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În fiecare an, în preajma sãrbãtorilor
de Crãciun, Biserica îi cheamã pe
creºtini sã reguste din fructul bucuriei
dumnezeieºti, pentru cã  în aceastã zi,
„în cetatea Ierusalimului S-a nãscut
Mântuitor”. Slava lui Dumnezeu a rãsãrit
prin Hristos în peºtera din Betleem, iar
de acolo lumina s-a revãrsat peste toatã
 creaþia. Suntem chemaþi din  nou sã
vedem sau sã percepem aceastã
luminã, iar  mintea noastrã sã înþeleagã
adevãrul cã Dumnezeu S-a aplecat
cãtre noi luând chip de om ºi cã vine
sã ne transforme din interior.

Naºterea Domnului înseamnã re-
crearea lumii întru luminã, cãci prin
descoperirea tainei lui Dumnezeu avem
posibilitatea sã devenim fiinþe noi prin
Duhul Sfânt. Biserica ne invitã sã
intrãm în taina luminii, a pãcii ºi a
bucuriei aduse de Hristos pentru a fi
iluminaþi de harul lui Dumnezeu. Inimile
noastre trebuie sã tresalte de bucurie
în ziua Crãciunului pentru darurile care
se revarsã peste noi din prisosul iubirii
Sale dumnezeieºti nesfârºite. Chiar
dacã suntem sãraci, sã nu ezitãm a
ne apropia de peºtera lui Iisus unde ne
vom împlini de adevãrata bogãþie cea
în veci nepieritoare.

Naºterea lui Hristos este cea mai
mare dintre taine, cea mai densã, care
a fost revãrsatã, din iubirea Tatãlui,
peste lume. Deci sã nu avem teamã,
ci sã lepãdãm toate grijile lumii ºi sã
intrãm în taina iubirii lui Hristos, adicã
în acest fluviu de luminã ºi iubire, sã o
percepem, ºi apoi, încãrcaþi cu energie,

sã o revãrsãm mai departe peste lumea
care este încã în umbra morþii ºi în valea
plângerii.

Mã rog Pruncului Iisus ca Anul
mântuirii, 2014, sã vã aducã tuturor
multã sãnãtate sufleteascã ºi tru-
peascã, sã vã umple vistieria ini-milor
cu bogãþii sufleteºti neperisabile, sã
vã dea puteri înnoitoare izvorâte din
energia necreatã a lui Dumnezeu, sã
vã aducã pacea ºi liniºtea din pacea
cea pe care El a revãrsat-o peste lume
la plinirea vremii, ca sã aveþi dragoste
unii faþã de alþii, iar iubirea milostivã a
Preasfintei Treimi sã aprindã candela
stinsã în inimile celor care din cauza
neºtiinþei sau a nerodirii credinþei s-au
îndepartat de Dumnezeu.

Sãrbãtori binecuvântate! LA  MULÞI
 ANI !

Episcop Ioachim Bãcãuanul

Nu demult, într-o zi de octombrie,
strãbãtând apostoleºte cetatea
Tesalonicului ºi uimindu-mã de
vestigiile creºtinismului pãstrate cu
atâta grijã – biserici foarte vechi
rezistând vremilor ºi aflate mult sub
nivelul actual al strãzilor –, am vãzut
la colþul uneia mai noi un vânzãtor
ambulant care oferea celor care voiau
sã intre în bisericã ori celor care
treceau pe cale într-o mânã un pachet
de lumânãri iar în cealaltã douã sau
trei pachete de þigãri. Trecãtorii puteau
lua ce aveau nevoie, poate ºi din
amândouã ofertele câte ceva.
Neputând sã-l întreb ceva în limba lui,
m-am gândit în mine cã vremurile de
azi te îmbie cu lumini ºi false lumini,
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2013
- Anul omagial

al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena
- Anul comemorativ

al Părintelui Dumitru Stăniloae

„Atributul de Născătoare şi de Maică a lui Dumnezeu
exprimă raportul de profundă intimitate ce s-a stabilit
între Fecioara Maria şi Fiul lui Dumnezeu cel Întrupat.

Dacă prin cuvântul Fecioară se indică mai mult
iniţiativa divină în întruparea Fiului, cuvintele
de Născătoare şi Maică a lui Dumnezeu redau

rolul şi raportul ei pozitiv cu Cel ce S-a întrupat.“
(Părintele Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea

omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993, p. 165)

cã fiecare avem în faþã douã cãi pe care putem merge, depinde
pe care-o alegem. N-am stat sã vãd cum îºi vinde marfa
vânzãtorul din Tesalonic, dar pesemne cã cei care intrau în
bisericã vor fi cumpãrat câteva lumânãri, ceilalþi în trecere un
pachet de þigãri pentru ziua respectivã, sau poate deopotrivã ºi
lumânãri ºi þigãri sã aibã ce aprinde ºi-n bisericã ºi ieºind din
ea. E drept cã n-am vãzut pe nimeni solicitându-l. Poate cã
închinãtorii evlavioºi îºi vor fi procurat lumânãri de la pangarul
bisericii, fumãtorii vor fi avut buzunarele pline de provizii ºi
aºa sãrmanul vânzãtor mai degrabã era sortit sã suporte
batjocura unei lumi care-i plãtea prin indiferenþã ipocrizia.

Poate pãrea nesemnificativã întâmplarea. Într-o þarã ca ºi
Grecia, cu o atât de profundã ºi bogatã tradiþie spiritualã,
tabagismul nu este aºa de neiertat ca la noi. Mi-a devenit însã
imaginea acestui vânzãtor o asemãnare cum nu se poate mai
limpede a ceea ce noi înºine, ca ºi creºtini, am ajuns sã putem
oferi lumii ce ne înconjoarã orice-o încântã. Îl vrea cineva pe
Hristos, pe El Îl propovãduim. Vrea cineva lucrurile lumii, da,
le putem oferi ºi pe acelea. Nu ne-am lepãdat de tot de lume,
nici nu ne-am unit deplin cu Hristos, mi se pare cã asta-i drama
creºtinismului de azi oglindit atât de lãmurit de soarta
vânzãtorului ambulant pe care l-am întâlnit în Tesalonic.

Citisem mai demult într-o publicaþie din perioada interbelicã
o constatare a unui preot de-atunci: „Astã-varã – scria el –,
am vãzut într-un sat o cârciumã închisã. Pe uºa ei era lipitã
înºtiinþarea: «Aici se deschide ºcoala». Cârciuma era sub o
transformare radicalã. Îºi schimbase stãpânul. Trecea sub o
stãpânire nouã. O datã cu aceastã schimbare îºi schimba ºi
chemarea ce o avusese. Dintr-o cârciumã plinã de beþii ºi
pãcate, se fãcea o casã plinã de luminã. Se curãþa de toate
spurcãciunile. Un duh nou intra în ea, o viaþã nouã începea în
ea.“ ªi scriitorul continuã gândindu-se ºi altfel: „Ce înfãþiºare
îngrozitoare ar fi avut ºcoala de mai sus, dacã s-ar fi împãrþit
cârciuma în douã: o odaie ar fi rãmas ºi pe mai departe
cârciumã, iar cealaltã s-ar fi schimbat în ºcoalã! Adicã ºi
cârciumã ºi ºcoalã sub acelaºi acoperãmânt…“ Urmând acestei
sumbre previziuni, nu i-a fost greu autorului sã tragã un semnal
de alarmã a ceea ce vor putea ajunge „cei care cred cã se pot
mântui alegând pãcatele: debarasându-se de unele ºi þinând
pe altele. Nimeni nu poate sluji la doi domni: ºi lui Dumnezeu ºi
lui Mamona (Matei 6, 24)“.

Vânzãtorul întâlnit în Tesalonic m-a fãcut sã-mi pun eu
însumi întrebarea dacã Îl ofer lumii cu ambele mâini pe Hristos
sau dacã nu cumva mã aflu slujind la doi domni crezând cã pot
împãrþi cãmara inimii ºi împãca gusturile tuturor. Cititorule, ia
ºi tu seama cum stai cu credinþa ºi cu faptele tale. Ca nu
cumva sã ne aflãm amândoi nu numai lipsiþi de Hristos, dar
chiar ºi loviþi de ignoranþa ºi de batjocura lumii.
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Astãzi asistãm la o neliniºtitoare
revoltã soldatã de cele mai multe ori în
acte de violenþã împotriva celor care
sunt chemaþi sã exercite paternitate
spiritualã asupra tinerilor: pãrinþi,
profesori, educatori, magistranzi, preoþi.
Diminuarea sau excluderea imaginii
Tatãlui Ceresc, fãrã a vorbi de cel
biologic, pãmântesc, a fragilizat în mod
teribil psihismul uman. Din pãcate,
Tatãl iubitor din Evanghelii, Care
reprimeºte iertãtor pe fiul risipitor, în
cursul secolelor creºtine a fost înlocuit
cu acel Dumnezeu Care pedepseºte,
înclinându-se balanþa în favoarea
dreptãþii lui Dumnezeu Ce este definit
ca misterium tremendum. Jean Paul
Sartre a adãugat, spunând cu regret:
„Aºteptam de la Bisericã un Dumnezeu,
însã aceasta mi-a prezentat un Grand
Patron“. Astfel de cuvinte reprezintã
rãdãcinile inacceptabile ale ateismului
modern, ceea ce a adus, în rândurile
tinerilor mai ales, deznãdejdea ºi
incertitudinea. Lipsa unui Pãrinte
Ceresc Ce aºteaptã de fiecare datã, cu
rãbdare, întoarcerea omului de la pãcat,
a unui Taumaturg care vindecã orice
maladie existenþialistã ºi angoasã
filosoficã, a unui Bine generator de
speranþã pentru o umanitate cãzutã în
pesimismul viitorului apropiat a generat
o creºtinãtate juvenilã debusolatã.
Numãrul tinerilor care se sinucid este
înspãimântãtor.

Creºtinismul
postmodern

Trãim oare ceea ce Occidentul
numeºte epocã postcreºtinã? Poate nu
numaidecât la poporul nostru! Dar
întrucât ºi neamul românesc încearcã
sã se alinieze popoarelor europene,
care se confruntã cu o aprigã crizã
spiritualã, trebuie sã luãm în atenþie

A fi creºtin în lumea postmodernã

† Dr. Ioachim BÃCÃUANUL,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului

Dupã instalarea în lume a aºa-
zisei perioade postmoderne, asis-
tãm la conflictul insurmontabil
dintre generaþii, unde se exacer-
beazã câteodatã revolta fiilor
împotriva pãrinþilor, consideraþi ca
înapoiaþi ºi învechiþi.

acest fenomen al ateismului modern ºi
practic. Cu toate cã se spune cã s-a
instalat epoca postcreºtinã, sau post-
religioasã, totuºi nu se afirmã faptul cã
religiozitatea tradiþionalã nu va reveni,
cel puþin sub alte forme.

Ne amintim cã primii creºtini, la
început în numãr foarte mic, au renãscut
în milioane ºi milioane, dupã trei secole
de persecuþii. Vom ºti noi, minoritari
fiind într-o lume supersecularizatã, sã
triumfãm? În aceastã erã a post-
religiosului, firea umanã rãmâne
religioasã fãrã echivoc, iar dacã omul
contureazã divinul revelat, el se închinã
idolilor care, astãzi, sunt reprezentaþi
prin bani, erotism, confortul decadent,
cãutãrile obsesionale ale plãcerilor etc.
Este o sete de divin a sufletului
omenesc ce, nemaiputând înþelege ºi
evalua itinerariul cunoaºterii adevãratului
Dumnezeu, eºueazã într-o abandonare
regretabilã în braþele creaþiei, pe care o
confundã cu Creatorul ei. Este adevãrul
pe care-l exprimã Mircea Eliade, atunci
când spune cã „sacrul se camufleazã
în profan“. Alteori, înlãturarea religio-
sului tradiþional antreneazã pe om sã
se risipeascã în credinþe fetiºiste sau
sã se angajeze în practicarea unor
religii asiatice, ca ºi cum credinþa
creºtinã ar fi lipsitã de experienþe
mistice sau trãiri înalte, ori sã gãseascã
soluþia mântuirii într-un sincretism
realizat între credinþa creºtinã ºi
practicile esoterice hinduse. Alþii
sfârºesc în a fi acaparaþi de secte
moderne sau New Age.

Asistãm, de asemenea, la creºterea
vertiginoasã a pãgânismului modern,
acel pãgânism care are drept scop
repudierea sau aneantizarea celor
douãzeci de secole de creºtinism,
pretinzând cã revigoreazã inocenþa
oamenilor de la începuturi, prin
promovarea întoarcerii la o naturã din
care Dumnezeu personal este absent.
La aceasta se adaugã aºa-zisa culturã
ambientalã, mass-media, tinzând sã
glorifice permisivitatea, libertinajul, cu
toate mrejele sale. Scriitorul francez
Charles Péguy spunea cã religia
creºtinã a dat naºtere la sfinþi, dar tot
ei i se datoreazã ºi naºterea
ateismului.

Creºtinul trebuie
sã rãmânã ceea ce este,

chiar dacã
este marginalizat

În convorbirea Sfântului Serafim de
Sarov cu Motovilov distingem faptul cã
viaþa creºtinã nu este o viaþã oarecare,
cãreia îi adãugãm câte o liturghie din
când în când, câteva rugãciuni în fapt
de searã, când nu suntem prea obosiþi,
sau o atitudine pioasã faþã de vreun
eveniment al vieþii cotidiene. Hristos nu
ne-a spus cã în mileniul al treilea noi,
„sarea pãmântului”, trebuie sã devenim
zahãr. Creºtinul trebuie sã rãmânã ceea
ce este, chiar dacã este marginalizat
de societate. Sarea, care în secolul al
patrulea avea valoare de aur, acum, în
timp de iarnã, este aruncatã pe jos ca
sã topeascã gheaþa. Aºa ºi creºtinul,
fãrã sã exagereze, trebuie sã rãmânã
în mijlocul lumii a cãrei credinþã a
îngheþat ca sã o dezgheþe, de vreme ce
are în el cãldura Duhului Sfânt. ªtim
cã un cãrbune aprins, aºezat lângã un
altul stins îl aprinde, dându-i din energia
sa, iar fierul aºezat în foc împrumutã
din cãldura focului pentru a deveni
maleabil în mâinile fierarului, însã fãrã
a-ºi pierde calitãþile sau a se amesteca
cu focul, arãtând în felul acesta, ca
imagine plasticã, relaþia de comuniune
care existã între Dumnezeu ºi om, pe
de o parte, ºi între persoanele umane,
pe de altã parte.

 Sfântul Siluan Athonitul ne sfãtuia
ca în epoca aceasta decreºtinatã „sã
þinem mintea în iad ºi sã nu dez-
nãdãjduim“, la care Olivier Clement
adãuga: „nu deschide sufletul tãu cãtre
neant, ci cãtre speranþã“. A venit timpul
ca pe Cel vechi de zile sã-L prezentãm
în manierã nouã, încercând sã aducem
în actualitate mesajul revelaþiei ºi
moºtenirea patristicã, rãspunzând prin
ele nevoilor acute ale acestui secol, fãrã
ca prin aceasta sã alunecãm într-un
modernism care sã genereze permutãri
în dogma ºi esenþa învãþãturii creºtine.
Aceasta este datoria semãnãtorilor de

(continuare în p. 19)
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Parohia este orizontul de viaţă al
omului în care acesta este chemat să
asculte cuvintele pe care şi prin care
Dumnezeu a interpelat pe om dintru
început şi S-a descoperit pe Sine pentru
a-l călăuzi pe calea dorită de Dumnezeu
pentru binele şi fericirea acestuia. Fiind
legat de un loc, de un topos, şi un etos,
omul are posibilitatea ca prin Biserica ce
constituie şi este fiinţa reală spirituală a
comunităţii în care trăieşte să asculte
cuvintele lui Hristos, să-L cunoască şi să-L
iubească împlinind porunca divină a iubirii
de Dumnezeu şi de aproapele chiar în
locul esenţial al experienţei sale de viaţă,
de activitate socio-profesională, de relaţii
familiale şi interumane imediate. Prin
prezenţa sa la cultul divin şi prin prezenţa
preotului în familia sau instituţiile în care
firesc îşi desfăşoară activitatea socio-
profesională pentru viaţa sa în lume,
credinciosul ascultă cuvintele Sfintei
Scripturi, ale Evangheliei lui Hristos Care
S-a întrupat pentru mântuirea oamenilor,
de fapt pentru fericirea şi bucuria lor aşa
cum le-o spune El Însuşi: „Fericiţi sunt…
Bucuraţi-vă…“ (Matei 5, 3-12; 28, 9).
Cuvintele Lui Hristos sunt cuvintele Celui
prin Care toate au fost aduse dintru
existenţă la existenţă (Ioan 1, 3), sunt
cuvinte prin care omul este viu şi se
manifestă multivocaţional în lume în
funcţie de înclinaţiile şi talentul său, sunt
cuvintele Celui ce S-a arătat Dumnezeu-
Om pentru ca omul să-ş i plinească
vocaţia de fiu al lui Dumnezeu fără de care
totul sfârşeşte în moarte şi non-sens. De
aceea, aceste cuvinte auzite prin gura
preotului în Tradiţia Bisericii la nivel local
în continuitate neîntreruptă de la Cincize-
cime, repetate cultic ca şi cum le-ar rosti
Hristos Însuşi, sunt cuvintele Domnului,
faţă de care suntem atenţ ionaţ i să
manifestăm înţelepciune, luare-aminte,

 Parohia, orizont al evanghelizării, mărturiei creştine,
apostolatului cultural şi social. Statutul preotului

2. Parohia, orizont de propovăduire a Evangheliei
(urmare din numărul 35) pentru că sunt ale Unicului Învăţător şi

Profet, sunt lectio divina, învăţătura
dumnezeiască întemeietoare şi enun-
ţiativă, simplă, temei pentru orice sistem
de gândire umană, sunt cuvintele Celui
care este cu noi după propria afimaţie
(Matei 28, 20) dar încă chenotic,
ascunzându-Se smerit în persoana
preotului căruia i-a încredinţat adevărul
Său de viaţă şi mântuire: „Acestea sunt
cuvintele…“ (Luca 24, 44). În Liturghie
răsună texte din Vechiul Testament,
Psalmii, Fericirile, texte din epistolele
Noului Tstament, pericopele evanghelice
care redau minunile şi cuvintele lui Hristos
Însuşi, Tatăl nostru, rugăciunea dăruită
creştinilor de Fiul lui Dumnezeu Însuşi
care oferă acea frică sacră celui ce o
rosteşte, cu atât mai mult când este rostită
sau cântată de toţ i credincioş i i din
biserică, dar şi poezia liturgică a Bisericii
şi dogma creştină, respectiv Crezul niceo-
constantinopolitan, care este şi rugăciune
ş i mărturisire de credinţă creştină
fundamentală. Astfel, cum scria S. Ponga,
Liturghia, şi cultul divin în general, este o
expresie teologică a inteligenţei creştine,
ce sintetizează mesaj evanghelic, Kerigmă
nou-testamentară ca adevăr divin ş i
filosofie de viaţă, înţelepciune şi sfinţenie
cu deschidere reală spre transcendenţa
ca eternitate a comuniunii cu Dumnezeu
cel real şi revelat. Cuvântul scripturistic ca
relatare, descriere a evenimentului
revelaţional, o dimensiune narativă a
teologiei, este o formulă l iturgică
predogmatică şi „nucleul fundamental al
credinţei şi teologiei dogmatice a Bisericii,
aceasta din urmă, dogma fiind de fapt o
sinteză dintre textul biblic şi mărturisirea
credinţei poporului lui Dumnezeu învăţat
de ierarhia bisericească în comuniune
sacramentală cu acesta.“1 Mai mult,
cuvintele Scripturii auzite, receptate,
împlinite de poporul prezent în cult, dincolo

de orice exegeză care poartă amprenta
culturii vremii, dincolo de orice analiză
lingvistică şi culturală, dincolo de orice
metafizică nesemnificativă teologic a unui
absolut divin gândit şi instaurat de raţiunea
umană drept cauză eficientă a existenţei
în totalitatea ei şi pe care au demontat-o
Părinţii şi scriitorii Bisericii primelor veacuri
identificând principiul absolut cu Dumne-
zeul Revelaţiei scripturistice, cu Hristos,
Raţ iunea divină întrupată reprezintă
adevărul istoric al mântuirii realizat
personal de Fiul lui Dumnezeu venit la om
pentru a-l îndumnezei.

Cultul divin public, în lăcaşul de cult,
particular, în casele credincioşilor sau în
instituţ i i le umane cu diversele ş i
complementarele lor activităţ i în
complexitatea societăţii pentru armonia
şi bunăstarea vieţii oamenilor, este plin de
pagini scripturistice din Vechiul sau Noul
Testament, un adevărat memorial al venirii
lui Dumnezeu la noi, gradual, până la
arătarea Cuvântului ipostatic divin întrupat
în om într-o corelare cu acesta de viaţă
pentru a arăta omului calea spre
Dumnezeu prin evenimentele mântuitoare
ce au culminat cu Crucea, moartea şi
Învierea lui Hristos pentru ca Duhul prezent
în creaţie dintotdeauna să Se sălăşluiască
în om şi să străpungă inima şi mintea
acestuia cu iubirea ş i legile divine
întemeietoare şi veşnice. În Liturghie,
simbolic şi real-sacramental, Dumnezeu
ne vorbeşte, cuvintele preotului sau ale
comunităţii sunt cuvinte scripturistice,
adevărul lui Dumnezeu, rostite, memorate
pentru a avea în minte şi inimă pe Cel ce
este şi ne iubeşte şi Care vrea să fie în noi
şi cu noi pentru că aceasta este vocaţia
supremă şi sublimă a omului. Credinciosul
aude înseşi cuvintele lui Dumnezeu rostite
odată pentru totdeauna ş i
repetate pentru om în veacul
fiecăruia pentru că acesta este

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU
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modul în care Dumnezeu ne
vorbeşte astăzi aşa cum a vorbit
cu cei consemnaţi în Scriptură,

şi pentru care a fost lucru minunat şi
mântuitor. Această aducere-aminte cu
relevanţă, semnificaţ ie ş i vectori
evanghelizatori şi soteriologici pentru noi,
fiii Bisericii, este, de altfel, şi sensul
prezenţei la cult, a chemării preotului în
casa sau instituţia cu activitate specifică
pentru ca în context actual, destul de
anticlerialist şi antieclesial în anumite
zone publice, acelaşi ecou al cuvintelor
mântuirii şi a prezenţei Celui ce le-a rostit
să se actualizeze, să se facă prezentă,
simţită şi lucrătoare şi pentru noi cei de
astăzi: „Acum am început să înţeleg;
aceasta este schimbarea dreptei Celui
Preaînalt. Adusu-mi-am aminte de
lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte
de minunile Tale dintru început. Şi voi
cugeta la toate lucrurile Tale şi la faptele
Tale mă voi gândi. Dumnezeule, în
sfinţenie este calea Ta“ (Psalm 76, 10-
13). Aşa cum demonstrează A. Louth,
apreciind dimensiunea pozitivă a metodei
istorico-critice, faptul aducerii-aminte
înseamnă mai mult decât o anamneză,
înseamnă o prezenţă a Celui despre Care
se vorbeşe pentru că El ne-a vorbit şi, fiind
Dumnezeu veşnic, atotprezent ş i
atotştiutor, este cu noi. Cuvântul scris este
Cuvântul viu al lui Dumnezeu, Dumnezeu
cu noi, Hristos în mijlocul nostru, cel
răstignit, înviat, înălţat în dreapta Tatălui.
Arhetipul. 2

Preotul repetă cuvintele Revelaţiei
scripturistice, dar acest fapt nu înseamnă
că aceleaşi cuvinte pot plictisi, pot aduce
o stare de autosuficienţă, de respingere.
El predică şi interpretează cuvintele
Scripturii în etos creştin cu patos şi logos
aşa cum afirma J. Pelikan.3 Aşa cum
acelaşi soare este aşteptat să stră-
lucească dimineaţa şi acesta să ne ducă
cu gândul şi reflexia dar şi cu rugăciunea
şi mulţumirea la „Soarele de dincolo de
soare,“ aşa cum ploaia este aşteptată
pentru ca roada reală nu cea virtuală a
experimentelor gastronomice să se
producă, aşa cum cu aceleaşi instru-
mente ne facem experienţele noastre
ştiinţifice, medicale zi de zi, aşa cum cu
aceleaşi numere lucrăm în calculele
noastre, aşa cum ne hrănim cu aceeaşi

pâine în speranţa bunei roade şi a lipsei
de grijă pentru ziua de mâine, cu atât mai
mult trebuie să ne raportăm la logosul
acestor activităţi care se articulează
Logosului ce a inseminat sensuri multiple
în lumea oamenilor pentru ca aceştia să-
şi activeze creator virtualităţile lor în
multitudinea de sensuri ale creaţiei ce
reflectă infinitul şi absolutul divin, aceasta
cu atât mai mult pentru că suntem
chemaţi la Euharistie în sens larg.

În Liturghie, Hristos reface tainic,
sacramental itinerarul său istoric cu noi
cei de peste veacuri, încorporându-ne
Sieşi, jertfei Sale permanente în faţa
Tatălui.4 În casa noastră El vine aşa cum
a venit la Zaheu sau la cei de care se
face amintire în Scriptură, cu diverse
ocazii, iar rugăciunile ca aducere-
aminte, invocare a venirii lui Hristos în
Duhul în diversele situaţii existenţiale din
viaţa oamenilor, speranţa în împlinirea
rugăciunilor, confirmă venirea şi prezenţa
lui Dumnezeu în viaţa noastră, aduc
mângâiere şi bucurie spirituală, fortifică
pentru viaţa cea din lume, lume care
pentru creştinul cu discernământ este
calea prin Biserică, Trupul comunitar-
sobornicesc al lui Hristos ce reface calea
Sa spre Golgota, spre Împărăţia făgăduită
de Hristos sfinţilor, celor în comuniune
cu El, plini de harul Duhului Sfânt.

Sensul predicării ca predare de către
preot a învăţăturii scripturistice, a
Evangheliei ca ştiinţă despre Dumnezeu
şi lucrarea Lui pentru oameni, este
mesajul lui Hristos Însuşi de care au fost
captivaţ i ş i ucenicii Să i care au
recunoscut elocinţa şi deosebirea a ceea
ce predica Iisus Hristos faţă de templul
ebraic al vremii, ca Unul ce învăţa cu
putere, fiind El Însuşi izvorul ştiinţei Sale
din infinitul atotştiinţei divine.

Astăzi, în general, în parohia ortodoxă
este necesară o lectură mai intensă şi
organizată a Sfintei Scripturi, din raţiuni
de definire a identităţii şi afirmării etosului
creştin propriu. Evident că în Biserică, la
predica preotului în duminici şi sărbători,
este interpretată Evanghelia zilei ascultate
cu evlavie şi în genunchi de cei prezenţi
la cult care sunt, din păcate, o infimă parte
din poporul ce se declară ortodox ca
religie în ţara noastră. Civilizaţia şi
libertatea credinţei astăzi au făcut ca textul

biblic să fie uşor accesibil şi, de aceea,
este normal ca în fiecare casă să existe
acesta, dar să fie şi citit cu conştiinţa că
atunci când îl citim ne vorbeşte Însuşi
Dumnezeu despre Care se vorbeşte în
text. El se adresează omului, la nivel de
dialog eu-tu, personal pentru viaţă
adevărată şi pentru mântuire, în sens de a
fi al omului cu Dumnezeu şi aici în orizont
istoric trecător dar şi pentru veşnicie.
Lectura biblică fortifică pe om, îl face să
înţeleagă legea morală, îl înalţă spiritual,
îl încălzeşte cu dogoarea iubirii divine
pentru că lectura este ş i prezenţa
luminoasă şi iubitoare a lui Dumnezeu
Care vine prin cuvintele Sale la cel ce
citeşte şi, de o manieră precompre-
hensivă, ca orizont de viaţă creştină în har
în familie şi biserică, îi oferă fericirea
lecturii şi a comuniunii. Doar prin lectură
şi prezenţă la cultul divin public, unde se
aude tot aşa de real ecoul cuvintelor lui
Dumnezeu ca atunci când au fost rostite
iniţial, se poate depăşi deficitul de lectură
biblică şi, implicit, cunoaştere teologică
a poporului ortodox, mai ales al acelei
mari părţi din parohia ortodoxă care
consideră superfluă prezenţa la Liturghia
duminicală, din ignoranţă spirituală,
autosuficienţă intelectuală, refuz evident
al Evangheliei din varii motivaţii care arată,
pe de o parte, şi deficienţe pastorale
trecute ce confundă cuvintele Scripturii
cu tradiţii folclorice sau superstiţii, sau pur
şi simplu sunt luate în deşert cuvintele cele
dumnezeieşti prin ispitirea şi cochetarea
cu diavolul, duşmanul omului pe care
Hristos l-a legat în întuneric. Lipsa de la
Liturghia duminicală nu are nici o
justificare pentru că este lege divină,
(Ieşirea 20, 8) iar duminica, Ziua Învierii,
este ziua de odihnă a poporului lui
Dumnezeu cel nou, creştin, în sens de
prezenţă a harului luminos al Treimii în
fiinţa omului care transcende liturgic
condiţia umană pentru a se face părtaş la
dumnezeiasca fire şi a se simţi spiritual în
Împărăţia lui Dumnezeu (Evrei 4, 9-11; II
Petru 1, 4). Mai mult, porunca bise-
ricească aminteşte creştinilor de prezenţa
lunară la cult pentru a fi în har, a cunoaşte
pe Hristos prin cuvintele pe care El ni le
rosteşte ş i care trebuie să
răsune mai puternic decît orice
cuvânt în peisajul actual ce
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cunoaşte o inflaţie de cuvinte
dintre care cele mai multe nu
ajută pe om, nici pentru viaţa de

acum şi cu atât mai mult pentru vocaţia
lui ultimă de viaţă în Hristos.

Activitatea profesională nu absolvă pe
creştin de a fi prezent la Sfânta Liturghie
în care el vede şi aude spiritual istoria
mântuirii, cuvintele ş i minunile lui
Dumnezeu în evenimentele dăruirii de
Sine omului, al autorevelării Sale din
iubire, pe care el le acceptă intelectual,
le asumă şi mărturiseşte prin credinţa sa
adevărul vieţii şi mântuirii în Hristos, care
înseamnă speranţa neclintită a celor
afirmate de Dumnezeu odată pentru
totdeauna şi repetate pentru fiecare
credincios din vremea sa din generaţie
în generaţie prin preot, a celor spuse de
Dumnezeu prin profeţii şi apostolii Săi.

Totodată, prin credinţa ş i  rugă -
ciunea sa, credinciosul face dovada
existenţială a devenirii sale şi a creşterii
în Hristos prin participarea la cult care
confirmă Tradiţia Bisericii ca viaţă şi
comuniune iubitoare şi mântuitoare cu
Cel ce este cu noi, cu Hristos împreună
cu Tatăl şi Duhul Sfânt.

Ideologiile veacului, totalitare,
naturaliste, imanentiste, violente, reduc-
ţ ionismul minţ i i ş i lucrării omului la
imediat, la consum, lipsa de cultură
teologică, filosofică reală, ontologică,
contemplaţia, gândirea înaltă, o atitudine
poetică, a facerii de sine prin Cel ce ne-a
creat ş i mântuit, refuzul Revelaţ iei
scripturistice ca adevăr al lui Dumnezeu
din iubire pentru noi oamenii spre viaţă
bună şi recunoscătoare sunt şi acestea
cauze ale slăbirii vieţ i i parohiale, a
suferinţei Bisericii în veac. De fapt, aceste
atitudini seculariste sunt în opoziţie făţişă
faţă de Biserica lui Hristos din lume care
are drept sens de a se face Biserică, calea
spre Împărăţie, din raţiuni de pierdere a
sensului divin al omului, prin obturaţia
raţiunii invadate de păcat, patimă.

Aşa cum afima Părintele Valer Bel,
„viziunea ortodoxă asupra raportului dintre
Biserică şi lume pleacă de la această
dilectică: lumea este darul iubirii lui
Dumnezeu pe care El ne-o dă în chipul
unei comuniuni restabilite în Biserică şi prin
Biserică, ea este omenirea căzută care
prin convertire personală şi conlucrarea
cu harul lui Dumnezeu trebuie să ajungă
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Lumea este chemată prin Biserică din
îndepărtarea şi înstrăinarea de Dumnezeu,
din însingurarea şi independenţa ei falsă
ca să meargă spre scopul ei final, spre
comuniunea de viaţă şi iubire cu
Dumnezeu-Sfânta Treime şi să realizeze
această comuniune aici şi acum.
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mântuirii realizată de Fiul şi de Duhul Sfânt
în lume şi pentru viaţa lumii şi prin
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este văzut în Noul Testament ca
desăvârşirea întregii creaţii. Lumea este
creată pentru comuniunea cu Dumnezeu,
fără de care existenţa nu are sens. De
aceea, Biserica este centrul şi axa lumii.

Lumea este prin Biserică pe calea
desăvârşirii ei ultime care constă în
comuniunea cu Dumnezeu şi cu oamenii
mântuiţi şi îndumnezeiţi prin har,
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„Dacă îmi arăţi rugăciunea, ea e
poruncă; dacă îmi arăţi postul, e tot
poruncă; privegherea, de asemenea e
poruncă; dărnicia, la fel este poruncă;
punerea sufletului tot poruncă e;
curăţirea gândurilor este şi ea poruncă;,
crucea, moartea şi orice altă faptă a virtuţii
ai mai numi, toate sunt porunci. De aceea,
celor ce au primit puterea de a împlini
poruncile, Hristos le porunceşte ca unor
credincioşi să se nevoiască să nu se
întoarcă spre cele dinapoi, nu pentru că
prin porunci ar avea să şteargă păcatul,
ci ca să nu se mai întoarcă pe ei înşişi la
cele dinapoi. Deci aceste porunci nu scot
afară păcatul (căci aceasta s-a făcut numai
prin cruce), ci păzesc condiţiile libertăţii
noastre.“ (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 450)
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Bucuria de nedescris pe care o simþim
noi, toþi, aºteptând minunata sãrbãtoare
a Naºterii Mântuitorului Hristos  este cea
care ne dã putere, rãbdare ºi speranþã
spre sfârºit de an pentru un nou început.
În rãgazul iernii putem vorbi mai pe
îndelete de cele ale credinþei ºi ale nãdejdii
noastre creºtineºti.

Gândurile, sentimentele ºi aspiraþiile
noastre ziditoare pentru suflet pot fi
împãrtãºite la ceas de mare tainã
sfântã, mãrturisitã prin cântul de
neegalat al  îngerilor.

De când Sfântul Apostol Andrei a
poposit pe meleagurile strãbune, el, „cel
întâi chemat“, putem spune cã ne
bucurãm de o veste atât de minunatã an
de an. Astfel cinstim eliberarea sau
slobozirea neamului omenesc din robia
pãcatului, prin întruparea ºi Naºterea
Fiului lui Dumnezeu. Prin aceastã mare
ºi unicã tainã a creºtinãtãþii, Dumnezeu
aratã cã din iubire pentru noi, oamenii,
L-a trimis pe Fiul Sãu în lume ca Om
adevãrat, dar ºi ca Dumnezeu adevãrat,
„pentru noi, oamenii ºi pentru a
noastrã mântuire“. Despre aceastã
nespusã iubire avea sã vorbeascã Însuºi
Mântuitorul astfel:„Cã Dumnezeu aºa
a iubit lumea, încât a dat pe Fiul Sãu,
Unul Nãscut, pentru ca oricine crede
într-Însul sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã“ (Ioan 3, 16).

Sfântul Apostol Pavel spunea cã
„omenirea suspinã dupã mântuire
împreunã cu toatã fãptura“ (Romani
8, 22), mântuire ce n-ar fi putut fi
realizatã decât prin întruparea lui
Dumnezeu ca Om. Acest aspect este
concretizat în articolele 2 ºi 3 din
Simbolul Credinþei, unde se prezintã
existenþa ºi naºterea din veºnicie din
Tatãl a Fiului, precum ºi naºterea în
timp de la Duhul Sfânt ºi din Sfânta
Fecioarã Maria. Credincioºii desigur
ºtiu cã profunzimea lucrurilor dumne-
zeieºti este mai puþin accesibilã minþii
omeneºti, dar Sfinþii Pãrinþi ne
îndeamnã sã primim cu ºi prin credinþã
aceste adevãruri dogmatice.

Iatã cã de veacuri fiecare dintre noi,
prin educaþie religioasã ºi credinþã,
poposeºte cu mintea ºi cu sufletul la
Nazaretul Buneivestiri ºi la Bethleemul
Naºterii Domnului.

Întruparea Cuvântului – dovada dragostei
lui Dumnezeu

Deºi pãcatul îi adusese pe oameni în
starea de robie, doar Dumnezeul-Om ar
fi putut sã-i scape pe cei ce erau mai
înainte fii ai mâniei ºi ai morþii, ajutându-i
sã devinã fii ai dragostei ºi ai nemuririi.
Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pãmânt
este cea mai mare faptã a divinitãþii, cea
care existã de la sine ºi pentru noi, toþi.

Prin întruparea Sa, Iisus Hristos a
dovedit preþul de nemãsurat al minunii
Sale, încât a acoperit sau a ºters
învinovãþirea tuturor, luând firea noastrã
ºi curãþind-o, împlinind astfel legea
ascultãrii de Dumnezeu, pânã la jertfa
Sa pe Cruce, scãpându-i pe oameni de
osândã ºi împãcându-i cu Dumnezeu
(conform Romani 5, 10  ºi II Corinteni
5, 8).

Dumnezeu a revãrsat iubirea Sa
nemãrginitã în mod necondiþionat
asupra oamenilor doar prin strãlucirea
sfinþeniei sau sfinþenia strãlucirii acestui
fapt nemaiauzit, nemaiîntâlnit, dar
adevãrat, prin care se întãreºte mai
mult valoarea credinþei creºtine.

Prin Întruparea ºi Naºterea Lui,
Mântuitorul a dovedit lumii întregi
marele preþ, de neatins de altfel, în faþa
lui Dumnezeu-Tatãl, iar consecinþa a
acoperit vina tuturor de a fi urmaºi ai lui
Adam ºi ai Evei, moºtenitori ai pãcatului
strãmoºesc. De aceea, „luând firea
noastrã, þinând-o curatã ºi împlinind
cu ea legea ascultãrii de Dumnezeu
pânã la jertfa pe Cruce, i-a scãpat
pe oameni de osândã ºi i-a împãcat
cu Dumnezeu“ (Romani 5, 10; II
Corinteni 5, 18). Astfel firea omeneas-
cã, purtãtoare a urâþeniei date de
neascultare, a devenit curatã prin
Purtãtorul celor douã firi neamestecate:
cea dumnezeiascã ºi cea omeneascã.
Rezultatul acestei armonii a fost iubirea
lui Dumnezeu faþã de om, în general,
pornind de la Fiul Sãu, Care S-a fãcut
ascultãtor pânã la moarte, întru biruinþa
vieþii.

Sfântul Apostol Pavel fãcea o
paralelã între Adam cel dintâi sau cel vechi
ºi Adam cel nou, care nu este altul decât
Iisus Hristos Cel întrupat de la Duhul
Sfânt ºi din Fecioara Maria, arãtând cã
prin noul Adam se înfãptuieºte o fire

omeneascã nouã, tot atât de curatã, tot
atât de sfântã ºi tot atât de strãlucitoare,
precum aceea pe care a avut-o vechiul
Adam înainte de cãderea în pãcat. Însã
aceastã fire nouã este acum ºi va
rãmâne pururea izvorâtoare de har
prisositor pentru toþi.

Prin Mântuitorul Hristos oamenii au
în faþa lor „icoana dumnezeirii“
(Coloseni 1, 15; Evrei 4, 4), iar
mântuirea a fost primitã, câºtigatã de
cãtre oameni prin pilda vãzutã ºi simþitã
a dragostei lui Dumnezeu, oamenii
devenind astfel „zidiþi în Hristos“
(Efeseni 2, 10; Coloseni 2, 6-7).

În aceastã atmosferã care ne
transcede cãtre cele sfinte, noi,
credincioºii creºtini, ne bucurãm ºi
preaslãvim praznicul luminos prin sfinte
cântãri în bisericã dar ºi prin colinde care
rãsunã peste tot. Meritã sã fie
exemplificatã aici stihira de la Laude:
„Tatãl bine a voit, Cuvântul trup S-a
fãcut ºi Fecioara L-a nãscut pe
Dumnezeu întrupat, Steaua vesteºte,
magii se închinã, pãstorii se
minuneazã ºi toatã fãptura se
bucurã“. (Aceasta se cântã chiar în ziua
de  25 decembrie.)

Cu înmiresmarea pe care ne-o dau
colindele (cântate de noi înºine în gând,
murmurat, mai tare sau doar ascultate –
primite de la copiii noºtri ce-i simbolizeazã
pe îngerii din ceruri) noi sporim bucuria
vieþii, întãrim credinþa ºi o adãugãm la cea
a moºilor ºi a strãmoºilor noºtri, ºtiind cã
„în Iisus locuieºte, în trup, toatã
plinãtatea dumnezeirii“ (Coloseni 2, 9).

Colindul, ca esenþã a glãsuirii îngerilor,
este transmiþãtorul bucuriei, bazate tot pe
învãþãtura de credinþã: Fiul lui Dumnezeu
Se face Fiul Fecioarei, cerul se pogoarã
pe pãmânt ºi se preface în peºterã,
adãpostul sãrãcãcios al necuvân-
tãtoarelor devine sãlaº al Celui neîncãput
ºi necuprins, cetele îngereºti vestesc
Slava lui Dumnezeu, pace pe pãmânt ºi
bunãvoire între oameni, taina dragostei
lui Dumnezeu se aratã faþã de lume, totul
se schimbã, totul se înnoieºte, totul se
îmbracã în LUMINÃ.

CRÃCIUN BINECUVÂNTAT
ÎNTRU MULÞI ANI!

Preot Cristian MAZILU
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Biserica Ortodoxã Românã îl
sãrbãtoreºte pe data de 13 septembrie,
pe Sfântul Sfinþit Mucenic Ciprian,
Episcopul Cartaginei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, reunit în zilele de 8 - 9 iulie
2008, a hotãrât ca Sfântul Mucenic
Ciprian de Cartagina sã fie trecut
cu zi de prãznuire ºi în calendarul
Bisericii noastre. De ce nu se
face prãznuirea lui în data
martirajului sãu ºi cum s-a hotãrât
ca data de 13 septembrie sã fie zi
de prãznuire închinatã Sfântului
Ciprian de Cartagina explica la
acel moment Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Ciprian, Arhiepiscopul
Buzãului ºi Vrancei, pe atunci
Episcop vicar patriarhal:

„Din nefericire, Sfântul
Ciprian, Episcopul Cartaginei,
care a fost martirizat la 14
septembrie 258, nu îl regãsim în
calendarul Bisericii noastre ºi nici
în cel grecesc, datoritã faptului cã,
în data de 14 septembrie, Biserica
a rânduit praznicul împãrãtesc al
Înãlþãrii Sfintei Cruci. Or, când
avem un praznic împãrãtesc nu
mai sunt pomeniþi sfinþii. În data
de 13 septembrie a fost arestat,
anchetat ºi condamnat la moarte prin
decapitare, iar moartea propriu-zisã a
survenit a doua zi, de dimineaþa, în data
de 14 septembrie. Un argument în plus
pentru aceastã datã de 13 septembrie
este faptul cã 13 septembrie dupã
calendarul nou coincide cu 31 august
dupã calendarul pe stil vechi, ceea ce
înseamnã cã în aceeaºi zi, dar la date
diferite, Sfântul Ciprian va fi cinstit de
cãtre toate Bisericile Ortodoxe surori”.

Viaþa
Sfântul Ciprian s-a nãscut pe la anul

210 în Cartagina, într-o familie pãgânã
nobiliarã, foarte bogatã, primind numele
de Caecilius Ciprianus, poreclit ºi
Thascius. Nu avem informaþii despre
anii tinereþii sale, nici despre ºcolile
urmate, dar se presupune cã ºi-a însuºit

Sfântul Ciprian al Cartaginei
o culturã profanã vastã ºi profundã.

Deºi era încã catehumen, Sfântul a
hotãrât sã-ºi pãstreze castitatea, totodatã
dãruind sãracilor cea mai mare parte a
veniturilor sale. ªi-a vândut proprietãþile,
inclusiv grãdinile sale din Cartagina.

Convertirea la creºtinism în anul 245

a fost pregãtitã timp îndelungat de
preotul Caecilianus, pe care Sfântul
Ciprian îl respecta ºi îl iubea ca pe un
pãrinte.  Botezul sãu a avut loc probabil
în anul 246, probabil în ajunul Paºtilor,
18 aprilie.

În anul 247 este hirotonit preot, iar
dupã moartea Episcopului Donatus
este ales, în anul 249, Episcop al
Cartaginei. Ca episcop, s-a preocupat
de disciplina în Bisericã punând mare
accent pe ascultare.

În anul 250, în timpul persecuþiei
împãratului Deciu, a crescut numãrul
creºtinilor din Africa care au apostaziat
(s-au lepãdat de credinþã).

Pãstorirea episcopului Ciprian în
Cartagina a coincis cu unele dintre cele
mai mari controverse ale secolului al
III-lea:  botezarea copiilor, botezul
administrat de eretici sau schismatici ºi
botezul celor aflaþi în patul de suferinþã.

Este perioada domniei împãraþilor
Deciu (249-251) ºi Valerian (253-260),
doi dintre cei mai aspri persecutori ai
creºtinilor. În urma acestei prigoane,
s-a nãscut problema reprimirii „lapsilor“
(cei cãzuþi)  privitã diferit în Bisericile
locale: la Roma, Alexandria ºi în

Palestina îi reprimeau fãrã sã-i
reboteze, în timp ce Africa latinã,
Antiohia, Capadocia ºi Cilicia
cereau rebotezarea creºtinilor
apostaziaþi în timpul persecuþiei.

Pentru a curma tulburarea în
Bisericã, Sfântul Ciprian s-a
retras într-un loc ascuns. Dupã
aproximativ 15 luni de absenþã,
Sfântul Ciprian a avut mult de
luptat cu cei care au apostaziat
de la creºtinism. Sfântul Ciprian
a reprimit pe apostaþi, însã treptat,
dupã un timp de penitenþã,
excepþie fãcând cei bolnavi pe
moarte. O contribuþie deosebitã a
avut Sfântul Ciprian pe tãrâm
social, o datã cu izbucnirea ciumei,
între anii 252-254, ºi al unui nou
val de persecuþii, implicându-se în
numeroase acte de milostenie ºi
întrajutorare creºtinã.

În anul 256, izbucnind
persecuþia lui Valerian, Sfântul Ciprian
a fost exilat la Curubis, în luna august.
În anul 257 este chemat din exil de
Galeriu Maximus ºi, dupã unele
încercãri nereuºite de atragere a sa la
pãgânism, este condamnat la moarte
ºi decapitat la data de 14 septembrie
258 în localitatea Ager Sexti (in agro
Sexti), lângã Cartagina.

Sfântul Ciprian a fost înmormântat
la Cartagina, în cimitirul Macrobius
Candidianus. Acolo a început cultul sãu,
imediat dupã martiriul sãu. Odatã cu
pacea din timpul Sfântului împãrat
Constantin cel Mare, pe locul
mormântului sãu a fost construitã o
bisericã.

 Scrierile
Sfântul Ciprian a scris în limba

latinã numeroase tratate ºi scrisori, mai
puþin cunoscute de Biserica
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Rãsãriteanã, dar recuperate de
teologia ortodoxã din secolul XX.
Scopul lor principal este apãrarea
creºtinismului în faþa pãgânilor, dar ºi
întãrirea creºtinilor ºi apãrarea credinþei
Bisericii în faþa ereziilor.

Între cele mai importante scrieri ale
sfântului Ciprian se numãrã:

– Tratatul Ad Donatum  cuprinde o
frescã a decadenþei morale a societãþii
timpului sãu, un monolog adresat unui
prieten. El povesteºte cum, pânã sã fie
iluminat de harul lui Dumnezeu ºi care
l-a întãrit în convertirea sa, i se pãrea
imposibil sã biruie pãcatul; apoi este
descrisã decãderea societãþii romane,
spectacolele cu gladiatori, teatrul, legile
nedrepte, nesinceritatea sau incorec-
titudinea succesului în politicã. Singurul
refugiu al creºtinului este viaþa
cumpãtatã, în studiu ºi în rugãciune.

– O altã lucrare timpurie a fost
Testament cãtre Quirinum, scrisã în
douã volume. Ea conþine pasaje din
Sfânta Scripturã ordonate în subca-
pitole pentru a ilustra trecerea Legii
Vechi ºi împlinirea ei în Hristos. Un al
treilea volum, adãugat mai târziu,
conþine texte ce trateazã probleme de
eticã creºtinã. Acesta are cea mai
mare valoare pentru istoria Scripturii
în versiunea latinã, Vulgata.

– Ad Fortunanum este un îndemn
la mucenicia creºtinã.

– Despre cei cãzuþi („cei cãzuþi”
fiind creºtinii care au cedat în timpul
persecuþiei lui Deciu ºi care au adus
jertfe idolilor)

– Împotriva spectacolelor.
– Despre purtarea fecioarelor.
– Despre unitatea Bisericii (De

Catholicae Ecclesiae unitate)
publicat în anul 251, este una din
operele sale cheie, în care Sfântul
Ciprian vorbeºte despre unitatea
Bisericii ºi îi pune în gardã pe
contemporanii sãi despre ispita
orgolioasã a creãrii unor „biserici
paralele“ a ceea ce el numeºte „marea
Bisericã“. El concluzioneazã cu
expresia «în afara Bisericii nu este
mântuire» (în latinã, extra Ecclesiam
nulla salus) care a fost adeseori
scoasã din contextul ei pentru a
exprima cã nimeni nu se mântuieºte din

cei necreºtini, în timp ce Sfântul Ciprian
se referea la cei din Bisericã care se
separã din orgoliu în schisme sau erezii.
Sfântul Ciprian al Cartaginei este
pãrintele ecclesiologiei creºtine.

– Despre Rugãciunea domneascã
Din corespondenþa Sfântului

Ciprian ni s-au pãstrat 65 de scrisori
scrise de el însuºi.

Scrisorile Sfântului Ciprian sunt
documente istorice preþioase ºi
importante pentru înþelegerea evoluþiei
dreptului canonic bisericesc ºi a
eclesiologiei.

Corespondenþa nu conþine deloc
scrisori cu caracter personal sau
familiar. Toate sunt oficiale. Ele
trateazã tema unitãþii Bisericii vãzutã
în perspectiva reprimirii în Bisericã a
celor care evitaserã persecuþia
sacrificând zeilor.  Ascultarea de
episcop, ca pãstrãtor ºi responsabil de
învãþãtura de credinþã, este una dintre
condiþiile cerute credincioºilor pentru
a nu cãdea în schismã.

Sfântul Ciprian a fost un episcop
strãlucit, un temperament blând, dar
ferm, o personalitate bisericeascã de
autoritate ºi prestigiu. N-a fost intimidat
nici de duºmanii lui, nici de episcopul
Romei, nici de moartea martiricã.

Dintre Pãrinþii din vechime, Fericitul
Ieronim îi acordã titlul de episcop
universal  ºi martir al întregii
Biserici pe care limba e neputincioasã
sã-l laude dupã cuviinþã. Puþine chipuri
de sfinþi s-au bucurat de o faimã
asemãnãtoare cu cea a Sfântului
Ciprian în Biserica creºtinã primarã.

Numele de „Ciprian“ este un nume
folosit de creºtini ºi având înþelesul de
„om venit din Cipru“. Aceastã insulã
a fost locul unde s-au adãpostit
creºtinii fugiþi din Ierusalim.  În Cipru
au luat fiinþã câteva comunitãþi creºtine
puternice ºi legãturile cu aceastã insulã
erau un titlu de nobleþe; pentru acest
motiv, în primele veacuri, prenumele
Ciprian a fost foarte preþuit.  Existã ºi
forma femininã Cipriana. Fãrã îndoialã,
activitatea, curajul ºi prestigiul sfântului
episcop de Cartagina au fãcut ca
numele lui sã fie îndrãgit de mulþi pãrinþi
ºi atribuit copiilor lor.

ªi pãrtaº obiceiurilor ºi urmãtor
scaunelor Apostolilor fiind, lucrare
ai aflat, de Dumnezeu insuflate,
spre suirea privirii la cele înalte.
Pentru aceasta, cuvântul adevãrului
drept învãþând ºi cu credinþã
rãbdând pânã la sânge, Sfinþite
Mucenice Ciprian, roagã-te lui
Hristos Dumnezeu sã mântuiascã
sufletele noastre. (Tropar)

Ca ei ºi noi...
Se scuturã salcâmii

În ape ºi în ploi,
Puþin, ºi vor rãmâne
La fel de goi ca noi.

În râuri apa trece
Pe pietre tari ºi moi
Cã totul va rãmâne
La fel de gol ca noi.

Petalã cu petalã
Adie ca un roi,

Ce-a mai rãmas din floare –
Ce-a mai rãmas din noi.

Se pierde apa vie
Din vremea de apoi...

Rãmâne doar cea moartã
Pe care o bem noi.

Pe unde e curata
Blândeþe de la oi,

Ce-ascunde-n ea neºtirea
Furatã de la noi?

Pãmântu-ncepe acuma
Cu unu ºi cu doi

Rãcindu-se de lege
Cãci zero suntem noi!

Se scuturã salcâmii,
Ne-am scuturat ºi noi

Încet, încet ne pierdem
Între pãmânt ºi ploi!

Maria Ilie
Preot Ciprian GENES
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Activitãþie omagiale organizate în
oraºul-staþiune Târgu-
Ocna, cu prilejul împlinirii
a 95 de ani de la înfãp-
tuirea, prin voinþa unanimã
a românilor din  Transil-
vania, a mãreþului act
istoric de unire a acestei
provincii desprinse din
trupul vechii Dacii, cu þara
mamã România, ne-au
prilejuit, pe lângã înãlþã-
toarele sentimente patrio-
tice specifice unui aseme-
nea moment, ºi o rememo-
rare a celor mai semnificative sacrificii
pentru înfãptuirea acestui sfânt ideal.

Numãrul celor care s-au jertfit de-a-
lungul zbuciumatei noastre istorii pentru
înfãptuirea acestui vis secular al
poporului român nu va fi cunoscut
niciodatã, dar destinul a hãrãzit ca unii
dintre cei mai temerari ºi neînfricaþi
predecesori, care au pus bazele
acestui mãreþ edificiu în conºtiinþa
noastrã naþionalã, sã rãmânã mereu
prezenþi în mintea ºi inimile generaþiilor
actuale ºi viitoare.

A vorbi sau a scrie despre Unirea
de la 1 decembrie 1918 proclamatã la
Alba Iulia presupune în mod indubitabil
a ne reaminti faptul cã cel care a
încercat ºi a reuºit, pentru o scurtã
perioadã de timp, sã uneascã cele trei
Principate Române sub un singur scep-
tru, a fost gloriosul domnitor Mihai
Viteazul care, la 1 noiembrie 1599, în
urma victoriei de la ªelimbãr împotriva
armatei cardinalului Andrei Bathory, a
intrat glorios în Alba Iulia, urmând ca,
peste câteva luni, sã ia în stãpânire ºi
Moldova, dupã victoria împotriva oastei
de lefegii polonezi, turci ºi tãtari a lui
Ieremia Movilã pe care l-a înlãturat de
la domnie la 18 mai 1600.

O puternicã reafirmare a marii
preþuiri faþã de realizatorul primei Uniri
a prilejuit-o, în urmã cu 95 de ani, Marea
Adunare de la Alba Iulia din ziua de 1
Decembrie 1918 când neînfricatul
unionist ºi patriot român Vasile Goldiº,
în raportul prezentat în faþa Marelui Sfat
al Þãrii care a consfinþit constituirea
Statului Naþional Unitar – România –
spunea cu multã înflãcãrare: „Astãzi,

Odiseea capului voievodului Mihai Viteazul
când vedem sãvârºitã clãdirea mãreaþã

(Unirea n.n.) ce Mihai
Viteazul începuse, aduc
prinosul meu de recu-
noºtinþã tuturor acelor
cari în toate colþurile unde
sunã dulciul grai româ-
nesc, au pus sufletul ºi
puterile lor în slujba idea-

lului naþio-
nal“. În ace-
laºi sens,
profund ad-
mirativ faþã
de marele
Voievod, în
anul 1901,
cu prilejul
comemorãrii
a trei secole
de la miºe-
lescul asa-
sinat de la
Câmpia Tur-
zii, savantul
Nicolae Ior-
ga, în lucra-
rea „Istoria
lui Mihai Vi-
teazul pen-
tru poporul
românesc“,
sublinia cã
„e bine sã i
se vorbeas-
cã unui po-
por de oa-
menii mari.
A-l uita pe
Dânsul a-
cum (Mihai
V i t e a z u l
n.n.) ºi tot-
deauna ar fi
sã ne uitãm
pe noi înºi-
ne, sã pãrã-
sim menirea
noastrã. De

aceea, sã-l avem înainte ori de câte ori
gândul ni se înalþã mai sus de nevoile
muncii noastre cinstite ºi folositoare,
cãci pe aceste douã temelii se sprijinã
mãrimea trainicã a unui neam“.

Mihai Viteazul a plãtit cu propria viaþã
idealul unitãþi naþionale a
românilor. Gloria obþinutã de
Mihai la Guruslãu, în 1601, a
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atras invidia vechiului sãu rival generalul Gheorghe
Basta, iar hotãrârea Voievodului de a nu ceda

Transilvania l-a determinat pe acesta sã-ºi înlãture rivalul prin

asasinat. În zorii zilei de 19 august 1601, pe baza unui plan
bine întocmit de generalul imperial, un detaºament
format din 300 de polonezi a înconjurat cortul



 12Nr. 4 / oct-dec 2013 SAREA PÃMÂNTULUI

Voievodului aflat în tabãra de la
Câmpia Turzii, unul dintre sol-
daþi a descãrcat arma în pieptul

lui Mihai, altul l-a strãpuns cu suliþa, iar
altul i-a tãiat capul. Dupã trei zile ºi trei
nopþi, postelnicul Turturea împreunã cu
cãpitanul Mârza au îngropat, la adãpostul
întunericului, corpul viteazului Voievod pe
locul unde a fost ucis miºeleºte, capul
aducându-l la Mânãstirea Dealu, unde
ºi astãzi vizitatorii pot citi urmãtoarea
inscripþie omagialã: „Aici zace cinstitul
rãposatul capul creºtinului Mihail,
marele voievod ce a fost domn al
Þãrii Româneºti, Ardealului ºi
Moldovei“ .

În vremurile grele ale invadãrii
României de cãtre trupele germane ºi
austro-ungare ºi cuceririi unei mari pãrþi
din teritoriul naþional în toamna anului

1916, pentru evitarea unei blasfemii, doi
inimoºi profesori patrioþi de la Mânãs-
tirea Dealu, Pavelescu ºi Naum, sub
protecþia unui detaºament militar, au
ridicat capul Domnitorului ºi l-au
transportat la Iaºi unde a fost încredinþat
pentru pãstrare la Mitropolie.

Dupã patru ani de grele încercãri în
urma cãrora România s-a întregit în
graniþele ei fireºti, autoritãþile vremii, cu
toate greutãþile existente dupã Rãzboi,
în condiþiile complexe impuse de
situaþia internã, nu au precupeþit nici un
efort pentru a-ºi cinsti eroii aºa cum se
cuvine. Astfel, ca urmare a unui Raport
al Ministrului de Rãzboi cãtre Regele
Ferdinand pe care-l observãm în primul
facsimil prezentat în cadrul acestui
articol, împreunã cu programul detaliat,
în facsimilele urmãtoare, s-a dispus

readucerea capului Voievodului Mihai
Viteazul la Mânãstirea Dealu.

Din raþiuni politice, printr-o
dispoziþiune a Preºedinþiei Consiliului
de miniºtri, itinerarul s-a modificat în
sensul de a se merge de la Iaºi prin
Focºani direct direct la Târgoviºte ºi la
Mânãstirea Dealu.

Ziarul Universul numãrul 208 / 1920
consemneazã modul cum s-a des-
fãºurat ceremonia în diferite localitãþi de
pe noul traseu (a se vedea ultimul
facsimil).

Considerãm cã ne facem o datorie
de conºtiinþã prezentând modul cum
înaintaºii noºtri au ºtiut sã-ºi cins-
teascã eroii pentru ca ºi generaþiile
care urmeazã sã înveþe din aceastã
lecþie de patriotism atât de necesarã în
condiþiile complexe în care trãim.
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Am trãit zilele acelea sfinte ale
Naºterii lui Iisus cu foarte mulþi ani în
urmã, într-o þarã micã, profund
religioasã, care se numeºte România.
De fapt, pe atunci am trãit aceste sfinte
sãrbãtori în casa pãrinteascã dintr-un
târg uitat de undeva de pe malurile
Dunãrii. Domnea o liniºte cereascã, iar
oamenii erau mai buni ºi mai veseli de
Crãciun. Pe atunci erau veritabile colinde
tradiþionale: Moº Ajunul, Steaua, Irozii,
precum ºi alte obiceiuri specifice marii
sãrbãtori, obiceiuri pãstrate din generaþie
în generaþie, nemaivorbind de varietatea
mâncãrurilor tradiþionale de Crãciun. „O
brad frumos, ce sfânt pãreai în altã
sãrbãtoare! / Mã vãd copil cu pãr
bãlai ºi ochii de cicoare”, o spune ºi
Radu Gyr într-una dintre frumoasele
sale poezii. ªi cât de adevãrat este! ªi a
venit urgia comunistã, când barbarii de
la rãsãrit s-au nãpustit asupra þãrii
româneºti, aducându-ºi cu ei lacheii,
ateismul ºi lupta contra sãrbãtorilor
religioase. Tot ce era frumos a fost lovit:
sãrbãtorile de Crãciun au devenit
sãrbãtori „de iarnã”, Bradul de Crãciun
– „pom de iarnã”, Moº Crãciun, care
aducea daruri, s-a schimbat în „Moº
Gerilã” care lua totul ºi ducea în URSS;
în loc de colinde, în marile oraºe,
„lãtrãturile” þigãneºti prin mijloacele de
transport în comun, adicã cerºealã
deghizatã; în orãºelele provinciale Miliþia
a interzis umblatul pe strãzi cu colindul;
a dispãrut ºi o parte din mâncãrurile
tradiþionale; în locul bucuriei s-a cuibãrit
neliniºtea, frica, teroarea, cãci din
aproape fiecare familie lipsea cineva
drag, de a cãrui existenþã numai
Securitatea mai ºtia...

Au urmat apoi un numãr de ani, mulþi
la numãr, când sãrbãtoarea de Crãciun
am trãit-o trist, lipsit de familie, lipsit de
tot ce reprezenta Naºterea lui Iisus, pe
când cãlãii Aiudului, Gherlei, Jilavei, ai
lagãrelor de muncã din Balta Brãilei ºi
din Bãrãgan se întreceau a ne face viaþa,
în ziua Naºterii Domnului, ºi mai
mizerabilã decât era de obicei: pazã

Crãciunul condamnat la dispariþie
dublã, ascultat la uºile temniþelor, sã nu
cânte cumva colinde (vinovaþii erau
sever pedepsiþi), o supraveghere
specialã ºi mâncarea cea mai proastã
posibil. ªi, în sfârºit, dupã ani, în 1974,
am ajuns la New York ºi am trãit acolo
Crãciunul ca pe cea mai mare
sãrbãtoare a lumii creºtine, în mijlocul
naþiunii care proclamã One nation
under (O naþiune sub Dumnezeu) ºi In
God we trust (Avem încredere în
Dumnezeu), cum scrie ºi pe bancnote.

Zilele Crãciunului erau de basm: o
iluminaþie feericã în tot oraºul, vitrinele
marilor magazine decorate special,
peste tot coroane din crengi de brad ºi
floarea roºie specificã Crãciunului;
copacii îmbrãcaþi în sute ºi mii de
beculeþe ºi bradul de Crãciun din Piaþa
Rockefeller mi-au lãsat în minte amintiri
de neuitat. Dar ceea ce dãdea un aspect
special oraºului era veselia, cumpãrarea
de cadouri de Crãciun pentru familie,
pentru toate rubedeniile ºi colegii de
serviciu, iar abundenþa din magazine era
molipsitoare. De Crãciun lumea se saluta
cu Merry Christmas (Crãciun fericit)
ºi milioane de felicitãri purtau aceeaºi
inscripþie: Merry Christmas and a
Happy New Year. În multe locuri era
expusã scena Naºterii lui Iisus
(Nativity) ºi nimeni pe atunci nu era
deranjat de aceastã expunere. Naºterea
lui Iisus era declaratã sãrbãtoare
federalã ºi, ca atare, birourile, ºcolile,
bãncile, totul era închis. Lumea creºtinã
americanã sãrbãtorea bucuroasã 25
decembrie.

Cu timpul am observat însã cã
felicitãrile de Crãciun cu Merry
Christmas încep sã disparã, ajungând
în momentul de faþã la ridicolul procent
de sub 5%. Bineînþeles cã aceastã
operaþiune a decurs lent, pe parcursul
multor ani. Aºa se face cã formula
Merry Christmas a fost înlocuitã cu
Happy Holidays sau Season’s
Greetings (Sãrbãtori fericite!). Astãzi,
însã, se gãsesc zeci ºi zeci de felicitãri
cu inscripþii de genul: Pace! Pace pe

pãmânt!; Calde urãri de la noi pentru
voi!; Fie ca visele tale sã se
împlineascã în acest anotimp!; Calde
urãri pentru o frumoasã sãrbãtoare!;
Cele mai bune urãri pentru o caldã
sãrbãtoare!; Fie ca tu sã urmezi
frumuseþea acestui anotimp!; Cea mai
mare fericire de sãrbãtori! Îþi doresc
o lume a pãcii, a prosperitãþii ºi a
bucuriei etc., etc. Am tradus toate
aceste urãri de felicitare scrise în limba
englezã. Observaþi cum se evitã cu grijã
tradiþionalul Merry Christmas. Chiar ºi
desenele felicitãrilor sunt altele:
porumbei, pãsãrele zgribulite pe un fir
de telefon, case iluminate, sãnii, în nici
un caz Naºterea. Fereascã Dumnezeu!
An de an s-a schimbat ºi însemnãtatea
religioasã creºtinã a sãrbãtorii Naºterii
lui Iisus. Încã din luna august apar Moº
Crãciuni defilând sau fãcând reclamã
diverselor produse, pentru cã, acum,
Crãciunul a fost transformat în sezon
comercial, care începe a doua zi dupã
Thanksgiving Day, mãsurat nu dupã
intensitatea sãrbãtorii din punct de
vedere religios, ci dupã indicele de
vânzãri ºi venituri ale marilor reþele de
magazine.

Un alt pas a fost fãcut prin interzi-
cerea expunerii scenei Naºterii Dom-
nului în locuri publice, ºcoli etc. Braþul
care loveºte astfel, ACLU (American
Civil Liberty Union), organizaþie de
stânga întreþinutã cu fonduri de la stat
ºi pretinzând cã apãrã respectarea
Constituþiei, are astãzi peste 700 de
procese în SUA împotriva celor care au
expus Naºterea ºi nu au acceptat s-o
dea la o parte.

Întâmplãtor, Constituþia americanã a
fost fãcutã cu peste 200 de ani în urmã,
când compoziþia etnicã a emigranþilor –
viitori cetãþeni americani – era mai
omogenã. Azi, când Statele Unite au
devenit un magnet, milioane de oameni,
ajunºi aici legal sau ilegal, pretind
drepturi conform Constituþiei.

La 20 decembrie, evreii,
câteva milioane bune (mai mulþi

Aurel Sergiu MARINESCU
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în New York decât în tot statul
Israel), sãrbãtoresc Hanukkah.

Cam în aceeaºi perioadã a anului,
musulmanii (azi peste 5 milioane)
sãrbãtoresc cea mai sfântã sãrbãtoare a
lor, Ramadan-ul. În aceeaºi ordine de
idei, nu cred cã vreun negru din Africa
ºtie ce este Kwanzaa, dupã cum nici
afro-americanii n-ar fi ºtiut cã au o
asemenea sãrbãtoare, dacã un oarecare
afro-american fantezist din California
n-ar fi inventat aceastã sãrbãtoare de
ºapte zile, tot în apropierea Crãciunului,
inspirându-se din religia iudaicã ºi
creºtinã. Dar cum în America totul e
posibil, avem azi, în loc de Crãciun, sezon,
iar în loc de Naºterea Domnului, care ar
„ofensa o minoritate”, anomalia ca în
locurile publice din New York sã fie
expuse Menorah ºi steagul islamic, nu
ºi Naºterea Domnului!

Cei care dirijeazã acþiunea contra
sãrbãtorii creºtine, a bradului de
Crãciun ºi a Naºterii, cu cadouri ºi
jucãrii pentru copii, pretind cã aerul
de mare sãrbãtoare îi indispune pe
copiii evrei, care se considerau
dezavantajaþi, putând avea în viitor
probleme psihice. De aceea „conspi-
raþia” a dat mai întâi semnalul mini-
malizãrii, urmând sã se ajungã ºi la
desfiinþarea sãrbãtorii Naºterii lui Iisus
(care, deºi evreu, n-a fost niciodatã
recunoscut de ai Lui).

De Crãciunul 2003 ofensiva de
demistificare ºi de compromitere a
Crãciunului a fost totalã, ca ºi cea de
spãlare a creierelor. ACLU a dat în
judecatã licee, cãrora le-a cerut sã
scoatã din programul coral de Crãciun
unele cântãri ca StilleNacht etc.
Pentru prima oarã, la parada anualã
de Thanksgiving Day ,  a apãrut
evreul artist ºi homosexual Harvey
Fierstein, costumat în D-na Moº
Crãciun. De altfel, de câþiva ani se
încearcã aceastã comicãrie, de un
prost-gust incomensurabil. Tot în 2003,
în studioul Miramax al companiei
Disney, s-a realizat filmul Bad Santa
(Rãul Moº Crãciun), în care mistica
celui nevãzut, care aduce în fiecare
an jucãrii copiilor, a fost gros terfelitã.
El este reprezentat bând, înjurând,
fumând ºi alergând dupã fete. În

câteva secvenþe în care joacã Billy
Bob Thornton, Moº Crãciun înjurã
grosolan ºi chiar are relaþii sexuale cu
o chelneriþã, într-o maºinã. Filmul a
stârnit o furie teribilã la nivelul
conducerii companiei Disney. „Nimic
nu mai este sacru ºi acest film nu este
deloc în spiritul Walt Disney”, a
declarat directorul executiv Michael
Eisner.

Paradoxal, Guvernul Federal a
recunoscut ºi a declarat oficial
Christmas Day (Ziua Crãciunului).
Atunci de ce este atât de tolerant,
permiþând ca aceastã sãrbãtoare sã nu
fie acceptatã din diferite motive? Este,
de asemenea, paradoxal ºi fãrã sens
sã sãrbãtorim Crãciunul, dar sã nu
admitem „principial” acest lucru! Azi,
în America, Merry Christmas  se aude
rar, ca ºi minunatele cântece de
Crãciun. În acest ritm, în câþiva ani vor
dispãrea cu totul. De Christmas se va
mai pomeni doar în biserici. Aºa au
hotãrât arhitecþii „noii ordini mondiale”.
Trist este cã se fac complicii unei
asemenea mârºave acþiuni destui
creºtini crescuþi în spiritul tradiþiei
Crãciunului, iar restul creºtinilor suportã
ºi tac.

Astãzi se aud voci care cer sã nu
se mai spunã „sãrbãtorile Crãciunului”,
ci „sãrbãtorile de iarnã”, ca în buna
Uniune Sovieticã. Probabil, cu timpul,
se va muta sãrbãtoarea Crãciunului la
1 ianuarie, iar „de Crãciun” va deveni
„de iarnã”, la fel ca în comunism. ªi
atunci ce semnificaþie mai au In
Godwe trust ºi OnenationunderGod?
ªi care ar fi diferenþa între d-l ºi d-na
Moº Crãciun ºi Moº Gerilã, sau între
bradul de Crãciun ºi pomul de iarnã,
experimentate deocamdatã doar în
fostul lagãr comunist? Singura
diferenþã este cã bolºevicii ruºi au
declarat pe faþã ateismul ca politicã
de stat,  în timp ce în SUA se
desfiinþeazã cea mai mare sãrbãtoare
creºtinã minþindu-se cã totul se face
fiindcã suntem buni creºtini! Suntem
oare buni creºtini dacã tolerãm acest
atac ºi nu reacþionãm în nici un fel?
E o problemã la care s-ar cãdea sã
meditãm fiecare cu toatã rãspun-
derea.

Oamenii cred, în general, că o colecţie de
dogme şi viaţa de zi cu zi sunt două realităţi precum
două drepte paralele, adică fără nici un punct
comun. Dogma este o învăţătură de credinţă cu
istorie şi formulare greu de explicat celor care nu
sunt preocupaţi de teologie, prin care înţelegem
viaţă dusă în rugăciune. Dar iată ce scrie un tânăr
pe nume Marius Iordăchioaia1: „Viaţa modernă,
în toate laturile ei, este un produs al protestantismului
(vezi Studiile sociologice, Max Weber & co.). În
mod firesc, trăind viaţa comună ca un protestant,
cu vremea, mi se adaptează şi mintea la acelaşi
duh: simţirea îmi este educată de traiul zilnic,
capitalist, după modelul ideologic, ba, mai mult,
spiritual, care fundamentează acest mod de viaţă.
Şi, iată-mă, clipă de clipă, zi de zi, sub apăsarea
continuă şi din toate părţile a protestantismului
disimulat politic, economic, cultural, educaţional
etc., înstrăinându-mă de Hristosul Botezului meu.
Şi, iată-mă, cu Mercedes-ul parcat în faţa bisericii,
tânăr afacerist îmbrăcat în costum Pierre Cardin,
ridicându-mă cu Biblia în mână ca să aclam că
«celor săraci li se binevesteşte»! Şi asta, în calitate
de ortodox militant, camuflat sub haina
protestantismului! Pornit pe uliţa prăfuită a satului,
cu iconiţa Maicii Domnului la gât, spre Golgota,
după trecerea prin Europa, mă trezesc cu o Biblie
în mâini, predicând de pe... culmea neruşinării!”
Pe scurt, noi vrem confort protestant cu trăire
ortodoxă. Acelaşi autor spune că pentru ţăranii de
acum 80 de ani „Sf. Scriptură nu era subiect de
speculaţie intelectuală, ci singura mângâiere
adevărată, pentru că, prin cuvintele Sfintelor
Evanghelii, viaţa lor, plină de necazuri şi dureri, nu
mai era o cruce seacă, pustie, ci o împreună-
pătimire cu Dumnezeu, o suferinţă sacră,
mântuitoare. Ei citeau Cuvântul cu rănile inimilor şi
ale palmelor lor crăpate de necazuri şi de muncă,
şi de aceea aveau parte, în simplitate, de esenţa
Scripturilor: untdelemnul şi vinul iubirii lui Hristos.”

Acest tânăr cu suflet curat observă, ca şi
tânărul bogat din Evanghelie (Matei 19, 16), o
contradicţie între fuga după credite (structură
protestantă) şi dorinţa de a moşteni viaţa veşnică.
În paranteză fie spus, protestantul nu doreşte viaţa
veşnică, el are certitudinea că este deja ales.
Pentru el faptele bune sunt o consecinţă a faptului
că a fost mântuit, în timp ce ortodoxul face fapte
bune cu nădejdea că Dumnezeu îi va
dărui mântuirea sau moştenirea vieţii
veşnice. De aici şi puterea de seducţie

O nouã
erezie
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deturnată spre slujirea unor scopuri satanice.
Pentru cazul instituţiilor jertfa martirică este cea
mai eficientă, dar şi cea mai dureroasă cale de
luptă împotriva acestei erezii. Starea de jertfă,
conştient asumată, cred că este singura formă de
trăire ortodoxă. Mântuitorul Iisus Hristos putea să
intre foarte uşor în structura statală a evreilor din
vremea sa, după cum vedem în multe locuri din
Sf. Evanghelie unde mulţimea a vrut să-L aleagă

rege după înmulţirea pâinilor în pustie sau la
Intrarea în Ierusalim. Eu cred că şi în structura
clericală a timpului Său Hristos putea să intre de
asemenea foarte uşor, Maica Domnului fiind
familiarizată cu această structură încă din copilărie,
iar cu înţelepciunea care i-a uimit pe înţelepţi la
vârsta de 12 ani funcţia de arhiereu nu era greu de
ocupat. Poziţia de rege şi cea de arhiereu au fost
compromise însă de această mimare a prezenţei

Duhului Sfânt. Regele, prin păcatele sale,
nu mai era de mult omul lui Dumnezeu pe
pământ. Arhiereul, prin ascunderea
adevărului şi intrigi politice, pierde
sensibilitatea pentru lucrarea Duhului Sfânt.
Să ne aducem aminte că preoţii cunoşteau
cu exactitate locul naşterii lui Mesia (Matei
2, 4), dar ignoră cu bună ştiinţă toate
semnele naşterii lui Hristos de la stea până
la închinarea magilor. Înaintea arhiereilor
Hristos este acuzat de blasfemie, iar la Pilat
aceiaşi arhierei schimbă acuzaţia de
blasfemie cu cea de instigare la revoltă.
Cererea de a pune strajă la mormânt ne
face să credem că arhiereii făţarnici au
înţeles foarte bine despre ce templu a zis
Domnul că-l reface în trei zile. De pe aceste
poziţii, de rege şi de arhiereu, Hristos
Domnul nu avea nici o putere să predice
Evanghelia. Erezia mimării prezenţei
Duhului Sfânt poate anchiloza instituţii care
devin inutile pentru Dumnezeu.

Duhul Sfânt se dobândeşte uşor. Cu
puţină voinţă oricine îşi poate păstra fecioria
până la Cununie sau curăţenia sufletească
până la Hirotonie dacă doreşte preoţia.
Botezul este o cale şi mai simplă pentru
obţinerea comuniunii cu Duhul Sfânt.
Păstrarea comuniunii este mai grea, dar
cel care se străduieşte are o tărie ca de fier
în privinţa ispitelor şi a puterii de rezolvare a
necazurilor apărute pe drumul vieţii. Cel mai
greu este să înţelegem că, odată păcatul
săvârşit, Duhul Sfânt pleacă de la noi. Păcatul
şi Duhul Sfânt nu fac şi nu vor face niciodată
casă împreună. Aici apare marea problemă,
când omul crede că poate păcătui fără să
piardă comuniunea cu Duhul Sfânt. Această
credinţă naşte ereticul zilelor noastre care
pare cel mai bun ortodox.

a sectelor protestante care
promovează ideea: „Hristos vă

mântuieşte acum doar dacă… veniţi la noi!” Apoi,
această conştiinţă că este mântuit îl determină pe
cel convertit să predice de pe o poziţie dominantă,
tratându-i pe cei de altă religie cu superioritate.
Revenim însă la contradicţia noastră: vilă, maşină
ca şi cum ai fi mântuit şi ai dobândit raiul, dar
totodată lupţi pentru viaţa veşnică. Tânărul bogat
cel puţin a fost sincer şi prin întoarcerea şi
plecarea lui arată că cele două moduri de
a trăi nu se pot contopi. Astăzi se poate,
datorită apariţiei unei noi erezii care... face
pe om să slujească la doi domni. Un tânăr
bogat, Apostol al Mântuitorului care să-şi
împartă viaţa între propovăduirea
Evangheliei şi administrarea averii sau un
Adam şi o Evă care au pierdut harul
Duhului Sfânt prin călcarea poruncii
dumnezeieşti convieţuind nestingheriţi şi
neruşinaţi de fapta lor în Rai, sunt imaginile
noii erezii care s-ar defini ca „mimare a
conlucrării cu Duhul Sfânt”. În cazul
protopărinţilor, Dumnezeu Însuşi intervine
şi-i alungă din Rai pe cei care se simţeau
goi de Duhul Sfânt, fără să le dea posibilitatea
să mimeze prezenţa Duhului Sfânt în
mijlocul lor, aşa cum mimează azi de
exemplu doi tineri căsătoriţi care au
desfrânat după cununie. Tânărul bogat
simte că are o neîmplinire, dar totodată
hotărăşte singur că dobândirea Duhului
Sfânt în varianta propusă de Mântuitorul
este incompatibilă cu patima sa pentru
bogăţie. Oamenii de astăzi nu mai au acest
discernământ, în schimb au neruşinarea
de a dori să pară ceea ce nu sunt: căsătoriţi,
aparent doi soţi uniţi de Duhul Sfânt, având
însă şi amantă sau amant2, conducători
josnici, fără conştiinţa ungerii lor de
Dumnezeu etc.

Această erezie îşi are rădăcinile încă
din vremea Mântuitorului, când fariseii sunt
numiţi morminte văruite (curaţi exterior,
putrezi la suflet), iar astăzi este aproape
generalizată. Noua erezie nu are nevoie
de o doctrină, ea se trăieşte pur şi simplu.
Se transmite foarte uşor de la unul la altul
fără predicatori şi este la fel de periculoasă
ca toate celelalte. Comunitatea are de
asemenea un rol important în răspândirea
ei prin încurajarea celor care mimează
prezenţa Duhului Sfânt în viaţa lor. Instituţiile
manifestă aceeaşi duplicitate, abătându-se
de la rolul şi statutul lor iniţial, adevărate
angrenaje mamut cu mii de oameni a căror
jertfă ca trăire curată, dacă există, este

Târgu-Ocna
Melancolie de amiază...
Şi... de amurg... melancolie!
Doar dimineaţa eşti mai trează,
În rest, în rest... zădărnicie!

Când lămpile îţi sunt aprinse,
Aprinsă-i... şi melancolia.
Abia se bate miezul-nopţii -
Ţuşti, pe furiş, zădărnicia!

Umbre de-ocnaşi copiii fură...
De prin livezi, în loc de mere...
Şi-orice duminică e sură
Şi Şeful Gării-i la Putere!

Oraş... cu trei biserici sure
Şi clopotari... de prin Fanar!
Conachi-n tufele de mure,
Ori... prins în coajă de stejar!

Oraş... fără cutii poştale -
Scrisori vârâte pe sub uşi...
NEGRI - cu nostalgii astrale
Şi hoţi... uitaţi printre „cătuşi”!

Melancolie de amiază
Şi de amurg... melancolie!
Memoria îmi este trează,
Dar sufletul - zădărnicie!

P.S. (apr. ‘83) Mă plimb pe strada principală!
Calc macadamul ros, lucios!
Şi... o nostalgie ancestrală
Mă-mbie: „Ce oraş frumos!”

Da, îmi e drag, chiar îl iubesc!
Cu şarmu-i... de-ancestral ghioc
Mă-mbie... Istoria să-i răsfoiesc!
Minţi, strălucite, Târgu-Ocna, îţi poartă,
ţi-au purtat... noroc!

Se duc la meci frizerii... cu briantină unşi

P.P.S. (apr. ‘83) Să-i aplaude..., în teren, pe cei de mult
netunşi!
Şi... toţi bărbaţii urbei, grăsuni şi sedentari,
Coboară-n parc, agale, la braţ cu fete mari -
Frumoase foc, focoase, cu sâni... şi coapse tari!
Dau Târgului culoare şi... ceva haz, mirare!

Prof. George Befu, 8 februarie 1983

Preot Cătălin ILIE
Slănic Moldova

1 Erezia ca mod de viaţă, Iisus
Biruitorul, nr 21/19-25 mai 2008, p. 2

2 Vezi emisiunea „Ochii din umbră”
de pe Kanal D sau mulţimea anunţurilor de
pe internet: „caut amantă”.
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Ne aflăm în perioada postului Naşterii
Domnului iar cu o Duminică înainte de această
sărbătoare, auzim citindu-se în biserică: „Cartea
neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui
Avraam”, sau cum mai este numit, „arborele
genealogic“. Ne-am propus ca în rândurile
următoare să vedem cu adevărat care sunt
rudele Mântuitorului sau dacă nu sunt...

În ce priveşte prezenţa rudelor Mântuitorului
Iisus, această problemă a fost dezbătută mai mult
de către protestanţi, iar Biserica Răsăriteană nu
i-a acordat o atenţie aparte.

Rudele după trup ale Domnului provin din
cele două famili: ale Fecioarei Maria şi ale dreptului
Iosif care a fost logodit cu Sfânta Fecioară. Aceste
două familii se trăgeau din neamul lui David,
regele evreilor, condiţie a mesianităţii Mântuitorului
care trebuia să aibă o înrudire directă cu strămoşul
David, înrudire care s-a realizat prin sângele
familiei Maicii Domnnului şi prin adopţia familiei
dreptului Iosif.

Bunicii Mântuitorului, Ioachim şi Ana,  făceau
parte din seminţia lui Iuda, şi se trăgeau direct din
casa regelui David.

Ioachim era credincios şi avea o fire blândă,
aşteptând făgăduinţa lui Dumnezeu. El trăia în
Nazaretul Galileii şi s-a căsătorit cu Ana din
seminţia lui Levi, din neamul preoţesc a lui Aaron
Astfel, Dumnezeu a lucrat ca în persoana
Fecioarei Maria să se întâlnească vocaţia regală
a lui David şi slujirea arhierească a lui Aaron,
prin aceasta arătându-se că Mântuitorul Hristos
a fost şi rege şi preot.

Ana era fiica preotului Mathan care, la rândul
său, era căsătorit cu Maria din seminţia lui Iuda
din Betleem. Mathan şi Maria au avut trei fiice,
anume: pe Maria, pe Sovia şi pe Ana.

Maria, fiica cea mare, s-a căsătorit în Betleem
şi a născut pe Salomeea care, la rândul ei, s-a
căsătorit cu Zevedeu, având împreună doi fii:
Iacob şi Ioan care au fost chemaţi de Mântuitorul
la apostolat. În Sfânta Scriptură ei mai sunt numiţi
„fii tunetului“. Salomeea a făcut parte din grupul
femeilor mironosiţe care a fost mereu aproape
de Mântuitorul.

A doua fiică a lui Mathan, Sovia, s-a căsătorit
în Betleem şi a născut pe Elisabeta, care a avut
soţ pe preotul Zaharia, părinţii Sfântului Ioan
Botezătorul.

Cea de a treia fiică, Ana, s-a căsătorit cu
Ioachim şi au avut ca rod al rugăciunii pe Fecioara
Maria, din care S-a născut Mântuitorul Iisus
Hristos. Deci, Domnul nostru Iisus Hristos şi Ioan
Botezătorul erau verişori. Este foarte probabil ca

A  AVUT MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS
RUDE DUPĂ TRUP?

cei doi să se fi cunoscut din copilărie.
De asemenea, înrudirea dintre Iisus şi cei

doi fraţi Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedei, era
cunoscută Mântuitorului.

O  relaţie apropiată, binecunoscută, era şi
cea dintre Elisabeta şi Fecioara Maria, fiind
verişoare.

Rude după dreptul Iosif

Conform tradiţiei, dreptul Iosif, aşa zisul
logodnic al Fecioarei Maria, a avut o căsătorie
anterioară. Soţia lui se numea Salomeea, fiica lui
Agheu, fratele preotului Zaharia, tatăl Sfântului
Ioan Botezătorul. Prin această căsătorie, Iosif era
rudă cu familia lui Ioan Botezătorul şi, prin urmare,
şi cu Fecioara Maria care era verişoară cu
Elisabeta.

Acest lucru arată că logodna dintre Iosif şi
Fecioara Maria a fost un aranjament familial, prin
care Fecioara Maria, lipsită de protecţia părinţilor
care muriseră, trebuia să fie ocrotită de o rudă
mult mai în vârstă.

Iosif, la rândul său, a avut şi el copii cu
Salomeea, anume: patru fii – Iacob, Simeon,
Iuda şi Iosi, care au fost ucenici ai Mântui-
torului, şi trei fiice: Estir, Maria şi Salomeea,
care au făcut parte din grupul femeilor
mironosiţe.

Astfel, acest lucru arată că Mântuitorul a
crescut şi a trăit înconjurat de fraţii şi surorile sale
vitrege.Acest fapt este arătat şi de mărturia biblică
unde iudeii ziceau: „Oare nu este acesta teslarul,
fiul Mariei şi fratele lui Iacob şi a lui Iosif şi a lui
Iuda şi a lui Simeon? Şi nu sunt oare surorile lui
aici la noi?”(Marcu 6, 3).

Iacob, ruda Domnului

Iacob, ruda Domnului, nu trebuie identificat
cu Apostolul Iacob, fiul lui Zevedeu, el nefăcând
parte din ceata celor 12 Apostoli.

El era foarte ataşat de tatăl său Iosif şi de
Fecioara Maria. Potrivit tradiţiei, el ar fi însoţit în
Egipt pe Iosif şi pe Maria cu Pruncul Sfânt, din
cauza mâniei regelui Irod care căuta viaţa
Pruncului.

Potrivit Faptelor Apostolilor, cap. 15, Iacob a
condus lucrările Sinodului Apostolic de la
Ierusalim, unde s-a hotărât primirea în Biserică a
păgânilor. Iacob era şi episcop al Iersalimului şi

Preot Constantin GENES

din această postură a condus Sinodul. El a alcătuit
o Sfântă Liturghie care-i poartă numele, „Liturghia
lui Iacob” care a fost transmisă prin viu grai.

Pomenirea lui se face pe 23 octombrie.

Sf. Apostol Iuda,
ruda Domnului

Faptele Apostolilor îl numesc Iuda, iar
Evangheliile Matei şi Marcu îi spuneau Levi-
Tadeul. Iuda a scris şi o Epistolă care-i poartă
numele. Potrivit tradiţiei, el ar fi fost trimis de
Mântuitorul la regele Avgar al Armeniei pentru
a-l vindeca. Iuda a vestit Evanghelia în
Mesopotamia, Edesa şi Arara, unde a şi fost
omorât de păgâni fiind străpuns cu o sabie.

Pomenirea lui se face pe 19 iunie.

Sf. Simeon, ruda Domnului

Acesta a urmat în scaunul de episcop al
Ierusalimului după fratele său Iacob. A făcut parte
din grupul celor 70 de ucenici ai Domnului. El a fost
martorul distrugerii Ierusalimului în anul 70, de către
Tit, fiul împăratului roman Vespasian. După
distrugere nu a părăsit cetatea sfântă, ci a rămas să
organizeze comunitatea creştină de aici.

El este pomenit pe 27 aprilie.

În Sfânta Scriptură cuvântul „frate“ se
extindea şi la văr sau chiar nepot. Iar din punct
de vedere spiritual, cuvântul „frate“ se extindea
la toţi cei care Îl mărturiseau pe Hristos şi credeau
în El. Acest termen spiritual a fost folosit de Sf. Ap.
Pavel de 130 de ori iar în Faptele Apostolilor
este amintit de 30 de ori. Crezând în  Hristos,
oamenii pot deveni fraţi ai Săi.

Problema rudelor Domnului rămâne o
problemă neelucidată complet. Unii o acceptă ca
atare iar alţii extind termenul de „frate“  la verişorii
primari şi chiar nepoţi.

Întrucât ne aflăm în preajma Sfintelor
Sărbători, doresc ca Pruncul născut în peştera
Betleemului să Se nască şi în Betleemul sufletului
nostru. La mulţi ani!

Bibliografie:
Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Ce spun Părinţii Bisericii
despre „fraţii Domnului”, Ziarul Lumina, 12 martie 2011,
p. 10.
Marius Nedelcu, Rudele după trup ale Mântuitorului
Iisus Hristos, Ziarul Lumina, aug. 2012, p. 4.
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Dãruit cu uºurinþa sãvârºirii de
minuni, ca un dumnezeu dupã har,
Sfântul Spiridon nu înceteazã nici acum
sã lucreze pentru izbãvirea din necazuri
a oamenilor. Mult milostiv cu cei smeriþi,
aspru cu cei mândri, Sfântul se
caracterizeazã printr-un neastâmpãr
dumnezeiesc ce îl face sã iasã ºi din
raclã, cu trupul, cãlãtorind spre salvarea
ºi celei din urmã oi, din turma sa
cuvântãtoare. Potrivit „Vieþii” redactate de
Sfântul Simion Metafrastul, Sfântul
Spiridon s-a nãscut pe la anul 270, în
Askia, Cipru, pe vremea împãratului
Constantin cel Mare (272-337) ºi a fiului
sãu Constanþius. Numele sãu vine de la
cuvântul „spiris”, care în greceºte
înseamnã „coºuleþ”, ca urmare a scufiei
din papurã pe care o purta din smerenie,
în locul mitrei episcopale. Deºi în tinereþe
a fost cãsãtorit – spune Sozomen în
„Istoria bisericeascã” – nu a fost din acest
motiv ºi deficitar în realizãrile spirituale.
Murindu-i de timpuriu soþia, a îmbrãcat
schima monahalã, fiind ales episcop al
Trimitundei (Cipru), cetate pe care a
pãstorit-o pânã în 348, când s-a mutat
la cele veºnice, fiind îngropat în Biserica
„Sfinþilor Apostoli” din Trimitunda. Când
saracinii au cotropit insula (în sec. VII),
ciprioþii au deschis mormântul Sfântului
pentru a muta sfintele moaºte la
Constantinopol. Atunci au descoperit cã
trupul Sfântului era întreg, iar din
mormânt venea un miros de busuioc,
semn al sfinþeniei vieþii sale.

Pelerinul rus Antonie Novgorod, care
a scris despre Sfântul Spiridon,
menþioneazã cã a vãzut moaºtele în
biserica Maicii Domnului Odighitria, în
jurul anului 1200. Pe la anul 1350, ªtefan
Novgorod noteazã cã moaºtele Sfântului
Spiridon fuseserã transferate în celebra
bisericã a „Sfinþilor Apostoli” din
Constantinopol. Cu câteva luni înainte de
cãderea Constantinopolului, pe 12
decembrie 1452, s-a sãvârºit Sfânta
Liturghie în catedrala Sfânta Sofia, la
care au participat Arhiepiscopul Kievului
ºi reprezentanþi ai Papei. În cadrul
acestei slujbe, moaºtele Sfântului
Spiridon au fost purtate în procesiune prin
oraº.

Imediat dupã cãderea Cetãþii, în
1453, sfintele moaºte au fost mutate
împreunã cu moaºtele Sfintei Teodora
Împãrãteasa, prin Tracia, Macedonia ºi
Ispir, ajungând în Corfu în 1456. Se spune

Sfântul Spiridon al Trimitundei,
fãcãtor de minuni ºi în zilele noastre

cã preotul Gheorghios Kaloheritis a luat
sfintele moaºte din calea pãgânilor, în
mare tainã, purtându-le pe braþe. În Corfu,
iniþial, moaºtele au fost depuse în
biserica „Sfântului Atanasie”. Copiii
preotului Gheorghios Kaloheritis
(Marcos, Lucas ºi Filipos) au ,,moºtenit”
sfintele moaºte ale celor doi sfinþi.
Marcos a donat partea sa, mai precis,
moaºtele Sfintei Teodora, credincioºilor
din Insula Corfu, în 1483. Ceilalþi doi fraþi,
Lucas ºi Filipos ºi-au transmis dreptul
de moºtenire fiicei lui Filipos, Asimina.
Ea s-a cãsãtorit cu Stamatelo Vulgaris
în 1520 ºi moaºtele au fost oferite soþului
acesteia drept cadou de nuntã. Astfel,
între 1520 ºi 1925, moaºtele Sfântului
Spiridon au aparþinut familiei Vulgaris. În
anul 1528, Stomatelo Vulgaris a construit
o bisericã în cinstea Ierarhului Spiridon,
moaºtele fiind aºezate acolo. Pentru o
scurtã perioadã, în 1537, în timpul primei
invazii turceºti în Corfu, moaºtele au fost
mutate temporar în biserica „Sfinþilor
Doctori fãrã de arginþi”, din zona vechiului
castel. În 1577, datoritã unor lucrãri de
întãrire a cetãþii Corfu, înconjuratã de apã,
biserica construitã de Vulgaris a fost
dãrâmatã, moaºtele sãlãºluindu-se în
biserica „Sfântului Nicolae” din Garitsa.

Lungul pelerinaj al moaºtelor
Sfântului Spiridon a luat sfârºit în 1589
prin sfinþirea bisericii din Corfu închinatã
lui, dar ale cãrei lucrãri s-au finalizat abia
peste cinci ani, în 1594. Moaºtele
Sfântului au rãmas aici pânã astãzi, iar
biserica se aflã la 100 de metri de
Mitropolie, unde sunt moaºtele Sfintei
Teodora. În anul 1967, prin decret
prezidenþial, biserica „Sfântul Spiridon”
din Corfu a fost recunoscutã de statul
grec drept locul oficial de pelerinaj al
Sfântului Spiridon.

Localnicii îl cinstesc pe Fãcãtorul
de minuni prin patru procesiuni anuale,
comemorând patru momente grele din
istoria lor, din care i-a izbãvit Sfântul
Spiridon. Astfel, izbãvirea de foametea
cumplitã din 1550 este rememoratã în
fiecare Sâmbãtã Mare, când sunt
scoase moaºtele în procesiune pe
strãzile oraºului Corfu. În 1630, Sfântul
a salvat insula de la ciumã. În cinstea
acestui eveniment, locuitorii ostrovului fac
priveghere ºi procesiune în Duminica
Floriilor. În 1673, Sfântul Spiridon a izbãvit
oraºul de la a doua epidemie, iar pentru
a comemora evenimentul se face litanie

în prima Duminicã din noiembrie. O
intervenþie cu totul minunatã a avut
Sfântul ºi în anul 1716 când, apãrând
ameninþãtor în faþa puternicei flote
turceºti, i-a izgonit din Insula Corfu. Nici
acest eveniment nu a fost uitat de corfioþi
care ies pe strãzi împreunã cu moaºtele
Sfântului Spiridon în fiecare 11 august
din an, cinstindu-l ºi în biserica lui cu
cântãri ºi rugãciuni de mulþumire. În
1718, Sfântul, în mod miraculos, l-a oprit
pe comandantul veneþian Andrei Pizanis,
de a construi lângã altarul ortodox în care
se aflã moaºtele ºi un altar catolic.
Comemorarea acestei minuni are loc în
fiecare an, pe 12 noiembrie.

În timpul procesiunilor religioase,
Sfântul Spididon este purtat în racla de
argint stând în picioare, în timp ce
credincioºii cântã: „Bucurã-te cã eºti cu
oamenii cu trupul petrecãtor; Bucurã-te
al cãrui trup sãvârºeºte astãzi minuni;
Bucurã-te cã încãlþãmintele Tale slujesc
drept dovadã”.

Mare mãrturisitor al Ortodoxiei,
pãtimind arest ºi exil în timpul persecuþiei
lui Maximian, Sfânt Pãrinte al Sinodului
I Ecumenic (325), pecetluind adevãrul de
credinþã prin minunea despãrþirii unei
cãrãmizi în trei elemente, Marele Spiridon
nu înceteazã a ne întãri în credinþã, prin
minunile sale de „ieri ºi de azi”.

„Spiridon cel înþelept, cel blând ºi
simplu, cel întreg ºi fãrã rãutate” - cum îl
numesc cântãrile, a fost ºi este o
prezenþã vie în sufletele credincioºilor din
zona Slãnicului-Moldovei, al cãror
ocrotitor este, alãturi de Sfântul Ilie, care
i-au încredinþat ºi un izvor, precum ºi
cinstirea cu evlavie a zilei sale de
pomenire din 12 decembrie.

Pelerinajul moaºtelor Sfântului
Spiridon întãreºte parcã numirea de
„Sfânt cãlãtor”, cãci din tradiþie se ºtie
cã în preajma sãrbãtoririi Sale, Arhiereul
Trimitundei dispare cu trupul din raclã,
vindecând ºi mângâind pe cei ce-i cautã
evlavia ºi mijlocirea în faþa Sfintei Treimi.

Apãrãtorului credinþei ortodoxe,
Cuviosului Pãrintelui nostru Spiridon, sã-i
aducem ºi noi mãrturisiri mulþumitoare,
toþi care prin ale lui înþelepte învãþãturi
ne-am luminat cu credinþa ºi sã-i cântãm:
„Bucurã-te Sfinte Ierarhe Spiridoane,
mare fãcãtorule de minuni!”

Preot Valentin ILIE
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Necesitatea mãrturisirii pãcatelor
„Iatã, fiule, Hristos stã nevãzut,  primind

mãrturisirea ta cea cu umilinþã. Deci, nu te ruºina,
nici nu te teme ca sã ascunzi de mine vreun pãcat, ci
fãrã sfialã spune toate câte ai fãcut ca sã iei iertare
de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iatã, ºi Sfânta Lui
icoanã este înaintea noastrã. Iar eu sunt numai un

Mãrturisirea este punctul esenþial în
terapeutica sufletului. De aceea ea
presupune un efort din partea
penitentului, pentru cã destãinuie nu ceea
ce are pozitiv credinciosul în sine, ci ceea
ce este negativ, rãu, îºi destãinuie
intimitãþile sufletului sãu, fie ca produs
al unei acþiuni rele, fie ca izvor al unor
fapte sau insuficienþe. Pãrintele Stãniloae
aratã douã motive care-l reþin pe
credincios de la mãrturisire: ruºinea ºi
teama cã pãcatele ºi slãbiciunile
mãrturisite vor fi folosite de cel cãruia i
se vor destãinui ca motive de dispreþ sau
ar fi un act de umilire în faþa unui preot.

Reluarea unei vieþi morale apare
astfel ca un proces dificil, în special
pentru omul marcat profund de pãcat,
fie din cauza naturii ºi greutãþii pãcatului,
fie din cauza unei lungi petreceri în pãcat,
chiar când este vorba de pãcate mai mici
penitentul poate sã doreascã o viaþã mai
bunã ºi sã voiascã sã o înceapã, dar,
totuºi, sã nu ajungã sã o realizeze.
Pãcãtosul care vrea sã se îndrepteze
este de multe ori ca o oaie rãtãcitã, oaie
muºcatã de ºarpe, aflatã spre prãpastia
deznãdãjduirii, având acþiunea voinþei
pervertitã, copleºitã de patimi.

Acestea sunt clipele când satana,
prin influenþa mândriei, îi insuflã
penitentului anumite rezerve pentru a
ascunde sau a retuºa anumite pãcate.
Sf. Nicodim Aghioritul spune: „Se
cuvine sã te mãrturiseºti fãrã ruºine,
cãci ruºinea pe care o înfrângi când
te mãrturiseºti îþi aduce mãrire ºi dar
de la Dumnezeu. Ce te ruºinezi? Când
ai fãcut pãcatul nu te ruºinai ºi acum
când cauþi sã-l uºurezi, te ruºinezi?
Nu ºtii cã ruºinea aceasta este de la
diavolul care, când faci pãcatul, îþi
dã îndrãznealã ºi neruºinare, iar
când îl mãrturiseºti, îþi dã fricã ºi
ruºine? Deci sã-þi mãrturiseºti

martor, ca sã mãrturisesc înaintea Lui toate câte-mi
vei spune mie; iar de vei ascunde de mine ceva, sã
ºtii cã toate pãcatele îndoite le vei avea; ia seama,
dar, de vreme ce ai venit la doctor, sã nu te întorci
nevindecat.”

                                                                                                                 (Molitfelnicul)

pãcatele, nici adãugând, nici
scãzând, nici spunând jumãtate din
pãcatele tale la un duhovnic ºi
jumãtate la altul - cum fac oarecari
vicleni - nici arãtându-le cuvinte
meºteºugite, ca sã-þi împuþinezi
ruºinea, cãci sã ºtii cã, nu numai se
va face urâtã mãrturisirea ta la
Dumnezeu, ci încã ºi pãcatele pe care
le-ai mãrturisit vor rãsãri la tine
iarãºi dupã puþinã vreme“.

Al doilea motiv este teama de a nu i
se descoperi pãcatele, dar pentru a-l
depãºi este necesar ca penitentul sã fie
miºcat de curajul pe care-l naºte credinþa
în nesfârºita iubire ºi bunãtate a lui
Dumnezeu. Teama mai poate fi învinsã
ºi prin cãutarea unui duhovnic de
încredere, pentru cã se spune: „Nimic nu
umileºte pe demoni ºi nu întãreºte
sufletul, ºi nu lumineazã mintea, ºi nu
dã strãlucire inteligenþei, ºi nu
curãþeºte inima ca mãrturisirea
gândurilor ºi arãtarea celor cugetate
pãrinþilor duhovniceºti. ªi nimic nu
bucurã pe demoni ºi nu întunecã
mintea, ºi nu împietreºte inima, ºi nu
înnoroiazã conºtiinþa ca ascunderea
gândurilor“.  Sf. Ioan Gurã de Aur îi
sfãtuieºte pe cei care au pãcãtuit: „Intraþi
în Bisericã ºi mãrturisiþi-vã acolo
pãcatele voastre, cãindu-vã pentru
ele; cãci acolo veþi afla doctorul care
vã vindecã, iar nu un judecãtor care
sã vã osândeascã; acolo nu se cere
pedepsirea pãcatelor, ci se dã iertarea
pãcatelor“. Hotãrârea mãrturisirii  dã
harul care trezeºte cãinþa, nemulþumirea
de sine, de aceea se recomandã pentru
cã este prin sine eliberatoare.

„Mãrturisindu-ºi bolile sufleteºti,
omul le scoate afarã din sufletul sãu,
le priveºte ca strãine de el ºi se
leapãdã de ele; rupe legãturile prin
care era þinut de ele“. Taina mãrturisirii

este o cale spre asemãnarea nesfârºitã
cu Hristos ºi spre împãrãþia lui
Dumnezeu care se întemeiazã cu cei
asemenea Lui. Înainte de a începe
mãrturisirea propriu-zisã sugereazã
prezenþa lui Hristos între cei doi prin
rostirea rugãciunii: „Iatã, fiule, Hristos
stã nevãzut, privind mãrturisirea ta
cea cu umilinþã. Deci nu te ruºina, nici
nu te teme, nici nu ascunde de mine
nimic din cele ce-ai fãcut, ci toate mi
le spune fãrã sã te îndoieºti ºi fãrã
sfialã, ca sã iei iertare de la Domnul
nostru Iisus Hristos“.

Dupã aceastã pregãtire a
penitentului pentru a se realiza
comunicarea care poate exista între doi
oameni, este nevoie ca penitentul sã se
simtã primit cu iubire precum tatãl faþã
de fiul rãtãcitor întors acasã, asemenea
lui Hristos Care, pe cruce, l-a iertat pe
tâlharul care s-a pocãit: „te suie, o
Duhovnice, ºi ºezi deasupra pe
scaunul cel înalt al mãrturisirii, cu
evlavie, vesel ºi dulce cu sufletul ºi
cu cãutãtura, ºi pe dumnezeiasca
dragoste prin faþa ta arãtând-o“. O
asemenea atitudine a duhovnicului vrea
sã arate cã menirea lui nu este de a-l
judeca ci de a-l înþelege ºi de a-l
compãtimi în duh de iubire. Mãrturisirea
poate fi monologicã, despre care Sf.
Nicodim Aghioritul spunea: „Spre
deosebire de alte tribunale de
judecatã, unde cel ce se aratã pe sine
vinovat se pedepseºte, la aceastã
judecatã a mãrturisirii, cel ce-ºi aratã
de la sine pãcatele este iertat“.

Acest lucru îl aratã ºi înþeleptul când
zice cã „Dreptul se face pe sine pârâº
când îºi asupreºte potrivnicul, atunci
se face cercetare“ ( Pilde 18, 17), iar
sufletul îndeamnã la rândul sãu:
„Spune-mi mai întâi nelegiu-
irile tale ca sã nu te îndrep-
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tãþeºti“. Rolul duhovnicului
constã în a-l asculta, iar atunci
când este cazul, pune întrebãri

ºi cere lãmuriri pentru a înþelege totul bine
ºi pentru ca sã poatã sã scoatã tot ce
este nociv, distrugãtor în el ºi a-l reface
în structura lui autenticã. Nicodim
Aghioritul spune urmãtoarele: „Fiecare
pãcat pe care îl auzi, o duhovnice, sã-l
cerni cu cele ºapte întrebãri: cine este
cel ce a fãcut pãcatul, ce fel de pãcat
a fãcut, pentru ce l-a fãcut, cu ce chip
l-a fãcut, în ce vreme, în ce loc ºi de
câte ori, ºi la care dintre cele zece
porunci a greºit. La aceasta sã urmezi
ºi tu dreptului Iov, care cerea cu
osândire fieºtecare judecatã ce nu ºtia:
«cercetam cu sârguinþã pricinile care
îmi erau necunoscute»“ ( Iov, 29, 16).
Duhovnicul trebuie sã facã aceasta cu
mult tact ºi cu discreþie, ca sã arate cã
tot ce face este din dorinþa de a veni în
ajutorul celui care-ºi mãrturiseºte
pãcatele: se va feri sã-i intre în suflet cu
forþa sau sã pãtrundã în intimitatea lui,
eliminând curiozitatea deºartã, respec-
tând întru totul libertatea penitentului.

Întrebãrile sunt pentru a completa
tabloul pãcatelor destãinuite monologic de
penitent, dar cu deosebire pentru a stabili
pãcatul dominant, din care derivã celelalte
pãcate. Sunt necesare pentru a
conºtientiza anumite pãcate pe care
penitentul „nu vrea sau nu poate sã le
vadã el însuºi ºi prin urmare nu le
mãrturiseºte ca atare“. De asemenea
este nevoie de întrebãrile duhovnicului în
cazul celor timizi ºi emotivi: „Cel foarte
sensibil ºi afectiv are nevoie de multã
dragoste din partea stareþului ca sã-i
înfrâneze râvna ºi sã nu se vatãme
brusc în nevoinþa sa..“. Va evita
întrebãrile de amãnunt ce nu þin de Taina
Mãrturisirii, precum ºi pe acelea care ar
putea trezi curiozitatea pentru pãcate
despre care penitentul nu a avut
cunoºtinþe: „trebuie sã iei1aminte bine,
o duhovnice, nu cumva sã înveþi pe
vreun curat pãcatul acel care nu îl
ºtia“. Mãrturisirea pãcatelor trebuie sã
cuprindã rãul începând de la rãdãcina lui,
de la gând, de aceea trebuie sã fie sincerã
prin condiþia ei, aceasta având „puterea
iertãrii oricãrui pãcat“. Sinceritatea
pentru om este un lucru extrem de greu.

„Nu existã ceva pe lume mai greu de-
cât sinceritatea“, spunea Dostoievsky.
Dar aceastã sinceritate în cadrul
mãrturisirii pãcatelor este ajutatã de
pocãinþa despre care Sf. Isaac Sirul
spunea: „Nu e pãcat de neiertat decât
cel pentru care nu se face pocãinþã“.

Mãrturisirea trebuie sã fie integralã,
adicã sã cuprindã toate pãcatele: „Sã
nu ascundeþi nici un gând, nici un
necaz, nici o voie ºi nici o bãnuialã,
ci descoperiþi-le cu toatã bunãtatea
pãrintelui vostru (duhovnicesc) ºi
siliþi-vã cu toatã credinþa sã împliniþi
ceea ce veþi auzi de la el“.

La spovedanie, penitentul nu trebuie
sã fie stãpânit numai de sentimentul unei
sincere cãinþe ºi integrale, ci ºi de dorinþa
vie de a nu mai greºi ºi de voinþa de a
pãºi din nou pe cãile Domnului, în deplinã
curãþie. Mãrturisindu-ºi pãcatele înaintea
duhovnicului, creºtinul nu se mai simte
singur, pierdut, rãtãcit din cauza pãcatelor
sale; sfaturile duhovnicului îi redau
coordonatele adevãrate ºi sigure care îi
permit sã redescopere calea ºi sã ºtie,
fãrã putinþa de a se înºela, ce trebuie sã
facã pentru a-ºi regãsi ºi a-ºi pãstra
sãnãtatea pierdutã. Aceste sfaturi nu sunt
vorbe obiºnuite, cu atât mai mult cu cât
ele se spun „într-un timp ºi într-un
spaþiu eclesial“, iar preotul nu vorbeºte
în numele sãu, ci în cel al Bisericii. Ele
releveazã cuvântul ºi harul tãmãduitor a
lui Dumnezeu sub inspiraþia Sfântului
Duh, ceea ce le conferã o lucrare ºi o
putere cu totul speciale, mai ales atunci
când creºtinul li se deschide cu totul ºi
voieºte din tot sufletul sã se vindece.

Sfaturile îi ajutã sã-ºi recâºtige
dreapta judecatã ºi dreapta vieþuire,
conforme cu voinþa lui Dumnezeu, îi
reamintesc þelul duhovnicesc spre care
trebuie sã se îndrepte, dar i se aratã ºi
cãile pe care poate sã ajungã la el:
„Primeºte sfatul pãrinþilor tãi ºi vei
trãi tot timpul tãu în odihnã“. Este
necesar ca ele sã fie clare ºi precise, sã
se evite generalitãþile, cu alte cuvinte,
trebuie sã aibã în vedere un obiect
determinat, un scop lãmurit ºi sã
cuprindã recomandãri precise, având un
caracter profilactic, preventiv.

Preot Lucian VARTOLOMEI

cuvinte în ogorul Domnului, de a urma
exemplul Apostolilor ºi mãrturisitorilor,
reuºind sã gãseascã vehiculul cel mai
adecvat transmiterii revelaþiei care
rãmâne aceeaºi, dincolo de trecerea
proteicã a timpului ºi a mentalitãþilor.
Nu cuvântul revelaþiei trebuie modificat,
deoarece nicio iotã din Evanghelie nu
va trece pânã ce nu se vor împlini toate,
ci maniera de a-l face înþeles, aºa cum
a fost descoperit de Dumnezeu.

Aceastã dorinþã entuziasmantã a
redescoperirii prospeþimii mesajului
biblic este posibilã ºi se degajã din
însuºi conþinutul Revelaþiei. Cuvântul lui
Dumnezeu este acelaºi pentru toþi ºi
diferit pentru fiecare, iar fiecare întâlnire
cu El ni-L reveleazã într-o luminã nouã.
Acelaºi Hristos, Care acum 2000 de ani
S-a nãscut într-o peºterã, nu a încetat
sã Se nascã, în mod spiritual, dupã
Rusalii, în fiecare inimã creºtinã ce se
îmbracã în haina botezului. În fiecare
post, în chip duhovnicesc, nu facem
altceva decât sã perpetuãm harul
botezului, prin moartea asceticã faþã de
pãcat ºi reanimarea fiinþei noastre prin
unirea cu Hristos în chip euharistic.
Crãciunul este o sãrbãtoare a bucuriei
depline pentru cã se adreseazã tuturor
creºtinilor, indiferent de statutul social
sau economic, pentru cã ea are darul
de a ne aduna pe toþi în inima Betle-
emului, împãrtãºind fiecãruia un strop
de speranþã neînseratã, ce se pogoarã
din chipul blând al Pruncului divin.

(fragment din volumul „Creºtinismul
abia începe“, Editura Filocalia, Roman,
2013)

(urmare din p. 3)

A fi creºtin în
lumea

postmodernã

Moartea, de-o va avea omul
în minte, nemurire este; iar
neavând-o în minte, moarte îi
este. Dar nu de moarte trebuie
sã ne temem, ci de pierderea
sufletului, care este necunoº-
tinþa de Dumnezeu. Aceasta
este primejdioasã sufletului.

Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 27
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Zona în care s-a format satul este locuită din
cele mai vechi timpuri. Mărturiile arheologice
împing istoria acestor locuri cu câteva mii de ani
înaintea dacilor, când populaţiile neolitice de aici,
purtătoare ale splendidei culturi cucutene, duceau
o viaţă paşnică pe terasele Trotuşului şi Tazlăului.

În urma cerectărilor de suprafaţă efectuate
între anii 1958-1959, au fost descoperite pe
înălţimea „Mastacăn“, în partea sud-estică a satului
Brăteşti, resturile unei aşezări din perioada
neoliticului târziu.

Plaiul Mastacănului are forma unui promotoriu
prins în terasa secundară a râului Trotuş. Foarte
greu accesibil pe laturile de sud şi vest, din cauza
pantelor abrupte, promotoriul se leagă de restul
terenului prin pante line spre nord şi est.

În timpul săpăturilor s-au descoperit patru
locuinţe, treisprezece gropi cu resturi menajere
care conţineau oase de animale, cenuşă,
fragmente de chirpici, pietre, cochili de melci, pietre
de râşniţă, lame de silex, instrumente de os,
greutăţi de lut ars, figurine antropomorfe şi
zoomorfe, dălţi  de aramă, o lamă de pumnal,
ceramică pictată. (A. Niţu şi C. Buzdugan,
„Aşezarea cucuteniană de la Viişoara”, Carpica
1971, IV).

Existenţa unor aşezări săteşt i  bine
organizate şi intens populate în aceste părţi ne
este dovedită de faptul că în cele mai vechi
documente ale Cancelariei domneşt i a
Moldovei se fac referiri la ele.

Astfel, aşezarea Brăteşti este menţionată
într-un document de la Iliaş şi Ştefan, voievozii
Moldovei, ca fiind dăruită lui Balea Plopescu, la
8 septembrie 1436. (D.R.H.A.T., nr. 162).

La 19 martie 1495 – Suceava – Ştefan cel
Mare voievod întăreşte lui Cosma, nepotul lui
Balea şi nepotului său de soră, Toader, satul
Brăteşti, pe Trotuşul de sus.

La 1598, mai, 5, într-un document datat la
Suceava, domnitorul Moldovei, Ieremia Movilă,
întăreşte stăpânirea lui Cozma Ciocârlie,
staroste de Trotuş pe moşia Brăteşti, dăruită de
voievod ca răsplată pentru prinderea ungurilor
veniţi cu Răzvan ca să-l detroneze.

În anul 1665, noiembrie, 5, Nacul, ginerele
Constantineascăi, cu Toader Pajescu, clucerul,
hotîrnicesc şi împart satul Brăteşti.

Dintr-o mărturie de la 1695, iunie, 24, aflăm
că Obrejie şi Apostol din Brăteşti sunt martori la
vânzarea unui loc din moşia Zăbe.

Notăm, în întregime, DANIA DIN  1737,
APRILIE, 23:

PAGINI DIN ISTORIA
SATULUI BRÃTEªTI

 „Adică care mai jos ne vom numi şi degetele
ne vom pune fiştecare pe numele său, dăm şi
întărim cu acest adevărat şi credincios zapis la
mâna sfinţiei sale Kiric VARLAAM erimonah
precum să se ştie că chemând noi pe Sfinţia Sa
mai sus pomenitul ermonah VARLAAM ne-am
sfătuit cu toţi de obşte că cu ce mijlocire am putia
să se facă un schitişor sub Măgura Brăteşti
lângă ocnă  la ţinutul Bacăului.

Sfinţia sa numitul eromonah VARLAAM sau
apucat că va face, Şi noi foarte bucurie am primit
a se face acest Sfânt locaş întru care să să
Sfinţească şi să se prăsnuiască Adormirea prea
Sfinţitei Născătoare de Dumnezeu şi pururia
fecioarei Maria ci şi noi cu toţi de obştie ne-am
milostivit a da o bucată de loc din pădure ca să
se deschidă când va putea, care să fie împrejurul
schitului ca să fie pentru trebuinţele călugăraşilor
ce vor fi locuitorii la shiţişorul care şi semne sau
pus pe unde să stăpânească schiţişorul.

Din   FÂNTÂNA  ALBĂ PUPAZA până în
capul piscului Osoi despre răsărit pe sub deal în
sus până în obârşia pârâului despre miază-zi
despre apus în COASTA BOURULUI diasupra
poienii lui GHEORGHE dinsus de curăturii. Iar
despre miază noapte, până în culmea dialului în
PETROASA care din PETROASA  drept la
fântâna care unde sau zis mai nainte.

Şi această danie ce am dat noi să fie driaptă
ocină şi moşie în veci ne sfârşit.

Iar părinţi călugăraşi să fie care vor fi la
schiţişor să fie datorii pururia ziua şi noaptea a
ruga pe Dumnezeu pentru sufletele noastre şi a
tot niamului nostru şi după acest zapis să fie volnici
părinţi călugăraşii aşi face şi ei Ispisoc Domnesc.
Iar oricine din noi sau din răzăşi sau din niamurile
noastre să nu aibă voe a strica această danie
sau şi la ori ce judecată ar merge să nu li să ţie în
siamă. Iar de ar umbla cu judecăţi a strica dania
aceasta cu vre-o economie, să fie sub blestemul
lui Dumnezeu şi a pria curatei sale Maici şi a
tuturor sfinţilor celor din vecii plăcuţi şi lui
Dumnezeu şi să fie la un loc cu AVIE  cu IUDA şi
cu alţi hulitori de Dumnezeu şi pentru adevărată
credinţă ne am pus şi degetele amin. Anii de la
ADAM 7426 APRILIE  23.

Semnaţii:
Eu DUMITRU VARGOLICIU am dat
Eu VASILE LINENIA GRAMATICU am dat

împreună cu feciorii mei
Eu PRICOPE JIVOTCĂ împreună

am dat cu toţi ai mei
Eu POSTOLACHE FITARU

Prof. Ion BALCANU

A apărut în librăria noastră o carte cu titlul
menţionat mai sus, un titlu ce atrage, care ispiteşte
gândul să intre în tainica încăpere a sufletului cuiva.

Citind-o însă, înţelegi că-ţi vorbeşte însuţi
sufletului tău despre tine, despre gândurile şi aspi-
raţiile tale spre înalt. Te conduce spre înălţimea divină,
de unde am venit şi unde dorim, rămânem chiar
fiecare dintre noi, după inevitabila Trecere. E un
compendiu de bună îndrumare, de călăuzire pe
drumul spre Înalt, şi asta în totală putere de a te
determina să te regăseşti în deplină voinţă şi dra-
goste să ajungi acolo, unde tot sufletul tânjeşte.

Orice pagină e străbătută de dragostea
autoarei de a te îndrepta să fii pe drumul cel bun,
să fii „copacul” care stă drept, dăruind umbră şi
fructe, fără să aştepte vreo recompensă.

Deschid cartea la întâmplare şi citez pentru o
mai bună înţelegere. „Deci, ce ai de spus sau de
făcut, fă-le atunci când ţi se cer. Gândul de iubire,
de armonie, de acceptare, de renunţare nu-l mai
întoarce, nu-l amâna, ci exprimă-l în clipa ce vine.
De ce crezi că oamenii au atâtea «mijloace»: fax,
internet, telefon? Tocmai pentru a acţiona rapid.
Urmează în noua energie noi valori spirituale impuse
omului empatie, telepatie, dedublare, teleportare.

Dar, pentru aceasta, omul trebuie să evolueze
rapid şi uneltele acestei evoluţii nu sunt maşina,
sapa sau altă unealtă cu care omul s-a ajutat până
acum în munca lui. E necesar acum gândul pozitiv
în toate, ca să ridice prin spiritualitate viaţa interioară,
creându-ţi astfel viaţa exterioară, atrăgându-ţi energii
benefice ale Cosmosului. Deci gândul omului este
supus forţat acum Credinţei, Iubirii, acceptării – deci
Armoniei Cosmice. Omul este ce gândeşte, dar cu
credinţă adâncă şi fapta pozitivă, pentru trecerea
într-o nouă dimensiune a Pământului şi examenul
este aproape – clipa presează timpul. Deci
„fulgerul”(clipa) este: ori lumină dacă-l prinzi ori
întuneric dacă-l pierzi.”

Cartea întreagă este ca o spovedanie ce-ţi
pare a fi a ta personală. Pentru a o cuprinde în
întregime trebuie nu numai citită, ci şi recitită, pentru
a intra adânc în „cămara sufletului” şi pentru a
înţelege că „iertarea este iubire” care nu are de-a
face cu spaima sau cu slăbiciunea, că Iubirea
înseamnă Credinţă-Încredere, deci gândire
pozitivă, pură, şi răspunde la îndemnurile: „scrie,
citeşte, scrie!” căci acestea îţi aduc linişte şi
meditaţia creează linişte şi purificare.

Mulţumim Doamnei profesoare, pentru
dăruirea iluminării ce ne-o prilejuieşte prin
deschiderea cămării sufletului său, pentru a ne
îndemna să-i urmăm beneficele sale sfaturi
dogmatice şi etice.

Cuvinte despre o carte adevărată:
„Cămara sufletului”

de Manda Teodorescu

Laetiţia LEONTE
Tg. Ocna, octombrie, 2013
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împreună cu toţi feciori mei am dat
Eu ŞTEFAN BRAT POSTO-

LACHE  împreună cu toţi feciorii şi
ginerii mei am dat

Eu CONSTANTIN ŢÎŢARU împreună cu
feciori şi gineri mei am dat

Eu PETRIA VOICU împreună cu toţi fraţi şi
gineri mei am dat

Eu NICULE VOICU împreună cu fraţi şi
feciori mei am dat

Eu MACARIE monah am scris zapisul cu zisa
lor, din porunca prea sfinţiei sale KIRIO- KIR
VENEAMIN, Episcopul sfintei ROMAN sau făcut
schitul Brăteşti biserică de mir  şi ale schitului adică
ale răposatului VARLAAM erimonah vite şi altele
au rămas a episcopiei făcându-se şi pomelnic să
să pomenească şi numele acesta şi altor.

Iar pentru două pogoane loc vie paragină a
răposatului ermonah de la DRĂGUŞENI s-au dat
de sfinţia sa părintele Vlădică sub stăpânirea mia
din vremia când eram trăitor în TÂRGUL-OCNEI;
pentru ostenelile mele şi să pomenesc răposatul.

Şi ne dândumi mie mâna eu încă lam dat
preotului GHEORGHE din satul BRĂTILA să fie
bun stăpânitor să facă cia vroi şi mai pe urmă îi
vom trimite şi zapisul acela nefiind acum la mine
înscrisurile vechii şi baştina şi acest zapis.

1814 Aprilie 5
Semnat (ss) NECULAI PREOTUL VASILICĂ
Am colecţionat această copie. GREFIER
SS. AL.ILIESCU

ROMANIA
Grefierul Tribunalului Bacău

Copia prezentă colecţionându-să şi fiind
întocmai cu originalul păstrat de epitropii bisericii
din Brăteşti se adevereşte şi să eliberează
numiţilor epitropi spre a o păstra lângă original.

Nr. 7033 din 1887 Maiu 26     Grefier ss. AL.
ILIESCU

Sigiliul Tribunalului

(Nota autorului: Prezenta copie mi-a fost dată
de preotul Vasile V. Parincu, fost paroh în Brăteşti)

În anul cca 1754 preotul Vasile din Târgul
Trotuş dăruieşte părintelui Varlaam Ciurbă, de la
Schitul Brăteşti, un Apostol.

Într-un document din 1768, martie, 23, sunt
pomeniţi Neculai Moguş, savgău, care vinde
paharnicului Costachi cămăraş de ocnă, părţile
sale de la Pravila, Brăteşti, Valea Ţiganilor şi
Păpuşa.

Un zapis de vânzare poartă data de 1769,
noiembrie, 1.

Neculai Bordei şi fratele său, Vasîli Bordei,
savgăii Ocnii vând lui Constandin partea lor de
moşie din Brăteşti şi Pravila.

La 1797, iulie, 28, Isprăvnicia ţinutului
Bacău scrie lui Coste Poinar, căpitan şi Grigoraş

Trohin, căpitan, să cerceteze pricina de hotar
a părintelui Iosip, dichiul Mănăstirii Precista din
Târgu Ocna, cu Ioniţă  Jivodcă din Brăteşti
pentru două poiene de la moşia Zăbe.

La 1797, iulie,11, Isprăvnicia Ţinutului Bacău
scrie lui Constandin setrar, Grigoraş şi Ioan Tătar
să meargă la moşia Zăbe a Mănăstirii Precista din
Târgu-Ocna să cerceteze pricina de hotar pentru
două poiene cu răzeşii din Brăteşti pentru care
părintele Iosip, dichiul mănăstirii, s-a plâns domniei.

Într-un document din 1797, noiembrie, 15,
sunt pomeniţi Constandin Polizu setrar şi Grigoraş
Trohin căpitan care dau mărturie hotarnică
pentru poiana Fundul Zăbei şi Poiana Fetei, de
la moşia Zăbe a mănăstirii Precista din Târgu
Ocna, în hotar cu moşiile Brăteşti şi Bârsăneşti
încălcate de Ioniţă  Jivodcă.

La 13 decembrie 1797, Ioniţă  Jivodcă, Iarul,
Andrei Zgăvârdici, Nistor  Chiticar  şi alţi răzeşi din
Brăteşti dau mărturie că sunt datori să plătească
părintelui Iosif, dichiul Mănăstirii Precista din Târgu-
Ocna, în cazul în care vor pierde judecata la Iaşi,
toate cheltuielile făcute cu aceasta, cât şi cele din
ultimii doi ani de când se judecă.

Dintr-un document din 1844, iunie 22, aflăm
că Sulgerul Gheorghe Hociungu, arbitru
însărcinat de Divanul Ţării de Jos să cerceteze
împresurarea moşiei Brăteşti a serdarului
Iordache Lascăr dinpre Zăbe a Mănăstirilor
Precista şi Răducanu din Târgu-Ocna a
constatat împreună cu inginerul hotarnic
Constantin Von  Beler, că poiana stăpânită de
mănăstiri face parte din trupul moşiei Brăteşti,
deci, rămân în competenţa instanţelor
judecătoreşti să se pronunţe asupra diferen-
dului. Se menţionează acte din 1777 şi 1797.

Este pomenit într-un document din 1805,
noiembrie, 30, ca martor la vânzarea unui loc,
Manolachi din Brăteşti.

O Delă pentru pădurea de la hotarul Brăteştilor,
numită Zăbe şi Albină, este datată 1861,
decembrie,13.

La 1862, februarie, 5, Subprefectul ocolului
Tazlăul De Jos înştiinţează pe egumenii
Mănăstirilor Precista şi Răducanu din Târgu-
Ocna că a ordonat autorităţilor din comunele
Albele şi Brăteşti să oprească tăierea pădurii
de către oamenii lui Ion Sion, iar în ceea ce
priveşte bătaia primită de către pădurar de la
scriitor a dat dispoziţie să i se raporteze
împrejurările.

În anul 1862, martie,12, Subprefectul ocolului
Tazlăul de Jos îi scrie „judeţului“ din comuna
Albile că Nicu Sion a reclamat că s-a oprit tăierea
pădurii de pe Zebe, partea dinspre Brăteşti în
hotar cu partea Mănăstirilor Precista şi Răducanu
din Târgu-Ocna, constatând că nu este un
asemenea ordin, ci numai a se merge la faţa
locului şi a se respecta semnele vechi deoarece
mănăstirilor este aleasă.

1862, martie 14 - Egumenul Mănăstirilor
Precista şi Răducanu din Târgu-Ocna se plânge
Preşedintelui Tribunalului Judiciar din Bacău prin
plenipotentul Codreanu despre încălcarea
părţilor de moşie la Fundu Zebe şi Albile de către
Ion Sion, tăindu-i şi pădurea dinspre Brăteşti
mai ales după lucrarea candidatului şi a liniei
trase de răposatul geometru al ţinutului,
Constantin Von Beler, rugând să se intervină
pentru curmarea acestor abuzuri şi pentru
despăgubirea stricăciunilor din pădure.

La 1862, martie,14, Subprefectul ocolului
Tazlăul de Jos scrie judeţului comunei Albile că,
neaplicând ordinul Prefecturii pentru menţinerea
stăpânirii Mănăstirilor Precista şi Răducanu din
Târgu-Ocna la hotarul moşiei Brăteşti, unde Ion
Sion taie din pădurea mănăstirilor au dat motiv
pentru o nouă reclamaţie a plenipotentului
acesteea, ordonundu-i-se să menţină stăpânirea
după pietrele vechi de hotar.

În anul 1862, martie,16, Tribunalul Judiciar
din Bacău trimite adresă Prefectului prin care-l
înştiinţează de reclamaţia plenipotentului
Mănăstirilor Precista şi Răducanu din Târgu-
Ocna, împotriva lucrării candidatului din 1861,
noiembrie, 18, şi a geometrului ţinutului pentru
delimitarea părţii de pământ din moşia Brăteşti a
lui Lascăr Răducanu transmisă lui Ion Sion fără
îndeplinirea tuturor formalităţilor de proprietate,
având obligaţia de a ţine mănăstirile în stăpânire
aşa cum a fost înainte de lucrare.

1862, mai, 12, Târgu-Ocna - Egumenul
Mănăstirilor Precista şi Răducanu din Târgu-
Ocna se adresează candidatului Judecătoriei
Bacău, Iancu Ganea, referitor la hotârnicia moşiei
Zebea dinspre Bârsăneşti, Călbea şi Brăteşti,
precizându-i că trebuie respectată hotărnicia ce
o are din 24 noiembrie 1794, neîngăduind
încălcarea drepturilor sale de proprietate.

Pe clopotul cel mic al bisericuţei construită pe
locul vechiului schit este notat: „Acest clopot di(n)
satul Brăteşti (cu) hramul Adormire(i) Precistii
1795 ma...3 ”.

În partea de sud-vest a satului Brăteşti, pe
dealul Osoiului a fost satul Osoiul. Acest lucru
este consemnat într-un document din 1666,
iunie, 11, din care aflăm că se face un schimb
de moşie: pentru o parte din satul Bahna se dă
o jumătate din satul Osoi la Trotuş.Este înglobat
în satul Brăteşti.

În partea de sud-est a satului Brăteşti, pe cursul
superior al pârâului Caraclău, a fost satul Slăveştii.

În documentul din 1803, septembrie, 10, este
menţionată moşia Slăveşti în vecinătatea moşiilor
Voiceşti şi Bârsăneşti. Satul Slăveştii a fost
înglobat în satul Brăteşti (probabil pe la 1887).

Vlăiceştii a fost sat lângă satul Brăteşti, pe cur-
sul superior al pârâului Caraclău.
Într-un document din 1627, aprilie, 20,
este notat schimbul pe care-l face
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Dumitraşcu Ştefan, mare logofăt, cu
Parasca, jupâneasa lui Nicoară, fost
comis: o parte din satul Sârbşori pe

satul Vlăiceşti, la Trotuş.
Într-o copie a unui Raport de expertiză din

11 aprilie 1914 aflăm hotarele moşiei Brăteşti:
„Parcurgând împreună cu părţile prezente listele
de astăzi ale moşiei Brăteşti (trupurile întrunite)
în special din capul moşiei Berzunţi până la
Glodosul am văzut că ele sunt cuprinse între
punctele următoare: despre Dofteana, începând
în Măgură se scoboară spre sud prin culmea
zisă „a Pravililei“, urmând drumul de pe culme
până la un stâlp mare de lemn deasupra Obârşiei
Chiliilor. De aici hotarul părăseşte culmea şi
coboară pârâul Chiliilor pe care îl urmează până
la întâlnirea hotarelor Vâlcelelor (fosta moşia
Ocnii). De aici mergând spre sud-est se ridică
pe dealul Bourilor, taie drumul Bourilor, trece
Topila din Prislop, ajunge în Pleasca lui Jivodcă,
coboară la fântâna lui Jivodcă, traversează
drumul Ocnelor şi apoi schimbă direcţia în
aproape drept spre nord-est, ajunge la Pivniţa
Uriaşului, trecând peste pârâul Caraclăul, trece
apoi peste pâraiele Brăteştiului şi Holbei şi ajunge
la Stejar ce este colţul a trei hotare: Bârsăneşti,
Brăteşti şi moşia Ocnei.” (Preotul Vasile V.
Parincu)

Într-o copie a Hotărârii Curţii de Apel din
Galaţi, S.T. din 16 septembrie 1921, se fac referiri
la istoricul moşiei Brăteşti:

 „În anul 1817 serdarul Iordache Lascăr a
cumpărat de la răzăşi prin mezat moşia Brăteşti
cu documente de proprietate datate încă de la
1797. După 32  ani de la data cumpărării în
1849 s-au formulat pretenţii din partea Fiscului
care susţinea că a fost încălcat în moşia sa Ocnele
de Iordache Lascăr şi atunci printr-o hotărâre a
Divanului şi cu un hrisov domnesc a lui Ghica
Vodă (17 august 1849) (copia la pagina 370
adusă Curţii de Apel Iaşi). Iordachi Lascăr a fost
apărat de pretenţiunile ce se formulase de fisc
contra sa şi prin acel hrisov ce consfinţeşte din
nou drepturile sale asupra moşiei Brăteşti
menţionându-se vechea hotărnicie de la 1797
care constata că această moşie se învecineşte la
apus cu Doftana, la miazăzi cu moşia Gospod, la
răsărit cu Slăveştii şi Bârsăneştii iar la miază-
noapte cu Berzunţul.

La 1860 moare Iordache Lascăr şi această
moşie se împarte între cei trei fii ai săi şi anume:
Răducan, Iancu şi Costachi (fiecare câte 438
fălci). La 1861 Răducan Lascăr vinde porţiunea
sa din moşie lui Ion Sion specificându-se în act
că se vinde o treime din fosta moşie. Acest lot în
întindere de 438 fălci s-a stăpânit de Ioan Sion
şi după moartea sa de fiul său Gheorghe Sion.
A doua treime din Brăteşti, cea cuvenită lui
Costache Lascăr s-a ipotecat de către acesta
la 1865 D-nei Tulbure şi în 1870 fiind scoasă în

vânzare s-a adjudecat asupra lui Alexandru
Popovici, care la rândul său a vândut-o lui
Eduard Zetter care după mai multe judecăţi şi
contestaţiuni este pus definitiv efectiv în
posesiunea acestui lot în întindere de 438 fălci
consistând din mijlocul moşiei şi care se
stăpâneşte şi astăzi de ultimul cumpărător
Verdeanu. În fine ultima treime din moşia Bră -
teşti, acea cuvenită lui Iancu Lascăr a rămas
după moartea acestuia şi a fratelui său Răducan
în proprietatea fratelui lor Costachi Lascăr care
o vinde lui Ştefan Theodoru în anul 1869, acesta
o vinde în 1875 lui Pavel Hociug, ca mai apoi
îşi întăreşte drepturile sale asupra acestui teren
în urma unei judecăţi cu Ion Sion şi Gheorghe
Cozoni. În 1877 vinde această  treime
căpitanului Neculai Lazarescu care o vinde în
1879 lui Militiadi Toni şi care, în fine, o vinde lui
Gheorghe Sion în 1886.”

La 25 noiembrie 1909 Gheorghe Sion
vinde lui Gheorghe N. Cavallioti moşia din
Brăteşti şi anume aceea ce se mărgineşte cu
pârâul Albele, cu moşia Târgu-Ocna, cu
Glodosu, cu fosta moşie Codreanu, cu moşia
Brăteşti a minorilor Borisov, fosta Marcovici.

În 1914, ianuarie, Gheorghe C. Burniche,
gardianul moşiei şi a pădurii Brăteşti notează
pe o foaie de hârtie: „Locuitorii au făcut clacă la
Costache Lascăr pe care moşie au şi fost
împroprietăriţi un număr de 75 locuitori cu 148
fălci şi 40 prăjini”.

La 1774, iunie, 15, când s-a întocmit cata-
grafia, satul Brăteşti făcea parte din ocolul
Tazlăului Mare de Sus şi este notat ca sat
răzăşesc. În 1774 satul  Brăteşti avea: „19 -
toată suma caselor, 2 - scădere rufeturile, însă: 1
diacon, 1  femeie săracă, 17 rămân birnici.”

................................................................................................................................................................
În 1816 „Brăteştii, a pitarului Dumitrachi

Cozoni din Tazlăul de Gios” C figurează cu 20
locuitori în Condica vistieriei Moldovei.

...............................................................................................................................................................
În catagrafia din 1832 (I) sunt recenzaţi:

locuitorii birnici = 41, mazili = 1, preoţi = 2, dascăli
= 2, bătrâni şi nevolnici = 2, văduve = 7, slujbaşi
voinici = 9. Total = 64. Proprietar al satului este
Iordache Lascăr.

(D.J.A.N., Iaşi, fond Visteria Moldovei, TR.
166, op. 184, condica nr. 10, f. 281 – 286).

...............................................................................................................................................................
În anul 1912 erau 145 de case, iar în anul

1941 erau 213 case. La 12 noiembrie 1978 erau
408 case (conform recensământului ).

................................................................................................................................................................
 Acestea sunt datele culese de mine din

documentele care mi-au parvenit.
Gândesc că ele fac parte din istoria satului

Brăteşti, unde şi eu mi-am adus obolul mulţi ani în
calitate de profesor şi director de şcoală. Ele ar
putea constitui un crâmpei din monografia satului.

Dragã Marie,
Îþi scriu scrisoare de bucurie, aºa

cum ne îndeamnã Domnul Hristos dupã
ce ne aratã care oameni sunt fericiþi:

„Fericiþi veþi fi când vã vor ocãrî
pe voi ºi vã vor prigoni ºi vor zice
tot cuvântul rãu împotriva voastrã,
minþind din pricina Mea! Bucuraþi-vã
ºi vã veseliþi, cã plata voastrã multã
este în ceruri!”

Gândind acestea, ne amintim de
toþi mucenicii (mai ales ai neamului
nostru românesc), de toþi cei care au
pãºit pe aceste plaiuri, au trãit dupã
învãþãtura sfântã creºtin-ortodoxã ºi au
murit pentru ea.

 Din cele mai vechi timpuri, de la
începutul creºtinãtãþii pe pãmântul
dobrogean al þãrii noastre (pãmânt plin
de mãrturii, mãrturisitori ºi sfinþi – unii
chiar contemporani cu noi) ºi pânã în
zilele noastre, în fiecare colþiºor de þarã
întâlnim oameni care s-au nevoit pentru
Hristos. ªi câþi sunt încã necanonizaþi!

Unul dintre cei mai recenþi este
Sfântul Ioan Iacob, numit Hozevitul,
moldovean de origine.

El s-a nãscut în satul Crãiniceni,
comuna Pãltiniº, fostul judeþ Dorohoi
(azi Botoºani), la data de 23 iulie 1913;
pãrinþii ºi bunicii lui erau oameni foarte
evlavioºi; meritã amintiþi bunicii lui,
deoarece a fost crescut de ei, pentru
cã mama sa – Ecaterina – a murit pe
când cel ce avea sã devinã sfânt era
încã alãptat. Tatãl sãu, pe nume
Maxim, a devenit erou în rãzboiul pentru
întregirea neamului. De aceea, fiind
(mai târziu) un bun stihuitor, a lãsat,
printre cele aproximativ 200 de poezii,
ºi aceste versuri: „Rãmas  de mic
orfan pe lume, / Ca un copil al
nimãnui, / Mi-am pus nãdejdea mea
spre Domnul, / Cerând de-a pururi
mila Lui!  Bunica, Dumnezeu s-o
ierte,/ Mi-a semãnat de
timpuriu, / În suflet tainele
credinþei / ªi rodul lor mã

O þarã
cu sfinþi
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þine viu. O, scumpa mea
bãtrânã scumpã, / Eu tot ce

am, îþi datoresc. / Cãci m-ai adus la
cunoºtinþa / Pãrintelui Celui Ceresc!”

ªcoala primarã ºi gimnaziul le-a
fãcut în comuna natalã din fostul judeþ
Dorohoi, iar liceul într-un orãºel din
judeþul Cernãuþi, luând bacalaureatul în
anul 1933. În acest timp, dupã moartea
bunicilor, a fost întreþinut de un unchi
al sãu, care avea ºi el 6 copii. În liceu
a dovedit multã dragoste pentru istoria
neamului ºi pentru literaturã, punând în
valoare ºi talentul sãu poetic.

Dar atracþia sufletului sãu era spre
mânãstire, dragostea pentru viaþa
monahalã fiindu-i insuflatã de bunica
sa Maria care îºi dorise foarte mult sã
devinã cãlugãriþã. Ea a renunþat însã,
pentru a-i purta de grijã ºi a-l creºte pe
copilul orfan Ilie, ce avea sã devinã
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.

Dupã ce a fãcut ºi stagiul militar,
s-a stabilit la Mânãstirea Neamþ ca
ucenic al stareþului Nicodim (patriarhul
de mai târziu). Aici a îndeplinit
ascultarea de bibliotecar ºi profesor la
ºcoala monahalã (transformatã mai
târziu în seminar) ºi farmacist, având
ºi cunoºtinþe medicale.

La 8 aprilie 1936 a fost cãlugãrit.
Apoi, mergând într-un pelerinaj la
Locurile Sfinte, a ajuns ºi la Mânãstirea
Sfântul Sava unde a ºi rãmas. Acolo
s-a ocupat de îngrijirea bolnavilor, a
învãþat limba greacã  ºi a tradus din
Vieþile pãrinþilor sfinþi, devenind preot
ºi stareþ la Schitul Românesc de la
Iordan. Dupã 5 ani, atras de viaþa de
pustnic, s-a retras într-o peºterã din
pustia Hozevei. Aici a ºi adormit în
Domnul la data de 5 august 1960 – zi
însemnatã de el însuºi pe pereþii chiliei.
În pustnicie a trãit hrãnit de pãsãrelele
ce luau firmiturile de la masa
cãlugãrilor din mânãstirea de pe Valea
Hozevei ºi care s-au manifestat cu
mare durere la prohodirea lui.

Viaþa lui s-a caracterizat printr-o
desãvârºitã smerenie, aºa cum reiese
ºi din versurile lãsate: „Vor trece anii
vieþii ºi eu mã voi sfârºi,/ Iar în
pustia asta, mai vrednici vor veni./
Vãzând aici mormântul mã vor cinsti
cumva,/ Necunoscându-mi viaþa ºi

neputinþa mea./ Sã nu priviþi cu
cinste la trupul meu potrivnic,/ Cãci
nu voia sã rabde canonul cel de
schimnic.”

 Dupã 20 de ani, un fost ucenic al
sãu, ajuns în America, a venit cu niºte
prieteni dorind sã-l vadã, dar gãsindu-l
înmormântat a solicitat deschiderea
mormântului. Astfel, a fost gãsit întreg,
neputrezit ºi binemirositor. Atunci i-au
fãcut o raclã frumoasã ºi l-au aºezat
în bisericã.

 A fost remarcat, în timpul vieþii,
de cãtre arhimandritul Victorin
Ursache, superiorul Aºezãmintelor
româneºti de la Locurile Sfinte, ce
avea sã devinã apoi episcop în America
(ºi el format teologic tot la Cernãuþi,
absolvent în 1937).

Sfântul Ioan ºi-a petrecut viaþa
numai în rugãciuni ºi post, flãmând ºi
înfrigurat, dormind pe o rogojinã.
Citea mult din Sfânta Scripturã ºi din
operele Sfinþilor Pãrinþi. În 1960, fiind
foarte grav bolnav ºi simþindu-ºi
sfârºitul, s-a împãrtãºit cu Sfintele
Taine ºi ºi-a încredinþat sufletul în
mâinile Domnului în ziua de 5 august,
la vârsta de 47 de ani.

Sfântul Ioan Iacob este un
exemplu de creºtin adevãrat: de cum
se face ascultare, cum sã te rogi, cum
sã rabzi boala, lipsurile ºi defãimarea,
cum sã slujeºti, cum sã iubeºti pe
Dumnezeu ºi aproapele, cum sã
îngrijeºti pe bolnavi, cum sã te smereºti,
cum sã conduci (muncind alãturi de
ceilalþi ca un rob), cum sã trãieºti ºi
chiar cum sã mori.

Pentru viaþa sa îngereascã ºi
pentru pilda vie de credinþã, a fost
canonizat la 20 iunie 1992 fiind
sãrbãtorit ºi trecut în calendar pe data
de 5 august. Dorinþa mare a românilor
este de a aduce sfintele sale moaºte în
þara unde s-a nãscut din pãrinþi
binecredincioºi, simpli þãrani, precum
ºi unde s-a format ca monah. În anul
1999, Mânãstirea Neamþ a primit o
pãrticicã din sfintele sale moaºte.

Anul acesta, cu ocazia
centenarului naºterii sale, pãmântul
Moldovei a tresãltat de bucuria
credincioºilor care s-au adunat sã-l
cinsteascã ºi sã i se roage: la

Mânãstirea Neamþ, la Seminarul
Veniamin Costache de la Mânastirea
Neamþ, la biserca din Crãiniceni (unde
îl ducea binecredincioasa sa bunicã,
înãlþând rugi). În Crãiniceni s-a fãcut
ºi o procesiune de la biserica „Sfânta
Treime” la casa Sfântului Ioan Iacob,
în cântãri sfinte, unele chiar pe versuri
ale sfântului.

Ca unui rugãtor fierbinte pentru
neamul nostru, pe care l-a iubit, i s-au
ridicat multe locaºuri de închinãciune
în toatã þara.

„În aºteptarea Sfintelor sale
moaºte întregi, suntem încredinþaþi cã
acolo sus, la Tronul Mântuitorului
Hristos, alãturi de Maica Domnului ºi
de toþi Sfinþii, avem un rugãtor din
neamul nostru românesc care
mijloceºte pentru toþi” (Pr. Prof. Ioan
Mihoc - director al Seminarului
Teologic de la Mânãstirea Neamþ).

 ªi noi, dragã Marie, chiar dacã
anii cei mulþi pe care-i purtãm în spate
nu ne-au îngãduit sã fim printre pelerinii
la locurile sfinte din acest an, avem
nãdejde mare în ajutorul ce ni-l vor da
rugãciunile noastre pe care Sfântul
Ioan Iacob Hozevitul la va duce la
Atotputernicul ºi Bunul Dumnezeu.

Sãnãtate ºi mântuire,
 A ta sorã, Laetitia

1) Arhimandrit Timotei Aioanei – „Sfântul
Ioan Iacob sau centenarul unui vas ales”
(câteva numere din ziarul „Lumina” -
august 2013)
2) Ion Buºagã, „Biblioteca naþionalã a
României îºi sãrbãtoreºte ocrotitorul
spiritual” – ziarul „Lumina” din 3 august
2013
3) Dan Cârlea, „Sfântul Ioan Iacob, un om
cât un pateric”– ziarul „Lumina” din 3
august 2013
4) Constantin Ciofu, „Sfântul Ioan Iacob
cinstit în Moldova” – ziarul „Lumina” din 3
august 2013
5) ªtefan Sfârghie, „Un rugãtor fierbinte
pentru neamul românesc” – ziarul „Lumina”
din 5 august 2013
6) Silviu-Andrei Vlãdoianu, „Pe urmele
Sfinþilor” – revista „Lumea Credinþei” din
august 2007

BIBLIOGRAFIE
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Fiecare individ, la fel ca şi colectivitatea,
este preocupat de marile probleme ale
alimentului, alimentaţiei şi comportamentului
alimentar , căutându-se soluţii corecte la
întrebările: ce, cum, când, cât şi unde mâncăm
pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice, dar
şi cultural, cunoscut fiind faptul că hrana şi
stilul de viaţă sunt factorii esenţiali ai prevenirii
bolii, ai menţinerii sănătăţii, ai creşterii calităţii
vieţii şi ai încetinirii îmbătrânirii. Ştiinţa modernă
a demonstrat la cel mai profund nivel, cel
molecular, că „suntem cu adevărat ceea ce
mâncăm şi ceea ce au mâncat părinţii şi
strămoşii noştri”, că suntem fiinţe unicat şi avem
nevoie de o dietă strict personalizată, că
„suntem, în concluzie, suma alegerilor noastre,
inclusiv a celor alimentare”.

Cum trăiau bunicii noştri

 Dacă privim doar cu o jumătate de secol
în urmă vom constata deosebiri radicale între
stilul de viaţă al bunicilor noştri şi cel al omului
modern, totdeauna agitat, în criză de timp, stresat
şi tentat să obţină confortul absolut. Bunicii noştri
aveau un stil de viaţă mai activ, erau mai
rezistenţi şi mai sănătoşi. Acest stil de viaţă se
caracterizează, în principal, prin:

- activitate fizică moderat-intensă
(mergeau frecvent pe jos);

-  gândire pozitivă;
- acordau atenţie orelor de masă (un

adevărat ritual) şi luau masa într-un cadru liniştit,
concentrându-se asupra acesteia;

- consumau alimente mai natural,
provenind din mai multe surse alimentare şi mai
puţin prelucrate, chimizate;

- îşi preparau de regulă hrana în casă şi
doar pentru o zi, maxim două;

- nu foloseau aditivi alimentari, grăsimi
artificiale, îndulcitori artificiali şi zaharuri rafinate;

- uleiurile erau nerafinate, presate la rece;
- nu trăiau într-o perpetuă sărbătoare

alimentară! Consumau mai puţină carne şi
foarte puţine preparate industrial din carne,
mezeluri, cârnaţi (iar acestea erau preparate
în gospodărie sau în condiţii naturale, mult
diferite de cele industriale actuale);

- se ridicau de la masă când încă le mai
era foame, nu se ghiftuiau;

- miercurea şi vinerea ţineau post (în
aceste zile nu consumau alimente de origine
animală: carne, lapte, ouă). Dar, atenţie!
Posturile de miercuri şi vineri din timpul
săptămânii totalizau împreună cu posturile
mari peste 200 zile/an!

Cum mănâncă românii
- nu consumau dulciuri rafinate, produse

de cofetărie, patiserie decât la ocazii, sărbători.
Obezitatea era aproape necunoscută (de altfel,
obezitatea este necunoscută în natură, numai
omul modern şi animalele domestice suferă de
obezitate!);

- nu existau lanţuri de restaurant tip fast-
food;

- nu consumau băuturi răcoritoare,
energizante, ci apă de izvor;

- nu consumau cantităţi excesive de
băuturi alcoolice industriale (bere, vin, lichioruri)
de calitate îndoielnică;

- alimentele consumate nu aveau densităţi
calorice enorme, aşa cum au cele de astăzi;

- porţiile de mâncare nu erau gigantice
precum cele actuale.

Agricultura nu era încă atât de intensivă,
chimizată, alimentele nu erau iradiate,
conservate, aditivate, preparate la microunde
din aluaturi şi cărnuri congelate. Legumele nu
creşteau în substraturi sintetice (sere, solarii).
Animalele şi păsările nu erau furajate cu
nutreţuri chimizate şi plante modificate genetic
(cu efecte negative asupra compoziţiei cărnii,
ouălor, laptelui), se puteau mişca liber şi
consumau furaje naturale. Mai mult, poluarea
globală a mediului înconjurător ne aduce
invariabil şi inoxerabil aceste chimicale în farfurie,
îmbolnăvindu-ne.

 În plus, am devenit profund sedentari
(stare nenaturală a omului) şi, în acelaşi timp,
suntem sclavii papilelor noastre gustative, ai
simţurilor noastre care ne înşală şi ne introduce
pe nesimţite boala în corp.

Cum arată stilul de viaţă
astăzi?

Păi cam aşa (bineînţeles, total diferit de
cel al bunicilor noştri):

- am adoptat un stil de viaţă sedentar, nu
mai dorim să facem nici un fel de efort fizic, ca
urmare obezitatea la copii şi adulţi a devenit
epidemică, îmbolnăvindu-ne de diabet tip 2, boli
cardiovasculare;

- consumăm alimentele haotic (pe stradă,
în autobuz, privind la televizor, în faţa
calculatorului), sărim de regulă peste micul
dejun, mâncăm seara nu numai excesiv, dar şi
mâncăruri grele;

- consumăm alimente pentru că sunt
ieftine, gustoase sau sunt trendy-cool, chiar fără
să ne fie foame sau sete;

- în fiecare moment avem un festin, mereu
este sărbătoare alimentară;

- nu ţinem perioade de restricţie alimentară
voluntară (post), pentru a oferi posibilitatea
organismului de a se detoxifica de anumiţi
nutrienţi, E-uri, poluanţi;

- consumăm excesiv băuturi alcoolice
industriale;

- înlocuim apa cu alte alimente fluide (bere,
lapte, cafea), ignorând faptul că apa nu poate fi
înlocuită de nici un alt fluid alimentar, aşa cum
laptele matern nu poate fi înlocuit de nimic
altceva;

- utilizăm cuptorul cu microunde la
încălzirea sau prepararea alimentelor - ceea
ce scade valoarea nutritivă şi generează
modificări periculoase structurii acestora;

- nu asociem corect alimentele, provocând
o digestie nesănătoasă, cu procese de
putrefacţie cancerigene;

- consumăm prea puţine fructe şi legume
proaspete de sezon, prea puţine alimente
integrale nerafinate, prea pu ţ ine f ibre
alimentare;

- nu respectăm bioritmurile individuale şi
alternanţa perioadelor de activitate cu cele de
odihnă.

Adulţii, adolescenţii şi, mai grav, copiii sar
peste micul dejun. Tinerii îşi încep ziua cu o
cafea şi o ţigară. Continuă eventual cu un
preparat de tip fast-food (sandwitch, hamburger)
fără valoare nutritivă, dar explodând de calorii
goale, în loc de apă beau băuturi tip cola,
energizante, sucuri industriale pline de E-uri şi
calorii, sau fără calorii, dar cu îndulcitori chimici
şi până mai târziu nu mai mănâncă aproape
nimic. Seara, însă, compensează totul cu
alimente grele, indigeste şi nehrănitoare. Şi,
iată cum trece o zi întreagă fără să îşi hrănească
trupul şi-aşa solicitat cu nici un fel de nutrienţi,
ba mai mult, bietul organism a intrat în stare de
avarie, încercând disperat să se cureţe de toate
balasturile introduse benevol pe gură!

Ştiţi cum e asta? Ca şi cum am pune
maşinii noastre dragi cel mai prost ulei de motor
posibil de pe piaţă! Maşina, sărăcuţa, merge
ea ce merge, se poticneşte, mai dă motorul un
rateu şi, la un moment dat, buf...gata, nu mai
funcţionează!

Trebuie să avem voinţa şi înţelepciunea
de a ne întoarce, măcar parţial, la obiceiurile
de viaţă şi alimentaţie tradiţionale ale înaintaşilor
noştri pentru a ne cruţa atât sănătatea noastră,
cât mai ales pe cea a generaţiilor viitoare, care
devin din ce în ce mai sensibile.

PĂRĂSINDU-NE TRADIŢ I ILE Ş I
ADOPTÂND UN STIL  DE VIAŢĂ
STRĂIN NOUĂ NE-AM PIERDUT
O PARTE DIN IDENTITATEA
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Ing. Drd. Presb. Nicoleta VARTOLOMEI

La Vecernia Sfântului Nicolae, anul
acesta, a avut loc în biserica Parohiei
Viiºoara, lansarea cãrþii pãrintelui Petru
Roncea: „Lumini în umbre”, tipãritã cu
binecuvântarea P. S. Dr. Ioachim
Bãcãuanul, Episcop Vicar al Arhi-
episcopiei Romanului ºi Bacãului la
Editura „Oastea Domnului” din Sibiu în
2013.

Lansarea s-a fãcut în cadrul mani-
festãrilor de hram ale parohiei ºi cum
începutul oricãrei zile liturgice se face
cu Vecernia, potrivit textului scrip-
turistic „ºi a fost searã ºi a fost
dimineaþã”, putem afirma cã Sfântul
Nicolae în marea sa bunãtate a mai
dãruit credincioºilor încã o carte de
învãþãturã creºtinã. Deºi avem
numeroase cãrþi religioase – ºi pentru
acest motiv nimeni nu le mai preþuieºte
la adevãrata lor valoare –, textele din
aceastã carte au fost pentru început
„verificate” prin lansarea lor pe „piaþã”
în foaia „Iisus Biruitorul”. De altfel, toate
predicile pãrintelui Petru Roncea au fost
tipãrite iniþial ºi încercate în aceastã
foaie cu un tiraj de aproape 4000 de
exemplare, deci 4000 de inimi au spus
„da” în rugãciune tipãririi în continuare
a acestor texte în acelaºi volum.

Cartea este structuratã asemenea
Sfintei Scripturi în douã pãrþi: prima parte
(9 capitole) este legatã de perioada
pregãtirii oamenilor pentru venirea lui

„Lumini în umbre”,
Preot Petru Roncea, 2013

Hristos, iar a doua parte vorbeºte despre
Maica Domnului, Penticostar, Lucrarea
Duhului Sfânt în om, finalizându-se cu
patru capitole dedicate îndreptãrii.

P. S. Episcop Dr. Ioachim Bãcã-
uanul a scris despre aceastã carte în
prefaþã: „Avem înainte o nouã carte a
ostenitorului întru ale condeiului,
pãrintele Petru Roncea, de data aceasta
într-o încercare de a descoperi în
umbrele slovei sfinte prezenþa
luminoasã a lui Hristos, de aceea ºi-a
numit cartea cu acest titlu paradig-
matic: «Lumini în umbre». Dumnezeu
ne dã fiecare pãrticicã de timp: orã, zi,
sãptãmânã..., ca un dar nepreþuit al
Sãu. Astfel, fiecare lucrare a noastrã,
fiecare virtute sau creaþie pozitivã este
un grãunte pe care-l semãnãm în
eternitate. De aceea apelul de a fi
constructivi ºi de a face binele devine,
în acelaºi timp, o chemare la viaþa
veºnicã. Astfel, atunci când ultima clipã
petrecutã pe pãmânt va veni, dacã
sufletul nostru este încãrcat de virtuþi,
el va învinge cu mai multã uºurinþã
obstacolul care ne separã de celãlalt
tãrâm al vieþii. Dincolo de acest obstacol
este viaþa plenarã în Hristos, prin
puterea Duhului Sfânt. Acest excurs al
ostenelilor întru asemãnarea cu Hristos
ni-l prezintã ºi cartea ce ne stã înainte.
Ea începe cu profeþiile despre Mesia
care strãlucesc ascunse în binecuvân-

tãrile pe care bãtrânul Iacov, cel care
s-a luptat cu Dumnezeu ºi a ieºit
biruitor, le-a dat celor doisprezece fii ai
sãi pe când era pe patul morþii. Autorul
aduce înaintea cititorilor strãfulgerãri de
duh din gândirea Pãrinþilor Bisericii care
au zãrit umbra lui Hristos preumblân-
du-se în jurul cuvintelor patriarhului nou-
numit Israel.”

Valoarea cãrþii este cu atât mai
mare cu cât cititorul are acces la texte
greu de gãsit ale Sfinþilor Pãrinþi, fiind
vorba de acele P.S.B.-uri (Pãrinþi ºi
Scriitori Bisericeºti), cãrþi aflate doar în
bibliotecile parohiale sau academice.
Pãrintele Petru Roncea a tipãrit 9 cãrþi
în 10 ani, rugându-l în glumã cu ocazia
lansãrii ca pânã la Crãciun sã mai
publice o carte, pentru a avea un raport
de o carte pe an. Cu sau fãrã aceastã
a zecea carte, efortul pãrintelui este
extraordinar. Numai cât timp a fost
necesar pentru a scrie aceste 9 cãrþi la
calculator – ºi vã asigur cã ºi le transcrie
singur – ca sã nu mai vorbim cã aceste
cuvinte izvorãsc dintr-o trãire specialã,
o gândire aparte ºi un efort susþinut în
plan duhovnicesc. Dupã multe drumuri
pe la tipografie, multe nopþi nedormite
pentru a închega aceste cuvinte, îi dorim
pãrintelui sã se bucure de lumina din
ochii cititorilor sãi, dar mai ales de
lumina Crãciunului, fãrã de care nu am
fi avut nici o carte-cãlãuzã cãtre
Dumnezeu.

Preot Cãtãlin ILIE

NOASTRĂ ,  DIN CULTURA Ş I
CREDINŢA CARE AU DAT
ACESTUI NEAM PUTEREA DE A

REZISTA PESTE VEACURI.
Având în vedere acestea, mesele de

Crăciun trebuie abordate cu mare cumpătare,
împărţind bucatele în reprize mici şi dese, cu
pauze de plimbare în aer curat. În încăperea în
care luăm mesele de sărbători în nici un caz nu
trebuie să fumăm. De Crăciun obişnuim să ne
desfătăm cu sarmale, carne de porc şi produse
tradiţionale din porc (caltaboşi, şorici, tobă, piftie,
cârnaţi, şunculiţă afumată). Toate aceste
produse sunt extrem de greu de digerat, bogate
în grăsimi şi au densităţi calorice foarte mari.
Consumaţi eşalonat şi câte puţin din bunătăţi,

fără a le amesteca, nu vă grăbiţi să terminaţi
totul deodată.

Astfel, vă veţi bucura de sărbători, vă veţi
hrăni cu bucatele, dar vă veţi hrăni şi spiritual.
Chiar aceste mari sărbători creştineşti ne impun
autostăpânirea, ca o dovadă de credinţă şi
superioritate a fiinţei umane, în care licăre
scânteia divină.

Cum putem întâmpina Naşterea Domnului
în stare de beţie, într-o postură nedemnă
degradantă şi jignitoare la adresa Divinităţii?

Şansa nostră este să alegem să trăim în
armonie cu natura, altfel consecinţa este una
singură: autodistrugerea personală şi globală!
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PS Ioachim oferă distincţia de iconom-stavrofor
părintelui paroh Ciprian Genes

Activităţile pe care le-am desfăşurat în ultimul
trimestru au fost diverse şi au privit, în primul rând,
asigurarea unui climat corespunzător de muncă
şi trai pentru cetăţenii oraşului nostru.

 Astfel, vă informăm că am continuat activităţile
de realizare a racordurilor la noua reţea de
alimentare cu apă, fiind efectuate racorduri la peste
80% dintre  beneficiari. Acţiunea va continua atât
cât vor fi condiţii meteorologice corepunzătoare în
acest an şi se vor finaliza la începutul anului viitor.

Lucrările de construcţii din cadrul proiectului
„Amenajare spaţiu public şi mobilare urbană pe
str. Victoriei “ se desfăşoară  potrivit  graficului,
fiind realizate până la această dată instalaţiile de
apă şi canalizare, instalaţiile electrice, trotuarele şi
pavajele din piatră cubică etc. Lucrările vor fi sistate
pe timpul iernii şi vor fi reluate în primăvară.

Tot în această perioadă a fost reabilitat
acoperişul, s-au reparat  faţada, instalaţia electrică
şi instalaţia de încălzire la Casa de Cultură, urmând
ca, în limita fondurilor bugetare disponibile, să se
treacă la realizarea unor lucrări de reabilitare a
interiorului acestui obiectiv şi respectiv de dotare
cu echipamente specifice. La  etajul clădirii în care
îşi desfaşoară activitatea medicii de familie au fost
realizate cu fonduri de la bugetul local reparaţii la
pardoseală, zugrăveli, reabilitarea instalaţiei
electrice, s-au înlocuit ferestre. La începutul anului
viitor, când vor fi condiţii meteorologice prielnice,
vom continua cu repararea şi reabilitarea spaţiilor
de la parterul acestei clădiri.

În acelaşi cadru al atenţiei pe care o
acordăm cetăţenilor oraşului, începând cu mijlocul
lunii octombrie, am procedat la distribuirea
alimentelor primite de la Comunitatea Europeană,
activitate ce s-a desfăşurat în condiţii corespun-
zătoare. De aceste produse au beneficiat un
număr de peste 1500 de cetăţeni ai oraşului cu
venituri modeste şi situaţii sociale precare.

Un loc însemnat în agenda de lucru l-au
constituit evenimentele devenite tradiţionale pentru

Realizări şi bucurii la sfârşit de an
oraşul nostru. Ziua de 1 octombrie este ziua
internaţională dedicată persoanelor vârstnice, iar
Primăria Tg. Ocna împreună cu Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
au făcut din această zi o sărbătoare aducând
bunicii în mijlocul comunităţii. Concursurile „Plă-
cintele bunicilor“ şi „Bicicleta, prietena vârstei a
treia“, ajunse la a treia ediţie, s-au bucurat şi în
acest an de o prezenţă numeroasă, cele mai bune
plăcinte şi cei mai buni „biciclişti“ fiind premiati cu
premii în bani şi obiecte.  „Acţiunea  a fost o reuşită“,
după cum afirma Domnul ec. Ştefan Şilochi,
Primarul oraşului Tg. Ocna. La acţiune au parti -
cipat persoane aflate în Centrele pentru
recuperarea persoanelor cu dizabilităţi de la Tg.
Ocna, Comăneşti, Dărmăneşti şi Răchitoasa, dar
şi un număr însemnat de cetăţeni ai oraşului,
persoane vârstnice şi nu numai.

În data de 4 octombrie, sala de sport de la
Colegiul „Costache Negri“ s-a dovedit a fi
neîncăpătoare  pentru numărul mare de profesori,
învăţători şi educatori,  cadre didactice în activitate
şi pensionari, lideri de sindicat sărbătoriţi în cadrul
manifestărilor dedicate „Zilei internaţionale a
educaţiei“, acţiune la care au participat primarul
oraşului, Domnul Ştefan Şilochi, şi administratorul
public Domnul Cristian Ciubotaru.

 Oraşul Tg. Ocna – împreună cu alte patru
localităţi din judeţul Bacău – a fost inclus în proiectul
„Metamorfoze culturale băcăuane“, proiect
finanţat de către Consiliul Judeţean Bacău, care
şi-a propus prezentarea  unor imagini ale
obiectivelor istorice şi culturale, de ieri şi de azi.
În data de 24 octombrie, în piaţeta din centrul
oraşului au fost expuse un număr important de
fotografii cu astfel de obiective, ocazie cu care
elevilor prezenţi într-un număr mare la această
acţiune le-au fost oferite  informaţii şi explicaţii de
către experţii societăţii care a derulat proiectul.

Pentru al VIII-lea an consecutiv, la 1
noiembrie am avut bucuria de a sărbători, într-o

atmosferă deosebită, „Ziua vânătorilor de munte“.
În cadrul activităţilor organizate cu acest prilej, un
pluton al Batalionului 22 „Vânători de munte“ din
Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, au găsit de
cuviinţă să ne fie şi în acest an oaspeţi şi să se
sărbătorească împreuna cu noi. Au fost prezenţi
la aceste manifestări, alături de oficialităţile locale,
Domnul general maior Nicolae Ciucă, coman-
dantul Diviziei 2 Infanterie „Getica“ de la Buzău,
Domnul general (rez.) conferenţiar universitar dr.
Vasile Jenică Apostol, reprezentanţi ai Asociaţiei
naţionale „Cultul eroilor“, filialele Bacău, Tg. Ocna
şi Oneşti, ai Asociaţiei cadrelor militare în rezervă
şi în retragere, Asociaţia veteranilor de război,
reprezentanţi ai partidelor politice, ai instituţiilor de
învăţamânt, băncilor,  societăţilor comerciale, un
numeros public.

După oficierea Te-deumului de către preoţii
parohiilor din oraş, au fost rostite alocuţiuni şi apoi
au fost depuse coroane de flori la Monumentul
Eroilor din faţa Casei de Cultură. Manifestările s-au
încheiat într-o atmosfera entuziastă. Garda de
onoare formată din plutonul de vânători de munte,
purtând cu cinste drapelul unităţii, în pas de defilare,
au prezentat onorul oficialităţilor şi mulţimii adunată
în piaţeta din faţa Primăriei. Alături de plutonul de
vânători de munte au prezentat onorul în pas de
defilare şi două plutoane formate din elevi de la
Şcoala Naţională de Formare şi Perfecţionare a
Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna.

Centrul de Cultură „George Apostu” din
Bacău a organizat, în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Primăria oraşului Tg. Ocna şi
Colegiul „Costache Negri” din Tg. Ocna, în data
de 22 noiembrie 2013, în sala de Consiliu, o acţiune
culturală în cadrul programului „Cultură –
Educaţie“. Întâlnirea a avut ca scop realizarea
unui dialog al elevilor de la Colegiul „Costache
Negri“ cu invitaţii Centrului de Cultură „George
Apostu“:  profesor universitar Ştefan Munteanu
de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău,
poeta Mirela Toniţa, studentul Cristian Purcaru,
ambii recitând poezii din propriile creaţii, profesor
doctor Ioan Mitrea, actorul Stelian Preda,  poetul
Valentin Mănescu, profesor Dan Petruşcă.

Ziua Naţională a României, 1 Decembrie , a
fost sărbatorită cu mult fast şi aplecare şi în acest
an. În piaţeta din faţa Primăriei au fost prezenţi
senatori, consilieri judeţeni, consilieri locali, cadre
militare, preoţi, medici, directori de instituţii şi societăţi
comerciale, funcţionari publici, reprezentanţi ai
unităţilor de învăţământ, un număr impresionant
de cetăţeni ai oraşului şi turişti aflaţi în staţiune.

Manifestările dedicate acestei
zile au fost deschise prin trecerea în
revistă a gărzii de onoare constituită



Nr. 4 / oct-dec 2013 27SAREA PÃMÂNTULUI

Reabilitarea strãzii Tiseºti
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cu acest prilej dintr-un detaşament de
jandarmi ai Inspectoratului Judeţean
Bacău. A urmat intonarea Imnului de

Stat al României după care soborul de preoţi
prezenţi la această activitate au oficiat un Te-deum,
prilej cu care au fost pomeniţi eroii locali căzuţi pe
toate câmpurile de luptă, prin jertfa lor obţinându-se
libertatea poporului român.

Despre însemnătatea acestei zile au rostit
alocuţiuni: Domnul senator Dan Tătaru, din partea
 Parlamentului României, Domnul general (r)
conferenţiar universitar dr. Vasile Jenică Apostol,
Domnul col. (rez.) Paul Valerian Timofte, Domnul
col. (rez) Gheorghe Pavel din partea Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” Bacău,
Domnul profesor Corneliu Stoica de la Colegiul
„Costache Negri” Tg. Ocna. Domnul colonel în
rezervă Paul Valerian Timofte a înmânat Domnului
primar Ştefan Şilochi Medalia comemorativă „95
de ani de la crearea statului naţional, suveran,
independent şi indivizibil ROMÂNIA MARE” pentru
merite deosebite în activitatea de cinstire a
memoriei Eroilor Neamului Românesc, din partea
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“
Bacău.

Următorul moment al manifestărilor l-a
constituit depunerea de coroane la Monumentul
Eroilor din faţa Casei de Cultură. Pe ritmurile
melodiei „Presăraţi pe-a lor morminte“,  au fost
depuse coroane de către Primarul oraşului – 
Domnul Stefan Şilochi, reprezentatul Parlamentului
României – Domnul senator Dan Tătaru, Consiliul
Judeţean Bacău –  prin Inspector Şcolar Judeţean
Doamna Theodora Şotcan, Inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă Bacău – prin căpitan George
Socaci, Consiliul Local Tg. Ocna, partidele politice,
asociaţiile, societăţile comerciale, unităţile de
învăţământ,  instituţiile  publice şi private din oraş.

Aşteptată de fiecare dată cu emoţie, dar şi
cu nemărginită bucurie, a fost defilarea gărzii de
onoare formată dintr-un detaşament de jandarmi
de la Inspectoratul Judeţean Bacău şi elevi de la
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Tg. Ocna, momentul primit cu aplauze
şi urale încheind  manifestările omagiale închinate
zilei României.

Odată cu lăsarea întunericului, în aceeaşi zi, a
fost deschis şi iluminatul festiv. Mii de steluţe si becuri
multicolore împodobesc şi în acest an oraşul,
constituindu-se într-un motiv de bucurie mai ales
pentru copii. Pentru aceştia, prin grija autorităţii publice
locale, dar şi a unor sponsori generoşi, a venit şi în
acest an Moş Crăciun cu daruri constând în dulciuri,
fructe, sucuri etc.  A fost mare bucurie în 17 decembrie
când sala de sport de la Colegiul „Costache Negri“,
unde prin grija autorităţilor a fost amenajat
„Miniorăşelul copiilor“, a devenit neîncăpătoare
pentru copiii veniţi să primească daruri de la
Moş Craciun. Fiecare copil a spus Moşului
poezii, i-au cântat şi au dansat împreună cu el!

Data de 3 decembrie constituie în fiecare an
un prilej de bucurie pentru persoanele cu diza-
bilităţi din cele două centre din oraşul nostru, şi nu
numai, care sărbătoresc „Ziua internaţională a
persoanelor cu dizabilităţi”. Şi de această dată
evenimentul, aflat la a doua ediţie, a fost organizat
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bacău împreună cu Primăria
oraşului Tg. Ocna. În cadrul acestei acţiuni, în
piaţeta din centrul oraşului au fost prezente
persoane pentru care soarta a fost nedreaptă,
din cele două centre din oraşul nostru, tineri,
copii, alti cetăţeni. Au fost lansate zeci de
lampioane de către persoanele cu dizabilităţi cât
şi de către ceilalţi participanţi, fiecare lampion
lansat  reprezentând o dorinţă a acestor persoa-
ne de a fi văzute, auzite şi apreciate asemenea
luminii făcută de lampioane în amurgul serii.

Într-o atmosferă specifică, în ziua de 4
decembrie, în biserica din Mina Salina, s-au
desfăşurat    activitătăţile prilejuite de sărbătoarea
Sfintei Varvara, patroana minerilor, hramul acestui
aşezământ de cult. A oficiat slujba arhierească un
sobor impresionant de preoţi, în frunte cu părintele
protopop Constantin Alupei de la Protoieria Oneşti,
în prezenţa oficialităţilor locale şi a unui număr
mare de enoriaşi din oraş şi din zonele învecinate.

Mina Salina a fost gazda unui alt eveniment
important pentru oraşul nostru. În spaţiul din
interiorul minei a fost amenajată de către Salina
Tg. Ocna, sub coordonarea Domnului director
general al SALROM  Bucureşti, ing. Aurel Bucur,
o sală de spectacole a cărei inaugurare a avut
loc la data de 18 decembrie. Sala va purta
numele marelui actor Florin Piersic, cel care
împreună cu actriţa Medeea Marinescu au fost
prezenţi la deschidere sustinând spectacolul
„Străini in noapte”.  A fost un spectacol de succes,
desfăşurat într-un cadru neconvenţional, cei doi
actori mărturisindu-şi bucuria  întâlnirii  cu publicul
târgocnean într-o sală de spectacol amenajată
la 240 m sub pământ!

Anul 2013 a fost un an cu multe realizări
pentru administraţia publică locală. Cea mai

importantă realizare este aceea că, în şedinţa din
data de 11 decembrie 2013,  Guvernul României
a aprobat o hotărâre pentru modificarea Anexei
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011
privind acordarea statutului de staţiune balneară
şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale
care dispun de factori naturali de cură.

Prin hotărârea adoptată se acordă statutul
de staţiune balneară şi balneoclimatică mai multor
localităţi şi areale din ţara noastră între care şi
oraşului TG. OCNA.  Pe aceeaşi coordonată a
realizărilor se înscrie şi obţinerea Licenţei de
explorare a izvoarelor de apă minerală din
Parcul Măgura şi semnarea de către Domnul
primar Ştefan Şilochi a Contractului de explorare
a acestora, la Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale Bucureşti.

Pentru că suntem în preajma sărbătorilor
de iarnă şi a încheierii anului, ţinem să mulţumim
cetăţenilor oraşului, societăţilor comerciale,
instituţiilor publice şi tuturor celor care ne-au fost
alături în demersul nostru de a fi permanent în
slujba comunităţii. Nu am fi avut realizările de
care am vorbit fără contribuţia nemijlocită a
consilierilor locali, a aparatului de specialitate din
primărie, a salariaţilor de la Compania de Utilităţi
Publice Tg. Ocna şi a altor oameni de bine,
cărora le aducem mulţumirile noastre.

Chiar dacă la focul de artificii oferit de
autoritatea publică locală la cumpăna dintre ani în
piaţeta din faţa Primăriei se vor face urări specifice,
primarul oraşului, Domnul ec. Ştefan Şilochi,
adresează, prin intermediul acestei reviste, gânduri
bune, urări de bine şi sănătate, succese şi împliniri
tuturor cetăţenilor şi îi asigură de toată deschiderea
sa pentru ducerea la îndeplinire a mandatului
încredinţat. Aceleaşi urări sunt adresate comunităţii
locale de Domnul viceprimar ing. Marcel David şi
de Domnul administrator public ec. Cristian
Ciubotaru. Să avem în anul ce vine cât mai multe
motive de a ne bucura împreună.

Sărbători fericite! La mulţi ani!
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

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

COMUNICAT DE PRESĂ

La ªcoala Naþionalã de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-
Ocna, în data de 13 decembrie 2013,
începând cu ora 1200, s-a desfãºurat
prelegerea susþinutã de domnul
profesor Corneliu STOICA, „Târgu-
Ocna – File de istorie”.

Alãturi de domnul profesor Corneliu
STOICA – o personalitate distinsã ºi
un cercetãtor neobosit al istoriei
locurilor trotuºene timp de peste 30
ani – elevii ºcolii s-au aflat mai bine
de o orã într-o incursiune plinã de
emoþii ºi culoare prin istoria ºi viaþa
micului oraº trotuºean care, timp de
aproape un an, devine casa tinerilor
veniþi la ºcoalã din toate colþurile þãrii.

Oaspetele nostru a invitat elevii sã
cunoascã mai în amãnunt frumuseþea

Cu privire la susþinerea unei prelegeri -  „Târgu-Ocna – File de istorie”

oraºului Târgu-Ocna, a subliniat
importanþa socialã ºi culturalã a
localitãþii Târgu-Ocna de-a lungul
istoriei, precum ºi personalitãþile
marcante ale oraºului.

Patosul cu care a vorbit elevilor cât
ºi bogãþia informaþiilor au sãdit în
sufletul tinerilor curiozitatea de a
cunoaºte frumuseþile acestor locuri,
iar reuºita absolutã a acestei prelegeri
a constat în faptul cã elevii, prin
intermediul invitatului, au trãit într-un
mod profund dragostea ºi pasiunea
unui om faþã de istoria acestor locuri
ºi mândria de a fi târgocnean.

Totodatã, în acest context, domnul
profesor, împreunã cu reprezentantul
Editurii Magic Print,  Delia Monica
VÎLCU,  au realizat o interesantã

prezentare de carte, respectiv: Istoria
ilustratã a oraºului Târgu-Ocna,  Valea
Trotuºului Ghid turistic vizual ºi ediþia
bilingvã Târgul anilor romantici. De
asemenea, elevii au fost fost interesaþi
de achizitionarea acestor cãrþi ºi au
primit autografe din partea autorului.

Profesorul a publicat de-a lungul
timpului numeroase volume, toate
promovând istoria ºi locurile frumoase
ale staþiunii Târgu-Ocna. Valea Trotu-
ºului, Enciclopedie, Dicþionar istoric
al localitãþi lor trotuºene ,  Istoria
oraºului Târgu-Ocna din cele mai vechi
timpuri pânã la 1918 sau Istoria
ilustratã a oraºului Târgu-Ocna din
cele mai vechi timpuri pânã la 1918 ,
sunt doar câteva dintre lucrãrile cunos-
cutului istoric ºi scriitor.


