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Suntem în anul mântuirii 2007.
Pentru Biserica creştină, răspândită pe
toate meridianele pământului, este anul
celui mai mare predicator al creşti-
nătăţii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Se
împlinesc 1600 de ani de la naşterea
sa în transcendentul divin. Dumnezeu
a rânduit ca generaţia noastră de
clerici şi credincioşi să trăiască şi să
sărbătorească acest deosebit eveni-
ment creştin. De 1600 de ani încoace
despre viaţa, opera şi teologia Sfântului
Ioan Gură de Aur s-au scris numeroase
pagini, folosindu-se termeni şi expresii
inegalabile, aşa cum se cuvine unui
dascăl al lumii şi învăţător universal al
Bisericii creştine.

Personalitatea multilaterală şi
universală a Sfântului Ioan Gură de
Aur s-a făcut simţită în toate laturile
vieţii creştine din epoca de aur  a
Bisericii, epocă în care s-a definit cea
mai mare parte a învăţăturii creştine
universale.

Într-adevăr, în galeria marilor
corifei ce au statornicit pentru toate
timpurile învăţătura de credinţă
creştină nealterată, Sfântul Ioan Gură
de Aur ocupă locul de cinste. Dacă
Sfântul Atanasie cel Mare reprezintă,

peste veacuri, chipul teologului
frământat de profunzimile gândirii şi
tâlcuirii adevărurilor de credinţă, sau
dacă Sfântul Vasile cel Mare ilustrează
modelul cel mai ales al organizării
monahale, dacă Grigorie de Nazians
întruchipează pe misticul dornic de
pătrundere în profunzimile insondabile
ale dumnezeirii, între ei, Sfântul Ioan
Gură de Aur este exponentul prin
excelenţă a predicatorului creştin
autentic, arta sa oratorică, iscusinţa
exegetică şi întreaga sa operă de
înfrumuseţare a vieţii credincioşilor
rămânând neîntrecute până în zilele
noastre. Marele corifeu al elocinţei şi
retoricii a făcut din amvonul Bisericii
locul de unde pleacă lumina lui Hristos
pe care întunericul n-a mai putut-o
cuprinde.

Este greu să concentrăm în câteva
pagini dimensiunea gândirii teologice a
acestui mare părinte al Bisericii. Totuşi
la acest moment festiv, doresc să trec
în revistă succint câteva aspecte din
parcursul terestru  al acestui om inega-
labil şi să vizualizez câteva trăsături ale
înaltei sale teologii.

Prezentarea mea va fi, sper, într-un
mod mai aparte, nu folosind, în

(continuare în p.8)

În acest an, mai precis, pe 14 sep-
tembrie, s-au împlinit 1600 de ani de
când a încetat să mai grăiască lumii
Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica
recunoaşte în persoana acestui Sfânt
pe apărătorul ei şi pe acela care a
înzestrat-o cu cea mai util izată
Liturghie, ceea ce înseamnă că-n
centrul vieţii lui duhovniceşti stătea
Jertfa lui Hristos căreia el i-a conturat
un ritual ce s-a înveşnicit în viaţa
Bisericii. Acum, când s-au încheiat
şaisprezece secole de la moartea sa
miraculoasă pe pardoseala bisericii
Sfântului Bazilisc, la câţiva kilometri de
localitatea Comane, după ce ceruse
Sfânta Cuminecătură şi rostise apoi
celebrul: „Slavă lui Dumnezeu pentru
toate!“, noi, cei de astăzi, îl pomenim
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(urmare din p. 1)

cu evlavie mai cu seamă în acest an, care este consacrat
amintirii lui. Şi asta pentru că, dacă suntem încă creştini la
începutul mileniului al treilea, aceasta se datorează Sfintei
Liturghii care ne-a înveşnicit credinţa şi fiinţa noastră
spirituală, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat-o pe aceea
care ne este cea mai cunoscută nouă. Şi suntem creştini
ortodocşi încă şi pentru alt aspect: că nimeni, în decursul
istoriei, nu şi-a permis să schimbe câte ceva din rânduiala
Liturghiei sau să înlocuiască vreun imn liturgic cu orice
altceva. Într-un fel, pentru statornicia Bisericii, rânduiala
Sfintei Liturghii a căpătat importanţă ca şi Scriptura  în care
nu ţi-e permis să scoţi sau să adaugi ceva. Căci Liturghia
însăşi concentrează în sine Revelaţia Scripturii, pe Cuvântul
Cel ce S-a întrupat, cu atâta fidelitate, încât acelaşi Duh
Sfânt trebuie să te călăuzească pentru ca să le poţi pătrunde
pe amândouă deopotrivă. Căci Liturghia se ascunde-n Sfânta
Scriptură  şi Sfânta Scriptură se descoperă în Liturghie.

Sfântul Ioan Gură de Aur e mare mai ales pentru aceasta:
că ne-a lăsat rânduiala pipăirii Cuvântului. Adică Sfânta
Liturghie. Dar e mare şi pentru toate ostenelile pastorale cu
care a înnobilat Biserica până azi. Scrisul lui cel atât de pe
înţelesul fiecăruia dintre noi este una din comorile Bisericii.
Cele dintâi traduceri gustate cu neprefăcută bucurie din opera
lui au fost. Avem chiar cinstea deosebită ca primele traduceri
din limba elină, ediţia de Oxonia, 1847-1849, să se facă de
egumenul Mănăstirii «Precista-Mare» din Roman,
arhimandritul de renume Theodosie Athanasiu care mai apoi
a ajuns episcop al Romanului, şi să fie tipărite chiar în primii
ani ai secolului al XX-lea. Poate nu întâmplător se află tot în
Catedrala episcopală din Roman şi un felon care, după tradiţie,
a aparţinut Sfântului Ioan Gură de Aur.

Anul 2007 a fost, iată, închinat pomenirii cu evlavie şi
înveşnicirii acestui mare dascăl al Bisericii. S-au împlinit în
toamna aceasta 1600 de ani de când liturghiseşte în cer şi
ne pomeneşte la Jertfelnicul cel înalt. Dar noi n-am ajuns
încă să-l cunoaştem deplin. Persoana lui străluceşte pe
firmamentul Bisericii prea orbitor s-o putem cuprinde în
marginile noastre. În acest număr avem partea dintâi a
impresionantului documentar întocmit de Prea Sfinţitul Dr.
Ioachim Băcăuanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Romanului
cu ocazia comemorării acestui moment deosebit al Bisericii
noastre, parte ce priveşte viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură
de Aur, urmând ca partea a doua, ce cuprinde câteva date
despre gândirea teologică a Sfântului Ioan, să fie redată în
numărul următor. Dar şi celelalte articole din acest număr
au acelaşi scop, anume de a ne deschide nouă, tuturor
cititorilor, apetitul pentru înălţimile teologiei patristice unde
tronează Părintele cel cu Gura de Aur,  urechii căruia Sfântul
Pavel îi şopteşte desluşit tainele Scripturii .
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Spovedania este Taina sublimă prin
care credinciosul primeşte de la
Dumnezeu iertarea păcatelor
mărturisite duhovnicului. Se mai
numeşte Taina Pocăinţei, a Mărturisirii
sau Botezul lacrimilor. Instituirea ei este
de origine dumnezeiască. După
Înviere, Mântuitorul a zis ucenicilor:
„Luaţi Duh Sfânt, cărora le veţi ierta
păcatele, se vor ierta lor, şi cărora veţi
tine lor, ţinute vor fi“ (Ioan 20, 22-23).

Sf. Efrem Sirul asemăna
Spovedania cu „un mare cuptor care
primeşte într-însul arama si o preface
în aur, ia plumb şi dă argint“.  Sf. Isaac
Sirul spune: „După Botez este
Pocăinţa; ea este a doua naştere din
Dumnezeu“.

Spovedania are în mod deosebit
două efecte. Primul este iertarea
păcatelor şi reaşezarea celui ce s-a
spovedit în starea harică din care căzuse,
iar al doilea efect este uşurarea şi liniştea
sufletească. Plecând de aici, Sf. Părinţi
învaţă că „a-ţi recunoaşte păcatul este
un mare dar al cerului, mai mare decât
vederea îngerilor“.

Un om care se căieşte cu adevărat
se poate ridica chiar până la desăvârşire,
căci cei care sunt în Lumină, au trecut
nu prin „uşile groazei“, ci prin „uşile
pocăinţei“. Nu există aşadar o vârstă
indicată pentru primirea acestei Sf.
Taine. Se spune că Dumnezeu iartă
neştiinţa, dar viclenia nu. Iar omul cu
gânduri viclene e acela care-şi dă
dracilor, cu toată voia, tinereţea,  rămâ-
nând ca lui Dumnezeu să-i dea o
bătrâneţe distrusă.

Pocăinţa este Judecata milostivă a
lui Dumnezeu ce o face cu noi atunci
când mergem de bunăvoie, ca să ne
mărturisim păcatele.  Fericitul Augustin
învaţă că „pocăinţa adevărată se
cuprinde în două mişcări opuse ale
inimii: una de ură faţă de păcat şi alta
de iubire faţă de Dumnezeu“ atât
pentru îndelunga Sa răbdare, cât şi
pentru bunătatea Sa pe care ne-o
arată. Căutând această iubire, să ne
curăţim simţirile prin Taina Pocăinţei
acum, când aşteptăm Sărbătoarea
Naşterii lui Hristos.

Preot Daniel NICHITA

În încheierea articolului din numărul
trecut al revistei, intitulat „In memoriam -
Părintele Voicescu“ în care am încercat o
evocare a personalităţii unui mare preot şi
om, a unui martir şi apostol al  credinţei şi
neamului, anunţam că vom prezenta şi
câteva „cuvinte de folos“ culese din cartea
Părintele Voicescu - un duhovnic al cetăţii
(Editura Bizantină, Bucureşti, 2002).

„La început era Cuvântul şi Cuvântul
era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul …“ (Ioan 1, 1). Cât de profund,
de frumos şi inspirat se exprima Sfântul
Ioan Evanghelistul! „Dumnezeu este
Cuvântul !…“ Cuvântul este de la
Dumnezeu. Într-adevăr, cuvântul are
putere, are forţa de a schimba lucrurile.
Sunt cuvinte care au schimbat lumea!
Cuvântul, dacă este de la Dumnezeu,
zideşte, dă viaţă, putere, înţelepciune;
cuvântul folositor îmbărbătează,
moralizează, dă speranţă şi încredere.
Cuvântul, în acest sens, oferă o înţelegere
profundă şi superioară asupra vieţii şi
existenţei – a noastră şi a lui Dumnezeu.

Dacă nu este de la Dumnezeu şi
nu e folosit spre bine, atunci cuvântul
poate răni şi distruge orice zidire.
Cuvântul nefolositor poate şi amăgi,
poate dezorienta, poate destabiliza şi
chiar ucide. Prin Cuvânt se pot
manipula şi manevra mulţimile, pot fi
induse în eroare, pot fi păcălite (eterna
poveste mioritică postdecembristă din
viaţa politică, mai ales în preajma
alegerilor şi nu numai).

Însă un cuvânt de folos, care merge
la inima omului şi îi luminează mintea
este oricând şi oricui necesar, mai ales
în contextul unor vremuri destul de
tulburi şi schimbătoare şi a unei vieţi
ce uneori se încovoaie sub presiunea
multitudinii de probleme, a vitezei
timpului, a stresului cotidian, a
avalanşei explozive de informaţie şi a
decăderii sub toate aspectele.

Iată câteva „Cuvinte de folos“ culese
din cartea menţionată :

 „Cuvântul lui Dumnezeu ne
transformă, iubiţii mei. E bine să punem
la inimă lucrul acesta. E bine să ne
hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu,
ascultându-l, citindu-l şi convinşi fiind
de lucrul acesta: cuvântul acesta în
sine are putere, e duh şi ne transformă,
ne ajută la renaşterea noastră.“

„Iată cuvântul lui Dumnezeu şi
adevărul: toţ i oamenii pot să se
învrednicească de slava lui Dumnezeu
şi de descoperiri, aşa cum au fost şi
oamenii aceia simpli, păstorii. Dar

există simplitate şi simplitate. Totul e
să fii simplu şi smerit, adică să fii curat
la inimă, şi atunci te învredniceşti de
slava lui Dumnezeu.“

„Păstorilor le dădu de veste un
înger, în vreme ce magilor, oameni ai
cugetării, Dumnezeu li se descoperă
numai prin stea, adică numai pe cale
naturală. Celor care sunt simpli, celor
care sunt cu inima deschisă,
Dumnezeu le acordă privilegiul de a li
Se descoperi prin îngeri.“

„Să nu pierdem prilejul întâlnirii cu
Domnul Hristos. Acum să-L căutăm!
Cine ştie dacă mai întâlnim vreodată
acest prilej.“

„Genunchiul la rugăciune ş i
nădejdea la Dumnezeu!“

„Munceşte ca şi când nu ai muri
niciodată, pregăteşte-ţi sufletul ca şi
când ai muri mâine.“

„Neimplicarea şi indiferenţa în-
seamnă dezertare de la lupta cea bună.
Indiferenta este un păcat. Indiferenţa
este o ură deghizată.“

„O viaţă cu sens este o viaţă cu
roade. Nu numai cu frunze!“

„Dacă ţii strâns ce ai în mână, cu
atâta rămâi. Aşa se  întâmplă şi cu viaţa
spirituală!“

„În viaţa duhovnicească nu există
staţionare: ori urci, ori cazi!“

„Nu ne este indiferent cum ducem
viaţa de aici, nu ne este indiferent cine
ne cârmuieşte, pentru că noi trebuie să
transformăm această viaţă ce ne este
dată aici, pe pământ, într-o antecameră
a Împărăţiei lui Dumnezeu.“

„Pământul bun poate, prin nelu-
crare, să devină pământ rău.“

„Pocăinţa nu înseamnă numai
părere de rău, ci roade.“

„A păzi poruncile înseamnă a fi
păzit de porunci.“

„Încercările, suferinţele, obstacolele
sunt cea mai bună şcoală a credinţei.“

„Moartea eroică a creştinilor e
singura putere care nu poate fi înfrântă
şi nimicită.“

„Moartea e un prilej de întoarcere
acasă…“

În loc de încheiere:
„Şi Cuvântul Trup S-a făcut şi S-a

sălăşluit întru noi şi noi am văzut slava
Lui…“ (Ioan 1, 14)

Renaşte, Doamne Iisuse Hristoase,
Cuvântul Cel veşnic al Tatălui şi în ieslea
păcătosului meu suflet!

Preot Vasile PANŢÎRU
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Vorbeam în numărul anterior despre
pregătirea pentru «marea călătorie» şi
întâlnirea cu Hristos Domnul….

Ceasul despărţirii de această lume este
inevitabil. Oricât am căuta noi să-l depăşim,
nu se poate… De aceea, momentul
despărţirii sufletului de trup trebuie să-l
considerăm ca fiind ceva firesc.

A existat dintotdeauna credinţa că
omul continuă să trăiască şi după
moarte… În Sfânta Scriptură  întâlnim
numeroase referiri la viaţa viitoare.
Sufletul în viaţa de dincolo este activ,
cu toate funcţiile sale. El cugetă,
doreşte şi simte. Să ne amintim de
parabola «Bogatului nemilostiv şi a
săracului Lazăr» (Luca 16, 19-31).

Ştim că după moarte nimeni nu mai
poate lucra pentru mântuirea sa iar
sufletele vor fi fericite sau nefericite,
primind răsplata raiului sau a iadului.
Sufletelor după moarte li se dă o stare
provizorie; definitivă va fi după judecata
de obşte. În această perioadă, o
schimbare din starea în care sunt
sufletele poate fi făcută prin
rugăciunea celor vii şi prin mijlocirea
Bisericii, căci între cei vii şi cei morţi
există legătura veşnică a iubirii (I
Corinteni 13, 8), care uneşte tainic
Biserica luptătoare de pe pământ cu
Biserica triumfătoare, a sfinţilor din cer.

După cum bine ştim, există moarte,
există viaţă veşnică, există o judecată,
există o responsabilitate pentru viaţa
aceasta, dar în aceste rânduri dorim să
vorbim despre ce obligaţii au cei vii
pentru cei care s-au mutat din această
viaţă.

Prima grijă a celor vii pentru cel care
se află pe patul de moarte este ca el să
fie mărturisit şi împărtăşit. O candelă
aprinsă să se afle la căpătâiul celui
bolnav. Iar când simţim că despărţirea
sufletului de trup este aproape, atunci
trebuie să aprindem o lumânare şi să
i-o punem în mână. Această lumină
reprezintă lumina lui Hristos şi reamin-
teşte de lumina celor cinci fecioare
înţelepte care l-au întâmpinat pe mire cu
candelele aprinse.

După ieşirea sufletului, grija pentru
cel răposat se arată prin spălarea trupului
şi îmbrăcarea cu haine noi sau oricum
curate şi apoi se aşează în sicriu sau pe
o masă,dacă e posibil orientat cu faţa spre
răsărit,  cu mâinile încrucişate pe piept,
gura închisă, picioarele întinse, alăturate
unul de altul. Fâşia de pânză cu care se

leagă picioarele se va desface atunci
când trupul este aşezat în mormânt.

După ce l-am aşezat în sicriu, se
aşază  pe piept o icoană, se tămâiază
trupul de către cei care l-au spălat sau
de către rude. Între timp anunţăm preotul
pentru a-i trage clopotul şi se va aduce
de la biserică un sfeşnic în care se vor
pune lumânări aprinse la capul
răposatului. Lângă icoană, sau pe
sfeşnic, sau lângă sfeşnic, la căpătâiul
răposatului se aşază şi «toiagul» care
simbolizează firul vieţii celui răposat.

 Tot acum preotul va fixa şi ora la
care va veni să citească «Stâlpii» iar a
treia zi trupul se va înmormânta.

În perioada următoare, rudele vor
anunţa medicul de familie care va
constata decesul şi cu aceasta va
merge la Primărie pentru a obţine
Adeverinţa de înhumare.

Tot în această perioadă rudele se
vor pregăti pentru celelalte datini.

În fiecare seară la «Stâlpi» va fi
pregătită o tavă sau o farfurie cu produse
de patiserie (cozonac, prăjituri) şi un
pahar cu vin pentru «Veşnica pomenire».

În ziua înmormântării vor fi
aduse odoarele de la biserică pentru a
însoţi cortegiul funerar. La aceste
odoare, potrivit tradiţiei, se ataşează
câte un prosop.

CE LUCRURI SUNT ABSOLUT
NECESARE PENTRU SĂVÂRŞIREA

SLUJBEI ÎNMORMÂNTĂRII ?

1. Lăsând la o parte sicriul şi crucea
care nu pot lipsi nicicum, primul lucru
absolut necesar este coliva. Ea se face
din grâu şi se amestecă cu zahăr, miere
sau alte ingrediente mirositoare şi miez
de nucă, având imprimată deasupra
semnul crucii. Coliva este simbol al
trupului celui răposat, iar legănarea colivei
în timpul cântării «Veşnica pomenire»
este expresia legăturii sufleteşti cu cel
răposat pentru care ne rugăm să fie
pomenit în Împărăţia lui Dumnezeu.

Grâul din care se face coliva este
simbol al învierii morţilor.

Cât priveşte dulciurile sau ingre-
dientele care se folosesc la colivă,
acestea sunt simbolul virtuţilor celui
răposat. În colivă se aşază întotdeauna
o lumânare aprinsă, simbol al vieţii celui
răposat şi al luminii învăţăturii lui Hristos.

2. Al doilea element necesar la
slujba înmormântării îl reprezintă colacul

şi «capetele».  Ele sunt făcute din făină
de grâu şi au acelaşi simbolism ca şi
coliva. În colac se aşază o lumânare.

3. Al treilea element necesar este
vinul. În unele zone el se amestecă
cu untdelemn şi se numeşte «paos»,
simbolizând aromele cu care femeile
mironosiţe au uns trupul lui Iisus după
moarte.

Stropirea cu paos este simbol al
curăţirii de păcate. Noi mai ştim că pâinea
şi vinul sunt elementele din care se face
Sfânta Împărtăşanie. De aceea pâinea şi
vinul întrebuinţate la înmormântare
simbolizează viaţa veşnică.

Se mai obişnuieşte ca pe «capete»
să fie aşezaţi aşa-zişii «pomişori»,
adică acele ramuri de copac împodobite
cu fructe şi dulciuri, simbol al vieţii şi al
morţii, amintindu-ne de pomul raiului.

4.  Tot în cadrul înmormântării se
obişnuieşte a se împărţi lumânări
aprinse, însoţite de prosoape ,
slujitorilor bisericii.

5. «Punţile» sunt şi ele nelipsite
de la slujba înmormântării. În ce
priveşte numărul lor, acesta variază de
la o zonă la alta… De obicei sunt
douăsprezece sau şase…

6. Plapuma, perna şi alte obiecte,
însoţite de o farfurie cu mâncare şi o cană
cu vin, se aşază la ieşirea din casă
pentru a fi sfinţite şi împărţite de pomană.

7. Tâmâia  este un alt element care
nu poate lipsi de la aceste slujbe, atât
seara la stâlpi, cât şi în ziua înmormântării.

8. Potrivit tradiţ iei, după
înmormântare se obişnuieşte să se facă
aşa-zisa «pomană» sau «praznic» ,
adică acea masă făcută în cinstea şi
pomenirea răposatului. Dacă nu este
posibil aceasta, se pot oferi pachete cu
alimente  celor prezenţi.

Această masă sau pomană este o
tradiţie a vechilor agape frăţeşti oferite
după înmormântare, iar Origen în
comentariile la «Cartea Iov» scrie: «Noi
îi poftim pe săraci şi nevoiaşi la ospăţ
pentru ca astfel serbarea noastră să
devină pomenire pentru odihna
sufletului celui adormit, iar pentru noi
mireasmă bineplăcută lui Dumnezeu».

Cu acest prilej, în unele locuri,
se obişnuieşte să se facă aghiazmă cu
care se stropeşte casa şi pe cei de
faţă.

După înmormântare, toată atenţia
şi grija sunt concentrate asupra mor-
mântului, care devine casă a celui
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răposat şi loc de întâlnire a celor vii cu
cel mort.

Pretutindeni este obiceiul ca
mormântul să fie zilnic tămâiat timp
de  patruzeci de zile  de către o
persoană apropiată familiei sau chiar de
una străină.

Tot în aceste zile se cară şi apă
unor persoane în vârstă sau care nu se
pot deplasa.

Ca un respect pentru cel răposat,
mormântul trebuie îngrijit periodic,
nelăsându-l în paragină.

CERE SUNT «SOROACELE» DE
POMENIRE PENTRU CEI

RĂPOSAŢI?

1. La trei zile după  moarte, care
corespunde cu ziua înmormântării. Se
face în numele Sfintei Treimi şi în
nădejdea Învierii, aşa după cum Hristos
a înviat a treia zi din morţi.

2. La nouă zile după moarte se
face în cinstea celor nouă cete îngereşti
sau a celor nouă cete ale sfinţilor către
care ne rugăm să mijlocească pentru
cel răposat.

3. La patruzeci de zile sau la şase
săptămâni după moarte. Ne aminteşte
de Înălţarea Domnului la cer, dorind ca
şi sufletul celui răposat să se înalţe la
cer, sau, potrivit tradiţiei, în această zi
se va face judecata particulară.

În această zi se obişnuieşte  să se
împartă  îmbrăcăminte şi încălţăminte
întru pomenirea celui răposat.

Tot acum, se obişnuieşte a se cere
«dezlegarea apei» care înseamnă
binecuvântarea unei găleţi cu apă care
se dă de pomană.

4. Celelalte pomeniri se fac la trei
luni, la şase luni şi la  nouă luni, ele
au caracter trinitar, când se face
parastas la biserică .

5. La un an după moarte, care
imită pe creştinii primilor veacuri ce
comemorau ziua morţii martirilor şi
sfinţilor.

6. Din an în an timp de şase ani.
La toate aceste soroace se face

slujba parastasului, la care se aduc
colivă, colac şi vin, iar la 40 de zile, la
şase luni, la un an şi din an în an până
la şapte inclusiv, se obişnuieşte să se
facă şi masă.

Cu prilejul acestor parastase este
obiceiul să se împartă farfurii cu
mâncare, căni sau pahare, linguri sau

furculiţe în număr tot cu simbolism
trinitar: trei, şase, nouă, douăsprezece.
La şapte ani de la moarte se face aşa-
zisa „dezgropare”  şi care are o
semnificaţie simbolică, numărul şapte
fiind număr sfânt, ne aduce aminte de
cele şapte zile ale creaţiei. Cu acest prilej
se împarte de pomană şi îmbrăcămite.

Aceste soroace sunt legate şi de
fazele sau momentele de descompunere
a trupului până la putrezire. Astfel, în ziua
a treia, chipul celui răposat începe să
se strice, rămânând doar inima, iar la
40 de zile se descompune şi aceasta.

O altă semnificaţie a soroacelor
este legată şi de vămile văzduhului,
credinţă foarte îndătinată în popor.
Conform acestei credinţe, în primele trei
zile după moarte sufletul stă în preajma
trupului. La trei zile se desparte de el
şi începe să se înalţe la cer, trecând
prin vămile văzduhului, vizitând raiul şi
iadul, iar în a patruzecia zi se înfăţi-
şează înaintea Mântuitorului pentru
judecata particulară. De aceea se şi
consideră că pomenirea la 40 de zile
este una din cele mai importante când
cel răposat are nevoie de ajutorul nostru
şi rugăciunea noastră.

În ce priveşte data acestor pome-
niri, ea se respectă cu sfinţenie. Dacă
unul dintre aceste soroace cade într-o
perioadă în care conform rânduielilor
bisericeşti nu se fac pomeniri pentru
morţi, atunci este bine ca slujba
respectivă să se facă mai înainte.
Pentru astfel de pomeniri este nevoie
de: colac, colivă, vin, lumânări şi
tămâie.

Toate aceste datini ţin de respectul
şi purtarea de grijă a celor vii pentru cei
răposaţi. De aceea în asemenea situaţii
să fim cu luare-aminte şi tot ceea ce
facem să fie făcut cu inimă bună şi nu
cu părere de rău.

Omului, după o viaţă de muncă şi
încercări, considerăm că i se cuvine şi
o înmormântare conform tradiţiei.

Tobit îl sfătuia pe fiul său astfel: «Fii
darnic cu pâinea şi cu vinul tău la
mormântul celor drepţi», iar în alt loc
zice: «Fă milostenie şi să nu-i pară rău
ochiului tău când vei face milostenie!»
(Tobit IV, 16 – 17)

Toate acestea trebuie făcute nici cu
fală, nici cu zgârcenie, ci cu rugăciune
curată şi inimă împăcată.

Preot Constantin GENES

„La ce?... oare totul nu e nebunie?
Au moartea ta, înger, de ce fu să fie?

Au e sens în lume? tu chip zâmbitor
Trăit-ai anume ca astfel să mori.”

                 Mihai Eminescu

A fost… un copil drag, slujitor al Domnului din
fragedă pruncie, prezent mereu la chemarea Lui
Hristos, întâmpinându-L cu pâine şi sare, făcându-I
mereu voia şi umblând pe calea cea dreaptă. Pentru
aceasta Dumnezeu l-a iubit nespus, astfel încât într-o
zi l-a chemat la Sine, pentru a se bucura împreună
cu îngerii Săi. Ascultător din fire, a ales a părăsi
toată veselia acestei lumi, bucuria şi dragostea
părinţilor şi a celor ce cu drag îl înconjurau, pentru
a răspunde prezent în faţa Lui Dumnezeu. De acolo,
de sus, însă, el nu-i va părăsi pe cei ce i-au fost
aproape. A devenit îngerul lor păzitor, atâta doar că
acum a zburat spre cer…

***
Cu acest copil de 12 ani, George Cătălin

Ionel, elev al Şcolii Nr.1 Târgu-Ocna, care a trecut
la cele veşnice în ziua de 15 noiembrie 2007, am
înţeles că omul este ca un copac. Rădăcinile sunt
toţi cei dragi pe care i-am pus în mormânt şi care
ne dau seva speranţei în Înviere. Tulpina este
trupul care ţine piept necazurilor şi furtunilor acestei
lumi, iar ce are copacul mai firav şi gingaş, frunzele
şi florile, sunt în cer ca şi gândurile şi rugăciunile
noastre adresate lui Dumnezeu. Ajută-mă,
Doamne, ca să nu mă doboare durerea!

Elena M.
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Gospodarului român i-a rodit
ţarina. Şi-a văzut roadele sale
adunate, munca sa pe un an de zile. A
sosit luna decembrie, lună în care el
îşi permite să sărbătorească mai multe
zile. Momentul e potrivit, deoarece în
această  lună  sunt înscrise în
calendarul creştin două dintre cele mai
îndrăgite sărbători ale românilor:
Sfântul Nicolae şi Crăciunul.

Sfântul Nicolae, împărţitor de
daruri fetelor sărace din vremea sa,
a rămas în tradiţia românească şi mai
ales în mintea copiilor un veşnic
aducător de daruri. În multe zone ale
ţării noastre, cei mici aşază
seara, în ajunul sărbătorii,
ghetele frumos lustruite la
uşa casei, iar „bătrânul“ vine
noaptea şi pune cadouri, fără
a evita să aşeze alături tradi-
ţionala vărguţă făcătoare de
minuni,  doar pentru cei
obraznici.

În ajunul Crăciunului,
dis-de-dimineaţă, preotul
merge din casă în casă cu
icoana Naşterii Mântuitorului,
binecuvântând pe creştini şi
locuinţele lor şi vestindu-le
sosirea Crăciunului şi a
celorlalte sărbători.

Pe înserate pornesc şi
colindătorii, invitându-i pe
îngeri, magi şi păstori să ducă
din casă în casă, de la fereas-
tră la fereastră, vestea cea
bună a Naşterii Domnului.

Specialiştii consideră că
termenul „Colindă“ derivă de
la calendele strămoşilor noştri
romani. Dar la noi, obiceiul
colindelor are specific pur
românesc. În folclorul nostru,
colinda e o specie foarte pro-
ductivă, ce conţine elemente şi
din genul liric, dar şi din genul
epic. Ea face totodată legătura
dintre folclor şi cântarea
religioasă, fiind practic îmbi-
sericită.

Verbul „a colinda“ la noi, la români,
are dublu sens, acela de a cânta
colinde, dar şi acela de a umbla din
casă în casă prin tot satul.

În colindele româneşti, pe lângă
evenimentul sfânt al Naş terii
Domnului sunt introduse şi elemente
de istorie naţională. Se laudă hărnicia
şi se critică moravurile rele; şi în
general toate colindele se încheie cu
o urare sfântă.

De Crăciun, în casele românilor
se află şi un brad împodobit. Mulţi au
zis că e un obicei împrumutat de la
alte popoare. Răspundem că nu ştim

Preot Cristian MAZILU

ROMÂNIA
Vino, o muză răspândind suave parfumuri!
Vino, trebuie astăzi să te încoronez cu raze!

Trebuie să laşi să fluture risipit părul tău brun,
Căci noi vom căuta îndată un lucru foarte mare,

Noi vom vorbi amândouă de ţara mea.

– Spune, muză, tu pe mine unde m-ai găsit?
Eram eu îngenuncheată pe o treaptă de altar,

Când în geana visului de nădejdi pe-o lacrimă,
La icoană ruga înălţam făpturii mele?

– Surâsul lui Dumnezeu făcu toate câte sunt:
Oameni frumoşi, lucrând în bogatele câmpii

Femei torcând, cântând şi râzând,
Frumoase ca cerul albastru aproape de izvoare.

Totul era în acea grădină a Maici Preacurate.

– Muză cu aripi de argint, singura mea suverană,
Tu care poţi să iei zborul către cărările divine,
Radioasă rostogolind aerul tău plin de duioşie,

Aleargă şi vei vedea la picioarele tale Pământul!

– Vei vedea la apusul soarelui un fluviu imens
ca în basme un colţ aurit, înflorit, luminos
văzând acel loc minunat binecuvântat,

muză, vei spune că este ţara lui Dumnezeu
şi eu voi spune adevărul că aceasta este România!

Ecaterina CAPOTĂ

– pentru Ziua Naţională a României –

să mai fie un popor în lume ca
românul, adică „frate cu codrul“. Dar
nu numai bradul ne dovedeşte aceasta.
Cu ocazia Anului Nou, felicitările,
urările de sănătate şi de belşug se fac
însoţite de jocuri şi măşti zoomorfe.
Etnografii şi folcloriştii au căutat
originea acestor tradiţii în obiceiurile
strămoşilor romani. Însă chiar dacă
aceasta ar fi adevărat, în decursul
secolelor, aceste tradiţii şi obiceiuri au
căutat valenţe şi sensuri specifice
româneşti. În vremurile de cumpănă,
românii de pe toţi versanţii Carpaţilor
s-au retras în munţi, trăind în bună

vecinătate cu bradul şi cu
fiarele sălbatice. În vremurile
de pace, ei au coborât bradul
de care erau atât de ataşaţi
în casele lor, de sărbători, iar
pe fiare respectiv ursul,
cerbul, capra le-au adus sub
forma unor măşti groteşti.
Nici nu se putea altfel la un
popor atât de legat de
epopeicul său spaţiu mioritic,
fiindcă la români sărbătoreşte
o dată cu omul şi natura
înconjurătoare.

Dar momentul de
felicitare cel mai frumos şi cel
mai vechi, adică aproape de
milenii este „Pluguşorul“.
Simbol al îndeletnicirii
românilor, stăpâni permanenţi
pe moşia lor străbună,
pluguşorul tradiţional, specie a
genului epic, cu variante în
toate zonele ţării, vorbeşte
despre etnogeneza noastră, iar
personajele lui principale sunt
„Bădica Traian“ şi „Dochia“
(Dacia).

Aşa ştiu românii să-şi
ureze unii altora un an nou
fericit, făcând de fiecare dată
legământ că trebuie să rămână
harnici, stăpâni şi gospodari în
moşia lui Traian şi a Daciei.
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A fost odată un copil frumos care
trăia în Ţara Minunată. O ţară cu părinţi
fericiţi, bunici, mii de flori şi jucării. În
această ţară, copiii creşteau în „burtica
mamei”, dar nimeni nu ştia cum ajung
acolo. Până într-o zi când un copil urât
din ţara vecină – blestemat fie faptul
că cele două ţări vorbesc aceeaşi limbă
– i-a spus că în ţara lui  s-a descoperit
cum ajung copiii în burtică.

_ „Tata se va bucura să afle! El
întotdeauna m-a îndemnat să învăţ cât
mai multe!”, gândi copilul cel frumos.
Pe dată s-a hotărât să ducă vestea
aceasta în lumea lui. Ciudată „minu-
ne”: cel care afla, murea pe loc şi se
năştea în ţara vecină. Vestea îi
transforma pe oameni în cetăţeni ai
Ţării Urâte în care părinţii şi bunicii
erau mincinoşi pentru copiii lor, florile
erau trecute cu vederea, iar jucăriile
erau exportate în ţara unde copiii nu
ştiau cum ajung în burtica mamei,
adică în Ţara Minunată.

Copilul cel frumos a început să
tremure la gândul că vestea adusă
de el îl va omorî şi pe tatăl său. O va
omorî sigur şi pe mama sa. Îşi va
transforma părinţii în oameni urâţi şi
mincinoşi care ascund adevărul
copiilor. Se temea că tatăl său înainte
de a muri îl va bate şi apoi se va naşte
ca un monstru al ţării vecine. Îşi
punea întrebarea dacă Ţara Minunată
mai este sau nu ţara lui. Nu mai ştia cui
aparţine dar dorea să-şi recapete
neştiinţa dinainte. Cu toate că nu-i
plăcea starea în care se afla, simţea
nevoia să vorbească despre ce îi
spusese copilul acela: o boală de care
suferă toţi cei din Ţara Urâtă. A încercat
cu mama, ştiind-o blândă şi bună. Aşa a
aflat că mama lui murise pentru Ţara
Minunată tot la vârsta pe care o are el
acum, de asemenea datorită cuvintelor
unui copil urât. Mama i-a spus povestea
primilor oameni, Adam şi Eva, care au
cunoscut şi ei binele şi răul gustând din
lemnul cunoaşterii. I-a povestit cum a
continuat ea să mângâie florile
spunându-le cât sunt de frumoase, dar
ele nu mai vorbeau. Apoi cum alerga la

păpuşi strigându-le să se joace cu ea
cum se jucau înainte… De atunci o mare
durere i-a rămas în suflet: durerea
cunoaşterii înainte de vreme. Ani de zile
a trăit cu această durere  în suflet.

În ziua când i s-a născut primul copil
şi pruncul a mai crescut, îl ducea de
mânuţă, în fiecare zi, în Ţara Minunată.
De multe ori Însuşi Dumnezeu cobora
în casa lor însoţit de Mama Sa, Regina
Ţării Minunate, care a avut şi ea în
pântece dar asemenea copiilor frumoşi,

n-a căutat niciodată să înţeleagă în
amănunt CUM S-a Întrupat Fiul Său:
„Puterea celui Preaînalt…” şi „Fie mie”
– zicea ea.

Copilul cel frumos a început să
plângă şi s-a hotărât să se înroleze în
Armata care apără Ţara Minunată.
Această armată este cea mai puternică
din lume şi are soldaţi cu vârsta cuprinsă
între 7 şi 100 de ani: copii nevinovaţi,
călugări, bătrâni curaţi dar şi foşti
cetăţeni ai Ţării Urâte. Toţi cei din ţara
vecină, care se înrolează în această
armată, primesc pe loc cetăţenia Ţării
Minunate.

În aceeaşi zi s-a dus la Biroul de
recrutare, unde a găsit la coadă o fetiţă
de şapte ani şi un băieţel de opt ani.

Fetiţa a primit o floare şi băieţelul un
căluţ de jucărie. Amândoi erau din Sibiu
şi au spus că au fost la o Grădiniţă unde
educatoarea era Agent Secret
Conştient al Ţării Urâte. Pe ei i-a salvat
un tânăr general grec de prin secolul
al IVlea: Dimitrie, care avea o icoană
în dormitorul lor.

Când a ajuns în dreptul ghişeului,
o Doamnă s-a aplecat şi l-a întrebat
câţi ani are. Aflând că are 10, i-a dat
trei lucruri: o pensulă, un creion colorat
şi o carte de poveşti. „Acestea sunt
cele mai puternice arme!” i-a mai
spus şi a închis ghişeul. Cu lacrimi
în ochi şi-a amintit că tatăl său are
câteva zeci de pensule… Şi cât de
atent este cu fiecare pensulă… Da.
Şi cărţile de poveşti ale tatei, din care
ne citeşte în fiecare seară!

***
Am scris această  poveste

pentru fiul meu, care are într-adevăr
10 ani. O poveste adevărată, în
care dacă veţi întâlni şi copii mai
mici de 10 ani, cum sunt băieţelul şi
fetiţa din final, să nu vă miraţi: în
Sibiu s-a introdus „Educaţie
sexuală” la Grădiniţă! Experi-
mental! Ştim că sunt mulţi părinţi
care au, asemenea nouă, casa pe
graniţa unde o informaţie ca cea
care l-a schimbat pe fiul meu, este

un adevărat atac. Reclame cu femei
şi bărbaţi dezbrăcaţi, ca să mâncăm
mai multă ciocolată… cu dragoste.
Filme nepotrivite la ore de rugăciune.
Vreţi să cumpăraţi un Peugeot? Dacă
nu doriţi, sigur vă va convinge
vizionarea reclamei „Basic Instinct”
cu Gărgărel şi Gărgăriţa în rolurile
principale! Cum să nu aperi sufletele
nevinovate când lumea ireală ,
fantastică, din mintea omului desfrânat
a invadat lumea reală? Ţara Minu-
nată? Există cu adevărat! Se numeşte
COPILĂRIE pentru copii şi COPI-
LĂRIE A VIEŢII VEŞNICE pentru
oamenii mari!

Preot Cătălin ILIE
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(urmare din p. 1)

exclusivitate, cuvintele mele, care pot fi
sărace, insuficiente sau inadecvate să
poată expune viziunea şi gândirea marelui
părinte, ci voi lăsa pe Sfântul Ioan să
vorbească, fie despre sine sau  despre
ceea ce Dumnezeu l-a inspirat să lase
ca moştenire teologică Bisericii Sale.

Am împărţit expunerea mea în trei
capitole mai importante: Viaţa;  Opera;
Gândirea teologică a Sfântului Ioan.

I. VIAŢA

1. Familia şi formarea
intelectuală

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în anul
344 (după alţi aghiografi, 345), din părinţi creştini,
buni credincioşi din Antiohia Siriei. Tatăl său,
Secundus, ofiţer  în  armata  romană (princeps
militum), era originar din Siria, iar mama sa, Antuza,
grecoaică , o creştină deosebită. Puţin după
venirea pe lume a lui Ioan, Secundus trece la
cele veşnice, astfel încât Antuza rămâne văduvă,
trăind după moartea soţului în curăţie şi evlavie
deosebită încă 20 de ani, îngrijindu-se cu asiduitate
de educaţia fiului ei, Ioan. După ce şi-a desăvârşit
şcoala primară (paideia), Ioan urmeză studiile sub
direcţia marelui retor al epocii, Libanius, păgân
convins, dar foarte înţelept. A avut coleg de studii
pe Teodor, viitor episcop de Mopsuestia. Împăraţii
timpului acordau lui Libanus multă cinste şi-l
preţuiau pentru erudiţia şi pedagogia sa. La rândul
său Libanius era uimit de educaţia pe care o
primeau creştinii în sânul familiilor lor. Ioan
povesteşte el însuşi că într-o zi învăţătorul său îi
elogiase mama atunci când aceasta avea 40 de
ani şi împlinea cei 20 de ani de văduvie: ,,O, ce
femei sunt printre creştini...!’’.

Ajuns la vremea senectuţii, Libanus, a fost
întrebat: ,,cine ar dori să-i fie succesor’’ , iar
acesta a răspuns fără ezitare: ,,Ioan, însă pe
acesta mi l-au furat creştinii’’ .

Într-adevăr, Ioan, după terminarea şcolii, a
luat o altă cale, cea pregătită lui de Dumnezeu.

2. Botezul, formarea teologică
şi monahală.

În anul 369 (probabil, 370) Ioan a primit
botezul creştin. La acea vreme devenise deja bun
prieten al marelui Vasile din Capadocia. Ar fi dorit

să devină imediat călugăr alături de Sfântul Vasile,
însă mama lui s-a opus. În timp ce Vasile devenea
călugăr, Ioan rămâne student în Antiohia pentru a
se iniţia în cele ale creştinismului alături de Teodor
al Mopsuestiei. În anul 370 este hirotesit lector de
Meletie al Antiohiei. În acelaşi an, prietenul său,
Vasile, devine episcop în Cezareea Capadociei.
În anul 374 Ioan, doritor de perfecţiune, încearcă
experienţa pustiului în ciuda raţiunilor instictive.
Iată ce zice el:

,,Mă întrebam de unde îmi vor parveni cele
necesare traiului; oare va fi posibil să mănânc pâne
proaspătă zilnic; cum mă voi descurca să împart
uleiul candelei ca să-mi rămână şi pentru hrană;
cum mă voi mulţumi doar cu nişte legume sărace şi
cum mă voi descurca cu munca penibilă a prăşitului,
a adusului apei sau a oricărei alte ascultări. Mă
preocupa mult tot ceea ce era confortabil.’’1

Timp de patru ani Ioan a dus o viaţă
cenobitică, după care petrece doi ani în pustie,
trăind întro peşteră. Viaţa austeră, însă, i-a
şubrezit sănătatea. Palladius va spune despre
această experienţă a Sfântului Ioan:

„Timp de doi ani şi-a petrecut viaţa aproape
fără somn. Pentru a-şi îndepărta total ignoranţa
a învăţat pe de rost Noul Testament. Zi şi noapte
era treaz“.2

Experienţa pustiului relevă totuşi tânărului Ioan
vocaţia sa: a sesizat sensul profund al unei vieţi pe
care a petrecut-o fără să-i înţeleagă bogăţia; de
acum idealul său personal era să asocieze vieţii
monastice pe cea apostolică în slujirea Bisericii.

3. Diaconia şi preoţia
în Antiohia

În anul 380, Ioan revine în Antiohia. Este
hirotonit diacon (381), chiar în anul Sinodului al II-lea
ecumenic de la Constantinopol, de către episcopul
Meletie al Antiohiei, care a murit în acelaşi an.
Ioan rămâne diacon cinci ani, apoi este hirotonit
preot prin mâinile episcopului Flavian, care i-a
încredinţat misiunea de predicator:

,,Misiunea mea era de a predica şi a
binevesti Evanghelia.’’3

,,Predicarea cuvântului m-a vindecat, căci
cum deschid gura ca să vorbesc, orice oboseală
îmi trece.’’4

Din februarie 387, în Antiohia izbucneşte o
revoltă. Nemulţumiţi de mărirea impozitelor,
cetăţenii imperiului distrug statuile împăratului
Teodosie, ale împărătesei decedate şi ale fiilor
acestora, Arcadie şi Honoriu. Ostilităţile se
petreceau în perioada cea mai sfântă a anului
pentru creştini, Postul Mare. In calitatea sa de
predicator, Ioan pronunţă 19 omilii şi calmează
poporul răsculat, în timp ce episcopul Flavian s-a

dus la Constantinopol să obţină clemenţă de la
împărat pentru cetatea lor. Din acel moment Ioan
este recunoscut ca fiind cea mai mare şi autentică
voce a Orientului creştin. Numele lui a început să
fie din ce în ce mai vehiculat în toate paturile sociale.

Tot în acest timp moare Nectarie, Patriarhul
Constantinopolului. După trecerea patriarhului la
cele veşnice au urmat o serie de intrigi pentru
succesiune. Teofil al Alexandriei se străduieşte să
acceadă pe scaunul patriarhal unul din protejaţii
săi. În acelaşi timp Eutropiu, consilier la curtea
imperială, cunoscând prestaţia şi înalta ştiinţă a lui
Ioan, reuşeşte să-l determine  pe împărat să-l
desemneze pe Ioan ca patriarh pe scaunul
ecumenic al cetăţii lui Constrantin . Astfel marele
predicator din cetatea Antiohiei Siriei este adus la
Constantinopol şi hirotonit chiar de Teofil al
Alexandriei,  şi aşezat întâistătător pe scaunul
patriarhal.

4. Sf. Ioan Gură de Aur,
Arhiepiscopul

Constantinopolului

Ioan a primit harul episcopatului în ziua de
26 februarie 398. Imediat a primit şi titlul de
predicator pentru marea catedrală dedicată
Mântuitorului Hristos ,, Sf. Sofia’’. Fidelitatea sa
faţă de idealul creştin şi libertatea limbajului au
atras repede dizgraţ ia împăratului ş i a
împărătesei, Eudoxia, deşi începutul misiunii
sale era promiţător. Tânărul împărat Arcadie,
care avea doar 20 de ani, îl stima foarte mult pe
marele predicator. În ceea ce o priveşte pe
Eudoxia, autoritară şi pasională, dorea să  arate
marelui ierarh că este o bună mamă creştină,
dar şi tutore al împăratului. A vrut să prezideze
ea însăşi o procesiune de translare de sfinte
moaşte. Sfântul Ioan, patriarhul, într-una din
omilii îi mulţumea cu multă elocinţă:

„Ce mare sunteţi, o împărăteasă, căci vă
putem numi preafericită, gazda sfinţilor, patroana
Bisericii şi rivala apostolilor prin zelul de care
daţi dovadă.’’5

Ironia subtilă a predicatorului însă nu a fost
neobservată de împărăteasă, care căuta de
acum prilej de revanşă.

În anul 399 consilierul curţii imperiale, Eutropiu,
cade în dizgraţia curţii. Cel care cu puţin timp înainte
a voit să suprime dreptul de azil bisericilor, se
refugiază în altar. Sfântul Ioan protejează fugarul şi
pronunţă două omilii. Pentru moment îi salvează
viaţa, însă peste puţin timp, Eutropiu, urmărit de
mânia împărătesei, este prins şi decapitat.

În anul 400 Eudoxia se autointitulează
,,Vasilisa’’ (Augusta), apelativ ce îi conferă dreptul
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suprem de a-ş i exercita puterea fără
menajamente. În 401 Ioan pleacă în Asia pentru
a depune anumiţi episcopi simoniaci. În 402 ,,fraţii
lungi’’, călugări acuzaţi de origenism, au plecat
din Egipt, izgoniţi de Teofil al Alexandriei şi vin la
Constantinopol să ceară protecţie lui Ioan, care
îi primeşte. Teofil se răzbună, şi în anul 403 adună
un sinod la Calcedon, cunoscut  in Istoria Bisericii
sub numele  de „Sinodul de la Stejari” în care
Ioan al Constantinopolului este condamnat la exil.
Totuşi, după puţin timp, împărăteasa Eudoxia îl
recheamă, înspăimântată de un incident pe care
îl considera ca o pedeapsă divină. Iată ce zicea
Sf. Ioan la întoarcerea din primul exil:

„Circumstanţele s-au schimbat, însă
doxologia rămâne aceeaşi. Fie numele Domnului
binecuvântat! Binecuvântat fie Dumnezeu care a
îngăduit acest exil şi binecuvântat fie El care a
dispus chemarea mea.’’6

Însă două luni mai târziu Ioan îşi atrage din
nou oprobiul. Cu ocazia unei sărbători fastuoase
la inaugurarea unei statui a împărătesei, Ioan
face din nou aluzie la Eudoxia:

„Iată din nou Irodiada turbează, din nou
dansează, din nou caută să primească pe tipsie
capul lui Ioan.“7

Acest lucru declanşează multiple intrigi
împotriva patriarhului. Aşa că, în Postul Paştilor al
anului 404, Eudoxia ordonă cel de-al doilea exil
pentru distinsul ierarh. Sărbătoreşte totuşi ultimul
Paşti la Constantinopol, iar către Rusalii, înconjurat
de o gardă imperială, pleacă în exil către Caucazii
îndepărtaţi şi solitari. Prima parte a călătoriei, până
la Cucuz, ţine 70 de zile, unde rămâne trei ani.
Cetatea devine un loc de pelerinaj pentru
credincioşii din zonă care doreau să asculte
frumoasele cuvinte ieşite din gura de aur a Sf.
Ioan. De aceea, se decretează o altă deportare
către Pityonte ( în Armenia, nu departe de Marea
Neagră). Călătoria a durat trei luni, iar marele
patriarh al Constantinopolului moare pe drum .

Pentru că a  purtat o cruce grea, Dumnezeu
a rânduit plecare lui la Viaţa veşnică în ziua
Inălţării Sfintei Cruci, 14 septembrie din anul 407:

,,Slavă lui Dumnezeu pentru orice lucru...
Niciodată să nu încetezi să zici acest cuvânt şi
să-l trasmiţi şi altora. Acest cuvânt a încoronat
pe Iov şi a îndepărtat diavolul. Este cuvântul
care înlătură tulburarea.’’8

Sunt deci 1600 de ani de plecarea din lumea
aceasta a unuia dintre cei mai mari teologi şi
învăţători ai lumii creştine. Dar cel mai mare
predicator al creştinătăţii nu a murit totuşi,  ci tăieşte
prin opera sa . Gura lui de aur nu mai mustră sau
mângâie, nu mai teologhiseşte sau învaţă. Ioan
tace acum, dar ne priveşte din înălţimea cerului
dacă înplinim sau păstrăm ceea ce el ne-a lăsat
ca moştenire inestimabilă, cândva.

În ianuarie 438 succesorul său în scaunul
de Constantinopol a adus moaştele Sfântului Ioan
de la Comane şi le-a aşezat alături de mormântul

împărătesei Eudoxia. Biserica prăznuieşte acest
eveniment, în fiecare an, la 27 ianuarie.

În 451, Sinodul ecumenic de la Calcedon l-a
canonizat numindu-l ,,Dascăl al Bisericii
Universale.’’ De-a lungul istoriei, cei ce s-au
preocupat de viaţa şi opera sa, l-au mai supranumit
şi Hrisostom, Gură de Aur, Demostene al
creştinilor, Patronul predicatorilor etc.

II. OPERA
Cea mai mare parte a operei scrise lăsate de

Sfântul Ioan Hrisostom este constituită din Omilii. Dar,
potrivit structurii lor, scrierile Sfântului Ioan  s-au împărţit
de patrologi în: Tratate, Cateheze, Scrieri despre
Sfânta Scriptură, Comentarii la Sfânta Scriptură,
Omilii, Cuvântări, Ecloge, Scrisori, Cărţi de cult.

Nu am intenţia în acest capitol să  analizez
toate trăsăturile operelor sale, ci doar pe cele
care îl desemnează pe marele ierarh ca
predicator şi pedagog al Bisericii.

1. Omilii şi predici

Sfântul Ioan ne-a lăsat foarte multe omilii
exegetice şi predici ocazionale. Între omiliile
exegetice semnalăm cele asupra unor cărţi din
Vechiul Testament: Geneză, Psalmi, Isaia, Iov; şi
unele din Noul Testament, cum sunt cele  asupra
evangheliilor Sfântului Matei, Ioan, Faptele
Apostolilor şi anumite epistole ale Sfântului Pavel
– 250 la număr. Se observă o afinitate aparte a
Sfântului Ioan pentru Sfântul Apostol Pavel cu
care s-a asemănat la gândire şi predică.

Exegeza Sfântului Ioan este tributară Scolii
Antiohiene. Toată opera sa este penetrată de la
un capăt la altul  de o imensă dragoste faţă de
Sfintele Scripturi:

,,Sfintele Scripturi nu ne-au fost date pentru
a le lăsa în cărţi, ci pentru citire şi meditaţie ca
să le altoim în inimi. Legea trebuie scrisă pe
tablele inimilor noastre.’’9

Între predicile de circumstanţă enumerăm: cele
12 Omilii despre statui, două despre Eutropiu, 12
Omilii contra lui Eunomiu şi 12 Cateheze baptismale.

Una din trăsăturile acestor omilii de circumstanţă
este: incoprehensibilitatea lui Dumnezeu.

Omiliile cu această temă au fost pronunţate contra
eunomiţilor care promulgau o erezie antiohiană, bazată
pe arianism. Eunomiu, condamnat de către Sfântul
Vasile şi de Sfântul Grigore de Nisa, s-a arătat un
fanatic propagator al ereziei ariene. Acesta arăta că pe
Dumnezeu Î l putem cunoaşte în esenţa Sa şi că
Dumnezeu nu  ştie mai multe despre El Însuşi decât
ştim noi. Tocmai de aceea Sfântul Ioan, în aceste Omilii,
tratează foarte lămurit transcendenţa divină. Iată ce
spunea Sfântul Ioan privitor la acest subiect teologic:

,,Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu
le cunoaşte foarte.’’10

,,De ce minunate? Atunci când privim
măreţia oceanului cu imensitatea lui ne gândim
şi la profunzimea lui. Numai astfel profetul,
aplecându-se asupra oceanului infinit şi fără fund
al înţelepciunii divine, a fost cuprins de ameţeală,
l-a admirat în mod minunat şi a dat înapoi.’’11

Sfântul Ioan consideră într-un mod cu totul
special ,,frica pioasă’’ sau ,,sacră’’ din climatul
liturgic, momentul esenţial al manifestării lui
Dumnezeu şi expresia oficială a doxologiei şi
mai ales momentul suprem al liturghiei (êáéñüò).
Iată ce scrie el:

,,Momentul acela (êáéñüò) al liturghiei în
care credincioşii sunt uniţi în liturghia îngerească
şi unde Dumnezeu se manifestă (plenar) este
plin de o mare teamă.’’12

,,Cu câtă veneraţie trebuie să ne apropiem
de aceste realităţi pline de atâta «teamă».’’13

,,Omul stă aproape de tronul slavei şi cântă
cântarea cea întreit sfântă, iar apoi trebuie să stea
înaintea lui Dumnezeu, înfricoşat şi plin de teamă,’’14

Însă această teamă atrage după sine
mirarea („fascinatio“). Aşadar jertfa liturgică
constituie un eveniment extraordinar, moment unic,
,,stare de har’’: ,,Câtă nădejde de mântuire poţi
avea în acest moment! (êáéñüò)’’15 exclamă Sf
Ioan, contemplând momentul anamnezei liturgice.

Euharistia este prezenţa în misterul
,,momentului’’(êáéñüò) unic al Crucii. Importanţa
circumstanţei istorice a liturghiei, spune sfântul
Ioan,  se justifică în trei elemente: adunarea
credincioşilor, prezenţa nevăzută a îngerilor şi
darul sacru al Trupului şi Sângelui Mântuitorului:

 ,,Nu te poţi ruga acasă ca la biserică, unde
există un număr mai mare de credincioşi şi unde
strigătul rugăciunii se înalţă la Dumnezeu într-un
singur cuget. În biserică există câteva lucruri în
plus: unitatea duhurilor, comuniunea sufletelor,
legătura dragostei şi rugăciunile preoţilor.’’16

,,Vino şi vei intra în inima câtorva din cei
prezenţi! În trup fiind, ai fost vrednic să slujeşti
împreună cu puterile cereşti în comuniunea
Mântuitorului tuturor.’’17

,,Credincioşii flutură înaintea împăraţilor
ramuri de măslin pentru ca să-şi amintească
(anamnezis) de dragostea şi evlavia lor, în timp
ce îngerii prezintă trupul Domnului şi-L roagă
pentru firea umană: Noi, Te rugăm pentru cei
pe care i-ai iubit mai întâi până la jertfa supremă.
Îti înălţăm rugăciunile noastre pentru cei pentru
care ţi-ai vărsat sângele. Te implorăm pentru
cei cărora le-ai dăruit trupul Tău ca ofrandă.’’18

1. Tratatul despre Preoţie

Reţinem numai, între alte tratate, doar pe cel
mai sublim - despre preoţie -  care este unul din
cele mai celebre tratate scrise de-a lungul istoriei
creştinismului. Scrierea aceasta a fost motivată  de

(continuare în p. 13)
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Putem afirma astăzi că tineretul e
forţa dinamică din Biserică, iar el e
motor sau curea de transmisie în actul
liturgic sau pastoral? Poate că e mult
spus la o primă vedere. Dar unde ne
aflăm astăzi, când alienarea tinerilor în
societate e atât de răspândită, încât
aproape nu o mai băgăm în seamă?
Obsedaţi de creşterea PIB-ului, inte-
grarea în UE sau de scandalurile
mediatizate ale clasei politice, trecem
prea uşor cu vederea deriva
existenţială a unui tineret abandonat la
răscrucea unor drumuri care nu duc
nicăieri. Ne surprinde faptul că tineri
de douăzeci de ani îşi revendică
„dreptul la diferenţă” . Suntem oripilaţi
de depravarea, superficialitatea, lipsa
de respect şi ataşament a tineretului
faţă de societatea românească
tradiţională. Ca şi când am trăi încă în
spatele Cortinei de fier, singura dorinţă
„eshatologică” a tânărului român este
„plecarea din ţară” – obsesie naţională,
tradusă în termenii unui ideal personal
absolut. Dacă simptomele alienării sunt
cunoscute, cauzele ei rămân un subiect
controversat.

La prima vedere, s-ar crede că
tinerii sunt atraşi de necunoscut şi
aventură, o viaţă de hoinar postmodern
prin „satul global”. În realitate, tinerii
pleacă din România să se
„înrădăcineze” pe alte meleaguri, să îşi
găsească stabilitatea unui aici şi acum
printre străini. Chiar şi cei care
„rămân”, văd în „Romania” un loc
„temporar”, un fel de sală de aşteptare
pentru autobuzele cu destinaţia Spania
şi Italia, un aeroport pentru avioanele
ce decolează spre Canada sau
Australia. Din ce în ce mai mult
„patria” se dovedeşte a fi comunitatea,
recreată artificial, a românilor de aiurea
iar „român” o oarecare identitate etnică
dintr-un bazar global. Aceasta este
realitatea dureroasă… Şi alta percepţia
ei. Tinerilor „rămaşi” în ţară, spaţiul
românesc li se pare o provincie, fără
început şi fără sfârşit, loc al
spectacolului social şi al bâlciului politic.
Tânărul român de astăzi trăieşte cu
sentimentul deşertificării întregii sale
vieţi. Simte cum devine pe zi ce trece
un corp fără organe, populat de
nenumăratele manifestări ale triadei
„Bani, Tehnologie, Confort”, emanaţii

înşelătoare ale deşertului. Pentru
tânărul „cool” din România computerul,
automobilul, telefonul mobil şi alte
noutăţi ale tehnologiei nu sunt obiecte
neutre, ci idoli. Între tânăr şi tehnologie
se stabileşte o relaţie personală, de la
sclav la stăpân. Pentru a fi el însuşi,
tânărul trebuie să se identifice cu
rolurile sale. Cu alte cuvinte este nevoit
să devină altceva decât el însuşi.
Acumulând bunuri materiale şi funcţii
– sau într-un limbaj de lemn care a
pătruns şi-n România, „crescând odată
cu firma” – tânărul crede că „există”
cu adevărat. Impunând un totalitarism
„soft” şi noi idoli, reducând relaţiile
interpersonale „faţă către faţă” cu cele
mediate tehnologic (de computere,
telefoane, mass-media), triada „Bani,
Tehnologie, Confort” are un caracter
demonic. Primele ei victime sunt tinerii.

Astăzi doar Biserica are puterea
să i se opună. Triada „Bani, Tehnologie,
Confort” îi oferă tânărului o robie
deghizată, în vreme ce „Dumnezeu-
Cel-în Treime este  libertatea autentică.
Cum se manifestă practic această
libertate? Pentru Biserica Ortodoxă
modul cu adevărat personal de
existenţă înseamnă trăirea în orizontul
dătător de speranţă al vieţii fără de
sfârşit. Tânărul este chemat să devină
părtaş al Eternităţii vii. Este bine
cunoscut că tradiţia noastră religioasă
şi culturală acordă prioritate absolută
persoanei. Când ne referim la
„persoană” subliniem aspectul ei
dialogal, dar îl neglijăm în mare parte
pe cel evenimenţial. Ce înseamnă
pentru un tânăr să trăiască
evenimenţial? În primul rând un mod
radical diferit de a interacţiona cu cei
din jur. Modelul este dat de „cina
euharistică unde se schimbă modul de
existenţă al omului şi felul său de a
dialoga cu lumea şi semenii săi”.

Odată ce te-ai întemeiat într-un
mod de existenţă personalist
evenimenţial, nu-ţi mai vine să turui
vrute si nevrute, să stai la o distanţă
confortabilă faţă de realitate; imposibil
să trăieşti oricum. Relaţia personală
pe care ai stabilit-o cu Dumnezeu, prin
trupul Bisericii, constituie un „test de
calitate”. Supui mereu „testului”
viziunea ta asupra lumii şi raporturile
cu fiecare dintre semeni. Să nu uităm

că Biserica este trupul lui Hristos atâta
timp cât această condiţie rămâne un
eveniment personal (în sens ortodox)
şi nu se anchilozează în vechi nărăviri
instituţionale. Tinerii creştini vor o
Biserică vie şi „tânără’’.

Mai mult ca oricând, Biserica de
azi  nu trebuie să se supună timpurilor!
Din păcate, mulţi dintre noi uităm
aspectul esenţial: că Iisus este
Adevărul întrupat, Evenimentul însuşi.
Poate niciodată nu s-a făcut atâta caz
de religie ca în ultimii 17 ani: Iisus,
Sfinţii Părinţi, martirii, însuşi spiritul viu
al Ortodoxiei au fost traşi pe crucea
lucrărilor ştiinţifice, conferinţelor,
dezbaterilor intelectuale şi populismului
politicianist. Dacă Biserica vrea să-i ţină
la sânul ei pe tineri, nu are decât să le
arate calea Persoanei şi a Eveni-
mentului. Priviţi dintr-o perspectivă
evenimenţială, idolii pe care i-am
enumerat la început, Banii, Tehnologia
şi Confortul vor apărea sub adevărata
lor înfăţişare: pseudo-persoane şi
pseudo-evenimente, brand-uri ale
accidentului sau, dimpotrivă, împărăţii
normative. Seamănă confuzie şi haos,
cinism şi indiferenţă. Când tânărul va
reuşi să personalizeze în mod
evenimenţial ceea ce i se întâmplă, el
va deveni un om integru. În acel
moment, idolii vor cădea de pe soclu.
„Nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea
minţii voastre!”, îi îndeamnă Apostolul
Pavel pe creştini. Nu fiţi conformişti!
– ar trebui Biserica noastră să le spună
tinerilor. Nu vă potriviţi „chipului”
veacului, gândirii de turmă, imaginilor
înşelătoare, „la ordinea zilei”! Deveniţi
persoane-eveniment, adoptând noi
perspective; cu o minte înnoită, veţi
depăşi „chipurile”, „figurile”, „formele”
moarte. Noile perspective nu se
încadrează în tiparele existente, ele
trimit la trupul viu, văzut şi nevăzut al
Bisericii, la o viaţă trăită în lumina
Veşniciei, Dragostei (ieşirea din sine)
şi Diferenţa autentică (Adevărul
revelat).

Biserica Ortodoxă trebuie să
privească realitatea în faţă: în
societatea românească „persoanele-
eveniment” le numeri pe degete. Peste
tot întâlneşti însă descurcăreţi şarmanţi,
vorbitori atotcunoscători, „experţi”
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iluzionişti şi politicieni mânjiţi. Galeria
de pseudo-persoane este produsă de o
cultură idolatră şi de o economie în care
Banii şi Tehnologia sunt concentrate în
mâna unui număr limitat de indivizi. În
loc să încurajeze naşterea a cât mai
multor „persoane-eveniment” –
aceasta ar fi menirea unei adevărate
democraţii româneşti – „democraţia”
noastră produce un număr crescând de
clienţi. Pentru tânărul de astăzi, clientul
a devenit „modelul” de urmat.

Şi de unde am plecat oare acum
câţiva ani, în 1989? De ce au dorit tinerii
să schimbe macazul?

Dictatura a fost înlăturată de tinerii
care au înfruntat moartea pentru ca să
pună capăt minciunii, duplicităţii,
compromisurilor, ca să rupă plasa de
păianjen care ne imobilizase într-o
tristeţe de moarte. A fost revolta
împotriva lui „Asta-i situaţia” şi a
falselor justificări care aşterneau peste
spaimele şi împuţinările noastre
încercarea de a asocia divinitatea la
lipsa noastră de bărbăţie prin „Aşa e
viaţa!” sau, mai grav, prin „Dacă aşa
vrea Dumnezeu!” Ca să ne desprindem
de mintea noastră dominată de ritmul
gândirii totalitare trebuie să ne
verificăm lucid toate formulele
„magice” care au imprimat în noi un
fatalism păgân ce ne târăşte în ţărână,
asemenea unei răni în aripa unei păsări.

Schimbarea minţii înseamnă
eliberarea noastră de apăsarea ritmului
pe care ni l-a impus o lume fără suflet,
cu legi desprinse din felul de vieţuire al
comunităţilor dirijate de instincte;
înseamnă armonizarea ritmului vieţii
sociale cu ritmul vieţii noastre
sufleteşti. Religia ne întoarce spre noi
înşine şi spre semenii noştri;
conlucrarea noastră cu voinţa divină
impune înţelegerea voinţei de care ne
apropiem: prin reculegere, prin
controlul apucăturilor, prin participarea
la Taine, prin ajutorarea celor în
suferinţă, prin sfatul primit de la bătrânii
înţelepţi. De ce îi vizităm pe prieteni şi
pe bătrâni, întreabă Sfântul Ioan
Scărarul? Mai întâi, pentru că avem
nevoie de dragoste, apoi pentru că
Adevărul vine acolo unde sunt cei
adunaţi în numele lui, în fine, pentru a
ne cunoaşte pe noi înşine, pentru că
astfel observăm dacă ştim să ne

stăpânim, să fim toleranţi, să respec-
tăm semenul nostru, căci sunt unii „care
se ruşinează să ia partea cea mare şi
să lase fratelui partea cea mică”

Ce trebuie să creadă un tânăr
astăzi? Un tânăr trebuie să creadă în
curaj înainte de toate, un tânăr trebuie
să creadă în biruinţă, în biruinţa vieţii,
în biruinţa morţii. Un tânăr prin asta
rămâne tânăr, dacă nu îşi pierde acest
curaj, setea de a înfrunta, de a înfrunta
viaţa, de a înfrunta moartea, de a-L
înfrunta pe Dumnezeu, la urma urmei!,
de a înfrunta şi de a învinge. Dar cum
să-L înfruntăm noi pe Dumnezeu?!
Cum să-L învingem?! Aşa ca Iacob
care s-a bătut cu îngerul! Lucrul cel
mai important şi prim pe care trebuie
să-l facă nu doar un tânăr, căci noi toţi
suntem tineri, este să înfrunte realitatea
asta posacă. Noi trăim un Testament
care se cheamă Nou şi tindem să
devenim omul nou, asta ne-a adus
Hristos, adică o continuă întinerire.
Aşadar, lucrul care trebuie făcut este
să ni-L apropiem pe Dumnezeu. Şi
începutul este tocmai înfruntarea lui
Dumnezeu. Aceasta trebuie să
recunoaştem: [Dumnezeu] ne şochea-
ză, ne surprinde şi chiar ne incomo-
dează de prea multe ori, iar noi, accep-
tând cu o falsă şi aparentă docilitate
aceste nelămuriri pe care le iscă
Dumnezeu în mintea şi în inima noastră,
nu reuşim să ajungem la El. Azi unii
tineri spun sau dacă nu spun, gândesc:
nu ne place să ne rugăm, ne irită, ne
enervează, şi în minte le sună cuvinte
cam de felul: „Mântuitorul a spus să
nu ne rugăm mult ca păgânii, dar
acatistul asta e la kg. Să citesc eu
acatistul acesta... hm! ...am trecut de
jumătate, acuş termin!“  Şi astfel
devenim făţarnici în faţa Domnului.
Este o mare treabă să ai curajul de a
recunoaşte tu, nu în faţa oamenilor, ci
chiar în faţa lui Dumnezeu, să recunoşti
că tu n-ai chef să citeşti acatistul [nu
să fugi de Dumnezeu de ruşine]. Este
un mare lucru, este o biruinţă, este o
înfrângere a omului vechi, este
începutul smereniei, căci îţi dai seama
că, deşi chiar aşa cum eşti tu, Dumne-
zeu te asistă şi nu doar te asistă, ci chiar
atunci, când vei cădea şi vei recu-
noaşte, şi vei spune: „Doamne, nu îmi
place mie acatistul acesta, ajută-mă, nu Preot Florin SMARANDI

prea pot să mă rog, cred, Doamne, ajută
necredinţei mele“, va veni la tine.

Deci mai bună este întâlnirea
sinceră, după care poţi să adaugi
rugăciuni câte vrei, după care este
firească setea de rugăciune încât
rămâi aşa, ca Sfântul Arsenie, cu
soarele la spate când răsare şi [când
termini] îţi apune în faţă. Acum, într-o
măsură mai mare sau mai mică, tu ai
dragostea şi chemarea spre rugă-
ciunea asta, pentru că Dumnezeu a
devenit viu, acel Dumnezeu pe care
l-a descoperit samarineanca. De aici
încep restul virtuţilor, de aici începe
viaţa în Hristos. Pentru că dacă noi
n-am avut încredinţarea că Dumne-
zeu este viu, că este cu noi şi pentru
noi, noi n-avem nici un motiv să
facem celelalte fapte bune. Apostolul
Pavel spune: „Dacă Hristos n-a
înviat,  zadarnică  este credin ţa
voastră, zadarnică este propovăduirea
noastră“. Dar noi, dacă nu am avut
această încredinţare că Hristos a
înviat, zadarnic ne ostenim, este
foarte, foarte greu.

Şi tânărul este acesta: este izvor
de sinceritate, este cel ce poate emite
judecăţi fără resentiment, aduce soluţii
fără mândrie, este cel ce creşte, cel
ce caută, cel ce speră, cel ce iubeşte...
el ESTE, dar trebuie văzut, potenţat
şi pus în valoare, băgat în seamă, în
sensul cel bun.

Dar ce zice gura lumii despre tineri?
„Tinerii sunt destrăbălaţi“ ; „tinerii

sunt iubitori de patimi“ ; „tinerii sunt
neascultatori“; „tinerii sunt fără frică
de Dumnezeu“; „nu mai sunt ca pe
vremea noastră, alte obiceiuri...“ Am
auzit de multe ori aceste consta-
tări moraliste. Întrebarea este dacă au
avut şi au tinerii noştri condiţiile de a
creşte în viaţa creştină sau nu?

Nu o să vorbesc despre tinerii ce
au avut şansa de a avea educaţie
religioasă în familie, despre cei ce sunt
în strana bisericii, pentru că ei sunt
minoritatea cea dătătoare de viaţă a
bisericii noastre. O să mă întreb ce se
întâmplă cu tinerii ce nu  se regăsesc
în spaţiul Bisericii?

(continuare în numărul următor)
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Cuvintele acestea spuse de
Mântuitorul Iisus Hristos sunt o
proorocie şi o atenţionare adresate
către Apostolii Săi care-L urmau în
slujirea Evangheliei.

După ce Apostolii au primit
mandatul de propovăduire, după
Înviere, când le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt“
(In 20, 22-23), au fost trimişi să
propovăduiască, zicându-le: „Drept
aceea, mergând învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în
numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh“ (Mt 28,
19-20), adăugând şi cuvin-
tele: „În lume necazuri veţi
avea“ (In 16, 33), toate
acestea (necazurile), din
cauza numelui Meu, „fiindcă
ei nu cunosc pe Cel ce M-a
trimis (In 5, 21).

Sfântul Apostol Pavel îi
dă sfat lui Timotei să
rămână neclintit în credinţa
în Hristos, atenţionându-l:
„Toţi care voiesc să trăias-
că cucernic în Hristos Iisus vor fi
prigoniţi“ (II Tim 3, 12). Toate aceste
cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos
şi ale Sfinţilor Apostoli s-au împlinit în
timpul împăraţilor păgâni, începând cu
Nero şi cu alţii.

Calendarul creştin este plin cu
nume de sfinţi mucenici, unii ştiuţi, alţii
neştiuţi de noi. Luna noiembrie-Brumar,
ca şi celelalte luni din an are în
cuprinsul zilelor chipuri de Mucenici
care au suferit şi L-au mărturisit pe
Hristos. În data de 9 noiembrie
Sinaxarul ne pune înaintea ochilor
pomenirea Sfântului Mucenic Claudiu,
care a pătimit pe vremea împăratului
păgân Diocleţian, din a cărui poruncă
dregătorul său Lampadie a pornit
prigoană împotriva sfinţilor.

Mai întâi a primit Botezul creştin
din mâinile episcopului Chiril din

Antiohia. Erau trei: Claudiu, Castor
Sempronian şi Nicostrat, renumiţi
meşteri în arta sculpturii. Creştinii se
însemnau cu semnul Sfintei Cruci când
lucrau şi când îşi isprăveau lucrul la fel
se însemnau cu acest semn al biruinţei.
Datorită vieţii şi comportamentului lor
duhovnicesc, mulţi se converteau la
credinţa în Hristos.

Au fost pârâţi la împărat că sunt
creştini şi că nu vor să aducă cinstire

zeului Asclepios. Atunci împăratul a
poruncit să-i arunce în temniţă şi să-i
chinuiască ca să se lepede de Hristos.
Dar Sfinţii au răbdat cu bărbăţie până
la sfârşitul vieţii lor când împăratul a
poruncit să-i închidă de vii în sicrie de
plumb şi să fie aruncaţi în râul Sava.
Astfel aceştia au primit cunună de
mucenici, pentru că s-au nevoit pentru
Hristos, mărturisind credinţa în
Evanghelie. De aceea şi Biserica îi
cinsteşte cu aceste cântări: „Sfinţilor
Mucenici, care bine v-aţi nevoit, rugaţi-vă
Domnului să se mântuiască sufletele
noastre“. Sau: „Mucenicii Tăi,
Doamne, întru nevoinţele lor, cununile
nestricăciunii au primit de la Tine,
Dumnezeul nostru…“

De atunci şi până în zilele noastre
numele Sfântului Claudiu a fost şi este
purtat cu evlavie de mulţi creştini şi

creştine (Claudia). Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul, când a fost călugărit la
Mânăstirea Neamţ, a avut un frate de
călugărie căruia i-a pus numele Claudiu
şi acesta a stat la Ierusalim cu Sfântul
Ioan Iacob timp de doi ani, după care
s-a întors în ţară şi s-a aşezat la
Mânăstirea Neamţ unde a şi trecut la
cele veşnice, având rangul de Arhi-
mandrit.

În amintirea acelui Cuvios
Arhimandrit, Î.P.S. Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, pe când era
Episcop Vicar la Iaşi, l-a
tuns în monahism pe tânărul
frate Constantin Panţiru,
dându-i numele Claudiu, în
Biserica Mânăstiri Cetăţuia,
în anul 1985, luna iunie, ziua
26. De atunci, de când
tânărul monah a depus
voturile monahale în faţa
Sfântului Altar pentru a-I
sluji lui Hristos, s-au înscris
pe răbojul timpului peste 30

de ani de slujire şi misiune preoţească,
ajungând, în rang de protosinghel,
stareţ al Mânăstirii Cireşoaia cu hramul
«Sfântul Eftimie cel Mare», al cărui
ctitor şi ostenitor este.

Creştinii din împrejurimi care-l ştiu
ca pe un slujitor inimos şi dăruitor îi
doresc multă sănătate şi-l felicită cu
căldură duhovnicească de fiecare dată
când este sărbătorit Sfântul Mucenic
Claudiu, al cărui nume îl poartă ca pe
un odor de valoare.

Alături de toţi cei care-l cunosc, îi
zicem şi noi ca preoţia sa să o
pomenească Domnul Dumnezeu în
Împărăţia Sa totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!

La mulţi ani, Părinte Claudiu!

„Vine ceasul când tot cel ce va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Şi acestea le vor face
pentru că nu au cunoscut pe Tatăl, nici pe Mine“ (In 16, 2-3)

„Sfinţilor Mucenici,
care bine v-aţi nevoit,
rugaţi-vă Domnului să

se mântuiască
sufletele noastre“.

Protos. Spiridon UNGUREANU
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faptul că împăratul arian, Valens, exilase pe
episcopul Meletie al Antiohiei pentru a-l înlocui cu
un episcop arian. Dorinţa Sfântului Vasile era aceea
ca în scaunul vacant să fie hirotonit Ioan, prietenul
său, aşa cum era şi voinţa populaţiei rămase fidelă
credinţei nealterate. Simţind acest lucru, Sfântul
Ioan l-a rugat pe Vasile, care şi el era propus să
fie hirotonit pentru scunul din Capadocia,  să  mai
amâne hirotonia sa pe motiv că nu a dobândit
adevărata maturitate sacerdotală. Intre timp Sf.
Vasile a fost hirotonit, iar Sf Ioan s-a ascuns. Dacă
Vasilie a văzut că prietenul său s-a derogat de
această mare responsabilitate a arhieriei şi-a
exprimat nemulţumirea şi indignarea. Sf. Ioan, ca
răspuns la mâhnirea prietenului său, a compus
acest tratat, numit Despre preoţie, sub formă de
dialog, în care minunatul părinte antiohian,
nefăcând nici o deosebire  între episcop şi preot,
zugrăveşte, în cuvintele cele mai sublime măreţia
chemării preoţeşti, dar şi primejdiile care  pot
surveni în desfăşurarea misiunii sacerdotale.
Prezintă, între altele, motivele pentru care nu a
primit această dumnezeiască demnitate a bisericii,
spunând că a fugit de înalta preoţie, nu pentru că
o dispreţuieşte, ci pentru ca să scape  pe cei care
l-au ales pentru această slujire de critica justificată,
că „au incredinţat unui copil uşuratic o aşa înaltă
demnitate”.   In ajutorul justificărilor sale se foloseşte
de Sf. Apostol Pavel, care, deşi a fost înălţat până
la al treilea cer, „totuşi tremura gândindu-se la
măreţia şi responsabilitatea acestei înalte
chemări”.

Sf. Ioan descrie în amănunţime datoriile preotului
faţă de păstoriţii săi, nu numai cele ce privesc sufletul
lor, dar şi cele ale trupurilor lor. De asemenea, prezintă
ispitele la care este expus preotul în misiunea sa
sacerdotală, dacă nu va invoca harul Sfântului Duh
să-l ajute să se izbăvească de ele.

In momentul în care Sf. Vasile primeşte
scrisoarea în care Sf Ioan evocă înălţimea
sacerdoţiului, dar şi ispitele  care pot veni, acesta
îi răspunde zicând :

 „Starea mea este jalnică, aşadar. Abia acum
am putut pricepe profunzimea relelor în care m-ai
afundat... Deci dacă te interesează întrucâtva
treburile mele, dacă este pentru mine vreo
mângâiere întru Hristos, dacă ai vre-o dragoste
sau compătimire pentru mine, tinde-mi mână de
ajutor, fă tot ceea ce prin cuvânt sau faptă ar
putea să mă ridice din prăpastia în care am căzut”.

„Dar eu (zice ca răspuns Sf Ioan) cu ce pot
contribui şi cu ce pot să te ajut în asemenea
noian de datorii ? Dar fiindcă îţi place aceasta,
curaj, prea iubite prietene ! In timpul când ţi se va
permite a te odihni de grijile izvorâte din acest

sacerdoţiu, voi fi lângă tine, te voi mângâia şi
nimic nu-ţi va lipsi din câte îmi sunt cu putinţă...
Cred în Hristos care te-a chemat şi care te-a pus
în fruntea turmei sale, că vei câştiga atâta curaj
din îndeplinirea acestei slujbe, încât şi pe mine,
care voi fi în aceeaşi primejdie într-o bună zi, mă
vei primi împreună cu tine în veşnicile locaşuri”19.

Închei acest subcapitol prin a vă sfătui, prea
cucernici părinţi, ca să citiţi sau să recitiţi tratatul
despre preoţie al Sfântului Ioan, pentru a vă
aduce aminte cum trebuie să trăiţi misiunea la
care aţi fost chemaţi de Hristos.

3.  Scrierile din exil

S-au descoperit 236 scrisori care
corespund, ca dată, din perioada celui de-al
doilea exil. Dintre acestea, şaptesprezece sunt
adresate Olimpiei diaconiţa. Acestea sunt
considerate adevărate tratate despre providenţă
şi suferinţa creştină.

Olimpia era mâna dreaptă a Sfântului
Grigore de Nazians. Era văduvă de 19 ani :
,,Ce om era această femeie minunată’’,
exclama Palladius. Sfântul Nectarie al
Constantinopolului considera că ea a fost
diaconiţă şi se ocupa împreună cu alte diaconiţe
de treburile curente ale Sfântului Ioan. Atunci
când marele ierarh a fost izgonit din scaunul
patriarhal, Olimpia a căzut într-o apatie
maladivă. Despre aceasta a fost informat şi
Sfântul Ioan, care într-o simplicitate şi delicateţe
nemaiîntâlnite, uitându-şi propria-i suferinţă,
încearcă să o consoleze:

,,Vreau să ştiu că sunteţi considerată inima
fecioarelor chiar dacă ele sunt căsătorite. Căci,
după Sfântul Pavel, fecioară nu-i cea care n-a
cunoscut căsătoria, ci cea care face din
Mântuitorul scopul vieţii sale. Hristos Însuşi arată
cât de superioară este dragostea faţă de
puritatea fecioriei.’’20

,,Olimpia, nici o încercare nu-i mai gravă
ca păcatul. Eu niciodată n-am încetat şi nici voi
înceta vreo dată să spun: singurul lucru care
trebuie să ne mâhnească este păcatul.’’21

,,Intr-adevăr înduri nişte necazuri grele,
dar îndură-le punând  dreptă socoteală în
necazul tău !’’22

,,Dacă v-aţi îngriji cum trebuie va fi mult
mai bine.’’23

,,Demonstreză-mi că ţii la mine împlinind
cele ce ţi-am scris: ceea ce doresc este să
regăseşti bucuria pe care o aveai atunci când
erai cu mine.’’24

,,Fericirea rezidă nu din natura lucrurilor,
ci din raţiunea umană.’’25

4. Stilul scrisorilor
Sfântului Ioan

Sfântul Ioan a fost oratorul neîntrecut,
asemănat adesea cu Demostene sau Cicero.
Orice cuvânt al său este direct, la obiect, încât se
întrevede în stilul său adevăratul maestru în faţa
unei claviaturi care articulează perfect sunetele.
Stilul său este animat de o mişcare intensă, uneori
simplă, familiară, naturală, alteori emotivă, plină
de fulgere încărcate de o ironie usturătoare.

Vorba sa interpelează auditoriul şi nici un
cuvânt nu e de prisos în orice frază expusă. În
timp ce predica lui Ipolit sau Augustin era teologică,
cea a Sfântului Ioan este mult mai moralizatoare
urmărind întotdeauna un scop utilitar. Augustin sau
Origen au fost oamenii nusului, Ioan, cel al acţiunii.

Iată un scurt exemplu al stilului său ritoricesc:
,,Atletul care se angajează la o cursă e cel

ce cu mintea lui o ia înaintea picioarelor, care de
fapt aleargă şi poartă greutatea timpului. Ca să
o câştige, îţi întinde mâinile înainte, ca astfel, să
acopere puţinul spaţiu care-l mai are în faţă
până la sosire.’’26

1 De compuctione ad Demetrium, I , 6;
2 (Palladius, V);
3 (Omilia 29,1);
4 Omilia după cutremurul de pământ;
5 Omilia, 2;
6 Omilia, post reditum;
7 Spuria;
8 Ad Paenium, Ep. 193;
9 Omilia 32,2 la Evanghelia Sfântului Ioan;
10 Psalmul 138,14;
11 Omilia I, 4; P.G. 48, 705 B;
12 Omilia IV, 5; P.G. 48, 733 C;
13 Omilia III, 7; P.G. 48, 725 C;
14 Omilia IV, 6; P.G. 48, 734 C;
15 Omilia III, 7; P.G. 48, 726 D;
16 Omilia III, 6; P.G. 48, 725 C-D;
17 Omilia IV, 5; P.G. 48, 734;
18 Omilia III, 7; P.G. 48, 726 D-727 A;
19 PG, t. 48;
20  Epistola 8, 4;
21 Epistola 7,1;
22 Epistola 8,1;
23 Epistola 17,1;
24 Epistola 18,13;
25 Epistola 10,1;
26 Epistola ad Philip; Hom. 12,2.

(urmare din p. 9)

Nota Redacţiei: partea a treia a articolului,
despre gândirea teologică a Sfântului Ioan
Gură de Aur, o vom publica în numărul următor!
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Sub acest titlu dădeam în numărul
trecut al revistei un amplu pasaj dintr-un
articol al părintelui arhimandrit Ioanichie
Bălan, care ne îndemna să nu-i omorâm
pe copii „nici prin pază trupească, nici
prin medicamente ucigaşe, nici prin
avort, nici pe altă cale. Nu vă ucideţi
copiii, că ucideţi suflete nevinovate şi
vă pierdeţi propriul suflet!“ („Cuvânt
împotriva avortului“ – Arhim. Ioanichie
Bălan, din broşura „Avortul şi con-
tracepţia” editată de Biserica Sf.
Spiridon-Spital, P. Neamţ, pag. 5-8).

Avortul este uciderea pruncului în
pântecele mamei iar Dumnezeu ne-a
spus clar: „Să nu ucizi!”. Ne înspăi-
mântă şi ne revoltă crima lui Irod
(uciderea pruncilor), dar ni se pare
normal să facem avort sau să apelăm
la oricare mijloc de contracepţie…

Avortul este un păcat strigător la
cer, păcat echivalent cu uciderea unei
persoane, pentru care eşti pedepsit atât
de justiţie, cât şi de Dumnezeu. El este
o crimă şi totodată are efecte secun-
dare foarte grave, atât fizice, cât şi
psihice.

Referindu-se la tulburările psihice
apărute la femei în urma avorturilor, Dr.Tove
Ross Niklassen, ginecolog-psiholog din
Danemarca, după ce le enumeră
(culpabilitate, nevroză, anxietate, obsesii,
probleme mentale, ideea sinuciderii,
insomnii, coşmaruri, tensiuni familiale,
consum mărit de medicamente, droguri,
alcool ş.a.), dă câteva exemple, cazuri
individuale de femei întâlnite în cariera sa
de 33 de ani de practică, femei care au
avut de suferit în urma avortului. Iată un
astfel de exemplu:

„O femeie a avut trei copii la
vârstele de 25, 29 şi 32 de ani. La doi
ani după ultima naştere a rămas din nou
gravidă. Soţul şi medicul au considerat
de comun acord că nu va putea suporta
o nouă sarcină. Cu mari şovăieli, a
acceptat avortul. În momentul respectiv
avea o slujbă bună, de asemenea şi
soţul. La scurt timp după avort, a apărut
o stare continuă de anxietate. A încetat
să mai lucreze, suferea ocazional de
crize de  depresie şi activitate febrilă.
Se temea să stea singură, nu mai pleca
de acasă, nu îndrăznea să meargă cu
autobuzul, nu mai vroia să se îmbrace
cu haine de zi. Prezenta multe tulburări
somatice, astfel încât era speriată că
este foarte bolnavă. Dar nu s-a putut
diagnostica nimic, deşi ea se supunea
la nenumărate examinări.(…) Câţiva ani

mai târziu, am întrebat-o care ar fi, după
părerea ei, cauza tulburărilor de care
suferă, ea a răspuns imediat: «Avortul.
Ştiam că nu aş fi putut să nasc încă un
copil, dar nu am putut niciodată să-mi
mai revin după pierderea lui şi să mă
împac cu situaţia».

Concluzia medicului  a fost aceas-
ta: A fost  uşor să i se extragă copilaşul
din uter, dar era foarte greu să i se
scoată din minte. În anii următori a
revenit la mine iar şi iar, cu o stare
patologică profundă. Nu s-a mai
restabilit niciodată în urma traumei şi a
plătit cu o nevroză pe viaţă.“ (din „New
Exchange” of the World Federation of
Doctors who respect Human Life nr.
113/ 1999).

Un alt medic, Dr. Dmitri Aleksan-
drovici Avdeev, remarcă şi el, referindu-se
la aceste tulburări psihice apărute după
avort: „Aceasta nu este altceva decât
chin al conştiinţei; ca atare, principalul
tratament trebuie să fie POCĂINŢA.

Doar pocăinţa şi hotărârea de a nu
mai săvârşi niciodată acest păcat greu
pot să atragă harul lui Dumnezeu şi să
vindece rana din suflet”(„Deviaţii psihice
după avorturi”, Dr. Dmitri AleKsandrovici
Avdeev, „Avortul şi contracepţia”, p. 23).

Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, vorbind
despre avort, spune: „La începutul
creştinismului, trei păcate erau
considerate cele mai grave: apostazia
(lepădarea de credinţă), uciderea şi
desfrânarea. Avortul pare a fi sinteza
acestor trei păcate, şi încă ceva mai
mult” (Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, „Adevăr
şi preamărire în Ortodoxie”, Ed. Pro-Vi-
ta, Valea Plopului, 1999, p. 44-47).

La întrebarea „Cine sunt vinovaţii
crimei privind avortul?” aflăm că sunt o
mulţime de  factori care contribuie la
acest flagel al societăţii:

1. În primul rând, femeia care se
hotărăşte să facă acest pas şi antu-
rajul care o sfătuieşte.

2. Corpul medical care înde-
plineşte procedurile de avort.

3. Lucrătorii din cabinetele
avorţioniste.

4. Politicienii  care au votat
legislaţia avorţionistă.

5. Asistenţii sociali  care le-au
sfătuit pe femei să săvârşească avort.

6. Judecătorii şi avocaţii care
promovează avortul ca pe un „drept”.

7. Membrii mass-media  care
ascund realitatea avortului, spunând
jumătăţi de adevăr  şi care mint pentru
a determina poporul să accepte avortul

ca pe un „drept” şi o „necesitate soci-
ală”.

8. Cei care sunt „ortodocşi” doar
cu numele, care se consideră „neutri”
sau chiar susţinători ai aşa-zisei „proa-
legeri”.

9. Fundaţiile, corporaţiile,
companiile sau cei ce sprijină cu
capital pe susţinătorii avortului. (Ex.
„Organizaţia Naţională a Femeilor” din
America).

10. Companiile şi lucrătorii care
produc uneltele şi medicamentele
menite să îndeplinească masacrul. De
asemenea, lucrătorii în crematoriile în care
sunt arse trupurile fetuşilor extraşi.

11. Cei care promovează,
sfătuiesc ori efectuează experimente
asupra copiilor vii din pântecele
mamelor, ca şi asupra celor care au fost
avortaţi pentru a fi folosiţi în cadrul aşa-
numitelor „cercetări pe ţesut fetal”.

12. Cei care lucrează sau susţin
cabinetele de „planificare familială”,
cabinete care sunt promotorii ş i
apărătorii cei mai bogaţi şi mai mari ai
avortului din întreaga lume. („Avortul şi
contracepţia”, p. 41-42).

Putem citi apoi cazul unei tinere
care a făcut avort şi care, într-o revistă
nemţească pentru elevi, avertizează cu
durere în suflet: „Nu faceţi aceeaşi
greşeală ca mine!” Tot de acolo este
extras un alt caz care se încheie cu
îndemnul: „Vă rog spuneţi tuturor
oamenilor cât de groaznic este un avort!
De ce nu mi-a spus nimeni ce va urma?”.

La polul opus, avem exemplul unei
femei din România care, punându-şi
toată nădejdea în Dumnezeu şi Maica
Domnului, a născut cu bine. Dar mai
bine să-l auzim:

O femeie din Pipirig, mamă a doi
copii, la externarea din spitalul din
Tg. Neamţ, a fost îndemnată de
medic să nu mai nască, deoarece va
muri. Tulburată, se duce la duhovnic
şi cere sfat.

„– Soră Marie, eu te sfătuiesc un
singur lucru: ori trăieşti cu soţul tău în
curăţie, ori naşti copii. O mamă trebuie
să se sacrifice. Ai credinţă în
Dumnezeu. În nici un caz nu vei muri.
Lasă că de lucrul acesta răspund eu.
Deci, una din două…”

După câteva luni femeia se întoarce
la mărturisire:

„– Părinte, sunt însărcinată. Am
încredere în cuvintele sfinţiei voastre şi
nădăjduiesc la Maica Domnului. Rugaţi-vă
pentru mine!
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– Soră Marie, nu te îndoi! Eu te voi
pomeni zilnic la rugăciune. Domnul să
te binecuvânteze!”

După câteva luni, femeia a venit  cu
pruncul la mănăstire:

„– Părinte, am născut bine, cu
ajutorul Maicii Domnului. Acesta-i
copilul! Îl cheamă Ştefan. Am venit să-I
mulţumesc lui Dumnezeu şi sfinţiei
voastre, că dacă nu mă sfătuiai, el nu
era pe lume.

– Slavă Domnului, soro! Vezi că
Dumnezeu face minuni? El este doctorul
doctorilor. Dumnezeu să-l binecu-
vânteze pe Ştefan, să crească mare şi
sănătos! Stai în genunchi să-ţi citesc o
rugăciune de mulţumire. Apoi să duci
copilul în biserică şi să-l închini la
Maica Domnului.

După puţină vreme, femeia s-a
întâlnit cu doctorul.

– Domnule doctor, ştiţi că am
născut un copil? M-a păzit Dumnezeu
şi l-am născut uşor.

– Nu cred până nu-l văd. Vino într-o
zi cu el la mine!

Când l-a văzut, a luat copilul în
braţe, l-a sărutat şi, plin de emoţie, a
zis:

– Cu adevărat, numai o minune a
fost!”

(fragment extras din lucrarea
„Despre înfruntarea necazurilor”, de
Danion Vasile).

Mai aflăm un alt caz despre o
femeie care, fiind silită de bărbat să
avorteze, merge la duhovnic tare
supărată:

„– Păr inte, am venit  să  mă
mărturisesc, că am o mare tulburare
şi nelinişte cu soţul meu, care este
un om rău ş i  fără  credin ţă  în
Dumnezeu. Îmi spune să nu-i fac
copii, mă ameninţă că, dacă nu
avortez, mă lasă, ori are să mă
omoare. Dar eu i-am spus că mai bine
vreau să mor, decât să fac crimă,
omorând copilul pe care Dumnezeu
voieşte să mi-l dea. Eu vreau să fiu
mamă, nu criminală. Dar el mereu mă
înjură şi mă ameninţă cu moartea şi
nu mai ştiu ce să fac.

– Eşti cununată cu el?
– Da, părinte.
– Posteşte după puterea ta,

roagă-te şi mergi la biserică. Prin
aceste fapte ai să-l faci bun şi pe el,
după mărturia Apostolului Pavel, care
zice că se sfinţeşte bărbatul necre-
dincios prin femeia credincioasă şi
invers!

După ce s-a mărturisit femeia curat
de toate păcatele ei, i-a zis:

– Părinte, te rog să-mi dai un
canon să-l fac, ca bunul Dumnezeu
să schimbe gândurile cele rele ale
bărbatului meu, că  doar ne-am
căsătorit din dragoste şi cu buna
înţelegere a noastră şi a părinţilor; şi
nu era aşa ca acum, că n-aş fi mers
după el în veci!

– Soră, dacă vrei să faci canon,
te sfătuiesc să iei pe Maica Domnului
ocrotitoare în viaţa ta, că ea are mare
trecere înaintea Prea Sfintei Treimi;
mai mult  decât to ţ i  Sf in ţ i i  lu i
Dumnezeu. Fă cum te-am învăţat şi,
pe lângă acestea, să citeşti în fiecare
dimineaţă Acatistul Maicii Domnului
şi seara cinstitul ei Paraclis. După
terminarea sfintei rugăciuni, să
pomeneşti şi pe soţul tău, să-i dea
Dumnezeu gând bun şi să-l întoarcă
la calea cea bună.”

După două luni femeia s-a
întors la duhovnic şi i-a povestit că
într-o seară, rugându-se ca de obicei,
a adormit şi a avut o vedenie înfrico-
şătoare cu chinurile la care sunt
supuse femeile ce fac avort ş i
povestindu-i şi soţului, acesta nu
numai că a renunţat la acest gând, dar
s-a dus şi la duhovnic, s-a mărturisit,
cerându-şi canon pentru păcatele sale
şi mai ales pentru crima ce era s-o
facă prin uciderea pruncului său.

Concluzia este că „prin avort
stingem o scânteie divină, pentru
veşnicie. (…) Copilului avortat nu i se
ia numai dreptul la viaţă , ci ş i
dreptul la botez şi la lumina lui
Dumnezeu. Îi ucidem nu numai
trupul, ci şi sufletul, crima fiind
dublă..(…) De aceea, nu hotărâţi cu
uşurinţă, într-o clipă, ceea ce veţi
regreta zeci de ani în şir” („Avortul
şi contracepţia”, p. 57).

***
Să urmăm exemplul Maicii

Domnului care a primit cu bucurie rolul
de mamă ş i, f i ind în preajma
Sărbătorilor Naşterii Domnului, să ne
amintim şi de alţi copii cărora putem
să le facem o bucurie de „Moş
Crăciun“…

Cu această ocazie, vă urez
SĂRBĂTORI FERICITE şi LA MULŢI
ANI!

Presb. Aurelia GENES

Dragi cititori, dintotdeauna Sfânta Fecioară
Maria a fost ocrotitoarea noastră şi a tuturor celor
ce o cinstesc şi o cheamă în ajutor la vreme de
necaz.

Ea este mama noastră, deoarece, chiar
Mântuitorul Iisus Hristos, încă pe când era pe
cruce, în cele mai cumplite chinuri, nu ne-a uitat
pe noi, cei păcătoşi, ci ne-a dăruit-o pe Sfânta
Sa Maică pentru a ne fi mamă şi ocrotitoare:
„Femeie, iată fiul tău…” a zis, arătând spre Sfântul
Apostol Ioan. Numindu-l „fiu“ al Fecioarei,
Mântuitorul S-a referit la noi toţi. Apoi, adresându-Se
Sfântului Ioan: „Iată mama ta…”, El S-a referit la
toţi oamenii ce aveau să creadă în Evanghelie.

Daca am fost numiţi fii ai ei, trebuie să o
cinstim ca pe o mamă şi, în primul rând, ca pe
ceea ce L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, prin
Care ne-am izbăvit de moartea cea veşnică. Ne
putem ruga ei, şi trebuie să o facem, pentru a ne
ajuta la vreme de necaz şi supărare. Trebuie,
totodată, să-i şi mulţumim pentru toate, prin
rugăciune (acatiste ,paraclise), iar ea va mijloci
către Fiul ei, Mântuitorul, rugându-se pentru noi
şi ocrotindu-ne ca o mamă iubitoare, mai ales
atunci când avem credinţă neîndoielnică şi
săvârşim fapta cea bună.

Slăvită să fii tu, Maică Preacurată şi Pururea
Fecioară!

O, Preasfântă Maică,
Cer ce-ai răsărit
Soarele Dreptăţii,
Pe Iisus iubit!

Floare nestricată,
Rai ce-ai odrăslit
Piatra nestemată,
Pe Iisus slăvit!

Tu, ce ne eşti viaţa
Cea din viitor,
Ne-ai adus şi rodul
Vieţii tuturor.

Roagă-te, Stăpână,
Maică-a tuturor,
Fiului tău dulce,
Drag Mântuitor.

Să ne mântuiască
Sufletul deplin

Cu a Sa-ndurare
Până-n veci. Amin!

Căci pentru mulţimea
Răului nespus
N-avem îndrăzneala
Să privim în sus.

Numai rugăciunea-ţi
Poate să ne dea
Mila cea adâncă
În clipita grea.

Maică milostivă,
Preaslăvită fii
Acum şi-n vecie
De ai tăi copii!

Roagă-te, Măicuţă,
Pentru noi, mereu,
Ca să aflăm milă
Sus, la Dumnezeu.

Doina Maria RUSU OLARU
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Ion Grămadă este unul dintre fiii de ţărani ai
Bucovinei care a urcat de tânăr pe treptele

afirmării, ca poet, publicist, istoric şi ziarist,
datorită talentului său şi a unei neobosite
activităţi începute încă de pe băncile liceului.
Opera sa i-a înscris numele în filele istoriei
literaturii, iar patriotismul lui fierbinte, lupta
în tranşee şi faptele de arme săvârşite în
vara fierbinte a anului 1917 l-au aşezat pe
veci în panteonul eroilor bucovineni şi ai
neamului românesc.

Originar din
satul bucovinean
Zahareşti (aflat până
în 1918 sub stăpâ-
nire austro-ungară), din judeţul Suceava,
a văzut lumina zilei la 2 ianuarie 1888.
Primii paşi ca publicist, poet şi prozator i-a
făcut în revistele de mare prestigiu literar
de la începutul secolului al XX-lea:
„Junimea literară“ din Cernăuţi şi
„Luceafărul“ din Budapesta, câştigând
chiar un premiu în anul 1905 acordat celui
mai tânăr poet. La cei 17 ani pe care îi
avea, Ion Grămadă devenise, atât prin
creaţiile literare cât şi prin concepţiile sale
privind lupta pentru emanciparea culturală
şi naţională a românilor din Bucovina şi
din întregul Imperiu Habsburgic,
binecunoscut, legat trup şi suflet de poporul
al cărui fiu credincios a fost şi căruia i-a
închinat viaţa în luptele de la „Porţile
Moldovei“ din vara anului 1917.

S-a încadrat fără rezerve în mişcarea
tinerilor români patrioţi din Bucovina,
devenind membru activ al unei societăţi
culturale secrete. Asumându-şi mari riscuri,
a fost primul membru al acestei societăţi
care a trecut râul Suceava la adăpostul
întunericului, înşelând vigilenţa grăni-
cerilor, pentru a aduce, din Moldova, cărţi
de istorie şi literatură pe care, apoi, prin
intermediul membrilor societăţii, le-a
răspândit pe tot cuprinsul Bucovinei.

În anul 1908, a absolvit cursurile
Universităţii din Cernăuţi şi apoi şi-a
pregătit teza de doctorat în domeniul
istoriei, la Viena, obţinând titlul ştiinţific de
doctor în anul 1913.

În 1908, Ion Grămadă împlinea
vârsta de 20 de ani şi era deja poet şi

publicist consacrat. Tot în acest an, societatea
studenţească „Junimea“ din Cernăuţi şi-a aniversat
30 de ani de existenţă. Din iniţiativa tânărului şi

neobositului poet, a fost organizată o mare serbare
pentru ca poeţii bucovineni să se poată întâlni cu cei
din România. La invitaţia făcută de membrii societăţii
şi-au îndreptat paşii spre Cernăuţi personalităţi de
frunte ale istoriei şi literaturii române. Printre numele
de prestigiu ale participanţilor amintim pe: D. Onciul,
N. Iorga, C. Stere, S. Mehedinţi, D. Anghel, M.
Sadoveanu, Şt. Iosif şi mulţi alţii. Aniversarea de la
Cernăuţi s-a înscris ca un eveniment de seamă
căruia presa vremii i-a acordat o meritorie atenţie.
Cu această ocazie, Ion Grămadă i-a cunoscut pe

unii dintre cei mai reprezentativi intelectuali români
cu care de altfel, ca şi ceilalţi poeţi şi publicişti
bucovineni, a statornicit strânse şi trainice legături.
Cunoscându-l mai bine, N. Iorga a scris puţin mai
târziu despre Ion Grămadă : „Poate între toţi tinerii
din ţărişoara lui nu era unul care să-l întreacă. Bun
cunoscător al trecutului patriei sale, el era şi un scriitor
de chemare, ştiind să dea viaţă prin farmecul formei
şi bogatului material pe care-l ocupa“. Una dintre
marile valenţe ale poetului, publicistului şi istoricului
Ion Grămadă a fost cea de ziarist patriot. Din iniţiativa
sa, în luna noiembrie 1907, a apărut ziarul
„Deşteptarea“ ale cărui articole se adresau în special
locuitorilor satelor bucovinene. După aprecierea
unor specialişti contemporani, publicaţia era „cea
mai bine redactată şi mai răspândită gazetă populară
din Bucovina“.

În vara anului 1914, odată cu izbucnirea
Primului Război Mondial în Europa, în activitatea
multilaterală şi creativă a tânărului bucovinean s-a
produs o importantă cotitură. Dând răspuns unor
chemări lăuntrice, asemenea multor tineri patrioţi
bucovineni, acesta a trecut în Moldova pentru a
se înrola în rândurile Armatei Române. La cererea
sa pentru a deveni ostaş, a  fost numit profesor de
istorie la Liceul Militar de la Mânăstirea Dealu,
unde a profesat timp de doi ani. Din primul moment
al sosirii sale la Târgovişte a publicat o sută de
articole în care cerea cu vehemenţă ca România
să intre în Război alături de ţările Antantei care
promiteau sprijin pentru eliberarea Bucovinei,
Transilvaniei şi Banatului de sub dominaţia
habsburgică. Prin combativitatea sa, a devenit
repede cunoscut pe scena politică a ţării, luând
parte la numeroase întruniri. Luând cuvântul la
aceste adunări, lui Ion Grămadă „i se umpleau
ochii de fulgere – după cum menţiona cronicarul
unui ziar bucureştean – atunci când vorbea despre
soarta românilor din Bucovina, de câte ori povestea

scene din tragedia poporului românesc de
pretutindeni“. De la tribuna „Congresului Românilor
de peste hotare“, organizat la Bucureşti în ziua de
15 martie 1915, glasul lui Ion Grămadă s-a făcut
din nou auzit, denunţând regimul opresiv la care
erau supuşi românii în Imperiul Austro-ungar. „De
la izbucnirea Războiului – spunea proaspătul
profesor de istorie de la Mânăstirea Dealu – şi
până astăzi, un lanţ de prigoniri, de împuşcături şi
de spânzurări s-au petrecut în această ţară, călcată
în picioare şi pălmuită în faţa românilor de aici“.

Referindu-se la dorinţa
românilor din Bucovina de a
se uni cu ţara, Ion Grămadă
adăuga convingător: „La

graniţa dintre România, au fost văzuţi noaptea
români îngenuncheaţi care se închinau cu faţa spre
România cu mâinile frânte cerând să vie o dată
mântuitorii. Zi şi noapte suiţi pe dealuri privesc să
vadă dacă nu apare dorobanţul, dacă nu se văd
roşiorii. Să vie! Aceasta este speranţa noastră. Să
vie mai degrabă, căci grea e crucea pe care o
purtăm“.

În momentul intrării României în Război, a
solicitat să fie mobilizat şi trimis ca voluntar pe câmpul
de luptă. După o jumătate de an de intensă pregătire
la Şcoala Militară de Infanterie din Botoşani, în luna
martie 1917 Ion Grămadă a fost avansat la gradul
de plutonier şi repartizat la Regimentul 8 Vânători
aflat pe frontul de la Mărăşti. Fiind numit într-o funcţie
care îl situa undeva în spatele frontului, plutonierul
Ion Grămadă a întocmit un raport în care scria: „Cer
ca să mi se dea comanda efectivă a unui pluton
deoarece e cea mai mare fericire pentru mine, e o
nevoie sufletească să stau la adevăratul meu loc“.
Încredinţându-i-se comanda unui pluton din
Regimentul 8 Vânători, a luat parte la grelele lupte
desfăşurate în sectoarele Vizantea, Vidra şi Voloşcani
în cadrul bătăliei de la Mărăşti din luna iulie 1917.

După transferarea unităţii pe Valea Trotuşului,
la Târgu-Ocna, plutonul comandat de Ion Grămadă
a luat parte la luptele de la Cireşoaia. Cu câteva zile
mai înainte de a fi din nou în primele linii, Ion Grămadă
scrisese pe un caiet de notiţe zilnice: „Doamne, ajută-mă
să fiu tare, să fiu vrednic şi neînfricat spre a putea
răzbuna lacrimile ce le-au vărsat ai mei vreme de
una sută cincizeci de ani de robie“. Luptele de pe
dealul Cireşoaia au fost grele şi au durat zile în şir. În
ziua de 27 august 1917, de trei ori vănătorii
Regimentului au fost nevoiţi să ia cu asalt înălţimea,
să treacă prin ploaia de gloanţe şi proiectile, prin
două rânduri de reţele de sârmă ghimpată, fără nici
un rezultat. De fiecare dată, plutonierul Grămadă s-a
aflat în primele rânduri, constituind un exemplu de
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curaj pentru ostaşii din plutonul şi compania sa. Pe
timpul celui de-al treilea asalt, către ora 17, în această
zi de 27 august, un glonţ inamic l-a lovit chiar în
piept. Căzut la pământ şi cu rana sângerândă, şi-a
adunat ultimele puteri, s-a ridicat în genunchi, a întins
mâna dreaptă în care ţinea pistolul şi a mai apucat
să spună : „Sergent Donose, ia comanda şi tot
înainte! Ostaşi, la atac!“ N-a putut să-şi continue
îndemnul vitejesc deoarece un alt glonţ i-a zdrobit
mâna ridicată. S-a prăbuşit în iarba înroşită de sânge
de pe dealul Cireşoaia, în timp ce ostaşii Regimentului
său, în strigăte de „Ura!“ au luat cu asalt cota 775,
punctul cel mai înalt al dealului Cireşoaia. La numai
câţiva paşi de el în această încleştare cu inamicul
căzuse eroic şi prietenul său Spiru D. Ioan, originar
tot din Bucovina. Amândoi au fost înmormântaţi în
Poiana Vrânceanu, de pe această înălţime intrată
definitiv în istorie.

În ziua de 11 decembrie 1917, la mormintele
celor doi eroi bucovineni s-a oficiat un serrviciu
religios la care au participat principele moştenitor
Carol, generali şi ofiţeri, locuitori din zonă care
au adus şi cu acest prilej un călduros omagiu
eroilor de pe dealul Cireşoaia.

Luând cuvântul, unul dintre camarazii celor
căzuţi pe câmpul de onoare menţiona: „Frate
Grămadă şi dragul nostru Spiru, am venit să vă
spun că cei din Regimentul pe care l-aţi iubit atât
de mult nu v-au uitat. Faptele voastre eroice care
ne-au adus atâta mândrie şi glorie, au rămas adânc
întipărite în mintea noastră a tuturor. Nu putem gândi
la zilele mari pe care le-am trăit împreună, fără ca
figurile voastre dragi să nu răsară înainte. Te văd,
frate Grămadă, venind voios şi plin de nădejde în
corpul nostru de Vânători pe care singur ţi l-ai ales
pentru a îndeplini în rândurile lui datoria sfântă de
ostaş pentru dezrobirea neamului pe care tu,
împreună cu alţii ai trâmbiţat-o atât de mult prin grai
şi prin scris. Ai vrut să te răzbuni cu arma, să lupţi
corp la corp cu duşmanul şi ţi s-a împlinit dorinţa“.

Jertfa scriitorului, istoricului şi ziaristului Ion
Grămadă simbolizează eroismul pe care românii
aflaţi sub dominaţie străină l-au dovedit pentru
realizarea năzuinţelor seculare ale poporului
român – unitatea naţională. Numele lui Ion
Grămadă străjuieşte şi astăzi pe frontispiciul unei
troiţe aflate în apropiere de cetatea de scaun a lui
Ştefan cel Mare, unde trecătorii se opresc şi citesc
cu smerenie: „Ion Grămadă, născut la 2 ianuarie
1888, mort pentru ţară la 27 august 1917, la
Cireşoaia. Ne închinăm luptătorilor neamului şi
sfânta lor jertfă o cinstim şi o slăvim“. Aceleaşi omagii
le aducem şi noi acum, la 90 de ani de la înfrăţirea
pentru vecie a poetului cu glia străbună a României
pe care a iubit-o mai mult decât propria-i viaţă.

Joi, 1 Noiembrie, a. c., în staţiunea
Târgu-Ocna a fost cinstită memoria
eroilor căzuţi la datorie pe masivul
Cireşoaia, în anul 1917.

Anul acesta s-au împlinit 90 de ani
de la memorabilele lupte date pe
aceste locuri. Festivitatea de comemo-
rare a avut loc în Piaţa Primăriei
oraşului de la poalele masivului Măgu-
ra, începând cu ora 13:00, după un pro-
gram bine stabilit.

S-a intonat Imnul de stat, apoi s-a
oficiat slujba Tedeumului la care au
participat mai mulţi slujitori din cadrul
parohiilor din oraş. După terminarea
Tedeumului, a vorbit Domnul profesor
Corneliu Stoica despre importanţa
luptelor de la Cireşoaia, după care au
continuat Domnul colonel Vasile Cristea,
comandantul Batalionului 22 «Cireşoaia»
din oraşul Sfântu-Gheorghe, judeţul
Covasna, şi Domnul general-colonel
Vasile Jenică Apostol, conferenţiar uni-
versitar şi istoric de renume al acestor
locuri, originar din Bârsăneşti.

În încheierea cuvântărilor, Domnul
Primar Ştefan Şilochi a mulţumit tuturor
celor prezenţi, trecându-se apoi la
depunerea coroanelor de flori la Mau-
soleul ostaşilor căzuţi în Cel de-al Doilea
Război Mondial. Plutonul «Vânătorilor
de munte» a prezentat onorul, trecând
în pas de defilare prin faţa celor prezenţi
la manifestare.

La ora 15:00 plutonul de vânători
s-a îndreptat spre masivul Cireşoaia,
pentru a vedea la faţa locului unde
şi-au dat viaţa înaintaşii lor pentru
ţară şi neam.

În biserica Mânăstirii s-a săvârşit
slujba parastasului în memoria
ostaşilor căzuţi la datorie pe aceste
locuri.  La acest eveniment au
participat Domnul Primar Ştefan
Şilochi, Domnul Viceprimar Cristian
Ciubotaru, Domnul general Vasile
Jenică Apostol şi Domnul colonel
Vasile Cristea, comandant al trupei de
vânători din Sfântu-Gheorghe.Conf. Univ. dr. Vasile Jenică APOSTOL

Semnatarul acestor
rânduri a amintit celor
prezenţi despre importanţa
acestui aşezământ şi rolul lui
în menţinerea credinţei
strămoşeşti, dar şi a cinstirii
eroilor căzuţi pe aceste
locuri.

Domnul general Vasile
Jenică Apostol a scos în
evidenţă lucruri nescrise şi
neştiute de auditoriu despre
bătălia de la Cireşoaia şi
importanţa acestor lupte
pentru ţară.

În încheiere, Domnul
Primar Ştefan Şilochi a
mulţumit tuturor celor pre-
zenţi pentru participare şi a
propus ridicarea unui monu-
ment al Vânătorilor de munte
în faţa mânăstirii. S-a prezen-
tat apoi onorul în faţa
drapelului şi plutonul a depus
o coroană de flori în memoria
celor 2500 de eroi căzuţi la
datorie.

Cei prezenţi au primit în
dar din partea noastră un
pliant ce conţine scurtul
istoric al aşezământului
monahal, dar şi date despre
necesitatea înfiinţării acestuia
şi menirea de a menţine făclia
aprinsă a rugăciunii şi a
dragostei faţă de înaintaşi.

Dumnezeu să odihnească
cu drepţii pe toţi ostaşii căzuţi
pe aceste locuri care şi-au dat
viaţa pentru neam şi ţară. Noi
avem obligaţia de a-i pomeni
veşnic pe eroii noştri şi de a sădi
în inima tineretului eroismul
înaintaşilor întru păstrarea
neştirbită a cinstirii lor.

Protosinghel
Claudiu Constantin

PANŢÎRU
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Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici părinţi,

Prea Cuvioase maici,
Îndurerată familie,

Distinşi şi preaiubiţi prieteni  !

Cu sufletele copleşite de durere suntem astăzi
în oaza de spiritualitate a Mănăstirii Sihăstria
pentru a însoţi pe ultimul său drum pe un mare
părinte al monahismului românesc, Arhim.
Ioanichie Bălan.  Vestea plecării sale din această
lume a umplut de uimire, tristeţe şi durere întreaga
Biserică Românească, dar mai ales pe cei care
au avut imensa şansă şi cinste să stea în preajma
acestui minunat părinte. Fiecare am simţit fiorul
sentimentului despărţirii de cineva care a fost
apreciat şi iubit pentru calităţile sale excepţionale.

Cum era şi firesc, sentimentele de tristeţe şi
compasiune mi-au inundat fiinţa şi, stăpânindu-mi
simţămintele fireşti ale emoţiilor, mi-am spus: a mai
plecat unul din marii duhovnici ai neamului
românesc. Cineva spunea, în astfel de împrejurări,
că murim cu fiecare plecare. Într-adevăr, atunci
când cineva din cei pe care i-am preţuit  pleacă
pe drumul fără întoarcere, parcă ceva din noi
moare, sau parcă o floare se rupe din buchetul
comuniunii noastre, pentru a fi răsădită într-o altă
glastră străină sensibilităţilor şi dispoziţiunilor
noastre naturale de pe acest pământ.

E greu să acceptăm situaţia, dar aşa este
voia Domnului!

Iar acum, la funeraliile creştineşti, văzându-vă
atâţia ierarhi, preoţi, călugări şi mireni întregind
acest sobor, împreună cu această salbă de
credincioşi înconjurând catafalcul Părintelui, toţi
meditând asupra mersului terestru al acestui mare
OM, gândul îmi spune: am pierdut  pe unul din
cei mai distinşi părinţi ai monahismului românesc
din ultimii cincizeci de ani.

Îndurerată adunare,
Mă aflu aici cu binecuvântarea PF Daniel, şi

în calitate de reprezentant al Sinodului mitropolitan
al MMB (alături de alţi ierarhi ai Sinodului BOR),
dar şi în calitate de ucenic, fin de călugărie şi
rudenie consangvină a Părintelui şi-mi exprim
compasiunea în numele  tuturor. Se cuvenea să
fim aici cu toţii la acest moment al bilanţului unui
om plăcut lui Dumnezeu şi semenilor.

În astfel de împrejurări încercăm să ne amintim
tot ce a împlinit în cei 77 de ani, câţi i-a dat Dumnezeu
să trăiască pe acest pământ Părintelui Ioanichie.

Părintele Ioanichie a fost un călugăr complex.
Oricât de bine ar şti cineva să facă sinteză, nu
cred că ar reuşi să structureze în câteva minute
viaţa şi activităţile multiple ale Părintelui Ioanichie.

De aceea, la acest moment al  bilanţului, nu mă
angajez să etalez toate faptele lui bune şi să fac o
evaluare a lor. Voi încerca doar să schiţez un
succint portret, reamintind o parte din împlinirile şi
calităţile sale sufleteşti, fiind convins că pe toate
celelalte Bunul Dumnezeu le ştie, iar mulţimea
ucenicilor şi a celor ce l-au cunoscut şi i-au stat în
preajmă-i vor  medita şi vor consemna ulterior, în
detaliu, din multitudinea activităţilor din parcursul
terestru, plin de virtuţi, al părintelui.

Acum  putem totuşi spune că Părintele Ioanichie
a fost unul din cei mai iluminaţi părinţi ai monahismului
românesc de la sfârşitul mileniului al doilea şi începutul
celui de-al treilea. Celor mai mulţi dintre noi, atunci
când îl întâlneam, ni se părea că din faţa lui iradia o
lumină suavă, ce lăsa impresia unei teofanii
permanente. Era imposibil să nu-l recunoşti dintr-o
mulţime de călugări. Nu datorită staturii sale, căci nu
avea o alură impresionantă, decât statura unui om
normal, ci mai curând datorită acelei lumini ce se
instalase pe chipul său iconic. Aş îndrăzni să-i
asociez faţa şi statura cu cea a Sfântului Ioan Iacob
cu care s-a asemănat la învăţătură şi la virtuţi. În
chipul lui parcă reuşeai mai uşor să defineşti ce
este omul în sine ca fiinţă psiho-somatică, fiind creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Totodată
îţi puteai da seama cu uşurinţă că omul, în general,
nu este  numai un compozit dintre un suflet şi un
trup, ci un trup animat sau un suflet întrupat. Adică
nu doar o simplă coexistenţă dihotomică, ci
întrepătrundere reciprocă, pe care toate tehnicile
moderne, oricât de sofisticate ar fi ele, nu pot să o
descifreze sau să o analizeze.

După cum ştiţi, Părintele Ioanichie s-a născut la
10 februarie 1930 în satul Stăniţa, fiind al doilea
copil din cei nouă câţi a adus pe lume Gheorghe şi
Ileana Bălan. Elementul esenţial pe care părinţii
săi, creştini autentici, l-au sădit în inima şi sufletul lui
a fost credinţa în Dumnezeu. Pentru că eu cunosc
bine  satul şi casa în care s-a născut, aş putea
spune că pruncia şi frageda tinereţe a părintelui s-a
desfăşurat la umbra bisericii Sf. Nicolae. Acest fapt
a fost determinant pentru viaţa lui ulterioară. De pe
băncile şcolii primare, Ioan Bălan, cum s-a numit la
Botez, avea să se desemneze ca un  intelectual de
excepţie. În perioada celui de-al Doilea Război
Mondial a urmat cursurile Liceului economic din
municipiul Roman, studii care aveau să-l consacre
ca pe un foarte bun chivernisitor (manager, am
spune noi astăzi) al treburilor bisericeşti de mai târziu.
Puţin timp după terminarea studiilor, în anul 1949,
avea să se îndrepte către Sfânta Mânăstire Sihăstria,
acest paradis terestru, unde avea să se
pregătească asiduu pentru intrarea în paradisul cel
ceresc. Odată cu  plecarea sa la mânăstire, noi, cei
din rudenia sa, nu am mai avut prilejul să-l mai

vedem, pentru că ani îndelungaţi nu a mai venit în
satul său de baştină. Timpurile deveniseră tulburi
pentru Biserică. Plecarea sa la mănăstire a coincis
cu instaurarea în România a regimului totalitar-ateu
comunist. Biserica a fost constrânsă să-şi
desfăşoare o brumă din misiunea sa eternă, doar
în careul puţinelor locaşuri de închinare care mai
scăpaseră  braţului secular. Mânăstirile erau în mare
majoritate închise, iar călugării supuşi unui regim
dictatorial şi forţaţi să-şi părăsească  mănăstirile şi
să plece în lume.

În acest context auster şi-a început viaţa
monahală părintele Ioanichie. Providenţa a făcut
ca această mănăstire să nu fie desfiinţată de
comunişti, ci transformată într-un loc de  recluziune
pentru monahii bătrâni ai mănăstirilor închise. Astfel,
la Sihăstria ajunseseră monahi de înaltă ţinută
duhovnicească; pentru că a fi „gherontas” bătrân,
înseamnă a avea o experienţă duhovnicească
aparte. Părintele Ioanichie  avea să se  inspire
din modul lor de viaţă, devenind un riguros trăitor
al vieţii în Hristos, prin puterea Duhului Sfânt şi un
fervent trăitor al regulilor şi predaniilor Sfinţilor
Părinţi. Părinţi ca Ioanichie Moroi, Vichentie
Mălău, (consătean cu părintele) Părintele Ioil,
Galaction Ilie, Gherasim Cârjă, Cleopa Ilie, Paisie
Olaru, Paisie Nichitencu, Veniamin Ioram, Partenie
Buşcu, Caliopie Apetrei, Petronie Tănase etc, la
care se pot adăuga şi alţii din mănăstirile nemţene
şi nu numai, au devenit paradigme pentru Părintele
Ioanichie, la umbra cărora s-a format, cu care a
lucrat cele duhovniceşti şi pe care i-a descris apoi
cu multă veneraţie în lucrarea sa de pionierat în
spiritualitatea românească: Patericul Românesc.

Dacă mă întrebaţi de când îl cunosc pe acest
minunat părinte, nu vă pot spune că din copilărie,
căci atunci când m-am născut, părintele era de
mult la mănăstire, ci din 1969, când mama mea,
Dumnezeu s-o ierte, de aceeaşi vârstă cu
Părintele, m-a adus la această mânăstire, în ziua
de 8 septembrie, şi m-a încredinţat părintelui
Ioanichie. Din acel moment, chiar dacă mi s-au
încredinţat diferite responsabilităţi în Biserică, eu
consider că nu m-am mai despărţit de dânsul şi
nici de toţi ceilalţi părinţi pe care i-am cunoscut în
primii ani de viaţă monastică, aici la Sihăstria.
Dacă Părintele Ioanichie s-a adăpat din izvoarele
duhovniceşti ale părinţilor de aici, de la un timp el
a devenit însuşi izvorul, nu numai  pentru mine,
ci pentru mulţi alţii care i-am stat în preajmă-i.

Din anul 1971, pentru părintele a venit
deportarea, cum îi plăcea să spună el. A fost silit
să părăsească această mănăstire şi dus la
Mănăstirea Bistriţa. L-am urmat. Dar Părintele
tânjea totdeauna după mănăstirea sa de metanie.
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În anul 1980, sub binecuvântarea Patriarhului
Iustin, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei,
a scos la lumină Patericul românesc. Părintele
nu a putut să scrie  pe pagina de gardă doar
Mănăstirea  Bistriţa, ci Sihăstria-Bistriţa. Asemenea,
pe cea  de-a doua sa capodoperă, Vetre de
sihăstrie românească . Nu a avut niciodată
conştiinţa că a părăsit mănăstirea sa de metanie.

Între timp a fost hirotonit preot de regretatul
patriarh Teoctist. Din acel moment, Părintele
Ioanichie, pe lângă atributul de mare scriitor de cărţi
duhovniceşti, a devenit un mare duhovnic. Alături
de alţi mari duhovnici a participat la salvgardarea
spiritualităţii poporului român oprimat. Câţi monahi,
monahii, credincioşi de toate categoriile sociale s-au
împărtăşit de învăţăturile şi sfaturile părintelui Ioanichie
este greu de spus. Doar Dumnezeu le ştie numărul.
În orice caz, Părintele a strălucit ca o lumină în
întuneric, şi întunericul nu a putut s-o cuprindă.
Părintele Ioanichie parcă sfida  regimul totalitar al
epocii comuniste şi se preocupa de sănătatea
spirituală a credincioşilor şi a ucenicilor care l-au
urmat, asupra cărora  exercita  o paternitate
duhovnicească specifică timpului de atunci.

De aceea, a fi cum a fost el, acelaşi pentru toţi
şi diferit pentru fiecare, această calitate nu a
aparţinut decât marilor părinţi filocalici, care au
ştiut să restaureze în fiecare om cu care intrau în
contact icoana hristică, pregătindu-o pentru
îndumnezeire. Pentru Părintele Ioanichie, fiecare
om, fiecare călugăr, frate de mânăstire, era unic
şi nu făcea niciodată o ierarhizare a persoanelor
care-i păşeau  pragul chiliei sale, totdeauna
modestă, dar plină de cărţi şi de lumină. Din faţa
lui iluminată şi din ochii lui iradiatori de lumină
lină, izvora totdeauna linişte şi siguranţă. Prin
chilia lui au trecut nu numai creştini simpli, ci
oameni din toate categoriile sociale: poeţi, scriitori,
profesori, doctori etc. Este binecunoscută prietenia
sa cu poetul Ioan Alexandru, cu Părintele Dumitru
Stăniloae, Părintele Galeriu şi mulţi alţii. Pe fiecare
îl primea ca pe un frate, trimis de Hristos. În vorba
lui dulce, dar fermă, puteai distinge cu uşurinţă
chipul marelui duhovnic de la care oricine obţinea
alinare sufletească şi trupească. Până şi
mustrarea lui devenea mângâiere. În toţi cei
aproape 60 de ani de viaţă consacrată lui Hristos,
el s-a uitat pe sine şi a făcut totul pentru cei din
jurul său, pentru mânăstirea sa, pentru Biserica
din care făcea parte, pentru monahismul
românesc, în speţă, pentru Dumnezeu.

A trăit 77 de ani. Dar în toţi aceşti ani nu a precupeţit
nici un efort pentru ca Hristos să fie lăudat şi
propovăduit. Timpul pe care Dumnezeu i l-a dăruit
să-l petreacă  pe acest pământ l-a răscumpărat cu
desăvârşire. „Nu pierdeţi vremea îndumnezeirii”
spunea Sf. Grigore de Nazianz. Părintele Ioanichie
nu a pierdut acest timp al îndumnezeirii, a transfigurat
timpul şi locul în care a trăit. A lucrat cu timp si fără
timp, până când  o boală necruţătoare i-a răpus
sănătatea. În ultima perioadă, Părintele n-a mai lucrat,
căci, de acum avea cine să lucreze. Îşi împlinise
rolul de părinte misionar şi pedagog creştin. Avea

ucenici destui care-i deprinseseră duhovnicia şi
lucrarea. El se pregătea pentru „marea înserare”,
care a venit odată cu sărbătoarea Maicii Domnului,
Intrarea ei în templul din Ierusalim. Probabil Părintele
avea o tainică relaţie cu Maica Domnului, de aceea
cred că Fecioara a dorit să intre împreună cu el în
templul Ierusalimului celui de sus. Vârsta lui  împlinită
pe acest pământ se compune din doi de 7. Şapte
este simbolul plinătăţii, dar şi al timpului arbitrar al
lumii acesteia. De altfel şi anul mântuirii, când
Dumnezeu a dispus plecarea sa din această viaţă
trecătoare, cuprinde şi el un 7. Anul următor însă, în
care ar fi trebuit să intre, cum şi cel astronomic, al
mântuirii, are în compoziţia sa un 8, căci, logic, după
7 vine 8: Părintele în 2008 putea împlini 78 de ani.

N-a mai fost să fie, căci Dumnezeu a rânduit să intre
în ziua a 8-a. Părintele a început să trăiască prezentul
continuu, căci ziua a 8-a care reprezintă infinitul,
sau timpul lui Dumnezeu, nu se mai măsoară cu
mijloacele acestea convenţionale de măsurare a
timpului nostru teluric.

Avem convingerea că Maica Domnului va avea
grijă ca să mijlocească la Fiul ei cel iubit să-i dea
odihnă veşnică în eternitatea  cerului divin. Bineînţeles
că toate faptele lui bune vor fi socotite de Prea
Milostivul Dumnezeu ca dreptate în perspectiva
mântuirii personale, iar acestea vor declanşa
blândul glas al lui Hristos: „Bine, slugă bună şi
credincioasă, peste puţine ai fost pus, peste multe
te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău.”

Iubiţi părinţi, fraţi şi surori în Domnul,
Nu vă întristaţi că „dincolo” unde s-a dus el

nu este prea departe. Amintiţi-vă cum el dorea
permanent să-L vadă pe Dumnezeu. Cât sârg a
avut omul acesta pentru biserică mi-a fost rar să
văd la alţi oameni.  Ardea pentru fiecare lucru,
dorea să împlinească cât mai multe într-un timp
record. Parcă mereu se grăbea. De aceea cred
că s-a consumat aşa de repede. S-a stins ca o
lumânare care a ars prea repede. Dar nu-i nimic,
e planul lui Dumnezeu, iar noi nu trebuie să ne
întristăm ca cei care nu au nădejde.

În calitatea noastră de creştini credem că
moartea  nu-i ceva care încheie viaţa noastră
terestră, ci  este o realitate care există în noi şi în
jurul nostru. Sfântul Ap. Pavel zice că „noi murim
în fiecare zi” (I Cor 15, 31). Deci fiecare moarte
este urmată de o înviere sau o renaştere. Altfel
spus, orice moarte  presupune o nouă formă de
viaţă. Toată existenţa noastră umană este un
amestec de moarte şi înviere.  Pelerinajul nostru
pe acest pământ este Sfintele Paşti neîncetat,
adică o trecere permanentă prin moarte la o nouă
formă de viaţă. Între naşterea noastră iniţială şi
adormirea finală, viaţa noastră este constituită
dintr-o serie de mici naşteri şi mici morţi.

Urmăriţi ciclul vieţii noastre biologice. De fiecare
dată când adormim în timpul somnului din noapte,
această dispoziţiune naturală înseamnă o pregustare
a morţii. Fiecare trezire din somnul nopţii, dimineaţa,
înseamnă o înviere din morţi. O rugăciune din
spiritualitatea iudaică spune: „Binecuvântat eşti,
Doamne, Creatorul universului, căci re-creezi lumea
în fiecare dimineaţă“. De asemenea, în spiritualitatea
ortodoxă zicem înainte de culcare în faţa patului pe
care ne culcăm: „Doamne, oare nu-mi va fi patul
acesta groapă?, iată groapa îmi stă înainte...” Cam
acelaşi lucru  este şi cu mersul vieţii noastre. Spunem,
de altfel, atunci când  ne trezim după somnul nopţii
că suntem odihniţi, adică re-creaţi. Aşa este şi cu
somnul final. Adormim întru Domnul şi ne trezim re-
creaţi într-o nouă lume incoruptibilă.

Tot modelul acesta de moarte şi viaţă, puţin
diferit, îl observăm şi-n procesul nostru de creştere
biologică. Trecerea de la prunc la copil, de la copil
la adolescent, de la adolescent la adult, de la adult
la bătrân, înseamnă o trecere, prin moarte, la altă
etapă a existenţialităţii. Nu ne mai întoarcem
niciodată la starea de dinainte. Bătrâneţea nu este
un sfârşit al etapelor vieţii, ci o împlinire a persoanei,
iar moartea nu este o fataliate, ci o trecere , un
paşte către o nouă formă de viaţă superioară celei
trecute. Deci moartea  nu are doar un caracter
distructiv, ci şi unul constructiv. După moarte vine
învierea. Dacă noi credem în Hristos, tristeţea
despărţirii de cineva drag nu poate fi aşa de grea,
căci ne amintim că prin Hristos suntem cu toţii vii. În
noaptea Învierii se aminteşte mereu de acest fapt:
„Prin Hristos înviat viaţa stăpâneşte, şi nici un
mort nu mai este în mormânt”.

Dar, cu toate acestea, moartea este totuşi anormală,
tragică şi monstruoasă. Indiferent de realismul nostru
asupra fenomenului, ea seamănă sentimente de
dezolare şi indignare. L-am văzut şi pe Hristos
plângând în faţa mormântului prietenului Său Lazăr.
De asemenea, Sf. Apostol Pavel consideră moartea
ca un duşman ce distruge (I Cor 15, 26), ceea ce
înseamnă că acest fenomen nu face parte din planul
lui Dumnezeu. Totuşi ea este o expresie a smereniei,
a milei şi a compasiunii lui Dumnezeu pentru om. Ce-ar
fi dacă am trăi la infinit în această lume coruptibilă,

† Ioachim Băcăuanul,
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului

(continuare în p. 20)
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deşartă, lugubră şi plină de himere? Sensul existenţei
ar fi teribil şi insuportabil. De aceea Dumnezeu ne-a
oferit acest „tunel de scăpare”, care-l numim
convenţional „moarte”. Fenomenul desface sufletul
de trupul coruptibil pentru ca după un oarecare timp
să se reunească într-o altă stare cu alte atribute: trup
spiritualizat. Cunoaştem acest lucru încă de la Ieremia
profetul care  a văzut această lucrare a lui Dumnezeu
pentru om, şi a spus: „Scoală şi intră în casa olarului,
iar acolo îţi voi vesti  cuvintele Mele. Si am intrat eu în
casa olarului şi iată acesta  lucra cu roata. Si vasul  pe
care-l făcea olarul din lut s-a stricat în mâna lui, dar
olarul a făcut  dintr-însul alt vas, cum a crezut el că-i
mai bine să-l facă”. Deci Olarul dumnezeiesc pe noi,
vasul acesta de pământ, stricat prin păcat, îl sparge,
pentru a-l reface dându-i măreţia de altădată.

Prin urmare, Dumnezeu foloseşte moartea ca pe
un instrument al restaurării noastre. Totodată,  moartea
nu înseamnă despărţire. Ne vom reîntâlni atât cu trupul
pe care l-am avut de la început, cât şi cu cei cu care am
trăit în comuniunea de persoane pe acest pământ.

Iubiţii mei,
Înţelegând aceste învăţături, ce-i putem spune

acum, la despărţire, mai întâi, iubitului nostru
părinte şi frate în Hristos, Ioanichie Arhimandritul?

Părinte Ioanichie, astăzi pentru tine este zi de
Paşti. Toată această lume adunată în biserica
Mănăstirii Sihăstria unde ai slujit, unde te-ai rugat,
unde ai mângâiat atâţia călugări şi credincioşi,  toţi
au venit pentru tine. Tu i-ai mobilizat încă o dată,
dar nu pentru o corvoadă anume, ci pentru a
cinsti trupul tău ostenit de  atâta efort şi alergare,
căci sufletul tău a plecat către ceruri să vadă faţa
Celui în Care ai crezut. De data aceasta sunt
adunaţi în jurul tău nu pentru a face planuri de
viitor în perspectiva bunului mers al mănăstirii, sau
pentru a mai diortosi încă o dată vieţile sfinţilor, pe
care i-ai iubit şi cu care ai semănat, ci pentru a se
ruga pentru tine, cum şi tu te-ai rugat de atâtea ori
pentru ei. Iţi promit că vor termina tot ce mai era de
înfăptuit, aşa cum tu ai plănuit. Tu odihneşte-te în
pace şi priveşte-i de acolo de unde eşti !

Ştim că în inima ta toţi aveau un loc precis şi
însemnat. Tu erai acelaşi pentru toţi şi diferit pentru
fiecare. Cred că era marea ta calitate de a-i
mobiliza pe toţi. Fii încredinţat că vei rămâne ca o
paradigmă pentru toţi cei pe care ţi i-a dat
Dumnezeu ca ucenici şi prieteni adevăraţi. Suntem
cu toţii aici şi te privim cu respect. Cu toţii îţi dorim ca
Dumnezeu să te aşeze  în ceata aleşilor Lui. Cred
că te vei întâlni acolo sus cu bunii tăi părinţi , care
te-au adus biologic în această lume, cu  părintele
Vasile, fratele tău, şi Lucreţia, sora ta, cu celelalte
rudenii, cu mama mea şi cu toţi cei ale căror suflete
sunt în mâinile lui Dumnezeu. Te vei mai întâlni cu
părinţii Sihăstriei şi cu cei ale căror sinaxare le-ai
scris deja în opera ta. Avem convingerea că

întâlnirea voastră, întru Hristos, vă va aduce o
mare bucurie, va fi mare bucurie.

Distinşi şi onorabili prieteni!
Permiteţi-mi, de asemenea, să adresez un

cuvânt de îmbărbătare şi compasiune membrilor
familiei îndoliate şi tuturor fiilor şi fiicelor
duhovniceşti ale Părintelui.

Dragii mei, ce vă pot spune? Doar atât: lăsaţi-l
pe părintele vostru spiritual să se odihnească în
pace! Nu mai plângeţi, căci rămâneţi întru dragostea
lui! Păstraţi-i vie amintirea, rugaţi-vă pentru el şi fiţi
demni precum a fost şi el!  Fiţi încredinţaţi că şi el se
roagă pentru voi în templul cerului acolo unde, de
acum, va sluji cu îngerii Liturghia cosmică. Iubiţi-l ca
şi mai înainte, dar cu o iubire aparte, duhovnicească,
deoarece numai astfel de iubire va ignora prezenţa
lui fizică printre voi. Nu vă mai îngrijiţi de problemele
lui, ci de ale voastre. Rugaţi-vă pentru el şi fiţi
încredinţaţi că prin acest fapt veţi adăuga  dragostea
voastră la dragostea lui Dumnezeu pentru dânsul.
Credeţi cu tărie că sufletul lui este în mâinile lui
Dumnezeu. El nu vă va mai învăţa nimic de acum,
dar va privi din ceruri dacă veţi păstra ceea ce v-a
învăţat şi v-a dăruit cu atâta dragoste. Rămâneţi
pururea uniţi întru dragostea lui, căci atunci bucuria
lui va fi deplină. Iată câtă mulţumire se citeşte pe faţa
lui în aceste momente şi simt cât de vesel este sufletul
lui, că v-a lăsat pe toţi împliniţi şi, ca moştenire,
tezaurul inestimabil al operelor sale. Dacă vreodată
se vor abate peste sufletele voastre necazuri sau
supărări, amintiţi-vă de faţa lui senină ca şi crinul
Bunelor Vestiri, de privirea lui pătrunzătoare, de
vorba lui înţeleaptă şi caldă, de bunătatea
debordantă a inimii lui, de toate calităţile şi virtuţile lui
şi veţi reuşi să depăşiţi orice inadvertenţă a vieţii.
Odihnească-se-n pace, prea iubitul vostru frate şi
părinte duhovnicesc!

În final, doresc să aduc un cuvânt de preţuire
şi compasiune  din partea Prea Sfinţitului Eftimie
şi din partea preoţilor, monahilor, monahiilor şi
credincioşilor Eparhiei Romanului. Întrucât
părintele Ioanichie s-a născut ca fiu spiritual al
Eparhiei Romanului, a păstrat o legătură  specială
cu Episcopia şi ierarhii săi. În timpurile cele mai
grele, prin Editura Episcopiei Romanului, Părintele
Ioanichie a publicat mai toate cărţile pe care le-a
scris: Pelerinaj la Locurile Sfinte , Convorbiri
duhovniceşti , culminând cu editarea celor l2
volume ale Vieţilor Sfinţilor, diortosite de Părintele.
Împreună cu PS Eftimie, parcă a sfidat regimul
ateu comunist şi a dăruit aceste nestemate
Ortodoxiei româneşti.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate şi fie numele
Lui binecuvântat de-a pururea. Amin!

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!
Veşnică lui pomenire!

(urmare din p. 19)

Dorinţa de a învăţa! Dorinţă demnă
de admiraţie.

Iată o poveste despre o fiinţă care
n-a vrut altceva decât să înveţe! Nu a
vrut bani, avere ci doar timp, atât de
preţios în anumite ocazii, timp pe care
şi-l putea drămui cum îi cerea legea
sinelui, legea conştiinţei.

Acea fiinţă (să-i zicem aşa) a învăţat
toată viaţa, dar asta şi-a dorit. Faptul de
a învăţa pentru sine, nu credem că făcea
rău nimănui. Ba mai mult cu cât era un
om modest, necuprins de mândria
realizărilor sale. Până la un punct când
totul s-a schimbat, s-a răsturnat.

Tiparul narativ este următorul. Într-un
sezon estival, canicular, avea de dat un
examen important pentru cariera sa şi şi-a
dorit din tot sufletul să-l treacă, în ciuda
examenelor la fel de importante pe care
le-a mai avut în acea vară, în ciuda oboselii
acumulate, în ciuda problemelor pe care
le-a dat uitării. Şi-a repetat în nenumărate
rânduri celebra replică: ,,Dacă vrei, poţi!”.
Şi a început aventura. Şi-a organizat
materialul şi timpul şi ,,dă-i şi luptă!” cu
învăţatul. Ar fi trebuit să amintim şi
atmosfera neprielnică pe care a avut-o
cu sine, pentru că sufletu-i era puţin
copleşit. Dar nu contează prin ce-a trecut
sau ce avea pe suflet, conta ce ea vroia.

În scurtul răstimp al acestei activităţi
s-a ivit un prim obstacol: o ceartă (nu are
rost să detaliem, atâta timp când ştim cu
toţii că o animozitate fie neînsemnată, fie
puternică ne afectează oarecum
echilibrul). Să spunem doar atât că cearta
a cam tulburat-o. ,,Nu-i nimic, trec peste
şi merg mai departe!” (şi-a spus). Al doilea
obstacol: problemele de sănătate. O cădere
de calciu îi tergiversează activitatea,
nemaipunând la socoteală şi o banală
infecţie la gât, infecţie care i-a creat
insomnii. Şi-a strâns pumnii şi încrâncenat
şi-a zis: ,,Merg mai departe! Se mai
îmbolnăveşte omul.” Al treilea obstacol:
plecarea unei persoane, foarte dragi, în care
şi-a pus toată speranţa deoarece de timpul
ei depindea, timp destinat învăţăturii.(Mai
ales că avea şi familie). ,,Nu-i nimic, trec

Prof.  Mariana POPA

(continuare în p. 21)
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În legătură cu discuţia noastră
despre viaţa de familie a creştinilor, vin
aici cu câteva extrase din cartea
Cuviosului Paisie Aghioritul. Din
scrisorile de răspuns la problemele unor
credincioşi, învăţăm despre trăirea
creştinească a mirenilor, în ceea ce
priveşte viaţa de familie.

Cartea autorului se compune din
şase părţi:

1. Tinerii în faţa celor două căi ale
vieţii: cea în căsătorie şi cea în feciorie,
ambele binecuvântate;

2. Responsabilitatea părinţilor
pentru educaţia copiilor;

3. Datoriile copiilor faţă de părinţi
şi societate;

4. Necesitatea unei vieţi duhovniceşti;
5. Rostul încercărilor în viaţa noas-

tră;
6. Acceptarea morţii ca o chezăşie

a vieţii viitoare;
Sfaturile sunt date în mod simplu

şi înţelept. Este o desfătare a minţii şi

a inimii lectura acestor recomandări,
roditoare în viaţa temporară, o liniştire
şi o mulţumire pentru viaţa viitoare.

Cunoscând doar câteva sfaturi din
prima parte, cititorul va deveni dornic
de a cunoaşte în întregime conţinutul
cărţii. Iată câteva din sfaturile pe care
le dă autorul:

– la alegerea unei fete, în vederea
căsătoriei, să se aibă în vedere
frumuseţea lăuntrică. Fata să fie simplă
şi smerită. Să cultive virtutea dragostei
spre unirea cuplului pentru totdeauna.
Deosebirile de caracter să fie ca o
completare şi ajutorare reciprocă.
Armonia conjugală se obţine prin
respect reciproc şi recunoştinţă pentru
ceea ce îşi dăruiesc unul altuia. Femeia
îi dăruieşte bărbatului ei încrederea,
ascultarea şi devotamentul, iar bărbatul
îi dăruieşte siguranţa că o poate proteja.

– femeia este doamna casei, dar
şi o slujitoare, bărbatul este stăpânul
casei, dar şi cel ce o susţine şi duce
greul.

– La temelia căsniciei trebuie pusă
dragostea, arătată prin jertfire de sine;
fiecare trebuie să se transpună în
situaţia celuilalt încercând sa simtă şi

să înţeleagă fie că este aproape, fie
departe. Nervozităţii unuia, celălalt
trebuie să-i răspundă prin tăcere şi
răbdare pornite din dragoste şi cu
înţelegere faţă de „căderile” celuilalt.

– Din familii destrămate ş i
dezorganizate nu ies copii buni.

La toate sfaturile date, Cuviosul
Paisie adaugă exemple din activitatea
sa duhovnicească. Nu se mulţumeşte
numai să dea îndemnuri, ci urmăreşte
şi consecinţele îndeplinirii lor.

Cartea este o lectură uşoară,
plăcută şi utilă oricărui  creştin, la orice
vârstă, de orice profesie sau capacitate
intelectuală.

Adesea te vei regăsi tu şi oricare
cititor, în exemplele expuse şi, fără
îndoială, vei mulţumi Cuviosului Paisie
Aghioritul.

Sănătate şi  mântuire!

Prof. Laetiţia LEONTE

Cuviosul Paisie Aghioritul, „Cuvinte
duhovniceşti”, volumul IV, „Viaţa de
familie” (părţile I-IV), Editura Evanghe-
lismos , Bucureşti 2003

Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,
Scrisoare deschisă

peste şi voi încerca să învăţ în aceste
condiţii”. Deşi, întregul ei spirit începea să
fie bântuit de o pădure de gânduri: ,,am
dat multe examene de-a lungul timpului,
importante şi mai puţin importante, dar nu
s-au ivit atâtea piedici. Viaţa e alcătuită
din suişuri şi coborâşuri, dar parcă prea
de tot! Unii îşi doresc să se plimbe, să
călătorească în ţări străine, alţii doresc timp
pentru ei înşişi, timp nestăvilit de probleme,
pentru a da un examen. Să fie împrejurările
nefaste sau voia lui Dumnezeu?” Al
patrulea obstacol: venirea pe neaşteptate
a unor rude, tocmai în ziua în care se ruga
Bunului Dumnezeu, cerând parcă un
semn. Timpul devenise din ce în ce mai
presant. Acest fapt a doborât-o. De data
aceasta nu a mai putut să se ridice.
Ajunsese la o epuizare totală, având în
vedere şi antecedentele. ,,E culmea! Nu
mai pot! Acum cad, acum mă ridic! Sunt
un simplu om, meticulos, organizat care

învaţă într-un ritm, într-un timp, fie el şi
scurt, dar în condiţii prielnice.”

A plâns, s-a consumat teribil, a
plâns, a plâns şi iar a plâns. Examenul
era pierdut. Însă o linişte nedefinită îşi
făcuse prezenţa în această furtună.
Uitându-se înăuntrul fiinţei sale şi-a
conştientizat valoarea, ştia cine este, ce
poate. Din toate părţile veneau doar
sfaturi: ,,Du-te, poate ai noroc!”, chiar
şi concretizarea lor (o situaţie hilară, în
timp ce se afla la cumpărături, pe stradă,
două fete conversau: ,,Bă, m-am dus la
plesneală şi l-am luat! Ăsta noroc!”).
Dar nu mai conta. Îşi repeta obsesiv:
,,Tu nu poţi să faci ce fac alţii, iar alţii nu
pot să facă ce faci tu!”

Totuşi întrebarea eternă tronează în
sufletul acelei fiinţe: „Oare a fost vorba
de circumstanţele absurde ale vieţii,
circumstanţe la care  omul, cu micile lui
puteri, nu mai poate reacţiona, de laşitatea
acestuia în faţa lor, finalizată într-o inerţie

totală sau de voia lui Dumnezeu?“ De
multe ori cerem Bunului Dumnezeu
lucruri care nu sunt în folosul nostru, dar
nu realizăm. Vrem să le facem pe toate
în acelaşi timp. Unii suntem atât de
bântuiţi de ce zic alţii, de impresia lor în
ceea ce ne priveşte, încât uităm de noi
înşine, de familie, de valori. Însă nu era
cazul fiinţei noastre. Pe ea nu o dobora
lumea, ci conştiinţa ei, conştiinţă care-i
dicta obsesiv că poate, numai de ea
depinde totul. Oare să fie aşa? Dacă ea
se defineşte prin conştiinţă de ce acea
conştiinţă nu-i dictează şi faptul că e doar
un om care a încercat nerenunţând decât
atunci când puterile i-au slăbit, că
examenul mai poate fi dat, că nu s-a
sfârşit lumea din cauza acelui examen,
că nu lucrul acesta e atât de important
dacă ne uităm la suferinţa de lângă noi,
la cruntele necazuri care răvăşesc
sufletele… Iată cum răbdarea devine
cel mai bun aliat.

(urmare din p. 20)
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«Cu Domnul spre Golgota» - Pelerinii pe Drumul Crucii

Din cele mai vechi timpuri omul şi-a
dorit o apropiere mai mare de Dumne-
zeu, căutând locurile de pelerinaj. În
aceste locuri vin oameni diferiţi din
regiuni diferite având motivaţii
diferite. În pelerinaj Dumnezeu
ş i omul se caută ş i se
întâlnesc. Mântuitorul Însuşi
S-a născut ca Om în lume în
timpul unui pelerinaj la
Betleem. La vârsta de 12 ani
Iisus - Pelerinul descoperă la
Ierusalim Templul Sfânt ca
simbol al Casei Tatălui Său,
pentru ca la ultimul pelerinaj
să Se transforme în Paşte.

Dintre toate ţările creştine,
Grecia a fost înzestrată de
Dumnezeu cu locurile cele mai
minunate. Ea îţi oferă întot-
deauna mai mult decât te
aştepţi. În jurul fiecărui colţ se pare că
licăreşte câte un tezaur. Beneficiind de
un climat blând şi un relief inedit, dar şi
de o cultură, o civilizaţie şi o mitologie
deosebite ale căror ecouri dăinuie până
astăzi, Grecia este, an de an, vizitată
de milioane de turişti. Dar cel mai
important este faptul că locuitorii ei
mărturisesc credinţa creştină încă de pe
vremea Sfântului Apostol Pavel şi că
pământurile ei sunt locaş de odihnă a
numeroase sfinte moaşte, ceea ce face
din Grecia locul de pelerinaj cel mai drag
creştinilor. Cu mare bucurie am plecat
spre aceste locuri un grup de 77 de
credincioşi - monahi şi mireni din Tg
Ocna, Slănic Moldova şi din alte oraşe
– însoţiţi de ghidul turistic şi de cel spiritual,
în perioada 20-27 octombrie a. c.

După ce am traversat o întreagă
noapte Bulgaria pe o vreme capricioasă

care a trecut de la ploaie la vânt şi
ninsoare, am ajuns pe pământul Greciei,
unde parcă pătrunsesem pe o altă lume.
Prima oprire a fost în Tesalonicul Sf.

Dimitrie, un oraş plin de ruine ce stau
mărturie a trecutului. Tesalonicul a fost
fondat în 315 î. Hr. de către Casandru,
regele Macedoniei, care a dat oraşului

numele soţiei sale, Tessaloniki, sora lui
Alexandru Macedon. Cronicele bizantine
îl numesc „cel mai splendid şi mai
mândru dintre oraşe”. Aici am avut bucuria
de a ne închina în biserica Sf. Gheorghe
„Rotonda”, construită în anul 306 sub
domnia lui Galeriu Ceasar, ca mausoleu
al împăraţilor, fiind transformată în biserică
creştină în secolul al V-lea.

La poalele Muntelui Olimp, în
localitatea Litochoro ne-am putut
închina moaştelor Sf. Dionisie
Olimpianul.

A urmat apoi Mănăstirea
Kato Xenia, o oază de linişte şi
pace, un loc binecuvântat de
Dumnezeu pentru a fi sălaş al
Maicii Sale. Mănăstirea, în
obştea căreia se află şi maici din
România, adăposteşte numeroa-

se moaşte ale unor sfinţi
precum Sf. Ştefan, Sf. Hara-
lambie sau Sf. Ghedeon. Cele
mai mari emoţii şi cea mai mare
bucurie am trăit-o însă atunci când
am sărutat Brâul Maicii Domnului.

Pe Insula Evia ne-am rugat
Sfântului Ioan Rusul. Despre
acesta se ştie că a trăit între anii

1690- 1730. Născut într-o familie
creştină din Rusia este trimis în robie
în Asia, unde slujeşte la curtea unui
conducător de oşti mahomedan. Rob
fiind, a stăpânit peste patimi, nelepă-

dându-se de dragostea pentru Hristos
şi necârtind împotriva lui Dumnezeu
pentru patimile sale. Smerindu-se, a
ales să doarmă în grajdul de vite, care

se umplea de lumină când
sfântul se afla la rugăciune.
Sfinţenia vieţ i i sale au
cunoscut-o chiar şi închină-
torii lui Allah atunci când, prin
rugăciunile sale a trimis
stăpânului său o farfurie cu
mâncare din Procopie la
Mecca. Sf. Ioan Rusul este
cunoscut mai ales prin faptul
că, după trecerea sa la
Domnul, a vindecat mulţi
bolnavi ce sufereau de boli
incurabile, mărturie a acestui
fapt stând numeroasele daruri
de mulţumire ce se văd lângă
sfintele sale moaşte.

Paşii ne-au fost călăuziţi apoi spre
o altă insulă, Eghina, unde am primit
binecuvântarea Sf. Nectarie (1846 –
1920), despre care putem spune că este
unul dintre cele mai minunate daruri pe
care Dumnezeu le-a făcut creştinilor în
ultimul secol. Toată viaţa sa a fost pildă
de răbdare, smerenie şi blândeţe.
Sfintele sale moaşte odihnesc în
Mănăstirea Sf. Treime, al cărei ctitor a

fost. Mormântul său este străjuit de un
pin semeţ, despre care se spune că a
fost plantat la rugămintea sfântului.
Luând un pui de pin sfântul a rugat-o
pe una dintre maicile mănăstirii să-l
planteze într-un anumit loc, pentru că
la umbra lui avea să se odihnească.
Maica n-a ascultat rugămintea sfântului
şi a plantat copacul într-un alt loc, dar
peste noapte, în chip minunat, copacul
şi-a schimbat locul, astfel încât dimi-
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neaţa el se afla în locul indicat de sfântul
Nectarie. După câtva timp, la umbra
acelui pin avea să-şi afle sfântul odihna
veşnică.

Următorul popas duhovnicesc l-am
făcut la Mănăstirea Mega Spileo, un
impresionant aşezământ construită
paralel cu peretele muntelui ce se află
în spatele ei şi în craterele căruia se
văd urme ale pusnicilor ce vieţuiesc aici.
Mănăstirea adăposteşte icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Despre această minunată icoană se
spune că a fost sculptată în ceară de
Sf. Apostol Luca şi chiar când mă-
năstirea a fost mistuită de foc, ea a
rămas neatinsă.

La Patra ne-am închinat moaştelor
Sf. Apostol Andrei, cel care a adus
creştinismul şi în ţara noastră şi ne-a
binecuvântat cu prezenţa sa, precum
în vremurile evanghelice, şi în 1996,
când cinstitul său cap a fost adus la
Iaşi. În spatele sfintelor sale moaşte se
află crucea în formă de „X” pe care a
suferit moarte mucenicească, fiind
răstignit cu capul în jos.

Copleşitoare au fost  peisajele
Meteorei, o regiune stranie, plină de
stânci gigantice cu forme diferite,
asemănătoare braţelor ridicate la ru-
găciune. Meteora, care în traducere
liberă înseamnă
„între cer ş i pă-
mânt”, adăposteşte
un complex de 24
de mănăstiri situ-
ate pe înălţimi ame-
ţitoare, pe „sterpe
stânci ce au devenit
palate pentru mii de
asceţi”. Acestea au
fost construite în
secolul al XIV-lea de
către călugări ce
căutau izolarea şi
mântuirea lor spiri-
tuală. Astăzi aceste
mănăstiri (doar 5
mai sunt locuite) reprezintă unul dintre
principalele puncte de atracţie pentru
vizitatorii Greciei.

Pe valea râului Pinion am poposit
la moaştele Sf. Paraskevi, ocroti-
toarea orbilor . Legenda spune că
Paraskevi era o fată foarte frumoasă,
care şi-a închinat viaţa Domnului.
Liniştea i-a fost tulburată, însă, de un
tânăr foarte bogat şi influent în zonă,
care s-a îndrăgostit de ea. Pentru că

fata nu dorea să renunţe la cele sfinte
şi să se mărite cu el, tânărul a început
să facă presiuni asupra localnicilor.
Ca să-i protejeze şi să le curme
suferinţa, Paraskevi s-a întâlnit cu
pretendentul ei şi l-a întrebat ce
anume îi place atât de mult la ea.
„Ochii!”, a răspuns îndrăgostitul.
„Bine, o să-i ai!”, i-a promis fata. Apoi
şi-a scos ochii, i-a pus pe o tavă şi i-
a dăruit tânărului.

Momentul central al pelerinajului
nostru l-a constituit, fără îndoială,
participarea, în ultima zi, la hramul Sf.
Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Moaştele
Sf. Dimitrie sunt adăpostite în biserica
ce-i poartă numele, din Tesalonic,
construită chiar pe locul temniţei unde
a fost închis ş i omorât trupeşte
Sfântul. La Sfânta Liturghie a participat
un numeros sobor de arhierei, precum
şi numeroase personalităţi ale vieţii
publice greceşti.

După un traseu de aproape 4000
de km, ne-am reîntors în ţară mai
boga ţ i  suf leteş te. Reuş i ta unui
pelerinaj se vede atunci când pelerinii
se întorc mai liniştiţi sufleteşte, mai
buni, mai împăcaţi cu Dumnezeu, iar
noi am reuş i t  în cele 7 zi le să
dobândim experienţă spirituală,
credinţa celor slabi întărindu-se de

credinţa celor puternici, puţina răbdare
a unora întărindu-se de răbdarea
altora, rugăciunea superficială a unora
îmbogăţ indu-se cu rugăciunea
fierbinte a altora.„Experienţa peleri-
najului - spunea P. F. Patriarh Daniel
- este un prilej de împrospătare  a vieţii
spirituale şi de întărire a credinţei”.

Prof. Ancuţa Elena MAFTEI

Am zis dor de Athos ca proaspăt pelerin pe
acolo. Dar la fel de bine dorul de sfinţenie se
naşte în noi oricând ne atingem de Cel ce pe toate
le sfinţeşte şi această experienţă este oferta Bisericii
pentru fiecare membru al ei dintotdeauna. Căci
este o asemănare cum nu se poate mai limpede
între dorul de a te reîntoarce la Locurile Sfinte şi
acela de a retrăi misterioasele clipe de dragoste
la pieptul Mântuitorului în jurul Cinei Euharistice.

Nu-mi propun o schiţă a călătoriei, cui i-ar
folosi să afle pe unde am umblat, cum se aude
toaca în Athos sau cum se creează o lume
imaginară în dansul candelabrelor, dacă nu mai
întâi li se înfierbântă inima cititorilor cu raza
Duhului deşteptător şi mângâietor pe fruntea prea
obosită de furtunile vieţii? Poate că dacă aş veni
cu o zicere atonită a monahului Moise Aghioritul
despre taina Bisericii, ne va fi aceasta uşă de
pătrundere în surâsul nevoinţelor nevoitoare ale
sfinţilor. Aşadar, să ascultăm cuvânt ce ne trebuie:

„Biserica ne învaţă că, în confuzia
evenimentelor mult tulburatei istorii a omenirii, ea
este lumii cea mai mare nădejde. Prin norii
întunecaţi ai răutăţii, în mijlocul urii şi al nelegiuirii
de tot soiul, Biserica păşeşte nebiruită şi luptându-se
biruieşte, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de
Aur. Totodată, prin slăvita smerenie a sfinţilor săi –
aşa cum spune Sfântul Grigorie Teologul – Biserica
este adevărata podoabă a lumii. Maică, prietenă,
soră şi izvor nesecat, neclintita Ortodoxie trece şi
prin veacul nostru, cu puterea Crucii care a biruit
necugetarea lumii, cu puterea Crucii lui Iisus
Hristos cel răstignit, Care cu moartea pre moarte
a călcat, biruind-o. Credincioşii, adevăraţi purtători
ai crucii, datori sunt a iubi în chip sănătos durerea,
osteneala şi nevoinţele, a îmbrăţişa cu drag crucea
lui Hristos, a se preschimba şi a renaşte întru lumina
Învierii Sale, astfel încât să îşi îndeplinească datoria
cuvenită, păstrând cu atenţie necesara distanţă
de nelegiuitele fapte ale întunericului, însă lucrând
faptele luminii celei dătătoare de viaţă“. Ce limpede
răsună la urechea inimii noastre aceste cuvinte
de foc şi iubire ale dragostei dumnezeieşti, ce ne
cheamă la trăirea vieţii duhovniceşti! Parcă nicăieri
mai clar nu se aude acest oftat al dorului de om al
lui Iisus Hristos ca-n tăcerea vocii Sfântului Munte
Athos. Dar ce zic, nu doar aici, ci oriunde fericiţii
părinţi au transformat peşterile în colţuri de rai.
Oare pustia Iordanului sau ascunzişurile Pecerskăi
– ca să vorbesc de locurile mele cunoscute – ori
stâncile Ceahlăului sau crăpăturile Atonului nu ne
(continuare în p. 28)

Preot Petru RONCEA
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Familia, ca grup social cu existenţa
privată, e guvernată de valorile, normele
şi tiparele comportamentale ale
adulţilor ce formează cuplul. Acest
corp de judecăţi morale vor fi apoi, în
procesul educaţiei directe şi indirecte,
prin imitaţie, inoculate copiilor. Regulile
morale pe care individul le achizi-
ţionează, în familie în primul rând, şi
care fac parte din procesul numit
„Naşterea psihică“ a copilului, sunt
actul de identitate al individului în lume,
în societate. Kant cristaliza condiţiile
necesare unei existenţe împlinite ca fiind
„cerul înstelat deasupra capului şi legea
morală în inimă“. Dacă privim familia
ca spaţiu al satisfacerii nevoilor
existenţiale ale tuturor membrilor ei, e
evidentă nevoia unei morale bazate pe
cunoaştere şi dragoste, care să regleze
relaţiile între membrii familiei. În
absenţa acestei morale, cei mai slabi
membri ai familiei vor fi la bunul plac
al celor puternici, al unor sentimente
perisabile ce pot determina stări
conflictuale între oameni.

Se numeşte „violenţă în familie“
orice act vătămător, fizic sau emoţional
care are loc între membrii unei familii.
La 1 septembrie 2003 s-a dat legea
privind violenţa în familie, Legea nr.
217/22.05.2003 şi modificată prin
Ordonanţa nr. 13/22.01.2004.

Abuzul în interiorul unei familii
poate lua multe forme: abuzul verbal,
refuzul accesului la resurse financiare,
izolarea de prieteni şi de familie,
ameninţări şi atacuri care în unele
cazuri pot duce la moartea unuia dintre
parteneri. Deşi până de curând s-a
presupus că femeia este cel mai adesea
victima violenţei în familie, în urma
unor cercetări s-a descoperit că de fapt

Accidentele de circulaţie se găsesc
pe primul loc în topul faptelor care
produc victime din rândul copiilor.

Neatenţia a făcut şi în acest an
victime în rândul copiilor, aceştia fiind
implicaţi în mai multe accidente soldate
cu morţi şi răniţi grav. Pentru ca aceste
evenimente să nu ne mai afecteze viaţa
de zi cu zi, va trebui ca toţi factorii
implicaţi în formarea şi educarea copiilor
de vârstă şcolară şi preşcolară să
manifeste grijă şi interes deosebit faţă
de modul cum copiii se deplasează la
şi de la şcoală, cum şi unde se joacă,
sau cum folosesc drumul public.

Principalele cauze care au favorizat
această situaţie îngrijorătoare la nivelul
ţării au fost:

– traversarea neregulamentară a
drumului în fugă şi fără asigurare;

– nesupravegherea de către părinţi
a minorilor cu vârstă de până la 14 ani;

– joaca pe drumul public sau îmn
apropierea lui;

– nerespectarea regulilor de
circulaţie în calitatea de biciclist,
conducător de atelaje ori prin folosirea
pentru deplasare a rolelor etc.;

– conducerea unui autovehicul fără
a poseda permis de conducere;

Iată de ce, pentru a reuşi să vă feriţi
singuri de pericolele străzii, vă rugăm,
dragi copi, să reţineţi şi să respectaţi
câteva regului de circulaţie atât de
necesare păstrării integrităţii corporale
sau chiar a vieţii:

– traversaţi străzile sau drumurile
pe marcajul pietonal, prin dreptul
indicatoarelor «Trecere pentru pietoni»,
iar acolo unde sunt instalate semafoare,
numai la culoarea verde a acestora;

– înainte de a traversa prin aceste
locuri, asiguraţi-vă atent şi-n ambele
sensuri şi convingeţi-vă că în acel
moment nu se apropie nici un vehicul:

– în lipsa marcajului pietonal,
traversarea, de pe un trotuar pe celălalt,
se face numai pe colţul străzii şi doar

când în acel moment nu circulă
vehicule pe drum;

– traversarea nu se face în fugă, ci
în pas vioi şi perpendicular pe axul
drumului;

– pe drumurile publice situate în
afara localităţilor circulaţi numai pe
trotuare sau pe poteci laterale, iar în
lipsa acestora doar pe partea stângă a
drumului ş i cât mai aproape de
marginea acestuia;

– nu aşteptaţi mijloace de transport
în comun pe partea carosabilă, ci numai
pe trotuare sau refugiile special
amenajate;

– nu urcaţi în mijloacele de transport
în comun cu ghiozdanele în spate,
deoarece puteţi fi prinşi de uşile
acestora;

– după coborârea din mijloacele de
transport public, nu traversaţi strada prin
spatele sau faţa acestora – traversarea
se face după plecarea lor din staţie, dar
şi atunci numai prin locuri rezervate în
mod expres trecerii pietonale;

– nu urcaţi, nu coborâţi şi nu
deschideţi uşile autovehiculelor în
timpul mersului;

– nu călătoriţi pe scările sau părţile
laterale ale caroseriei mijloacelor de
transport în comun;

– nu vă deplasaţi cu role pe părţile
carosabile ale drumurilor publice;

– nu vă jucaţi pe drumurile publice sau
în apropierea acestora – cele mai sigure
locuri de joacă sunt cele pe unde nu circulă
maşini – terenurile de sport, parcurile,
curtea casei, a şcolii şi a grădiniţei.

Cu această ocazie vă mai aduc la
cunoştinţă că unul dintre cele mai
importante principii directoare ale Poliţiei
Române este transparenţa cu impact
direct asupra vieţii sociale, asigurarea
unui climat de siguranţă civică şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii, fapt pentru
care vă rog să apelaţi cu încredere la
prietenul vostru, poliţistul, care vă va
ajuta ori de câte ori veţi avea nevoie.
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Compartimentul Poliţiei de Proximitate
Agent şef principal Apostu Gheorghe

Persoanele fizice şi juridice care nu
respectă dispoziţiile Legii 406/2006,
pentru completarea şi modificarea Legii
126/1995 privind regimul materiilor
explozive, riscă pedeapsa cu închisoare
de la 3 luni la 1 an.

La data de 28 noiembrie 2006 a intrat
în vigoare Legea 406/2006, pentru
completarea şi modificarea Legii 126/1995
privind regimul materiilor explozive. Noua
lege restricţionează comercializarea şi
folosirea de către persoanele fizice a
obiectelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1
şi T.2, precum şi a unor produse
pirotehnice din clasa I. Totodată, interzice
persoanelor fizice confecţionarea,
deţinerea, comercializarea, importul,
folosirea sau orice altă operaţiune cu
obiecte artizanale şi de distracţie pe bază
de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV,
T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria
„obiecte zburătoare luminoase“ şi a
pocnitorilor din clasa I.

Persoanele juridice autorizate pot
comercializa către populaţie obiecte
artizanale şi de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice din clasa I, care
trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute în Secţiunea II, art. 5 din
Hotărârea Guvernului 536/2002 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
deţinerea, prepararea, experimentarea,
distrugerea, transportul, depozitarea,
mânuirea şi folosirea materiilor explozive
utilizate în orice alte operaţiuni specifice
în activităţile deţinătorilor, precum şi
autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor.

Din clasa I fac parte numai obiectele
pirotehnice de distracţie foarte mici, de
tipul artificiilor, cu o masă maximă de
amestec pirotehnic de 3 grame (Steluţe;
Lumânări scânteietoare; Jerbe cu
scântei; Minisori; Inele de foc; Sateliţi).

Având în vedere impactul pe care
această modificare legislativă îl va avea
asupra opiniei publice şi, în special,
asupra agenţilor economici care, până
în prezent, au comercializat către
populaţie astfel de produse, Inspectoratul
general al Poliţiei Române a elaborat un

numărul bărbaţilor agresaţi este destul
de mare. Experţii care cercetează
această problemă sunt de acord că
violenţa este un fenomen larg răspândit,
mult mai răspândit decât arată
sondajele, pentru simplul fapt că unele
fapte nu sunt raportate poliţiei sau
spitalelor.

Familia în care se manifestă acte
de violenţă domestică devine mai puţin
transparentă şi deschisă mediului social
imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii,
colegii. Este evidentă izolarea socială
a acestor familii. Soţul violent nu
doreşte ca soţia lui să întreţină relaţii
sociale, în cadrul cărora să-şi poată
mărturisi suferinţa şi eventual să poată
primi un sprijin.

Pe de altă parte, bărbaţii violenţi
au ca şi caracteristici de personalitate
lipsa abilităţilor şi a bucuriei de a
comunica. Pentru partenerii violenţi, a
comunica, în mediul intim al căminului,
devine mai mult un prilej de a-l ataca
verbal pe celălalt, în vreme ce, la locul
de muncă rămâne o rutină de
relaţionare superficială cu ceilalţi, un
rol jucat în limitele orelor de serviciu.

Funcţia principală a familiei,
creşterea copiilor, este distorsionată cu
largi şi dramatice consecinţe în viitor.
Perturbarea acestei funcţii se petrece
în general ca o stare de boală cronică,
ce se acutizează în momentele
evenimentelor de violenţă.

În vederea prevenirii faptelor cu
violenţă în unităţile de învăţământ,
Compartimentul Proximitate a iniţiat un
program, ocazie cu care, în parteneriat
cu Şcoala, Poliţia, Biserica şi autorită-
ţile publice locale, se vor desfăşura
activităţi menite să reducă acest
fenomen negativ.

plan de acţiune naţională, în care au fost
prevăzute activităţi de mediatizare
intensă a acestei noutăţi legislative. De
asemenea, în acest plan sunt prevăzute
şi măsuri de combatere cu fermitate a
comerţului stradal cu obiecte artizanale
şi de distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice, a folosirii lor ilegale, ca
factor important în asigurarea unui climat
de ordine şi siguranţă civică.

Se vor folosi materiale pirotehnice
numai pe baza unei autorizaţii şi în locuri
amenajate corespunzător. Obiectele de
distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice vor putea fi folosite, conform
noului proiect legislativ, numai în zilel de
31 decembrie şi 1 ianuarie, între orele
24:00 şi 06:00. De asemenea, este
interzisă utilizarea lor la o distanţă mai
mică de 50 metri de blocuri de locuinţe
cu 4 etaje şi la mai puţin de 100 metri
faţă de cele cu peste 4 etaje, la o distanţă
mai mică de 500 metri de instalaţiile
electrice de înaltă tensiune, de locurile
de depozitare şi livrare a combustibililor
lichizi şi solizi, de instalaţiile de gaze, la
o distanţă mai mică decât cea prevăzută
în reglementările în vigoare pentru
obiective chimice şi petrochimice ori
pentru cele care prezintă pericol de
incendiu sau de explozie, în locuri unde
există riscul alunecărilor de teren,
producerii de avalanşe sau căderi de
pietre, pe artere de circulaţie, pe alei
pietonale, în pieţe agroalimentare, în
târguri sau oboare.

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă
şi a Anului Nou, colectivul

Poliţiei staţiunii Târgu-Ocna
urează tuturor cetăţenilor

multă sănătate, îndeplinirea
dorinţelor, alături de

tradiţionalul «LA MULŢI ANI!»
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Preot Capelan Paul VAMANU

Acest fapt înălţător, cel al darului, este specific
creştinilor. Cine alţii învaţă că atunci când dai, când
oferi, de fapt nu sărăceşti, ci dimpotrivă dobândeşti?
Este unul dintre paradoxurile pe care Hristos ni le
transmite nouă, celor ce păşim pe calea de El deschisă
către cer. La fel cum cei din urmă ajung cei dintâi, aşa
cum fericiţi sunt cei săraci cu duhul, iar cei mai mici
dintre noi sunt întruchiparea Celui mai mare, Făcător
al cerului şi al pământului, aşa şi dăruirea  nu
sărăceşte, ci dimpotrivă, îmbogăţeşte întru cele
spirituale.

Cât de minunat este acest sentiment – de a
ajuta celui care are nevoie stringentă de ajutor! Ce
perioadă a unui an este mai importantă decât cea a
Postului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos pentru a
trăi acest sentiment de deplină împlinire! Oare nu
este aceasta perioada din an în care suntem chemaţi
cu toţii spre a ne bucura duhovniceşte că ni S-a
născut Mântuitor? Ne putem întreba cum putem trăi
autentic îndemnul mesianic de a fi desăvârşiţi precum
şi Tatăl nostru desăvârşit este? (cf. Mt.5, 48)

Răspunsul nu mai este demult un secret. O
bucurie şi o împlinire deosebită se pot resimţi atunci

când vezi chipul aproapelui transfigurat de emoţia
primirii unui ajutor. Sprijinirea celui aflat în dificultate
sau în nevoie este o îndatorire a unui bun creştin,
dar, dincolo de datorie este dorinţa de a trăi
sentimentul dumnezeiesc al împlinirii, de a fi
binefăcătorul celui de lângă tine aşa cum şi
Dumnezeu ne este tuturor Binefăcător.

De ce credeţi că Dumnezeu aşteaptă şi de la
noi, oamenii, să fim buni cu cei din jurul nostru?
Răspunsul este simplu: pentru că şi El este negrăit
de bun cu noi şi mai ales iertător. Vrea ca şi noi să
trăim sentimentul dăruinţei şi ne răsplăteşte pentru
aceasta.

Nu ne bucuram cu toţii când de Crăciun
vedeam că cineva nu ne-a uitat şi ne-a răsplătit
cuminţenia şi efortul de peste an? Acel sentiment
curat că cineva vede şi răsplăteşte meritele noastre
de copii curaţi nu poate fi uitat şi nici înlocuit de faptul
că altcineva lua locul Moşului sau al dăruitorului.

Foarte adevărat este şi faptul că Dumnezeu
nu uită că nu toţi cei ce ne sunt nouă apropiaţi sunt
ca noi şi că în lume sunt mulţi care întâmpină Sfintele
Sărbători cu lacrimi în ochi, cu masa goală, suferind
de boli sau de distanţa ce-i separă de cei dragi.

Doi colegi de birou trăiau de multă vreme
în duşmănie. S-au făcut încercări spre a-i aduce
la pace şi dragoste, dar nu s-a reuşit. Odată, în
ziua de Crăciun, amândoi – fără să ştie unul de
altul – s-au dus să asculte sfânta slujbă la una
din cele mai vestite biserici din oraşul lor .
Mireasma duhovnicească  a
Betleemului, care plutea în
biserică, a pătruns adânc în
aceste inimi învrăjbite. Imnul de
slavă „Mărire întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bună voire” (Luca 2, 14), care a răsunat cu
putere la sfârşitul Utreniei, le-a luminat mintea
să înţeleagă faptul că nu-s bune cearta şi
duşmănia; frumuseţea vieţuirii oamenilor pe
acest pământ se găseşte numai în pace,
dragoste şi bună voire. Chipul blând al
Domnului Iisus, care parcă rostea viu cuvintele
scrise pe icoană: „Pacea Mea o dau vouă”
(Ioan 14, 27), s-a întipărit adânc în sufletele lor.
Fără să ştie unul de altul că sunt în aceeaşi
biserică, fără să cunoască desigur, că fiinţa lor
lăuntrică era sub aceeaşi frământare , în lumina
strălucitoare a Sfintei Evanghelii şi mişcaţi adânc
de duhul paşnic al Mântuitorului, amândoi

doreau împăcarea, amândoi se gândeau când
şi cum ar putea să ajungă la împăcare.

La ieşire, după Sfânta Liturghie, s-au întâlnit.
Pe buzele lor a înflorit un zâmbet, ochii lor se
scăldau în lacrimi: s-au uitat câteva clipe unul la
altul, apoi au deschis vorba:

– Ce bine-mi pare că te văd, dragul meu,
zise unul.

– Ce fericit sunt că te întâlnesc chiar în ziua
Naşterii Domnului, răspunse celălalt. S-au
apropiat unul de altul, şi-au strâns mâinile, s-au
îmbrăţişat, s-au sărutat prieteneşte şi au pornit
cale lungă împreună vorbind ca doi fraţi, ca şi
cum nu ar fi fost niciodată duşmani. Pacea s-a
coborât în sufletul lor.

Ce fericite au fost aceste două suflete care
cu adevărat se pot numi fiii lui Dumnezeu! Ce
fericiţi ar fi fiecare dintre noi, dacă toţi am înţelege
şi am trăi taina Betleemului, taina păcii cereşti!

Ce fericite ar fi neamurile creştine ale acestui
veac, dacă ar asculta glasul blând al marelui Preot Dr. Dumitru I. BODALE

În faţa dumnezeirii suntem toţi egali, dar aici,
pe pământ există încă multe rele din cauza cărora
cei mai puţin norocoşi decât ceilalţi suferă. Nu este
oare, de Crăciun, potrivit momentul ca toţi să-i cânte
fericiţi şi plini de speranţă Noului Născut, aducător
de mântuire? Dacă timpurile sunt mai potrivnice
unora, nu suntem ceilalţi datori să le fim de ajutor?
Nu putem lăsa în seama lui Dumnezeu soarta
semenilor noştri dacă ne stă în putere să-i ajutăm!

Astfel, an de an, dar şi folosind Paştile asemenea
Crăciunului, Protoieria Oneşti este alături de cei
defavorizaţi, ajutându-i material, ca să poată simţi
bucuria sărbătorilor, indiferent unde s-ar afla. Pentru
creştinii aflaţi vremelnic în custodia Penitenciarului
Spital din Târgu-Ocna ispăşindu-şi fiecare pedeapsa
după greşelile săvârşite şi vindecându-şi bolile
sufleteşti şi trupeşti, Crăciunul acestui an va veni cu
un dar de suflet din partea creştinilor liberi. Ei îşi vor
semenii fericiţi cu acest prilej pentru că ni S-a născut
Mântuitor: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14)

Păstor, al veşnicului Iisus Dumnezeu: „Pace vă
las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă
lumea vă dau Eu” (Ioan 14, 27).

Câtă dragoste şi bunăvoire ar fi între oamenii
acestui pământ dacă s-ar înţelege la adânc şi s-ar
trăi cu adevărat cuvintele Sf. Apostol Pavel: „Căci

El este pacea noastră, El care a făcut
din cele două lumi – una, adică a
surpat peretele din mijloc al
despărţiturii, desfiinţând vrăjmăşia…
ca pe cei doi să-i zidească într-un

singur om nou şi să întemeieze pacea” (Efeseni 2,
14-15). „Şi pacea lui Hristos… să stăpânească
inimile noastre!” (Coloseni 3, 15)

Cuvine-se dar ca la acest praznic
creştinesc, când ne amintim de marea zi a Naşterii
Fiului lui Dumnezeu – Domnul păcii, ca prunc în
ieslea Betleemului, când văzduhul răsuna de
glasul miilor de heruvimi şi serafimi care-L slăveau
în cântecele lor, să ne alăturăm duhovniceşte
cetelor îngereşti şi să cântăm şi noi în inimile
noastre răsunătorul imn al păcii; să trăim în pace
întreolaltă, să împlinim bunavoire, căci pe acestea
le doreşte sincer sufletul fiecăruia dintre noi.
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Cel ce numără în cartea Sa neamurile, Se naşte astăzi în Betleem.
O, ce minune înfricoşătoare! Mai presus de înţelegere este cum Cel
Neîncăput să Se nască dintr-un pântece şi încă fecioresc. Dar tot ce s-a
scris despre minunea aceasta s-a întâmplat acum, căci Naşterea lui Hristos
a însemnat plinirea vremii, anunţată de profeţi în decursul veacurilor.

Dacă ar fi să enumerăm câteva cuvinte ale celor vechi, vom înţelege
că astăzi, cu adevărat, ele şi-au aflat împlinirea.

„Şi tu, Betleeme, Efrata… din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel“
(Mih 5, 1). Şi într-adevăr, astăzi Păstorul lui Israel S-a născut în Betleem.

Steaua pe care o vede Valaam că va răsări din Iacov (Nm 24, 17)
astăzi deasupra ieslei se odihneşte. Pe atunci nu era aproape de ochii
proorocului, astăzi ne luminează drumul  spre Soarele mântuirii noastre.
O, ce imagine profetică asupra rostului Naşterii Domnului rosteşte
patriarhul Iacov, mai înainte de a se adăuga părinţilor săi, când vorbeşte
despre venirea Împăciuitorului, Care „spăla-va în vin haina Sa şi în
sânge de strugure veşmântul Său“, imagine cum nu se poate mai
luminoasă a împlinirii euharistice a lui Hristos!

Dar ce să spunem despre marele Isaia care a făcut portretul Fiului lui
Dumnezeu ca şi cum ar fi fost de faţă la Sfatul cel veşnic: „Căci un Prunc
S-a născut nouă, un Fiu ni S-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui
şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu
tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie“ (Is 9, 6).
Stăpânirea pe umăr este demnitatea regală a lui Hristos. Este Înger de
mare sfat, pentru că Dumnezeu Se va sfătui cu El. Dar El Însuşi va fi
Sfătuitorul cel minunat, căci nu este o creaţie, ci este Însuşi Dumnezeu
tare şi Domnul păcii, Domn al unei păci obiective care nu va avea capăt,
căci El este supratemporal, este Părinte al veacului ce va să fie.

Venirea plinirii vremii despre care vorbeşte Sfântul Pavel în textul din
Galateni 4, 4-7, care este Apostolul de la Sfânta Liturghie a Praznicului
Naşterii Domnului, o punem aşadar în legătură cu toate profeţiile mesianice
ale Vechiului Testament. Extraordinar de clar a văzut Sfântul Efrem Sirul
aceste împliniri astăzi: „Pentru că Împăratul era ascuns în Iuda, Tamar L-a
furat din coapsele lui (Fc 38, 12); astăzi a răsărit strălucirea frumuseţii iubite
de ea în ascuns. Astăzi s-a culcat Booz cu Rut (Rut 3, 7), fiindcă a văzut
ascuns în el leacul vieţii; astăzi s-a împlinit dorirea ei, căci din sămânţa ei a
răsărit Cel ce dă viaţă tuturor. Bărbatul a dat vina pe femeia care a ieşit din
el; astăzi ea l-a dezlegat de vină, născându-i-L pe Mântuitorul. Pe Eva,
maica (Fc 3, 20),  a născut-o [Adam] bărbatul care nu s-a născut niciodată;
vrednică de crezare e fiica Evei care acum fără bărbat şi-a născut Pruncul.
Pământul feciorelnic l-a născut pe Adam, căpetenia pământului; iar fecioara
astăzi a născut pe [al doilea] Adam, Căpetenia cerului. Toiagul lui Aaron a
odrăslit şi lemnul uscat a rodit (Nm 17, 23); simbolul/taina lui s-a lămurit
astăzi: e pântecele feciorelnic care a născut“1.

Felul minunat în care s-a arătat Naşterea lui Hristos a fost greu de
primit peste veacuri. „Taina creştinătăţii“ (I Tim 3, 16) a fost pentru mulţi
piatră de poticnire. Cum adică „Dumnezeu S-a arătat în trup“? Dar
Dumnezeu a pregătit omenirea, aşa cum am arătat mai înainte, pentru a
primi cu bucurie cele de la plinirea vremii. Sfântul Vasile cel Mare scrie
locuitorilor din Sozopole o scrisoare pentru a nu se lăsa ademeniţi de
unii care respingeau harul Naşterii Domnului. În această scrisoare le
aduce aminte că Dumnezeu, până la a-L trimite pe Fiul Său în lume, Şi-a

arătat dragostea de oameni pe toate treptele ei: „A venit în sprijinul creaturii,
mai întâi prin patriarhi, a căror viaţă a fost dată ca pildă şi regulă de urmat
pentru cei ce voiau să păşească pe urmele sfinţilor şi care, voind să
ajungă la desăvârşire prin fapte bune, trebuia să dovedească aceeaşi
râvnă ca aceia. Mai târziu le-a dat o lege drept ajutor, iar îngerii au primit
poruncă s-o aplice prin mâna lui Moise. Au venit apoi prooroci ca să
vestească mântuirea ce urma să vină, apoi judecători, regi, drepţi, ca să
săvârşească minuni sub forme ascunse. În urma tuturor, în vremea de
pe urmă, S-a arătat El Însuşi în trup «născut din femeie, născut sub
Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea»“2.
Dar vai, nu putem nici noi, cei de astăzi, să credem cum se cuvine
adevărul Întrupării Domnului! Nu credem curăţiei Fecioarei şi pururea-
fecioriei ei, pentru că nu ni-e inima rai cuvântător şi colimvitră născătoare
a Vieţii, că nu e numai Hristos rodul pântecelui nostru, ci iubirea ne-o
împărţim şi altor ibovnici, decădere sufletească pe care sfinţii n-o cunosc.
O, cum vedea Sfântul Efrem Sirul rezolvarea în Hristos a acestor
derapaje pierzătoare de suflet: „Noe i-a văzut desfrânând dintr-o dată pe
fiii lui Dumnezeu (Fc 6, 12) cei feciorelnici; el Îl aştepta cu nerăbdare pe
Fiul Cel feciorelnic, prin Care se fac feciorelnici cei desfrânaţi… Sem şi
Iafet cei milostivi se uitau după Fiul Cel milostiv, să vină şi să slobozească
pe Canaan din robia păcatului“3. Unde este fecioria noastră cea
sufletească, unde este neprihănirea noastră? Hristos a venit ca să ne
răscumpere de sub Lege şi să devenim fii ai lui Dumnezeu prin harul
Său cel nespus de mare, revărsat cu prisosinţă peste sufletele noastre.
A-L numi pe Dumnezeu Tată, adică a ne socoti fii ai Săi, este un har care
vine aşadar din Duhul lui Hristos, Care este în noi prin Sfântul Botez,
Hristos Cel pnevmatizat pe Care ni-L dăruieşte lucrarea Duhului Sfânt.

Oare ce este „Duhul Fiului Său“ pe care-L trimite Dumnezeu în inima
noastră, a acelora care suntem fii ai Săi? E tocmai Hristos Care cu
umanitatea Lui îndumnezeită devine Duh. Deci nu e vorba despre Duhul
Sfânt care purcede de la Tatăl, aşa cum rostim în Crez – aici poate să se
folosească în eroarea lor catolicii, temeluindu-şi învăţătura că Duhul Sfânt
purcede şi de la Fiul –,  ci că Însuşi Iisus este Duh de viaţă, prin urmare nu
noi zicem Avva, Părinte, ci Duhul lui Hristos din inimile noastre Se adresează
Tatălui. Numai cine Îl are pe Hristos în el poate rosti cuvinte către Dumnezeu
numindu-L Părinte şi acesta este marele har al celor care se află în
comuniune cu Hristos. Dar pentru aceasta S-a întrupat Hristos pentru ca,
îndumnezeindu-şi umanitatea, să devină Duh de viaţă în cei care-L primesc
Cuvântul şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Său. Şi dacă din noi
strigă spre cer Duhul lui Hristos, ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu şi nu mai
suntem robi care n-au nici un drept la moştenirea lui Dumnezeu.

O, cât suntem de datori în a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru că ne-a
născut în Biserica Lui şi că încă de la Botezul nostru Duhul lui Hristos Şi-a
aflat odihnă în sufletele noastre, făcându-ne moştenitori ai Raiului!

1 Sfântul Efrem Sirul, Imnele Naşterii şi Arătării Domnului, Ed. Deisis, 2000, pp.
16-17;
2 Sfântul Vasile cel Mare, Scrisori, PSB 12, EIBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 538;
3 Sfântul Efrem Sirul, Idem, p. 17.
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învaţă pe fiecare ce atitudine trebuie să avem faţă
de viaţă?

Dacă te-ai atins o dată de urmele paşilor
lui Iisus în patria Sa, dorul de El te mistuie
până-L întâlneşti faţă către faţă. Dacă ai sărutat
piatra ce s-a făcut casă sfinţilor, ai vrea s-o
mai îmbrăţişezi o dată ca şi cum pe gazdele lor
le-ai strânge în căuşul inimii. Şi nu mai poţi
fără a trece din când în când să atingi gura
potirului ce i-a încă lzit, adunându-i în
comuniunea tainică a Mielului înjunghiat.

Acest dor de îndumnezeire ni-l oferă
Biserica la fiecare Liturghie când, fermecat de
iubirea lui Hristos, trăieşti în cea mai strânsă
îmbrăţişare cu toţi sfinţii în comuniunea
euharistică a Împărtăşaniei. Şi nu poţi pricepe
mare lucru făcându-te pelerin dacă nu mai întâi
îi simţi pe toţi oamenii mai buni ca tine. Să ai
adică faţă de toţi fraţii tăi o atitudine care să nu
fie atinsă de starea lor duhovnicească, ci-n toate
ale tale să ai gândul lui Hristos. Tăcerea şi
misterul Sfântului Munte mai ales asta ne învaţă.

(urmare din p. 23)

Cu ocazia Sfintelor Sărbători
ale Naşterii Domnului, ale

Anului Nou 2008 şi ale
Epifaniei la Iordan, Primăria

staţiunii Târgu-Ocna
dimpreună cu Redacţia

publicaţiei «Sarea
pământului» urează tuturor
cititorilor şi credincioşilor

LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!

Este din nou Decembrie, luna în care de
obicei se fac bilanţuri, se analizează împlinirile şi
nereuşitele, se fac propuneri pentru viitor.

Pentru autoritatea publică locală,  anul 2007
a fost un an  rodnic.

A fost dat ordinul de începere pentru  lucrările
din proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea zonei
de agrement Parc Măgura,Târgu-Ocna“,
construcţiile aferente acestuia fiind efectuate în
proporţie de peste 30 %.

Pentru proiectul „Colectare selectivă şi
transport deşeuri în zona turistică Târgu-Ocna“
au fost lansate licitaţiile privind achiziţia de bunuri
şi servicii, în prezent fiind în procedură de achiziţie
lucrările de construcţie ale halei şi ale celor 114
platforme betonate.

La sfârşitul lunii octombrie au fost încheiate
procedurile de evaluare a altor proiecte pentru
care am solicitat finanţare europeană.

Astfel, proiectul „Reabilitare reţea de
alimentare cu apă în staţiunea turistică Târgu-
Ocna“ prin care se prevede înlocuirea
conductelor de apă potabilă în zona centrală pe
o lungime de 8,035 km a fost evaluat de către
ADR NORD-EST şi propus spre finanţare.
Contractul în valoare totală de 1.029.000 EURO,
a fost  semnat de către Primarul oraşului Târgu-
Ocna la data de 20 noiembrie 2007, aflându-se
la semnat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţei ca autoritate contractantă.

Şi proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă“ , prin
care am solicitat finanţare pentru achiziţionarea unei
„Autospeciale de stins incendii“ depus la Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative, a fost evaluat
şi admis la finanţare. Valoarea acestui proiect este
de 115.000 EURO, iar pe data de  30 noiembrie a
fost semnat contractul de finanţare de
reprezentantul Primăriei Târgu-Ocna.

În urma şedinţei de analiză a oportunităţilor
de finanţare pentru construirea de locuinţe pentru
tineri, desfăşurată la Agenţia Naţională pentru

Locuinţe Bucureşti, a fost selectat pentru a primi
finanţare în anul 2008 proiectul „Bloc de locuinţe
pentru tineri cu alte spaţii la parter, str.Victoriei,
nr.38-42, Târgu-Ocna“. Prin proiect se prevede
construirea unui bloc (F 13 ) cu 36 unităţi locative
pentru tineri, destinat închirierii.

Au fost începute lucrările la podul pietonal
peste râul Trotuş în zona Parc Măgura Târgu-
Ocna, pod ce va avea o lungime de 120 ml şi o
lăţime de 3 m, finalizarea fiind prevăzută pentru
luna Iunie 2008.

Pentru locuitorii din cartierul Păcuri a fost
realizată o punte provizorie peste râul Trotuş,
până la obţinerea de fonduri pentru construirea
podului distrus de inundaţiile din anul 2005.

Prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală Bacău, pe raza oraşului nostru se află în
derulare proiectul „Amenajarea perimetrului de
ameliorare Chichilău ” în valoare de 476.053 lei
(RON).

Au fost date în folosinţă cele două centre
destinate persoanelor cu dizabilităţi, unde sunt
îngrijite un numar de 100 persoane şi unde
lucrează peste 150 de salariaţi.

Aceste realizări ne permit să afirmăm că am
lucrat bine şi cu spor, că am ales să rezolvăm
cele mai stringente probleme cu care se confruntă
oraşul nostru şi că anul viitor va fi un an al
împlinirilor, întrucât termenele de finalizare pentru
proiectele menţionate este tocmai anul 2008! Dar
nu ne oprim aici. Avem încă probleme pe care
trebuie să le rezolvăm în folosul şi cu aportul
cetăţenilor, iar disponibilitatea noastră este totală!

Suntem conşienţi că nu am fi putut obţine
aceste rezultate fără sprijinul şi întelegerea
consilierilor locali şi ale cetăţenilor oraşului, de
aceea, acum, când ne bat în geam copiii cu ramuri
de brad, iar aroma sărbătorilor ne umple sufletele
de bucurii, dorim tuturor locuitorilor sănătate,
împliniri în toate şi „La mulţi şi fericiţi ani!”

Întocmit, jurist Maria STAN


