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NOU!   «Sarea pãmântului» poate
fi accesatã ºi pe Internet, la
adresele www.vto.ro secþiunea
Ghid turistic - Publicaþii locale,
www. protoieria_onesti.ro ºi
www.tirguocna.ro

Între hotãrârile Sfinþilor Pãrinþi
participanþi la Sinodul al VII-lea
Ecumenic (Niceea 787) s-a adoptat ºi
aceea cu privire la cinstirea Sfinþilor în
Bisericã. Iatã ce spune aceasta: „Cine
nu mãrturiseºte cã toþi sfinþii, cei ce au
plãcut lui Dumnezeu, atât cei dinainte
de lege cât ºi cei de sub lege ºi de sub
har, sunt vrednici de cinste, ori nu face
rugãciune cãtre sfinþi, ca spre unii ce
mijlocesc pentru lume, sã fie anatema.“

Hotãrârea Sfinþilor Pãrinþi, mai
ales în partea ei finalã, este destul de
asprã, însã se cuvenea o astfel de
mãsurã disciplinarã în Bisericã pentru
a statornici cu precizie învãþãtura
despre „prietenii ºi casnicii lui
Dumnezeu“. Potrivit hotãrârii niceene,
în toatã Biserica creºtinã, cultul
Sfinþilor s-a amplificat din ce în ce mai
mult. Nu este zi din anul bisericesc în
care sã nu se facã pomenirea unui Sfânt
al Împãrãþiei lui Hristos. Calendarul

creºtin apare ca o salbã de mãrgãritare
care strãluceºte ºi împodobeºte bolta
Bisericii. În timpul Sfintei Liturghii,
imediat dupã „anafora“ , slujitorul
citeºte o rugãciune foarte frumoasã în
care se spune: „Încã aducem aceastã
slujbã duhovniceascã pentru cei
adormiþi în dreapta credinþã: strãmoºi,
pãrinþi, patriarhi, prooroci, apostoli,
propovãduitori, evangheliºti, mucenici,
mãrturisitori, pustnici ºi tot sufletul cel
drept sãvârºit în dreapta credinþã.“
Rugãciunea vrea sã arate cã, în ceruri,
Sfinþii se bucurã de comuniune plenarã
în Iisus Hristos, dar, în acelaºi timp, ei
pãstreazã  comuniunea cu cei de pe
pãmânt, prin Duhul Sfânt.

În cinstea Sfinþilor, Biserica a
rânduit zile de sãrbãtoare ºi de odihnã

Copiii, pe drept cuvânt, reprezintă o valoare
nu doar în familie, cât mai ales în comunitatea
ce-i are. Valoarea lor este mare pentru că ei
înşişi sunt exemple vii pentru cei maturi a ceea
ce trebuie să ajungă fiecare: starea de
nevinovăţie şi de neprihănire. „A unora ca aceştia
este Împărăţia cerurilor“ (Mt 19, 14), le zicea
Mânuitorul ascultătorilor Săi care nu vedeau
aceasta în copiii ce năvăleau să-L înconjoare
cu voioşie.

Singură copilăria deţine taina transfigurării
cosmice. Ce efect poate avea influenţa celor
maturi în păstrarea nealterată a acestei comori
în sufletul copiilor? Se pare că tragedia copiilor,
ca şi aceea a raiului pământesc, stă în orgoliul
adulţilor de a-i creşte pe copii nu după natura
primordială, ci după chipul şi asemănarea lor
desfigurate de păcat. Ce înseamnă asta altceva
decât compromiterea viitorului Bisericii prin
pervertirea naturii curate din sufletul copiilor în-
tr-una asemănătoare cu a noastră, despre care
credem, cei mai mulţi dintre noi, că este cea
sănătoasă. Educaţia copiilor, din acest punct de

„Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri
care te înalţă.” (Nicolae Iorga)

„Timiditatea e un defect al oamenilor mari,
tupeul e defectul oamenilor mici.” (Maurice Coyaud)

„Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am
dreptul să fiu extraordinar.” (Peter O’Toole)

„Dacă găseşti un drum fără obstacole,
probabil că drumul acela nu duce nicăieri.” (J. F.
Kennedy)

„Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o
funcţie de conducere.” (Robert Brasillach)

„Nimeni nu e de neînlocuit, dar, uneori, este
nevoie de mai multe persoane pentru a înlocui
una singură.” (Claire Martin)

„Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul.”
(Jean Grenier)

„Exista bătălii pe care e bine să le ocoleşti,
nu din teama că le-ai putea pierde, ci pentru că
ai deveni ridicol câştigându-le.” (Gelu Negrea)
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(urmare din p. 1)
vedere, este un act anevoie de atins şi nu mulţi sunt aceia care reuşesc să
desăvârşească setea după frumos a acestora. Cu alte cuvinte, în loc ca
adultul să fie modelul după care trebuie să se formeze copilul, este nevoie
ca acesta din urmă să-i fie propus lui însuşi ca model şi măsură a propriei
lui dezvoltări ulterioare. Însuşi Mântuitorul a zis: „De nu vă veţi întoarce şi
nu veţi fi ca pruncii nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor“ (Mt 18, 3) Adică,
potrivita educaţie a copiilor este aceea în care se reuşeşte păstrarea
purităţii copilăriei în omul de mai târziu, cu alte cuvinte, în viaţa Bisericii.

Acest deziderat nu se poate împlini fără ca cel matur, educatorul, să
nu fie stăpânit de iubirea faţă de copii. Un om care nu iubeşte copiii – şi asta
o putem fiecare observa din felul cum se adună sau nu copiii în jurul nostru
– pune un semn de întrebare asupra modului în care transmitem către
lume iubirea lui Dumnezeu. Dacă este în această lume ceva care oglindeşte
dragostea de oameni a lui Dumnezeu care plouă milă cerească şi peste
cei buni şi peste cei răi, aceasta este iubirea de copii. Nichifor Crainic,
cucerit de nostalgia Paradisului, spunea că „Raiul e zona spirituală a iubirii
universale. Sub această formă de perfecţiune lăuntrică el ar fi posibil chiar
în această lume. Şi copiii sunt cei care întruchipează în ei înşişi această
stare de model pentru cei vârstnici care au pierdut-o odată cu copilăria.
De aceea, copiii au un rol important în Biserică ca model de urmat pentru
cei maturi, în privinţa aceasta. Iată, de exemplu, copiii nu urăsc, ei ştiu să
iubească. Şi iubirea lor cheamă iubirea noastră, a tuturor. Oare a mai
rămas în noi, cei maturi, ceva iubire dumnezeiască? Câtă lumină din raiul
spiritual a mai rămas în noi se poate vedea din atitudinea noastră faţă de
copii. Sunt oameni care au oroare faţă de copii. Duhul diabolic al păcatului
a stins în ei orice scânteie de iubire. De la unii ca aceştia nimic bun nu se
mai poate aştepta, fiindcă ei urăsc şi ultima rămăşiţă a raiului pe pământ.
Cei care iubesc copiii pentru copii, dincolo de legătura de sânge, dovedesc
încă în sufletul lor afinităţi cu Raiul“1. Iată de ce grija faţă de copii este atât
de importantă pentru comunitate, căci ei înşişi sunt şi trebuie să rămână
elemente de verificare a cantităţii de iubire ce a mai rămas în sufletele
oamenilor. Dacă e vorba de necesitatea exemplelor vii pentru întreţinerea
şi propăşirea Cetăţii, atunci aceste exemple sunt copiii.

Orice educator şi formator de conştiinţe e dator, prin urmare, să
zădărnicească represiunea continuă a adulţilor asupra purităţii copilăriei.
Oare mulţimea faptelor potrivnice iubirii şi nimicnicia cuvintelor obscene
văzute şi auzite de copii nu sunt încercări satanice de nimicire a naturii
divine din ei? E de fapt o exercitare cu nebăgare de seamă a educaţiei ce
provoacă, citândul-l iarăşi pe Nichifor Crainic, „multiple deviaţii în
comportamentul copiilor, desfigurându-i cu timpul, adică reducându-i la
chipul şi asemănarea educatorului“2.

Dacă e vorba că avem nevoie de modele, apoi ele ne înconjoară cu
bucurie: sunt copiii noştri, cei de pe scara noastră, de pe strada noastră
etc. Când Hristos le spunea Apostolilor Săi că ei sunt sarea pământului,
voia Lui era ca toţi cei care sunt chemaţi la sfinţenie să împiedice stricăciunea,
nu cumva aceasta să pătrundă în perfecţiunea lăuntrică a copiilor.

În contextul deprecierii masive a spiritualităţii familiei creştine de azi,
cine oare îşi mai simte datoria ontologică de a fi sare a pământului spre
salvarea purităţii copiilor?

1 Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Ed. Cugetarea, f.a., p. 364;
2 Ibidem, p. 377.
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„Lãsaþi copiii sã vinã la Mine ºi
nu-i opriþi, cãci a unora ca aceºtia
este Împãrãþia cerurilor“ (Lc 18, 13)

Auziþi îndemnul Domnului Hristos?
Aduceþi copiii la Domnul, în Casa
Domnului!

Când Dumnezeu ne dã un copil, ne
dã, pe lângã bucuria de a-l avea, ºi
datoria de a-l creºte bine, ca pe un fiu
al lui Dumnezeu. A avea un copil nu
înseamnã posesie, ci
responsabilitate.

Pãrinþii au datoria de
a le da o educaþie reli-
gioasã, moralã, încât sã
merite copilul a fi numit
„fiu al lui Dumnezeu“,
fãcut dupã asemãnarea
Sa; sã-i dea hranã nu
numai trupeascã, ci ºi
sufleteascã.

E drept cã cea mai
grea lucrare pentru ome-
nire este arta de a con-
duce ºi creºte oameni,
cum spune Cuviosul
Paisie Aghioritul.

Tu, mamã, ºi tu,
tatã, creºteþi-vã copilul
în frica ºi dragostea
faþã de Dumnezeu!

Vorbiþi-i frumos
despre Bisericã, pregãtiþi-l din ajunul
sãrbãtorii, printr-o baie bunã ºi
explicaþi-i sã ºtie ºi el ce este Biserica.
E Casa lui Dumnezeu, Duminica este
ziua Lui ºi ne-a poftit la El. Explicaþi-i,
la nivelul lui de înþelegere, ce se
petrece în Bisericã (vezi lãmuririle
date Mariei în scrisorile deschise din
revista «Sarea pãmântului»). Dumne-
zeu este acolo, ne vede cum ne purtãm
ºi ne iubeºte când Îl ascultãm ºi facem
lucruri bune. Atunci ne împlineºte
rugãciunile noastre. Astfel, copilul va
fi bucuros cã înþelege ceea ce vede în
Bisericã. Învãþaþi-i sã facã semnul
Sfintei cruci corect, nu grãbit ºi de
mântuialã. Explicaþi-le cã icoanele
înfãþiºeazã chipul dumnezeirii ºi ale
sfinþilor  care au fãcut numai cele bune
în viaþã (ºi înºiraþi-le faptele bune ce
le pot face ºi ei). Deprindeþi-i sã stea
cuminþi în Bisericã ºi într-un singur
loc; sã nu se repeadã primii la luat
anafurã º.a.

Este o plãcere sã priveºti niºte
copii cuminþi ºi ascultãtori stând
aproape de pãrinþii sau bunicii lor!

Dar, ca sã-i asculte pe pãrinþi, ei trebuie
sã fie pãtrunºi de afecþiunea din sânul
familiei. Copiii imitã comportarea pãrinþilor.

Cea mai mare rãspundere pentru
educaþia copiilor o au – în primul rând –
pãrinþii, familia, apoi ºcoala, societatea.
Dacã bazele educaþiei sunt corecte, el va
ºti sã ia apoi din societate, ceea ce este de

folos pentru el ºi pentru cei din jurul lui.
Pãrinþi, educaþi-i prin exemplul bun! Fiþi
model de comportament ºi exprimare!
Fãrã model, nu se poate face nimic. Nici
omul nu a fost fãcut fãrã model. „Sã
facem om dupã chipul ºi asemãnarea
Noastrã“ (Facere 1, 26). Deci, Dumnezeu
S-a oferit model pentru om ºi omul sã se
ofere model pentru copiii sãi.

Aspectul ºi dragostea dintre soþi o
învaþã, fãrã sã vrea, ºi copiii ºi fac la
fel; iar dezbinarea dintre soþi duce la
dezbinarea dintre fraþi: unul va þine
partea mamei, altul a tatei. O mare grijã
a mamelor  pentru fete ºi a taþilor
pentru bãieþi este de a-i feri de înrãuriri
rele. Sã le cunoascã ºi sã le dirijeze
prieteniile, cãci este foarte adevãratã
vorba veche: „Spune-mi cu cine te
însoþeºti, ca sã-þi spun cine eºti!“

Cu cât dorim sã avem copii buni, de
care sã ne bucurãm – mai ales la
bãtrâneþe, când vom avea nevoie de ei –
cu atât trebuie sã-I creºtem ºi sã-i

educãm în spiritul credinþei noastre
creºtin-ortodoxe. Cum îi vom educa, aºa
vor fi în toatã viaþa lor. Îngrãdiþi-i cu
opreliºti raþionale! Sã înþeleagã intenþiile
bune ale pãrinþilor, cã ºi dojenile sunt
fãcute din dragoste, pentru îndreptarea
lor nu ca o pedeapsã. Observaþiile sã fie
constructive, sã contribuie la înlãturarea
greºelilor, nu la îndârjire! Nici aprecierile
sã nu fie exagerate în dragoste, fãrã
discernãmânt! Nu tot ce face ºi spune

copilul sã fire considerat
ca o minune! Când
greºesc sã nu dea vina
pe altul (de exemplu:
Bate covorul de care s-a
împiedicat.), ci sã i se
arate cã însuºi este
vinovat. Sã-l certe cu
rãbdare, dar ºi sã-l
aprecieze, sã-l laude,
când este cazul, ca sã
înþeleagã ºi sã aleagã
binele de rãu.

Copiii bine educaþi,
bine credincioºi, vor
deveni, la rândul lor,
pãrinþi conºtienþi. Nu
vor uita ce fel de pãrinþi
au avut ºi le vor fi
recunoscãtori. Sfinþii
Pãrinþi, cu dragoste ºi
recunoºtinþã povestesc

despre mamele care i-au crescut în
frica ºi dragostea faþã de Dumnezeu.

Sunt Biserici în care vezi copii stând
pe pernuþe, în faþa credincioºilor, cuminþi,
ascultând Sfânta Liturghie ºi, când se
apropie timpul de împãrtãºit, se ridicã,
îºi cumpãrã lumânãri ºi se aºazã liniºtiþi
la rând pentru a se împãrtãºi; ºtiu bine
regula, fãrã sã-i îndrume cineva.

Am vãzut ºi copii, aºezaþi pe
pernuþe, la picioarele pãrinþilor. Nu pot
uita asemenea priveliºte ce impre-
sioneazã pânã la lacrimi! E un tablou
demn de Casa Domnului!

Pãrinþi, deprindeþi-i pe copii cu
bunele obiceiuri, cuvinte ºi fapte!
Deprindeþi-i cu anaforã, agheasmã ºi
Sfântã Împãrtãºanie, cu prezenþa lor
în Casa Domnului ºi sã nu înceapã nicio
activitate fãrã semnul Sfintei Cruci!

Nu-i creºteþi pãgâneºte pânã nu
este prea târziu!

Prof. Laetiþia LEONTE
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Încercaþi sã priviþi icoana Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi
Elena de la distanþã – fizic vorbind. ªtiþi ce se va distinge
foarte clar? Sfânta Cruce dintre ei! Crucea, care este o
«întâlnire». Acolo se întâlneºte, cum spunea Sfântul Maxim
Mãrturisitorul, cea mai josnicã faptã a pãcatului omenesc cu
cea mai de seamã faptã a iubirii dumnezeieºti. Crucea este
iubire ºi jertfã în acelaºi timp. În perioada Vechiului Testament
jertfele sunt miºcãri enorme ale omului cãtre Dumnezeu, dar
neputincioase, fãrã finalitate. Hristos, când era mai pironit pe
CRUCE, atunci s-a miºcat cel mai mult cãtre om ºi se poate
vedea cã aºa cum sãmânþa e prezentã în orice fruct de pe
pãmânt, la fel CRUCEA este prezentã în orice rod al iubirii
lui Dumnezeu. În lumina Taborului, la Schimbarea la Faþã,
Domnul vorbeºte cu Moise ºi Ilie despre CRUCE. În lumina
Învierii, când intrã prin uºile încuiate, Mântuitorul aratã
ucenicilor semnele cuielor, parcã spunându-le: „Bucuraþi-vã!
Iatã, prin CRUCE, la Înviere!” În lumina puternicã de pe
cer, alãturi de cuvintele: „În acest semn vei învinge”, Sfântul
Constantin cel Mare vede o CRUCE.

Aceste rânduri erau menite sã vorbeascã despre Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena, dar puteþi
concepe imaginea lor fãrã Sfânta
CRUCE? CRUCEA a dus la Înviere.
CRUCEA de pe cer, vãzutã de Sfântul
Constantin, a dus la „Învierea” lui
sufleteascã (Ioan 5, 24-30), care „mai
mult este decât a învia un mort” dupã
cum spune Sfântul Grigorie Dialogul:
„Dar, încã ºi din Evanghelie poþi cunoaºte
cu adevãrat grãirea aceasta. Cã, iatã, l-a
înviat Dumnezeu pe Lazãr trupeºte, dar
Scriptura nu ne spune ce a fãcut trupul
înviat al lui Lazãr. Însã a înviat sufletul
lui Pavel; ºi câte n-a fãcut sufletul lui
Pavel! A fãcut puteri multe cu învãþãturile
sale”. (Proloage, vol. I pag. 547)

Ce înseamnã „înviere a sufletului”
la Sfântul Constantin? Edictul de la Milan
(anul 313), prin care creºtinismul devine
„religia licita” (permisã), convocarea
Primului Sinod Ecumenic (anul 325),
orientarea creºtinã a politicii imperiale
mergând pânã la schimbarea capitalei de
la Roma la Constantinopol (anul 324) ºi
altele. Adevãrate cotituri ale istoriei.

Viziunea nu l-a dus pe Constantin
la pãrãsirea luptei de la Pons Milvius
sau la fuga în pustiu. El nu a lepãdat
puterea de decizie, de care s-a folosit
pentru a da libertate lui Hristos prin
creºtinism. A rãmas împãrat, însã dupã
modelul lui Adam, care mai degrabã a

primit porunca de a TRANSFIGURA lumea, nu de a o
stãpâni (Facere 1, 28).

În versetul 19 din capitolul 2, la Facere, se aratã cã
Dumnezeu l-a chemat pe Adam sã punã nume animalelor. Nu
sã-i spunã câinelui „Grivei” ºi pisicii „Bombonica”. Dumnezeu
crea animalul, dar îl lãsa pe om cu înþelepciunea lui sã decidã
ce destinaþie, ce NUMIRE va avea creatura respectivã. Omul
colaborator al lui Dumnezeu, (I Cor 3, 9) împreunã lucrãtor cu
Dumnezeu, ca împãrat, ca soldat, ca profesor etc. – aceasta
este icoana Sfântului Constantin ºi a oricãrui om care îºi vede
CRUCEA ca pe o chemare. Foarte mulþi oameni spun: „Dacã
vedeam o CRUCE pe cer, simþeam cã mã iubeºte Dumnezeu
ºi fãceam la fel de multe ca Sfântul Constantin!” Dar viaþa,
educarea unui copil sau misiunea de preot nu sunt la fel de
mari chemãri? Chemare poate fi ºi misiunea soldaþilor, aºa
cum era vãzutã de Sfântul Ioan Botezãtorul când le cerea:
«Sã nu asupriþi pe nimeni, nici sã învinuiþi pe nedrept ºi sã fiþi
mulþumiþi cu solda voastrã!» (Luca 3, 14). Nu le cerea sã
convoace Sinoade sau sã iasã din armatã. Le cerea sã-ºi lucreze
mântuirea ca soldaþi ! (Sinaxarul nostru este plin de Sfinþi

soldaþi). «Un poet – spune Ioan Ianolide
în cartea sa: Întoarcerea la Hristos (Ed.
Cristiana, 2006, pag. 477) – nu trebuie sã
scrie psalmi ºi rugãciuni pentru a fi creºtin,
ci creºtinismul lui sã respire din frumuseþea
ºi adevãrul exprimate în versuri. Un om
de ºtiinþã, fie cã lucreazã cu materia
moartã, cu matematica, geometria,
astronomia, fie cã studiazã viaþa ºi omul,
poate sfinþi ºtiinþa prin rugãciunea sa, prin
gândirea sa, prin conºtiinþa sa, prin
finalitatea pe care o dã lucrãrii sale. În
faþa atomului dezagregat savantul vede cã
materia nu are existenþã în sine, ºi atunci
intrã în planul religios, crede ºi îºi dezleagã
problemele sale de conºtiinþã.”

Eºti soldat? Rãmâi soldat! Eºti
profesor? Rãmâi profesor! Eºti agricultor?
Rãmâi agricultor! etc. Nu uita însã, cã aºa
cum Adam a fost chemat sã numeascã
animalele, sã le închine lui Dumnezeu, sã
le gãseascã locul perfect în Creaþie, la fel
noi, fiecare, suntem chemaþi sã ne gãsim
locul în aceastã lume CA LUCRARE A
LUI DUMNEZEU. Mâinile noastre
trebuie sã fie mâinile lui Dumnezeu în lume,
picioarele noastre, picioarele lui Dumnezeu
în lume. Asfel putem ajunge ºi noi
«întocmai cu Apostolii» ca Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena.

Cât mai am
Cât mai am sã-Þi pot ajunge

Credincioºii ucenici,
Cãci mã vãd tot cel din urmã,
Doamne, dintre cei mai mici.

Înainte, iatã, urcã
Vrednici fraþii mei de jug,
Numai inima-mi greoaie
Se mai clatinã pe rug.

O, din câþi pornit-am, Doamne,
Lãudându-Te-ntr-un glas,
Cel mai fãrã nici o grabã

Cred cã numai eu am ars.

Mi-am lãsat pribeag talantul
Prãfuit în loc pustiu

ªi-azi, târându-mã prin valuri,
Cum sã scap – ah, nu mai ºtiu!

O, îndurã-Te ºi-ntinde-Þi
Mâna atingându-mi lin
Coarda harfei adormite

Renãscând-o-n cânt. Amin.

Presb. Nina RONCEA
Preot Cãtãlin ILIE
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duhovniceascã. Întru pomenirea lor s-
au construit locaºuri de închinare, iar
cei mai mulþi dintre creºtini ºi cãlugãri
le poartã numele ºi amintirea.

Sunt persoane care se întreabã:
„Se cuvine oare sã cinstim ºi sã ne
rugãm sfinþilor? Avem noi temeiuri în
Sfânta Scripturã ºi în Sfânta Tradiþie sã
îi cinstim ºi sã îi venerãm?“

Întrebãrile acestea au fost puse
în decursul istoriei bisericeºti ºi se vor
pune mereu, mai ales, în ultimul timp,
când trãim într-o lume din ce în ce mai
scepticã, raþionalã ºi secularizatã. De
aceea, în periodicul nostru trotuºean
dorim sã prezentãm câteva învãþãturi
despre cinstirea sfinþilor în Bisericã.

Mai întâi vom arãta cã cinstirea
sfinþilor este cerutã de însãºi firea
umanã. În toate vremurile oamenii au
fost impresionaþi de faptele mãreþe ale
unor semeni ai lor ºi au lãudat pe cei
care s-au distins prin acte de curaj,
bãrbãþie ºi devotament pentru o cauzã
mare ºi care au strãlucit prin geniul lor.
Toate neamurile înscriu în panteonul lor
spiritual ºi naþional oameni de înalt
prestigiu duhovnicesc sau cultural.
Orice naþiune are eroii dar ºi sfinþii sãi.
Poporul român este exemplul cel mai
concludent în acest sens. Dorinþa
românilor de a onora, cinsti ºi
comemora faptele de credinþã, de
evlavie ºi de eroism pentru o cauzã
dreaptã a fost totdeauna impregnatã în
tradiþiile lor ancestrale. Într-o mãsurã
mai mare a fost cinstitã memoria celor
care au trãit dupã preceptele
Evangheliei lui Hristos sau au murit ca
martiri pentru Hristos. Prin urmare
vrednici de laudã sunt vitejii care au
murit într-un rãzboi drept pentru
apãrarea valorilor morale, culturale sau
spirituale ale poporului, dar mai vrednici
sunt Sfinþii Bisericii, care s-au uitat pe
ei înºiºi ºi ºi-au dedicat viaþa lui Hristos,
fie murind ca martiri pentru Acesta, fie
transfigurându-ºi viaþa, potrivit învãþãturii
lui Hristos, rugându-se pentru poporul
din care au fãcut parte. Înþeleptul
Solomon zice: „Cei drepþi vor fi vii în
veacul veacului ºi rãsplata lor este la
Domnul Cel Atotputernic care are grijã
de ei.“ (Înþelepciunea lui Solomon 5, 15)
De asemenea, Sfântul Pavel ne învaþã
în acelaºi fel, scriind evreilor: „Aduceþi-vã
aminte de mai marii voºtri care v-au
grãit cuvântul lui Dumnezeu, priviþi cu

luare aminte cum ºi-au încheiat viaþa
ºi le urmaþi credinþa!“ (Evrei 13, 7).
Aceasta înseamnã cã Dumnezeu Se
preamãreºte întru Sfinþii Sãi, iar poporul
din care fac parte îºi aduce pururea
aminte de faptele credinþei lor.

În lucrarea mântuitoare a
oamenilor, Mântuitorul a ales ºi
colaboratori dintre fiii neamurilor, din toate
timpurile ºi locurile. El S-a revelat unor
fiinþe cãrora le-a vorbit, le-a dat porunci ºi
responsabilitãþi speciale. Sã ne aducem
aminte de cei din Sfânta Scripturã,
Avraam, Moise, Daniel, Solomon,
Ieremia, Isaia, Ilie etc., apoi de Maica
Domnului, de apostoli ºi cei împreunã cu
ei. Oamenii aceºtia au dat ascultare
chemãrii Stãpânului ceresc ºi s-au
strãduit sã-ºi închine viaþa lui Dumnezeu
pânã la sfârºitul lor pãmântesc. Aceºtia
au împlinit poruncile divine cu atâta tãrie
ºi râvnã, arãtându-se plini de iubire ºi
credincioºie faþã de Dumnezeu ºi
semeni, încât în istoria popoarelor nu se
pot gãsi alþii care sã-i egaleze. De aceea,
cu bunã socotinþã Sfântul Ioan
Damaschinul apreciazã spunând: „Se
cuvine a-i cinsti pe sfinþi, a le aduce daruri,
a þine zile rânduite pentru pomenirea lor,
fiindcã ei au avut într-înºii pe Cel ce este
vrednic de închinare, adicã pe
Dumnezeu, precum fierul înfierbântat în
foc este arzãtor nu prin firea lui, ci pentru
cã are primit în sine foc.“

Aºadar noi venerãm Sfinþii Bise-
ricii pentru cã au fost aleºii ºi iubiþii
Tatãlui Ceresc ca „prietenii ºi casnicii
lui Dumnezeu“ (Efeseni 2, 19). Îi iubim
ºi îi cinstim fiindcã Cel Atotputernic i-a
iubit, apoi i-a preaslãvit în ceruri.

În al doilea rând, noi, creºtinii
ortodocºi cultivãm ºi promovãm cinstirea
Sfinþilor pentru cã Însuºi Dumnezeu le-a
dãruit plãcuþilor Lui, un har aparte, puteri
ºi favoruri de a-i ajuta pe semenii lor din
lume. Vieþile Sfinþilor sunt pline de fapte
minunate sãvârºite de Sfinþii Bisericii, în
puterea Duhului Sfânt. Prin acest fapt
înþelegem cã sufletele drepþilor ºi sfinþilor
sunt în mâna lui Dumnezeu, bucurându-se
de mare rãsplatã ºi privind neîncetat faþa
Celui cu care s-au asemãnat. De acolo
de sus, din ceruri, printr-un har deosebit
primit de la Dumnezeul tuturor, Sfinþii
cunosc nevoile fraþilor lor din lumea în
care ºi ei au trãit, îi ºtiu pe oameni pe
nume ºi devin rugãtori fierbinþi cãtre
Domnul Hristos, sã Se milostiveascã
spre dânºii, sã le ajute în necazurile lor,
sã uºureze greutãþile lor, sã le dea

mântuire ºi iertare de pãcate. Pare cã
toþi ar zice cu un glas cãtre credincioºi
cum a zis Sfântul Apostol Pavel: „Ne
rugãm pururea pentru voi, ca Dumnezeul
nostru sã vã facã vrednici de chemarea
Sa ºi sã împlineascã cu putere toatã
bunãvoinþa voastrã spre bunãtate ºi
lucrul credinþei voastre.“ (II Tesaloniceni
1, 11). O nãdejde imensã se naºte în
inimile noastre când ºtim cã avem astfel
de apãrãtori ºi mijlocitori la Dumnezeu!
Uneori pãcatele ºi fãrãdelegile noastre
ne copleºesc, iar Dumnezeu Îºi întoarce
faþa de la noi. Sfinþii, pentru cã au fost ºi
ei oameni pãcãtoºi, au ºtiut sã se
converteascã ºi sã se restaureze fiinþial,
prin Duhul Sfânt, ºi Dumnezeu i-a primit
întru iubirea Sa. Având astfel de pilde
grãitoare de pocãinþã ºi îndreptare,
oamenii pãcãtoºi se îndreaptã mai uºor
cãtre Dumnezeu , cerându-le Sfinþilor ca
sã-i ierte ºi sã-i primeascã în iubirea Lui.
Avem un exemplu de acest fel în Sfânta
Scripturã dat de Însuºi Tatãl Ceresc, care
zice: „Mergi la robul Meu Iov ºi el sã se
roage pentru voi. Din dragoste pentru el
fi-voi îngãduitor, ca sã nu mã port cu voi
dupã nelegiuirea voastrã.“ (Iov 42, 8) Aºa
a grãit Dumnezeu prietenilor lui Iov care
greºiserã mult faþã de încercatul om, rob
al lui Dumnezeu. Ei au fost iertaþi pentru
trecerea pe care o avea acela la
Dumnezeu, pentru rãbdarea ºi smerenia
lui. De aceea ºi noi, atunci când greºim
ºi nu ne conformãm viaþa noastrã cu
poruncile lui Dumnezeu mergem la
Bisericã, maica noastrã duhovniceascã,
iar ea ne porunceºte: „Mergeþi la sfinþi,
luaþi-i pe dânºii mijlocitori cãtre Prea
Milostivul Dumnezeu, iar rugãciunile lor
vor fi primite ºi veþi fi miluiþi.“ Apocalipsa
Sfântului Ioan aratã faptul cã  rugãciunile
Sfinþilor sunt primite de Dumnezeu ca o
tãmâie cu bun miros: „Fumul tãmâiei
purtate de îngeri s-a suit înaintea lui
Dumnezeu împreunã cu rugãciunile
sfinþilor.“ (Apoc 8, 4)

Aºadar sã lãudãm ºi sã cinstim pe
Sfinþi, fiindcã Însuºi Dumnezeu i-a cinstit
ºi a fãcut lucruri mari întru dânºii: „Minunat
este Dumnezeu întru sfinþii Sãi“, zice
psalmistul David. Deci, Sfinþii sunt minunaþi
întru Dumnezeu prin Care s-au preamãrit
în ceruri. Celor rãmaºi pe pãmânt le cerem
ajutorul pentru cã „mult poate rugãciunea
stãruitoare a dreptului“ (Iacob 5, 16), iar ei
formeazã pentru noi un „nor de mãrturii
care ne face sã lepãdãm orice povarã ºi
pãcat ºi sã alergãm neobosiþi la lupta ce
ne stã înainte“ (Evrei 1, 1).

(urmare din p. 1)
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Am vorbit în numãrul trecut al
revistei noastre despre ierurgii în general:
ce sunt, care este importanþa lor, cine
sunt primitorii, cine poate sãvârºi aceste
ierurgii, de ce sunt ele necesare ºi
efectele pe care le au asupra omului ºi
a naturii înconjurãtoare…

Astãzi ne propunem sã vorbim
despre ierurgii legate de naºtere.

Noi ºtim cã Dumnezeu, dupã ce
a creat prima familie, pe Adam ºi
Eva, i-a aºezat în Rai ºi  le-a spus:
«Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi
pãmântul» (Facere 1, 28).

Iatã, Dumnezeu binecuvânteazã
legãtura dintre un bãrbat ºi o femeie
în Taina Cununiei care are printre
altele ºi scopul naºterii de prunci.
Naºterea de prunci este o binecu-
vântare ºi, în acelaºi timp, este rodul
dragostei, mai mult, este o prelungire
a vieþii noastre prin ei. Dar odatã ce
dãm naºtere copiilor, avem ºi respon-
sabilitatea pentru creºterea ºi forma-
rea lor în viaþã.

Înainte ca mama sã nascã, este
bine sã se mãrturiseascã ºi sã se
împãrtãºeascã. Astfel se pregãteºte
sufleteºte pentru a aduce pe lume un
copil sãnãtos ºi pentru a-ºi proteja ºi
propria viaþã, unindu-se cu Hristos în
Taina Sfintei Euharistii.

Încã de la naºtere, copiii sunt
luaþi sub oblãduirea lui Dumnezeu.
De aceea Biserica a orânduit o serie
de ierurgii care privesc atât pe mama
care a nãscut, cât ºi pe pruncul de
curând venit pe lume.

Aceste ierurgii nu sunt altceva
decât rugãciuni sau molitfe citite de
preot în aceste împrejurãri, la anumite
soroace.

1. Rânduiala în ziua întâi la
femeia care a nãscut.

Moaºa sau o altã femeie dintre
cele apropiate vine la preot, la
bisericã sau acasã, cu un vas de
sticlã, având în el apã curatã pe care
preotul o sfinþeºte dupã o rânduialã
specialã prin care se invocã venirea

Sfântului Duh pentru a sfinþi apa care
va fi celor ce se vor stropi „spre
alinarea durerilor, spre iertarea
pãcatelor, spre depãrtarea tuturor
relelor, spre tãrie, vindecare ºi
sfinþirea caselor”.

Cu aceastã apã sfinþitã se
stropeºte casa unde se aflã femeia
lãuzã ºi pruncul ºi din care gustã cea
care a nãscut ºi tot din aceastã apã
se pune în cãdiþa unde se face baie
copilului.

Aceastã apã sfinþitã este ca o
preînchipuire sau anticipare a
botezului.

2. Rugãciunea la femeia lãuzã
constã din mai multe rugãciuni de
curãþire pentru mamã ºi femeile sau
persoanele care s-au atins de ea în
timpul naºterii.

Acum preotul se roagã pentru
grabnica ridicare a mamei de pe patul
lehuziei, pentru iertarea pãcatelor ei,
pentru ocrotirea ei ºi a pruncului de
bântuiala duhurilor necurate ºi mai
ales pentru curãþirea ei de întinã-
ciunea trupeascã pricinuitã prin
naºtere.

Trebuie sã precizãm aici faptul cã
naºterea de copii nu este produsul
unui pãcat, ci consecinþa fireascã a
unei legi naturale ºi totodatã scopul
Tainei Cãsãtoriei sfinþite de Dumne-
zeu: „Creºteþi ºi vã înmulþiþi!”

Rugãciunea de curãþire din
rânduiala zilei întâi are sensul unei
mulþumiri aduse lui Dumnezeu pentru
cã s-a nãscut om în lume, pentru
izbãvirea mamei din greutãþile purtãrii
sarcinii ºi din durerile naºterii ºi
totodatã exprimã rugãciunea de
cerere pentru sãnãtatea mamei ºi
copilului.

3. Rugãciunea la însemnarea
pruncului, când i se pune numele
este prescrisã sã se facã în ziua a
opta dupã naºtere, când pruncul ar
trebui adus la bisericã de cãtre
moaºã, unde preotul însemneazã cu

semnul Sfintei Cruci la frunte, pentru
luminarea minþii ºi a gândurilor, la
gurã, pentru sfinþirea cuvântului ºi a
sufletului, la piept, pentru ferirea inimii
de poftele ºi patimile trupeºti, dupã
aceea i se citeºte rugãciunea pentru
punerea numelui.

În practicã, aceastã rânduialã se
face ori în prima zi, odatã cu sfinþirea
apei, ori se amânã, fãcându-se în ziua
botezului.

Numele care se dã pruncului,
dupã tradiþia Ortodoxiei româneºti,
este de obicei numele tatãlui, al
bunicului, al naºului ori al unui sfânt
pe care pãrinþii îl aleg ca patron sau
ocrotitor al copilului.

E bine sã se punã nume de sfinþi
din calendarul ortodox sau din cele
neaoºe româneºti, iar nu din cele
strãine neamului nostru.

Sfântul al cãrui nume îl purtãm
este pentru noi nu numai un patron
(ocrotitor), ci ºi un model de urmat
pentru viaþa creºtineascã.  Prin
acest nume, pruncul se leagã de
Biserica Cereascã. Totodatã nu-
mele de botez îl uneºte pe noul
nãscut de pãrinþii, moºii ºi strãmoºii
sãi, legându-l astfel de comunitatea
religioasã a Bisericii ºi de cea na-
þionalã a neamului din care face
parte.

4. Rânduiala care se citeºte
la patruzeci de zile dupã naºtere
se face atât pentru îmbisericirea
pruncului, cât ºi pentru lehuzã. Ea
se face tot dupã o datinã moºtenitã
din Legea Veche, datinã pe care a
pãzit-o ºi Maica Domnului aducând
pe Dumnezeiescul sãu Prunc la
Templu.

Pruncul este adus la bisericã de
mama sa ori de naºã înaintea uºilor
bisericii, adicã în pridvor. Aici mama
îngenuncheazã cu pruncul în braþe, iar
preotul citeºte cele cinci molitfe în
care se roagã mai întâi pentru mamã,
ca Dumnezeu sã o curãþeascã de
întinãciunea lehuziei ºi pentru refa-
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cerea organismului, apoi sã o învred-
niceascã a intra din nou în sfântul
locaº ºi a se împãrtãºi cu Sfintele
Taine.

Se roagã apoi pentru prunc,
pentru ca Dumnezeu sã-l creascã, sã-l
binecuvânteze ºi sã-l sfinþeascã, în-
vrednicindu-l de luminarea botezului
pe care l-a primit mai înainte.

Apoi urmeazã îmbisericirea
pruncului, adicã aducerea lui în
bisericã ºi închinarea la icoane,
rostindu-se formula: „Se îmbisericeºte
robul (roaba) lui Dumnezeu (se
rosteºte numele) în numele Tatãlui ºi
al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin”.

Dacã pruncul este de parte
bãrbãteascã, preotul merge cu el ºi
în Sfântul Altar, ocolind cu el Sfânta
Masã, apoi iese din Sfântul Altar ºi-l
aºazã jos, pe solee, în faþa uºilor
împãrãteºti ,  însemnând cã este
închinat Domnului.

Aceastã slujbã de patruzeci de
zile care se face mamei ºi copilului,
se poate face ºi separat.

Dacã mama a împlinit patruzeci
de zile ºi pruncul nu este botezat, ea
poate veni la bisericã pentru a i se
citi aceste molitfe. Sau din motive
întemeiate (caz de boalã, apropierea
Paºtelui º.a.) ea poate veni la molitfã
la patru sãptãmâni. Dupã aceastã
moliftã, ea îºi poate relua activitatea
normalã în gospodãrie ºi în societate,
iar pruncul poate fi îmbisericit dupã
ce a fost botezat.

Toate aceste molitfe nu trebuie
sã ne ducã cu gândul cã procrearea
ºi mai ales actul naºterii ar aduce
femeia într-o stare de necurãþire, cãci
actul împreunãrii în vederea naºterii
de prunci este poruncit de Dumnezeu
ºi binecuvântat de Bisericã iar
aducerea pe lume a unui copil este ºi
ea o binecuvântare. Dar întregul
proces de naºtere ºi de refacere a
organismului este asemãnat cu o
boalã care ºubrezeºte trupul ºi care
are nevoie de refacere, iar începutul
unei vieþi noi are de asemenea nevoie

de binecuvântare ºi de sfinþire. Este
ceea ce se face prin aceste ierurgii.

Existã însã ºi situaþii în care copiii
concepuþi în pântecele mamei lor nu
mai ajung la momentul naºterii, fiind
lepãdaþi în urma avortului sau sub alte
forme voite sau uneori nevoite. Toate
aceste cazuri sunt cuprinse într-un
cuvânt pe care limbajul bisericesc îl
numeºte „lepãdarea pruncilor“.

5. Pentru „lepãdarea prun-
cilor” existã molifte prin care se
invocã mila lui Dumnezeu asupra per-
soanei respective care „a cãzut în
pãcatul de ucidere cu voie sau fãrã
voie ºi a lepãdat pe cel zãmislit într-însa”.
Prezenþa persoanei respective la
preot este absolut obligatorie.

Trebuie subliniat aici cã
lepãdarea pruncilor, indiferent ce
formã îmbracã, este calificatã drept
„pãcat al uciderii” de voie sau fãrã
de voie… Provocarea avortului prin
anumite proceduri medicale (pastile
anticoncepþionale, injecþii, sterilete
etc.) sau chiar avortul în sine datorat
unui act premeditat constituie pãcat.
În acest caz trebuie sã mergem la
preot, sã mãrturisim pãcatul ºi
împrejurãrile în care a avut loc.

Din experienþa vieþii pastorale ºtim
cã marea majoritate a femeilor care
sãvârºesc acest pãcat nu ºtiu de
existenþa unei asemenea rugãciuni ºi-ºi
reiau viaþa în mod normal, ca ºi cum
nu s-ar fi întâmplat nimic.

Trebuie sã mai ºtim cã citirea
acestei molitfe nu este suficientã
pentru iertarea pãcatului uciderii, ci
ea trebuie sã fie urmatã de
spovedanie, primirea unui canon ºi o
cãinþã profundã ºi constantã.

Prin aceste rânduri am dorit sã
venim în preîntâmpinarea tinerelor
care se pregãtesc sã devinã mame,
pentru a le face cunoscute aceste
rânduieli bisericeºti de care nu
trebuie sã facem abstracþie.

Preot Constantin GENES

Conform tradiþiei bisericeºti, în ziua
urmãtoare marilor praznice, sãrbãtorim
persoanele care au avut un rol important
în sãvârºirea evenimentului. Iatã câteva
exemple: 6 ianuarie: Botezul Domnului
– 7 ianuarie: Soborul Sfântului Ioan
Botezãtorul; 8 septembrie, Naºterea
Maicii Domnului – 9 septembrie: Soborul
Sfinþilor Ioachim ºi  Ana; 25 martie: Buna
Vestire – 26 martie: Soborul Sfântului
Arhanghel Gavriil º.a. Aceastã regulã se
aplicã ºi în ceea ce priveºte sãrbãtorirea
Cincizecimiii: a doua zi dupã Duminica
Pogorârii Sfântului Duh, adicã în Lunea
Rusaliilor, Biserica Ortodoxã prãznuieºte
pe Sfântul Duh, a treia Persoanã a
Sfintei Treimi, dupã cum citim în
Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincize-
cimii, aflat în Penticostar: „Întru aceastã
zi prãznuim pe Însuºi Preasfântul ºi de
viaþã Fãcãtorul ºi Întrutotputernicul Duh,
Care este Unul din Treime, Dumnezeu...”

În calendarele româneºti însã,
aceasta zi e trecutã ca sãrbãtoarea Sfintei
Treimi. Denumirea aceasta, de datã mai
nouã, reprezintã probabil o influenþã
catolicã (la aceºtia Sfânta Treime e
sãrbãtoritã în prima Duminicã dupã
Rusalii). În Apus, acest tip de prãznuire,
impus în 1334, era privit în unele mãnãstiri
ca o inovaþie, stabilitã apoi definitiv.

În calendarele celorlalte Biserici
Ortodoxe Surori însã, Lunea de dupã
Rusalii este numitã încã Lunea Sfântului
Duh, ca în Penticostar. Surprinzãtor,
adorarea Sfintei Treimi pare a face mai
degrabã obiectul expres al slujbei din
Duminica Rusaliilor (vezi stihira lui Leon
Despotul, de la Slavã..., la „Doamne,
strigat-am“ din slujba Vecerniei: „Veniþi,
popoare, sã ne în-chinãm Dumnezeirii celei
în trei ipostasuri...“). De aceea, în arta
iconograficã rusã, praznicul Cincizecimii e
reprezentat, de obicei, prin cei trei îngeri
din scena „Sfânta Treime la stejarul Mamvri“
(zugrãvit de Andrei Rubliov).

Rãmâne ca în viitor aceastã dilemã
tipiconalã sã fie dezlegatã de liturgiºti,
nouã nerãmânâdu-ne decât sã afirmãm
în continuare, pe baza învãþãturii de
credinþã rãsãritene cã Dumnezeu este
Unul în fiinþa Sa ºi întreit în Persoane,
fiecãreia dintre Acestea cuvenindu-I-se
aceeaºi slavã, cinste ºi închinãciune.

Preot Daniel NICHITA
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Omul medieval a perceput întotdeauna
ctitoria religioasă, fie ea biserică sau mănăstire,
ca fiind o anticameră a Împărăţiei  Cerurilor.
Creştinul este conştient de faptul că el este creaţia
lui Dumnezeu, cu suflet nemuritor, şi că odată
creat nu mai poate dispărea din existenţă
niciodată.

Ne putem imagina, foarte uşor, de ce în Evul
Mediu (în esenţă religios), drumurile şi potecile
către lăcaşurile de cult erau bătătorite zi şi noapte
de oamenii care doreau să obţină mântuirea
sufletelor lor. Ni se pare extrem de sugestivă o
remarcă foarte frumoasă a poetului Alexandru
Vlahuţă: „Nu de moarte mă cutremur, ci de
veşnicia ei”. Într-adevăr, putem afirma faptul că
pentru omul medieval teama de moartea pro-
priu-zisă era mult mai mică faţă de teama pierderii
propriei mântuiri. Aşa se explică de ce, atât pentru
elita socială, cât şi pentru pătura de jos a societăţii
aceste ctitorii constituiau lăcaşuri sacre,
considerate tărâmuri de rugăciune, spaţii
neatinse de profan.

Trebuie să evidenţiem rolul major jucat de
Biserică în viaţa publică, politică, a epocii
medievale. Toate practicile sociale (botezul,
căsătoria, înscăunările unor domni, precum şi
înmormântările), se oficiau cu ajutorul clericilor,
în cadrul unor asemenea edificii religioase.
Practic, întreaga viaţă a omului medieval era
centrată pe legătura indispensabilă cu instituţia
sacră a Bisericii. Mai menţionăm şi faptul că aceste
ctitorii au fost dintotdeauna incluse pe însemnate
trasee culturale şi spirituale, care au sporit din
plin prestigiul acestora.

Cu siguranţă, fiecare ctitorie are propriul ei
destin, propriul ei trecut, în jurul căruia s-au ţesut
numeroase relatări, unele adevărate, altele pure
speculaţii şi care conferă istoriei fiecărui edificiu
religios un specific anume, o doză de
particularitate.

În Evul Mediu, omul era profund ataşat de
Biserică. Oamenii acestui timp istoric credeau cu
tărie în valorile propovăduite de Biserică şi îşi
însuşeau un mod de viaţă puternic influenţat de
specificul acestor locuri spirituale. Icoanele şi
moaştele au constituit temelia unei venerări
devotate din partea credincioşilor. Icoanele, de
exemplu, adăpostite de mănăstiri şi biserici au
fost martore de-a lungul secolelor a numeroase
minuni. Indiferent de condiţia socială, omul
medieval a dorit întotdeauna să-şi manifeste
credinţa, închinîndu-se în faţa acestor icoane.

Omul de la ţară îşi pleca cu smerenie fruntea
plină de sudoarea muncii în faţa icoanelor,
mulţumind sau cerând ajutor Divinităţii. De
asemenea, tot în faţa acestor icoane, un boier
evlavios al cărui suflet istovit de necazuri cerea
milă şi izbăvire, se pleca şi el umil. Domnii români
nu uitau nici ei să aducă mulţumire lui Dumnezeu
prin intermediul icoanei. Mântuitorul, Maica
Domnului, Sfinţii  i-au vegheat şi călăuzit
întotdeauna pe credincioşi.

Multe din ctitorii au reprezentat adevărate
focare de cultură (mai ales mănăstirile din
interiorul cărora s-au ridicat şi evidenţiat numeroşi
oameni însemnaţi).

Valoarea artistică a acestor ctitorii nu poate
fi trecută neobservată. Nu de puţine ori se
întâmplă ca arhitectura acestor ctitorii să fie
inspirată de dorinţa şi caracterul voievodului.
Aşadar putem constata de exemplu faptul că
Mănăstirea Trei Ierarhi, una dintre cele mai
frumoase ctitorii, este ctitoria lui Vasile Lupu, un
domn recunoscut pentru fastul şi opulenţa sa.
Putem spune fără rezerve, că aceste edificii
religioase subliniază înclinaţia către frumos, către
bun gust al românilor.

Mănăstirile şi bisericile trebuiesc preţuite şi
pentru valoarea lor istorică. Multe dintre aceste
lăcaşuri de cult s-au aflat deseori în vâltoarea
unor însemnate episoade istorice. În interiorul
multor mănăstiri şi biserici s-au pus bazele unor
deosebite şcoli de rugăciune, formare
duhovnicească, dar şi de cultură. Alte lăcaşuri
de cult trebuie apreciate şi pentru simplul fapt că
ele dovedesc dragostea pentru Dumnezeu a
credincioşilor (ctitori, preoţi, mireni).

Însă, bineînţeles, forţa, vigoarea,
monumentalitatea, care gravitează în jurul
lăcaşurilor de cult şi care îi inspiră şi le stârneşte
respectul oamenilor este oferită de imensa
valoare duhovnicească. Să nu uităm faptul că
omul credincios îndrumat de preot şi-a dobândit
mântuirea sufletului său săvârşind actul credinţei
mai ales în interiorul mănăstirilor şi al bisericilor.

Din aceste mănăstiri s-au înălţat
nenumărate rugăciuni, cărora Dumnezeu le-a
răspuns aşa cum a făcut-o întotdeauna: cu infinită
bunătate şi dragoste.

Şi din această cauză respectul şi evlavia
pentru Casa Domnului va dăinui veşnic în inima
şi în sufletul credinciosului.

Mrd. Istorie Dragoº NICA

Rugăciunea este cea mai parfumată şi
tainică convorbire cu Dumnezeu când omul
eliberat de patimi intră în comunicarea divină.

Astfel în biserică sau la icoana casei,
rugăciunea este marea taină a inimii noastre către
Domnul şi Stăpânul vieţii noastre.

Figurile centrale cărora le este închinată
rugăciunea sunt Iisus Hristos şi Maica Domnului,
pururea Fecioara Maria. În această armonie
corală psaltică  şi cântările liturgice sporesc
pietatea rugăciunii în biserică. Cunoaştem că

nobila stare de evlavie a rugăciunii este însoţită
de semnul crucii, simbol al răstignirii Domnului,
care înseamnă numele lui Dumnezeu slăvit în
Sfânta Treime, unul în fiinţă dar întreit în persoane:
Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt. Mântuitorul ne învaţă
că rugăciunea trebuie făcută în linişte şi
singurătate, aşa cum El S-a rugat înaintea
înfricoşătoarelor patimi în Ghetsimani, grădina cea
mai iubită.

Părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae,
teologul cu valoare de aur, care a decedat în
1993, ca fiind cea mai mare gândire teologică
creştinească, forţă păstrătoare de virtuţi,
considerat apostolul neamului românesc,
îmbinând filosofia cu teologia, a considerat că
rugăciunea este o relaţie de tip eu-tu, între două
persoane, un dialog de reculegere, şansa
noastră de a ne judeca viaţa, destinul, moralitatea,
izbânzile, eşecurile, orgoliile, suferinţele, toate
trecute prin filtrul raţiunii şi al inimii.

Prof. Presb. Ecaterina PĂUNESCU
CAPOTĂ

(continuare în p. 10)
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Fost-a mâna Domnului peste mine
ºi m-a dus Domnul cu Duhul ºi m-a
aºezat în mijlocul unui câmp plin de oase
omeneºti.

ªi m-a purtat împrejurul lor; dar iatã
oasele acestea erau foarte multe pe
faþa pãmântului ºi uscate de tot.

ªi mi-a zis Domnul: «Fiul omului, vor
învia oasele acestea?» Iar eu am zis:
«Dumnezeule, numai Tu ºtii aceasta».

Domnul însã mi-a zis: «Prooroceºte
asupra oaselor acestora ºi le spune:
Oase uscate, ascultaþi cuvântul
Domnului! Aºa grãieºte Domnul
Dumnezeu oaselor acestora: Iatã Eu
voi face sã intre în voi duh ºi veþi învia.

Voi pune pe voi vine ºi carne va
creºte pe voi; vã voi acoperi cu piele,
voi face sã intre în voi duh ºi veþi învia
ºi veþi ºti cã Eu sunt Domnul».

Proorocit-am deci cum mi se
poruncise. ªi când am proorocit, iatã
s-a fãcut un vuiet ºi o miºcare ºi oasele
au început sã se apropie, fiecare os la
încheietura sa.

ªi am privit ºi eu ºi iatã erau pe ele
vine ºi crescuse carne ºi pielea le acoperea
pe deasupra, iar duh nu era în ele.

Atunci mi-a zis Domnul: «Fiul omului,
prooroceºte duhului, prooroceºte ºi spune
duhului: Aºa grãieºte Domnul Dumnezeu:
Duhule, vino din cele patru vânturi ºi suflã
peste morþii aceºtia ºi vor învia!»

Deci am proorocit eu, cum mi se
poruncise, ºi a intrat în ei duhul ºi au
înviat ºi mulþime foarte multã de oameni
s-au ridicat pe picioarele lor.

ªi mi-a zis iarãºi Domnul: «Fiul
omului, oasele acestea sunt toatã casa
lui Israel. Iatã ei zic: „S-au uscat oasele
noastre ºi nãdejdea noastrã a pierit;
suntem smulºi din rãdãcinã“.

De aceea prooroceºte ºi le spune:
Aºa grãieºte Domnul Dumnezeu: Iatã,
eu voi deschide mormintele voastre ºi
vã voi scoate pe voi, poporul Meu, din
mormintele voastre ºi vã voi duce în
þara lui Israel.

Astfel veþi ºti cã Eu sunt Domnul,
când voi deschide mormintele voastre
ºi vã voi scoate pe voi, poporul Meu,
din mormintele voastre.

ªi voi pune în voi Duhul Meu ºi veþi
învia ºi vã voi aºeza în þara voastrã ºi
veþi ºti cã Eu, Domnul, am zis aceasta
ºi am fãcut», zice Domnul. (...)

Voi încheia cu ei un legãmânt al pãcii,
legãmânt veºnic voi avea cu ei. Voi pune
rânduialã la ei, îi voi înmulþi ºi voi aºeza în
mijlocul lor locaºul Meu în veci.

Fi-va locaºul Meu la ei ºi voi fi
Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

Atunci vor ºti popoarele cã Eu
sunt Domnul Care sfinþeºte pe Israel,
când locaºul Meu va fi veºnic în
mijlocul lor»..

Vedenia oaselor uscate. Alcãtuirea din nou a trupului ºi
învierea morþilor (Iezechiel 37, 1-14, 26-28). Pogorârea Duhului Sfânt

(Fapte 2, 1-11)
Şi, când a sosit Ziua Cincizecimii, erau toţi

împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste,
s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au
şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de
Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte
limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.

Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi
cucernici, din toate neamuriole care sunt sub cer.
Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea
şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind
în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau, zicând:
Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileeni?

Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în
care ne-am născut?

Judecata de apoi (Apoc 20, 11-15)
Şi am văzut, iar, un tron mare alb şi pe Cel

ce şedea pe el., iar dinaintea feţei Lui pământul şi
cerul au fugit şi loc nu s-a mai găsit pentru ele.

Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei
mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost
deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este
cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise
în cărţi, potrivit cu faptele lor.

Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea
şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost,
fiecare după faptele sale. Şi moartea şi iadul au fost
aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de a
doua: iezerul cel de foc. Iar cine n-a fost aflat scris în
cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc.

Trupul înviat va fi tot cel pe care îl avem acum, după forma şi materia lui, pentru ca tocmai trupul cu care am
săvârşit cele bune sau cele rele să se împărtăşească de fericire sau de osândă. Dar va fi altfel. Să ne gândim cum
trupul omului la diferite vârste e acelaşi, nu altul, dar altfel. Cu atât mai mult va fi trupul înviat. Sfântul Apostol
Pavel opune următoarele însusirilor trupului pe pământ: 1) trupul înviat va fi nestricăcios, pe când cel pământesc
e stricăcios; 2) trupul înviat va fi întru slavă, pe când cel pământesc  e întru necinste; 3) trupul înviat va fi plin de
putere, pe când cel pământesc este supus slăbiciunii; 4) trupul înviat e duhovnicesc sau străbătut de Duh de viaţă
făcător, pe când cel pământesc e trup sufletesc, străbătut numai de suflet. Poate numele de trup ceresc, ce i-l dă
Sfântul Apostol Pavel trupului înviat, înseamnă toate acestea, spre deosebire de trupul pământesc, care înseamnă
toate cele contrare. Iar însuşirea nemuririi poate e tot una cu aceea a nestricăciunii (I Cor. 15, 40-54). Totuşi, uneori
stricăciunea înseamnă altceva: lipsa de trebuinţe materiale, prezenţa poftei, a durerii, a plăcerii. Având aceste
însuşiri; cei ce înviază „nici nu se insoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer“ (Matei 22, 30).

Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Ed. Trinitas, Iaşi, 1999, pp. 175-176

Cum va fi trupul înviat , faţă de cel pe care îl avem acum?
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Apropierea noastră de Dumnezeu
înseamnă iubire – unicul raport între făptură şi
Dumnezeul Care a grăit: „Cel ce crede în iubire,
rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în
el.“ Iubind atât de mult lumea, Domnul S-a jertfit
crucificat pentru păcatele omenirii.

Când Maica Domnului a dus pe pruncul
Iisus să-L închine la templu, blândul Simeon, care
înainte nu crezuse că fecioara va naşte prunc,
cu smerenie a zis: „Acum slobozeşte, Doamne,
pe robul Tău, că văzură ochii mei mântuirea Ta“
şi a adăugat că prin sufletul Maicii Domnului va
trece sabia, referitor la viitorul care îi va răni
inima prin patimile Mântuitorului când la 33 de
ani Îşi va încheia viaţa pământească.

Gândindu-ne la rugăciune ca dialog cu
Dumnezeu, toate vestigiile arhitecturale,
bisericile, complexele monahale, schiturile, troiţele
de pretutindeni sunt casele de rugăciune ale
Domnului, locuri sfinte unde cinstim icoanele sau
frescele cu scenele biblice ale Vechiului şi ale
Noului Testament.

Iconografia  cu teme religioase derivă de la
termenul iconolatrie  care înseamnă adoraţia
icoanelor, iar cel ce se închină la icoane, este
numit iconolatru, de la franţuzescul iconolatre .

Cine, într-un chip fericit, a realizat un periplu
european, s-a prosternat în faţa operelor
monumentale eclesiastice cu picturi şi sculpturi
celebre din epoca Renaşterii, între care primează
capodopere ale genialilor: Michelangelo,
Buonarotti, Raffaello, Sazchio, Brunelleschi,
Botticelli, Berlini, Leonardo da Vinci…

Pentru Roma, cetatea eternă pe şapte
coline, s-ar spune: omule, cât de mic eşti faţă de
imensităţile tale!

Vaticanul, cel mai mic stat în capitala italică,
Roma, condus de suveranul Pontif, cu o
întindere de 40. 000 metru pătraţi, cu 1 000
de oameni cardinali, cuprinde basilica San
Pietro cu mormântul Sfântului Petru, cel care
în vârful columnei lui Traian ţine cheile Romei,
cuprinde Capela Sixtină construită în anul
1484 destinată pentru alegerea noului Papă
de către cardinali. Sixtina are 47 de săli, unele
fiind muzee, între care şi Pinacoteea. În basilica
San Pietro grupul statuar „Pieta“ cu trupul lui
Iisus sfârşit prin moarte în braţele Maicii Sale,
în marmură albă, este singura operă pe care
Michelangelo şi-a pus semnătura. În faţa
acestei opere simţi că trebuie să-ţi faci
rugăciunea. Sixtina cu pictura murale, opera
lui Michelangelo şi a lui Raffaello, are scenele
biblice din plafon care încep cu «Facerea
lumii» , iar picturile celor patru pereţi sunt
terminate cu «Judecata de apoi» . Sub aceste
auspicii de artă, inima apusului creştin a
Europei îmbină veşnicia cu vremelnicia. În
Milano, opera lui Leonardo da Vinci, «Cina
cea de Taină» din 1499, este o perfecţiune de
mister. Întors la Florenţa, obârşia Renaşterii,

din 1503, pictează ani în şir tabloul «Mona
Lisa del Gioconda», operă expusă în Muzeul
„Luvru“ din Paris. Biserica „Sfântul Paul “ din
Londra este altă capodoperă după care, pe-
o scară mai înaltă a valorilor, este biserica
„Sfânta Sofia“ din Istanbul cu divinitatea în
mozaicuri, decoraţii interioare în aur, argint,
lemn de cedru, pietre preţioase – construcţie
fantastică de atmosferă orientală, creată în anul
337 de Împăratul Constantin cel Mare,
continuată de Teodosie şi Iustinian – un miracol
de armonie, astăzi muzeu.

În ţara noastră, în multitudinea locaşurilor
de cult ortodox, Mânăstirea Voroneţ cu picturile
din interior şi din exterior este o „Sixtină“
moldavă care în scene figurative ne introduce
în sfera cea mai înaltă a rugăciunii. Aici, estetica
se îmbină cu împlinirea morală, reprezentând
istoria biblică a Vechiului şi Noului Testament
începând de la Facerea lumii, Naşterea lui Iisus,
viaţa, minunile, Intrarea în Ierusalim, întâmpinat
cu ramuri de finic în osanalele poporului ales,
Rugăciunea în
Ghetsimani, Tră-
darea, Judecarea,
condamnarea la
moarte când ace-
iaşi oameni I-au
strigat răstignirea,
ducerea cruci i ,
Crucificarea pe
Golgota, Moartea,
Coborârea de pe

Cruce şi punerea
în Mormânt.

În ansamblu,
figurile cu rafina-
mentul cromatic
sunt perfecţiunea
absolută. Aceste
naraţiuni biblice
prin expresia dra-
matică şi ca repre-
zentare grandioasă

uimesc şi astăzi, peste veacuri, după atâtea secole
de la 1488, fiind una din ctitoriile domnitorului
Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Deşi pictorii moldoveni nu studiaseră la
Academiile de artă ale Renaşterii, mărturiile
biblice sunt misterul artei în marea poezie a
culorilor, expresionism care împinge omenirea
spre divinitate, împlinind marele cod al artei cu
toate bazele literaturii biblice în limbajul teologiei
– «Învierea Domnului» şi «Judecata de Apoi»
ca fiind cele mai profunde reflecţii în arta acestor
picturi, dovedesc suflul divin care dă viaţă şi
sens tuturor lucrurilor.

La icoana Maicii Domnului, ca expresia
cea mai dureroasă  pentru Pat imi le
Mântuitorului, Rugăciunea lui Eminescu spune

(urmare din p. 8) mai mult decât poate comunica poezia dintr-o
inimă crucificată în cuvânt către Maica
Domnului, aşa cum în Psalmii lui David trăieşte
un nesfârşit paradis sfânt cu măsura frumuseţii
morale (Eminescu fiind geniul nostru naţional,
este şi poetul lumii tradus în 67 de limbi – ultima
fiind ebraica. Şi în faţa Sorbonei din Paris,
statuia lui Eminescu este o mărturie culturală a
geniului său, drept pentru care putem spune
că el e  o permanenţă a zilelor noastre. De
aceea, la aniversare, ca şi la comemorare,
omagiul e drept să-I spună: La mulţi ani,
Eternitate!) Să pătrundem mesajul rugăciunii
eminesciene:

Rugăciune

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem, rugându-te
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adorată
Asupră-ne coboară
O, Maică Preacurată
Şi Pururea Fecioară
Marie!

Noi ce din mila sfântului
umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce, clară,
O, Maică Preacurată
Şi Pururea Fecioară,
Marie!

Icoanele
ce însoţesc
relatările pot fi
şi din frumoa-
sa simbioză
între muzică
şi pictură cu
poezia cu-
lorilor, în care
un liric se
exprimă în
spiritualitatea
divină.

La Ru-
g ă c i u n e a
Pascală, veniţi
să ne închi -
năm Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos şi
cu iubire, sacerdotal cu mâinile amândouă, să înălţăm
pocalul cu toate florile primăverii spre slava cerului
şi binecuvântarea pământului.
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„Deprinde pe tânãr cu purtarea pe care trebuie sã o aibã
 ºi chiar când va îmbãtrâni nu se va abate de la ea“ (Pilde 22, 6)

Este un lucru cunoscut faptul cã primele ºcoli au apãrut
pe lângã biserici, pentru cã prima misiune a Bisericii este
de a învãþa: „Drept aceea, mergând, învãþaþi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, învãþându-le sã pãzeascã toate câte v-am poruncit
vouã“ (Mt 28, 19-20).

Ca disciplinã de învãþãmânt, Religia are rolul unui liant
între disciplinele care L-au pierdut sau nu L-au avut pe
Dumnezeu. Învãþând Religia, elevii pot înþelege mai bine
rostul omului în lume ºi îºi vor putea explica, din punct de
vedere creºtin, lucrurile ce se întâmplã în jurul lor. Religia îl
formeazã pe om pentru sine ºi pentru societate.

Religia nu se poate mãrturisi decât prin trãire ºi viaþã
religioasã, adicã prin ceea ce omul simte, gândeºte ºi se
exteriorizeazã faþã de Dumnezeu în anumite momente ale vieþii.

Educaþia religioasã este importantã întrucât îl conduce
pe om cãtre scopul suprem al existenþei sale: trãirea
comuniunii cu Dumnezeu. Educaþia este posibilã la toate
vârstele, dar pentru fiecare dintre acestea este necesarã
conlucrarea dintre harul divin ºi strãdaniile pentru desãvârºire
ale celor educaþi: „Iatã, stau la uºã ºi bat; de va auzi cineva
glasul Meu ºi va deschide uºa, voi intra la el“ (Apoc 3, 20).

De aceea, scopul predãrii disciplinei religioase în ºcoalã
este, în primul rând, acela de a dezvolta sentimente
superioare, morale, prin instruire specificã ºi de a determina
voinþa sã practice, în spirit creºtin, ceea ce învaþã.

Domnul Hristos ªi-a desfãºurat întreaga activitate
mesianicã prin faptã ºi cuvânt pentru a ne învãþa cum sã ne
conducem viaþa spre a ne atinge idealul: Împãrãþia Cerurilor.
Datoritã acestei preocupãri – de a învãþa –, Mântuitorul
Iisus Hristos a fost numit Învãþãtor ºi Marele Învãþãtor.

Tot El ne îndeamnã: „Nu vã îngrijiþi pentru sufletul vostru
ce veþi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vã veþi îmbrãca;
au, nu este sufletul mai mult decât hrana ºi trupul mai mult
decât îmbrãcãmintea?“ (Mt 6, 25)

Omul Îl cautã pe Dumnezeu, însã de multe ori i se pare cã
nu Îl gãseºte. Sfântul Macarie Egipteanul ne aratã cã El este
mult mai aproape de noi decât credem, El este pretutindeni.

Îl privim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Modelul
prin excelenþã: „Învãþaþi de la Mine cã sunt blând ºi smerit
cu inima ºi veþi gãsi odihnã sufletelor voastre“ (Mt 11, 29).

Aceasta este odihna sufletelor noastre ºi acesta este
încã unul dintre motivele pentru care Religia este un obiect
ºcolar plãcut ºi atractiv. Iar roadele deprinderii învãþãturilor
Bisericii ne sunt de folos atât pentru lumea aceasta, cât ºi
pentru cea viitoare.

Presb. Prof. Alina VAMANU

„Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale.” Ţara noastră a
fost înzestrată de Dumnezeu cu locuri minunate dar, dintre toate, plaiurile
Moldovei au fost cele mai binecuvântate. Pe lângă frumuseţea naturii din
acest colţ, bogăţia spirituală dată de numeroasele mănăstiri, comoara
Moldovei o constituie şi staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, situată
în partea de vest a judeţului Bacău. Aflată la o înălţime de 530 m deasupra
nivelului mării şi având privelişti pitoreşti, staţiunea Slănic Moldova este o
adevărată „perlă a Moldovei”. Ca orice aşezare, şi staţiunea Slănic îşi are
istoricul ei. Date importante despre începuturile acestei staţiuni se găsesc
în actele şi documentele vechi ale familiei domnitorilor Mihai şi Constantin
Cehan Racoviţă. Localitatea şi-a primit numele de la râul ce-o udă în tot
lungul ei, Slănicul, la care s-a adăugat şi Moldovei, pentru a fi deosebit de
Slănicul din Muntenia, Slănic-Prahova. Cea mai veche informaţie asupra
acestui „colţ de Rai” datează de pe la începutul secolului al XVIII-lea, când
aflăm că făcea parte din proprietatea domnitorului Constantin Cehan
Racoviţă. Mai târziu, un boier de seamă, slujitor al domnitorului, serdarul
Mihalache Spiridon a luat în arendă aceste proprietăţi, unde la acea vreme
nu era altceva decât o întinsă pădure prin mijocul căreia curgea râul
Slănic. Aflându-se la vânătoare de cerbi, în ziua de 20 iulie 1801, ziua
Sfântului Ilie, Serdarul Mihalache descoperă un izvor a cărui apă i se pare
mai deosebită atât prin culoarea uşor gălbuie, cât şi prin gustul sărat şi
înţepător. Mai târziu, a mai descoperit şi alte două izvoare cu apă minerală.
Gustul deosebit al acestor ape şi sufletul nobil al descoperitorului l-au făcut
să se intereseze îndeaproape de ele şi să le pună în folosinţa oamenilor,
aici aflându-se începuturile staţiunii.

Odată cu închegarea staţiunii a fost clădită şi o bisericuţă ce purta
hramul Sf. Ilie, iar în jurul ei, aproximativ 50 de camere în care erau
găzduiţi bolnavi şi vizitatori ai staţiunii. Locaşul de închinare era bine îngrijit
şi a rezistat până în 1916, an în care ororile războiului au ajuns şi la Slănic
şi întreaga staţiune a fost în ruină, implicit şi micuţa biserică. Astfel, Slănicul
a stat fără locaş de cult până în anul 1927, când, din mila lui Dumnezeu, a
venit în staţiune un suflet milostiv care a început construirea unei noi biserici.
Axente Pandrea şi soţia sa, Maria, proprietari a două vile în Slănic, au
hotărât să clădească din propria lor avere o biserică, în staţiune simţindu-se
lipsa acesteia. În vara anului 1927, soţii Pandrea încep construirea unei
noi biserici întru pomenirea şi iertarea păcatelor unicului lor fiu fulgerat de
o moarte năprasnică cu un an în urmă. Cu cheltuiala lor a fost ridicată din
temelii noua biserică, tencuită şi pictată, Epitropiei Sf. Spiridon revenindu-i
sarcina de a o înzestra cu strane, catapeteasmă şi obiectele de cult necesare.
În vara anului 1929, biserica a fost terminată, fiind sfinţită de P. S. Arhiereu
Ilarion Băcăuanul şi un numeros sobor de clerici. Toţi cei prezenţi la acest
eveniment au ţinut frumoase cuvântări în care au adus mulţumire lui
Dumnezeu şi au lăudat fapta deosebită a soţilor Pandrea. Drept mulţumire
pentru fapta lor nobilă, noua biserică a primit pe lângă vechiul hram, Sf.
Ilie, şi pe acela al Cuv. Axente. Mulţumită lui Axente şi Mariei Pandrea,
Slănicul îşi are acum nu numai izvorul de tămăduire a trupurilor, ci şi pe
acela de tămăduire al sufletelor.

Biserica este construită în parcul staţiunii, pe un loc mai ridicat, fiind
înconjurată de brazi semeţi care par a o proteja de orice pericol. Din orice
parte ai veni în parc vezi trupul alb şi zvelt al bisericii, cu turlele înalte şi
ascuţite ce întrec semeţe vârfurile brazilor, impunătoare prin simplitatea ei.

Prof.  Ancuţa Elena MAFTEI
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S-a scurs peste un secol de la data
când marele nostru poet Vasile
Alecsandri a zugrăvit, în versuri de o
rară frumuseţe, eroismul legendar de
care au dat dovadă ostaşii români în
războiul pentru Independenţa de Stat a
României. Aşa cum Nicolae Grigorescu
a imortalizat pe pân-ză atâtea scene de
luptă din zilele de epopee de la Griviţa,
Plevna, Smârdan şi Vidin, bardul de la
Mirceşti a elogiat în versurile poeziilor
Peneş Curcanul, Sergentul şi Odă
ostaşului român actele de vitejie, curajul
şi spiritul de sacrificiu ale fiilor acestui brav
popor, mulţi dintre ei plecaţi „de-acasă,
de la plug“ pentru a cuceri cu arma în
mână independenţa României şi pentru
scuturarea secularului jug otoman.

În cei peste o sută de ani de când au
fost scrise versurile acestor poeme,
milioane de copii, elevi, studenţi şi slujitori ai
scenelor teatrului românesc le-au recitit şi
interpretat cu patos, aducând în memoria
tuturor figura unor eroi intraţi în legendă.
Astăzi ştim că unul dintre eroii poetului a
fost sergentul Constatin Ţurcanu din Vaslui.
Ceea ce nu ştiu poate o parte dintre cititorii
noştri e că legendarul „Peneş Curcanul“,
care în vara anului 1877 împlinise vârsta
de 23 ani (născut la 1 martie 1854), luptând
cu gradul de sergent la Griviţa şi Plevna, a
participat şi la înfăptuirea altui ideal al
poporului român, acela al întregirii teri-
toriului naţional. În ciuda frumoasei sale
vârste, de 62 de ani, fostul dorobanţ din
Vaslui a cerut să facă parte din efectivele
Armatei Române şi să lupte mai întâi pentru
apărarea gliei strămoşeşti şi apoi pentru
alungarea trupelor inamice care ne
cotropiseră cea mai mare parte a ţării.

La mijlocul lunii august 1916 – când
România a fost atrasă în vâlvătăile
focului Primului Război Mondial, iar
ostaşii regimentului de infanterie din
Vaslui, (cel care coborâse „pe drumul
de costişe“ în urmă cu 39 de ani pentru
a se îndrepta spre Plevna) echipaţi de
luptă, au pornit spre gară cu fanfara în
frunte – ochii bătrânului sergent s-au
umezit de lacrimi, iar inima a început
să-i bată cu putere, ca atunci când, în
august 1877, populaţia oraşului condu-
sese regimentul în urale până la peri-
feriile Vasluiului. Clipele de nostalgie şi

aduceri aminte s-au înmănunchiat într-o hotărâre
fermă, luată de veteranul războiului din 1877-
1878 de a se înrola ca voluntar. În urma insis-

tenţelor sale, sergentul Constantin Ţurcanu,
după cum menţionează un document de arhivă,
îngălbenit de vreme, a fost: „ Însumat voluntar,
potrivit Înaltului decret nr. 2784, ordinul nr. 1,
din 15 august 1916“ la Regimentul 25 Infanterie
„Rahova“ din Vaslui şi repartizat la plutonul de
stat major al regimentului. Alături de dorobanţii
unităţii, mai tineri cu cel puţin 40 de ani, după
lungi şi obositoare marşuri, sergentul Constatin
Ţurcanu a ajuns în pasul Oituz.

Cu entuziasmul care l-a caracterizat toată
viaţa, mai întâi a luat parte la înfrângerea
rezistenţelor inamice din defileul cu rezonanţă
istorică din Munţii Oituzului, apoi împreună cu
Regimentul său a înaintat pe direcţia localităţilor
Miercurea Ciuc-Praid, iar în ziua de 17 septembrie
1916 a participat la eliberarea localităţii. Cu durere
în suflet a trebuit să împărtăşească soarta tuturor
ostaşilor români care au fost nevoiţi să se replieze
pe vechile poziţii de pe lanţul Munţilor Carpaţi în
urma puternicei contraofensive din Podişul
Transilvaniei, executate cu forţe proaspăt aduse
de comandamentul puterilor Centrale. În acea
perioadă Regimentul 25 Infanterie a intrat în
compunerea diviziei comandate de generalul
Eremia Grigorescu şi a primit misiunea de a apăra
Dealul Muncelul împreună cu înălţimile din jur.
Răspunzând cu însufleţire ordinului dat de
comandatul diviziei şi transformat în deviza „Pe
aici nu se trece“, ostaşii bravului regiment au făcut,
în toamna anului 1916, un zid de netrecut în calea
puternicelor atacuri inamice, executate în defileul
Oituz. Pe timpul unei grele lupte de apărare, în
lipsa ofiţerilor din compania a 3-a răpuşi de
gloanţele vrăjmaşe, sergentul Constantin Ţurcanu
a luat conducerea subunităţii. A rămas la comanda
acesteia, acoperindu-se de glorie în zilele grele
ce au urmat pentru apărarea defileului.

Dovada acestei exemplare comportări a
bravului veteran o constituie cele câteva fraze
scrise de comandantul Regimentului 25 Infanterie
în foaia calificativă: „Deşi la o vârstă înaintată, a
fost totuşi un exemplu de bărbăţie şi vrednicie, în-
fruntând toate greutăţile companiei. A împărtăşit
asprimea timpului, lipsurile, nevoile şi  îndeosebi
pericolele, stând pe poziţiile de la Muntele Seciu
şi Dealul Slatinei, rămânând ca o pildă de virtute,
abnegaţie şi devotament contingentelor tinere ce
l-au văzut totdeauna la datorie. Pentru curajul şi
mândria cu care a înfruntat toate greutăţile
războiului şi pentru caldele sale simţăminte
ostăşeşti, acest veteran a fost decorat cu «Virtutea
Militară clasa I de Război»“.

Pentru modul cum au luptat la Oituz unităţile
române din compunerea diviziei comandate de
generalul Eremia Grigorescu, această mare
unitate a fost supranumită „Divizia de Fier“, iar
Regimentul 25 Infanterie a fost decorat cu înaltul
ordin de război „Mihai Viteazul clasa a III-a“. În
ziua de 14 ianuarie 1917, sergentului Constantin
Ţurcanu i-a revenit deosebita cinste de a purta
drapelul tricolor al unităţii, de a-l înclina plin de
emoţie, pentru ca distincţia meritorie să fie prinsă
pe mătasea acestuia. După numai câteva
săptămâni, a avut loc un nou eveniment în viaţa
veteranului de la Griviţa şi Plevna. Exact în ziua
când a împlinit vârsta de 63 de ani, la 1 martie
1917, comandantul regimentului a dat citire, în faţa
întregului personal din subordine, Ordinul de zi nr.
1153, prin care sergentul Constantin Ţurcanu a
fost avansat în gradul de plutonier, prinzându-i,
sub privirile pline de admiraţie ale ofiţerilor,
subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor, pe epoleţii
vestonului, cele două galoane. În aceeaşi zi,
tânărul plutonier a fost încadrat în funcţia de purtător
şi păstrător al drapelului unităţii (portdrapel), lucru
consemnat, spre cinstea veteranului şi în registrul
istoric al regimentului. În noua funcţie, plutonierul
Constantin Ţurcanu a urmărit fără încetare să
cultive, în inimile noului contingent chemat sub arme
în iarna şi primăvara anului 1917, dragostea faţă
de patrie şi drapelul de luptă al unităţii, dârzenia,
curajul şi bărbăţia de a învinge greutăţile, vicisi-
tudinile, rezistenţa duşmanului.

Cu mai puţin înainte ca unităţile regimentului
să reintre în focul marii bătălii de la Oituz, din
vara anului 1917, tinerii recruţi şi-au încheiat
perioada de instruire, depunând solemn jură-
mântul militar. La această solemnitate, portdrapelul
unităţii, echipat în haine de sărbătoare, pe cap
având căciula cu pană de curcan, iar la veston
toate decoraţiile primite după terminarea
victorioasă a Războiului de Independenţă,
exprima mândria oşteanului apărător din
totdeauna al plaiurilor lui Ştefan cel Mare.
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Sub privirile sale vultureşti, tinerii soldaţi au
defilat pe rând prin faţa drapelului, rostind bărbăteşte,
dar cu vădită emoţie în glas, formula sacră a
jurământului militar. Din noaptea de 22 spre 23 aprilie
1917, unităţile Regimentului 25 Infanterie au intrat în
luptă pe culmile Petricele, Feţişoara şi Plaiul Ursului
din defileul Oituz. De la această dată, plutonierul
Constantin Ţurcanu a fost prezent la toate acţiunile
de luptă, până la sfârşitul lunii decembrie 1917, când
s-a încheiat armistiţiul.

În toamna anului 1918, când Armata Română
a efectuat cea de-a doua mobilizare, plutonierul
Constantin Ţurcanu a cerut ca din nou să fie alături
de militarii oştirii noastre în lupta pentru înfăptuirea
idealului de unire a Transilvaniei cu patria-mamă.
La sfârşitul lunii noiembrie 1918, reimentul său s-a
îndreptat spre Podişul Transilvaniei. Bătrânul
veteran a luat din nou drapelul în primire şi, cu
garda acestuia, a păşit în fruntea unităţii, fiind acla-
mat cu emoţie de întreaga urbe. Timp de încă doi

ani şi jumătate (octombrie 1918 – aprilie 1921),
plutornierul Constantin Ţurcanu şi-a slujit patria cu
devotament şi credinţă, iar comandantul unităţii a
înaintat un raport eşaloanelor superioare, carac-
terizându-l astfel: „Neobosit, plin de hotărâre a
trecut peste multe piedici în război, înflăcărând
cu sfatul şi cu fapta sa pe tinerii camarazi în mijlocul
cărora a fost întotdeauna neobosit. Disciplinat prin
convingere, conştiincios, gata oricând pentru a
se sacrifica, el a purtat cu multă cinste şi fală
drapelul acestui regiment. Merită cu prisosinţă
înaintarea la gradul de sublocotenent“.

În semn de recunoştinţă, în aprilie 1920, i s-a
acordat bătrânului ostaş (avea vârsta de 66 de
ani) gradul de plutonier-major. Conform Ordinului
de zi nr. 1028, un an mai târziu, pentru meritele
dobândite în cele două războaie (1877-1878;
1916-1918), ministrul de război a aprobat prin
Ordinul nr. 10126 din 15 iunie 1923 menţinerea
plutonierului-major Constantin Ţurcanu în cadrele

Conferenţiar Universitar,
Doctor Vasile Jenică APOSTOL

active ale armatei până la sfârşitul vieţii. Pe bună
dreptate, comandantul regimentului 25 Infanterie
menţiona în ultima sa foaie de notare: „Prezenţa
bătrânului veteran, plutonier-major Constantin
Ţurcanu, în mijlocul nostru este de un folos real.
Însufleţeşte pe cei slabi moraliceşte şi îi întăreşte
pe cei ce cad în marşuri. El este o pildă vie a
trecutului glorios şi o dovadă grăitoare de felul
cum trebuie să fie ostaşul. Merită a-şi trăi ultimele
zile ale vieţii în mijlocul camarazilor lui de arme“.
Peneş Curcanul a rămas în mijlocul ostaşilor
Regimentului 25 Infanterie până la vârsta de 78
de ani. Aşa cum consemna registrul istoric al regi-
mentului, ultima filă a calendarului pe care a mai
apucat s-o rupă plutonierul-major Constantin
Ţurcanu arată data de 15 noiembrie 1932.

„A face pe prostul la timpul potrivit este cea
mai mare înţelepciune.” (Cicero)

„Un prost care nu spune niciun cuvânt nu
se deosebeşte de un savant care tace.” (Moliére)

„În politică, prostia nu e un handicap.”
(Napoleon)

„Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii
care nu îl aşteaptă.” (Woddy Alllen)

Există lucruri, fapte, oameni, vorbe, gânduri
ce nu întotdeauna sunt ceea ce par a fi la prima
vedere. „De multe ori aparenţele înşeală…”
auzim adesea. De câte ori aşteptările noastre nu
sunt confirmate. Duplicitatea este un mod de a fi
al multora dintre noi. Şi nu face excepţie, din
păcate, niciun domeniu al vieţii: politic, cultural,
ştiinţific, social, religios. Zâmbetul de faţadă,
politeţea de circumstanţă, toleranţa şi îngăduinţa
ce „dau bine” la imagine, afişarea credinţei, a
sentimentului religios doar pentru câştigarea de
capital sunt la modă şi tind să devină ceva firesc,
să capete aspecte de normalitate. Ceea ce
contează tot mai adesea e doar imaginea şi
impactul ei pentru cei din jur. De aceea faptele,
deciziile, comportamentul, cuvintele sunt o
consecinţă a acestui mod de a fi şi de a gândi.
Nu contează pentru ceilalţi ceea ce sunt în
realitate, ci ceea ce afişez la exterior. Nu contează

că ceea ce spun nu este consecinţa şi a ceea ce
gândesc. Nu contează că una zic, dar alta fac.
Important este scopul pe care vreau să-l ating cu
orice preţ. Nu contează că nu mai am verticalitate,
principii, credinţă, seriozitate sau un crez anume.
Dacă situaţia o cere le pot călca în picioare, mă
pot dezice de toate. Dacă interesul personal şi
imediat îmi impune, ce mai înseamnă câteva reguli
sau principii? Doar le încalcă toată lumea. Şi de
ce nu aş face eu, om de rând, acest lucru, dacă
cei ce vorbesc de principii, moralitate, verticalitate,
cei ce ar trebui să-mi fie modele, cei de la vârf fac
deseori astfel de compromisuri?

Vedem cum, adesea, pentru a-şi atinge un
scop, duşmani de moarte îsi dau mâna, se aliază,
dar nu cumva să credem că din iubire sinceră
sau din faptul că împreună ar dori să pună umărul
la binele tuturor, ci pentru că interesul de moment
o cere. Se pot încălca deci principii, reguli ale
jocului, se poate trece peste orgolii, se poate strivi
bunul simţ, dreapta judecată. Cu alte cuvinte, se
poate orice pentru împlinirea unui scop, chiar
dacă el este unul josnic. Şi atunci, în acest
context, ce să mai vorbim de conştiinţă, integritate
morală, credinţă, verticaliate, transparenţă,
valoarea făgăduinţei şi a cuvântului dat. Sunt
valori care parcă nu-şi mai au loc într-o societate
ce pretinde a fi democratică, liberă şi în care să
se promoveze real valorile democraţiei:

libertatea cuvântului, a conştiinţei, libertatea
opţiunilor, drepturile omului etc.

   Firesc vine întrebarea: Ce-i de făcut? Ne
spune Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu,
care nu este nici duplicitar şi nici fals: „Cuvântul
vostru să fie da, da şi nu, nu, ca să nu cădeţi în
judecată” (Iacov 5, 12) – judecata lumii şi judecata
lui Dumnezeu. „Căci după cuvintele tale vei fi găsit
drept şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12,
37). Osânda poate fi şi mai mare atunci când faptele
şi cuvintele noastre nu exprimă ceea ce ascundem
în spatele lor, ceea ce gândim sau nu reflectă ceea
ce suntem. Osânda poate fi şi mai mare când
dincolo de aparenţe suntem altcineva, trăind în
duplicitate, în falsitate sau în minciună.

   Poate reuşim uneori să păcălim, pe moment,
pe ceilalţi, dar de fapt ne minţim pe noi înşine şi mai
mult decât atât, Îl minţim pe Dumnezeu Care vede
„cele ascunse ale oamenilor”. Poate reuşim pe
moment să avem un succes, să ne atingem un
scop, dar cu ce preţ? „Ce-i va folosi omului de va
câştiga lumea întreagă, dar îşi va pierde sufletul?
Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?”
(Marcu 8, 36-37) Să ne gândim atunci când
suntem ispitiţi spre duplicitate la „preţul” pe care îl
putem plăti chiar dacă avem pe moment succes.
Să ne gândim că întotdeauna vine şi „ziua
scadenţei“, când dincolo de aparenţe, mai devreme
sau mai târziu, se va vedea cine suntem.

(urmare din p. 1)
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Spuneam în numãrul trecut, referin-
du-mã la comuniunea euharisticã de pe
Cireºoaia, la Mânãstirea «Sfântul Cuvios
Eftimie cele Mare», din 20 ianuarie, curent,

cã Liturghia sãvârºitã atunci ºi acolo s-a
fãcut izvorâtoare de altã Liturghie în sinaxã
preoþeascã. Pãrintele protopop Constantin
Alupei aºa a înveºnicit prin
cuvânt începutul obiceiului:
cu o sãptãmânã înainte de
Înãlþarea Domnului, în fiecare
an sã ne adunãm liturgic
spre amintirea Morþii ºi Învi-
erii Domnului. Providenþial, în
acest an aceastã zi a fost
sã fie în 10 mai, zi cu o
conotaþie aparte în istoria
neamului nostru românesc,
cãci ea, ziua aceasta, cu-
prinde în sine însãºi fiinþa
noastrã naþionalã.

Aºa cum un geniu
adunã în sine energia
multor generaþii, ºi ziua de
10 mai  s-a înscris în calendar con-
centrând în sine întreaga istorie a
neamului pentru cã ea, ziua aceasta,
aºa cum cu bogat simþ patriotic excla-
ma pãrintele stareþ protosinghelul
Claudiu, „a rãsãrit din toate suferinþele,
din toate aºteptãrile, din toate jertfele,
primejdiile ºi durerile neamului ro-
mânesc. Capul lui Mihai Viteazul, roata
de la Alba Iulia, fluierul lui Iancu, Tudor
Vladimirescu, Plevna, Mãrãºeºti, toate
golgotele ºi toate jertfele au ajutat la
sosirea acestui praznic al învierii
noastre naþionale“.

Dar ziua de 10 mai nu ne este nouã
doar o moºtenire scumpã câºtigatã cu
astfel de jertfe neuitate – vrednicã doar
ca amintire de muzeu –, ci ea însãºi
se face datorie în conºtiinþele noastre,
poruncindu-ne chiar sã pãstrãm pacea,
dragostea ºi buna-înþelegere între noi
ºi-n casa noastrã, în comunitãþile în

care trãim, în toatã þara ºi cu toate
neamurile ce ne-nconjoarã.

Ori de câte ori zicem 10 mai, ca unii
care într-o zi ca aceasta am repurtat
biruinþele finale, ne uitãm roatã la hotare,
ºtiind cã ne pândesc popoare mâncate
de zavistie cu dor ascuns sã ne fure vlaga
ºi inima. Luaþi seama, zice Sfântul
Apostol Petru, „fiþi treji, privegheaþi.
Potrivnicul vostru, diavolul, umblã, rãcnind
ca un leu, cãutând pe cine sã înghitã“
(I Ptr 5, 8). Dacã la hotarele sufletului
pândeºte ca un leu vrãjmaºul luminii, cu
atât mai mult ºi-n aceeaºi mãsurã ºi
sufletul românesc este urmãrit cu ochi
hulpav de fiarele nopþii iar ziua de 10 mai
ne cheamã la priveghere. Sã luãm
mãsuri hotãrâte la cele douã fruntarii,
vãzute ºi nevãzute, mai ales ale celor ce

ocrotesc neschimonosit sufletul neamului
românesc. Pe drept cuvânt însemna
aceasta cuvântul rãspicat al stareþului:
„Când va dispãrea corupþia,
mituirea, nedreptatea, trufia
ºi toate relele, când la
hotare vom fi gata sã apã-
rãm Neamul ºi în þarã va fi
dragoste ºi pace, bunã-înþe-
legere ºi dreptate, muncã
ºi omenie, atunci ziua de
10 mai va fi moºtenirea pe
care o chivernisim cu vred-
nicie“.

Cei mai mulþi cititori ºtiu
prea bine conotaþia istoricã
a acestei zile.  Ziua de 10
mai, cunoscutã ca ºi zi a Regatului
României, interzisã de comuniºti ºi ignoratã
de autoritãþile române de dupã 1989, este
legatã de trei evenimente cruciale din istoria
modernã a þãrii noastre:

1. pe 10 mai 1866, Carol I de
Hohenzollern-Sigmaringen soseºte în
Bucureºti ºi depune jurãmântul în faþa
Parlamentului, ca Domn al României.

2. pe 10 mai 1877 , Carol I
proclamã Independenþa absolutã a
României.

3. pe 10 mai 1881, Carol I a fost
încoronat ca rege al României, iar
România a fost ridicatã la rangul de
Regat.

Iar în anul 2007, pe 10 mai a rãsunat
pe Cireºoaia cântare de biruinþã strigând
ºi zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul
Savaot, Biruitorul morþii ºi Împãratul pãcii!
Nãdãjduiam în numãrul trecut sã fie acum
liturghie arhiereascã ºi aºa a ºi fost. Sub
toiagul pãstoririi întru cele ale Altarului ale
Prea Sfinþitului Doctor Ioachim Bãcãuanul,

Arhiereul Vicar al Episcopiei
Romanului, care ne-a adus
binecuvântarea Episcopului
nostru, Prea Sfinþitul Eftimie
Luca, împreunã cu pãrintele
protopop al Moineºtiului,
pãrintele Petru Moraru însoþit
de un însemnat numãr de
preoþi de acolo, ºi ai noºtri
fraþi de conslujire însoþiþi de
protopopul de Oneºti, pãrin-
tele Constantin Alupei, ziua
de 10 mai a înfipt un stâlp
înalt de aducere-aminte. Nu
doar de amintire a jertfei lui
Hristos ºi a aceleia a eroilor
pomeniþi, ci de actualizare a

unei datorii cã pe noi înºine ºi unii pe alþii
ºi toatã viaþa noastrã datori suntem lui
Hristos Dumnezeu sã o dãm, cum de altfel

ºi fãgãduim în fiecare Liturghie cu solemnã
închinare atunci când rãspundem chemãrii
cu acel prelung „Þie, Doamne“.

Preot Petru RONCEA
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„Pe ostaºii ºi eroii martiri cãzuþi
pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea Þãrii, sã-i pomeneascã
Domnul Dumnezeul întru Împãrãþia
Sa, totdeauna, acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor… AMIN.“

 Aºa se exprimã în ison de
rugãciune, mulþimea de preoþi
slujitori de la Sfintele Altare, de pe
întinsul României în timpul solemn
al Sfintei Liturghii de fiecare datã,
când se oficiazã Sfânta Liturghie
ºi cu Pomenire (PARASTAS)
pentru cei trecuþi la cele veºnice,
dar mai ales în mod special, pentru
ziua consacratã OSTAªILOR ºi
EROILOR MARTIRI cãzuþi la
datorie pentru apãrarea Patriei ºi
a Dreptei Credinþe Creºtine
strãmoºeºti.

În fiecare an la Ziua sfântã când
Biserica Ortodoxã prãznuieºte
Înãlþarea Mântuitorului la cer,
împreunã cu slujirea Praznicului,
posteritatea aduce ºi un cãlduros
omagiu de recunoºtinþã, cu pio-
ºenie, tuturor eroilor cãzuþi la
datorie. Începând de la cele mai mã-
reþe catedrale, biserici ºi mânãstiri
voievodale ºi pânã la cele mai
modeste schituri de prin pustiuri ori
atârnate pe crestele munþilor,
cinstirea eroilor este neuitatã, iar
numele lor picurã mireasmã de
recunoºtinþã pe buzele creºtinilor.

Pentru Veºnicia Sfântã,
ROMÂNIA s-a  închegat,
Toþi Eroii-n Ceruri cântã,

Jertfa li-e de neuitat.

Apa-n sânge-i coloratã,
Aburi calzi þâºnesc din þarini,

liberã e ÞARA toatã,
altã carte, alte pagini.

Sufletele lor curate
cerurile le-au deschis
Clopotele lin vor bate

c-a lor crez deplin a-nvins.

În acest an, 2007, am cinstit pe
eroi în chip deosebit la Mânãstirea
Cireºoaia în 17 mai, de Înãlþarea
Domnului. În prezenþa a zeci ºi zeci
de creºtini evlavioºi care au urcat pe
muntele cel cu umbra deasã ºi
rãcoroasã, Prea cuviosul pãrinte
protosinghel Claudiu Panþîru, stareþul
acestei sfinte Mânãstiri, a oficiat
Sfânta Liturghie ºi, la momentul potrivit,
a dat curs cu emoþie pânã la lacrimi
rugãciunilor consacrate pentru cei
rãposaþi ºi, mai ales, pentru eroii
neamului românesc.

Dupã sfârºitul slujbei, potrivit
îndãtinatei datorii morale, pãrintele
stareþ a þinut predica dedicatã Înãlþãrii

Domnului, scoþând la ivealã valoarea
fiecãrui suflet de creºtin pânã la jertfa
supremã de a apãra Credinþa ºi Patria
chiar cu preþul vieþii, atunci când este
cazul, aºa cum au fãcut-o ºi eroii de pe
masivul Cireºoaia ºi din alte locuri ale
þãrii. Apoi în curtea mânãstirii s-a
sãvârºit slujba parastasului. Dupã
parastas, s-a organizat pelerinaj pe
drumul ºerpuitor ºi anevoios cãtre
locurile istorice ale Cireºoaiei. Deºi
soarele era în putere, totuºi o adiere de
vânt legãna ramurile codrilor seculari
care au fost ºi ei cândva martori la

crâncenele lupte ce-au avut loc pe
aceste creste.

Trei bãieþandri cãlare cu steaguri
tricolor în mânã dãdurã pinteni cailor
sã porneascã pe „drumul Golgotei“
pe care odinioarã urcaserã eroii
neamului. În urma lor, purtãtorii de
prapori, doi bãrbaþi din satele vecine,
apoi pãrintele stareþ însoþit de
creºtini, bãrbaþi ºi femei, copii ºi
tineri împreunã cu cei mai în vârstã
urcau cu toþii spre locurile însemnate
cu cruci, unde eroii ne-au cãzut la
datorie.

Primul popas a avut loc la
«Masa Reginei». Apoi drumul a
continuat pe la toate crucile, care
sunt semne ale biruinþei ºi respect
pentru cei rãposaþi. La urmã, pe
covorul moale ºi mãtãsos al ierbii
înflorate, mulþimea s-a aºezat în cete
ca la înmulþirea pâinilor în pustie.
Numai cã acum fiecare a gustat
pascã, cozonac, ouã roºii, salu-
tându-se cu creºtinescul salut:
«Hristos S-a Înãlþat!» ºi «Dumnezeu
sã-i ierte pe eroii martiri!».

Astfel s-a încheiat ziua de
cinstire a eroilor neamului cãzuþi pe
câmpul de luptã al muntelui
Cireºoaia. Veºnica lor pomenire!
Amin.

„Florile nemuritoare ale Patriei Străbune
sunt Eroii şi Martirii ce stau Neamul să-l adune“.

Protosinghel Spiridon
UNGUREANU

Mânãstirea Cireºoaia
«Sfântul Eftimie cel Mare»
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La început de fãurar al acestui an,
un grup de preoþi din Protoieria Oneºti,
împreunã cu soþiile, au pornit spre Þara
Sfântã, visul oricãrui creºtin evlavios.

Pelerinajul a fost foarte amplu ºi au
fost  vizitate aproape
toate locurile impor-
tante: Caesarea,
Haifa, Nazareth, Ti-
beriada, Capernaum,
râul Iordan, Muntele
Tabor, Cana Galileii,
Ierihon, Pustiul Ca-
rantaniei, Qumran,
Marea Moartã, Ein
Karem, Bethleem,
Ierusalim, Betania,
Muntele Mãslinilor,
Ghetsimani, Ramala,
Iafo, Tel Aviv.

Din noianul de
biserici, bazilici ºi
capele vizitate, (chiar
ºi temple ºi moschei) mi-e foarte greu
sã mã opresc asupra uneia sau alteia…
cãci toate m-au impresioanat într-un
anume fel… E asemeni unui buchet
imens de flori: toate sunt uimitoare prin
frumuseþe, parfum, colorit, toate au ceva
aparte, iar tu te bucuri de întreg…

Totul m-a uimit: cobori în negura
timpului ºi vezi urmele materiale ale
precursorilor monahilor creºtini (e vorba
de evreii esenieni care au trãit în Pustiul
Iudeii ºi de la care s-au gãsit în Peºtera
de la Qumran manuscrise ºi alte vestigii
ce amintesc de acel început), sau vezi
Mormântul lui David pe Muntele Sion, sau
cel al lui Lazãr, din Betania, sau al
Mântuitorului din Biserica Sf. Mormânt
din Ierusalim, care te copleºeºte ºi unde
mai poþi vedea, încã ºi acum, urmele jertfei
Mântuitorului ºi ce sã mai spun de Bazilica

Naºterii Domnului din Bethleem sau de
Mormântul Maicii Domnului din Ghet-
simani, ca sã admiri apoi clãdiri de ultimã
orã, ce se înalþã una dupã alta într-un ritm
ameþitor încât pelerinul ce vizitase cu ani

în urmã aceste locuri exclama uimit:
„Extraordinar! Aici nu era nimic din toate
acestea!” Sunt douã planuri paralele per-
manent: TRECUT  ºi PREZENT  care
se îmbinã în mod armonios…

ªi chiar dacã «nu poate limba a
tâlcui» frumuseþea celor vãzute, totuºi
nu putem sã nu amintim de Biserica
Arhanghelul Gavriil din Nazaret, sau de
impunãtoarea Bazilicã Buna Vestire tot
de aici, unde Arhanghelul i s-a arãtat
Sfintei Fecioare, aducându-i uimitoarea
veste, sau de bisericile din mânãstirile
vizitate, sau de câte ºi mai  câte… cãci
nu te poþi opri sã nu remarci pe fiecare
în parte pentru comoara pe care o
pãstreazã sau o reprezintã…

Ceea ce m-a uimit profund în acest
pelerinaj a fost faptul cã avem rugãtori
români la Locurile Sfinte aproape pre-

tutindeni: unde ne duceam, auzeam graiul
dulce al limbii noastre rostit de  cãlugãri
sau cãlugãriþe românce… Pe Tabor, la
Mãnãstirea Greco-ortodoxã, la Mor-
mântul Maicii Domnului din Ghetsimani,

ºi în alte pãrþi, chiar
ºi la Mãnãstirea
Ispitirii pe Muntele
Carantaniei sau la
Mãnãstirea Sf. Sava
din Pustiul  Iudeii…
La aceasta din urmã,
fiind interzisã intrarea
femeilor, a venit la
poartã monahul Cali-
nic ºi ne-a explicat
nouã, preoteselor,
despre istoricul mã-
nãstirii, ne-a vorbit
despre credinþã ºi
apoi ne-a urcat pe o
stâncã ºi ne-a arãtat
în vale o scobiturã în

stâncã unde s-a nevoit cândva o maicã
româncã…

La Biserica Schimbarea la Faþã
din Mãnãstirea Greco-ortodoxã de pe
Tabor o maicã româncã ne-a explicat
despre Icoana Fãcãtoare de Minuni
a Maicii Domnului, despre istoricul
acestei icoane, despre minuni pe care
le-a vãzut sãvârºindu-se sub ochii ei,
despre hramul bisericii, când vin din
ajun  numeroºi pelerini sã asiste a doua
zi la slujbã ºi la momentul în care
coboarã pânã la pãmânt un nor…
Este un moment deosebit ce se
întâmplã o datã pe an, doar la hramul
mãnãstirii…

Dacã aº fi necredincios, musai aº
merge la Paºti la Ierusalim sã vãd
Sfânta Luminã ºi pe Muntele Tabor,
la Schimbarea la Faþã, ca sã mã con-

Anunţam în numărul trecut că în luna februarie, curent, a avut loc primul pelerinaj al
unui grup de familii preoţești din cadrul Protopopiatului Onești în Ţara Sfântă, Israel.
În pagina aceasta și următoarele veţi citi și urmări cu bucurie câteva reportaje de
suflet pe care le-am primit la Redacţie din partea unora care, întorși de la Ierusalim,
au dorit să-și împărtășească vraja pelerinajului lor și nouă celor care i-am așteptat să
ne aducă binecuvântările Ierusalimului.
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ving precum Toma de ceea ce alþii
înainte s-au convins…

Mergând ºi îngenunchind la fiecare
sfânt altar ridicat pe locurile  con-
sacrate, sufletul este cuprins de uimire
ºi de mângâiere în acelaºi timp. ªi apoi
poþi exclama cu bucurie: «Doamne, Îþi
mulþumesc cã m-ai învrednicit a vedea
ºi atinge aceste locuri ºi ajutã-mã sã
rãmân credincios ºi fiu apropiat al
Tãu!…»

Nu poþi exprima prin cuvinte faptul
cã atunci când ajungi în faþa Sf.
Mormânt ºi aºtepþi sã te închini, câte
emoþii ºi câte gânduri îþi vin în minte ºi
cât de nevrednic te simþi ca sã
îngenunchezi ºi sã sãruþi piatra Sf.
Mormânt… Sã atingi cu mâna piatra
ungerii ºi sã simþi parfumul mirului ce
odinioarã îmbãlsãma trupul Domnului
sau sã vezi locul Golgotei ºi piatra
despicatã prin care s-a prelins sângele
Mântuitorului…

Ieºind din cetate, vezi Muntele
Mãslinilor ºi atingi cu mâna piatra pe care
Mântuitorul S-a înãlþat la ceruri iar puþin
mai departe piatra pe care a îngenunchiat
Maica Domnului privind cu uimire cum
Fiul sãu Se înãlþa la Tatãl Ceresc… Apoi
cobori în Ghetsimani ºi vezi mãslinii
seculari ºi mintea te duce în trecut ºi vrei
sã vezi paºii Mântuitorului ºi apoi atingi
piatra pe care El S-a rugat pentru
Apostoli ºi pentru toþi cei ce cred ºi- L
mãrturisesc pe El… ªtiind ce-l aºteaptã,
uitã de suferinþa Sa ºi Se gândeºte la
noi, rugându-Se Tatãlui pentru mântuirea

noastrã… Fiecare colþiºor, fiecare piatrã
vorbeºte de prezenþa Mântuirorului pe
aceste locuri…  Dacã noi vom tãcea,
aceste pietre vor vorbi… 

Tot în Ghetsimani se aflã
Mormântul Maicii Domnului… Aici îþi
vine în minte toatã viaþa Maicii
Domnului: cum în mod minunat ea s-a
nãscut din pãrinþii Ioachim ºi Ana, cum
îngerul Gavriil i-a vestit cã din ea se
va naºte Mântuitorul lumii, cum a fost
copleºitã de tot ce fãcea ºi învãþa Fiul
sãu, de durerea de care a fost cuprinsã
când Mântuitorul a fost rãstignit ºi apoi
de miracolul învierii Lui… Tot aici îþi
aminteºti de dragostea ºi respectul
Mântuitorului faþã de Mama Sa pe
care n-a lãsat-o sã zacã sub piatra
mormântului ci a luat-o sã stea alãturi
de El în Împãrãþia Tatãlui…

Apropiindu-ne de sfârºitul
pelerinajului nostru  simþim bucurie ºi
tristeþe: bucurie cã ne-am învrednicit
sã vedem aceste locuri preaminunate
ºi tristeþe cã ne vom despãrþi de ele,
dar cu gândul cã au lãsat în sufletul ºi
inima noastrã o urmã adâncã ce nu se
poate ºterge… O datã cu aterizarea
avionului în þarã, ne-am reîntors în
spaþiul ºi timpul prezent, la grijile
noastre cotidiene, dar neuitând vraja
Ierusalimului ºi minunile lui…

Slavã Þie, Doamne, pentru toate
câte ai fãcut pentru noi ºi pentru a
noastrã mântuire… Slavã Þie !

Presb. Aurelia GENES

Pelerinii lângă «Uşa Umilinţei» - uşa de la intrare în bazilica Naşterii Domnului din Betleem

Toţi creştinii visează să spună aceste simple
cuvinte, dar cu o conotaţie atât de mare. Le spun
şi eu pentru că, spre bucuria mea, mă număr
printre acei creştini care, cu ajutorul bunului
Dumnezeu, la iniţiativa părintelui Constantin Alupei,
protopopul de Oneşti, şi cu binecuvântarea
Preasfinţitului Arhiereu Dr. Ioachim Băcăuanul, mi-am
îndeplinit un vis pe care nu credeam că mi-l voi
îndeplini vreodată, acela de a ajunge în Terra
Santa (Pământul Sfânt).

Mi se părea o ţară îndepărtată, greu de
pătruns şi străbătut, o ţară cunoscută doar din
poveşti, din Sfintele Evanghelii citite duminică de
duminică, Evanghelii pe care acum le înţeleg
mult mai bine, le văd aievea ca şi cum totul s-ar
desfăşura sub ochii mei.

Programul amplu, foarte încărcat, realizat atât
de minuţios de părintele protopop, ne-a facilitat
vizitarea atâtor minunăţii din cuprinsul Raiului
pământesc, am fost atât de incluşi, luaţi de valul
evenimentelor şi al frumuseţii locurilor vizitate încât
mi se părea că cerul s-a unit cu pământul, că
Dumnezeu este cu noi şi ne călăuzeşte paşii, că
nimic rău nu ni se poate întâmpla aici în ţara de
baştină a oricărui credincios.

Aşa am citit într-o carte: că orice bun creştin,
pe lângă ţara în care s-a născut, mai are ca ţară
de baştină şi Ţara lui Iisus, locurile în care El S-a
născut, a crescut, a propovăduit Evanghelia
Tatălui Ceresc, a pătimit, a murit, s-a îngropat şi
a înviat pentru noi.

Zilele de început ale excursiei mi-au rămas
întipărite în minte strâns legate de oraşul Nazaret,
oraşul Maicii Domnului, oraşul florilor, oraşul de
unde a început mântuirea noastră, oraşul Naşterii
lui Iisus.

Nazaret – nume sfânt ştiut din colinde şi din
primele pagini ale Bibliei –, este şi simbolul
îngerilor şi al fecioarelor, oraşul bunelor vestiri,
oraşul în care a început taina mântuirii noastre,
aici Fecioara a vorbit cu îngerul Gavriil şi s-a
rostit pentru prima dată numele lui Iisus.

Nu-ţi poţi imagina ce simţi când calci pe
aceste locuri, parcă privirea delicată a copilului
Iisus te urmăreşte peste tot şi te îndeamnă la
meditaţii, la rugăciune. Ne-au curs lacrimi de

Presb. Marta PÂNZARU

(continuare în p. 18)
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bucurie, ne-au curs lacrimi de mulţumire pentru
că ne-a ajutat Iisus Hristos să ajungem acolo
(învingând teama de avion), ne-au curs lacrimi
în timp ce ne rugam pentru cei rămaşi acasă,
pentru cei adormiţi dragi ai noştri pe care-i
purtăm în sufletele noastre, pentru credincioşii
rămaşi în parohie, care s-au rugat la rândul
lor să ajungem sănătoşi acasă. Acolo, pe
pământul sfânt, Dumnezeu parcă dă mai uşor
lacrimi la rugăciune, parcă eşti mai aproape
de El, parcă-i simţi prezenţa mai profund, te
cuprinde bucuria, dar parcă şi teama totodată
şi lacrimile-ţi curg rugându-te din toată inima
şi cu toată speranţa, fără sa deznădăjduieşti,
fără să te gândeşti măcar o clipă că ţi se poate
întâmpla şi ceva rău.

E greu, e foarte greu să exprimi în cuvinte
avalanşa de sentimente, de trăiri, de răscoliri
care se adună în sufletul unui creştin aflat acolo.
Abia când ajungi acasă, când cu greu cobori cu
picioarele pe pământ pentru a-ţi relua viaţa
cotidiană deloc uşoară, te revezi alături de familie
în bisericile vizitate, pe Muntele Fericirilor, pe
Marea Galileii unde am fost în croazieră, pe
Muntele Tabor, în Cana Galileii, la râul Iordanului,
la Bethleem în ieslea cea săracă unde S-a născut,
în Grădina Ghetsimani, la Ierusalim intrând pe
Poarta de Aur pe unde odinioară a intrat Iisus
călare pe asin.

Am văzut cele cinci pridvoare ale
scăldătoarei Vitezda, scăldătoarea Siloamului
unde a fost vindecat orbul.

Mânăstirea Sfântul Ilie, Mânăstirea Sfântul
Sava, Biserica Vizitării unde S-a întâlnit Maica
Domnului cu Elisabeta şi i-a săltat pruncul în
pântece, Muntele Sinai, Betania – casa Martei şi

a Mariei – şi nici nu-mi vine să cred că mi-am
atins mâinile de mormântul lui Lazăr, cel înviat de
Iisus, prietenul Său.

Lacrimile îmi curg şi astăzi când îmi
amintesc de ziua în care am urmat Drumul
Crucii, plecând de la Pretoriu (unde a fost ţinut
închis Mântuitorul şi scos în faţa mulţimii cu
tâlharul Baraba) şi până la Golgota, făcând
toate opririle pe care le-a făcut Iisus.

Momente solemne, de meditaţie profundă,
de rugăciune, de mulţumire şi adorare a lui
Dumnezeu am petrecut la Mormântul Sfânt, loc
pe care din copilărie îl ştiam de la părinţi, ca fiind
locul de unde vine lumina la Paşti, locul luminii lui
Dumnezeu. Am aprins lumânări de acolo şi le-
am adus în biserica parohiei noastre, în casa
noastră ca o binecuvântare de la Locurile Sfinte,

de la locul luminii, pentru a ne lumina inimile,
mintea şi sufletele spre credinţă şi lauda lui
Dumnezeu.

În fiecare zi cât am stat la Ierusalim am mers
şi ne-am atins de Sfintele Moaşte cu credinţa că
luăm Sfinţenie, luăm binecuvântare, iertare de la
Dumnezeu.

Şi la Mormântul Maicii Domnului am fost la
fel de impresionaţi, mai ales că acolo l-am găsit
pe părintele Anatolie, român de al nostru, de loc
din Viişoara, comuna Târgu-Trotuş, prietenul
familiei noastre.

Părintele ne-a primit cu toată dragostea,
ne-a povestit despre icoana făcătoare de minuni
a Maicii Domnului, pe care astăzi o avem şi noi
în biserica din Caraclău.

Nu ne mai puteam lua ochii de la cele peste
600 de candele aşezate pe bolta bisericii
împrejurul candelabrului celui mare, donaţia unui
român.

Poate doar o treime din ce am vizitat şi văzut
am aşternut pe hârtie.

Important nu este numărul nici măreţia
bisericilor şi mănăstirilor vizitate, ci ceea ce
trăieşti cât te afli acolo pe pământul sfânt,
important este felul cum îţi transformi sufletul şi
inima, cum Îl cunoşti mult mai bine pe
Dumnezeu.

În încheiere aş dori să spun altceva: m-am
convins pe deplin că orice creştin care a ajuns în
Terra Santa trăieşte cu speranţa, cu nădejdea la
Dumnezeu că măcar o dată se va mai întoarce
acolo.

Îmi doresc acest lucru din suflet, nu doar
pentru mine, ci mai ales pentru copiii mei.

Iar cine n-a fost niciodată şi are posibilitatea,
să o facă pentru că nu va regreta.

(urmare din p.17)

«Cu Domnul spre Golgota» - Pelerinii pe Drumul Crucii

Pelerinii în biserica Aşezământului românesc din Ierusalim
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Emoţiile celui ce ajunge în Ierusalim nu pot
fi descrise întru totul în cuvinte. Aşa e sufletul
credinciosului care, deşi Îi poate cere şi mulţumi
lui Dumnezeu, Îl slăveşte în chip tainic, de cele
mai multe ori. Oricum El, Atotştiitorul, cunoaşte şi
gândurile omului.

Ce poate fi, oare, mai minunat decât să
ajungi pe meleagurile sfinte pe care Însuşi
Mântuitorul a călcat, şi nu oricum, ci în suferinţa
pricinuită de batjocura iudeilor! În final, ca om
adevărat, a acceptat moartea pe cruce, iar ca
Dumnezeu adevărat a înviat. Şi iată motivul
sublim pentru care credinciosul (obişnuit – pe de
o parte – pentru că doar ştie de existenţa acestui
loc, sau privilegiat – pe de altă parte – pentru că
reuşeşte să ajungă la
Mormântul Sfânt) recu-
noaşte că e greu să
exprimi în cuvinte bucu-
ria şi trăirea avute în
faţa locului ca argument
al creştinătăţii.

Minunea Învierii
este nucleul credinţei
creştine, aşa cum zice
Sfântul Apostol Pavel:
„Dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este propo-
văduirea noastră, za-
darnică e şi credinţa
voastră!“

Este ştiut faptul că
atunci când Biserica
Ortodoxă sărbătoreşte
Sfintele Paşti, la Vecernia
din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, are
loc miracolul divin prin care Sfânta Lumină sau
Focul Sfânt coboară pe pământ. Un aspect demn
de remarcat este faptul că doar la Paştele Ortodox
se întâmplă această minune divină. Mormântul Sfânt
al Mântuitorului Hristos este controlat încă din
noaptea Vinerii Mari, după Prohodul Domnului, de
către câţiva poliţişti civili necreştini – un arab, un turc
şi o persoană din partea statului Israel. Ei verifică
toate obiectele din interior să nu aibă vreo sursă de
foc; în acelaşi scop, verifică lespedea Sfântului
Mormânt şi îl controlează corporal pe arhiereul grec.
Acesta presară vată pe Mormântul Mântuitorului.
Apoi se sting luminile şi se pecetluieşte uşa Sfântului
Mormânt cu două peceţi mari de pânză albă, cu
ceară şi sigilii în formă de „X“. Gardienii rămân de
pază la uşa Mormântului, până când se aprinde
Sfânta Lumină.

Iată ce spune Patriarhul Diodorus al
Ierusalimului despre asta: „Intru în Mormânt şi
îngenunchez cu frică în faţa locului unde a zăcut
trupul lui Hristos după moarte şi de unde a înviat (…).
După ce mă aşez în genunchi, spun anumite rugă-

ciuni, care ne-au fost transmise de-a lungul
secolelor, iar apoi aştept… Câteodată aştept câteva
minute, dar în mod obişnuit minunea se întâmplă
imediat ce am rostit rugăciunile. Din mijlocul pietrei
pe care a fost culcat Iisus se revarsă o lumină
nedefinită, în mod normal cu o tentă albăstruie…“
Ea apare sub diferite forme: ca o stea strălucitoare,
ca roua, ca ploaia, ca zăpada sau ca un nor ce
străluceşte, ca un înger sau ca un porumbel, ca
flăcări de foc dar care nu mistuie, ca sclipiri de
lumină, ca fulgere de lumină sau ca scântei, ca
mărgele sau globuleţe intens strălucitoare, ca o
lovitură de trăznet, ca o lumină albastră care creşte
în intensitate şi devine albă. Timp de trei minute
flacăra lumânărilor aprinse din Focul ceresc nu

arde şi are altă consis-
tenţă decât lumina flă-
cării (a focului care arde
în candelă), iar credin-
cioşii îşi ating de ea faţa,
gura, mâinile şi hainele
spre binecuvântare şi
tămăduire.

De câte ori nonor-
todocşii au încercat să
obţină Sfânta Lumină,
tentativele lor au eşuat
lamentabil. Se cunosc
cel puţin trei astfel de
încercări. Una dintre
cele mai memorabile a
avut loc în anul 1579, în
timpul ocupaţiei oto-
mane a Ierusalimului.
Patriarhul ortodox a fost

nevoit să meargă într-o biserică alăturată, pentru
a fi cât mai aproape de altarul unde în fiecare an
are loc minunea. Deodată un fulger a lovit
năpraznic mijlocul coloanei de marmură din incinta
curţii interioare a bisericii şi a crăpat-o, iar prin
fisură Focul Sfânt a trecut drept spre lumânarea
Patriarhului, pe care  aprins-o.

Cine vrea să vadă o mare minune a zilelor
noastre, cine doreşte să se întărească mai mult
în credinţă, să meargă la Mormântul Domnului
de Sfintele Paşti – la Paştele Ortodox, evident,
şi asta spune destul tuturor celorlalte Biserici şi
confesiuni – şi va vedea minunea negrăită .
Cei care ajung la Ierusalim vor putea recu-
noaşte că viaţa lor se împarte în două: înainte
şi după vizita la Ierusalim. Însă până vor avea
toţi privilegiul pentru această trăire, îi îndemn
să creadă şi să se înduhovnicească mai mult,
slăvindu-L pe Dumnezeu, în Sfânta Treime, şi
mulţumindu-I pentru ceea ce suntem şi pentru
tot ce avem.

Preot Cristian MAZILU

Coloana fisuratã de Sfânta Luminã

Tu, pãdure, dragã mie
Încã din copilãrie,

Pãdure, mult te-am iubit,
Cu drag te-am împodobit!

Rãsãdit-am pui de brazi,
De salcâmi ºi de stejari
Sã trãieºti tu mii de ani,
S-ajuþi oamenii sãrmani.

Sã le dai lemne de casã,
de scaune, pat ºi masã,
lemne pentru legãnuþ
ºi cãldurã la pruncuþi.

Þi-am bãtut cãrãrile,
Þi-am doinit cântãrile,

Doina noastrã româneascã
Culeasã din casã-n casã.

Ascultat-am simfonii
În cânt drag de ciocârlii
ªi de mierle tot buiestre
ªi privighetori mãiestre.

Tu, pãdure, tu, pãdure,
Ai poieni cu fragi ºi mure

Cu izvoare cristaline
ªi-animale carpatine.

Zimbri, cerbi ºi cãprioare
Întregesc decoru-n soare...
Moº Martin domol pãºind
Spre bârlogu-i mormãind.

Dar acum, pãdure deasã,
Inimile prea ne-apasã

Duºmanii cei fãrã carte
Te trimit în þãri departe.

Vin ca hoþii cu topoare
La pãmânt sã te doboare
Numai cioatele mai plâng
Sã le-ascundã noul crâng.

Iar noi suspinãm în casã
De durerea ce ne-apasã:

Pãmântul o ia la vale
Cu tot ce-ntâlneºte-n cale.

Îngropând oameni de vii
Cu femei ºi cu copii

Bunurile întâlnite
De ape sunt înghiþite.

Acum eu te-ntreb, române,
Ai tu inimã de câine…
Câþi copaci ai rãsãdit

Pãdurea de-ai nimicit?

Prof. Elena BUSUIOC
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Dragi creştini, mulţi oameni nefericiţi sunt
pe lume! Unii trec mai uşor prin greutăţi, desigur
cei care îşi pun nădejdea în Dumnezeu, alţii trec
mai greu. Aceştia au sau nu prea nădejde în
Dumnezeu, dar mai este o categorie, a celor
prea nefericiţi care sunt definitiv deznădăjduiţi.
Aceştia nu-L mai cheamă pe Dumnezeu în ajutor,
nu mai speră nimic, ci îşi pun în gând un lucru
înfricoşător: acela de a-şi pune capăt zilelor. Vai,
de trei ori vai! Cum pune Satana stăpânire pe
minţile lor, cum le ia orice nădejde, orice speranţă
şi credinţă în Dumnezeu! Trebuie să plângem
pentru un astfel de suflet care ajunge la
sinucidere!

Dar de ce ajung oamenii la acest
deznodământ?

1) Fiindcă le este greu să mai fie singuri pe
lume (cei care nu mai au pe nimeni). Unora ca
aceştia le putem răspunde că Domnul este
permanent cu noi, desigur în chip nevăzut, dar
dacă ne plecăm genunchii la rugăciune şi cerem
cu stăruinţă ajutorul şi prezenţa lui Dumnezeu,
vom simţi prezenţa Domnului lângă noi, vom simţi
mângâiere şi nu vom mai fi singuri.

2) Unora le moare cineva prea drag din
familie, sau un cunoscut la care ţinea foarte mult.
Dar oricât de dragă ne-ar fi o fiinţă din familie ori
din afara ei, nu trebuie să uităm că mai presus
de orice trebuie să-L iubim pe Dumnezeu şi prin
aceasta să ne amintim de prima poruncă: „Să
iubeşti pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima
ta…“, fiindcă nu se cuvine să punem pe cineva
mai presus de El.

3) Dacă cineva şi-a pierdut pământurile,
vila, maşina etc., atunci apelează la ultima soluţie,
sinuciderea. Dar n-a spus Mântuitorul: „Adunaţi-
vă comori în cer unde nu le strică nici furii nici
rugina…“? Adică să adunăm fapte bune,
milostenia, iubirea de aproapele, postul,
rugăciunea etc., pentru că vom lua cu noi nimic
atunci când vom muri, ci doar patru scânduri,
cum spun bătrânii.

Nu trebuie să ne lipim inima de nimic trecător,
ci numai de Dumnezeu Care este veşnic. La
Sfânta Liturghie auzim mereu: „Ale tale dintru ale
Tale, Ţie Îţi aducem de toate şi pentru toate“.
Asta înseamnă că tot ceea ce avem aici pe pământ
sunt ale lui Dumnezeu.  El ni le dă şi tot El ni le ia,
aşa cum a făcut cu dreptul Iov şi ce frumos a
răspuns acela: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie
numele Domnului binecuvântat!“ deci nu trebuie
să-şi ia cineva zilele pentru pierderea vreunui
lucru ori a vreunei fiinţe, pentru că asta a fost
voia Domnului, iar noi trebuie să ne rugăm lui
Dumnezeu pentru a ne trece cu bine peste aceste

momente deosebite ale vieţii. Dacă cineva este
lipsit de credinţă, atunci acela poate fi foarte uşor
acaparat de Satana, dându-i prea repede
sufletul. El va trece ireversibil în puterea lui satan
şi nu va mai avea iertare de la Dumnezeu
niciodată. Să nu uităm că sufletul nostru Îi aparţine
lui Dumnezeu şi el ni-l cere atunci când crede de
cuviinţă, nu când vrem noi.

Legat de aceasta, voi povesti o întâmplare
adevărată, dar nefericită. Această întâmplare s-a
sfârşit totuşi cu bine, datorită unei candele aprinse.

Mai acu vreo doi ani în urmă, era pe
strada mea o bătrână. Copiii nu locuiau cu ea
şi o vizitau rar. Pe deasupra era şi nevăzătoare
şi se descurca foarte greu. Fiica mai mare era
plecată în Italia, dar avea la rândul ei o fată la
Bacău care venea o dată pe săptămână la
bunica ei aducându-i de mâncare. Aceasta nu
folosea prea mult bătrânii care se plângea tot
timpul că-i singură, că nu vede şi că trăieşte
degeaba pe Pământ ca să se chinuiască şi că
mai bine ar muri.

După un timp, fiica din Italia a plătit o femeie
care să o îngrijească. Aceasta printre altele îi
spunea bă trânei să  nu mai supere pe
Dumnezeu. Îi citea din cărţi sfinte şi din foi
religioase. Ei îi plăcea să asculte dar gândul
rău de a-şi pune capăt zilelor nu o părăsea.
Femeia care o îngrijea îi aprindea candela în
fiecare zi şi mai ales seara, când bătrâna
rămânea singură peste noapte, că spunea că,
zărind lumina candelei, are o mângâiere.

Într-o dimineaţă, când femeia veni la
bătrână, s-a speriat de cele ce-i spune, şi anume
că ea (bătrâna), a vrut în noaptea precedentă
să se spânzure cu o sfoară în şifonier şi chiar i-a

arătat laţul făcut anume. Ce grozăvie! Ce
chibzuinţă! Femeia a mustrat-o blând că-i mare
păcat ceea ce a vrut ea să facă, dar a aflat cu
uimire cum de este încă în viaţă. Bătrâna îi povesti
că atunci când şi-a pus laţul la gât, privirea i-a
căzut spre candela din perete care lumina lin şi
s-a spăimântat aşa de tare că şi-a scos laţul de la
gât şi a plâns cu amar în faţa icoanei Mântuitorului,
cerându-şi iertare. Iată ce face satan, dar şi ce
putere are chiar şi lumina lină a unei candele
care ne poate aduce aminte de Iisus Hristos,
Care este Lumina lumii.

Cu lacrimi în ochi, bătrâna a făgăduit că nu
va mai face aceasta niciodată. Într-o fracţiune de
secundă Domnul i-a luminat mintea, izbăvind-o
de groaznicul păcat al sinuciderii.

O candelă aprinsă în casa noastră e un
prinos adus Domnului şi ea ne poate salva
din mâna vrăjmaşului. Întâmplarea aceasta
s-a petrecut cu adevărat şi poate că ea va fi
de învăţătură oricui va cădea vreodată în
deznădejde şi va fi cuprins de vreun duh
satanic al sinuciderii. Indiferent ce vom pătimi
în viaţă, nici o secundă să nu ne gândim a ne
lua singuri zilele, ci să alergăm la Dumnezeu
căci El singur este scăparea noastră din orice
nevoie.

Să nu ni se stingă nicicând candela inimii
noastre, ci ca şi a celor cinci fecioare înţelepte
din Evanghelia Mântuitorului aşa să ne fie!
Credinţa şi faptele cele bune să lumineze
necurmat sufletul nostru şi astfel satan nu va mai
avea loc în el niciunde şi nicicând.

Să avem compasiune pentru persoanele
în vârstă, suferinde, părăsite etc., dându-le ajutor
cum vom putea şi cât ne va sta în putinţă. Să le
vizităm când putem, ajutându-le la cumpărături,
la menaj şi altele, dar să le ajutăm şi pe plan
moral, vorbindu-le despre Dumnezeu, despre
bunătatea şi mila Lui, citindu-le cărţi sfinte, cântând
cântări duhovniceşti şi întărindu-le astfel în
credinţă.

Omul trebuie să chibzuiască foarte bine
cui trebuie să-şi încredinţeze sufletul său, ştiind
că există rai şi iad. Cunoscând fericirea raiului
şi chinul iadului, omul va discerne singur ce
este bine să aleagă, căci oricum am crede
sau nu, după moarte toţi vom merge fie în rai,
fie în iad.

Să ne ajute Dumnezeu ca toţi să avem
parte de Împărăţia Sa, unde nu este „durere,
nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit“.
Amin.

Doina Maria RUSU OLARU

Candelã
Sâmbure de lumină

tainic şi sfânt
străjuieşte icoana Preacuratei

plecată pe genunchi
în liniştea divină;

mă rog la Dumnezeu
să lumineze veşnic

şi candela sufletului meu
precum ale celor cinci

fecioare înţelepte.
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În caz de pericol, sun� la telefonul care te ajut�: 112 (gratuit)
sau 344145 ori contacteaz� poli�istul de proximitate.

Infrac�ionalitatea ne afecteaz� pe to�i.
Împreun� putem crea un ora� mai sigur!

Minorii răspund penal? Da!

Ai auzit vreodată pe cineva îndemnând
minori să comită infracţiuni sub pretextul că nu
vor fi pedepsiţi, datorită vârstei?

TOTAL GREŞIT!
Şi minorii pot fi cercetaţi, arestaţi preventiv!!

Deci, mare atenţie!
Până la împlinirea vârstei de 14 ani, minorii nu

răspund penal. De la această vârstă, până la
împlinirea vârstei de 16 ani, minorii răspund penal
dacă se constată că au avut discernământ în momentul
comiterii faptei, adică dacă au ştiut că fac un lucru rău,
nepermis şi şi-au dat seama de consecinţele lui.

După împlinirea vârstei de 16 ani, MINORII
RĂSPUN PENAL ca şi majorii. Deci nu vă lăsaţi
atraşi la comiterea de fapte penale de către majori
care vă spun: „Hai, du-te tu acolo, fă tu asta,
pentru că eşti minor şi n-o să păţeşti nimic“.
GREŞIT! O dovadă? Minorii aflaţi în penitenciar.

Cauzele delincvenţei

– situaţia financiară precară a unor familii
– deficienţe la nivelul familiei (lipsa de

supraveghere, necunoaşterea anturajului, lipsa
legăturii cu şcoala);

În contextul desfãºurãrii de activitãþi
preventive în unitãþile de învãþãmânt, în
cadrul programului „Stop accidentelor de
circulaþie – viaþa are prioritate!“, aflat în
curs de derulare, la nivelul staþiunii Târgu-
Ocna, poliþia de proximitate ºi poliþia
rutierã au organizat ºi desfãºurat faza
localã a concursului: „Desenãm, ne
jucãm – circulaþie-nvãþãm“ ºi „Educaþie
rutierã – educaþie pentru viaþã“.

În urma desfãºurãrii, clasamentul a fost:
La concursul: „Ne jucãm, desenãm

– circulaþie-nvãþãm“ au câºtigat:

Locul I: Sabãu Mãlina, clasa I,
ªcoala nr. 1; Roncea Maria, clasa a
II-a, ªcoala nr. 1; Roncea ªtefan,
clasa a III-a, ªcoala nr. 1;

Locul II: Vamanu Andrei, clasa I,
ªcoala nr. 1; Vlad Muºat Georgiana,
Clasa a II-a, ªcoala nr. 3; Horea Elena,
clasa a II-a, ªcoala nr. 6; Enea Teodora,
clasa a II-a, ªcoala nr. 2; Lupaºcu
Marian, clasa a III-a, ªcoala nr. 2;

Locul III: Amãriuþei Raluca, clasa
I, ªcoala nr. 4; Alupei Andreea , clasa
a III-a, ªcoala nr. 2.

La concursul: Educaþie rutierã –
educaþie pentru viaþã“  au cãºtigat:

Locul I: ªcoala nr. 2;
Locul II: ªcoala nr. 4,
Locul III: ªcoala nr. 5;
Locul IV: ªcoala nr. 3.

Echipajul ªcolii nr. 2 a ocupat
locul III la faza judeþeanã a aceluiaºi
concurs.

Vacanþã plãcutã ºi fãrã eveni-
mente rutiere!

– mediul familial dezorganizat;
– prezenţa modelului infracţional în familie;
– tentaţiile tot mai numeroase pe care

societatea le oferă permanent;
– influenţarea de către persoane majore;
– convingerea greşită că „dacă eşti minor

nu păţeşti nimic“;
– influenţa, de multe ori nefastă, a grupului

de prieteni, a „găştii“;
– tendinţa de bravură, de a fi „grozav“, „cool“;
– consumul de alcool (inclusiv în familie);
– abandonul şcolar şi lipsa de ocupaţie a minorilor;
– vulnerabilitatea victimelor (neglijenţa,

starea de ebrietate, vârsta).

Poţi evita delincvenţa?

· Ai grijă cum îţi petreci timpul liber, evită
împrejurările ce te-ar putea aduce în situaţia de
a comite un act antisocial!

· Nu lega prietenii cu persoane ce au un
comportament antisocial, ce te îndeamnă doar la
lucruri rele! Şi nu face nimic doar pentru a impresiona
pe „şeful găştii“, fii tu însuţi şi vei fi mult mai apreciat!

· Gândeşte-te de două ori înainte de
a te duce cu prietenii atunci când te cheamă
să faceţi diverse lucruri rele (uneori privite

ca «aventuri»), ale căror consecinţe pot fi
grave!

· Ştim cu toţii că băutura cauzează foarte
multe probleme. Din păcate, pentru foarte mulţi
tineri distracţia este condiţionată de consumul de
alcool sau, mai rău, de droguri şi astfel se ajunge
uneori la situaţii cu urmări nefaste. Nu vă distrugeţi
viaţa! Aveţi atâta tinereţe în suflete să vă puteţi
distra şi fără stimulente înşelătoare!

· Nu riposta la agresivitatea verbală şi
evită agresiunea fizică! Nu te lua la bătaie cu
colegii pentru că, fără să vreţi, puteţi suferi
accidente dintre cele mai grave!

· Atenţie la capcana drogurilor şi a
alcoolului! Aceste substanţe sunt în strânsă
legătură cu infracţionalitatea. Dacă organizezi o
petrecere la tine acasă, asigură-te că nu vor
veni persoane care consumă droguri, pentru că
şi tu vei fi pedepsit!

· Limitează-te la posibilităţile financiare
de care dispui! Dorinţa de a avea tot mai mulţi
bani (uneori pentru că cei din anturajul tău au)
au determinat mulţi tineri să comită infracţiuni.
Atenţie: de la un simplu furt se poate ajunge uşor
la tâlhărie. Este suficient ca, surprins în timpul
săvârşirii furtului, autorul, încercând să se apere

 (continuare în p. 24)
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Preot Capelan Paul VAMANU

Trãim într-o lume care are nevoie de repere ºi dovezi
palpabile care sã-i întãreascã convingerile. Nu este un lucru
tocmai rãu, pentru cã din totdeauna oamenii cautã dovezi în
jurul lor pentru a crede ºi a se convinge. Aceasta este firea
oamenilor ºi, chiar dacã vorbim de oameni sfinþi din cadrul
Sfintei Scripturi, vedem cã ºi ei cereau semne ºi dovezi.
Avraam este unul care aºteaptã semne de la Dumnezeu,
Moise nu este convins de chemarea sa pânã când nu
primeºte semne (toiagul prefãcut în ºarpe ºi mâna plinã de
leprã), Ghedeon Îl pune la încercare pe Dumnezeu, David,
Solomon ºi mulþi alþii. Asta se întâmpla în Vechiul Testament,
dar ºi în Noul Testament avem aceeaºi mentalitate prezentã
în atitudinea oamenilor sfinþi, cum vedem la Natanael, la
Petru (atunci când spune Domnului sã-i porunceascã sã
umble pe mare, dacã El este Cel ce li S-a arãtat – Mt 14,
28) ºi altor creºtini. Dar nu tot Hristos este cel care spune:
„Fericiþi cei ce n-au vãzut ºi au crezut“ (In 20, 29)?

Cu adevãrat, fericiþi sunt cei care se încred în Domnul ºi
în ajutorul Sãu, pentru cã niciodatã Dumnezeu nu-ªi
abandoneazã urmaºii ºi împlinitorii voii Sale. Omul are mai
mult de câºtigat dacã, în loc sã fie preocupat de posibilitatea,
de felul ºi de timpul intervenþiei divine, lasã toate în voia
Domnului. Chiar ºi din punct de vedere psihologic are numai
de câºtigat – mintea sa este liniºtitã pentru cã ºtie cã ºi-a
pus încrederea în singura persoanã care-l poate ajuta efectiv
pe acest pãmânt, în Dumnezeul Cel întreit în Persoane.

Trãim însã timpuri când, mai mult ca oricând, sunt
necesare dovezile de creºtinism din partea Bisericii ºi a
membrilor ei. Oamenii simt nevoia de concret ºi de acþiune.
De cele mai multe ori sunt preocupaþi de o realitate trunchiatã,
formatã exclusiv din fapte reprobabile, ºocante ºi voit
exagerate. Tot ceea ce este bun, nobil, frumos, plin de iubire
creºtineascã, este lãsat voit pe planul doi, pentru cã „nu
intereseazã“ ºi nu se vinde aºa de mult ca o ºtire ºoc. Lumea
este nehotãrâtã, solicitã Bisericii ºi societãþii civile sã se
implice, iar atunci când acest lucru se întâmplã, acþiunea nu
prezintã interes. Cer dovezi, dar se tem de realismul lor.

O astfel de dovadã de dragoste creºtinã ºi de iubire de
aproape s-a desfãºurat ºi cu ocazia sãrbãtoririi Sfintelor Paºti

din acest an. În ziua de 19 aprilie 2007, reprezentanþi ai
Protopopiatelor Moineºti ºi Oneºti, au vizitat locul de detenþie
a multor dintre enoriaºii lor, aflaþi pe perioada executãrii
pedepsei ºi a tratamentului medical la Penitenciarul Spital
din Târgu-Ocna. S-a fãcut ºi cu aceastã ocazie un apel
creºtinesc la cei din parohiile din cele douã protopopiate
pentru ca, de Paºti, Hristos sã împlineascã dorinþa celor
care aºteptau un semn de omenie ºi un mic sprijin material.
Mulþi dintre ei, fiind departe de aparþinãtori, nu au putut fi
cãutaþi cu acest prilej, alþii s-au îndepãrtat definitiv de familii,
iar pe alþii nu-i mai cautã nimeni de foarte multã vreme pentru
cã sunt „bolnavi ºi în puºcãrie“.

Nu poate fi descrisã în suficiente cuvinte bucuria trãitã
de deþinuþii bolnavi care primeau din mâna preoþilor darul
dumneavoastrã, al celor care aþi fãcut posibilã aceastã danie
(un plic timbrat, un pix, un aparat de bãrbierit, o pereche de
ºosete, o carte de rugãciune, o iconiþã, o felie de pascã sau
de cozonac). Numai la Penitenciarul-Spital au fost fãcute
danii pentru 150 de persoane, iar preoþii celor douã
protopopiate au mers ºi la Centrul de Reeducare, tot din
Târgu-Ocna, unde sunt peste 300 de persoane în custodie,
adulþi ºi minori.

Credeþi cã aceasta a fost singura dovadã de iubire
creºtineascã ºi de împlinire a îndemnului lui Hristos de a-i
vizita ºi ajuta pe cei închiºi? Bineînþeles cã nu! Pãrintele
Arhimandrit Epifanie, de la Mânãstirea Mãgura Ocnei, a donat
Penitenciarului cozonac ºi pascã, în aceeaºi perioadã, într-o
cantitate suficientã pentru dejunul ºi cina întregului efectiv.

A trecut timpul de atunci, dar amintirea faptelor a rãmas,
mai ales în memoria celor care au fost ajutaþi. Importanþa
sãvârºirii lor este foarte mare: deþinuþii au primit darul cu
ochii în lacrimi ºi cu mâna tremurând, conºtienþi de efortul
creºtinesc al celor mulþi care au fãcut posibil acest lucru,
iar reprezentanþii dumneavoastrã, preoþii ºi asistenþii sociali
din cele douã protopopiate, coordonaþi de cãtre Pãrintele
Moraru Petru, la Moineºti ºi de Pãrintele Alupei Constantin,
la Oneºti, au avut sentimentul datoriei împlinite, mulþumind
lui Dumnezeu cã le-a dãruit puterea sã ducã la bun sfârºit
ceea ce-ºi propuseserã: sã dea lumii o dovadã de creºtinism.
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C lipa… uneori o clipã se poate transforma
dintr-o frânturã, în eternitate. Poate de aceea
când ajungem sã trãim o astfel de clipã, fie
ea de libertate, adevãr, iubire, durere… ni se

pare infinitã, iar puterea emanatã îþi dã avântul de care ai
nevoie sã mergi mai departe.

Se întâmplã de multe ori sã nu ai parte de asemenea
bucurii sau sã ai neputinþa de a dãrui celor de lângã tine
frântura aceasta de viaþã. Puþini sunt aceia care au puterea
de a renunþa la sine pentru cel de lângã ei, dar sunt ºi mai
puþini cei care, dezinteresaþi, cautã sã aducã în vieþile
oamenilor CLIPA.

Despre cei care trãiesc în „zodia gratiilor” s-a mai scris,
s-a mai zis, s-a mai vãzut. I-aþi perceput, i-aþi rejudecat, aþi
deliberat, i-aþi compãtimit sau poate i-aþi blestemat.

Lumea lor este o lume în care preþul plãtit pentru o secundã
de libertate se estimeazã la ore,
zile sau alþi multipli ai timpului,
în care remuºcarea, vinovã-
þia, împãcarea cu sine,
acceptarea destinului, une-
ori ura ºi rareori iertarea,
umilirea sau supunerea
necondiþionatã se ridicã la rang
de sacrificiu.

Sã poþi dãrui pentru cei închiºi picãtura de apã vie
care sã le poatã umple sufletul, doar pentru o clipã, este o
binecuvântare ºi poate mai mult decât atât.

Despre Asociaþia de Tineret „ONESTIN” sigur aþi auzit.
Despre sufletul acestei asociaþii, Pãrintele Smarandi Florin,
garantat ºtiþi. Aceºti tineri au pãºit dincolo de gratii ºi au încercat
sã împartã celor de acolo un crâmpei din sufletul lor curat.

Ei sunt cei care încearcã sã restabileascã echilibrul
dintre lumea în care trãim ºi cea în care am vrea sã trãim.
Tot ei sunt cei care, ne trezesc din amorþeala gândurilor ca
sã ne poatã dãrui un crâmpei din realitate, o clipã de adevãr
pe care mulþi  dintre noi, nu o mai percep.

Din luna martie a acestui an, aceºtia desfãºoarã activitãþi
cu persoanele private de libertate, minori ºi majori, din
centrele de detenþie din Târgu-Ocna, în cadrul proiectului
„Tinerii ºi nonviolenþa”. „TEEN ART” este spectacolul pe
care trupa de teatru ºi ceilalþi artiºti ai acestei asociaþii l-au
prezentat în data de 11 mai 2007, la Casa de Culturã a
oraºului Târgu-Ocna. Cu acest prilej, s-a decis, pentru o
parte dintre cei închiºi, prima ieºire în comunitate. Dupã
atâta timp de gratii, o frânturã de libertate!

Am sperat cã aceastã „evadare” sã aducã în sufletele
lor acea clipã de eternitate. ªi, cum speranþa moare ultima..!

I-am urmãrit atentã, corelând fiecare gest al lor cu ceea
ce  se întâmpla pe scenã. Unii au stat nemiºcaþi preþ de 2 ore.
Alþii parcã  retrãiau scene, gesturi, imagini din viaþã, viaþa lor.

ªi înainte de spectacol, dar în special dupã, aveau alte
chipuri. Fizionomia lor se amesteca cu acel gust al libertãþii, pe
care mulþi dintre noi nu-l cunoaºtem încã, deºi suntem liberi.

Am sã încerc sã reproduc câteva dintre trãirile lor
mãrturisite:

S.V.: „A fost un timp în care m-am simþit liber!”
V.G.: „Am simþit libertatea… ca ºi cum m-aº fi liberat!”
S.G.: „Emoþii, lacrimi ºi mi-am adus aminte de tot ce a

fost mai frumos în viaþã!”
C.F.: „Nu ºtiam ce sã simt. Credeam cã sunt într-un vis!”
C.C.: „M-a întors pe dos, m-a rãvãºit, mi-am adus

aminte de viaþa liberã. Nu ºtiam cum sã reacþionez: sã fluier,
sã aplaud…!”

N.G.: „O surprizã plãcutã!”
M.G.: „Emoþii. Am pãtruns în lumea celor de acolo ºi

am uitat de restul!”
B.R.: „Cred cã pentru câteva clipe Dumnezeu S-a uitat

spre noi. Sper cã de acum încolo, Dumnezeu sã fie mereu
alãturi de noi. Am fost impresionat, fãrã cuvinte!”

M.A.: „Pentru o secundã am simþit gustul libertãþii!”
D.G.: „M-au trecut fiorii.
Emoþiile ºi amintirile m-au

nãpãdit. Am fost liber preþ
de o secundã!”

A.E.: „Emoþii, bucurie
pentru câteva ore de

libertate!”
M.M.: „Profund impresio-

nat de calitatea spectacolului ºi de dãruirea acelor tineri!”

Paradoxal, au ºi ei suflet, trãiri, sunt ºi ei oameni, cu
toate pãcatele lor.

Dar clipa aceea de libertate pe care au primit-o în dar
cu siguranþã i-au fãcut mai paºnici, mai umili ºi mai
recunoscãtori lui Dumnezeu pentru cã, nu în orice zi eºti
binecuvântat sã simþi adevãrata libertate, aceea a spiritului.

Luminiþa ÞÎNTARU

Să-i socoteşti liberi, nu pe cei ce din întâmplare sunt
liberi, ci pe cei liberi după viaţă şi după deprinderi. Nu se
cade să numeşti liberi, întru adevăr vorbind, pe boierii care
sunt răi şi desfrânaţi, căci aceştia sunt robi patimilor trupeşti.
Liber şi fericit este numai sufletul fără prihană şi izbăvit de
cele vremelnice (Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1993, p. 20).

Liber este omul care nu slujeşte patimilor, ci cu
înţelepciune şi cu înfrânare îşi stăpâneşte trupul şi se
îndestulează, plin de mulţumire, cu cele dăruite de Dumnezeu,
chiar de ar fi foarte puţine. Căci mintea iubitoare de
Dumnezeu şi sufletul, dacă vor cugeta la fel, vor împăciui şi
trupul întreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece când vrea
sufletul, toată tulburarea trupului se stinge (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 29).
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Întocmit,
Jurist Maria STAN

În derularea acþiunilor din proiectul
de modernizare a Parcului „Mãgura“,
un moment important s-a consumat în
data de 5 iunie 2007.

Astfel, beneficiarul local – Primãria
oraºului Târgu-Ocna – prin primar ec.
ªtefan ªilochi, în prezenþa delegaþilor de
la firma care asigurã consultanþa pe durata
implementãrii proiectului LOUIS
BERGER SAS Bucureºti prin „team
leader“ Maassad Ghaoui ºi expert
Cristinel Miron, a celor de la ADR Nord-
Est prin ºef birou tehnic Ernest Ghiorghiu,
a proiectantului SC GENERAL
TECTONIC SRL Bacãu prin director
tehnic Corina Rãuþã, a procedat la
predarea amplasamentului pe care
urmeazã a fi edificate obiectivele
cuprinse în proiect, cãtre S.C. ALCONEP
S.R.L. Târgu-Ocna, societate care va
efectua lucrãrile de construcþie.

Consider necesar sã reamintim faptul
cã valoarea lucrãrilor ce vor fi efectuate
în Parcul „Mãgura“ pe durata a 18 luni de
zile, depãºeºte 4,6 milioane de EURO, din
care aproape 4 milioane sunt de la Uniunea
Europeanã, restul fiind contribuþia
beneficiarului local ºi a  Ministerului
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Locuinþei.

Aºadar, începând  de la aceastã
datã, parcul va deveni parþial… ºantier!

Suntem conºtienþi de disconfortul
creat în perioada executãrii lucrãrilor,
dar acesta va fi  acoperit de faptul cã
la finalizarea investiþiei vom fi
beneficiarii unui loc de promenadã la
„standarde“ europene, dar ºi a unor
condiþii speciale de odihnã ºi tratament.

sau dintr-un impuls de moment, să devină violent
şi… va fi vorba de tâlhărie. Iar acest lucru se va
face bine simţit la «dozarea» pedepsei.

· Ascultă sfatul părinţ i lor sau al
profesorilor! Fii convins că îţi vor totdeauna
binele!

Infracţionalitatea ne afectează pe toţi!
Nu fi indiferent, implică-te!
Împreună putem crea un oraş mai sigur!
Sună la telefonul care te ajută 112, sau

contactează poliţistul de proximitate!

Pentru a preveni furturile din locuinţe:
· Montaţi la uşile de intrare în scările

blocurilor interfoane!
· Asiguraţi-vă locuinţele cu sisteme de

alarmă, uşi, închizători sigure şi grilaje la ferestre
pentru cele aflate la parte sau ultimul etaj!

· Asiguraţi o bună iluminare pe casa
scărilor!

· Nu lăsaţi bileţele în uşă cu mesaje din
care să rezulte absenţa dumneavoastră!

· Nu permiteţi necunoscuţilor care
pretind că vând sau cumpără bunuri să intre în
apartamentul dumneavoastră!

· Când plecaţi în concediu sau lipsiţi de
acasă lăsaţi locuinţa în supravegherea unei
persoane de încredere!

Pentru a preveni furturile din societăţi
comerciale:

· Montaţi dispozitive tehnice de alarmare
prin intermediul unei firme specializate!

· Asiguraţi buna iluminare a magazinului
pe timpul nopţii şi afişaţi în zonele de risc plăcuţe
avertizoare despre existenţa sistemelor de
supraveghere!

– Nu parcaþi autoturismul în zone
neiluminate – La adãpostul întunericului
hoþii pot acþiona nestingheriþi.

– În timpul zilei asiguraþi-vã autotu-
rismul prin blocarea tuturor portierelor.

– Când pãrãsiþi autoturismul, chiar
pentru un minut, nu uitaþi sã vã asiguraþi
portierele.

– Nu lãsaþi în autoturism bunuri de
valoare, genþi sau lucruri ce ar putea
trezi interesul hoþilor; aceºtia
acþioneazã atât în parcãrile aglomerate
cât ºi din mers, încercând portierele
maºinilor staþionate.

– Încercaþi sã montaþi aparatura audio
pe un sistem de tip cu ºinã, cu fiºe care sã
permitã o deconectare uºoarã ºi fãrã riscuri.

– Nu lãsaþi niciodatã în autoturism
actele maºinii.

– Nu lãsaþi în maºinã bani, cãrþi de
credit, ordine de platã sau alte obiecte;
obiceiul de a încuia în torpedou banii,
atrage atenþia hoþilor.

– În cazul în care constataþi cã vi s-
a furat din autoturism, nu umblaþi în
interiorul acestuia pânã nu vine Poliþia.

– Nu rãmâneþi indiferenþi dacã
observaþi persoane care furã din alte
autoturisme.

Compartiment Poliţie de Proximitate
Ag. Şef principal de poliţie Gheorghe APOSTU

 (urmare din p. 21)








