidarea statutului tradiþional
al familiei ºi al cãsãtoriei

la veghe, în duh de rugãciune ºi de
mãrturisire, faþã de un proces mereu
crescând de pãgânizare a societãþii,
având ca reper valori zis a fi moderne,
superioare.

Ierarhii Mitropoliei Moldovei ºi
Bucovinei, în numele milioanelor de
credincioºi, clerici ºi monahi, cuprinºi
în eparhiile pe care le slujesc, cheamã
pe cei responsabili de alcãtuirea textului
Constituþiei sã nu se îndepãrteze de o
viziune asupra cãsãtoriei pe care o are
majoritatea covârºitoare a celor care
i-au votat ºi pe care-i reprezintã în forul
legiuitor al þãrii. O schimbare de poziþie
asupra acestui subiect, reflectatã în
Constituþie sau într-o lege ulterioarã, ar
plasa senatorii ºi deputaþii în contradicþie
evidentã faþã de convingerea celor pe
care-i reprezintã în Parlament. S-ar
încãlca, astfel, o regulã elementarã a
democraþiei, care presupune sã se
exercite puterea în numele ºi în
conformitate cu voinþa poporului care i-a
ales.

Considerãm cã schimbarea viziunii
asupra instituþiei familiei va conduce, prin
ultimele sale consecinþe, la desfigurarea
acestei naþiuni, prin relativizare moralã ºi
prin încurajarea promiscuitãþii sexuale, cu
efecte extrem de nocive mai ales asupra
copiilor sau tinerilor. Suprimarea statutului
actual al familiei ºi al cãsãtoriei ne-ar face,
astfel, vinovaþi, în faþa lui Dumnezeu ºi a
neamului românesc, de o greºealã fãrã
precedent ºi ne-ar plasa pe o direcþie ce
afecteazã demnitatea umanã ºi nu are
nimic moral ºi sfânt.

Pânã în ziua de azi unii cred cã
trupul mort al lui Hristos a fost furat din
mormânt noaptea, pe când dormeau
soldaþii romani ce-l pãzeau. Evanghe-
listul Matei apreciazã cã „s-a rãspândit
cuvântul acesta între iudei pânã în ziua
de astãzi“ (Mt 28, 15). S-a pornit îndatã
cãutarea trupului ascuns al lui Hristos
oriunde se aflau adunaþi creºtinii.
Socotind cã vorba despre învierea Lui
este o minciunã impardonabilã, erau
gata sã mãrºãluiascã sute de kilometri
în cãutarea acestui trofeu: un trup mort
declarat cã este viu de creºtini. Chiar
dacã nu L-au gãsit de douã mii de ani
de cãutare, obosiþi de povara eºecului
dar ºi speriaþi cã atâþia merg dupã El
socotindu-L viu, s-au gândit la un
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2013
- Anul omagial

al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
- Anul comemorativ

al Părintelui Dumitru Stăniloae

„Cu mare râvnă te-ai străduit, Sfinte împărate
Constantin, să răspândeşti creştinismul în tot imperiul

tău, precum şi în toată lumea; drept aceea multe şi
drepte hotărâri ai luat pentru a aduce la bun sfârşit
acest act creştinesc, precum şi de a curăţi diferitele

eresuri ce o dată cu creştinismul întemeiat au răsărit
ca neghinele în holda dreptei credinţe; pentru aceasta
împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu dragoste:

Aliluia!“ (Condacul al 5-lea, Acatist)

moment dat ca mãcar pe hârtie sã-L socoteascã mort. Astfel
filosoful Friedrich Netzsche (1844-1900) a rãmas în istorie
pomenit alãturi de marii blasfemiatori ai Sfintei Treimi când a
exclamat: «Dumnezeu a murit!»

Da, în sfârºit, cel mai greu lucru era sã scrie cineva aceastã
concluzie. Mai bine era sã nu se fi nãscut, ar spune Scriptura
despre Netzsche. Dar nu, dimpotrivã, Dumnezeu a zis la un
moment dat: «Netzsche a murit!» Nu numai atunci când a
semnat retragerea titlului de «Cel fãrã de moarte» lui
Dumnezeu, ci când fizic a pãrãsit lupta vieþii. ªi atunci s-a
întâlnit faþã în faþã cu Cel pe Care L-a strãpuns. N-a pierdut
Hristos biruinþa asupra morþii în urma afirmaþiei lui Nietzsche.
El a rãmas Acelaºi Veºnic Biruitor, cu aceeaºi slavã pe care a
avut-o la Tatãl mai înainte de a fi lumea. Nu s-au rãsculat
creºtinii împotriva lui Nezsche când a conferenþiat cã el e mai
tare ca Dumnezeu. ªtiau cã Dumnezeu Se apãrã pe Sine prin
însãºi mãreþia slavei Sale. De acolo poate e vorba genialã a
poporului: «Nu mor caii când vor câinii!»

Acest numãr al publicaþiei urbei noastre, «Sarea pãmântului»
acoperã tocmai glorioasa biruinþã a lui Hristos asupra morþii, biruinþã
semnalatã prelung de salutul pascal «Hristos a Înviat! la care
inevitabil rãspunsul vine de la sine: «Adevãrat a Înviat! N-am
auzit altfel rãspunzându-se decât rareori prin unele glume faþã de
care îndatã roºesc cei ce le rostesc. Aproape nu-i nevoie sã intri
în galeriile Sãrii cã încã de la prima paginã simþi umbre tenebroase
cã se abat peste neamul nostru românesc. Dar când spunem
neamul românesc înþelegem credinþa lui ortodoxã, Biserica asupra
cãreia se atenteazã din toate direcþiile pentru nimicirea ei, pentru
moartea ei. Dar Biserica nu-i altceva decât prezenþa tainicã a lui
Hristos în lume, zãmislit prin Duhul Sfânt la Cincizecime în
Ierusalim când, pogorându-Se peste Sfinþii Apostoli în mijlocul
cãrora se afla ºi Maica Domnului, Hristos S-a reîntrupat, ca mai
înainte la Buna Vestire, zãmislindu-se astfel Biserica, Trupul Lui.
Prin urmare, orice luptã împotriva Bisericii este un atac împotriva
lui Hristos, este o dorinþã demonicã de a-L ucide pe Hristos, de a
putea reexclama cã în sfârºit Dumnezeu a murit.

Apelul Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei ºi
Sucevei cãtre Parlamentul României de a nu permite
deschiderea uºilor spre nelegiuire în sânul familiei biblice va
rãmâne un act al istoriei ºi o mãrturie înaintea lui Dumnezeu.
Probabil cã tãvãlugul morþii lui Dumnezeu care a fãcut ravagii
în Occident se îndreaptã de neoprit spre þãrile ortodoxe astfel
încât, lipsindu-le celor din fruntea þãrii sentimentul jertfelniciei
pentru popor pânã la sânge, aceºtia vor exclama neputincioºi
cã n-au ce face ºi cã sunt obligaþi sã scrie cã ºi pentru ei…
Dumnezeu a murit. Mi se pare cã majoritatea articolelor acestui
numãr poartã amprenta vremurilor pe care le trãim.

Sã nu uitãm niciunii niciodatã: Hristos a Înviat! El este
viu, Îl vom vedea mai clar în ceasul morþii noastre când fiecare
îºi va da seama cum trebuia sã fi trãit ºi vorbit despre
Dumnezeu în timpul vieþii.Mai ales în vremuri de oprimare.
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Sosirea P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

În cea de a doua carte a Scripturii Vechiului
Testament – Ieşirea – la capitolul XX, se relatează
despre cele zece porunci, cunoscute sub
denumirea generică de „Decalog”. Este vorba
de poruncile date de Dumnezeu lui Moise pe
Muntele Sinai (Tablele Legii), după ieşirea
poporului israelitean din robia egipteană. Aceste
porunci cuprind o sinteză a unui îndreptar normativ
pentru viaţa religios-morală a Vechiului Testament.
Vorbind deci despre Decalog, gândul se
îndreaptă, firesc, spre aceste porunci scrise în
Sfânta Scriptură şi cunoscute de oricine citeşte
sau studiază Vechiul Testament.

Însă mai există (desigur preluate după
modelul Decalogului vechitestamentar) şi alte
porunci sau reguli ce au „împrumutat” denumirea
de Decalog, bineînţeles cu adăugirea lămuritoare
fie privind subiectul la care se referă, fie autorul. Şi
iată câteva exemple: aşa numitul „Decalogul
tăcerii”(foarte frumos şi interesant), ce cuprinde
câteva ziceri privind modul, timpul, locul,
importanţa şi consecinţele pozitive a ceea ce numim
„tăcere”; la fel, găsim o serie de porunci esenţiale
pentru activitatea didactică a unui profesor –
„Decalogul profesorului” –, şi mai pot fi găsite
exemple.

Decalogul la care fac referire rândurile ce
urmează (publicat într-o revistă din Moldova,
anume VIP Magazin numărul 104-105, din
februarie 2013 şi consemnat pe site-ul
www.laurentiudumitru.ro) este unul aparte, extrem
de cuprinzător, interesant şi plin de învăţături, un
„altfel de decalog” – „Decalogul părintelui
Savatie Baştovoi”. Dealtfel, scrierile deja
cunoscute ale autorului menţionat sunt adevărate
provocări spre meditaţie, spre învăţătură şi
cunoaştere, spre descoperire de sensuri şi
semnificaţii adânc ancorate într-o gândire şi trăire
creştin-ortodoxă autentică. Îl vom prezenta, în
continuare, cu spicuiri din comentariile autorului
dar şi cu câteva gânduri lămuritoare ataşate, în
încercarea de a aprofunda aceste ziceri (porunci)
şi pe care le considerăm importante pentru o
vieţuire cât mai autentică.

1. Să nu uiţi că trebuie să mori
Se spune că cea mai bună filosofie de viaţă

este gândirea la moarte. Viaţa noastră, privită
ca o trecere efemeră prin timpul pământesc,
trebuie privită în perspectiva veşniciei în care
vom intra prin moarte; de aceea, felul în care
ne trăim viaţa poate fi determinat de gândirea la
momentul trecerii din această viaţă şi înfăţişarea
înaintea lui Dumnezeu .

UN ALTFEL DE DECALOG
2. Să nu uiţi că trebuie să iubeşti
„Cel mai cumplit lucru care i se poate

întâmpla unui om este să nu fie iubit. Dar cred că
şi mai cumplit este să nu iubeşti...” „...Sfântul Isac
Sirul spunea că focul iadului nu este altceva decât
dragostea pierdută pe care eşti condamnat să o
contempli veşnic.” Iar Dostoievski, vorbind despre
iad, spunea că este „suferinţa de a nu mai putea
iubi...” Viaţa creştinului nu poate fi gândită şi trăită
fără iubire!

3. Să nu preţuieşti în bani ceea ce
Dumnezeu ţi-a dat în dar

Niciodată darul lui Dumnezeu nu poate fi
echivalat cu vreun bun material, pământesc şi
trecător. Darul lui Dumnezeu este iubire, iar iubirea
e nepreţuită...

4. Să nu crezi răul
„De câte ori am crezut un rău despre cineva,

am avut doar de pierdut. M-am simţit murdar,
părtaş la o lucrare de urâţire a omului... Răul,
aşa cum spunea fericitul Augustin, nu există. Răul
este o mare absenţă, absenţa binelui şi a iubirii.
De aceea, a crede răul este totuna cu a te cufunda
în absenţă, în minciună.”

5. Să nu te crezi pierdut
Pierderea încrederii înseamnă deznădejde

– unul din păcatele împotriva lui Dumnezeu Care
„nu aduce pe nimeni pe lume spre pierzare...
Dacă ne-am născut înseamnă că Dumnezeu Şi-
a pus toată încrederea în noi.”

6. Să nu te crezi sfânt
„Sfântul Siluan Athonitul zicea: «Două

gânduri să nu le primeşti şi să nu le crezi: primul,
că nu te vei mântui, şi al doilea, că eşti sfânt.» Să
nu te crezi mai bun ca alţii...”, altfel e mândrie, iar
mândria înseamnă cădere.

7. Să nu te pui chezaş
„De câte ori m-am pus chezaş pentru

cineva, am încurcat oamenii şi am făcut ceva
rău...” Aceasta se întâmplă pentru că, de multe
ori, încrederea, buna credinţă sau intenţie şi
chezăşia noastră poate fi înşelată.

8. Să nu te răzbuni de două ori
„Răzbunarea este un păcat, dar e

omenească ...” Nu trebuie să te răzbuni
niciodată, dar de s-a întâmplat şi te-ai îndreptat
cu părere de rău, Dumnezeu iartă. Dar de te vei
răzbuna mereu, rămâi în răutate.

9. Să nu învingi cu orice preţ
„Oamenii, care caută să fie învingători cu

orice preţ, în cele din urmă pierd totul.” E bine
să lupţi pentru un ideal, pentru a realiza ceva
bun, dar nu „călcând peste cadavre”...

10. Să nu râzi de ruşinea nimănui
A râde de ruşinea (păcatul) cuiva înseamnă

a-l răscoli şi a-l afunda în neputinţă, nicidecum a-
l ajuta să se ridice, cum ar fi firesc...

Am aşezat pe hârt ia „Săr i i”  acest
„Decalog”, dorind a fi o provocare pentru fiecare
cititor în a vedea cum s-a raportat până acum
vis-a-vis de aceste porunci şi ce „cale” va urma
după ce le-a parcurs citindu-le...

La Sfinþi Pãrinþi, de neam ales,
de sus, Pãrintele Ceresc

pe Tine Te-a trimis,
Fecioarã Marie.

Sã zãmisleºti Tu, pentru lume,
smeritul rod ºi vei rãmâne

ºi peste veacuri tot fecioarã,
Marie.

Din Sfinþi Pãrinþi smeriþi, curaþi,
venit-ai Tu, ca sã împarþi

Cerescul Dar, Sfântã Fecioarã
Marie.

Sã-mparþi al milei nesfârºit
Izvor de viaþã preadorit

de omenire, Sfântã Fecioarã
Marie.

Sã-mparþi Cereasca Pâine care
va fi spre viaþa viitoare,

Curatã Hranã, Sfântã Fecioarã
Marie.

Iar toþi acei care-L primesc
de mult pãcat se izbãvesc

ºi vii vor fi, Sfântã Fecioarã
Marie.

Ajutã-ne, cu darul Tãu,
sã fim iubiþi de Fiul Tãu

ºi-n veci salvaþi, Sfântã Fecioarã
Marie.

Doina Maria RUSU OLARU

Sfântã Fecioarã
Marie



SAREA PÃMÂNTULUI4Nr. 2 / apr-iun 2013

Pe cei deopotrivã cu Apostolii mãriþii
Împãraþi Constantin ºi mama sa Elena
toþi îi cinstim în mod deosebit în acest
an, 2013, consacrat memoriei lor
nemuritoare. Dorinþa lor de a realiza
mediul propice Bisericii spre a-ºi
restabili unitatea de credinþã printr-o
consfãtuire generalã care avea sã se
înveºniceascã sub numele de Primul
Sinod Ecumenic þinut la Niceea în anul
325 le-a atras supranumele ca fiind
deopotrivã cu Apostolii, ºtiind bine din
Sfânta Scripturã cã ºi Apostoli i
Domnului au avut aceeaºi dorinþã
arzãtoare cu privire la unitatea Bisericii
când au convocat primul Sinod Apostolic
la Ierusalim (FA 15). O stihirã din
Canonul Sfinþilor Împãraþi menþioneazã
limpede aceastã dorinþã a mãritului
Constantin: „Adunat-ai, fericite, sobor de
pãrinþi, de Dumnezeu purtãtori cu
preamãrire, ºi printr-înºii, Constantine,
inimile tuturor cele înviforate le-ai întãrit
sã slãveascã pe Cuvântul întocmai
cinstit cu Cel ce L-a nãscut, ºi pe un
scaun ºezãtor“ (Cântarea a 6-a).
Înþelegem nu cu greutate cã nevoia
acestei întâlniri de consfãtuire era
generatã de înviforarea ce cuprinsese
unele inimi cum cã Hristos n-ar trebui
sã fie cinstit la fel ca ºi Dumnezeu Tatãl,
pentru cã nu ar sta pe acelaºi scaun de
mãrire cu Tatãl. Era acesta gândul
spurcat al lui Arie care fãcuse spãrturi
în trupul Bisericii, chiar ºi dintre episcopi
fiind unii care considerau cã-i logicã
aceastã raþiune cu privire la persoana
Mântuitorului Iisus Hristos.

Nimic din cele ce s-au întâmplat în
viaþa Bisericii în dorinþa pãstrãrii unitãþii
de credinþã nu s-ar fi fãcut dacã nu ar fi
fost mai întâi puterea cea de viaþã
fãcãtoare a Crucii. Gândul la unitatea
de credinþã pleacã ºi trebuie sã
izvorascã întotdeauna de la Crucea
Domnului. În viaþa Sfântului Constantin
ºi a mamei sale Elena s-a întâmplat
oarecând o minune dumnezeiascã:
Creatorul tuturor celor vãzute ºi
nevãzute, marele coregraf al Universului,
a poruncit stelelor sã predice despre
mântuirea prin Cruce a toatã lumea
aºezându-se ele însele astfel încât sã-i
arate chipul. ªi deodatã pe cer Împãratul

Sfinþii Împãraþi, ajutãtorii Bisericii
pentru pãstrarea unitãþii de credinþã

Constantin a privit cum degetul lui
Dumnezeu scria Evanghelia Crucii:
„Simþirile întinzându-þi spre cer ºi
semuind podoaba stelelor, ºi dintr-însele
cunoscând pe Domnul tuturor, arma
Crucii în mijloc a strãlucit, scriind: Întru
aceasta vei birui ºi puternic vei fi. De
unde deschizându-þi ochiul sufletului
tãu, Scriptura ai citit, ºi acea închipuire
ai cunoscut, Constantine preafericite…“
(Sedealna Canonului) Vedeþi, revelaþia de
pe Cer l-a aplecat asupra Scripturilor
sfinte ca sã cunoascã din Cuvântul scris
închipuirea astrelor. Va mai fi citit el
cãrþile sacre ale evreilor, sfãtuit în tainã
de mama sa Elena care mai înainte de
el fusese deja atrasã în luntrea Bisericii
creºtine. Dar Crucea lui Hristos, adicã
Taina mântuirii oamenilor prin Jertfa pe
ea a Fiului lui Dumnezeu n-o putuse
descifra pânã când n-a voit Dumnezeu
a-i trimite raza înþelegerii prin închipuirea
stelelor pe cer, cum spune ºi o stihirã
din Cântarea a 4-a a Canonului: „Cu
prealuminat semn din stele, fericite,
Hristos, Soarele, te-a luminat, ºi
luminãtor pe tine celor întunecaþi te-a
arãtat“.

Unitatea de credinþã a Bisericii era
în acea vreme foarte primejduitã de
avântul unor predicatori care nu
reuºiserã sã descifreze în Scripturi Taina
Crucii. Pãrându-le o nebunie a crede cã
Dumnezeu putea muri pe Cruce, aceºtia
propovãduiau un alt Hristos, unul gândit
ºi conturat în mintea cea mãrginitã ca
fiind un om asemenea lor. Astfel gândind
s-a îndrãcit Arie. Dar fericitul Constantin,
când a aflat Taina Crucii în cuvintele
Scripturii ºi a înþeles Iubirea rãstignitã a
lui Dumnezeu, s-a ºi gândit sã salveze
unitatea Bisericii prin a ajunge toþi
membrii ei sã se hrãneascã cu aceeaºi
învãþãturã de credinþã, precum mlãdiþele
se hrãnesc din acelaºi butuc.

Crucea L-a arãtat pe Hristos a fi Fiul
lui Dumnezeu. Cãci El a murit pe ea ca
un Dumnezeu. Împotriva Crucii s-a dus
dintotdeauna rãzboi din partea diavolului
care ºtia cã dacã lumea se va lipsi de
puterea Crucii el o va câºtiga pentru
sine. Primul atac al diavolului asupra
Crucii lui Hristos a fost atunci când a
întãrâtat iudeii s-o arunce între gunoaiele

Ierusalimului. Poate ca sã nu se creadã
diavolul biruitor chiar ºi asupra lemnului
Sfintei Cruci, Sfânta Elena s-a trudit sã
o afle dupã trei sute de ani de zãcere
ascunsã în gheena Golgotei: „Arma cea
de mântuire, biruinþa cea nestricatã,
nãdejdea creºtinilor, cinstita Cruce cea
ascunsã prin pizmã, tu o ai arãtat, cu
dumnezeiascã dragoste fiind aprinsã, de
Dumnezeu fericitã“ (Slava Cântãrii a 3-
a). Ce tainã mare este aceasta! Sã
cinsteºti Crucea Domnului nu doar în
inima ta, ci ºi prin semnul vãzut cu care
ne însemnãm cu evlavie trupul cu mâna
dreaptã, astfel pãstrând unitatea de
credinþã dupã exemplul acestor doi mari
Sfinþi sãrbãtoriþi de Biserica Ortodoxã în
data de 21 mai a fiecãrui an.

Dar oare stãtea unitatea Bisericii
în aprofundarea Tainei Sfintei Cruci în
Scripturi ºi în cãutarea ei neobositã
între gunoaiele Ierusalimului? În
icoanã, cei doi Împãraþi þin între ei
Crucea cea de viaþã fãcãtoare tocmai
ca sã ne arate cã în grija pentru
unitatea Bisericii trebuie sã pui mare
accent pe înþelegerea celor neînþelese
care s-au fãcut pricini ale dezbinãrii.
Unii nu înþeleg de ce astãzi trebuie sã
punem un accent mai profund asupra
explicãrii Sfintelor Taine ale Bisericii
ca mijloace ale mântuirii lãsate nouã
de Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine,
pentru cã tocmai neînþelegerea lor a
provocat în vremuri le din urmã
dezbinãri ºi împãrþiri între creºtini. Auzi
din când în când glasuri înspãimântate
strigând cã prea mult se vorbeºte azi
de Bisericã ºi mai puþin de Hristos, de
parcã ei n-ar ºti cã Biserica este Trupul
lui Hristos, este realitatea prezenþei
Sale în lume pânã la sfârºi tul
veacurilor. Unii ca aceºtia nu pricep,
n-au cum sã înþeleagã, cã astfel
gândind se aºazã chiar împotriva lui
Hristos. Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena ne oferã însã soluþia în vremea
crizelor duhovniceºti: a ajuta Biserica
întru pãstrarea unitãþii de credinþã þine
de aducerea la înþelegere ºi împlinire
a celor neînþelese ºi neîmplinite.

Preot Petru RONCEA
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Pe 29 mai 2013 s-au împlinit 560 de
ani de la cãderea Constantinopolului.
N-a fost tocmai întâmplãtor ca în aceastã
zi, un grup de 50 de persoane, majoritatea
preotese ale Protoieriei Oneºti însoþite pe
PC preot Constantin Alupei, protopop de
Oneºti, sã porneascã, cu binecuvântarea
PS Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
într-un pelerinaj de suflet în oraºul marelui
împãrat Constantin.

Ca orice pelerinaj, ºi acesta a avut
încercãrile începutului, dar Dumnezeu a
fost de partea noastrã ºi astfel, în zorii
zilei de 30 mai, Istanbulul ne-a apãrut
înaintea ochilor în splendoarea unei
metropole inundate de verdeaþã, de flori
ºi palmieri.

În prima zi, pe 30 mai, am vizitat
mãreaþa catedralã a Ortodoxiei, vestita
Sfânta Sofia. Despre aceastã minune
a lumii se cunosc foarte multe lucruri,

ceea ce este important pentru noi este
cã începuturile ei au fost puse de
însuºi primul împãrat creºtin al
Imperiului roman, Sfântul Constantin
cel Mare. Urmãtorul obiectiv a fost
muzeul Topkapî  cu numeroasele
relicve ale istoriei sultanilor ºi achiziþii
ale expansiunii Imperiului Otoman:
toiagul lui Moise, turbanul lui Iosif,
mâna Sf. Ioan Botezãtorul, amprenta
piciorului lui Mahomed, uºa de la
Mecca etc. Ne-am închinat apoi la

Trei zile în oraºul Sfântului Constantin

biserica Sfânta Irina de unde Bosforul
ne apãrea la orizont calm ºi limpede
ca un reflex al cerului albastru. Am
vizitat Moscheea Albastrã  ºi, în
periplul nostru, am trecut pe lângã
bisericile Micuþa Sfânta Sofia  ºi
Sfântul Serghie ºi Vach.

A doua zi, vineri, 31 mai, s-a
sãvârºit Sfânta Liturghie la Aºezãmântul
Românesc din Istanbul, apoi am vizitat
biserica Izvorul Tãmãduirii. Aici era zona
unde se fãceau sacrificii. Se spune cã
soldaþii, dupã rãzboi, veneau aici ºi
aduceau jertfã lui Dumnezeu. Leon,
mergând în pãdure dupã aducerea
jertfei, a întâlnit un orb, dar n-a gãsit nici
un izvor din care sã bea apã. Fiind
întristat de asta, a auzit un glas care i-a
zis cã este Stãpâna locului, arãtându-i

un izvor cu apã din care a bãut el ºi orbul.
Acesta, bând, s-a vindecat. Leon a
devenit împãrat ºi pe acest loc numit
Izvorul minunilor sau tãmãduirilor a ridicat
mãreaþa bisericã Izvorul Tãmãduirii. Pe
aceste locuri, în anul 1453 (anul cãderii
Constantinopolului sub turci), câþiva

cãlugãri frigeau peºte.
A venit la ei unul ºi
le-a vestit cã va cãdea
Constantinopolul.
Ceilalþi n-au crezut ºi
au zis cã dacã peºtii
fripþi vor învia, atunci
vor crede vestea lui.
Au aruncat peºtii fripþi
în apã ºi aceºtia au
înviat, ºapte la numãr.
Câþiva au rãmas ca
amintire puþin fripþi. La
aceastã bisericã este
ºi azi un mic bazin de
piatrã pe unde trece
apa izvorului ºi în care
trãiesc câþiva peºti în
amintirea minunii de
altãdatã.

De aici am plecat
la biserica Brâul
Maicii Domnului în
subsolul cãreia am

vãzut peºtera unde erau legaþi cu lanþuri
oamenii demonizaþi. Am vizitat ºi biserica
româneascã Sfânta Paraschevi, singura
bisericã româneascã de pe continentul
Asiei Mici.

Lângã biserica Sfânta Paraschevi
este ºcoala unde a învãþat Dimitrie
Cantemir. Ne îndreptãm spre biserica din
Vlaherne construitã de împãrãteasa

Presb. Nina RONCEA
(continuare în p. 15)

Împreunã cu Patriarhul ecumenic Bartolomeu

O parte din pelerini în faþa bisericii Sfânta Sofia
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Ne este cunoscut tuturor faptul cã
anul acesta a fost proclamat de Sf.
Sinod al Bisericii noastre ca an omagial
al Sfinþilor Împãraþi, întocmai cu
Apostolii, Constantin ºi mama sa Elena,
cu prilejul împlinirii a 1700 de ani de
libertate religioasã acordatã creºtinilor
prin Edictul de la Milano din luna
februarie 313.

Sf. Constantin s-a nãscut la
Naissus, astãzi oraºul Niº din Serbia,
ca fiu al Elenei ºi al generalului
Constantius Chlor, viitorul împãrat
Constantius I. Data naºterii este 27
februarie 272.

Încã din copilãrie a ocupat diferite
funcþii cum ar fi: tribun, guvernator,
prefect, caesar din 293-305, iar dupã
moartea tatãlui sãu, în 306, a fost
proclamat împãrat al þinuturilor Galia,
Spania, Britania.

În anul 310 Imperiul Roman
ajunsese sã fie condus de cinci împãraþi
cu titlul de „Augustus” ºi aceºtia erau:
Galerius ºi Maximinus Daia în Orient,
Sf. Constantin ºi Licinius în Occident
iar al cincilea, era uzurpatorul
Maxentius care stãpânea peste Roma
ºi Italia. Cu acesta din urmã avea sã
ducã Sf. Constantin cel Mare o
confruntare decisivã pentru creºtini. ªi
aceasta s-a întâmplat în octombrie 312,
când  Maxentiu este învins la Pons
Milvius, de lângã Roma.

Aceastã victorie a lui Constantin
a fost pusã sub semnul Sfintei Cruci.

În ajunul bãtãliei, împãratului i se
aratã pe cer, ziua în amiaza mare, Sfânta
Cruce ºi cuvintele: „Prin aceasta vei
învinge”. În noaptea urmãtoare,
Mântuitorul S-a arãtat iarãºi
împãratului Constantin îndemnându-l sã
însemneze steagurile cu semnul Sfintei
Cruci.

În urma acestei bãtãlii, Constantin
rãmâne singurul conducãtor în
Occidentul Roman.

La începutul lunii februarie 313, se
întâlneºte cu Licinius la Milano ºi

Sfinþii Împãraþi, deopotrivã cu Apostolii,
Constantin ºi mama sa Elena

editeazã vestitul Edict prin care se
acordã libertate deplinã creºtinilor, pe
tot cuprinsul imperiului. În acest Edict
se prevedea încetarea persecuþiilor
creºtinilor iar proprietãþile acestora sã
fie restituite.

În acest Edict se mai prevedea
„libertatea religioasã pentru toþi creºtinii
care se puteau închina unei divinitãþi
din cer, nu de pe pãmânt”, astfel
desfiinþând cultul împãratului. Prin
aceastã prevedere a favorizat în primul
rând pe creºtini, pentru cã ei erau cei
care se închinau unei Divinitãþi din cer,
nu de pe pãmânt, precum o fãceau
pãgânii.

În urma acestui Edict, Biserica
era scutitã de dãri, înapoindu-se
bunurile  confiscate. Episcopilor li
s-au acordat sume importante din
tezaurul statului, pentru ridicarea de
biserici ºi întreþinerea clerului.

Licinius, care era ºi cumnat, nu
a pãstrat prea mult timp hotãrârile
acestui Edict, pornind persecuþii
împotriva creºtinilor. Aceastã
atitudine a sa a supãrat pe Constantin
cel Mare ºi acesta ar fi fost motivul
declanºãrii rãzboiului dintre ei, care
se încheie în anul 324 cu victoria lui
Constantin ºi uciderea lui Licinius la
Tesalonic.

Astfel se reunificã  imperiul sub
autoritatea singurului împãrat
Constantin.

Prin campaniile sale la Dunãre a
recuperat o parte din teritoriul Daciei,
abandonatã de Aurelian. Acum
Constantin ºi-a adãugat ºi titlul de
„Dacicus Maximus”. De aici începe
legãtura noastrã cu noul Imperiu
Bizantin.

Pe plan religios, Constantin ia
hotãrârea de a convoca primul Sinod
Ecumenic de la anul 325 care a avut
loc la Niceea, unde s-au luat decizii
importante dogmatice ºi canonice. Aici
s-au cristalizat primele ºapte articole
din Simbolul de credinþã (Crezul).

El a luat hotãrârea de a muta
capitala imperiului de la Roma la
Constantinopol, care „timp de 11 secole
a fost centrul lumii luminate”. Astfel,
în noiembrie 324, a stabilit hotarele
noului sãu oraº – Constantinopol, care
va deveni un centru al creºtinismului,
cu o reºedinþã patriarhalã. Acest oraº
a fost supranumit „Noua Romã” care
a rezistat pânã la anul 1453, când cade
sub ocupaþie turcã.

Sf. Constantin a fost pentru
Bisericã un protector al ei. Astfel, sub
domnia sa, s-au ridicat multe biserici
în Constantinopol, la Ierusalim,
Antiohia, Nicomidia ºi Roma.

Biserica îl considerã pe împãratul
Constantin „întocmai cu Apostolii” sau
cu Sf. Ap. Pavel, care a vãzut ºi el,
ziua în amiaza mare, un semn ceresc.
Acest moment providenþial a schimbat
viaþa celor doi.În viaþa lui Constantin a
determinat schimbarea istoriei lumii:
astfel Imperiul Roman devenind din
prigonitor, un imperiu creºtin. Iar Pavel,
din prigonitor a devenit Apostol.

În ce priveºte legislaþia,
Constantin îi dã un conþinut creºtin,
apãrând demnitatea umanã, interzicând
tortura, divorþul, avortul ºi având  grijã
pentru sãraci, orfani ºi  necãjiþi.

Tot împãratul Constantin hotãrãºte
ca zi de odihnã în tot imperiul
Duminica.

Sf. Constantin s-a botezat aproape
de sfârºitul vieþii, pe patul de moarte ºi
se spune cã, dupã Botez, a purtat numai
veºminte albe, asemenea neofiþilor
creºtini.

S-a îmbolnãvit dupã Paºtile din
anul 337 (3 aprilie) iar în ziua de Rusalii
(22 mai 337), Constantin a trecut la
Domnul în localitatea Nicomidia.

Despre Sfânta Elena, mama sa,
se ºtie cã s-a nãscut în anul 255 în
Drepanum din Balcani. Era fiica unui
simplu hangiu. Aici a
cunoscut-o Constantius
Chlorus, tatãl lui Constantin,
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Joi, 14 martie, curent, la Centrul
Eparhial de la Roman, a avut loc sinaxa
stareþilor ºi stareþelor din cuprinsul
Arhiepiscopiei. Sinaxa a fost precedatã
de slujba Sfintei Liturghii oficiatã în
Catedrala Arhiepiscopalã de cãtre
Preasfinþitul Dr. Ioachim Bãcãuanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, înconjurat de
soborul pãrinþilor stareþi ºi duhovnici.

În cadrul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Episcop Ioachim a hirotonit
întru ieromonah pe ierodiaconul Silvestru
de la Mânãstirea Runc ºi întru ierodiacon
pe monahul Timotei de la aceeaºi
mãnãstire. Cu acest prilej, Preasfinþia
Sa a þinut ºi un cuvânt de învãþãturã,
îndemnând pe pãrinþii ºi maicile prezente
sã continue urcuºul duhovnicesc în
aceastã perioadã a Postului Mare.

Dupã Sfânta Liturghie, în sala de
conferinþe a Fundaþiei «Episcop
Melchisedec», a avut loc ºedinþa
propriu-zisã prezidatã de Preasfinþitul
Ioachim. Dupã cuvântul de introducere

pe când nu era încã împãrat,
cu care a trãit la început

nelegitim. Dupã ce Constantius a
devenit împãrat, în anul 293, s-a
despãrþit de Elena, din cauza originii
sociale modeste, recãsãtorindu-se cu
Teodora, fiica vitregã a împãratului
Maximian.

În anul 306, Elena a fost
reabilitatã social-politic ºi proclamatã
de fiul sãu Constantin „Augusta”
(Împãrãteasã). În anul 312 a fost
botezatã, devenind creºtinã. A trecut
la Domnul în anul 327 sau 328, în
Nicomidia (azi Izmir din Turcia).

Nu dupã mult timp a fost trecutã
în rândul sfinþilor având ca zi de
pomenire 21 mai împreunã cu fiul sãu
Constantin.

Ei îi datorãm aflarea Sfintei Cruci.
Din porunca împãratului, ea a mers la
Ierusalim, a sãpat pe Golgota ºi a aflat
cele trei cruci. Pentru a recunoaºte
Crucea pe care a fost rãstignit Iisus
Hristos, le-a atins pe rând de un mort
ºi când a atins Crucea Mântuitorului,
mortul a înviat ºi astfel au cunoscut cã
aceea era Crucea Lui.

Iatã viaþa unor împãraþi cãrora
creºtinismul le datoreazã totul ºi mai
cu seamã libertatea pe care au
dobândit-o dupã o perioadã lungã de
persecuþii sângeroase.

Constantin a fost „împãratul
providenþial“ pentru Biserica noastrã. El
este modelul omului lui Dumnezeu,
convertit în chip minunat. Preocupat la
început de puterea lumeascã, ca fiu de
împãrat, crescut ºi educat în mânuirea
armelor, în momentul unei lupte militare
grele, are ºansa de a descoperi o altã
armã biruitoare, Sfânta Cruce, puterea
ºi iubirea lui Dumnezeu (...) De la el,
am putea spune, cã Europa s-a constituit
pe baze creºtine... (...) Nu se ºtie dacã
Europa ar fi ceea ce este astãzi, cultural
ºi patrimonial, fãrã Sf. Constantin cel
Mare ºi fãrã Bisericã (...)  El a ajutat
Biserica sprijinind-o în slujirea lumii...
(...) Astfel, el poate fi numit mai curând
un „Împãrat Apostol” decât un
conducãtor eminamente politic... (...) Sf.
Constantin ne aratã însã cã nu putem
conduce oamenii dacã noi nu ne lãsãm
conduºi de Dumnezeu în Bisericã...”

(Î.P.S. Casian, „Sf. Constantin, un
Împãrat Apostol”, Ziarul „Lumina”, 21
mai 2013, pag.4).

În þara noastrã, Sfinþii Împãraþi se
bucurã de mare cinstire. Au fost
construite biserici sub oblãduirea lor.
Mulþi creºtini poartã numele celor doi
împãraþi. Biserica le-a alcãtuit ºi un

Sinaxa stareþilor ºi a stareþelor
din Arhiepiscopia Romanului

ºi Bacãului

acatist prin care noi invocãm ajutorul
lor ca mijlocitori la tronul ceresc.

Sã urmãm râvna lor, sã le urmãm
credinþa ºi sã ne bucurãm de libertatea
religioasã pe care am recâºtigat-o cu
preþ de sânge.

Preot Constantin GENES

al pãrintelui arhimandrit Pimen Costea,
exarhul mânãstirilor din Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului, pãrintele
protosinghel Andrei Ioniþã, eclesiarhul
Catedralei, a vorbit despre „Mona-
hismul, vocaþie ºi conservare în
modernitate», iar maica Lucia Chirvase,
stareþa Mânãstirii Ciolpani, a prezentat
referatul cu tema: «Rolul monahismului
în lumea modernã».

Lucrãrile sinaxei au continuat cu
discuþii pe marginea celor douã
meditaþii, întâlnirea din aceastã zi de
14 martie, când cinstim prãznuirea
Sfântului Benedict de Nursia, fiind un
moment de convorbiri duhovniceºti ºi
reflexii spirituale.

Fie ca aceste întâlniri sã
aminteascã fiecãruia dintre cei care au
misiunea de a conduce obºtile
monahale de votul depus la cãlugãrie
ºi de deviza: «Ora et labora!»

Protosinghel
Claudiu Constantin PANÞIRU
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Printre darurile pe care ni Le-a
dãruit Tatãl Ceresc este ºi acela de a
putea vorbi cu Dumnezeu, de a ne ruga
pentru toate câte avem trebuinþã,
pentru cã El ne ajutã totdeauna în chip
minunat.

În viaþa Sa pãmânteascã, Domnul
Hristos ne-a dat numeroase exemple
de minuni fãcute cu cei care-I cereau
ajutor cu credinþã. Pe toþi cei care-L
rugau îi asculta ºi le împlinea dorinþa,
dacã aveau încredere deplinã în puterea
Sa. Aceastã putere a dat-o Sfinþilor
Apostoli ºi tuturor sfinþilor Sãi. De
aceea, sunt foarte mulþi sfinþi care se
roagã lui Dumnezeu ºi fac minuni
pentru noi! De douã mii de ani  pânã în
prezent ºi pânã la sfârºitul veacurilor
se nasc continuu ºi se vor naºte fii ºi
sfinþi iubitori ºi iubiþi ai lui Dumnezeu!

Contemporan cu noi – mai ales cei
mai vârstnici – este Sfântul Ierarh
Nectarie de la Eghina, mare vindecãtor
ºi fãcãtor de minuni, sãrbãtorit in
fiecare an la 9 noiembrie, ºi despre care
îþi voi vorbi în rândurile ce urmeazã.

Nu puþini sunt cei care au fost
ajutaþi, mângâiaþi sau vindecaþi de boli,
unele chiar grele ºi incurabile – cum e
cancerul, numitã boala secolului –,
ajutaþi pentru obþinerea unui serviciu
sau în alte necazuri ale omului din zilele
noastre. Foarte mult ajutor dobândesc
cei care i se roagã cu credinþã ºi se
ung cu mir de la icoana sfântului sau
de la sfintele sale moaºte, din ale cãror
„fãrâme” se gãsesc în multe biserici,
aºa cum, dealtfel, sfântul a dorit ºi s-a
rugat Domnului pentru acest lucru ca
„fãrâmiþe” din sfintele sale moaºte sã
fie rãspândite în toatã lumea. Astfel,
gãsim ºi la noi în þarã pãrticele din
sfintele sale moaºte: la biserica
mânãstirii Radu Vodã din Bucureºti, la
biserica Sfântul Nectarie din Iaºi etc.,
dar ºi în alte biserici ce au icoane ale
sfântului sau îl au ca ºi ocrotitor.
Aceastã binecuvântare a Domnului

Puterea rugãciunii
Dragã Marie,

prin lucrarea Sfântului Nectarie o
aflãm, de fapt, rãspânditã în toatã
lumea ortodoxã. Sunt mulþi credincioºi
care, prin prezenþa lor, în mod regulat,
umplu biserica mânãstirii Radu Vodã,
spre exemplu, ºi care dobândesc real
folos, dupã cum ei înºiºi mãrturisesc.
Aceºtia ºi mulþi alþii au scris, mãrtu-
risind minunile întâmplate, astfel cã
sunt câteva cãrþi ce s-au tipãrit ºi care
dau mãrturie despre toate acestea. De
asemenea, sunt scrise cãrþi despre viaþa
ºi minunile (mai ales cele întâmplate la
noi în þarã) Sfântului Nectarie, rugãciuni
ºi acatistul sfântului.

Oricine citeºte aceste cãrþi aflã cu
uºurinþã de multele minuni sãvârºite de
Dumnezeu prin Sfântul Nectarie,
minuni mãrturisite de cei ce le-au trãit
sau au fost martori. Chiar ºi eu am
primit ajutor minunat de la Sfântul
Nectarie ºi îl voi mãrturisi cu bucurie.

Ca atare, în urmã cu câþiva ani,
am aflat cã un om iubit al lui Dumnezeu
este grav bolnav de inimã ºi are nevoie
de o grea ºi complicatã operaþie ce nu
se putea face decât în strãinãtate de
cãtre chirurgi specialiºti. M-am gândit
atunci sã citesc zilnic Acatistul Sfântului
Nectarie ºi astfel Dumnezeu a rânduit
ca medicii strãini sã vinã la Bucureºti,
operaþia sã reuºeascã, iar cel bolnav
grav sã fie bine ºi astãzi. De atunci am
continuat sã citesc zilnic acatistul
sfântului ºi drept mulþumire pentru
ajutorul dat. Altã datã, am auzit cã un
bun prieten al nostru ar fi bolnav de
cancer ºi cã trebuie sã facã tratament
cu citostatice la Bucureºti. Nu ºtiam
sigur ce se întâmplã, dar l-am implorat
pe Sfântul Nectarie sã fie doar un zvon,
o alarmã falsã, un diagnostic pus greºit
sau altceva. Iar ajutorul n-a întârziat
sã aparã: în câteva luni, chiar aºa a ºi
fost, era bine, sãnãtos! Într-o altã
împrejurare, cineva din familia noastrã
trebuia sã meargã la un proces; ºtiind
bine cã are dreptate, dar nu era în
posesia actelor doveditoare, am recurs

la ceea ce ºtiam cã poate ajuta:
rugãciunea la Sfântul Nectarie, la
bisericã, ºi ajutorul a venit. Acest lucru
l-a confirmat ºi avocata spunând cã „...
a fost o minune cã am câºtigat,
deoarece conform strict legilor ºi
actelor prezentate trebuia sã pierdem
chiar dacã dreptatea era de partea
noastrã!” Însã, Dumnezeu l-a luminat
pe judecãtor sã vadã cum e drept.

Aº putea sã-þi mai povestesc ºi alte
cazuri pe care le cunosc – ºi nu sunt
puþine – minuni petrecute în urma
rugãciunii! Puterea lui Dumnezeu e
aºa de mare încât, pentru cel ce se
roagã cu credinþã puternicã, ajutorul
Lui vine neîntârziat, într-o frânturã de
secundã.

De aceea, te îndemn – ºi îndemn
pe toþi creºtinii – sã citeºti din cãrþile
ce istorisesc mulþimea de minuni ºi
mãrturiile credincioºilor despre ele.
Multe din ele se petrec în bisericile
amintite, la Sfânta Liturghie sau la
Sfântul Maslu, în biserica sfântului din
insula Eghina (Grecia), unde mulþi dintre
creºtini ajung sã se închine ºi sã se
roage ºi nu numai, ci oricând cineva se
roagã cu credinþã deplinã cã Sfântul
Nectarie poate mijloci la Domnul
pentru nevoile, slãbiciunile ºi neputinþele
firii noastre.

În încheiere, aº dori sã ne rugãm
împreunã, prin cuvintele condacului
întâi din, atât de drag mie, Acatistul
Sfântului Nectarie:

„Veniþi, ucenicilor ai lui
Hristos, însetaþi dupã împãrãþia
cea cereascã, sã-i aducem laude
iubitului nostru ocrotitor, Sfântului
Ierarh Nectarie. ªi mulþumindu-i
pentru nemãsurata sa dragoste faþã
de noi, sã-i cântãm într-un glas:
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie,
mare fãcãtor de minuni!”

Sãnãtate ºi mântuire,

a ta sorã, prof. Laetiþia LEONTE
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În Joia cea Mare, la Cina cea de
Tainã, printre multele fãgãduinþe pe care
Mântuitorul le-a spus Apostolilor Sãi au
fost ºi aceasta: „Mã duc sã vã gãtesc
loc. ªi dacã Mã voi duce ºi vã voi gãti
loc, iarãºi voi veni ºi vã voi lua la Mine,
ca sã fiþi ºi voi unde sunt Eu. ªi unde Mã
duc Eu, voi ºtiþi ºi ºtiþi ºi calea” (Ioan 14,
2 - 4). Aceste cuvinte sunt foarte
concentrate. Din ele ucenicii puteau
înþelege mai multe adevãruri. În primul
rând, cã Domnul Se va înãlþa la cer. În al
doilea rând, acolo, în cer, El le va pregãti
un loc. În al treilea rând, El va veni iarãºi.
În al patrulea rând, le vorbeºte de o cale
pe care ei o cunosc ºi pe care trebuie sã
o strãbatã pentru a ajunge în slavã.

Învãþãtura despre Înãlþarea Domnului
a fost dezvoltatã ulterior în Noul
Testament, dar Sfinþii Apostoli reiau de
fapt fãgãduinþa aceasta fãcutã de
Mântuitorul în neuitata cuvântare de
despãrþire. Sfântul Apostol Pavel spune
cã Domnul Iisus Hristos S-a înãlþat „mai
presus decât toatã începãtoria ºi stãpânia
ºi puterea ºi domnia ºi decât tot numele
ce se numeºte, nu numai în veacul
acesta, ci ºi în cel viitor” (Efeseni 1, 21).
Aºadar, fãgãduinþa Domnului este
aprofundatã ºi înþelegem cã El S-a înãlþat
mai presus decât toate puterile cereºti,
mai presus de orice condiþie creatã, S-a
înãlþat pe cele mai înalte culmi ale slavei.
Sfântul Ioan Gurã de Aur spune cã firea
omeneascã care a auzit odinioarã: în
pãmânt eºti ºi în pãmânt te vei întoarce
acum aude de la Dumnezeu: ºezi la
dreapta Mea. Hristos înãlþat în slavã este
piscul cel mai înalt al omenitãþii, este
ºansa eternei noastre deveniri; de pe
aceastã culme Hristos ne dãruieºte o
infinitate de orizonturi în care vom înainta
în veci fãrã sã le putem epuiza vreodatã.

Un alt adevãr esenþial este acela cã
Mântuitorul S-a înãlþat la ceruri pentru
noi ºi a noastrã mântuire. Acest lucru îl
înþelegem din aceea cã El a spus cã Se
duce în cer ºi pregãteºte un loc pentru
fiecare. Apostolul Pavel – marele vizionar
al celor nevãzute, marele tâlcuitor al
celor negrãite –, spune cã Iisus Hristos,
Arhiereul cel veºnic, „a intrat pentru noi
ca Înaintemergãtor” în Sfânta Sfinelor din
ceruri (Evrei 6, 20). Acest „pentru noi”
este foarte preþios. Cât de mare ar trebui
sã fie adoraþia, râvna ºi dragostea
noastrã faþã de Mântuitorul nostru ºtiind

Mã duc sã vã gãtesc loc
cã El S-a înãlþat ca sã ne pregãteascã
un loc, de unde ne aºteaptã, ne atrage
(Ioan 12, 32), ne cheamã ºi mijloceºte
pentru noi! (Evrei 7, 25). Rãnile rãmase
pe trupul de slavã al Mântuitorului
adeveresc dragostea Lui, miljlocirea Lui
ºi dorul cu care El vrea sã ne înalþe pe
noi cei de jos.

Domnul Iisus Hristos va veni iarãºi.
Acest adevãr l-a fãgãduit Apostolilor
Sãi, iar aceºtia nu trebuia sã uite asta
niciodatã. De aceea ºi îngerii care
s-au arãtat lor îndatã dupã înãlþare le-a
amintit chiar cuvintele Învãþãtorului lor:
„Iatã doi bãrbaþi au stat lângã ei,
îmbrãcaþi în haine albe, care au zis:
bãrbaþi galileieni, de ce staþi privind la
cer; Acest Iisus Care S-a înãlþat de la
voi la cer, astfel va ºi veni, precum l-aþi
vãzut mergând la cer” (Fapte 1, 9-11).
În Noul Testament cele mai mari
fãgãduinþe sunt fãcute de mai multe ori,
iar aceastã promisiune de asemenea
este fãcutã foarte frecvent. Creºtinii nu
numai cred în a doua venire a lui
Hristos, dar o ºi aºteaptã1, ºi nu o
aºteaptã oricum, ci cu stãruinþã2, ºi nu
numai cã o aºteaptã dar o ºi iubesc3,
iar prin toate acestea o ºi grãbesc4.

Mântuitorul S-a coborât în iad, în
cea mai de jos condiþie omeneascã, ºi
de acolo S-a înãlþat pe culmile slavei.
De la cea mai sãracã, uscatã, chinuitã
ºi pustie stare omeneascã El a deschis
o cale pânã spre cea mai slãvitã, bogatã
ºi înaltã stare. Niciodatã vreun om nu
se poate prãbuºi mai jos ºi nici înãlþa
mai sus, de aceea toþi oamenii sunt
cuprinºi în lucrarea mântuitoare a lui
Hristos. El este Mântuitorul tuturor
oamenilor, pentru cã „este cu noi în
slãbiciunile noastre” (Evrei 4, 18) ca sã
ne vindece de ele, sã ne dea puterea
sã le depãºim. El se coboarã la nivelul
fiecãrui om ºi, din starea în care se aflã
omul, deschide o cale spre vindecare,
izbãvire ºi slavã. Iar aceastã „cale nouã
ºi vie” este chiar viaþa cea nouã pe care
Hristos a descoperit-o lumii (Evrei 10,
20). A strãbate aceastã cale înseamnã
a înþelege cã Dumnezeu ne-a hãrãzit
mari ºi minunate fãgãduinþe, înseamnã
a ne lãsa cuceriþi de Hristos, înseamnã
a simþi ºi urma dorinþa arzãtoare a
Mântuitorului: „Când Mã voi înãlþa de
pe pãmânt îi voi atrage pe toþi la
Mine”(Ioan 12, 32).

Duhul înºelãtor al lumii ne cheamã
spre înãlþimile lui mincinoase, Hristos
ne cheamã spre înãlþimile Lui
adevãrate. Oare inima ta de cine a fost
cuceritã, de înãlþimile lui Hristos sau
de înãlþimile amãgitoare ale lumii?

1 „Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a
arãtat tuturor oamenilor învãþându-ne sã
lepãdãm fãrãdelegea ºi poftele lumeºti...
ºi sã aºteptãm fericita nãdejde ºi arãtarea
slavei marelui Dumnezeu ºi Mântui-
torului nostru Hristos Iisus” (Tit 2, 11-13).
2  „…Hristos, dupã ce a fost adus o datã
jertfã, ca sã ridice pãcatele multora, a
doua oarã fãrã de pãcat Se va arãta celor
ce cu stãruinþã Îl aºteaptã spre mântuire ”
(Evrei 9, 28).
3  „De acum mi s-a gãtit cununa dreptãþii,
pe care Domnul îmi va da-o în ziua
aceea, El, Dreptul Judecãtor, ºi nu numai
mie, ci tuturor acelora care au iubit
arãtarea Lui”(II Timotei 4, 8).
4 „...Vi se cuvine vouã sã umblaþi în viaþã
sfântã ºi în cucernicie, aºteptând ºi
grãbind venirea zilei Domnului” (II Petru
3, 12).

Prof. Vasilicã NICA

Dracii nu cunosc inimile
noastre, cum socot unii dintre

oameni. Cãci singurul
cunoscãtor al inimii este Cel
ce ºtie mintea oamenilor ºi a

zidit inimile lor pe fiecare
deosebit. Dar ei cunosc multe
din miºcãrile inimii, pe baza

cuvântului rostit ºi a
miºcãrilor vãzute ale trupului.

(Evagrie Monahul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p.

97-98).

Inima iubitoare de plãceri, în
vremea ieºirii I se face

sufletului închisoare ºi lanþ;
iar cea iubitoare de osteneli
îi este poartã deschisã. Înima
învârtoºatã este poartã de fier
zãvorâtã înaintea cetãþii; iar

celui ce pãtimeºte rãul ºi este
strâmtorat I se deschide de la

sine, ca ºi lui Petru.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p.

286).
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Pe mãsurã ce studiem mai profund
unele aspecte importante din istoria
meleagurilor bãcãuane, atât de dragi
nouã celor care le considerãm leagãnul
existenþei noastre ºi ne aplecãm cu
atenþie asupra personalitãþilor care
ne-au reprezentat cu cinste, onoare ºi
demnitate de-a lungul timpului atât în
þarã cât ºi în afara hotarelor ei,
cunoaºtem satisfacþia unor autentice
momente de revelaþie care se datoreazã
unor înaintaºi glorioºi.

Ca militar, desigur îmi îndrept
atenþia asupra unor personalitãþi
cunoscute sau mai puþin cunoscute,
dar la fel de glorioase, care pot
constitui inestimabile exemple
pentru generaþiile mai tinere.

Judeþul Bacãu a dat României
multe personalitãþi militare ale cãror
merite în domeniul menþionat sunt
incontestabile, dar se cuvine sã
subliniem cã unele dintre acestea
s-au afirmat ºi pe plan ºtiinþific,
tehnic, politic sau administrativ.

În timpul demersului istoric
intreprins am reuºit sã prezentãm
personalitatea generalului Radu R.
Rosetti, istoric, membru titular al
Academiei Române ºi ministru al
învãþãmântului, culturii ºi cultelor.
Cu acest prilej ne propunem sã
aducem în atenþie o altã
personalitate militarã bãcãuanã
care, la timpul sãu, ne-a reprezentat
cu cinste ºi ºi-a înscris numele pe
frontispiciul unor mãreþe înfãptuiri de
importanþã naþionalã, generalul Paul
Teodorescu.

Paul Teodorescu s-a nãscut la
Bacãu, în anul 1888. A urmat Liceul
Militar din Iaºi ºi apoi ªcoala Militarã
de Ofiþeri de Infanterie. La absolvirea
acesteia, a obþinut gradul de
sublocotenent fiind încadrat în funcþia
de comandant de pluton la Regimentul
16 Infanterie din Fãlticeni.

Perseverent în pregãtirea sa, bun
cunoscãtor al limbii franceze, disciplinat
ºi corect, tânãrul ofiþer a fost avansat
cãpitan ºi promovat în timpul primului
rãzboi mondial în funcþia de aghiotant
al comandantului Armatei 3 Române.
Imediat dupã terminarea rãzboiului,
având gradul de maior, a fost trimis sã

Generalul bãcãuan Paul Teodorescu
urmeze în anii 1918-1920 ªcoala
Superioarã de Rãzboi din Franþa pe care
a absolvit-o pe locul II. În privinþa
clasificãrii au rãmas posteritãþii
aprecierile generalului francez
Bérthelot, fostul comandant al Misiunii
Franceze Militare în România în timpul
Primului Rãzboi Mondial.

Vizitând þara noastrã în anii
postbelici, generalul l-a întrebat pe
profesorul universitar D. Marinescu din
Cluj, care-l însoþea: „Cunoaºteþi pe

colonelul Paul Teodorescu?” La
rãspunsul afirmativ al profesorului,
bãtrânul general francez l-a rugat: „Sã-i
spuneþi din partea mea cã s-a
prezentat la examenul de absolvire a
ªcolii Superioare de Rãzboi din Paris
cel mai bine, dar noi nu puteam sã-l
clasificãm primul, acesta trebuia sã fie
un francez, de aceea i s-a acordat
locul doi”.

Conform  obiceiului vremii, dupã
absolvirea acestei renumite instituþii
militare franceze de învãþãmânt
superior, absolvenþii trebuia sã exercite
un stagiu de un an la o unitate
operativã, iar maiorul Paul Teodorescu

a fost repartizat la Corpul 4 Armatã,
care îºi avea comandamentul în
garnizoana Lyon. La aceastã unitate,
unde a deprins lucrul de stat maior la
eºalon tactic-operativ, ofiþerul român a
obþinut o performanþã demnã de a fi
fost consemnatã în cartea marilor
recorduri. Cu aprobarea generalului L.
Margoulet, comandantul corpului de
armata, în luna august 1921, împreunã
cu trei ofiþeri francezi a întreprins
temerara accesiune a vârfului Mont

Blanc, de 4.807 altitudine. Din
cauza nenumãratelor  dificultãþi ºi
lipsei de antrenament, cei trei ofiþeri
francezi au abandonat, întorcân-
du-se de unde plecaserã, dar
maiorul Paul Todorescu, însoþit
numai de un ghid de prin pãrþile
locului, ºi-a continuat ascensiunea,
traversând cu greu câteva lanþuri de
gheþari, ajungând în finalul acþiunii
întreprinse cu curaj, pe cel mai înalt
vârf de munte al Europei. Aceastã
frumoasã performanþã a fost
consemnatã la loc de cinste în
Cartea de Aur  a Clubului Alpin
„Claude Mailiard”, iar comandantul
Corpului 4 Armatã francez a scris
în memoriul personal a ofiþerului
urmãtoarele cuvinte care ne
încântã ori de câte ori le citim:
„Maiorul Paul Teodorescu a reuºit
ascensiunea pe Mont Blanc,
singur, fãrã cei trei ofiþeri francezi
care l-au însoþit parþial, dovedind
prin aceastã performanþã rezistenþa
româneascã”. Imediat dupã
reîntoarcerea în þarã, a fost numit

profesor (de astfel primul) de tactica
aviaþiei la ªcoala Superioarã de Rãzboi
din Bucureºti, editând în anul 1923
prima lucrare de tacticã generalã, pe
baza cãreia s-au pregãtit câteva
promoþii de ofiþeri ale acestei instituþii
de învãþãmânt militar al armatei
noastre. L-a cunoscut pe generalul C.
De Gaulle, cu care a avut discuþii
despre doctrina armatelor bazate pe
aviaþie ºi motomecanizate. Este de
reþinut faptul cã atunci când, dupã
terminarea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, generalul De Gaulle
devenind preºedinte al
Franþei, ne-a vizitat þara, ºi-a
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amintit de colonelul Paul
Teodorescu, ºi i-a întrebat de
el pe cei care-l însoþeau. Aflat

încã la Paris, în anul 1936, colonelul
Paul Teodorescu, îndemnat de marele
nostru istoric ºi savant de renume
mondial Nicolae Iorga, a realizat o
lucrare de doctorat cu o temã istoricã
intitulatã „L’opinion publique europeene
sur la guerre de l’Independence de la
Roumanie de 1877-1878”. Pentru
realizarea lucrãrii, ofiþerul a întocmit
3.067 de fiºe care se gãsesc ºi astãzi
în Biblioteca Academiei Române.
Lucrarea a fost înaintatã, în luna
februarie 1936, Facultãþii din Sorbona
ºi primitã cu elogii de comisia de
doctorat. În toamna anului 1936, Paul
Teodorescu a fost avansat la gradul de
general ºi chemat în þarã, fiind numit
Ministru Secretar de Stat în Ministerul
de Rãzboi. Una din marile realizãri ale
generalului Paul Teodorescu, demnã
de toatã lauda ºi apreciatã la vremea
sa de tot corpul ofiþeresc al Armatei
Române, a constat în realizarea
localului ªcolii Superioare de Rãzboi,
cel în care îºi desfãºoarã astãzi
activitatea Academia de Înalte Studii
Militare. Fiind mutat în anul 1937, la
comanda ªcolii Superioare de Rãzboi,
generalul a iniþiat construcþia localului
ªoseaua Panduri, a aprobat planul de
ridicare a acestuia ºi devizul estimativ,
apoi, folosind priceperea armatei
noastre, aceastã impunãtoare clãdire
a fost construitã în regie proprie în
numai 18 luni, cu suma de 162
milioane de lei, în loc sã fi cheltuit 500
milioane estimate de unii antreprenori.

Datã în folosinþã în anul 1939, în
aceastã clãdire s-au format ºi s-au
pregãtit în condiþii optime, în cele ºapte
decenii care s-au scurs de la înãlþarea
ei, mii de ofiþeri care au încadrat statele
majore de la diferite eºaloane în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi în
anii postbelici. Fãcând parte din
Consiliul de Coroanã, în anul 1938,
într-o  perioadã grea, când grânele þãrii,
(zeci de mii de tone de cereale)
încãrcate în vapoare stãteau în locaþie
în unele posturi strãine, cerealele fiind
refuzate din cauza unor mari impuritãþi,
generalul Paul Teodorescu a fost
indicat pentru rezolvarea acestei
probleme.

În baza misiunii primite din partea
Consiliului de Coroanã, generalul a
reuºit cu oamenii ºi specialiºtii armatei,

sã construiascã un numãr
de 75 mari silozuri care
existã ºi astãzi în unele
porturi din þara noastrã

Pe linia aceleiaºi mari
realizãri, în anii 1938-1940,
fiind numit Ministru al
Aviaþiei ºi Marinei, generalul
Paul Teodorescu a
constituit factorul
dinamizator al planului de
înzestrare a Armatei
Române cu avioane ºi nave
de rãzboi. Din iniþiativa sa,
a fost mãrit numãrul
specialiºtilor ºi muncitorilor
Fabricii de Avioane de la
Braºov de la 2.000 la 4.000,
impulsionând procesul de
fabricaþie, iar în domeniul
marinei, a contribuit la
dezvoltarea flotei noastre de
rãzboi, la construirea de noi
nave  pentru apãrarea
coastelor maritime, precum
ºi a primelor noastre
submarine. Împreunã cu
generalul Andrei Popovici,
care îndeplinea funcþia de
preºedinte, apoi director general al
Societãþii de transport „LARES” – (liniile
aeriene române exploatate de stat), a
dezvoltat aviaþia civilã din România
atingând în anii antebelici nivelul celor
mai cunoscute companii aeriene din
Europa.

Apreciindu-se meritele, calitãþile de
bun organizator, precum ºi pregãtirea
sa multilateralã, deºi nu a mai putut
sã-ºi susþinã teza de doctorat din cauza
multiplelor preocupãri ºi a
evenimentelor politico-militare din anii
1938-1940, generalul Paul Teodorescu
a fost ales membru corespondent al
Academiei Române ºi apoi membru al
acesteia. La 6 septembrie 1940, având
vârsta de 52 de ani, generalul Paul
Teodorescu a demisionat din înalta
funcþie de Ministru pe care a deþinut-o
timp aproape doi ani de zile.

Retras în comuna Joiþa, judeþul
I l fov, pe malul drept al  râului
Dâmboviþa, generalul a dus o viaþã
liniºtitã ºi modestã pânã la vârsta de
93 de ani, când la 17 ianuarie 1981 a
încetat din viaþã. A fost înmormântat
la mãnãstirea „Dintr-un lemn”  de lângã
Râmnicu Vâlcea, ctitoria lui Matei
Basarab, la a cãrei renovare
contribuise în timpul vieþii cu toate

economiile pe care le agonisise.
Dându-i-se toate onorurile militare,
prevãzute de regulamentele Armatei
Române, generalul Paul Teodorescu
a fost condus pe ultimul sãu drum de
foºtii subalterni, de numeroºi generali
ºi ofiþeri de aviaþie ºi alte arme cu care
el colaborase la edificarea localului
Academiei de Înalte Studii Militare, la
construirea Monumentului Aerului, a
Industriei Navale din România, a
zecilor de silozuri  cerealiere. În lunga
sa viaþã, generalul a constituit un
exemplu de cinste ºi iubire de þarã. În
cei peste treizeci de ani cât a servit
cu credinþã Armata Românã, a fost
dist ins cu numeroase ordine ºi
medalii, fiind primul ofiþer din armata
noastrã care a fost decorat cu ordinul
francez „Legiunea de onoare cu cele
trei grade – ofiþer, comandor ºi mare
ofiþer”, acordatã de guvernul francez
pentru cimentarea relaþiilor politice
militare dintre Franþa ºi România.

Pentru munca depusã în anii cât
a îndeplinit înalta funcþie de Ministru
al Aviaþiei ºi Marinei, ºi pentru tot ce
a gândit ºi creat în domeniul aviaþiei,
zburãtorii ºi tehnicii români de pe
aeroporturi ºi din industria aeronauticã
îi pãstreazã o frumoasã amintire.
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Col. (rtg) Gheorghe PAVEL

Ca în fiecare an, de ZIUA
ÎNÃLÞÃRII DOMNULUI, omagiem
pe toþi eroii neamului nostru care ºi-au
jertfit viaþa pentru þara lor. Prin  lupta,
curajul ºi spiritul lor de sacrificiu s-au
putut realiza cele douã mari evenimente
din existenþa noastrã ca neam:

– Unirea Principatelor sub
ALEXANDRU IOAN CUZA de la
1859 ºi;

– Unirea de la 1 Dec. 1918 de la
Alba Iulia, prin care, s-a fãurit
ROMÂNIA MARE.

Omagiem, de asemenea, cu
acest prilej, ºi eroii cãzuþi în cel de-al
DOILEA RÃZBOI MONDIAL, eroi
cãzuþi pe toate câmpurile de luptã atât
în Est cât ºi pe cele din Vest. Omagiem,
aºadar, sacrificiul tuturor celor care
ºi-au dat viaþa pentru întregirea þãrii ºi
pentru apãrarea acesteia atunci când
a fost în primejdie.

Prin aceste manifestãri omagiale,
prin slujbele de pomenire a eroilor
cãzuþi la datorie pe câmpurile de luptã
ce se þin an de an  în toate bisericile,
prin depunerile de coroane la
monumentele acestora, noi, cei de
astãzi, ne exprimãm recunoºtinþa cãtre
eroii neamului ºi întreþinem vie, din
generaþie în generaþie, grija ce trebuie
sã o avem pentru preþuirea sacrificiului
fãcut de aceºtia pentru ca noi, cei de
astãzi, sã avem aceastã frumoasã þarã.

Recunoºtinþa faþã de sacrificiul
suprem fãcut de eroii neamului trebuie
sã fie însã una profundã, adevãratã ºi
sã nu se limiteze numai la lucruri de
suprafaþã, la manifestãri publice fãcute
doar pentru a bifa momentul, pentru a
da bine la public. Adevãrata
recunoºtinþã ºi preþuire a sacrificiului
eroilor neamului, în opinia mea, trebuie
sã se manifeste la oricare din noi, dar,
în primul rând, la nivelul celor care
poartã vremelnic rãspunderea
destinelor acestui neam ºi a acestei þãri,
pentru pãstrarea  neºtirbitã a moºtenirii
lãsatã nouã de  strãmoºii noºtri.
Recunoºtinþa, trebuie sã se manifeste:

– prin grija fiecãruia din noi pentru
cunoaºterea trecutului neamului nostru

ZIUA NAÞIONALÃ A EROILOR NEAMULUI*
ºi cultivarea în familie ºi în ºcoli a
dragostei de locurile ºi þara în care
ne-am nãscut;

– prin  grija ce trebuie sã o aibã
guvernanþii faþã de pãstrarea bogãþiilor
solului ºi subsolului pentru bunãstarea
neamului pe care îl conduc;

– prin grija ce trebuie sã o aibã
întreaga clasã politicã ca noi sã
rãmânem uniþi pentru a putea duce  mai
departe moºtenirea lor.

Cu  tristeþe o spun cã asistãm cu
toþii, de ani buni, la nesocotirea sau chiar
batjocorirea sacrificiului fãcut de eroii
neamului din partea celor care s-au
perindat la conducerea þãrii. Ce respect
ºi ce preþuire au avut pentru imensele
sacrificii umane ºi materiale fãcute de
eroii acestui neam de-a lungul timpului
atunci când ºi-au pus semnãtura sau au
aprobat vânzarea petrolului þãrii; când
ne-au vândut apele minerale; când ne-au
hãcuit pãdurile pline de osemintele
eroilor; ne-au vândut bãncile; ne-au
vândut cotele de aer curat; urmeazã sã
ne vândã strãinilor pãmânturile
mãnoase, mustind multe din ele de
sângele bunilor ºi eroicilor noºtri
înaintaºi; ne-au alungat, prin mãsurile
economice aberante ºi distrugerea
planificatã a economiei, tineretul din þarã;
ne cedeazã suveranitatea ca stat ºi
lucreazã de zor la împãrþirea teritorialã,
cãreia îi zic regionalizare? Toate acestea
ºi încã multe altele te fac sã te întrebi, la
astfel de momente omagiale, cât de
profundã ºi realã este recunoºtinþa celor
din capul þãrii – din partidele politice din
rândul cãrora unii ajung  sã decidã soarta
acesteia – faþã de sacrificiul tuturor celor
care  ºi-au dat viaþa pentru aceastã þarã?

În timp ce se cântã „Imnul Eroilor”
ºi se depun coroane de flori, mã
gândesc de multe ori la pilda celor zece
leproºi vindecaþi de Mântuitorul Iisus
Hristos, din care doar unul s-a dus sã-I
mulþumeascã pentru binele fãcut. Cam
asta este proporþia pe care o vãd – sau
am vãzut-o –, la cei care ne-au condus
pânã acum, manifestându-ºi recu-
noºtinþa ºi preþuirea realã faþã de eroii
neamului care ºi-au dat viaþa  pentru

ca generaþiile care le-au urmat sã aibã
un trai mai bun în þara lor.

Dragostea de þarã presupune o
grijã permanentã pentru pãstrarea,
apãrarea ºi buna rânduialã în interesul
comun a  moºtenirii lãsate de înaintaºi.

Am amintit de multe ori, în luãrile
mele de cuvânt, de mesajul dãltuit în
piatra Monumentului  Eroilor de pe
Muntele Mãgura: „SPUNEÞI
GENERAÞIILOR VIITOARE CÃ
NOI NE-AM FÃCUT DATORIA”!
Eroii cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial
în poarta OITUZULUI, la COªNA,
la CIREªOAIA ºi la Mãgura OCNEI
dar ºi pe alte câmpuri de luptã, ne-au
lãsat acest mesaj tulburãtor cã ei
ºi-au fãcut datoria faþã de þara ºi
neamul din care fãceau parte. Prin
acest mesaj, eroii ne-au lãsat nu numai
mãrturia cã ei ºi-au fãcut datoria faþã
de þarã, dar ne-au lãsat ºi porunca ca
ºi noi, cei de astãzi, sã ne facem
datoria faþã de EA.

Îngãduiþi-mi sã vã recit ultimele trei
strofe din poezia „Nu ne uitaþi” scrisã
de N. IORGA:

„Români am fost când am luptat
Pânã la urmã neclintit
Creºtini suntem, cãci am iertat,
Dormind acuma liniºtit.

ªi dupã câte le-am fãcut,
Noi mai simþim un singur dor:
Al celor care s-au trecut
ªi n-au vãzut isprava lor.

ªi fiindcã-am fost tot ce v-am fost
Când ne-am fãcut al vieþii rost
În bucuria voastrã, fraþi,
Nu ne uitaþi !
Cu acest îndemn de-a nu uita

pentru ce s-au sacrificat eroii neamului
pe care îi omagiem astãzi ºi ce obligaþii
avem în respect pentru memoria lor, îi
mulþumesc domnului Primar ªtefan
ªilochi, consilierilor oraºului ºi tuturor
celor care s-au implicat în organizarea
acestui eveniment la care, împreunã,
am putut aduce un pios gând de
recunoºtinþã  tuturor celor cãzuþi la
datorie.

DUMNEZEU SÃ NE BINECU-
VÂNTEZE PE TOÞI!

*Cuvânt rostit la Adunarea omagialã organizatã de Primãria  oraºului Târgu-Ocna, cu prilejul Zilei Naþionale a
Eroilor Neamului, 13 iunie 2013.
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Se cuvine sã ne înclinãm cu veneraþie
în memoria tuturor eroilor români din toate
timpurile pentru demersul lor istoric
legendar de apãrare a independenþei ºi
suveranitãþii þãrii, a integritãþii ei teritoriale,
a însãºi fiinþei naþionale a poporului român.

Fãrã jertfa înaintaºilor noºtri, astãzi
n-am putea sã fim aici într-o þarã liberã,
independentã, sã vorbim limba maternã
ºi sã putem sã ne exprimãm liber. De
regulã, atunci când vorbim despre eroi,
în istoria neamului românesc existã
câteva momente de referinþã pe care le
invocãm datoritã faptului cã în urma
desfãºurãrii acestora, s-au menþinut ºi
s-au consemnat în continuare niºte liste
cu jerftele eroilor noºtri. Dar eroi sunt mult
mai mulþi; mai mulþi sunt cei neºtiuþi decât
cei ºtiuþi. Noi i-am înregistrat îndeosebi
dupã rãzboiul din 1977 – Rãzboiul de
independenþã –, dupã Primul Rãzboi
Mondial, dupã al Doilea Rãzboi Mondial
ºi dupã evenimentele din Decembrie
1989. Însã eroi sunt mult mai mulþi pentru
cã, gândindu-ne la strãmoºii noºtri geto-
daci pe care nimeni nu i-a înregistrat
atunci când ºi-au dat viaþa pentru aceste
pãmânturi, vã daþi seama cã suntem un
neam cu foarte mulþi eroi. Chiar ºi unii
strãini, în diferite întâlniri, subliniau cã noi,
românii, avem mulþi eroi. Trebuie sã li se
argumenteze, sã le spunem cã e
adevãrat, sã argumentãm de ce stau
lucrurile aºa. ªi trebuie sã le spunem cã
România are mulþi eroi pentru cã aºa au
fost împrejurãrile istorice. Noi am fost
aºezaþi aici la confluenþa de interese, nu
numai a celor trei mari imperii care au
apãrut mai târziu: þarist, hasburgic ºi
otoman. Acest teritoriu carpato-
danubiano-pontic a fost în centrul atenþiei
celor mai mari cuceritori ai lumii, celor
mai mari personalitãþi, în ghilimele am
spune „personalitãþi“ ale vremurilor, pentru
faptul cã voiau sã cucereascã ceea ce
nu le aparþinea. Un alt aspect este acela
cã românul nu a acceptat niciodatã sã
fie subjugat ºi a preferat sã-ºi dea viaþa
ca sã-ºi apere pãmântul strãmoºesc. El
nu a mers pentru cuceriri în altã parte,
ºi-a apãrat interesele naþionale, ºi-a apãrat
vatra strãbunã, ºi-a apãrat familia ºi copiii
ºi ºi-a apãrat tradiþiile ºi moºtenirea lãsatã
de înaintaºii lor.

Aici, fiindcã suntem la Târgu-Ocna,
vreau sã vã spun cã nu multe localitãþi
din România au suportat ce a suportat
oraºul Târgu-Ocna ºi zona aceasta din

Eroi sunt mult mai mulþi,
mai mulþi sunt cei neºtiuþi decât cei ºtiuþi

împrejurimi, mai ales în Primul Rãzboi
Mondial. Oraºul Tâgu-Ocna nu este
declarat oficial, dar în realitate este un
oraº martir. Dacã ne facem o scurtã
imagine cu privire la iadul care a fost
declanºat aici în Primul Rãzboi Mondial,
aproape doi ani de zile a durat, ºi ne
gândim în ce situaþie a rezistat populaþia
de aici, acesta e cu adevãrat un argument
prin care putem spune cã acei cetãþeni –
noi fiind urmaºii lor, cei care ne-am
nãscut aici –, au fost adevãraþi eroi, nu
numai cei care au cãzut pe câmpul de
luptã. Dicþionarul explicativ al limbii
române este puþin restrictiv din acest
punct de vedere, spunând cã erou este
cel care a cãzut pe câmpul de luptã. Avem
mulþi oameni care au înfãptuit acte de
eroism demne de a fi admirate ºi nu au
fost însemnaþi ca eroi pentru cã nu au
murit atunci. Dumnezeu le-a apãrat viaþa.

Sunt aici la Târgu-Ocna ºi aº vrea sã
spun, pentru cã vãd ºi tineri pe aici, sã
ne gândim în fiecare moment cã oriunde
pãºim în toatã zona ºi mai ales pe aceste
înãlþimi din preajma noastrã trebuie sã
umblãm cu evlavie, cu smerenie, pentru
cã oriunde cãlcãm s-ar putea sã fie locul
de unde s-a ridicat la cer un suflet de
erou. Trebuie sã ne gândim la asta. Am
vãzut pe cineva care m-a impresionat în
momentul când se intona Imnul României:
a lãcrimat. Desigur, avea pãrul alb ca al
meu ºi îi spuneam domnului senator (Dan
Tãtaru, n.n.): „Oare cei care sunt copii
acum, peste douãzeci, treizeci de ani vor
fi la fel de patrioþi sã lãcrimeze când se
va intona imnul þãrii noastre?“ Dar pentru
asta trebuie sã avem în continuare o þarã,
ºi o spun rãspicat aici, pentru cã nu
suntem vãzuþi neapãrat cu ochi buni de
toþi. În aceste condiþii ale globalizãrii, ale
integrãrii europene, toate popoarele care
þin la tradiþiile ºi la trecutul lor ºi care îºi
respectã fiinþa ºi demnitatea naþionalã
rãmân popoare cu dragoste faþã de þara
lor. Nu aºa cum încearcã unii sã ne spunã
cã a fi patriot sau a vorbi de patriotism,
de patrie, de þarã, e naþionalism, eºti
perimat. Nu aºa stau lucrurile.

În final aº vrea sã vã spun cã m-a
impresionat foarte mult ºi chiar voiam sã
vã spun, am mai zis la început, aici la
Târgu-Ocna se organizeazã asemenea
festivitãþi ºi este bine. Îmi pun întreabarea:
„În câte localitãþi din aceastã zonã, astãzi,
în afarã de preoþii Bisericii, s-a vorbit de
Ziua Eroilor? Am aici un mic text al unui

învãþãtor din satul Drãgugeºti, comuna
Helegiu, din 1938. Vreau sã vedeþi cam
cât de erudit era un învãþãtor, ce era în
conºtiinþa lui atunci, ce vocabular avea,
ce sentimente patriotice îi defineau
personalitatea. Citez: „Astãzi îi
sãrbãtorim în dangãt de clopot ºi fum de
smirnã înclinându-ne frunþile ºi inimile în
faþa acestor eroi de ieri ºi de-a lungul
veacurilor, care au pus pieptul cu vitejie
ºi potrivnicie la hotar. Toþi au pornit la luptã
mândri ca florile ºi voinici ca brazii, dar
puþini au fost aceia care au scãpat din
potopul de obuze, de ploaia de gloanþe ºi
ºrapnele. Nu-i tânguiþi ºi nu-i plângeþi!
Pentru cã noi n-avem morþi de plâns ºi
fiindcã nu-s morþi acei ce au cãzut pe
câmpul de onoare“. Cuvântul lui este mai
lung, dar eu nu vreau sã profit de timpul
dumneavoastrã ºi nu vreau sã lungesc
aceastã intervenþie a mea, aº vrea doar
sã vã spun cã însuºi autorul acestor
rânduri a fost chemat pe front în 1941, în
cadrul regimentului 27 Infanterie Bacãu,
care a avut cele mai mari pierderi în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Acest
regiment ajunsese de a nu mai putea
raporta seara morþii, rãniþii ºi dispãruþii
nominal. Îi raportau pe grade, numeric.
Acel regiment nu a avut posibilitatea timp
de trei sãptãmâni sã recupereze morþii ºi
rãniþii de pe câmpul de luptã, sã-i salveze.
Au stat trei sãptãmâni acolo, acolo a
dispãrut ºi acel învãþãtor de care vã
vorbeam, acolo a dispãrut ºi fratele tatãlui
meu despre care am scris. La Dalnic,
dupã trei sãptãmâni, când au fost
recuperate trupurile lor, nu se mai
cunoºteau fizionomiile, le-au luat ºi
le-au identificat numai dupã tãbliþa din
identitate ºi dupã gradele de pe umãr.

Închei prin a adresa îndemnul de
suflet de a nu uita nici un moment cã
strãmoºii ne-au lãsat drept moºtenire
þara, dar ºi porunca sacrã de a o apãra
cu orice sacrificiu, chiar cu preþul vieþii,
dacã va fi nevoie, ºi de a o transmite la
rândul nostru generaþiilor viitoare liberã,
independentã ºi suveranã.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

General (r) Conf. Univ. Dr.
Vasile Jenicã APOSTOL

(Cuvânt rostit la Adunarea
omagialã organizatã de Primãria  oraºului
Târgu-Ocna, cu prilejul Zilei Naþionale a
Eroilor Neamului, 13 iunie 2013.)
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Tuturor cititorilor acestei publicaþii
interesaþi de acest articol vã povestesc
unele aspecte din viaþa familiei Mocanu
din Vâlcele, Târgu-Ocna, cum pãrinþii
i-au crescut ºi cum i-au educat pe cei
ºapte copii (trei fete ºi patru bãieþi).

Întâi s-au nãscut cele trei fete, dupã
aceea, primii trei bãieþi ºi ultimul, la cinci
ani dupã naºterea celui de-al treilea.
Fiecare fatã a avut grijã de câte un frãþior.
Fata cea mare, Maricica, cãsãtoritã cu
un maistru militar ºi dupã retragere
profesor maistru la liceul din Târgu-Ocna,
cu care a avut douã fete, absolvente ale
Facultãþii de Matematicã-Informaticã Iaºi,
l-a îngrijit pe bãiatul cel mare, Nicolae,
care în prezent are 84 de ani, a absolvit o
facultate tehnicã, în timpurile acestea
foarte cãutatã. Este singurul dintre toþi
absolvenþii acestei facultãþi care are drept
de semnãturã la nivel naþional în vederea
întocmirii cãrþilor funciare. A fost directorul
instituþiilor de profil din Braºov ºi Sibiu.
Încã din facultate s-a dovedit a fi un lider.
Dupã terminarea Facultãþii de Geodezie
ºi Organizarea Teritoriului din cadrul
Institutului Agronomic Galaþi, a fost
repartizat la Liceul Agricol Sibiu, la catedra
de cadastru ºi organizare a teritoriului.
Aici ºi-a gãsit ºi consoarta, profesoarã
la acelaºi liceu. Ei au doi copii: o fatã,
avocatã, cãsãtoritã cu un economist, ºi
un bãiat, inginer electrotehnist, cãsãtorit
cu o inginerã.

Nu v-am precizat care a fost
orientarea pãrinþilor în alegerea pregãtirii
copiilor pentru viaþã. Moda timpului era
ca fetele sã se pregãteascã pentru a fi
mame ºi soþii bune pentru familiile lor.
Atunci, fetelor, pãrinþii le-au asigurat
pregãtirea profesionalã în liceele
industriale, secþii tricotaje, croitorie ºi
gospodãrie. Dupã absolvire, toate trei
lucrau împreunã cu mama lor, Ileana,
pânze de in pentru confecþionarea lenjeriei
ºi stofe de lânã, care provenea de la oile
din gospodãrie, din care se confecþiona
mai apoi îmbrãcãminte pentru întreaga
familie ºi pentru a fi vândute. Pe lângã
lenjerie ºi haine, se þeseau covoare,
scoarþe, cuverturi, prosoape ºi alte obiecte

Succesul unei familii
în creºterea ºi educarea copiilor

Grigore ºi Ileana Mocanu din Vâlcele,
Târgu-Ocna, judeþul Bacãu

pentru familie, plus pregãtirea trusoului
fetelor în vederea cãsãtoriei. Iarna se
instalau într-o camerã rãzboiul de þesut,
maºinile de cusut ºi tricotat. Era o
adevãratã competiþie între mamã ºi fiicele
ei. Aici se fãceau minunate feþe de masã,
perdele etc., care înfrumuseþau locuinþa
acestei familii.

Cu bãieþii, care erau mai jucãuºi,
educaþia era mai grea. Proprietãþile
agricole pe care le avea familia erau mai
departe de locuinþã ºi pentru a le cultiva
era nevoie de un efort în plus pentru
deplasare. Deºteptarea avea loc la douã-
trei dimineaþa ºi întoarcerea la nouã-zece
seara. Bãiatul mai mic rãmânea acasã,
în grija lui fiind pãsãrile ºi animalele mici.
Fiecare copil avea sarcini foarte precise.
Toþi au fost sãnãtoºi ºi au crescut lângã
pãrinþii lor dragi care îi iubeau ºi îi ocroteau.

Al doilea bãiat, Grigore, care a
împlinit 83 de ani, s-a aflat în grija Aglãiþei,
fata mijlocie, care s-a cãsãtorit cu un
tehnician petrolist, cu care are doi bãieþi,
unul asistent medical, decedat, înzestrat
cu multe calitãþi profesionale ºi umane,
ºi unul inginer, care la rândul lui are doi
copii cu studii superioare. Grigore a fost
de mic pasionat de agriculturã ºi din acest
motiv a devenit inginer agronom. A
terminat Institutul Agronomic Iaºi. S-a
cãsãtorit cu o colegã, cu care au o fatã,
absolventã a Facultãþii de Industrie
Alimentarã Galaþi, cãsãtoritã cu un
economist cu care are un copil, student.
Pasiunea lui pentru agriculturã nu s-a
sfârºit nici pânã în prezent. La cei 83 de
ani încã mai lucreazã la proiectele sale.
Toate visele sale s-au realizat în cadrul
complexului „Insula Mare a Brãilei”, unde
el a fost primul director al acestui mare
imperiu agricol. În anii ‘70 a fãcut parte
dintr-o delegaþie a ministerului agriculturii
în SUA. De acolo s-a inspirat ºi a introdus
metode moderne performante în
activitatea ce a prestat-o pânã astãzi. A
reuºit sã-ºi împlineascã visele
profesionale.

Urmãtorul bãiat nãscut a fost Iancu,
soþul meu, despre care îmi este tare greu
sã vorbesc, el fiind decedat. De el a avut

grijã fata cea mai micã, Zamfirica, care a
fost cãsãtoritã cu un tehnician bijutier,
având trei copii: unul medic ºi profesor
universitar, cãsãtorit cu o inginerã cu care
are doi bãieþi medici, unul inginer,
cãsãtorit cu o profesoarã cu care are doi
fii, unul inginer, unul economist, ºi o
avocatã cãsãtoritã cu un cãpitan de vas
de cursã lungã cu care are douã fete,
medici. Era mai nãzdrãvan decât ceilalþi
trei fraþi, era frumos ºi talentat la dans ºi
cântat. Cu aceste calitãþi a dat examen
la Institutul de Teatru ºi Film, unde a fost
admis la proba eliminatorie de aptitudini.
Trebuia sã fie coleg cu generaþia de aur a
teatrului românesc. Pãrinþii l-au împiedicat
sã urmeze cariera artisticã ºi l-au
îndrumat spre o facultate mai practicã
pentru a-ºi asigura un viitor mai sigur.
Astfel s-a înscris la aceeaºi facultate ca
fratele mai mare, Nicolae. În producþie a
întocmit mai multe proiecte în vederea
combaterii eroziunii solului, cu ajutorul
plantaþiilor de vii, pomi ºi amenajarea
pãºunilor. A întocmit un proiect de
amenajare a râului Siret în colaborare cu
proiectanþii de la silviculturã pentru care
a obþinut foarte multe aprecieri pozitive.
În urma unui conflict cu directorul
instituþiei unde lucra, ºi-a dat demisia ºi
a plecat la întâmplare la ADAS (devenit
apoi ASIROM), care avea grabnicã nevoie
de un specialist în domeniu. Aici s-a fãcut
remarcat nu doar prin priceperea lui
profesionalã cât ºi prin cea umanã.
Muncea pânã la epuizare când avea de
terminat documentaþiile privind
despãgubirile plãtite pentru daune
provenite din diverse fenomene
meteorologice, accidente etc. Numai la
cutremurul din 1977, timp de douã-trei
luni a muncit fãrã odihnã. Datoritã pregãtirii
lui profesionale ºi umane a fost cooptat
într-o comisie la nivel naþional în vederea
întocmirii actelor normative privind
asigurãrile obligatorii ºi facultative. Cu
toate cã a plecat supãrat de la vechiul
loc de muncã, întrucât nu-ºi putea pune
în aplicare proiectele pe care
le-am menþionat mai sus,
bucuria de a ajuta oamenii în



Nr. 2 / apr-iun 2013 15SAREA PÃMÂNTULUI

nevoie era o compensare. S-a
cãsãtorit cu mine, fiind colegi de
bancã la facultate ºi de serviciu

în anii care au urmat. Avem un bãiat,
inginer electronist care lucreazã în
cercetare ºi dezvoltare, cu soþia
matematician conferenþiar universitar, ºi
care au  un bãiat talentat ºi studios
precum pãrinþii lui. Nepotul meu este
olimpic la matematicã ºi fizicã, materii
la care a obþinut numeroase premii la
concursurile ºi olimpiadele naþionale.

Cel mai mic dintre copii, Ghiþã, a fost
pictor ºi profesor de desen în Oneºti.
Detalii despre el se gãsesc în revista
Sarea Pãmântului din Târgu-Ocna în
numerele: nr. 3 iulie-septembrie 2010, nr.
3 iulie-septembrie 2011, nr.2 aprilie-iunie
2012, nr. 3 iulie-septembrie 2012.

Mama celor ºapte copii, Ileana, avea
spiritul unui om de afaceri din zilele
noastre. Avea cunoscuþi în diverse oraºe,
de la care cumpãra materia primã pentru
þesãturi ºi alte obiecte necesare în
gospodãrie ºi pentru vânzare. Se ducea
astfel în Galaþi, Sibiu. Ea avea relaþii cu
diferiþi oameni cãrora le vindea en-gross
produsele din gospodãrie (fructe, legume,
produse lactate, pânze, stofe, covoare,
scoarþe). Toamna, când se coceau
majoritatea fructelor, pleca cu ele în
diferite oraºe, precum Galaþi, Brãila, cu
lãzile puse la mesagerie. Dupã
terminarea afacerii, mergea la cei doi fii
ai ei, Nicolae ºi Iancu, care erau studenþi
la Galaþi ºi cãrora le dãdea, pentru
cheltuieli personale, câte 25-50 de lei.
Nouã ne spunea: „Nu învãþaþi copiii cu bani
ºi cu un trai prea îndestulat, cã nu se
ºtie dacã ei, în viaþa lor, vor putea trãi la
fel de bine. ªi atunci vor fi disperaþi,
neºtiind cum sã-ºi organizeze viaþa.” Nu
credeþi cã avea dreptate? Ea era
consideratã prim-ministrul familiei, iar tata
era preºedintele. Tatãl, Grigore, era
salariat la CFR. Uneori, el lucra în
schimbul de noapte ºi cum se întorcea
acasã pleca imediat la muncile agricole
cu bãieþii. Tot el era cel care îi pedepsea
pe bãieþi când aceºtia fãceau nãzdrãvãnii.
Întrucât era un bun gospodar, el fãcea
parte din comisiile privind organizarea
obºtii. Grigore ºi Ileana Mocanu erau buni
creºtini ºi de aceea la bisericã aveau
stranele lor în care stãteau în fiecare
duminicã la Sfânta Liturghie.

Tot ce am amintit în acest articol este
rodul unei educaþii corecte pe care cei
ºapte copii au primit-o de la pãrinþii lor,
oameni simpli, curaþi ºi harnici.

Aneta MOCANU

(urmare din p. 5)

Trei zile în oraºul
Sfântului Constantin

Pulcheria. Aici se aflã o icoanã a Maicii
Domnului fãcãtoare de minuni ºi care
este o copie dupã cea pictatã de Sfântul
evanghelist Luca. Se spune cã dacã se
sapã o jumãtate de metru în curtea
bisericii se descoperã ruinele bisericii
vechi care era foarte mare, cât þine curtea
actualã a bisericii. În aceastã bisericã
s-a scris primul Acatist al Sfântului
Acoperãmânt al Maicii Domnului. Grecii
au mare evlavie la Maica Domnului ºi la
orice întâlnire sau petrecere cântã
Apãrãtoare Doamnã.

De aici, trecând pe lângã alte locuri
interesante, închisoarea de la
Vlaherne, biserica bulgãreascã Dintr-o
noapte (a fost construitã într-o noapte),
ajungem la Patriarhia Ecumenicã din
Constantinopol. Ne iese înainte Prea
Fericitul Bartolomeu, Patriarhul
Ecumenic, care ne întâmpinã cu
bucurie ºi ne binecuvânteazã. I-am
sãrutat Dreapta, primind fiecare câte o
iconiþã cu Maica Domnului ca blagos-
lovenie. În stânga bisericii, la intrare,
ne întâmpinã trei racle cu Sfinte Moaºte
ale celor trei Sfinþi ierarhi, Vasile, Grigore
ºi Ioan. Tot aici se aflã ºi icoana
fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului
la care se închinau soldaþii înainte de a
merge la rãzboi. Se spune cã Maica
Domnului le ºoptea la ureche dacã se
vor mai întoarce acasã de la rãzboi.

Soþiile îi întrebau apoi pe soldaþi ce le-a
spus Maica Domnului la ureche.

Ne-am închinat la o parte din
coloana la care a fost legat ºi bãtut
Mântuitorul. Tot aici se aflã ºi un cui al
rãstignirii lui Hristos, racla Sfintei
Eufimia cu minunea de la Sinodul al
IV-lea de la Calcedon, Sfintele Moaºte
ale Sfintei Teofana ºi ale Sfintei
Solomoni. Patriarhia Ecumenicã este
consideratã a fi punctul zero al
Ortodoxiei.

Pe searã am trecut Bosforul pe un
pod lung de 30 de kilometri ºi, de pe
colina Asiei, Istanbulul ne-a apãrut
superb ºi de neimaginat.

Sâmbãtã, 1 iunie, am vizitat palatul
Dolmabache cu toate bogãþiile lui aduse
de turci din expediþiile lor militare. Fiind
pe malul Bosforului, am fãcut o croazierã
neuitatã cu vaporul. Pe dreapta se arãta
înaintea ochilor noºtri partea asiaticã a
Istanbulului, iar pe stânga partea
europeanã.

Ultima zi, duminicã, 2 iunie, la
aºezãmântul Românesc din Istanbul am
participat la Sfânta Liturghie apoi, dupã
agapa luatã la trapeza bisericii, ne-am
îndreptat spre þarã purtând în inimile
noastre sacrele amintiri ale istoriei
zbuciumate a creºtinismului bizantin
aureolat de prezenþa haricã a Sfântului
Constantin cel Mare, fondatorul mãreþei
capitale Noua Romã pe care a numit-o
dupã numele sãu Constantinopol.

Trei zile în Constantinopol, 30 mai-1 iunie 2013
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Cunoaºtem din Scriptura Noului
Testament cã primii vestitori ai Învierii au
fost femeile mironosiþe (Marcu 16, 1-10).
Bãrbaþii - apostoli - stãteau cu uºile
încuiate de frica iudeilor în timp ce
femeile, mânate de dragoste faþã de
Hristos comparabilã, zic eu, numai cu
dragostea lui Hristos pentru neamul
omenesc, nebune ºi inconºtiente, au
plecat dis-de-dimineaþã la mormânt sã
ungã trupul Domnului cu mir. Nebune
pentru cã nu s-au gândit cum vor intra
în mormânt: „ªi ziceau între ele (pe
drum): Cine ne va prãvãli nouã piatra de
la uºa mormântului?” (Marcu 16, 3).
Inconºtiente pentru cã nu s-au gândit
la consecinþele întâlnirii cu soldaþii
romani „dis-de-dimineaþã, fiind încã
întuneric” (Ioan 20, 1). Se spune de
multe ori cã femeile  sunt cãlãuzite
numai de iubire ºi mai puþin de raþiune,
spre deosebire de raþionalii bãrbaþi care
cãntãreau toate consecinþele unei ieºiri
din încãperea încuiatã. Iubirea ºi nu
raþiunea le-a transformat pe femei în
primele vestitoare ale împãcãrii omului
cu Dumnezeu.

În Sãptãmâna Luminatã a
acestui an ne-a fost adusã Învierea mai
aproape ºi de dorinþa reîntâlnirii cât mai
curând cu Carmen Laura, care, putem
afirma cu tãrie, a devenit prin adormirea
sa o adevãratã vestitoare a Învierii
Domnului - singura cale a învierii noastre
ºi revederii cu cei dragi.

Carmen Laura este pedagogul
nostru nu numai întru cele ale Învierii, ci
ºi în ceea ce priveºte modul de a îndura
o suferinþã cumplitã fãrã sã-þi pierzi
nãdejdea. A fost prinsã de boalã aºa cum
este prinsã cãprioara în laþ: rapid, pe
neaºteptate ºi cu speranþa în ochii-i
migdalaþi de a fi ceva trecãtor. Dupã un
an ºi douã luni de suferinþã, analize ºi
investigaþii, doctorii nu au putut spune
care a fost boala ºi cauza apariþiei ei.

Personal, în viaþã am avut trei
întâlniri cu Carmen Laura, întâlniri care
au lãsat urme adânci în sufletul meu.
Prima întâlnire a fost la... maternitatea
din Tg. Ocna: suntem nãscuþi la diferenþã
de 7 zile ºi fratele ei, Cãtãlin Valentin de
doi ani ºi jumãtate, venind în vizitã la
mama lui, un îngeraº cu bucle aurii, a
lãsat o impresie atât de plãcutã mamei
mele încât a uitat numele pe care mi-l
pregãtise de acasã ºi m-a numit Cãtãlin,
iar când s-a nãscut fratele meu, peste
aproape 5 ani, ºi-a adus aminte tot de

Radu Carmen Laura - Apostol al Învierii
Cãtãlin Valentin ºi l-a numit Valentin. ªi
„Cãtãlin” este numele sufletului meu.

A doua întâlnire a fost la ªcoala
Gimnazialã Nr. 2 Tg. Ocna, când am fost
transferat de la Slãnic pentru clasele a VII-a
ºi a VIII-a. A fost perioada primei iubiri de
adolescent, deºi nu cred cã era bãiat în
clasã care sã nu fie îndrãgostit de Carmen

Laura. Îmi aduc aminte cum ne luam la
întrecere sã facem cât mai fidel literele ca
ea. Apoi drumurile noastre s-au despãrþit
din nou. Am aflat în trecere cã acel copil
cu bucle aurii a murit la 27 de ani în braþele
mamei sale, în mijlocul Târgului, oferind
lumii prezente o imagine vie a Pietei lui
Michelangelo. Ultimul lui cuvânt cãtre
mamã a fost materializat doar într-o lacrimã
fierbinte în colþul ochiului.

A treia întâlnire, ºi ultima, a fost în
Joia Mare când pãrintele Valentin m-a
chemat sã facem Sf. Maslu pentru
Carmen Laura. Însãºi casa bãtrâneascã
în care urma sã intrãm mi-a prevestit
dezolarea ºi suferinþa din interior. Carmen
stãtea slãbitã pe pat, conectatã la un
aparat pentru oxigen, nu putea sã-ºi miºte
picioarele ºi mâinile de un an de zile, iar
mama ei trebuia s-o întoarcã la fiecare
jumãtate de orã pe altã parte. Vorbea greu
ºi singura ei dorinþã era doar sã meargã
din nou. Nu cerea bogãþii, nu cerea mãrire
ºi viaþa ei pâlpâia ca o lumânare. Spre
deosebire de slãbãnogul de la
scãldãtoarea Vitezda care nu avea om
sã-l arunce în scãldãtoarea vindecãtoare,
Carmen avea pe mama Ana ºi pe tatãl
Grigore, dar unde era scãldãtoarea?
Sfântul Maslu ºi Sfânta Împãrtãºanie
primitã i-au vindecat sufletul, însã nu ºi

trupul. Ultimul ei dar pentru cei prezenþi
a fost lacrima care i-a izvorât din ochi la
primirea Sfintei Împãrtãºanii. Eu voi pãstra
permanent acest dar undeva de unde nu-l
va putea lua nimeni niciodatã. S-a stins
o sãptãmâna mai târziu, la spital. A profitat
de Cerurile deschise din Sãptãmâna
Luminatã, a cãror expresie simbolicã

este slujirea cu uºile împãrãteºti
deschise, ºi a furat Raiul aºa cum
auzea ea în copilãrie de la pãrintele
Cleopa Ilie cã a fãcut ºi tâlharul din
dreapta Mântuitorului.

Pãrintele Daniel Nichita - numit
o perioadã la Spitalul Penitenciar Tg.
Ocna unde a lucrat Carmen ca agent
ºef - farmacist - a pomenit la
înmormântare episodul învierii tânãrului
vãduvei din Nain punând accent pe
cuvintele pe care le adreseazã Domnul
acelei femei îndurerate: „Nu plânge!”.
„Ne întrebãm fiecare dintre noi când
citim Sf. Scripturã, a spus pãrintele
Daniel, oare de ce Mântuitorul a vrut
sã opreascã ceva ce este uman. Cum
sã nu plângem când ne ducem copilul
la groapã? […] Teologii s-au întrebat în
legãturã cu acest cuvânt al

Mântuitorului «Nu plânge!» ºi au ajuns la
concluzia cã Hristos i-a spus femeii sã
nu plângã nu pentru a opri ceva uman, ci
pentru ca sã arate încã o datã cã dincolo
de plânsul nostru existã altceva ºi trebuie
sã trecem peste aceastã plângere, pentru
cã dincolo este învierea celor adormiþi ºi
începutul învierii celor adormiþi este
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
Aºadar, Mântuitorul este alãturi de acea
femeie, dar îi cere acesteia sã treacã
peste partea umanã ºi sã se gândeascã
la viaþa veºnicã”.

Adevãr a grãit pãrintele Daniel, dar
Însuºi Mântuitorul care îi spune Martei,
sora lui Lazãr: „Eu sunt Învierea ºi viaþa;
cel ce crede în Mine chiar dacã va muri,
va trãi”, atunci când o vede pe Maria ºi
pe iudei plângând, a lãcrimat ºi El (Ioan
11, 35), iar cauza o citim la Ioan: „iubea
Iisus pe Marta ºi pe sora ei ºi pe Lazãr”.

Noi toþi credem în Înviere ºi
mãrturisim împreunã cu Maria, sora lui
Lazãr cel a patra zi înviat din morþi, „ºtim
cã sora noastrã Carmen va învia la înviere,
în ziua cea de apoi”, dar iartã-ne nouã
Doamne lacrima izvorâtã din iubire pentru
cã Tu Însuþi ne-ai învãþat sã lãcrimãm.

Veºnica ei pomenire!

Preot Cãtãlin ILIE
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În ultima sãptãmânã din luna
mai a anului 2013, membrii
Consiliului Local din Târgu Ocna
s-au reunit într-o ºedinþã care se
anunþa a fi tensionatã. Astfel, aici a
avut loc un eveniment, poate fãrã
precedent, a cãrui mizã, potenþatã de
dimensiunea reacþiilor din interiorul
societãþii civile, a fost pãstrarea sau
retragerea titlului onorific acordat lui
Valeriu Gafencu, în anul 2009.

Emoþie, cumpãtare creºtinã ºi
pace!

Tensiunea care plana asupra
dezbaterilor nu s-a regãsit ca
manifestare exterioarã în decursul
ºedinþei, starea de spirit dominantã fiind
emoþia dublatã de cumpãtare.
Evenimentul a fost aºteptat cu interes,
iar atenþia sporitã a fost determinatã de
reacþiile antagonice înregistrate în raport
cu o solicitare trimisã, în luna noiembrie
a anului 2012, Primãriei Târgu-Ocna,
de cãtre Institutul Naþional pentru
Studierea Holocaustului din
România ,,Elie Wiesel”.  Prin

Valeriu Gafencu, cetãþean al cerului,
rãmâne cetãþean de onoare al Târgu-Ocnei

intermediul documentului se cerea
retragerea titlului acordat lui Valeriu
Gafencu, apreciindu-se cã acesta a fost
condamnat, de douã ori, în anul 1941
pentru ,,activitate într-o organizaþie
fascistã”, fapt considerat de
conducerea acestui institut „ca fiind un
act incompatibil cu normele
democratice ºi prevederile legale”. Pe
ordinea de zi a ºedinþei, la punctul 7, se
regãsea Proiectul de hotãrâre privind
retragerea Titlului de „Cetãþean de
onoare al oraºului Târgu-Ocna”,
acordat postmortem lui Valeriu. ªedinþa
a fost publicã, fiind permis accesul tuturor
celor interesaþi de temele dezbãtute.
Deºi programatã pentru sfârºitul
întâlnirii, controversata acþiune a
retragerii titlului nu s-a lãsat aºteptatã,
consilierii dându-ºi silinþa sã acorde cât
mai mult timp subiectului pentru care
s-au deplasat oameni din întreaga þarã.

Mãrturisiri pentru istorie
Au luat cuvântul, pe rând, cei din

public, iar apoi consilierii locali. Au fost
pledoarii pentru, dar ºi împotriva

retragerii distincþiei onorifice celui pe
care Nicolae Steinhardt l-a numit
„Sfântul Închisorilor”. Argumentele
expuse au fost de naturã juridicã,
teologicã, socialã ºi istoricã. Pentru
retragerea titlului a pledat domnul
Alexandru Florian, directorul

INSHR-EW , acesta reluând ºi
detaliind argumentele invocate în
adresa întocmitã în luna
noiembrie. Dumnealui a mai
adãugat cã existã multã
mitologie în jurul lui Valeriu
Gafencu , iar unele mãrturii
despre experienþele din închisori
ale lui Valeriu Gafencu nu pot fi
probate cu documente. De
asemenea, acesta a mai precizat
cã votul consilierilor poate decide
dacã oraºul Târgu-Ocna
rãmâne sau nu în Europa ºi în
sfera valorilor ei.

Intervenþii împotriva
retragerii titlului au dezvoltat
Danion Vasile, teolog ºi autor al
mai multor cãrþi despre Sfinþii
Închisorilor, Ioan
Chertiþie, preºedinte al
Asociaþiei Pro-Activ

Corneliu IFRIM
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 „Dacã Hristos ar fi trecut prin
mâinile acestea, nu mai ajungea nici El
pe cruce. N-ar fi inviat! N-ar fi fost
creºtinism, aceastã mare minciunã ºi
toatã lumea ar fi trãit în liniºte! Eu sunt
Þurcanu! Primul ºi ultimul! Nu s-a nãscut
un altul care sã-mi ia locul! Eu sunt
adevãrata evanghelie! Eu o scriu acum.
Am pe ce scrie: pe stârvurile voastre!”

Cine este Þurcanu?! Este un deþinut
reeducat, un deþinut transformat în
torþionar. Nu era singurul. Pãrintele
Gheorghe Calciu  spunea cã
experimentul Piteºti a fost un
experiment diabolic: Reeducarea consta
în torturã, bãtaie, înfometare pânã când
deþinutul cu forþele slãbite urma sã-ºi facã
„demascarea”, adicã sã împroaºte cu
noroi, sã se dezicã, sã batjocoreascã,
sã defaime tot ce era valoros în viaþa lui
ºi sã se dezicã de valorile creºtine. Vã
puteþi imagina cã la Piteºti „bandiþii
mistici ” cum erau numiþi, au fost forþaþi
sã sãvârºescã „liturghii” cu mizeriile din
hârdaiele cu fecale ºi apoi sã se
„împãrtãºeascã” cu ele?

Valeriu Gafencu a trecut pe la
Piteºti. N-a trecut prin tot chinul
reeducãrii. Boala sa, tuberculoza, „ l-a
salvat” ºi a fost trimis la închisoarea de
la Târgu-Ocna. Târgu-Ocna era locul
în care au fost trimiºi deþinuþii bolnavi
de TBC selectaþi din diverse închisori
din þarã. S-a încercat ºi aici experimentul
reeducãrii, însã atmosfera ºi trãirea
duhovniceascã erau atât de puternice
încât ºi gardienii aveau reþineri în a avea
rele comportamente.

Dacã Piteºtiul ºi reeducarea au fost
expresia satanizãrii, a omului transfor-
mat în fiarã pentru semenii lui, Târgu-
Ocna se aflã la polul opus. „S-a format

Memoria, fost subofiþer în
închisorile comuniste, tânãrul

student Alexandru Costache,
reprezentând Federaþia Românã a
Foºtilor Deþinuþi Politici Luptãtori
Anticomuniºti ºi Fundaþia Ion Gavrilã
Ogoranu, doamna Carmen Pãduraru,
judecãtor în Piatra Neamþ, preotul Florin
Smarandi ºi o doamnã, locuitoare a
oraºului Târgu Ocna. Alocuþiunile celor
menþionaþi, nesincronizaþi în prealabil, au
constituit un argument global uniform, care
a relevat: dimensiunea cultului creºtinilor,
aflat în continuã creºtere pentru Martirul
Valeriu Gafencu, necesitatea evaluãrii
sale în ansamblul devenirii existenþiale, a
mãrturisirii ºi jertfei sale hristice, aspectul
juridic al solicitãrii retragerii titlului
onorific, relativitatea acuzaþiei de fascism
ºi „de manifestãri ostile faþã de un
regim dictatorial”.

Votul rugãciunii poporului
Dupã cuvântãrile þinute, au urmat

câteva intervenþii ale consilierilor locali,
iar apoi momentul mult-aºteptat al
votului. Pentru ca Proiectul de hotãrâre
sã fie adoptat, Regulamentul pentru
acordarea titlului de „Cetãþean de
onoare al oraºului Tîrgu Ocna” cere
o majoritate de 2/3 din numãrul total al
consilierilor în funcþie. Votul a fost secret,
rezultatul fiind urmãtorul: 8 voturi pentru
adoptarea Proiectului de hotãrâre privind
retragerea titlului, 6 voturi împotrivã ºi 3
abþineri. Întrucât nu s-a întrunit
majoritatea cerutã, proiectul nu a fost
adoptat. E bun acest rezultat? E rãu?
Decizia votului democratic este
suveranã în raport cu legile ºi
Constituþia þãrii, Valeriu Gafencu
rãmânând cetãþean de onoare al
localitãþii ºi, implicit, al României
profunde ºi creºtine.

În faþa Primãriei, pe tot parcursul
ºedinþei, creºtini cu steaguri tricolore
ºi icoane ale „Sfântului Închisorilor”
au aºteptat disciplinaþi finalul
dezbaterilor, pãstrând o tãcere
desãvârºitã pentru a nu exercita
presiune asupra votanþilor. Dupã
aflarea rezultatului, alãturi de alte
imnuri creºtine, din piepturile
pelerinilor s-a auzit smerit troparul
ortodox al biruinþei Vieþii asupra
morþii: „Hristos a Înviat”!

La Târgu-Ocna... Adevãrat a Înviat!

Un dar, în memoria lui Valeriu Gafencu
ºi a tuturor martirilor din temniþele comuniste

Astãzi, 30 mai 2013, Târgu-Ocna
Cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Oraºului

Târgu-Ocna
pentru a rediscuta Titlul de Cetãþean de Onoare

acordat lui Valeriu Gafencu

Mãrturisire de conºtiinþã

la Târgu - Ocna – spune pãrintele
Voicescu  – mai mult decât o
comunitate, o adevãratã familie
duhovniceascã. S-au realizat aici
legãturi mai puternice decât legãturile
de sânge. Am simþit ºi am trãit aici
sfinte ºi adevãrate bucurii. De aceea, îl
înþelegeam pe prietenul meu Sami, care
dupã eliberarea din ’54, în vacanþa dintre
douã închisori, îmi spunea: „Mi-e aºa
de dor de Târgu-Ocna!”  Pentru ca
acolo am înþeles ce înseamnã libertatea
în Hristos. Bucuria ºi libertatea aceea
nu ni le putea lua nimeni” .

Valeriu Gafencu era foarte grav
bolnav: avea caverne la plãmâni,
pleurezie, dureri reumatice în tot corpul,
suferea de inimã. În ultimii doi ani ai vieþii
nu se mai putea aºeza nici întins în pat,
dormea ºi stãtea pe ºezut, singura
poziþie care-l ajuta sã nu se sufoce. Era
atât de slãbit, încât nici nu se mai putea
hrãni singur, sau sã se deplaseze pentru
propriile necesitãþi. În contrast cu starea
fizicã precarã, trãirea duhovniceascã era
completã. Ioan Ianolide, coleg de
celulã cu el, povesteºte: „La acea vreme
el ajunsese la maturitate duhovniceascã.
Era senin, echilibrat, puternic în cuvânt,
controlat în faptã, statornic în rugãciune,
intrasigent în atitudine, plin de dragoste,
rãspândind o tainicã atracþie – ºi toate
acestea din patul în care zãcea þintuit
de o boalã grea ºi îndelungatã.”

Astfel, Valeriu Gafencu „era – spune
Aurelian Guþã – cel mai liniºtit ºi mai
zâmbitor dintre noi, cel care nu rostea
nici un cuvânt de nemulþumire.
Nedreptãþile ºi ura ce se revãrsau
asupra noastrã se topeau în
faþa nemãsuratei iubiri ce
iradia din el neîncetat.”

Motto: ,,Mi-e aºa de dor de Târgu-Ocna!
Pentru ca acolo am înþeles ce înseamnã libertatea în Hristos.

Bucuria ºi libertatea aceea nu ni le putea lua nimeni”.
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Am încercat mai sus sã
conturãm, citând din mãrturiile

celor care au supravieþuit temniþelor
comuniste, câteva imagini relevante
pentru subiectul de faþã. Satanismul
torturii de la Piteºti nu a putut
înghenunchia credinþa creºtinã ºi curatã
ºi nu putem decât sã ne înclinãm în faþa
acestor oameni care, hrãnindu-se cu
cuvântul lui Dumnezeu , s-au înãlþat
deasupra rãului, deasupra materiei ºi în
mod sigur au devenit sfinþi. O stau
mãrturie ºi moaºtele care s-au gãsit la
Aiud  ºi în alte locuri din þarã.

Pãrintele Gheorghe Calciu spunea
despre Valeriu Gafencu: „nu am nici
o îndoialã cã este sfânt, a trãit
cuvântul lui Dumnezeu la o înãlþime
de neînþeles pentru noi”, iar pãrintele
Nicolae Steinhardt  este cel care l-a
numit ,,Sfântul închisorilor”. Temniþa
a fost loc de rugãciune, tortura a fost
penitenþã binecuvântatã ºi pe mãsurã
ce chinurile erau mai mari, lucrarea
duhovniceascã era mai puternicã,
faptele, vorbele ºi gesturile deveneau
profund umane. Nu intrãm în detalii,
mãrturiile atâtor supravieþuitori sunt
relevante ºi cutremurãtoare.

ªi revenind în zilele noastre, ne
întrebãm astfel: În societatea modernã
ºi democraticã în care trãim noi astãzi,
care este scopul justiþiei? Nu este oare
dreptatea? Care sunt pedepsele pe
care le primesc oamenii care comit
delicte grave sau care sãvârºesc crime
în zilele noastre?

Pentru ce crimã a fost condamnat
Valeriu Gafencu la 25 de ani de muncã
silnicã? Ce crime au fãcut Constatin
Noica, Radu Gyr, Mircea Vulcãnescu,
Ioan Ianolide, Traian Trifan, Dinu
Pillat, Alexandru Paleologu,
Vladimir Streinu, Sergiu Al-George,
Pãstorel Teodoreanu, pãrintele
Sandu Tudor ºi mulþi alþii? Ce crimã
a fãcut pãrintele Gherasim Iscu ºi mulþi
alþi mari duhovnici? De ce a trebuit ca
pãrintele Nicolae Steinhardt sã facã 13
ani de închisoare pentru cã a refuzat sã
fie martorul acuzãrii?

Noi, care trãim astãzi într-o lume
modernã, confortabilã ºi aºa-zis
democraticã, avem pretenþii, ne cerem
drepturi, apelãm la instituþiile statului
…sã ne facã dreptate. Dar când statul
te condamnã la 25 de ani de închisoare
pentru acuzaþia de „crimã de uneltire
contra ordinii sociale”, ce fel de dreptate
este aceasta?

Cei 50 de ani de comunism au
bulversat structura acestei naþii ºi i-au
amputat sufletul. Elitele au fost ucise,
epurate, pentru cã statura lor moralã ºi
spiritualã s-a opus uniformizãrii ºi
distrugerii poporului român. Din pãcate,
astãzi se aºterne un val gros de tãcere
peste tot ceea ce s-a petrecut atunci.
Martirii poporului român zac necunoscuþi,
necinstiþi, nepomeniþi.

Se cuvine sã facem ºi noi ceea
ce ne stã în putinþã, sã le preþuim
memoria, sã le recunoaºtem
sacrificiul ºi rezistenþa ºi sã-i cinstim
aºa cum se cuvine.

Mai jos este un testament pe care
ni l-a lãsat Valeriu Gafencu, cu câteva
zile înainte de a se duce la Domnul.
Acesta era spiritul lui Valeriu
Gafencu. Aºa cum a spus recent
avocatul Lucian Bolcaº, într-o emisiune
televizatã, Valeriu Gafencu este „un
martir creºtin, nu un legionar”.

„Gândul ºi sufletul meu se închinã
Domnului. Mulþumesc cã am ajuns
aici. Merg la El. Vã rog mult sã-L
urmaþi, sã-L slãviþi ºi sã-L slujiþi. Sunt
fericit cã mor pentru Hristos. Lui îi
datorez darul de azi. Totul e o minune.
Eu plec, dar voi aveþi de purtat o cruce
grea ºi o misiune sfântã. În mãsura în
care mi se va îngãdui, de acolo, de
unde mã voi afla, mã voi ruga pentru
voi ºi voi fi alãturi de voi. [….]

Îndrãzniþi ºi rugaþi-vã! Pãziþi
neschimbat Adevãrul, dar sã ocoliþi
fanatismul. Nebunia credinþei este
putere dumnezeiascã, dar tocmai
prin aceasta ea este echilibratã,
lucidã ºi profund umanã.”
(Valeriu Gafencu)

Tabloul
Eu aº vrea, natura vie
Sã o pun pe o hârtie

ªi în fiecare zi
Liniºtit s-o pot privi.

Dar luând creionu-n mânã
ªi schiþând un soare-n zori

Observai cã gol e cerul
ªi lipsesc pãsãri ºi nori.

Dupã ce fãcui ºi zarea
Coborâi mai jos, la sol

Unde tocmai observasem
Ridicarea unui stol.

Florile, frumos pictate,
Râd din verdele deschis
Ce se pierde-n josul foii
Într-un verde mai închis.

Fluturi ºi-au oprit aripa
Sã mai batã printre flori:

Stau cuminþi pe foaia toatã
Aºteptând ºi ei culori.

Tot tabloul este gata.
Mândru-s de isprava mea,

Cãci trudit-am dupã-amiaza,
Natura s-o pot picta.

Aºteptând sã prindã viaþã
Coala - opera de artã,

Observai cã eu creasem
O naturã care-i moartã.

Maria Ilie, clasa a VIII-a,
ªcoala Gimnazialã nr. 2,

Târgu-Ocna
Gabriela MUCENICU

„Prin Botez am primit harul curãþitor, iar  prin ungerea cu Sf. Mir ne-am
împodobit cu toate darurile Sf. Duh, dar aceastã binecuvântatã stare lãuntricã
a rãmas nelucrãtoare în noi, fiindcã suntem creºtini numai cu numele. Trãim
într-o lume de confuzie, de libertinaj, de pãcat. E o ruºine sã fii credincios,
e demodat sã fii moral. Omul botezat, pentru a se mântui, trebuie sã trãiascã
în Duhul Sfânt toatã viaþa, ori noi tocmai asta nu am izbutit. Am crezut,
ne-am rugat, am pãstrat credinþa, am suferit, dar pentru a te uni cu Hristos
este necesar sã te curãþeºti lãuntric prin spovedanie ºi sã te înnoieºti prin
Sfânta Împãrtãºanie. Conºtient deci ºi cu toatã stãruinþa sã te uneºti cu
Hristos, sã te faci purtãtor al sfinþeniei Lui, al puterii Lui, al iubirii Lui, al
luminii Lui, al nemuririi Lui. Trebuie sã înfrângi pãcatul pânã la sânge. Aºa
te naºti din nou. NU existã cale de compromis.“

Pãrintele Porfirie de la Sf. Munte Athos
Notă la închiderea ediţiei: Rediscutarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului

Târgu-Ocna pentru Valeriu Gafencu, supranumit «Sfântul închisorilor», a condus într-o
şedinţă următoare a Consililului Local, vineri, 21 iunie, curent, la retragerea acestuia!
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I
Venea în Univers o energie nouã
Muºca sau mângâia pe fiecare...

ªi se pornea în noi un zvon –
Ca freamãtul izvorului ce sare peste

pietre
Era ca o trezire din somn –

De dincolo de vise – Dorinþã arzãtoare –
În zbor sau în genunchi
s-ajungem pânã la TINE.

II
Îmi urmãresc Cãrarea sã n-o greºesc.

Cã nu pot Timpul sã-l stãpânesc!
ªi-n „fericire“ ce poþi s-aduni?

aur, blazoane, veºminte...
Dar Visul, Credinþa, Speranþa,

Înaltul ºi Josul Fiinþei din mine,
Pe mine-cel de dinlãuntru

Cum sã m-adun?!

III
Au trecut „curãþãtorii“ de fântâni

prin sat.
Fetele îi aºteptau la poartã

ªi apoi împodobeau fântânile curate
Cu ghirlande de flori.

Casa lui – aºezatã în spatele unui
copac umbros

Nu se vedea. Nici fântâna.
A strigat la oamenii ce râdeau alãturi

la casa vecinã

Dar nu l-au auzit...
ªi apoi- obiceiul era sã descopere ei

fântâna
Cea pe care n-o vedeau-rãmânea aºa...

ªi omul-stãpânul fântânii-
Era nevoit sã cearã mereu apã

De la altcineva...

IV
Fiorul sub tâmplã
trezeºte pãdurea

El umblet de cerbi?
sau gânduri...

Ca neguri cernute aiurea?

V
Puteþi sã aruncaþi cu pietre în mine.

Oricând!

Nici una nu doare
Ca piatra venitã din Soare!

Atunci-îngenunchez,
ªi-mi las în tinã

DESPRE ARMONIE ªI ECHILIBRUL VIEÞII
Veºmântul-pãmânt.

Mã strânge prea tare
În zborul meu dornic

de Soare!

VI
Am pierdut oare Lumina

Ce odatã ni s-a dat
S-a-ntrerupt comunicarea

De la gând-
Pânã la „act“?

VII
Ca frunza-cãlcatã-n picioare

sau purtatã în palmã
Omul-se târãºte sau zboarã.

Doreºte Lumina când. Cade-n noroi
ªi strigã-n durere: O, bieþii de noi?
ªi greaua-ntrebare de Soare-apune

I-aprinde „scânteie“ sau neguri...
Sau gustul amar de drumul-întors...

ªi prinde iar „firul“ cu ceea ce-a fost.
Dar nodul îl face în toate

– Cu rost –
Doar SEMNUL.

VIII
Asfinþitul cãdea

Atingând, rãcorind
vãlurele –argintii.

– Nu aici! nici aici! –
Ochii mei scormoneau
Luciul apei, valsând...

Sã gãseascã în ea,
Împreunat în afund,
Chipul fetei de ieri
..............................
Peºtiºori de argint
Au trecut anii mei!

IX
Cum am putut sã cred
Cã pot urca spre Cer

– spre Înaltul.
Fãrã sã calc pe glod

ºi sã accept „urâtul“?
Ne punem întrebare

ºi aºteptãm rãspunsuri...
Destinul-acceptat era

de la... „plecare“
ªi rãscoliri de-avem

Înseamnã cã-i neputinþa noastrã.
Sau lipsã de Credinþã –
O, iartã-mã, Stãpâne,
Cã-n zborul cãtre Tine

E ºi urcuº, dar ºi cãdere
În lupta de-a rãmâne-n Cale.

Prof. Manda TEODORESCU
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Alimentaþia fiecãrui popor este
orientatã, de regulã, pe un aliment de
bazã care asigurã necesarul zilnic de
glucide. În timp ce alimentaþia asiaticã
are ca aliment de bazã orezul,
alimentaþia vest-europeanã este
reprezentatã de cãtre cartof. În
schimb, în alimentaþia est-europeanã ºi,
în particular în alimentaþia românilor,
„pâinea noastrã cea de toate zilele”
este alimentul de bazã. Putem menþiona
faptul cã nu existã individ/grup/familie
care sã nu aibã în alimentaþia sa mãcar
un produs din varietatea sortimentalã
a produselor de panificaþie, fie cã e
vorba doar de o pâine simplã sau un
produs sortimental, astfel cã fabricile
de pâine ºi produse de panificaþie au
constituit dintotdeauna o componentã
esenþialã a economiei naþionale a
oricãrei þãri.

Pâinea este un aliment biblic. În
Biblie se aratã cã Dumnezeu i-a poruncit
lui Ezechiel sã prepare o pâine ca mesaj
al Domnului cãtre poporul din Ierusalim.
„Ia-þi grâu ºi orz, bob, linte, mei ºi alac,
pune-le într-un vas, ºi fã pâine din ele
...” (Iezechiel 4, 9)

Dovada legãturii strânse dintre
Biblie ºi pâine este chiar utilizarea de zi
cu zi a binecunoscutului citat „pâinea
noastrã cea de toate zilele…” ºi însuºi
numele oraºului Bethleem în ebraicã
însemnând „casa pâinii”.

În vremurile biblice, pâinea se
obþinea dintr-un grâu special,
nehibridizat, denumit SPELTA. Acest
grâu a început sã fie din nou cultivat
astãzi, gãsindu-se în magazinele cu
alimente naturale.

Ingredientele utilizate pentru
prepararea pâinii lui Iezechiel erau:

- 1/2 canã de fãinã de orez;
- 1/4 canã fãinã de boabe de

fasole sau bob;
- 1/4 canã fãinã de mei;
- 1 canã fãinã de grâu Spelta;
- 1/2 canã fãinã de linte;
- 1/4 canã ulei de mãsline

extravirgin presat la rece;
- 1 lingurã de sare;
- 1 lingurã de maia.

Pâinea biblicã
În acele vremuri nu se

utiliza drojdia de panificaþie, ci
maiaua pãstratã de la
prepararea anterioarã  a pâinii
sau obþinutã din suc de struguri
sau suc de mere proaspete.

Se amestecau toate
ingredientele, se adãuga ulei de
mãsline ºi apã ºi se lãsa la
dospit. Se porþiona în forme rotunde ºi
se cocea în cuptoare, pânã ce pâinea
cãpãta culoarea aurie-brunã.

Am putea considera cã PÂINEA
BIBLICÃ este etalonul pentru acest
aliment vital, faþã de care ar trebui sã
comparãm toate celelalte alimente
denumite pâine ºi care, atât din punct
de vedere al ingredientelor, cât ºi din
punct de vedere al tehnologiei, sunt
atât de diferite astãzi. Tehnologia
biblicã de fabricare a pâinii este
polifazialã, durând cel puþin 24 de ore
faþã de câteva ore astãzi.

Analizând compoziþia pâinii biblice
vom constata cã ingredientele asigurã
un echilibru în nutrienþi, oferind proteine
complementare leguminoase-cereale cu
valoare biologicã foarte ridicatã
(apropiatã de a cãrnii), vitamine ºi
minerale din belºug, fibre alimentare ºi
fitosteroli preþioase pentru sãnãtatea
inimii ºi a colonului, glucide complexe
care elibereazã energie constant fãrã a
afecta funcþia pancreasului, izoflavone
pentru echilibru hormonal, grãsimi
sãnãtoase din mãsline. Conservabilitatea
pâinii era foarte ridicatã, de peste o
sãptãmânã, fãrã a se utiliza E-uri,
datoritã microorganismelor din maiaua
naturalã. Microorganismele din maia
produceau conservanþi naturali ºi, de
asemenea, o bogãþie de arome naturale,
caracteristice pâinii autentice. Enzimele
generate de microorganismele maielei
contribuiau din plin la digestibilitatea
acelei pâini, care era foarte ridicatã. Iatã
cum pâinea biblicã, adevãrata pâine
biblicã, era cu adevãrat un aliment
complet, hrãnitor, dãtãtor de vitalitate,
savuros, nepoluat de chimicale, E-uri,
antibiotice etc, era în adevãratul sens
„PÂINEA NOASTRÃ CEA DE TOATE
ZILELE“.

Mai trebuie adãugat ºi faptul cã
datoritã compoziþiei sale, a cerealelor ºi
leguminoaselor folosite la producerea ei,
PÂINEA BIBLICÃ se pare cã era mai
puþin alergenã ca pâinea actualã, glutenul
din grâul spelta ºi orz declanºând mult
mai rar intoleranþa la gluten, maladia
celiacã care astãzi este  din ce în ce mai
rãspânditã (maladia celiacã creºte starea
de morbiditate a populaþiei moderne).

Ing. Drd. Presb. Nicoleta
VARTOLOMEI

„De asemenea pãmântul cãlcat
necontenit, chiar dacã are

mãrãcini, nu-I scoate la ivealã,
cãci bãtãtorirea picioarelor îi

opreºte sã rãsarã. Dar în sânul
lui se întind rãdãcinile tot mai
adânci, mai puternice ºi mai

mustoase, ºi acestea vor odrãsli
îndatã, atrunci când li se va

îngãdui timpul sã rãsarã. Tot aºa
patimile, împiedicate de lipsa

întâlnirilor necontenite sã iasã la
arãtare, se fac mai tari ºi,

crescând în liniºte, nãvãlesc mai
pe urmã cu multã putere,

fãcându-le rãzboiul greu ºi
primejdios celor care la început

n-au avut grijã de lupta
împotriva lor. De aceea ºi

Proorocul porunceºte sã se
nimiceascã sãmânþa din
Babilon, sfãtuind sã se

stârpeascã formele pânã ce sunt
în tecile simþurilor, ca nu cumva,
cãzând în pãmântul cugetãrii, sã
odrãsleascã ºi, adãpate fiind cu

ploile îmbelºugate ºi
nefolositoare ale unei purtãri de
griji necontenite, sã aducã rodul

înmulþit al pãcatului.“ (Nil
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,

Bucureºti, 1993, p. 246).
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Presb. Aurelia GENES

Mergem pe calea vieþii ºi ne
întrebãm mereu: E bine? Nu-i bine?
În cazul cel mai fericit ar trebui sã
fie bine... În al doilea caz, nu-i bine,
dar mãcar conºtientizezi asta ºi te
gândeºti, ca fiul risipitor, ce-i de
fãcut... În al treilea caz e rãu, dar
nici mãcar nu-þi dai  seama ºi mergi
aºa mai departe...

Ce-i de fãcut? Sã vedem ce
putem face ca, asemenea tâlharului de
pe cruce, sã ne mântuim mãcar în
ultima clipã...

De fapt, totul se rezumã la douã
lucruri:

DRAGOSTEA  +  SMERENIA
=  MÂNTUIRE

Mântuitorul din DRAGOSTE
pentru omenire S-a SMERIT, chip de
rob luând ºi dând jertfa supremã... Aºa
cã, dacã ne vom smeri ºi-l vom iubi pe
aproapele, ne vom mântui – cu ajutorul
lui Dumnezeu –, iar dacã ne vom
mândri ºi-l vom urî pe acesta, ne vom
osândi. Simplu...

Dar cum ºtim dacã avem
smerenie? Iatã cum: Dacã nu
judecãm pe alþii („nu judeca, ca sã
nu fii judecat!”) ºi dacã avem pace în
suflet.

 „Smerenia constã în aceasta: sã
nu bârfeºti pe nimeni, ci sã te socoteºti
pe tine însuþi mai rãu decât toþi ceilalþi.
Cãci nu se ºtie cine poate fi dãruit cu
Har. Mai bine ia aminte la tine însuþi!
(Pr. Antim de la Muntele Athos).

A avea smerenie înseamnã a „nu
nãpãstui pe nimeni (...), a nu judeca,
sau defãima, sau a grãi de rãu pe cineva
(...), a tãcea (...), a nu  se supãra cu
nimeni. A avea supunere ºi a urî voia
sa, ca pe o pierzãtoare de suflet. A nu
cãuta la nimeni de sus. A nu cuvânta
în deºert sau a grãi deºertãciuni sau a
minþi vreodatã. A nu grãi împotriva
celui mai mare. A suferi ocãrile,
defãimãrile, pagubele, cu bucurie. A urî
odihna ºi a iubi osteneala” („Proloage”,
p. 524).

CE-I  DE  FÃCUT?
Dacã judecãm ºi bârfim pe alþii,

aceasta e din cauza mândriei (cã avem
o pãrere bunã despre noi) ºi din lipsa
iubirii aproapelui (dragostea acoperã
mulþime de pãcate) ºi de aceea nu
avem nici liniºte sufleteascã,
deoarece toate aceste gânduri ne
tulburã. Aceste energii negative ne
ºubrezesc sufleteºte ºi trupeºte... Se
întorc ca un bumerang împotriva
noastrã...

 „MÂNDRIA  este o dorinþã
nesocotitã a omului de a se înãlþa pe
sine, fãrã dreptate, spre a întrece pe
alþi semeni, deºi nu are dreptul. Acest
pãcat a fost cel dintâi care s-a nãscut
în Lucifer. Din el au izvorât toate
celelalte, ca dintr-o fântânã
otrãvitoare” („Vãmile vãzduhului”, p.
476, vol. I.).

În Pateric ni se istoriseºte cã un
oarecare sihastru trãia în pustie ºi avea
un frate mirean în lume. Murind fratele,
pustnicul aduse în pustie pruncul
acestuia, care avea trei ani. Pe acesta
l-a luat la chilia lui ºi îl hrãnea cu
verdeþuri din pustie.

 „ªi n-a vãzut copilul nici un om,
fãrã numai pe bãtrânul sihastru, care îl
hrãnea pe el, de când l-a luat în pustie,
nici femei, nici sat, nici pâine n-a
mâncat, nici n-a ºtiut ce este ºi nici cum
este viaþa lumii acesteia. Ci, totdeauna,
era în pustie cu bãtrânul, postind,
rugându-se ºi lãudând pe Dumnezeu.
ªi aºa a petrecut, întru acea pustie,
optsprezece ani, ºi s-a sãvârºit.

Iar dupã îngroparea lui, a început
sihastrul a se ruga lui Dumnezeu ca
sã-i descopere lui despre acel copil,
în care ceatã de sfinþi este rânduit. ªi,
dupã multã rugãciune, cu osârdie
fãcutã, i-a arãtat lui Dumnezeu cele
despre copil. Cã a adormit ºi a vãzut
în vis un loc oarecare întunecat ºi plin
de toatã scârba; ºi în mijlocul acelui
loc era aruncat acel copil, zãcând în
mare necaz ºi supãrare nespusã.
Aceasta vãzând, bãtrânul s-a mirat ºi

a început a grãi cãtre Dumnezeu,
zicând: „Doamne, ce este nedreptatea
aceasta? Au doarã nu era curat acest
copil de toate spurcãciunile trupeºti ºi
necurãþiile lumeºti? El, care în toate
zilele ºi nopþile Te lãuda pe Tine ºi
postea, ºi priveghea, ºi se ostenea, ºi
de nici un pãcat lumesc nu era atins?
Dar acum, ce este aceasta, de-l vãd
pe el la acel loc de necaz, pedepsit?
Dar noi, care suntem nãscuþi ºi
crescuþi, ºi îmbãtrâniþi în pãcate, ce
nãdejde de mântuire sã mai avem? O,
amar ºi vai de mie.”

Acestea, ºi  mai multe, cu
plângere ºi tânguire grãindu-le
bãtrânul, a stat înaintea lui îngerul
Domnului ºi i-a zis: „Ce plângi aºa,
bãtrânule, ºi te tânguieºti pentru acel
copil, care cu adevãrat, de pãcatele
cele trupeºti ºi lumeºti neatins a fost.
ªi a se ruga ºi a posti, ºi a priveghea
l-ai învãþat pe el, dar a se smeri,
pentru ce nu l-ai învãþat pe el? Cã
avea mândrie mare ºi înãlþare întru
inima sa, socotindu-se pe sine, pentru
curãþenia ºi viaþa lui cea neatinsã de
lume, cã este om mare ºi mare sfânt,
mai mult decât cei din lume; ºi cu acea
mândrie înaltã întru inima sa a ºi
murit. Deci,  sã cunoºti cã nu este
nedreptate la Dumnezeu. Cãci tot cel
ce se înalþã pe sine cu gândul,
necurat este  înaintea lui
Dumnezeu , precum zice Proorocul.”
Acestea zicând, îngerul s-a fãcut
nevãzut.

Iar bãtrânul ºi-a venit în fire ºi în
cunoºtinþã ºi a tot plâns neîncetat,
pentru soarta copilului, pânã la sfârºitul
vieþii sale, punându-ºi nãdejdea în mila
lui Dumnezeu.” („Proloage”, p. 526)

Aºadar: „Urâtã este înaintea
Domnului ºi a oamenilor, mândria” (Is.
Sir. 10, 7)

Mândria este pãcat diavolesc care
a prãbuºit pe Lucifer cu
îngerii lui din cer, jos, în
adânc... transformându-i din
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îngeri luminaþi în draci
întunecaþi ºi uricioºi.

Acestui pãcat îi stã împotrivã
fapta bunã a SMERENIEI la care ne
îndeamnã Domnul nostru Iisus Hristos:
„Învãþaþi-vã de la Mine, cã sunt blând
ºi smerit cu inima ºi veþi afla odihnã
sufletelor voastre...”

Omul mândru sã se gândeascã la
Judecata cea de apoi ºi la munca de
veci... ºi la cuvintele Apostolului care
zice: „Dumnezeu, mândrilor le stã
împotrivã ºi celor smeriþi le dã dar”.

MÂNDRIA nu recunoaºte asupra
sa nici o autoritate, nici a lui
Dumnezeu, nici omeneascã. El îºi este
sieºi lege (umblã dupã voia sa).

Dar „Cel ce þine prea mult la voia
sa , alungã voia lui Dumnezeu ºi
împiedicã astfel lucrarea harului
Dumnezeiesc.” (Patericul Athonit)

De aceea, când ne rugãm, sã
zicem: „Doamne, fie voia Ta!” Sã ne
amintim cã Mântuitorul ne-a învãþat
„Tatãl nostru” („facã-se  voia Ta,
precum în cer, aºa ºi pe pãmânt.”)

Deci, sã lãsãm voia noastrã,
judecãþile noastre, rãutãþile noastre ºi
sã ne încurajãm (ca la concursuri:
„Hai, cã mai ai puþin!”... fiindcã timpul
trece fantastic de repede ) ºi cu un
ochi la vreun sfânt ºi cu unul la viaþa
noastrã, sã vedem ce putem face ca
mãcar „cealaltã vreme a vieþii noastre
fãrã de prihanã” sã o trecem  ºi, cu
ajutorul Maicii Domnului, raiul sã
dobândim...

Îngerul nostru pãzitor ne va ajuta
ºi ne va sfãtui ce sã facem..., de vom
ºti sã-l ascultãm ºi mintea noastrã nu
va fi ocupatã cu gândurile cele rele ºi
viclene, cu osândirea, cu trufia, cu
þinerea de minte a rãului ce ni s-a fãcut
ºi cu câte ºi mai câte...

ªi sfântul al cãrui nume îl purtãm
ne va ajuta de-i vom cere, ºi sfântul
al cãrui hram al casei l-am ales, ºi
Sfânta Treime ºi toþi sfinþii ne vor
ajuta de ne vom îndrepta spre ei...
Avem atâtea ajutoare... Sã apelãm
la ele ca sã rãzbim în ceea ce ne-am
propus...

Aºa sã ne ajute Dumnezeu...

În scopul conºtientizãrii evoluþiei
sistemului penitenciar românesc ºi
dezvoltãrii sentimentului de umanism în
rândul elevilor ºcolii, precum ºi din
nevoia fireascã a formãrii unor
profesioniºti dedicaþi omului, ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna a organizat,
în data de 23 mai 2013, începând cu
ora 15, Conferinþa: „Gratiile nu despart
suflete”, în cadrul cãreia au fost invitaþi
sã susþinã prelegeri domnul Ioan
Chertiþie  scriitor ºi preºedinte al
Asociaþiei Pro-Activ Memoria ºi domnul
Octav Bjoza – scriitor ºi preºedinte al
Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici.

Ineditul acestei conferinþe a constat
în faptul cã cei doi invitaþi reprezintã douã
ipostaze total antagonice, respectiv un
fost gardian ºi un fost deþinut politic,
ambii din perioada comunistã.

În cadrul conferinþei a fost prezentat
ºi filmul „Gardianul”, care expune
mãrturisirea publicã a fostului subofiþer
de închisoare Ioan Chertiþie, film inspirat
din viaþa, experienþa profesionalã ºi
umanã a acestuia – o veritabilã lecþie
despre cãinþã, regrete, iertare ºi credinþã.

Cu aceastã ocazie a fost marcat
ºi un alt moment important pentru
instituþia noastrã, respectiv etapa a II-a
din cadrul proiectului „Muzeul
penitenciarelor româneºti”, mai exact
identificarea ºi amenajarea unei locaþii
în cadrul ºcolii  pentru  expunerea de
obiecte, înscrisuri ºi mãrturii legate de
istoria sistemului penitenciar.

Comunicat de presã
referitor la conferinþa

„Gratiile nu despart suflete”
În acest sens, în perioada imediat

urmãtoare va fi inauguratã „Sala muzeu
a ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare”, în cadrul
cãreia vor fi prezentate publicului o salã
de expoziþie cu obiecte ºi înscrisuri
specifice penitenciarelor româneºti,
uniforme ºi þinute ale deþinuþilor ºi ale
personalului, precum ºi douã încãperi
care reproduc o camerã de detenþie,
respectiv un izolator de pedeapsã,
amenajate cu scopul de a reda
condiþiile în care se executa pedeapsa
cu închisoarea înainte de anul 1989.

Reuºita absolutã a conferinþei a
constat în faptul cã elevii, prin intermediul
celor doi invitaþi, au fãcut o incursiune în
istoria controversatã a sistemului
penitenciar din perioada comunistã. Atât
expunerile cât ºi rãspunsurile invitaþilor
la întrebãrile elevilor au reflectat într-un
mod profund realitãþile dure ale
penitenciarelor  din perioada dinainte de
1989, iar faptul cã cei doi invitaþi s-au
prezentat în faþa auditorului ca fiind doi
prieteni, a fãcut ca denumirea conferinþei
„Gratiile nu despart suflete” sã
dobândeascã o conotaþie profundã ºi o
frumoasã lecþie de viaþã.

Inspector de penitenciare
Silvia VATAVU

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire

a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna

O tânãrã a venit la duhovnic ºi i-a spus:
- Rugaþi-vã pentru mine, cã iubitul meu vrea sã mã convingã sã

mã droghez.
- Nu mã voi ruga ºi nici Dumnezeu nu te va ajuta dacã tu eºti

prietenã cu astfel de oameni ºi dacã nu te vei ruga lui Dumnezeu sã
te pãzeascã ºi de robia drogurilor, ºi de robia unor astfel de prieteni.

Un frate i-a zis lui avva Antonie: «Roagã-te pentru mine!» Zis-a lui
bãtrânul: «Nici eu nu te miluiesc ºi nici Dumnezeu, dacã tu însuþi nu

te vei sili ºi nu te vei ruga lui Dumnezeu.

(Danion Vasile - Patericul mirenilor)
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Pe data de 26 mai, curent, a avut
loc la Brãteºti resfinþirea bisericii cu
hramul Adormirea Maicii Domnului.

Preasfinþitul Dr. Ioachim, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, a fost întâmpinat la intrarea
în sat de un grup de cãlãreþi care l-au
condus pe uliþele spre bisericã. Aici a
fost primit de copiii care i-au oferit
pâine ºi sare ºi de soborul de preoþi în
frunte cu pãrintele Pro-
topop Constantin Alupei.

Referindu-se la a-
ceastã primire, Preas-
finþitul Ioachim, a spus:

Vã mulþumim pen-
tru primirea frumoasã,
caldã, pe care ne-aþi
fãcut-o aici în parohia
frãþiilor voastre, vã mul-
þumim pentru  premizele
ospitalitãþii româneºti,
pâinea ºi sarea, cu
florile dragostei, ale
recunoºtinþei, ceea ce
însemneazã cã aþi
prezentat aici premizele
dragostei frãþiilor
voastre pe care le-am
binecuvântat ºi m-am
gândit cã în aceste
ofrande este concen-
tratã toatã dragostea
frãþiilor voastre, toatã credinþa
frãþiilor voastre ºi de aceea,
binecuvântând aceste ofrande, am
binecuvântat toatã suflarea care
aparþine acestei comunitãþi, sau a
acelora care au binevoit sã
întregeascã sãrbãtoarea de astãzi
prin prezenþa la slujba de resfinþire
ºi la Sfânta Liturghie.

Apoi a mai adãugat cã:
Suntem cu bucurie aici, astãzi,

la Brãteºti, pentru a adãuga o piatrã
spiritualã la lucrarea care s-a fãcut,
aceea de a invoca harul Duhului
Sfânt asupra bisericii înnoite care
face joncþiunea cu moºii ºi strãmoºii
frãþiilor voastre care au înãlþat-o ºi
cãreia noi astãzi îi adãugãm o
cãrãmidã prin munca fãcutã. ªi

Sãrbãtoare la Brãteºti
aceastã cãrãmidã devine duhov-
niceascã, spiritualã, cãci Dumnezeu
prin mâinile frãþiilor voastre, care
sunteþi pietre vii, în calitate de
mãdulare în parte ale trupului tainic
al lui Hristos, v-a învrednicit sã
adãugaþi la ctitoria aceasta
strãmoºeascã cãrãmida vie a
frãþiilor voastre ºi, de aceea,
invocarea Duhului Sfânt, care va

reînnoi spiritual aceastã zidire, va
reînnoi ºi sufletele frãþiilor voastre.

Urcând apoi pe scenã, Preasfinþia
Sa a þinut o scurtã cuvântare despre
evenimentele ce aveau sã urmeze:

Iubiþi credincioºi, de aici, de pe
aceastã frumoasã scenã, frumos
pregãtitã pentru Sfânta Liturghie,
vom începe slujba de sfinþire care va
consta dintr-o procesiune în jurul
bisericii reînnoite, apoi o sã intrãm
solemn în sfânta bisericã ca sã
binecuvântãm Sfânta Masã, sã
ungem cu Sfântul ºi Marele Mir
icoanele restaurate ºi tot ceea ce aþi
fãcut aici, pentru cã haina
duhovniceascã cu care se îmbracã
aceastã bisericã va îmbrãca ºi
sufletele noastre a celor care am

participat la restaurarea ei.
Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului a dat sfaturi ºi
pentru bunul mers al slujbei:

Vã felicitãm ºi începem slujba
de sfinþire. Vã mulþumim încã o datã
ºi sperãm cã va fi ordine ºi liniºte,
aºa cum Duhul Sfânt vine tainic în
sufletele noastre ºi ne liniºteºte, iar
aceastã liniºte sã se pãstreze ºi în

timpul Sfintei Liturghii.
Vom da binecuvântare
ca frãþiile voastre sã
intraþi ºi sã vã închinaþi
în sfânta bisericã, în
altarul resfinþit, ca noi
sã putem continua în
liniºte Sfânta Liturghie
pe scena aceasta,
dându-vã posibilitatea
sã vã rugaþi în sfânta
bisericã resfinþitã de
noi, sã vã rugaþi pentru
voi înºivã, sã vã rugaþi
ca Dumnezeu sã trimitã
pace ºi binecuvântare
poporului nostru bi-
necredincios, sã vã
rugaþi ca El sã vã
binecuvânteze casele
voastre, sã vã binecu-
vânteze templele sufle-
telor voastre, restaurate

ºi ele astãzi prin prezenþa la Sfânta
Liturghie ºi la sãrbãtoarea de astãzi;
sã binecuvânteze neamul nostru
românesc care încearcã sã se
defineascã ca un neam creºtin din
sorgintea lui, în contextul zbu-
ciumatei istorii europene ºi mondiale.

Pãrintele arhidiacon Ciprian Ignat
a citit Hrisovul de sfinþire în care erau
cuprinse date istorice despre satul
Brãteºti, despre vechea bisericã, despre
biserica nouã ºi despre preoþii care au
activat la Parohia Brãteºti. Au fost
enumerate ºi lucrãrile recente de la
bisericã: construirea anexei pentru
centralã, instalarea centralei pe lemne
(în anul 2009), lucrãri de
reparaþie ºi curãþare a picturii
interioare (în anii 2010-2011),
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repictarea ocniþelor din
exteriorul bisericii. S-a amintit

ºi faptul cã s-au montat geamuri
termopan, s-au schimbat scaunele de
la strãni. În pridvor s-a montat chioºcul
pentru pangar. S-a achiziþionat
policandrul din pridvor, s-a schimbat
mobilierul din altar. În anul 2012, la
intrarea în bisericã s-a montat o
copertinã nouã, s-a zidit un lumânãrar,
s-a vãruit exteriorul bisericii, s-a tras
apã curentã, s-au turnat alei la intrarea
în cimitir.  S-au vopsit: casa praznicalã,
anexele, clopotniþa ºi tabla de pe
bisericã. S-a  montat gresie în pridvor.
S-a înnoit mobilierul din pridvor ºi
mobilierul bibliotecii parohiale. În anul
2013 s-a placat cu piatrã fundaþia
bisericii, s-a curãþat ºi s-a aurit
policandrul mare ºi s-au înnoit toate
obiectele de pe Sfânta Masã.

Dupã citirea Hrisovului de
sfinþire  ºi dupã slujba de sfinþire,
Preasfinþitul Ioachim Bãcãuanul a rostit
câteva cuvinte prin care fãcea o
comparaþie între înnoirea unei biserici
ºi înnoirea sufleteascã a credincioºilor:

Preacucernici pãrinþi ºi iubiþi
credincioºi, cu darul lui Dumnezeu
am terminat prima parte a acestei
sãrbãtori de astãzi, resfinþirea
acestei biserici care s-a reînnoit spre
slava lui Dumnezeu în Treime lãudat,
Tatã ºi Fiul ºi Sfântul Duh, Treimea
cea deofiinþã ºi nedespãrþitã.

Am regãsit într-adevãr în biserica
aceasta o curãþenie exemplarã, ceea
ce însemneazã cã s-a fãcut curãþenie
ºi în sufletul preotului coordonator al
lucrãrilor de restaurare a acestei
biserici închinatã Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu, precum ºi
în sufletele celor care au participat,
prin  obolul lor, la reînnoirea ºi
redotarea acestei biserici.

Aºa cã înþelegem încã o datã cã
Dumnezeu prin mâinile noastre
reînnoieºte locaºul de închinare ºi,
aºa cum s-a cântat, aceastã casã
Tatãl a zidit, aceastã casã Fiul a
întãrit, aceastã casã Duhul Sfânt o
a luminat ºi a sfinþit sufletele
noastre.

Deci sufletele noastre se
restaureazã, se reînnoiesc prin harul

lui Dumnezeu care curge ca un izvor
nesecat din altarul sfintei biserici ºi
se împãrtãºeºte spre viaþa veºnicã
celor care sunt receptivi la acest har
binevoitor ºi binefãcãtor.

Apoi Preasfinþia Sa a comparat
biserica fãcutã din ziduri cu Împãrãþia
lui Dumnezeu:

Ne-am învrednicit ca aceastã
slujbã de sfinþire a locaºului de
închinare, închinat Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu, sã se
sãvârºeascã în duminica a IV-a dupã
Paºti, care este însemnatã în
calendarul nostru ortodox Duminica
slãbãnogului. În timpul Liturghiei
vom reasculta evenimentele petrecute
la scãldãtoarea din Vitezda, care
avea cinci pridvoare, în care zãceau
mulþi orbi, ºchiopi, uscaþi, care
aºteptau miºcarea apei.

Tot aºa ºi biserica este un
pridvor al lui Dumnezeu în care,
atunci când veniþi, aºteptaþi
miºcarea apei Duhului Sfânt care sã
vã reînnoiascã sufletele voastre, sã
vã curãþeascã de toatã necurãþia ºi
sã vã împãrtãºeascã de tainele
negrãite ale lui Dumnezeu.

Biserica a devenit pridvor al
împãrãþiei lui Dumnezeu, întrucât nu
este decât Una singurã în Domnul
nostru Iisus Hristos. Mãrturisim
astfel în Crez – Una, Sfântã,
Soborniceascã ºi Apostoleascã

Bisericã. Deci este Una, care are
continuitate veºnicã în cer, dar
pridvorul celei din cer este activ pe
pãmânt, iar noi intrãm, prin
pridvorul unei biserici, în sãlaºul ei
încãpãtor din cer.

Aºa cã precum aceastã bisericã
este reînnoitã, tot aºa, reînnoindu-se
ºi sufletele noastre, intrãm în
Împãrãþia Lui Dumnezeu, care este
încã de aici ºi din aceastã lume.
Împãrãþia lui Dumnezeu nu este
dincolo, în transcendent, ci începe
din aceastã lume trecãtoare, iar noi,
dacã intrãm în bisericã ºi avem
conºtiinþa cã pãstrãm adevãrul
nealterat al Bisericii lãsat de
Mântuitorul Iisus Hristos ºi ne
împãrtãºim cu energiile necreate ale
lui Dumnezeu, prin Sfintele Taine,
care se împãrtãºesc din Altarul
bisericii, atunci avem bucuria aceea
cã Împãrãþia lui Dumnezeu este în
noi.

Dacã este în noi ºi dacã noi
suntem aici pe pãmânt, înseamnã cã
noi concentrãm Împãrãþia lui
Dumnezeu  în sufletele noastre, care
se reînnoiesc cu puterea Duhului
Sfânt în Biserica lui Hristos.

Mulþumim lui Dumnezeu cã am
resfinþit, am restaurat un pridvor al
Împãrãþiei lui Dumnezeu.

De aceea veniþi cu
dragoste aici, veniþi ºi
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a consemnat Pr. Ciprian GENES

împãrtãºiþi-vã din lumina lui
Hristos, împãrtãºiþi-vã din

izvorul nesecat de har ºi de
binecuvântare care izvorãºte din
piatra altarului pe care se
sãvârºeºte Sfânta Liturghie. În
cadrul Liturghiei, elementele
euharistice se prefac în Însuºi
Trupul ºi Sângele Mântuitorului
nostru Iisus Hristos ºi, împãr-
tãºindu-ne din acestea, devenim
consangvini cu Mântuitorul  nostru
Iisus Hristos, devenim una cu El,
ceea ce El ne-a cerut - ca toþi sã
fim una întru El, Domnul istoriei.

În continuare, a urmat slujba
Sfintei Liturghii la care a rãspuns la
stranã corul de la biserica Rãducanu,
din Tg. Ocna. La chinonic, corul de
copii de la ªcoala Brãteºti, condus de
doamna preoteasã Corina Genes, a
interpretat câteva cântãri potrivite
perioadei pascale.

La sfârºitul slujbei, preotul paroh
Ciprian Genes a fost hirotesit iconom
stavrofor. Preasfinþitul Ioachim
Bãcãuanul a apreciat pe enoriaºii
satului:

Vã mulþumim încã o datã ºi
pentru faptul cã sunteþi pãstrãtori
ai credinþei strãmoºeºti ºi, dupã câte
am eu informaþii, în calitate de
ierarh al locului în aceastã
comunitate în care preotul slujitor
rânduit aici canonic, pãrintele
Ciprian Genes, pãstreazã cu
acrivie tradiþia sfintei noastre

Ortodoxii, iar noi avem bucurie în
calitate de ierarh când ne întâlnim
cu credincioºii unei comunitãþi care
nu s-au abãtut nicicum de la
adevãrul de credinþã, de la
Ortodoxia noastrã. Vã îndemnãm sã
încercaþi sã promovaþi în
continuare tinerilor, copiilor voºtri
aceastã frumoasã tradiþie prin care
veþi via voi înºivã ºi prin care vã
veþi defini în contextul istoric
zbuciumat pe care îl trãim.

Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru
cã a lucrat prin mâinile frãþiilor
voastre, prin mâinile preotului slujitor,
ale celor care au responsabilitate în
comunitatea aceasta, prin mâinile
dumneavoastrã, ale bunilor credin-
cioºi de aici, de la Brãteºti.

Aºa cã iatã prilej de înnoire
duhovniceascã ºi cred cã fiecare
la sfârºitul acestei sfinte slujbe
veþi pleca mai îmbunãtãþiþi  la
casele voastre ºi veþi purta mesajul
sfintei noastre Ortodoxii acolo
unde sunteþi  rânduiþi  sã vã
desfãºuraþi activitatea în lumea
aceasta.

Sã binecuvânteze Dumnezeu
ziua de astãzi, sã vã binecuvânteze
Dumnezeu, sã vã ajute ºi sã vã
dãruiascã pace ºi liniºte, alese
bucurii ºi împliniri duhovniceºti.

Hristos a înviat!

PS Ioachim oferă distincţia de iconom-stavrofor
părintelui paroh Ciprian Genes

Activitãþile desfãºurate în ultima
perioadã de edilii urbei au vizat în
principal rezolvarea unor probleme cu
care s-au confruntat ºi se confruntã
cetãþenii oraºului nostru. Topirea
zãpezii ºi venirea primãverii a impus
din partea noastrã efectuarea unor
activitãþi privind prevenirea unor efecte
nedorite. dar ºi a unora ce þin de
aspectul estetic al localitãþii.

Au fost desfiinþate depozitele
necontrolate de deºeuri, au fost
igienizate cursurile de apã de pe raza
oraºului, au fost plantate flori ºi
gazon, s-a reamenajat o parte din
spaþiile verzi, au fost toaletaþi arborii
ºi arbuºtii ornamentali, se pãstreazã
curãþenia pe strãzi ºi trotuare.

O mare parte din acþ iuni le
desfãºurate au avut ca rezultat
crearea unor condiþii decente de trai
ºi s-au referit la lucrãri de reabilitare
a unor strãzi (aplicare de balast)
precum ºi la înlocuirea unor reþele de
apã potabilã ºi extinderea acestora.
Astfel, au fost înlocuite conductele
vechi cu conducte din PEHD pe
strãzile: Tisesti, Gãlean, Cimitir, Elisei
Ursac, Bradului ºi s-a realizat o reþea
nouã de peste 100 ml în Gura
Slãnicului. În prezent se aflã în lucru
reabilitarea strãzii Tiseºti, strada ce
face legãtura cu zona de agrement
Parc Mãgura, precum ºi lucrãri de
plombare cu mixturã asfalticã a unor
strãzi din zona centralã a oraºului (Mr.
Roºiþã, Victoriei, Cpt. Buºilã etc.).

Se aflã în fazã avansatã de
realizare obþinerea avizelor pentru
proiectul de al imentare cu apã
potabilã din conducta magistralã de
la Valea Uzului a cetãþenilor din
cartierul Pãcuri, precum ºi realizarea
unor racorduri din conducta de apã
industrialã pentru asigurarea apei
necesare irigãrii spaþiului verde din
Parcul Mãgura.

Activitãþile culturale ºi educative
au constituit o altã preocupare pentru
edilii oraºului. Au fost organizate
acþiuni specifice dedicate
zilei de 8 martie, a zilei
persoanelor cu dizabilitãþi, a

Din activitatea
edililor
oraºului
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zilei copilului, festivitatea de
absolvire a elevilor de la

Colegiul „Costache Negri“, a omagierii
eroilor la „Inãlþare“. ªi în acest an,
eroilor români cãzuþi pentru apãrarea
patriei ºi a credinþei strãmoºeºti pe
toate câmpurile de luptã li s-a adus
un pios omagiu prin manifestãrile ce
au avut loc în incinta Monumentului
cu vultur din faþa Bisericii Rãducanu,
la Monumentul de la Poieni precum
ºi la Monumentul eroi lor de pe
Muntele Mãgura. La manifestãrile
organizate au fost prezenti oaspeºi de
seamã: domnul senator Dan Tãtaru,
domnul general dr. Vasile Jenicã
Apostol,  domnul col. (rtg) Gheorghe
Pavel de la Asociaþia naþionalã „Cultul
eroilor“, domnul Corneliu Cristea de

la Asociaþia veteranilor de rãzboi,
Fil iala Oneºti, domnul col. Ioan
Petrescu, conducãtori ai instituþiilor
aparþinând Ministerului Justiþiei ºi
Administraþiei Penitenciarelor,  ai altor
instituþii ºi societãþi comerciale din
oraº, consilieri locali etc.

Au fost rostite alocuþiuni în care
a fost evocatã însemnãtatea acestei
zile, s-a desfãºurat un Te-Deum oficiat
de preoþii din parohiile oraºului, au
fost depuse coroane de flori din partea
invitaþilor. Manifestãrile s-au încheiat
cu defi larea detaºamentului de
jandarmi, moment aplaudat îndelung
de mulþimea prezentã la aceastã
acþiune.

În luna mai, o delegaþie formatã
din consilieri locali au efectuat o vizitã

în oraºul Cricova din Republica
Moldova, prilej cu care au participat
la manifestarile organizate în aceastã
local i tate cu ocazia „Hramului
oraºului“. Vizita s-a constituit într-un
schimb fructuos de experienþã între
autoritãþile publice din cele douã
local i tãþ i  care se confruntã cu
aproximativ aceleaºi probleme
cetãþeneºti.

La sfârºitul lunii mai, oraºul nostru
a fost gazda Turneului Naþional de
ciclism „Cãlãtorie între cer ºi pãmânt“,
oraganizat de SNS SALROM
Bucureºti în colaborare cu Primãria
Târgu-Ocna. La acþiune au participat
un numãr mare de cicliºti din toatã
þara, acþiunea bucurându-se de un real
succes ºi de aprecieri din partea
specialiºtilor.

Primarul oraºului, domnul ªtefan
ªilochi, viceprimarul, domnul Marcel
David, managerul public, domnul
Cristian Ciubotaru, ºi aparatul de
specialitate al Primarului vã asigurã
cã sunt în continuare preocupaþi de
rezolvarea tuturor problemelor
cetãþenilor, de realizarea activitãþilor
pe care le au prevãzute în agenda
de lucru ºi, ori de câte ori ne veþi
semnala aspecte a cãror rezolvare
depinde de autoritatea publicã, vor
rãspunde cu promtitudine.

Jurist, Maria STAN

Reabilitarea strãzii Tiseºti

La Monumentul cu vultur din faþa bisericii Rãducanu - Omagiul eroilor
la Înãlþarea Domnului, 13 iunie 2013
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Inspector de penitenciare Silvia VATAVU
Purtãtor de cuvânt, ªcoala de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

Administraþia Naþionalã a Peniten-
ciarelor, prin unitãþile subordonate, dã
startul înscrierilor la concursul de admitere
la ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna –
sesiunea 2013.

Absolvenþii de liceu, cu vârsta maximã
de 35 de ani, se pot înscrie ºi concura pe
un numãr de 200 de locuri, din care 170
pentru candidaþi bãrbaþi ºi 30 locuri pentru
candidaþi femei.

Înscrierile se fac în perioada 07 mai
– 02 august 2013, la sediul unitãþilor
penitenciare din þarã, subordonate
Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor.

Concursul de admitere în ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna, sesiunea 2013,
se organizeazã ºi se desfãºoarã în
condiþiile stabilite prin Ordinul Ministrului
Justiþiei nr. 1558/C/2009, publicat în
Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile pentru participarea
candidaþilor la concurs:

- sã aibã cetãþenia românã ºi
domiciliul în România;

·- sã cunoascã limba românã scris
ºi vorbit;

·- sã fie absolvenþi de liceu cu diplomã
de bacalaureat;

·- sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;

·- sã fie declaraþi „APT” din punct de
vedere medical ºi psihologic;

COMUNICAT DE PRESĂ

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

·- sã nu fi fost exmatriculaþi, pentru
abateri disciplinare, dintr-o instituþie de
învãþãmânt ºi sã fi obþinut la purtare, în
perioada studiilor liceale, media generalã
pe fiecare an de studiu de minimum 8.00;

·- sã aibã vârsta de maxim 35 de ani
împliniþi în anul concursului de admitere;

·- sã aibã înãlþimea de minimum
1,70 m bãrbaþii ºi 1,65 m femeile;

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

·- sã accepte, în situaþia în care vor fi
declaraþi „ADMIS”, interzicerea ori
restrângerea exercitãrii unor drepturi ºi
libertãþi cetãþeneºti prevãzute de Legea
nr. 293/28.06.2004 privind statutul
funcþionarilor publici cu statut special din
Administraþia Naþionalã Penitenciarelor
republicatã;

·- sã accepte efectuarea de verificãri
asupra activitãþii ºi comportamentului lor
în situaþia în care vor fi declaraþi „ADMIS”.

Concursul de admitere se desfãºoarã
în douã etape:

Probele eliminatorii:
- contravizita medicalã (la dispoziþia

directorului general al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor);

- verificarea aptitudinilor fizice.

Probele de verificare
a cunoºtinþelor teoretice :

- lucrare scrisã la „Limba românã”;
- lucrare scrisã la „Istoria românilor”.
Tematica ºi bibliografia pentru probele

scrise la concursul de admitere în ªcoala
Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna este stabilitã prin
decizia directorului general al Admi-
nistraþiei Naþionale a Penitenciarelor, nr.
437/30.04.2013.

***
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a

Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna
este singura instituþie de învãþãmânt
preuniversitar din cadrul sistemului
penitenciar românesc care asigurã
ºcolarizarea agenþilor de penitenciare,
prin cursuri cu durata de un an.

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

Dupã absolvire, elevii vor fi repartizaþi
în unitãþi ale sistemului penitenciar unde
vor beneficia de un loc de muncã stabil ºi
un salariu decent, precum ºi de
oportunitãþi de dezvoltare a carierei.

Relaþii suplimentare se pot obþine de
la sediile unitãþilor penitenciare din þarã,
precum ºi pe pagina de internet a
Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor,
www.anp.gov.ro, a ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna ºi a unitãþilor penitenciare.

Referitor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna – sesiunea 2013


