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S-a impropriat tradiţia ca în
fiecare an, după Sfintele
Sărbători, cei aproximativ

100 de preoţi ai protopopiatului Oneşti
să se reunească împreună cu noi ca
să înconjurăm potirul dragostei pe care
Hristos ni-l oferă în cadrul Sfintei
Liturghii ca să ne împărtăşim. Este un
moment solemn şi mult aşteptat, pe
care noi, clerul, împreună cu Dvs, iubiţi
credincioşi, îl trăim în toată dimen-
siunea lui sacră, sărbătorească. Anul
acesta sinaxa noastră se petrece chiar
în ziua Odovaniei praznicului Bobo-
tezei, ceea ce ne prilejuieşte ocazia să
facem un fel de bilanţ al tuturor
simţămintelor, emoţiilor sfinte sau
tradiţiilor pe care le-am trăit în această
perioadă liturgică a anului bisericesc.

Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi
Părinţi,

În calitatea noastră de preoţi,
adică de miniştri ai tainelor lui Hristos,
în slujbele pe care le oficiem, invocăm
pe Prea Sfântul Duh asupra materiei
Tainelor sau asupra unor lucruri sau
fiinţe conştiente sau inconştiente, ca
să fie sfinţite sau binecuvântate.
Astfel, în Sf. Liturghie, în timpul

SINAXA PREOŢILOR ONEŞTENI (12 ianuarie 2008)

Epiclezei, elementele euharistice se
prefac în însuşi Trupul şi Sângele
Mântuitorului Hristos; la Bobotează
apa se transformă în Agheazmă, adică
apă curăţitoare şi plină de putere
îngerească; la Sf. Maslu, uleiul se face
untdelemn al bucuriei, îmbrăcă-
minte împărătească, pavăză puter-
nică, veselie veşnică etc.

În acest sens mă gândesc ca astăzi
să vă reamintesc, Prea Cuvioşi şi Prea
Cucernici Părinţi, că trebuie să fim
permanent conştienţi de imensa
responsabilitate pe care o avem în
Biserica lui Hristos pe acest pământ.
În virtutea harului preoţiei avem
puterea să chemăm pe Prea Sfântul
Duh asupra materiei, ca aceasta să se
metamorfozeze şi apoi să-i sfinţească
pe credincioşi, pregătindu-i pentru
îndumnezeire. Deci, în Biserică, ni s-a
dat marele dar, să înnoim Duhul Sfânt
în lume, adică  să coborâm focul dum-
nezeirii, acel foc pe care l-a propagat
Hristos la plinirea vremii.

De aceea astăzi, vă voi vorbi
despre datoria noastră sacerdotală de
a chema peste lume focul Duhului
Sfânt, aşa cum a făcut-o Hristos, şi
Care a spus: „Foc voi trimite din cer

Sunt mai bine de patru ani de când
presa naţională s-a ocupat îndeaproape
şi de fenomenul infiltrării în marasmul
politic a unor preoţi din cadrul Bisericii
noastre. A fost un lucru bun această
acţiune jurnalistică, poate nu atât
pentru redresarea celor încondeiaţi, cât,
mai ales, pentru a trage un semnal de
alarmă celorlalţi din clerul Bisericii
despre primejdia alunecării în altceva
decât ne este misiunea pentru care am
primit harul preoţiei.

Rubrica ştirilor ne informa atunci că
erau zeci de preoţi care aveau carnete la
diferite partide şi care deţineau şi funcţii
de consilieri locali sau de parlamentari.
Problema a fost atunci discutată într-o
şedinţă a Sfântului Sinod şi hotărârea a
fost ca aleşii Domnului să-I slujească lui
Dumnezeu cu timp şi fără timp. Era cum
nu se poate spune o mai bună soluţie
salvatoare pentru această atât de gravă
abatere de la chemarea preoţească a
vremii, lupta pentru cauza unui partid, în
timp ce alţii din parohie luptă sub alt
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steag. Sau sub alte steaguri. Şi preotul, în loc să fi fost
unificatorul tuturor în Hristos, ar fi devenit pivot al dezmembrării
parohiei în familii politice mereu vrăjmaşe unele împotriva
celorlalte, gata de ceartă, mai ales în mediile inferioare, cum
sunt atât de multe din satele româneşti. Dar ce zic, medii
inferioare, că televiziunea ne-a arătat că duhul certei de partid
ca un tăvălug demonic calcă peste mai toate elitele ce muşcă
din acest fruct. Şi cum, până şi-n cea mai înfundată uliţă
românească ajunge această uneori nenorocită televiziune, au
de unde învăţa şi ţăranii cei cuminţi să se despartă unii de alţii
după opţiuni politice. Şi nu-s destule neîmplinirile preoţiei
noastre, că ne-ar mai fi trebuit şi această coadă la toate
celelalte. Şi asta cu atât mai mult cu cât noi, cei investiţi cu
pastoraţia tuturor sufletelor, trebuie să ne ridicăm deasupra
politicii veacului care-i dezbină pe oameni.

Când începe un an electoral – şi anul acesta este unul
dintre aceştia – tot românul începe să fie chinuit de grija
alegerilor. Până la sfârşitul primăverii când vor fi alegerile
locale, ţăranul va amesteca în brazdă sămânţa bună cu
neghinele partidelor strecurate în traista-i săracă o dată cu
vorbele „bune“ despre ceilalţi. Apoi te miri de ce culege
sărmanul. Să-l vezi pe marginea uliţei cum face politică, de
parcă tocmai s-a întors de la Bucureşti, de la oarecare
consfătuire conspirativă de partid.

Într-o vreme când ţara geme sub povara păcatelor,
trebuie să conştientizăm tot mai profund că slobozirea ei nu
se poate câştiga decât prin Tainele Bisericii, prin lucrarea
înrădăcinării fiecărui creştin în trupul lui Hristos.

Iată, în curând vor veni zilele propagandei electorale.
Câte nu vor auzi urechile noastre, câte nu vor vedea ochii!
Răul politic ascuns în inima unui popor dezorientat îşi va
arăta faţa demonică. Vom putea fi indiferenţi? Apolitismul,
care înseamnă indiferenţă faţă de viaţa şi activitatea politică,
nu trebuie să caracterizeze pe nici unul dintre noi. Poate că
de aceea Sfântul Sinod a fost de acord acum ca preoţii să
poată participa la viaţa cetăţii, dar fără nici un amestec
partinic, poziţie în care şi-ar trăda chemarea lor de păstori
de suflete. Dar mai ales cu rugăciunea cea înflăcărată să
participăm la izbăvirea societăţii din crizele prin care trece.

Slujitorul lui Dumnezeu este însă apolitic şi asta înseamnă
un pic altceva decât apolitism. Înseamnă a nu te ocupa de
politică, dar nu din cauza indiferenţei, ci ca urmare a
înduhovnicirii. Căci un om duhovnicesc este prin fire apolitic. El
cântăreşte atunci în lumina Duhului Sfânt orice discurs politic
şi îl sesizează din primele cuvinte pe făţarnic. Iar Duhul lui
Hristos îi va şopti care este alesul potrivit peste care va trebui
să-şi pună mâinile, spre a fi învrednicit de cinstea ce i se cuvine.
Vor putea candidaţii la conducerea cetăţii să-şi săreze
discursurile într-atât încât acestea să nu fie pătate de sângele
politicii de partid? Un discurs duhovnicesc va câştiga totdeauna
încrederea şi ascultarea poporului în măsura în care
comunitatea este înduhovnicită. Vor putea alegătorii să
discearnă bine între unii şi alţii? Depinde de nobleţea sufletească
a comunităţii, de treapta sfinţeniei la care a putut urca, de starea
sufletească impropriată în urcuşul duhovnicesc de zi cu zi.

(urmare din p. 1)
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Se înţelege de la sine că învăţătura
este de mare preţ, căci ea îl ridică pe om
şi-l face să înţeleagă frumosul, să
iubească adevărul şi să facă ceea ce este
bineplăcut lui Dumnezeu şi semenilor săi.

Cu prilejul a 40 de ani de domnie,
o delegaţie de cadre didactice e primită
de regele Carol I la palatul Peleş. Cu
această ocazie, bătrânul şi înţeleptul
rege a rostit câteva cuvinte care ar
putea fi înscrise pe frontispiciul tuturor
edificiilor şcolare: „Nu uitaţi – a spus
regele – că mai mult decât învăţătura
pe care o mijlociţi copiilor, caracterele
sunt cele care hotărăsc soarta
popoarelor. Formaţi deci caractere!“

De ce avea dreptate regele? Pentru
că nu totdeauna omul foarte instruit este
şi cel mai de folos societăţii. Să luăm un
caz din cele multe – cu un om tobă de
carte. A învăţat multe, ştie „câte-n lună
şi-n stele“, are funcţii înalte, dar e rău la
inimă, viclean, îi minte cu neruşinare pe
semenii săi, fură, loveşte, n-are frică deci
de Dumnezeu şi nici ruşine de oameni.
Acesta este cu adevărat util societăţii?
Se înţelege că nu. Învăţătura nu i-a
folosit să se ridice din noroiul păcatelor
şi fărădelegilor. Pentru aceasta, tot ce
a învăţat înseamnă doar litere moarte.
Sufletul, miezul moral ce a fost turnat în
slovele ce i-au trecut pe sub ochi nu au
fost în stare să-l schimbe. Acest om
poate avea un car de învăţătură, dar
dacă nu are caracter şi omenie e un om
de nimic şi nu se va putea menţine mult
timp într-o poziţie socială înaltă.

Din păcate oameni de tipul acesta
se strecoară în toate domeniile şi
sferele vieţii sociale.  Steaua lor apune
însă repede şi îi uităm pentru că nu aduc
nimic bun societăţii.

Şi acum să ne gândim la un alt caz.
Un om ce n-a reuşit să treacă pe la înalte
şcoli, dar este bun gospodar, iubitor faţă
de munca lui şi respectuos faţă de munca
altuia, temător de Dumnezeu şi cu ruşine
de oameni, iubitor de biserică şi cu bună-
cuviinţă faţă de mai-marii lui, un om care
nu minte, nu fură, un om care-şi iubeşte
familia, localitatea, ţara, neamul şi nu în
ultimul rând, credinţa.

Acesta e un om bun? E superior
celui din primul caz? E mai util
societăţii? Evident că da! Acesta nu-i
purtat prin şcoli, nu este titrat, dar îşi
face datoria şi e un munte de bunătate,
de bun simţ, de bună-cuvinţă.

Scriitorul şi istoricul Constantin
Kiriţescu, referindu-se la dilema de mai
sus, afirma: „Un neam fericit nu-i acela
care numără cei mai mulţi savanţi şi
cei mai puţini analfabeţi, ci neamul care
se bucură de cel mai mare număr de
caractere, de oameni de omenie“.

E evident că ar fi minunat lucru ca
învăţătura să meargă mână în mână cu
omenia, numai că din nefericire
societatea în care trăim astăzi nu
încurajează şi nu preţuieşte nici instruirea
şi nici omenia. În curând vom ajunge un
popor de analfabeţi cu diplome
universitare pentru că ele pot fi
dobândite foarte uşor şi de către oricine ;
iar „valorile“ care ne sunt scoase în faţă
de către mijloacele mass-media,nu sunt
oameni de caracter, ci nişte false valori
selectate a apărea „pe sticlă“ tot după
criterii obscure şi imorale.

Suferim în consecinţă ca societate
tocmai din aceste motive şi vom
ajunge la o viaţă bună peste mult timp
şi asta doar atunci când vom reveni la
valorile noastre tradiţionale şi vom
înţelege toţi că în viaţă e cu adevărat
valoros şi trebuie preţuit cel ce
munceşte, este instruit şi e cu adevărat
om de caracter şi de omenie.

Preot Cristian MAZILU

Când ghioceii-n primăvară
Deodat’ petalele-şi deschid
Prin ele vă transmit urare

De sănătate şi-mpliniri.

Vă fie viaţa fericită,
Mult mai frumoasă decât ieri,

Ca în iubire şi credinţă
Să vă ajute Dumnezeu!

Prof. Elena BUSUIOC

Iubirea este cel mai nobil dintre
sentimente. De iubire se leagă toată
creaţia şi toate poruncile divine. Din
iubirea nemăsurată a lui Dumnezeu a
fost creat omul şi aşezat ca împărat
peste toate câte le-a făcut. Iubirea este
cea care a stat la baza creaţiei, din
iubire păcatul strămoşesc a fost abolit
şi tot iubirea este cea care duce la
mântuirea omului.

Iubirea este cea mai mare dintre
virtuţile creştine, este inima credinţei.
Creştinismul, aşa cum spunea părintele
Dumitru Stăniloae, dezvoltă o teologie
a iubirii. Mântuitorul Hristos a venit în
lume luând chipul smerit al robului,
dându-ş i viaţa pentru a noastră
mântuire, pentru că Dumnezeu ne
iubeşte „Ş i atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea încât pe Fiul său Cel
Unul Născut L-a dat ca tot cel ce crede
în El să nu moară, ci să aibă viaţă
veşnică”. Cea mai mare poruncă este
porunca iubirii, aşa cum ne arată şi
Hristos atunci când spune „Să iubeşti
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot
cugetul tău… iar pe aproapele tău ca
pe tine însuţi” (Mt 22, 37-39). Ce lucru
simplu trebuie să facem pentru a ne
mântui! Să iubim! Un lucru atât de
simplu, dar atât de greu. Ce înseamnă
să iubeşti pe aproapele tău? Să-i dai
ceea ce îi lipseşte atunci când are
nevoie? Uneori şi asta. Dar mai ales să
fii mereu alături de el. Să te bucuri
sincer când el se bucură şi să plângi
când are un necaz. Arhimandritul
Sofronie Saharov povesteşte o
întâmplare  pentru a ne arăta ce
înseamnă iubirea de aproape: „Eram
odată împreună cu Sf. Siluan şi priveam
de lângă chilia noastră din Sfântul
Munte o corăbioară nimerită în furtună.
Oamenii panicaţi aveau de ales între a
rămâne pe corabie aşteptând să se
potolească furtuna şi a încerca să
ajungă cu barca la mal. Ambele variante
la fel de periculoase. Atunci unul dintre

Prof. Ancuţa Elena MAFTEI

(continuare în p. 7)
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şi cât aş vrea ca acest foc să mistuie
pământul“. ( Luca 12, 49)

PP. CC. Voastre,
Prin anul 1939 un om considerat

un geniu, dar al răului, a aprins un foc
peste toată lumea zicând: „ Vom
distruge fără cruţare pe toţi cei care
se opun măririi Reichului german!“
Astfel armatele sale au declanşat focul
războiului rapid în toată Europa, care
s-a propagat cu repeziciune apoi pe
toată suprafaţa planetei. Dacă acum
70 de ani un om a „ambrazat” toată
planeta cu mijloacele de atunci, gândiţi-vă
ce-ar însemna dacă un inconştient
acum, la 8 ani de la începutul
mileniului III, ar avea ideea să
declanşeze un nou război, utilizând
întregul arsenal ultramodern care
există la ora actuală în lume. Spectrul
apocalipsei ar fi într-adevăr evident.

Poate comparaţia, chiar ca
paradox, nu-i potrivită. Totuşi un OM,
asemenea nouă, dar în care nu exista
nici o umbră a răului în fiinţa lui, Iisus,
acum 2000 de ani, a venit să spună că
a venit să arunce foc pe pământ: „Foc
voi trimite din cer şi cât aş vrea ca
acest foc să aprindă pământul.“

La prima vedere s-ar părea că
Hristos spunând aceste vorbe ar fi
anunţat cel mai mare cataclism cosmic,
incomparabil cu cele provocate de
oameni, până acum. Însă focul cu care
Hristos  aprinde lumea, cosmosul, nu-i
focul urii, al distrugerii, ci focul iubirii, al
purificării, al transfigurării omului şi a
materiei; Este acea Flacără vie care
de la Tatăl purcede, sau este Scânteia
frumuseţii Sale nespuse care nu
aparţine acestei lumi. Cu astfel de foc
ne-a „ameninţat” Hristos la plinirea
vremii, iar noi, cei care ne-am angajat
prin chemare sfântă să-L imităm, acest
foc trebuie să-l menţinem aprins în lume.

Aşadar din istorie cunoaştem ce
înseamnă spectrul urii şi al războiului
care desfigurează, iar de la Hristos
învăţăm ce însemnează focul iubirii

care transfigurează. Astăzi, lumea, aşa
zis modernă sau post modernă, cum
vreţi să-i spuneţi, este  chemată să
aleagă între aceste două alternative.
Biserica, prin clerul şi credincioşii ei,
încearcă să spună lumii actuale să
opteze pentru Iisus, acest „piroman al
dragostei“, Care a vărsat la plinirea
vremii peste lume focul dumnezeirii ce
transfigurează, iar de atunci, prin noi, îl
revarsă permanent în lume.

Când Hristos a vorbit de acest foc
al dragostei Sale, nu spunea o metaforă
poetică. El vorbea în mod real de focul
dragostei trinitare care Îl mistuia
autentic. Dacă astronomii au calculat

că în mica noastră stea – soarele – care
ne încălzeşte, sunt câteva milioane de
centigrade, acest astru nu-i decât o
nesemnificativă parte în raport cu focul
dragostei divine. El, Hristos, a iubit pe
oameni aşa cum Tatăl L-a iubit pe El,
adică incomensurabil. Iar această
dragoste debordantă şi nemăsurată a
revărsat-o peste lume. Nu i-am cerut-o
noi, că eram păcătoşi şi nu aveam
conştiinţa iubirii Sale. De aceea, zice
Evanghelia, El ne-a iubit mai întâi.
Imposibil de a iubi mai bine şi mai mult.
Michel Serraut, un teolog occidental,
zicea: „Atunci când vorbim despre
Dumnezeu trebuie să vorbim în mod
unilateral de iubire. Eu nu ştiu, zice
el, mai departe, dacă Dumnezeu are
o barbă mare, însă ştiu şi simt că El
este iubire şi mai ştiu că vom fi
mântuiţi doar prin iubirea Lui.“

Atunci când Hristos a spus:
„iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum vă
iubesc Eu“ (In 13, 34) tocmai la
această iubire se referea. Bogăţia
acestei iubiri ne-a transmis-o nouă
când a venit printre noi. El ne-a dat

posibilitatea să fim capabili, ca şi El,
de iubire, cu condiţia să fim asimtotic
legaţi de El prin acelaşi foc divin, care
este Duhul Sfânt. (A fi asimtotic
înseamnă a se menţine ca o linie
dreaptă permanent în aceeaşi poziţie
dar de care se apropie o altă linie curbă,
însă care nu o atinge niciodată,
rămânând la o distanţă finită). Olivier
Clement în cartea sa „La revolte de
l’Esprit“  (Răzbunarea duhului)
spunea: „Stiu că Dumnezeu este
dragoste, că eu sunt iubit de El şi
că libertatea pe care El mi-a dat-o,
este de a mă face susceptibil să Îi
răspund cu aceeaşi dragoste. Pentru

mine ar trebui ca El să fie
tezaurul dragostei mele.“

Într-una din apoftegmele
părinţilor deşertului, se spune că un
frate a venit la Avva Iosif pentru a-i
cere sfat: „Avva, zice el, mărturi-
sesc că sunt în credinţa cea
dreaptă, îmi fac pravila cu regu-

laritate, ascult de superiorii mei,
postesc, mă rog şi încerc să-mi
păzesc mintea curată de patimi. Ce
trebuie să mai fac în plus?“  Bătrânul
nu-i răspunde imediat, ci îşi întinde
mâinile către cer. Deodată cele zece
degete ale mâinilor s-au transformat în
zece limbi ca de foc, apoi zice fratelui:
„Asta-ţi mai lipseşte; transformă-te
în foc şi vei fi desăvârşit!“

Parcă această frumoasă imagine
din Pateric mai trebuie completată cu
ceea ce zicea Fericitul Augustin: „Dacă
iubeşti, urmează lui Hristos şi,
urmând lui Hristos, devii şi foc
arzător, dar şi iubire“.

Însă, iubiţii mei, care este prima
funcţie a focului? Ştim cu toţii: să
încălzească!

Nu-i aşa? Cât de bine face un foc
în sobă sau în şemineu când sunt afară
–20 de grade Celsius. Aşa şi focul
dragostei divine, prima sa funcţie este
să încălzească inimile noastre îngheţate
în ignoranţă şi fărădelegi: „Oare nu
ardea întru noi inima noastră când
ne vorbea pe cale şi în timp ce ne

(urmare din p. 1)

„Asta-ţi mai lipseşte;
transformă-te în foc
şi vei fi desăvârşit!“
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tâlcuia Scripturile?“ (Luca 24, 32),
îşi spuneau cei doi ucenici – Luca şi
Cleopa – în Emaus.

Iată, Părinţilor, dacă avem
conştiinţa că suntem urmaşii lui
Hristos, sau nişte cherigmatici ai Lui,
în această lume, focul misterios şi viu
al dragostei divine trebuie să-l
răspândim ca să dezgheţe inimile
amorţite de gerul păcatelor şi al
fărădelegilor. Incendiul asupra lumii l-a
declanşat Hristos, la plinirea vremii. Noi
trebuie să îl întreţinem prin misiunea
noastră. Dar nu numai noi, ci şi cei care
au fost botezaţi prin apă şi Duh Sfânt,
adică toţi cei care au devenit pnevma-
tofori sau purtători de focul
Duhului, prin Botez. Preotul şi
creştinul trebuie să fie arti-
ficierii focului divin în lumea în
care se mişcă sau sunt chemaţi
la misiune, reaprinzându-l în cei
care acesta s-a stins sau abia
mai pâlpâie. O rugăciune a unei
misionare din Occident spune aşa:
„Învredniceşte-mă, Doamne,
să slujesc pe fraţii mei, pe cei care
în această lume trăiesc în mizerie
şi foame, dar şi pe cei a căror
candelă s-a stins în sufletul lor“.
(Maica Tereza)

Într-o carte scrisă de jocişti (mem-
brii asociaţiei tinerilor muncitori creştini
din occident) am citit cum un tânăr Îl
întreba pe Dumnezeu într-un mod
inconfundabil: „Doamne, ce mai
faci?“, iar răspunsul lui Dumnezeu a
fost: „Ce să fac, ce am făcut şi până
acum: iubesc şi mântuiesc pe cel ce
Mă iubeşte prin tine.“  Interesant
răspuns, simplu dar nu simplist; să luăm
aminte!

Deci, iubiţii mei, iată ce minunat este
focul iubirii lui Dumnezeu revărsat peste
lume, el dezgheaţă şi încălzeşte. Dar să
nu uităm că focul propagă nu numai
căldură , ci şi lumină . Soarele, spre
exemplu, încălzeşte, dar şi luminează în
acelaşi timp, iar potrivit luminii lui, ne
putem orienta prin obscuritatea acestei
lumi. Aşa şi Hristos, Soarele dreptăţii, a

revărsat asupra lumii şi focul, dar şi
lumina. Duhul Sfânt trimis de Hristos de
la Tatăl încălzeşte inimile, iar cuvintele
lui Iisus, inspirate de Acelaşi Duh Sfânt,
sunt lumina lumii. Vorbele Lui iluminează
sensul vieţii omului: „Eu sunt lumina
lumii.“ „Sfânta Scriptură , spune un
predicator (P. Bondelieu) este o carte
de foc. Cei care o citesc cu inimă
curată primesc în schimb raze de
lumină.“ Într-adevăr, Evanghelia ne-a
descoperit natura însăşi a lui Dumnezeu-
Iubire şi, în acelaşi timp, măreţia demnităţii
umane. „A iubi înseamnă a-i descoperi
celuilalt frumuseţea ei“ (Jean Vanier).
Chiar şi pentru un necredincios

Evanghelia este lumină: „Da, Evanghelia
poate fi un adevărat cod moral pentru
atei“, zice un filosof modern occidental
(André Comte-Spavuille), apoi continuă:
„Ceea ce dă valoare omului nu-i
bogăţia, nici gloria, nici forţa sa, ci
cantitatea dragostei de care este
capabil“, şi concluzionează: „Niciodată
nu-i noapte unde este iubire!“

Vă reamintesc, P.C. Părinţi că
Hristos ne-a trimis să propovăduim şi
să răspândim lumină în lume. Deci,
dacă focul duhului presupune şi lumină,
aceasta înseamnă că ni se deschide o
perspectivă, pe care trebuie să o
cuprindem şi care ne incită la
dinamism. Aşadar focul dumnezeirii,
încălzeşte, luminează şi dinamizează.

Aţi văzut la televizor cum se
lansează o navă cosmică? Mai întâi se
produce o efuziune de lumină provocată
de un foc arzător, o explozie, apoi, cu o
mare forţă nava se dislocă din „gheare”
şi apoi se propulsează înspre înălţime
chiar dacă are o greutate imensă.

Cam acelaşi rol îl are şi focul
Duhului Sfânt, pe care îl purtăm în noi.
Forţa lui trebuie să facă posibilă
lansarea Bisericii în care suntem să se
depla-seze către profunzimile lui
Dumnezeu. De două milenii generaţii
de credincioşi şi preoţi au făcut să se
mişte această navă către infinitul lui
Dumnezeu (Altădată asemănam
Biserica cu o Corabie cu pânze, acum
o asemăn cu nava cosmică; e cam
acelaşi lucru).

Dinamismul acesta trebuie să fie
intensificat de noi pentru ca Biserica să
fie actuală şi să poarte credincioşii către
împărăţia lui Dumnezeu. Fiecare trebuie

să fie conştient că avem datoria
sacră, potrivit mandatului primit
de la Hristos, să-şi continue
drumul în această lume, culegând
pe toţi de pe cale, ca apoi să-i
încredinţăm lui Dumnezeu.

Prin urmare, a iubi nu
înseamnă a infantiliza pe ceilalţi,
pentru că tandreţea divină nu
este o simplă dulcegărie pentru

om. A iubi înseamnă a ajuta pe celălalt
să crească prin el însuşi. Atunci când
Hristos a venit la plinirea vremii El nu a
venit ca un Moş Crăciun cu sacul plin
de dulciuri spirituale, iar Evanghelia Lui
nu-i făcută din cuvinte mieroase şi de o
blândeţe prefăcută, cu promisiuni
alinătoare de tip electoral, El a venit să
pună foc pe pământ, focul dragostei care
să purifice lumea cum se purifică aurul
în topitoare, acel foc care decopertează
pereţii sufletelor de răutăţi şi care atunci
când operează produce şi puţină durere.
Deci, iubirea pe lângă faptul că
încălzeşte, dă lumină şi dinamizează,
este focul care curăţă.

N-aţi luat niciodată o lampă ca să
decojiţi vopseaua sau rugina de pe un fier,
sau nu aprindeţi un foc primăvara ca să
curăţaţi grădina de gunoaie? Evident că
aţi făcut-o! Cam aşa e şi cu focul
cuvintelor Evangheliei, pline de Duh
Sfânt. Ele sunt nişte cuvinte care au

(continuare în p.6)

„Dacă iubeşti, urmează
lui Hristos şi, urmând lui
Hristos, devii şi foc arză-
tor, dar şi iubire.“



Nr. 1 / ian - mart 2008 SAREA PĂMÂNTULUI6

această putere în ele, puterea curăţitoare
şi purificatoare a fiinţei: „Dacă ochiul
tău te sminteşte scoate-l şi-l aruncă,
căci mai bine este să intri în viaţă cu
un ochi, decât să-i ai pe amândoi şi
să arzi în gheenă!“; sau: „Scoate-ţi
bârna din ochiul tău şi apoi vei vedea
şi paiul din ochiul aproapelui!“

Vedeţi! Hristos nu face concesii şi
nici nu face cadouri, El iubeşte. Să
luăm aminte!

Însă focul acesta decapant,
înnoitor şi purificator, trebuie mereu
alimentat, dacă nu, el se stinge. Un foc
din sobă sau şemineu, pentru ca să ardă,
să încălzească, să lumineze, să
decapeze, trebuie să-i adaugi din când
în când câte un lemn sau două, pentru
ca lemnele să se consume, iar focul să
se întreţină. „Flacăra unei lumânări
este frumoasă, însă ceara din care
e făcută plăteşte preţul“, spune un
proverb occidental. La fel şi focul
dragostei, el consumă ceva.

Iubirea lui Hristos s-a văzut pe
cruce, însă şi în toată viaţa Sa de
predicare a cuvântului vieţii. Iisus nu a
venit pentru a fi răstignit mai întâi, ci
pentru a descoperi iubirea Tatălui
pentru noi. Mântuirea pe care El ne-a
adus-o este mai puţin vizibilă din
patimile, scuipările şi crucea pe care
le-a suferit, decât din faptele iubirii Sale
pentru noi, pe care ni le-a arătat de-a
lungul propovăduirii Evangheliei Sale.

Deci, P.C. Părinţi, dacă vrem ca
focul dragostei să-şi menţină funcţiile de
care vorbeam asupra lumii în care vă
faceţi misiunea, trebuie să-l alimentaţi prin
eforturi şi sacrificii din iubire pentru El.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că:
„Nu priviţi nici înainte, nici înapoi, ci
în sus.“ Într-adevăr, dacă priveşti în sus
ai sentimentul că urci pe un munte unde
Dumnezeu se revelează ca şi lui Moise
în fulgere şi foc. Deci trebuie să mergem
în sus, spre înălţimi, dar nu cu elicopterul

sau maşina, ci pe cărările faptelor bune
şi ale perfecţiunii. Nici Hristos nu a luat
drumul cel mai comod, ci pe cel al
Golgotei, al crucii.

„Să nu credeţi, spunea Sf. Tereza,
că urmând drumul iubirii, aceasta
înseamnă odihnă, tandreţe sau
consolare, nicicum, ci tocmai
inversul acestora.“

Aşadar, trebuie, iubiţii mei, să
acceptăm în viaţa noastră de sacerdoţi
sau de simpli creştini, să fim mistuiţi
de focul dragostei dumnezeieşti, care
să ardă în noi toate relele, egoismul şi
mediocritatea. Crucile pe care Hristos
ni le-a pus pe umeri să ne furnizeze
lemnul prin care să întreţinem aprins
focul dumnezeirii din noi şi-n lume.

Dar mai este un aspect.
Uneori focul acesta, deranjează.

Spre exemplu: acolo unde se propagă un
incendiu se produce panică şi alertă.
Amintiţi-vă de Moise care păştea oile
socrului Ietro în deşert, atunci când a
văzut rugul care ardea şi nu se mistuia,
s-a înspăimântat şi mergea desculţ, cu
prudenţă şi sfială în jurul acestuia. Era
ceva ce îl depăşea, ce nu intra în
parametrii înţelegerii lui. Cam aşa şi cu
Hristos, uneori deranjează, ne uimeşte,
ne tulbură. De ce acest fapt? Cel care
zicea că Eu sunt bun şi smerit cu inima
şi Cel pe care Isaia L-a numit Domn al
păcii, iată că uneori ne zice: „Nu socotiţi
că am venit să aduc pace pe pământ;
N-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci
am venit să despart pe fiu de tatăl său,
pe fiică de mama sa, pe noră de soacra
sa. Şi duşmanii omului vor fi casnicii
lui. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă
mai mult decât pe Mine nu este vrednic
de Mine. Cel ce iubeşte pe fiu ori pe
fiică mai mult decât pe Mine nu este
vrednic de Mine“ (Mt 10, 34-37). Ce-
ar însemna acest fapt?

Aşa după cum focul separă mizeria
de aurul pur, tot aşa şi Hristos nu ezită să
testeze, din când în când iubirea noastră.
„Dieu soit premierement servi“ zicea

Jean d’Arque. Dumnezeu vrea ca El să
fie iubit întâi, apoi ceilalţi. Aşa vrea El,
dar nu în mod egoist, ci pentru a ne arăta
că prin El viem şi suntem în această lume,
iar tot ce avem este prin iubirea Lui. Într-
adevăr , potrivit comprehensibilităţii
noastre limitate este extrem de dură
această „iubire pură“ pe care ne-o cere
Dumnezeu. În numele acestei iubiri
uneori nu poţi fi de acord cu consoarta
ta, cu copilul tău, cu aproapele tău (ochiul,
mâna, de care vorbeşte Evanghelia).

Trebuie să ajungem la starea acelei
iubiri încât nu trebuie să devenim complici
cu păcatele, neputinţele sau slăbiciunile
aproapelui. Trebuie chiar să fim capabili să
acceptăm fără gelozie ca perechea ta, copilul
tău, fiecare fiinţă umană din preajma ta, pe
care îi iubeşti mai presus decât orice în lume,
să fie mai întâi îmbrăcaţi cu o altă prezenţă:
iubirea lui Hristos.

Iubiţii mei,
În concluzie, trebuie să ştim, sau, să

ne reamintin în această zi când ne
împărtăşim din acelaşi potir, potirul iubirii
lui Hristos, care se oferă gratuit şi total, că
suntem chemaţi în această lume îngheţată
de frigul individualismului, instabilităţii şi
nonsensului, în calitate de preoţi ai Bisericii
lui Hristos, să aprindem focul iubirii
adevărate, pe care să-l propagăm în lume.
Biserica are nevoie de preoţi cu inimi de
foc. Căci numai astfel de preoţi devin
prietenii lui Hristos, Care se va recunoaşte
în voi. Dacă lumea va simţi focul Duhului
Sfânt că arde în voi, vor veni şi se vor încălzi
lângă acest foc şi vor aprinde lumina în
sufletele lor, din lumina pe care v-a dat-o
Hristos. Să nu uitaţi că în ziua în care nu
veţi mai întreţine acest foc şi această
lumină, lumea va muri de frig.

Să ne lăsăm deci în această lume, care
pare uneori ca o vale a plângerii, să fim
mistuiţi de focul iubirii trimis de Dumnezeu
din cer, acest foc care decapează şi purifică
sufletul de răutăţi, pentru a nu arde în focul
cel veşnic care nu se mistuie niciodată, de
care să ne păzească Dumnezeu! Amin!

(urmare din p. 5)
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călugări a suspinat şi a zis: „Ah, cum
mă doare sufletul pentru ei!” Sf. Siluan
i-a răspuns: „Dacă sufletul tău s-a
îndurerat pentru ei , înseamnă că sunt
salvaţi” Şi-ntr-adevăr, oamenii aceia au
ajuns toţi la mal.” A-ţi iubi aproapele nu
înseamnă nimic altceva decât a-L iubi
pe Dumnezeu prin opera Sa.

Dumnezeu Însuşi este iubire, sau
chiar mai presus de iubire, astfel, ca
atribut divin iubirea este veşnică, fără
început şi fără sfârşit. Iubirea nu are
limite în timp, iubirea este eternă. Viaţa
veşnică nu este altceva decât iubire
desăvârşită. Iadul este lipsa iubirii,
neputinţa de a răspunde la iubirea lui
Dumnezeu. Descoperind iubirea lui
Dumnezeu faţă de noi, aflăm şi iubirea
noastră faţă de Dumnezeu.

Iubirea este cea care dă sens
tuturor lucrurilor aşa cum spune şi Sf.
Apostol Pavel : „Şi de aş avea darul
proorociei ş i  tainele toate le-aş
cunoaşte şi orice ştiinţă şi de aş avea
atâta credinţă încât să mut şi munţii,
iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi
de aş împărţi toată avuţia mea şi aş
da trupul meu ca să fie ars, iar
dragoste nu am, nimic nu-mi folo-
seşte” (I Corinteni 13, 2-3).

A iubi înseamnă a ierta, pentru că
iertarea vine din iubire, iar Dumnezeu
ne iartă toate păcatele noastre tocmai
pentru că ne iubeşte şi revarsă asupra
noastră o dragoste nemăsurată.
Iertarea este o dovada de iubire, aşa
cum şi Mântuitorul pe cruce Şi-a arătat
iubirea faţă de cei care L-au răstignit
„Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!”. La fel a
făcut şi Sf. Arhidiacon Ştefan care s-a
rugat pentru cei care-l loveau cu pietre
„Părinte, nu le socoti lor păcatul
acesta!”. Părintele Savatie Baştovoi
spunea că dacă este să ne asemănăm
cu Dumnezeu în ceva, aceasta este
puterea de a ierta. Iertând celor ce ne
greşesc, ne facem părtaşi la dragostea
cu care Dumnezeu iubeşte lumea. Cine
nu iubeşte nu poate să ierte. A iubi
înseamnă a te jertfi pentru celălalt. De
aceea la temelia familiei stă iubirea,
dragostea cea adevărată care se află
în jertfirea de sine. Ce înseamnă jertfa

de sine? Înseamnă trăire pentru
celălalt, înseamnă ajutor în îndreptare,
călăuzire pe calea spre mântuire. A iubi
înseamnă a trăi viaţa celuilalt. Să uiţi
de tine şi să te dăruieşti cu totul celuilalt
fără a aştepta vreodată ceva în schimb,
aceasta este adevărata iubire care te
înalţă. Oferind un bun material cuiva,
sărăceşti, însă dăruind iubire nu poţi
decât să te îmbogăţeşti. Iubirea este
tămăduitoare şi ne izbăveşte de păcate,
trece peste toate nevoinţele, peste
toate convenţiile şi atrage harul Duhului
Sfânt. Iubirea din familie nu este altceva
decât o oglindire a iubirii din sânul
Sfintei Treimi. Dragostea este cea care
îi uneşte pe cei doi chiar şi atunci când
nu sunt împreună, pentru că ea nu
cunoaşte distanţe.

Opusul iubirii este ura, care
înseamnă îngrădirea libertăţii, pentru că
ura nu eliberează, ci robeşte. Cel care
nu-şi iubeşte aproapele, care se iubeşte
mai mult pe sine decât pe ceilalţi, este
un însingurat, un rob al propriei sale
patimi. Cel care spune că Îl iubeşte pe
Dumnezeu, dar pe aproapele său îl
urăşte, este mincinos. Nu poţi urî chipul
lui Dumnezeu care se află în aproapele.

Tot un opus al iubirii este ş i
egoismul. Iubirea înseamnă libertate,
iubirea egoistă însă, la fel ca şi ura,
este privarea de libertate. Poţi iubi, dar
nu poţi pretinde iubire şi nu o poţi
condiţiona. Dumnezeu nu condiţio-
nează iubirea Sa de dragostea noastră
pentru El. Iubind, oferi libertate celui
pe care îl iubeşti. Dumnezeu ne
iubeşte nespus, dar nu ne face sclavii
iubirii Sale. Ne arată calea, dar ne lasă
libertatea de a o alege. Ne iartă atunci
când ne abatem şi ne-o arată din nou.
Atâta timp cât suntem egoişti, iubirea
noastră nu este iubire adevărată.
Dostoievski spunea că o iubire pe care
eşti nevoit să o păzeşti cu atâta
străşnicie nu reprezintă nimic. Dar
tocmai asta n-au să înţeleagă niciodată
oamenii cu adevărat geloşi.

De aceea trebuie să ne învăluim
răutatea,ura ş i gelozia în iubire
adevărată pentru ca astfel să putem
ajunge la asemănarea cu Cel ce este
iubire.

(urmare din p. 3)

Cromwell, care a fost şeful revoluţiei
engleze, a omorât pe eşafod pe regele Carol
I al Angliei şi a instaurat pentru scurtă vreme
republica în Anglia. Despre el spune istoria că
era un om foarte aspru, nu ierta pe nimeni,
dacă ar fi căzut în vreo greşeală faţă de stat.
Totuşi a fost odată, când inima lui s-a înduioşat
şi a pronunţat cuvântul iertare. Iată în ce
împrejurări.

O femeie, al cărei nume nu ni-l păstrează
istoria, a venit într-o zi la el şi aruncându-se în
genunchi la picioarele lui, a început să-l roage
cu lacrimi.

– Sire, mâine bărbatul meu trebuie să
moară, este ziua execuţiei sale. Am venit să vă
cer iertare pentru el. Iertare, graţiere, Sire!

– Nu se poate, a răspuns, aspru, Cromwell.
A fost prins ca un rebel, s-a dovedit cu acte că
este duşmanul nostru şi al statului. Mâine la ora
Vecerniei, când clopotul se va auzi, va fi executat.
Singurul lucru ce ţi-l pot îngădui, este să vii să-l
vezi cum moare.

Adânc îndurerată în inima sa a plecat femeia
acasă. N-a putut dormi toată noaptea, gândindu-se
ce mijloace să mai întrebuinţeze pentru a-şi scăpa
bărbatul de la moarte. Într-un târziu i-a venit în
minte un gând.

– A, ştiu ce am de făcut. Clopotarul
bisericii este surd. Mâine la ora Vecerniei mă
voi duce la biserică să împiedic sunetul
clopotului. Pentru dragostea soţului jertfesc
totul. A doua zi, înainte de ora Vecerniei, a
mers la biserică şi s-a strecurat uşor înăuntru.
Uşa clopotniţei era deschisă. Inima a început
să-i bată cu putere, dar n-a dat înapoi de la
hotărârea luată. A păşit pe furiş primele trepte
şi apoi, încredinţată că n-a văzut-o nimeni, în
câteva clipe a fost în vârful clopotniţei. Clopotul
era totdeauna tras de capătul frânghiei care
ajungea până jos, încât clopotarul nu urca
niciodată sus. Deci din partea aceasta n-avea
nici o grijă. Aştepta aici cu tot curajul, să vadă
punându-se funia în mişcare. A sosit şi clipa
aceasta. Clopotarul, la ora obişnuită, a început
să tragă de funie, dar limba clopotului nu
producea nici un sunet, fiindcă ea nu lovea
doaga clopotului ci mâinile femeii, pe care ea
le ţinea ca limba clopotului să lovească în ele.

Preot Dr. Dumitru I. BODALE

(continuare în p. 9)
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E Sfântul Nicolae! Patricia nu şi-a
lustruit cizmele, însă tot a căutat în ele
un dăruleţ. Această deprindere de a căuta
prin pantofi, cizme şi alte soiuri de
încălţăminte, i-a rămas de copil. Prilej
minunat de-aş aduce aminte, cu plăcere
crescândă, de copilăria frumoasă pe care
a avut-o, când, de fiecare Moş Nicolae,
ghetuţele erau pline cu dulciuri, şi nu de
oricare, ci dintre acelea aduse din
străinătate, prin diverse intervenţii, dulciuri
neobişnuite pentru un copil învăţat cu
Nuga, Eugenia sau gume ţigarete.

Rememorându-şi aceste plăceri ale
părinţilor de a-şi bucura copilul, Patricia
deveni nostalgică. Părinţii nu-i mai erau
alături să-i umple ghetuţele, nu cu
dulciuri, ci cu vorbe dulci, blânde, cu
sfaturi şi îndemnuri preţioase. I-a pierdut
mult prea devreme, pentru că ei n-au avut
şansa de a se bucura de realizările şi
împlinirile fiicei lor, de nepoţii lor. De parcă
era sortit încă de la începuturi, să-şi ducă
misiunea până la un punct şi apoi să se
retragă discret, împăcaţi, la cele veşnice.

Amândoi părinţii Patriciei aveau
câteva puncte comune: erau săraci,
lipsiţi de prezenţa tatălui în viaţa lor,
lipsiţi totodată de perspectiva unui viitor,
studiile lor sfârşindu-se în gimnaziu, din
lipsa banilor, fiind apoi luaţi ucenici de
câte un meseriaş. Şi-a jurat fiecare, cu
mult înainte de a se cunoaşte, că atunci
când vor fi binecuvântaţi cu un copil, vor
face orice le stă în fire ca acesta să nu
fie nevoit să-şi întrerupă studiile din
necesităţi materiale. De asemenea, au
fost conştienţi de faptul că pentru
neîmplinirile lor în ceea ce o priveşte
pe Patricia, nu există circumstanţe
atenuante, ştiau că, dacă ce ieşea din
mâinile lor era fragmentar, nu doar
împrejurările erau de vină. Nici un
compromis, nici o umilinţă nu i-au făcut
vreodată să se simtă îndreptăţiţi să lase
la voia întâmplării mirifica fiinţă care le-a
fost încredinţată.

Şi aşa a fost! Pe durata studiilor, ei
au susţinut-o din răsputeri. Ambiţia şi
zâmbetul fiicei lor erau vindecare
trupească şi sufletească.

Patricia se opri din plăcuta
incursiune pentru a realiza un fapt
dovedit de mulţi: cu cât de puţin se
mulţumesc părinţii?! Reuşita nu-i
aparţine numai ei, ci şi părinţilor care
s-au sacrificat pe ei înşişi.

Cer albastru, cer albastru
Presărat cu dalbe stele,

Toată noaptea-n chip sihastru
M-am uitat vrăjit la ele.

Una a pornit să cadă
Fulger alb pe bolta-ntinsă

A privirii mele pradă
Parcă s-ar fi dat învinsă.

Bolta începu a plânge
Steaua ce-şi pierduse locul
Şi din lacrima-i de sânge

Altă stea şi-aprinse focul.

Cer albastru, cer sihastru
Plin din nou acum cu stele,

Care-i, oare, noul astru
Care va cădea din ele?

Protosinghel Claudiu PANŢÂRU

Ca orice copil, ea mai greşise faţă
de părinţi, dar aceştia nu i-au reproşat
niciodată nimic. Pentru ei, ruşinea
Patriciei în faţa greşelii era mult mai
grăitoare decât reproşul în sine. Cât de
mult îi lipseşte acea viaţa fără reproşuri,
mai ales acum când, adult fiind, pentru
orice greşeală, este sancţionată! Dacă
ar fi trăit ai ei, cu siguranţă ar fi trecut
mult mai uşor peste dificultăţi, peste
reproşurile celor care atât au învăţat să
facă, peste repoşurile celor ,,fără de
păcat”. Însă, de fiecare dată când se
simte încolţită, îşi aminteşte sfaturile
preţioase ale părinţilor: „Liniştea şi
salvarea le găseşti în rugăciune!
Rugăciune pe care trebuie să o faci chiar
şi pentru cei care te rănesc“ sau că „E
inutil să-ţi pierzi vremea cu tot felul de
războaie interioare, neglijând astfel reperul
vieţii, acela pe care ni-l trimite Dumnezeu,
de fiecare dată când suntem «în pustiu».
Şi acest reper este reprezentat de
oameni, trimişii Domnului, care-ţi vor fi
călăuza îndreptării spre bine. Condiţia
supremă este să realizezi acest reper,
să nu-l judeci, ci să-l accepţi“.

Pe atunci, Patricia nu prea
înţelegea ce vor să-i spună părinţii. I se
părea ciudat că trebuie să se roage
pentru cei care-i fac rău, era mult prea
cuprinsă de aburii vulnerabili ai
adolescenţei, era mult prea grăbită să
ajungă unde? într-o lume defăimată şi
plină de conflicte. Însă, va ţine minte
toată viaţa poveţele lor şi înclinarea
acestora de a nu capitula atât de uşor,
înclinare ivită dintr-o credinţă
desăvârş ită în Dumnezeu. De
asemenea, nu va uita pasiunea lor
pentru cărţi. Acasă aveau vreo câteva,
dar au avut grijă ca Patricia să aibă o
adevărată comoară unde la loc de
cinste se afla Biblia . Au crezut cu
îndârjire în ideea că orice suflet cucerit
pentru carte este valoros şi nu se va
lăsa niciodată îngenunchiat, pentru că
nu va fi singur. Va avea de partea lui
pregătirea temeinică şi lumina!

Ce oameni au fost! Tatăl Patriciei,
chiar cu câteva zile înaintea morţii, nu-şi
găsea liniştea pentru că nu-şi putea
aminti poezia ale cărei versuri: „De treci
codrii de aramă, de departe vezi albind /
Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de
argint“, au fost dintotdeauna preferatele
lui, iar mama, mai târziu, pe patul de

spital, cu ultimele puteri, a întrebat de toţi,
chiar şi de peruşul Păpălina ca şi cum
misiunea ei, aceea de a-i vedea rostuiţi,
se cam apropie de sfârşit… Privirea însă,
i-a rămas aţintită asupra soţului Patriciei,
pe care o ştia singură pe lume. Ce-o fi
vrut să zică, numai Bunul Dumnezeu ştie,
deşi se ghiceşte atât de uşor!

Patricia s-a mândrit întotdeauna cu
părinţii ei şi se va mândri până la final,
chiar dacă pe mormântul lor se mai
aşterne din când în când iarba uitării. În
preajma sărbătorilor însă, bucuria se
amestecă cu tristeţea, entuziasmul cu
delăsarea, liniştea cu zgomotul. Oricâte
bucurii şi împliniri ar avea, golul sufletesc
nu-l va putea umple în totalitate.

Această relatare despre părinţii
mei, Alexandru şi Elena, nu tinde să-i
sanctifice, ci să sublinieze acele calităţi
prin care s-au numit Părinţi: modestie,
blândeţe, îngăduinţă, dăruire absolută în
tot ceea ce au întreprins, calităţi pe care
nu trebuie să le apreciem doar atunci
când nu mai sunt.

Prof. Mariana POPA
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Perioada Postului Mare, este o
perioadă în care rugăciunile şi cântările
Bisericii sunt strigăte de pocăinţă către
Dumnezeu. Aceste cântece şi citiri sunt
menite să ne ducă la starea de
recunoaştere sinceră a greşelilor,
pentru a renaşte ca fiinţe noi, curate.

Renaşterea se face prin Taina
Mărturisirii şi a Sfintei Împărtăşanii.
„Dacă zicem că păcat nu avem, ne
amăgim pe noi înşine şi adevărul nu
este întru noi” (I Ioan 1, 8) spune Sfânta
Scriptură. Din acest motiv am
considerat că sunt binevenite câteva
sfaturi în sprijinul celor ce vor să
păşească în Împărăţia Cerurilor prin
Spovedanie.

Cazania ne îndeamnă să luăm
exemplu de pocăinţă întoarcerea fiului
risipitor (Luca 15, 11 – 32). Citind pilda
cu atenţie, vedem că începutul pocăinţei
este atunci când omul „îşi vine în sine”.
Putem să considerăm această venire în
sine, prima treaptă a spovedaniei, atunci
când ne depărtăm mintea de la gândurile
păcătoase şi cercetăm starea în care
am ajuns. Vedem de cine ne-am
despărţit, unde am căzut, în ce păcate
şi la cine slujim. A doua treaptă a
spovedaniei este dorinţa de îndreptare.
Ce a făcut fiul? A spus: „Scula-mă-voi şi
mă voi duce la tatăl meu”, iar a treia
treaptă este pregătirea. Şi-a pregătit
chiar şi cuvintele mărturisirii zicând: „Voi
spune: Tată am greşit la cer şi înaintea
ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc
fiul tău”. Foarte mulţi credincioşi vin la
spovedanie dar nu spun nimic. Aşteaptă
ca preotul să-i întrebe. Gândiţi-vă cum
ar fi arătat întoarcerea fiului risipitor dacă
acesta s-ar fi prezentat în faţa tatălui său
şi nu ar fi spus nimic. Oare nu s-ar fi
schimbat sensul întregii pilde? Despre
aceştia, foarte frumos spune Cazania că
„aşteaptă ca preotul să pună în gura lor
făgăduinţa depărtării de păcate” ca şi
cum ei nu ar avea minte sau voinţă.

Am putea spune că spovedania
este o adevărată scară ce ne duce în
cer, dar trebuie să avem mare atenţie
atunci când o urcăm. A păşi numai pe
ultima treaptă, a căuta numai treapta de
sus a scării – mila îndurării lui
Dumnezeu, este un mod periculos de a
urca, pentru că ne poate duce la cădere.

Pocăinţa, pentru a fi primită,
trebuie însoţită însă şi de fapte (Matei

3, 8; Luca 3, 8). Zaheu (Luca 19, 1-10)
s-a pocăit dar apoi a dat jumătate din
avere săracilor şi a întors împătrit celor
pe care i-a năpăstuit. Iuda s-a pocăit şi
el, „am greşit – spune el – de am vândut
sânge nevinovat” (Matei 27, 4) dar s-a
spânzurat, rodind mânie, ambiţie şi
deznădejde.

Taina Spovedaniei implică
participarea a trei persoane:
Dumnezeu, credinciosul care se
spovedeşte ş i preotul duhovnic.
Episcopul Kallistos Ware spune „că
mulţi au tendinţa să pună accentul pe
lucrarea preotului, pe sfaturile şi
încurajările lui. Iar dacă acesta nu
spune nimic elocvent sau neaşteptat,
gândesc că nu s-a întâmplat mare
lucru, sau nimic. Alţii supraevaluează
cel de-al doilea aspect: ceea ce fac ei
înşişi. Îşi imaginează că trebuie să fie
profund emoţionaţi. Punând accentul
principal pe propriile eforturi, văd
Spovedania ca pe ceva trist ş i
descurajant, ca pe un duş rece: un lucru
necesar dar neplăcut cu care trebuie
să isprăveşti cât mai repede. În realitate,
rolul cel mai important nu-l are nici
credinciosul şi nici duhovnicul, ci
Dumnezeu pentru că El este Cel care
dă iertarea, El este adevăratul
săvârşitor al Tainei” (Împărăţia lăuntrică,
pag. 53).

Faptele „vrednice de pocăinţă”
(Luca 3, 8) de care vorbeşte Sfântul Ioan
Botezătorul izvorăsc ca o urmare firească
a îndreptării, a întâlnirii cu harul
dumnezeiesc în Taina Spovedaniei.
Preotul cunoaşte când cel care s-a
spovedit a făcut-o determinat de factori
exteriori (forţat de familie, de exemplu).
Cel mai bun indicator este viaţa trăită
după Spovedanie: este la fel ca înainte?
S-a produs o schimbare? Iată ce spune
Avva Arsenie: „a fi creştin, a crede în Iisus,
înseamnă să ai un moment, O CLIPĂ în
viaţa ta în care te-ai întâlnit real cu Iisus;
clipă care să nu-ţi ajungă viaţa întreagă
de a o desfăşura între oameni”.

În concluzie putem spune că
Spovedania făcută corect este un
moment în care omul se întâlneşte
efectiv cu Dumnezeu: o clipă de fericire
despre care va povesti permanent celor
din jur prin faptele sale.

Preot Cătălin ILIE

La primele lovituri a simţit durere mare
şi era cât pe ce să retragă mâinile, dar
dragostea a biruit durerea. Sângele a început
să curgă şiroaie, dar ea nu mai simţea nimic,
ci era bucuroasă că nu se aude sunetul
clopotului.

În sfârşit funia s-a oprit. Limba clopotului
a mai lovit de câteva ori, apoi a stat pe loc.
Plină de emoţie şi durere, femeia s-a dat
repede jos, s-a strecurat pe nesimţite pe uşa
bisericii şi a alergat la locul unde trebuia să fie
executarea soţului ei. Când a ajuns acolo,
Cromwell fierbea de furie şi striga:

– De ce nu mai sună clopotul? Ce s-o fi
întâmplat? A uitat clopotarul să-şi facă datoria?
Trece ziua şi porunca mea rămâne neîmplinită
astăzi.

Femeia, care se furişase până lângă cortul
lui Cromwell, auzise aceste cuvinte. Când le-a
terminat, ea a apărut înaintea lui şi întinzându-i
mâinile, a vorbit:

– Priveşte aceste mâini, Sire, ele au
împiedicat sunetul clopotului. Credeţi că aş fi putut
lăsa să moară soţul meu? Nu uitaţi: iubirea este
mai tare ca suferinţa şi ca moartea! Nu cer milă
pentru mâinile mele zdrobite şi însângerate, ci
pentru soţul meu. Iertare, Sire, ca plata lui
Dumnezeu să vină peste voi.

Şi acestea zicând, a căzut în genunchi în
faţa lui. Cromwell şi-a pus mâinile peste capul ei
şi a zis:

– Ridică-te! Du-te singură să anunţi soţului
tău graţierea noastră. L-ai răscumpărat cu
sângele mâinilor tale!

Ce preţioasă este jertfa izvorâtă din
dragoste! Cât de minunat lucrează în inimile
oamenilor credincioşi jertfa Domnului Iisus!
El a făcut începutul adevăratei jertfiri, prin
scump sângele Său, care a curs pe Crucea
Golgotei şi de atunci, secole de-a rândul, s-au
înfăptuit în lume mii şi mii de jertfiri în numele
dragostei.

O, dacă am şti noi să preţuim Jertfa
Domnului Iisus! O, dacă am lăsa noi ca şi din
inimile noastre să izvorască aceeaşi dragoste
jertfitoare pentru binele şi alinarea suferinţelor
aproapelui nostru! Câtă fericire şi binecuvântare
s-ar coborî în viaţa noastră, fiindcă jertfa
dragostei înmoaie şi cele mai aspre şi împietrite
inimi omeneşti.

(urmare din p. 7)
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Referitor la articolul din numărul
anterior al revistei noastre intitulat:
„Ierurgii şi rânduieli în legătură cu
înmormântarea şi soroacele de
pomenire“, vin acum cu câteva
precizări pentru a fi mai bine înţeles.

Aminteam atunci că în zilele
premergătoare înmormântării, la
căpătâiul celui răposat, care este depus
în casă sau la biserică, se săvârşeşte
slujba panihidei , cuvânt de origine
grecească ce înseamnă „tot noaptea
cânt“, tradus în limba noastră, înseamnă
priveghere sau slujbă de noapte.

Aceste slujbe se mai numesc şi
„stâlpi“, întrucât cu acest prilej preotul
citeşte un număr de pericope evanghelice.

La aceşti stâlpi se adună mai cu seamă
rudele, vecinii, prietenii şi cunoscuţii.

Citirea acestor pericope evanghelice
are o importanţă deosebită şi este un
mijloc eficient de pastoraţie. Lectura lor
are şi un caracter didactic, de propo-
văduire a cuvântului Evangheliei. În
acelaşi timp au şi un scop educativ –
psihologic, adică de a-i mângâia pe cei
întristaţi cu nădejdea în învierea morţilor
şi a vieţii veşnice.

Aceşti stâlpi se citesc seara , când
are loc şi priveghiul, adică rugăciuni şi
cântări din timpul nopţii, pe care
credincioşii le făceau odinioară în
biserică sau la casele celor răposaţi, mai
ales în vremea când morţii se îngropau
noaptea, din pricina persecuţiilor.

Mai aminteam în numărul trecut că
după înmormântare, pentru cei dragi se
fac parastase la 3, 9, 40 de zile şi apoi
la 3, 6, 9 şi 12 luni.

Cuvântul «parastas» este de origine
grecească şi înseamnă : înfăţişarea
înaintea cuiva, mijlocire, deci mijlocire
la Dumnezeu pentru cei morţi.

Aceste parastase se săvârşesc fie
în casa mortului, fie la biserică, fie la
mormânt. Sau mai bine zis se săvârşesc
în biserică, apoi se iese la mormânt şi
de aici, dacă se face masă (pomană,
praznic) se merge la locul respectiv.

La aceste parastase se pot împărţi celor
prezenţi lumânări şi colaci iar la sfârşitul
slujbei se pot împărţi pachete cu mâncare,
după ce au fost binecu-vântate de preot.

Mă voi opri acum la parastasul de 40
de zile, numit şi «ridicarea panaghiei».

La acest parastas se mai obişnuieşte
să se aducă un colăcel care se va aşeza
pe o icoană şi va fi însoţit de un pahar cu
vin şi lumânări. Din acest colăcel, preotul
va scoate părticele pe care le va da
familiei. Astfel, familia va săruta icoana,
va gusta din părticele şi din paharul cu
vin, pentru pomenirea celui răposat.

Alte rugăciuni pentru cei adormiţi

În privinţa zilei săptămânii în care
trebuie şi putem să facem parastas,
este sâmbăta, care a fost închinată din
vechime pomenirii morţilor, întrucât în
această zi, Mântuitorul Iisus Hristos a
coborât cu sufletul la iad pentru a
elibera pe cei din veac adormiţi.

De aceea, este bine să facem
slujbă de pomenire sâmbăta.

După tradiţie, aceste pomeniri se pot
face şi în zilele de marţi, joi şi duminică,
mai cu seamă la soroace cu zile fixe.

Dacă aceste zile de pomenire
coincid cu pomenirea altor răposaţi,
este bine ca slujba să o facem în comun
şi nu separat, cum pretind unii, căci cu
cât rugăciunea are caracter colectiv,
cu atât este mai puternică.

Drept dovadă că Biserica nu-i dă
uitării pe cei răposaţi, a rânduit atât
rugăciuni, cât şi cântări pentru pomenirea
generală în cursul anului bisericesc, care
s-au îndătinat în viaţa creştinilor, şi anume:

1. Sâmbăta dinaintea Duminicii
lăsatului sec de carne sau a «Înfricoşatei
Judecăţi», numită «MOŞII DE IARNĂ»

2. Sâmbăta dinaintea Pogorârii
Sfântului Duh sau «MOŞII DE VARĂ».

3. Între 26 octombrie şi 8 noiembrie,
este rânduită o sâmbătă închinată
«MOŞILOR DE TOAMNĂ». Din
păcate, această pomenire este trecută
cu vederea, ceea ce nu este prea bine.

4. Joia Înălţării Domnului, când
se pomenesc eroii neamului.

5. Ziua hramului , când se
pomenesc şi ctitorii bisericii.

6. În zilele de sărbătoare ale
sfinţilor mai ales pentru cei care au purtat
numele sfântului pe care îl pomenim.

7. Sâmbetele din perioada
Postului Mare, care sunt consacrate
pomenirii generale a celor răposaţi,
începând cu prima sâmbătă care este

închinată Sfântul Mucenic Teodor Tiron
şi încheind cu ultima sâmbătă care este
închinată dreptului Lazăr, cel mort de
patru zile, pe care l-a înviat Mântuitorul.

S-a îndătinat obiceiul ca în prima
sâmbătă, în cea de la mijloc şi ultima
să fie prezente la slujbă şi familiile care
fac pomenire pentru cei răposaţi.

Cu acest prilej sau mai înainte se
va aduce la biserică Pomelnicul cu cei
răposaţi, cu menţiunea ca el să fie
pomenit în toată perioada Postului Mare.
Tot cu aceste ocazii se va aduce la
biserică jertfă pentru a fi sfinţită în cadrul
parastasului spre a fi împărţită celor
săraci precum şi celor prezenţi.

E regretabil că  unii dintre cei vii
uită să facă pomeniri pentru cei dragi
care s-au mutat în viaţa de dincolo şi e
lăudabil fapta bunilor creştini care le
poartă mereu de grijă, pomenindu-i.

Între cei vii şi cei morţi există şi
trebuie să existe o comuniune şi aceasta
se face prin intermediul rugăciunii pe
care Biserica ne-o pune la îndemână.
Astfel noi ne arătăm recunoştinţa şi
dragostea noastră pentru ei.

8. Purtările. Ce sunt ele ?
În aceste sâmbete se vor pomeni

la biserică toţi cei care au murit din
Postul Mare al anului trecut, până la
Postul Mare prezent.

Pentru aceştia familia va  aduce
un pomelnic cu numele lor şi va
menţiona să fie pomeniţi la purtările
din perioada Postului Mare. Acest
pomelnic va fi însoţit de o colivă,
două prescuri, un vas cu vin şi
lumânări.

Această jertfă va fi adusă în
fiecare sâmbătă, iar în Joia Mare se
va face încheierea acestor purtări.

9.  Ecteniile. Sunt şi acestea
rugăciuni pentru cei răposaţi.

La aceste pomeniri nu mai este
obligatoriu, ca la parastas, să se
aducă colac şi colivă, ci pentru
aceste pomeniri, se poate aduce pe
o tavă produse de patiserie, fructe
sau chiar colivă ,  înso ţ i tă  de o
lumânare şi un vas cu vin.

Aceste pomeniri sunt mai la
îndemâna fiecăruia şi se pot face şi în
afara soroacelor de pomenire.

10. Sărindarele .
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În unele părţi, în afară de soroacele
îndătinate pentru cei adormiţi, se face
pomenirea nominală a unui mort (sau
a mai multora) la 40 de Sf. Liturghii
în şir, săvârşite în biserică Duminica
şi în sărbători.

Aceste pomeniri pot începe după
înmormântare pentru a fi prinse şi cele
40 de zile după moarte, când, potrivit
tradiţiei, sufletul va fi înfăţişat la
Judecata particulară.

La aceste sărindare se va aduce
la biserică prescură, vin, o lumânare şi
tămâie, iar preotul va pomeni la 40 de
Sf. Liturghii numele celui pentru care
se face sărindarul.

Sărindarul se poate face şi pentru
cei vii care vor fi pomeniţi la 40 de Sf.
Liturghii în şir. Aceste sărindare se pot
face pentru sporul casei, binele familiei,
reuşită în alte cereri, pentru cei bolnavi
sau alte trebuinţe.

Trebuie să reţinem  că orice faptă
bună făcută pentru sufletele celor dragi
ne va fi socotită nouă ca răsplată, iar
pentru cei răposaţi ca uşurare. Sf. Ioan
Gură de Aur ne învaţă că milostenia ajută
deopotrivă celor miluiţi, cât şi miluitorilor.

Milostenia îi  aseamănă  pe
creştini cu Dumnezeu: «Fiţi milostivi,
precum şi Tatăl vostru este milostiv»
(Luca 6, 36).

Preot Constantin GENES

Rugăciunea este convorbirea noastră
cu Dumnezeu.
Prin rugăciune vorbim direct cu
Dumnezeu. Ea este hrana, „pâinea”
sufletului.
„Rugăciunea este potirul reculegerii
întru Hristos şi semn că spiritul este în
dialog cu divinitatea.” (Pr. Prof. Dumnitru
Stăniloae)
„Cu inima se crede spre îndreptare,
cu gura se mărturiseşte spre mântuire.”
(Romani X, 10)
„Bucuraţi-vă  totdeauna, rugaţi-vă
neîncetat.” (I Tesaloniceni V, 16-17)
„Când ne rugăm cu credinţă ş i
dragoste faţă de Dumnezeu, ne
manifestăm şi recunoştinţa noastră
pentru darurile primite.” (P.S. Eftimie al
Romanului)
Rugăciunea aduce mângâiere, pace
şi bucurie. Rugăciunea aduce multă
iubire sfântă în inimă şi ne ajută să
vedem în fiecare om un frate.
„Nici o activitate nu este mai de preţ
decât rugăciunea.” (P.F. Daniel)
„Rugăciunea este hrana de preţ a
sufletului nostru.” (Părintele Cleopa)
„Fii primăvară înmiresmată de
balsamul rugăciunii!” (din Acatistul
Sfântului Ierarh Calinic)
„Eşti amărât de nu vezi nici o ieşire?
Genunchiul la pamânt şi gândul la cer.”
(Preot Constantin Voicescu)

„Prin două aripi se înalţă omul de la cele
pământeşti: prin nevinovăţia gândurilor şi
curăţia inimii.” (Toma de Kempis)
„Rugăciunea este dăruire totală…
înălţător contact cu Dumnezeu.” (Ernest
Bernea)
Rugăciunea este doctoria ce vindecă
durerile sufleteşti. Ea ne vindecă rana
mâhnirii ş i ne risipeşte negura
cugetului.
Rugăciunea este cea mai la îndemână
relaţie a omului cu Dumnezeu. Ce
nespusă mare şansă! Eu, cel mic şi
neînsemnat, să stau de vorbă cu
Dumnezeu, Creatorul şi Proniatorul
Universului!
Prin rugăciune  smerită se capătă
înălţimea unei minţi libere, mai curând
decât prin instruire.
Prin rugăciune cerem lui Dumnezeu
să fie aproape de noi.
Prin rugăciune ne curăţăm gândurile şi
trecem de la relele acestei lumi la
curăţenia sufletului. Cel mai mare dar dat
de Dumnezeu este de a ne putea ruga.
Rugăciunea  stabileşte legătura
noastră cu Fiinţa Divină.
Rugăciunea înseamnă declanşarea în
noi a unei mişcări luminoase divine.
„Fiţi, aşadar, cu mintea întreagă şi
privegheaţi în rugăciune.” (I Petru IV, 7)

a consemnat Prof. Letiţia LEONTE

Vorbeam data trecută despre avort pe care trebuie
să-l considerăm ceva groaznic din toate punctele de vedere
şi dădeam explicaţii din broşura „Avortul şi
contracepţia” (Biserica Sf. Spiridon – Spital P. Neamţ).

Tot acolo, referindu-se la mijloacele contraceptive
artificiale, Dr. med. Antun Lisec explică pe larg ce se
întâmplă în organism prin folosirea lor, ce efecte negative
pot avea loc în organism şi concluzionează că orice
mijloace s-ar folosi, „fecundarea are loc şi aceste
mijloace ucid în mod automat pruncii”, de aceea le
numeşte „factor criminal” (p. 14 – 15).

Totodată, el dă şi soluţiile adevărate…
Referindu-se la acelaşi lucru, Dr. med. Rudolf Ehmann,

medic primar ginecologie-obstetrică din Elveţia, vorbea într-o
conferinţă susţinută în 1990 la Dresda, la un Congres
internaţional, de mijloacele contraceptive artificiale, le

enumera, pe categorii, le descria şi arăta şi efectele
secundare fatale ale folosirii lor, despre care nu se
vorbeşte… Dacă vrem să aflăm răspunsul la întrebarea:
„Contracepţia - binecuvântare sau blestem?, sau să
aflăm despre manipularea societăţii prin limbaj („mai bine
să previi decât să avortezi”), sau de bilanţul contracepţiei
şi urmărilor ei, soluţia este lectura. Ce vă pot spune, este
că trebuie neapărat citită această lucrare, mai ales de
tineret, pentru a fi foarte informat despre toate aceste lucruri
importante care, într-un fel sau altul, au o mare legătură cu
el… Nu rataţi acest material foarte documentat ştiinţific şi
deosebit de interesant. Fiecare are datoria de a face
cunoscut şi altora aceste aspecte, spre a fi în cunoştinţă de
cauză şi a se putea feri… Vă urez lectură plăcută!

Presb. Aurelia GENES
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Ideea redactării acestui material,
astăzi, 13 martie 2008, mi-a fost sugerată
de faptul că la un post de radio am auzit
doi comentatori ironici, care, de altfel,
sunt şi simpatici uneori, amintind că se
împlinesc 29 de ani de la decesul
generalului doctor Longin Scarlat.

Datorită faptului că cele două
persoane la care m-am referit au făcut
un scurt comentariu lipsit de cele mai
elementare norme de decenţă pornind
de la o etimologie hilară a numelui şi
prenumelui unui strălucit slujitor al
medicinei româneşti, care constituie un
exemplu demn pentru noi cei prezenţi
şi pentru cei ce vor veni după noi,
consider util să prezint câteva aspecte
semnificative din viaţa şi activitatea
distinsului general.

Personalitate de prim rang a
medicinei româneşti, generalul de
divizie dr. Longin Scarlat îşi are
originea pe meleagurile Bacăului.
Născut la 12 august 1899 în satul
Dofteana, judeţul Bacău, şi-a făcut
studiile primare şi liceale în oraşele
Focşani, Bârlad şi Panciu, acolo unde
tatăl său a fost nevoit să-şi poarte
familia şi să-şi satisfacă stagiul militar.
După absolvirea celor opt clase de
liceu şi susţinerea, în vara anului 1917,
a examenului de bacalaureat, paşii săi
s-au îndreptat către porţile Institutului
Sanitar din Bucureşti, dorind să devină
medic. La capătul celor şase ani de
studii, în anul 1923 şi-a susţinut teza
de doctorat obţinând titlul ştiinţific de
„Doctor în medicină şi chirurgie“. În
timpul studiilor, a lucrat ca preparator
la Institutul „Dr. Ioan Cantacuzino“ din
Bucureşti şi ca intern la renumitul
Spital Militar „Regina Elisabeta“, bine
utilat şi încadrat cu cei mai buni medici
din armata României, care îşi făcuseră
stagiul la ambulanţele divizionare şi
spitalele care au funcţionat în Primul
Război Mondial, luptând atât împotriva
epidemiilor cât şi pentru însănătoşirea

miilor de ofiţeri şi soldaţi răniţi pe
câmpurile de luptă.

Ca student al Facultăţii de
Medicină a Institutului Militar Sanitar,
a fost avansat la gradul de
sublocotenent, la 1 iulie 1920, şi la cel
de locotenent la 1 iulie 1922. După
terminarea institutului şi obţinerea

titlului de doctor, a fost avansat, la 15
aprilie 1925, la gradul de căpitan şi
încadrat în funcţia de medic secundar
în cadrul serviciului dermatologic din
Spitalul Militar „Regina Elisabeta“.
Aici, cu multă pasiune, căpitanul dr.
Longin Scarlat a desfăşurat o
activitate neobosită, zi şi noapte fiind
la căpătâiul bolnavilor. În anul 1927 a
participat la concursul organizat pentru
medicii care urmau să  plece în
străinătate la specializare. În urma
acestui concurs, a fost trimis în Franţa
unde, cu începere din anul 1928, a
efectuat un stagiu de specializare iniţial
în reputatul spital parizian „Saint –
Luis“, în domeniile dermatologie şi
microbiologie, apoi la Institutul
„Pasteur“ din Alger. În cei doi ani de
specializare (1928-1930), căpitanul dr.
Longin Scarlat a avut prilejul să
lucreze alături de cei mai buni
specialişti ai Franţei, unii dintre ei
savanţi cu renume mondial, să

efectueze numeroase cercetări în
domeniul dermatologiei şi în acelaşi
timp să  folosească  experienţa
dobândită de medicii francezi în
combaterea bolilor de piele. După
revenirea în ţară, la 20 februarie 1930,
ofiţerul şi-a reluat activitatea ca medic
secundar în cadrul Serviciului
dermatologie din Spitalul Militar
„Regina Elisabeta“.

Avându-se în vedere rezultatele
foarte bune obţinute în timpul
specializării de la Paris şi Alger,
conducerea spitalului i-a încredinţat
căpitanului dr. Longin Scarlat şi
funcţia de Şef al Laboratorului de
cercetări bacteriologice. Deşi numai
cu gradul de căpitan, Inspectoratul
sanitar al Armatei l-a promovat, la
data de 1 noiembrie 1935, în funcţia
de Şef al Serviciului de dermatologie
al Spitalului Militar „Regina Elisabeta“,
funcţie pe care a deţinut-o timp de 33
de ani, respectiv până în anul 1968.

Pe timpul îndeplinirii acestei
foarte importante funcţii, toţi şefii
direcţi l-au caracterizat ca „foarte
bun medic militar şi distins specialist
dermatolog care face cinste armatei
tratând cu devotament şi dragoste
bolnavii, iar serviciul său a fost
ridicat la înălţimea celor mai bune
clinici universitare“. A fost avansat
la gradul de maior, la 1 iulie 1936,
locotenent-colonel, la 10 mai 1941,
colonel, la 16 iunie 1943, general de
brigadă, la 13 august 1949 şi general
de divizie, la 23 august 1955.

În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, generalul dr. Longin Scarlat
a îndeplinit, de la 24 martie la 9
decembrie 1942, funcţia de Şef al
secţiei dermato-venerice la Spitalul
Dermatologic nr. 1, pe frontul de est.
Pentru munca fără preget depusă în
acea perioadă, a fost distins cu
Ordinul „Coroana României“, cls.
a II-a cu spade şi Ordinul „Regina
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Maria“ cls. a II-a. După revenirea de
pe front, şi-a reluat activitatea ca Şef
al Serviciului dermatologic la Spitalul
Militar „Regina Elisabeta“, iar de la
1 ianuarie 1949 a funcţionat ca
profesor de dermatologie la Facultatea
de Medicină din Timişoara, unde a
înfiinţat o clinică de dermatologie. În
anul 1962 a fost numit profesor, Şef
al Catedrei de dermatologie de la
Institutul Medico-Farmaceutic din
Bucureşti. Şi aici a pus bazele unei
clinici de dermatologie.

În ultimii ani de activitate ca
medic militar a desfăşurat aceeaşi
activitate ca specialist la Spitalul
Militar Central în anii 1968-1969 şi în
calitate de Consilier pentru bolile
dermato-venerice, în cadrul Consiliului
Ştiinţific Medical din Direcţia Sanitară
a Armatei Române în perioada 30
decembrie 1969-30 aprilie 1973, când
a fost pensionat după 48 de ani de
muncă. Răsfoind cu grijă dosarul
personal al generalului de divizie dr.
Longin Scarlat, am constatat că toate
foile de notare întocmite de şefii
Spitalului Militar Central sunt o oglindă
fidelă a bogatei sale activităţi.

Iată cum era notat în toamna
anului 1976 de către Şeful Direcţiei
Sanitare a Armatei Române: „Creator
de şcoală dermatologică şi
promotor al unor concepţii noi în
specialitate, dovedeşte o deosebită
erudiţie ştiinţifico-profesională,
fiind exponentul valenţelor
calitative maxime ale dermatologiei
militare româneşti. Prin activitatea
sa neobosită în căutarea susţinută
a căilor de perfecţionare ale
învăţământului şi practicii din sfera
activităţii sale îşi aduce o
contribuţie hotărâtoare în formarea
specialiştilor dermatologi militari.
În paralel, pe coordonate mereu
noi, cu implicaţii de ordin practic
în perfecţionarea terapiei dermato-
venerice. În calitate de consilier
ştiinţific al şefului Direcţiei
Sanitare, generalul dr. Longin
Scarlat reprezintă un preţios sprijin

şi promotor al măsurilor de
optimizare în funcţionalitatea
serviciului medical în Forţele
Armate. Prin participarea sa activă
la manifestările ştiinţifice medicale
de specialitatea în străinătate, a
adus o contribuţie importantă la
ridicarea prestigiului medicinei
militare româneşti. A primit
însărcinarea, de mare răspundere
de a organiza şi prezida Congresul
de dermatologie, care se va
desfăşura în anul 1972 în ţara
noastră“.

Generalul de divizie dr. Longin
Scarlat a reprezentat România şi
medicina românească la numeroase
sesiuni ştiinţifice şi congrese de
medicină.

Între manifestările ştiinţifice
internaţionale la care a participat
(prezentând referate şi comunicări),
se numără: Simpozionul internaţional
asupra bolilor venerice şi treponema-
tozelor de la Washington (1956),
Congresul al IX-lea de dermatologie
de la Stockholm (1957), Congresul
interna ţ ional de dermatologie
tropicală  de la Zurich (1964),
Congresul inernaţional  de alergologie
de la Zagreb (1964), Congresul
interna ţ ional dde dermatologie
tropicală de la Neapole (1964),
Congresul internaţional de derma-
tologie de la Madrid (1964) ş i
Congresul internaţional de derma-
tologie de la Bucureşti (1972). Dintre
referatele şi comunicările susţinute la
simpozioanele, congresele şi sesiunile
ş t i in ţ ifice de profil  din ţară  ş i
stră ină tate men ţ ionăm: „Rolul
disbacteriei intestinale în patogenia
eczemei“; „Disbacteria intestinală şi
reacţiile vasculare cutanate“; „Rolul
frigului în generalizarea sifilisului
experimental“; „Corticoterapia în
tratamentul tuberculidelor ş i
tuberculozelor cutanate“; „Tumorile
granulomatoase ale limbii“; „Diag-
nosticul de laborator al uretritelor
gonococice şi negococice“; „Studiul
morbidităţii şi epitemiologiei sifilisului

în armată“; „Contribuţii la studiul
fotoprotecţiei“; „Hipersensibilizare
specifică în dermatologie“. Respectul
de care s-a bucurat în ţară şi peste
hotare a făcut să fie ales în nume-
roase organisme ştiinţifice, precum
Comitetul internaţional de derma-
tologie, vicepreşedinte al Asociaţilor
dermatologilor de limbă franceză,
membru în curatoriul internaţional
„Alfred Markiomimi“ şi al altor
institu ţ i i  cu tradiţ ie.  A fost de
asemenea membru în societatea de
medicină„Purkinje“ din Cehoslovacia
şi membru de onoare al Societăţilor
de dermatologie din S.U.A., Franţa,
Bulgaria, Iugoslavia, Italia, Polonia şi
Suedia.

În ţară a fost desemnat preşedinte
al Societăţii de dermatologie şi
membru al Academiei de Ştinţe
medicale. În paralel cu activitatea din
cadrul Spitalului Militar Central,
generalul dr. Longin Scarlat a elaborat
şi publicat numeroase lucrări de o
valoare ştiinţifică incontestabilă
devenind un autentic om de ştiinţă.
Lucrările sale  ştiinţifice „Biologia
Treponimiei Pollidum“, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1969,
în colaborare, „Medicaţia afecţi-
unilor dermatologice“, Editura
Medicală , Bucureşti, 1970, în
colaborare, „Dermatologia“, Editura
Medicală, Bucureşti, 1971, precum şi
alte numeroase cercetări originale
(generalul dr. Longin Scarlat a fost
precursorul imunostimulării nespe-
cifice cu vaccin BCG).

Specialist de renume mondial,
generalul dr. Longin Scarlat a fost
pr imit  în  rândur i le  membri lor
coresponden ţ i  a i  Academiei
Române în sesiunea 18-21 martie
1963. Ulterior, a fost ales secretar
ş t i in ţ ific al Sec ţ iei  Medicale a
Academiei ,  func ţ ie  pe  care  a
deţinut-o până la sfârşitul vieţii (13
martie 1979).

General doctor Vasile Jenică
APOSTOL
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Numeroase sfinte biserici din ţara
noastră păstrează părticele de moaşte
sau moaşte întregi cinstite pemanent
şi mai ales la importante sărbători
creştin ortodoxe, printre care Sf.
Cuvioasă Parascheva este cea mai
populară dintre toţi sfinţii, ale căror
moaşte se află pe teritoriul României.

Sfânta Parascheva în limba greacă
înseamnă Sf. Vineri sau Vinerea Mare.
Biserica este inima raţiunii în dialog cu
Dumnezeu. Prin rugăciune reculegerea
dă putere, viaţă, sporeşte substanţa
morală, când omul pătruns de puterea
divină se regenerează biologic şi
spiritual, căci rugăciunea stăruitoare
devine mângâietoare – cei cu o
biografie în eşecuri renasc cu
nădejdea binelui.

La zile însemnate pentru
sărbătoarea sfinţilor, mulţi credincioşi
însufleţiţi de scânteia divină, cu înaltă
pioşenie la scara gândirii pentru
liniştea sufletului împovărat de griji,
deznădejdi, suferinţe, prin boli
chinuitoare, în disperare aleargă să
se roage şi la alte moaşte ca izvor
nesecat de minuni, precum: Cuviosul
Sfânt Dimitrie cel Nou Basarabov de
la Patriarhie, Sf. Filofteia care din
Bulgaria şi-a dorit locul la Curtea de
Argeş, Casian Românul şi Gherman
din Dobrogea, ca şi Sfinţii de la
Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi
Filip... şi alte moaşte sosite în ţară
prin pelerinaj ca Sf. Apostol Andrei,
cel întâi chemat de Iisus, fost ucenic
al Sfântului Ioan Botezătorul,
martirizat în Patras din Ahaia
(Grecia), crucificat în anul 60 era
noastră, pe o cruce în formă de X
denumită Crucea Sfântului Andrei.
Moaştele lui au sosit la Galaţi în anul
1992, a devenit patronul oraşului (din
vechime Seminarul îi poartă numele),
dar, precum se ştie, Sfântul Andrei este
şi protectorul României. Credincioşii se
mai roagă la moaştele Sf. Calinic de la
Cernica, la ale Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava... sau ca pelerini la alte
moaşte din Ţara Sfântă, în Grecia la
Sf. Dimitrie izvorâtorul de mir din
Tesalonic, Cosma şi Damian, cei doi
fraţi doctori fără de arginţi în dar
tămăduitori de boli, veniţi din Egipt,
moaştele lor fiind în insula Eghina

(Grecia), moaştele Sf. Ecaterina din
Alexandria (Egipt)... Scriptura ne
spune: „Minunat este Dumnezeu întru
Sfinţii Săi“. Puterea lui Dumnezeu se
revarsă şi prin Sfinţii Săi.

Sfânta Parascheva  s-a născut în
sec al XI-lea d. Hr., într-un sat Epivata
din Tracia, (sudul Dunării) aproape de
Constantinopol. Încă de tânără alege
viaţa monahală, dăruindu-şi toată averea
săracilor. Din Constantinopol a plecat
în Ţara Sfântă petrecându-şi viaţa în
pustie prin rugăciuni până la 25 de ani,
când un înger a sfătuit-o să se întoarcă
în ţara sa unde a mai trăit doi ani, trupul

ei fiind înmormântat, neştiindu-se cine
era.

Printr-o minune dumnezeiască
moaştele ei au fost descoperite după
aproape 200 de ani, răspândind o
mireasmă plăcută. Acestea au fost duse
la biserica Sf. Apostoli din Epifat, unde
au stat 300 de ani, apoi au mers la
Târnovo, în Bulgaria, la Belgrad, în
Serbia, şi din nou la Constantinopol, iar
în cele din urmă la Iaşi, în anul 1641,
13 iunie, pe vremea Mitropolitului
Varlaam, când domnitorul Vasile Vodă
Lupu plătise toate datoriile Patriarhiei
din Constantinopol, iar membrii Sino-
dului în frunte cu Patriarhul Partenie au

hotărât să-i ofere drept recunoştinţă
moaştele Sfintei Parascheva, care au
fost aşezate în biserica Trei Ierarhi,
ctitoria domnitorului, unde se află
mormintele domnitorului Alexandru Ioan
Cuza şi Dimitrie Cantemir. În 26
decembrie 1888, după slujba Vecerniei,
din neatenţie, o lumânare rămânând
aprinsă în sfeşnicul de lângă racla de
lemn, focul extins la catafalcul Sfintei
l-a prefăcut în jar.

Prin puterea dumnezeiască,
moaştele au rămas neatinse şi au fost
transferate în Catedrala Mitropolitană
din Iaşi, care fusese sfinţită la 23 aprilie

1887. Prin hotărârea Sfântului Sinod
al B.O.R. în 1955, 14 octombrie,
Sfânta Parascheva a fost cano-
nizată, mult folositoare ca biruinţă
asupra patimilor, dezbinărilor şi
necazurilor din lume încă de pe
vremea când biserica era una şi
nedespărţită.

Deoarece atât Mitropolia cât şi
Trei Ierarhi se află în schele pentru
restaurare, moaştele Sfintei se află
astăzi în vechea Catedrală „Sfântul
Gheorghe“, unde recent mi-am plecat
fruntea pe racla de argint, am atins
mâinile sale acoperite cu un scump
şi sfânt atlas alb strălucitor, cu cea
mai impresionantă şi profundă
rugăciune.

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din
Iaşi a fost construită între anii
1637-1639 şi sfinţită la 6 mai 1639
de Mit ropol i tu l  Var laam al
Moldovei ,  f i ind c lădi tă  de
domnitorul Vasile Lupu. Culmea
creativităţii estetice o constituie

decoraţia sculpturală a exteriorului cu
elemente de friză ş i  arabescuri
orientale de la temelie până sus.
Biserica este un simbol al artei în
rugăciune. Muzicalitatea armoniei
culturale exprimă cântarea liturgică
din interiorul sfântului lăcaş.

În timp au avut loc şi câteva
restaurări, resfinţirea lăcaşului făcându-se
în 1904, sub domnia regelui Carol I.

Catedrala Mitropolitană din Iaşi în
stil arhitectonic baroc, a fost pictată de
Gh. Tattarăscu care a realizat aici una
din creaţiile sale. Mitropolia deţine trei
hramuri importante: Înălţarea Domnului,
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi
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Sfânta Cuvioasă Parascheva ale cărei
moaşte se găsesc în ţinutul moldav de
mai bine de 350 de ani – ocrotind întreaga
ţară şi săvârşind nenumărate minuni.

Cea mai mare minune a Sfintei
Parascheva este însăşi preamărirea
trupului ei cu darul neputrezirii.

O altă minune a fost izbăvirea fără
nici o vătămare din incendiul izbucnit
în decembrie 1888. Ca o mărturie a
acestei mari minuni se păstrează racla
dogorâtă de foc.

Spre sfârşitul sec. al XIX-lea, soţia
preotului Gh. Lateş din com. Rădăşeni
– Suceava suferind la cap de o boală
incurabilă, alergând la Sf. Paraschiva
se ruga cu lacrimi la moaştele ei şi,
după Sfântul Maslu, întorcându-se
acasă, noaptea i s-a arătat aievea Sf.
Parascheva în haine albe strălucitoare
şi i-a spus: „Nu mai plânge că de acum
te faci sănătoasă.“ A doua zi femeia s-a
sculat sănătoasă.

În anul 1950, o studentă din Iaşi s-a
îmbolnăvit de leucemie. Împreună cu
părinţii ei au alergat la Sfânta şi cu multe
lacrimi i-au cerut ajutor de sănătate.
După două luni, tânăra s-a vindecat şi
şi-a continuat studiile.

O femeie din Iaşi fiind internată
pentru operaţie, s-a rugat mai întâi la
Sf. Parascheva. Timp de trei zile
făcându-i-se toate analizele, la urmă i-au
spus medicii: „Femeie, du-te acasă că
nu ai nimic!“

În anul 1968, de hramul Cuvioasei
Parascheva, o creştină din Iaşi pregătea
conserve pentru iarnă. Mama ei o
îndemna: „Fată, să nu faci azi aceasta,
că este ziua Sfintei Cuvioase
Parascheva“! Fiica i-a răspuns: „În
fiecare zi este câte un sfânt, dar eu nu
am timp să-i prăznuiesc pe toţi“! După
o oră şi-a trimis copila în oraş să-i
cumpere ceva. Pe stradă a fost lovită
grav de o maşină şi internată în spital.
După ce şi-a recunoscut păcatul,
mama copilei a alergat a doua zi la
moaştele Sfintei, a cerut iertare şi
salvarea fiicei accidentale. După trei zile
copila a fost perfect sănătoasă.

Un inginer bolnav de plămâni a fost
internat în spital pentru operaţie. Mama
lui a mers la moaştele Sfintei şi i-a cerut
cu credinţă sănătate pentru fiul ei. Timp
de două săptămâni medicii au amânat
operaţia. Apoi au observat că leziunile
s-au vindecat în chip miraculos şi i-au
spus: „Domnule inginer, întoarceţi-vă
sănătos acasă!“

Unui copil de trei ani i s-a oprit brusc
graiul. Atunci mama a luat copilul în
braţe şi a venit să ceară ajutorul Sfintei
Parascheva rugându-se cu lacrimi.
Deodată copilul a strigat: „Mamă,
mamă, aici este Doamne, Doamne!“

În anul 1955, doi soţ i aveau
neînţelegere în casă şi într-o seară
femeia disperată a părăsit căminul cu
gând să se sinucidă. S-a aşezat pe
linia trenului aproape de gara Nicolina.
Şi pe când venea trenul în viteză, fiica
sa îmbrăcată în alb a  venit şi o aruncă
afară de pe linie. Între timp, soţul se
rugase la Sf. Parascheva. Femeia
întoarsă acasă povesti soţului cazul.
Acesta îi spuse: aceea care te-a
salvat nu a fost fiica noastră, a fost
însăşi Sfânta Paraschiva. De atunci
este multă armonie în această familie
creştină.

Această relatare a cuprins doar
câteva exemple din multitudinea de
minuni la racla cuvioasei. În mod
deosebit de 14 oct., patronul Sfintei
Parascheva, au loc mari pelerinaje,
moaştele se scot în faţa catedralei, iar
credincioş i i stau la rând pentru
închinat.

Relatând despre Sfintele Moaşte,
îmi adaug permisiunea de a pomeni
de Ţara Sfântă, Ierusalim, unde am
văzut uimitoarele moaş te ale
călugărului român Ieromonahul Ioan
de la Mănăstirea Neamţ ajuns la
Ierusalim în 1936, petrecându-şi viaţa
în grote şi pustie până la Marea
Moartă .  La 5 august 1960 se
sfârşeşte şi este înmormântat la
Mânăstirea Sfântă Ana. În 8 august
1980, f i ind dezgropat,  i  s-au
descoperit moaştele care au fost
aşezate la mănăstirea „Sf. Gheorghe
Hozevitul“, unde a fost înmormântat
şi Sf. Gheorghe „purtătorul de biruinţă“
martirizat în anul 313, pe timpul
Împăratului Diocleţian. Ioan cel Nou
Românul sau Hozevitul este ultimul
sfânt cunoscut al secolului al XX-lea.

În cartea vieţii noastre de români
stă mărturie legea noastră creştinească
care s-a păstrat cu mare jertfă. O
părticică din moaştele Sfântului Ioan
cel Nou sau Hozevitul se află la
Mânăstirea Neamţ, adusă de Înalt
Preasfinţitul Dr. Daniel Ciobotea,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
actualul Patriarh al României.

    Prof. presb. Ecaterina CAPOTĂ

A fi înţelept este un lucru rar, un
dar de la Dumnezeu. Puţini oameni se
bucură de acest dar, în special în zilele
noastre, când înţelepciunea este
înlocuită cu tot felul de preocupări, mai
ales cea de înavuţire, acaparare pe
nedrept, plăceri lumeşti sub toate
formele ş înjosire a firii omeneşti.

Dumnezeu a lăsat înţelepciune
primului om, lui Adam, făcându-l
stăpân peste toată făptura. El avea
înţelepciunea de a putea stăpâni şi
conduce Universul creat, beneficiind
de darul lui Dumnezeu ce l-a făcut
coroana creaţiei. Dar cea mai mare
înţelepciune trebuia să o aibă Adam
în a-L cinsti şi asculta pe Dumnezeu,
Creatorul său. Dar diavolul, sub forma
şarpelui, i-a întunecat mintea omului,
făcându-l să nu asculte de porunca lui
Dumnezeu, insuflându-i dorinţa de
mândrie şi slavă deşartă, încercând să
fie asemenea lui Dumnezeu. A fost o
greşeală  ce i-a adus căderea şi
izgonirea din Rai, pierzând starea de
fericire pe care o avea, dar pe care
nu a avut înţelepciunea să  o
preţuiască. Astfel a schimbat fericirea
veşnică cu moartea, într-o clipă de
neînţelepciune.

Dintotdeauna diavolul a vrut răul
omului, căderea lui, şi nu s-a lăsat până
ce nu a obţinut-o. A vrut să-l vadă pe
om departe de Dumnezeu pentru a nu
se mai bucura de dragostea Lui. Însă
Dumnezeu, Cel Milostiv, nu l-a pierdut
definitiv pe om, ci doar l-a izgonit,
rânduindu-i să muncească pământul cu
sudoarea frunţii şi să se ostenească
pentru cele de trebuinţă vieţii. Iată
unde duce neascultarea de Dumnezeu
şi lipsa înţelepciunii! Mărirea deşartă
surpă înţelepciunea şi omul cade.

Însă de-a lungul timpului,
Dumnezeu a rânduit oameni înţelepţi
care prin insuflare de la Duhul Sfânt
au scris multe învăţături folositoare şi
de o adâncă înţelepciune. Prin aceasta

Doina Maria Rusu OLARU

(continuare în p. 16)
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ei au luptat cu tărie împotriva lucrării
diavolului şi a consecinţelor acestei
lucrări. Dumnezeu le-a dat înţelep-
ciunea ca pe un dar şi datorită vieţii
curate şi plăcute lui Dumnezeu pe care
au trăit-o. Omul poate deveni înţelept
şi în urma unei greşeli făcute, dar numai
dacă se îndreaptă căindu-se, hotărând
să nu mai greşească şi cerând iertare
de la Dumnezeu. Exemplu îl avem pe
Împăratul şi Proorocul David care s-a
căit în urma păcatului făcut prin
uciderea lui Urie şi fărădelegea de a-i
lua soţia. S-a căit, a plâns cu amar, a
cerut iertare Domnului şi a scris
Psalmul 50, un psalm al pocăinţei. Deci
omul se poate înţelepţi chiar prin faptele
sale necugetate, cu condiţia să le
regrete şi să se îndrepte. Înţelept a fost
şi regele Solomon, după cum citim în
Cartea a III-a a Regilor: „Şi a dat
Domnul lui Solomon înţelepciune multă
şi pricepere… precum nisipul de pe
ţărmul mării şi înţelepciunea lui Solomon
era cu mult deasupra înţelepciunii
tuturor celor din vechime şi deasupra
tuturor înţelepţilor Egiptului.” (III Regi
II, 35) De ce aceasta? Pentru că
Solomon a făcut voia Domnului. Când
el a mers să aducă jertfă lui Dumnezeu
la Ghibeon, i S-a arătat Domnul noaptea
în vis şi i-a zis : „Cere ce vrei să-ţi dau!”,
iar Solomon a cerut pricepere şi
înţelepciune. Domnului I-a plăcut
aceasta deoarece nu a cerut bogăţie
sau viaţă lungă şi ca urmare l-a răsplătit
cu atâta înţelepciune încât Solomon a
rămas celebru prin înţelepciunea sa.

A fi înţelept înseamnă a deosebi binele
de rău, a face ceea ce trebuie şi ce e plăcut
lui Dumnezeu. Neînţelepciunea, mândria
deşartă şi alte păcate îl duc pe om la pieire.
Chiar în vreme de necaz sau durere, omul
înţelept îşi păstrează credinţa şi nu îşi pierde
nădejdea în Dumnezeu, trecând cu uşurinţă
peste toate şi primind răsplata de la
Dumnezeu.

Astfel au făcut Sfinţii Părinţi şi Ierarhii
Bisericii (exemplu: Sfinţii Trei Ierarhi: Sf.
Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur,
Sf. Grigorie de Nazianz) ce au strălucit
ca nişte stele luminoase pe firmamentul

Bisericii şi al lumii. Ei ne-au lăsat o
mulţime de scrieri, sfaturi, învăţături,
rugăciuni, rânduiala Sfintei Liturghii, toate
sub insuflarea Duhului Sfânt şi al
înţelepciunii. Prin toate ne îndeamnă la o
viaţă curată şi trăită în frica de
Dumnezeu. Frică însă fără teamă, ci cu
respect şi iubire faţă de Creator,
încercând să nu Îl supărăm prin fapte
necugetate.

Tot înţelepciune înseamnă şi a ierta
celor ce ne fac rău, rugându-ne pentru
ei şi nefăcând astfel plăcerea celui rău.
Este de fapt îndemnul Mântuitorului:
„Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor
ce vă urăsc…” (Matei V, 44) Cel ce
va face astfel va da dovadă de multă
înţelepciune şi stăpânire de sine.
Înţelept este şi cel care îşi va lumina
candela sufletului cu untdelemnul
faptelor bune pe tot parcursul vieţii.

A ierta este un lucru înţelept; a iubi
pe vrăjmaş, la fel. A tăcea atunci când
trebuie este tot înţelepciune. Dar a
respecta poruncile lui Dumnezeu este
cel mai înţelept lucru. Ea ne va ajuta
să fim iubiţi de Dumnezeu, iertaţi de
păcate, recunoscuţi ca fii ai Săi şi
răsplătiţi cu viaţa veşnică. Nimic altceva
nu este mai presus decât aceasta.

Înţelepciunea şi dragostea divină
faţă de om s-au concretizat prin
întruparea Fiului lui Dumnezeu şi
Jertfa Sa pe cruce, pentru izbăvirea
noastră de păcat şi moarte. La acest
act suprem trebuie să răspundem şi noi
cu înţelepciunea împlinirii faptelor
bune şi a poruncilor lui Dumnezeu.
Însă  se pare că  tocmai această
înţelepciune îi lipseşte lumii de astăzi
care trăieşte, în general, departe de
Dumnezeu şi în negura păcatelor,
neputând vedea adevărata cale care
duce către lumina lui Dumnezeu.
Lupta noastră trebuie să fie puternică
pentru că şi diavolul se luptă cu putere.
Trebuie să cerem de la Dumnezeu în
rugăciune înţelepciunea lui Solomon
pentru a putea discerne binele de rău
şi pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi a-i
fi de folos aproapelui nostru.

Toţi sfinţii care au pătimit pentru
credinţa în Hristos au avut o mare
înţelepciune pentru că au ştiut să se
lepede de „amăgirile” lumii înşelătoare
şi au ales calea suferinţei, a crucii, ceea
ce i-a dus către Împărăţia lui
Dumnezeu. Înţelepciunea este astfel
calea spre mântuirea sufletului.

    Doamne, Părinte Ceresc, Te
rugăm cu smerenie să ne dai înţelepciune
aşa cum a avut şi Solomon, căci fără ea
nu vom fi niciodată fericiţi oricât ne-ar
oferi această lume pieritoare şi plină de
păcate! Dă-ne înşelepciunea de a Te
iubi, de a face poruncile Tale şi de a trăi
o viaţă plăcută Ţie, ca să ne poţi numi fii
ai Tăi!

Dumnezeule Părinte,
Noi suntem copiii Tăi,
Apără-ne, Tată Sfinte,
Să nu cădem în nevoi!

În Tine-i nădejdea toată
Ca noi să ne mântuim,
Ocroteşte-ne, Bun Tată,
De păcat să ne ferim!

În braţele de Părinte,
Noi ne simţim ocrotiţi,
Spre noi, fiii Tăi, Preasfinte,
Darurile să-Ţi trimiţi!

Şi pe calea cea spinoasă
Să ne fii sprijinitor,
Căci numai pe-o cale aspră
Îţi vom fi noi următori!

Dă-ne duhu-nţelepciunii,
Doamne, Tată Creator,
Să scăpăm din valul lumii
Sufletul nemuritor!

Dă-ne-o rază din privirea-Ţi
De Părinte iubitor,
Să-ncălzească-a noastre inimi,
Fă-ne gând înălţător!

Din deşartă lumea asta
Scoate-ne, Tată Ceresc,
Du-ne în Împărăţia
Unde sfinţii Îţi slujesc!

(urmare din p. 15)
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Mulţi oameni postesc, mulţi nu;
mulţ i  cred că postesc; unii sunt
credincioşi, alţii mai puţin credincioşi;
foarte mulţi nu postesc deloc; unii
credincioşi postesc mai mult, alţii mai
puţin; unii ţin într-un anumit fel postul,
alţii în alt fel. Unii ştiu ce este postul,
alţii cred că ştiu, iar alţii nu ştiu deloc.
Pe alţii nici nu îi interesează sau le
este indiferent. „Este o chestiune a
Bisericii, a preoţilor şi călugărilor, nu
mă  pr iveş te…“ spunea c ineva
deunăzi.

Pe de altă parte mulţi credincioşi
postesc, dar nu ştiu de ce o fac sau,
mai bine zis, nu percep care sunt
înţelesurile adevărate ale postului şi
semnificaţiile lui profunde. Pentru ce
postim? Este bine să ţinem rânduielile
de post? Ce foloase dobândim postind?
Este esenţ ial pentru mântuirea
sufletului? Este obligatoriu? Ce este, în
definitiv, postul?

Chiar dacă s-a vorbit şi s-a scris
foarte mult despre acest subiect şi
despre înţelesurile noţiunii de post
(desigur mulţi au făcut-o mult mai bine
decât încercăm aici în aceste rânduri)
considerăm că  este oportun să
încercăm prin câteva enunţuri sau, mai
bine zis, gânduri aşezate pe hârtie, a
răspunde măcar parţial şi general la
câteva din întrebările enunţate mai sus,
precum şi altele pe care, în mod
legitim, ni le punem atunci când
încercăm a vorbi despre post şi spre
lămurirea celor care vor să adâncească
învăţătura despre el. Menţionăm că
expunerea de mai jos consemnează
doar câteva idei generale şi (am dori)
pe înţeles legate de post şi nu are
pretenţia de a epuiza subiectul nefiind
nici o abordare teologică aprofundată
şi ştiinţifică asupra celor enunţate.

Printre căile pe care creştinul le are
la îndemână şi pe care poate merge
spre a creşte şi a se desăvârşi în
Dumnezeu se numără POSTUL.

Aşadar postul este CALE, drum
spre desăvârşire, spre mântuire, deci
spre viaţa veşnică.

Învăţătura de credinţă ne arată că
postul este înfrânarea de bună voie de la
anumite mâncăruri şi băuturi, în
perioadele şi zilele stabilite de Biserică,

dar şi de la toate deprinderile şi obiceiurile
rele, înfrânând pornirile trupului de la orice
înseamnă plăcere sau păcat.

Postul este deci ÎNFRÂNARE de
bunăvoie, abstinenţă voită (nu impusă)
pentru primenirea şi curăţirea sufletului
şi a trupului.

Postul este o lucrare a VOINŢEI
omului care doreşte să se autode-
păşească şi să-şi întărească în aşa fel
voinţa spre a face cât mai mult bine.

Postul înseamnă VIRTUTE,
eliberare de rău, contopirea fiinţei cu
binele şi stăruinţa în el, golirea de
„balastul“ răutăţilor.

Postul este CĂINŢĂ, adica metoda
sigură de întoarcere spre Dumnezeu şi
spre mântuire. Astfel postul înseamnă
şi PLÂNGERE a păcatelor şi lacrimi de
umilinţă: „Uşile pocăinţei deschide-mi
mie…“ (din cântările Triodului)

Postul înseamnă SCHIMBARE de
atitudine, îmbunătăţ irea vieţ i i
duhovniceşti, înălţare spirituală, puritate
fiinţială.

Postul este SLUJIRE a lui
Dumnezeu, act de cult la îndemâna
fiecarui credincios; el poate fi
LITURGHIA zilnică a fiecărui creştin.

Postul mai înseamnă DRAGOSTE
pentru Dumnezeu şi lucrările Lui.

Postul înseamnă  JERTFĂ, adică
renunţarea de bunăvoie la orgoliul şi eul
propriu, la confortul plăcerilor, după
modelul Hristos; astfel postul devine
CRUCE, ALTAR pe care răstignim
poftele.

Postul este GOLGOTA pe care şi
prin care urcăm spre Înviere.

Postul înseamnă SMERENIE,
adică uciderea oricărei porniri spre
mândrie sau slavă deşartă; cel mândru
nu poate posti niciodată pentru că nu-l
lasă mândria sau, dacă o face, este
numai de ochii lumii.

Postul este ASCULTARE  de voinţa
lui Dumnezeu şi învăţătura Sa; cel ce
posteşte este în ascultarea şi rânduiala
Bisericii, ca lucrare a Duhului Sfânt în
lume.

Postul este BUCURIE – bucuria de
a face ceva pentru Dumnezeu: „…nu fiţi
trişti când postiţi…“ (Matei VI, 16)

Postul este mijloc de
DESĂVÂRŞIRE a fiinţei umane şi de

asemănare cu Creatorul, pentru că
suntem zidiţi după Chipul Său.

Postul este PURIFICARE  a
sufletului şi a trupului, curăţire de otrava
păcatului.

Postul este şi ARMĂ de luptă
împotriva diavolului: „Acest soi de
demon nu iese decât cu rugăciune şi
cu post.“ (Matei XVII, 21)

Postul este şi ÎNVIERE – pentru
că prin el suntem într-adevăr vii şi
nerobiţi morţii păcatului; prin el ieşim
din letargia răului.

Postul înseamnă, deci, VIAŢĂ
duhovnicească ş i trupească
nesubjugată de pofte.

Postul este ELIBERARE de sub
apăsarea greutăţii materiei, de sub
presiunea trupului şi a păcatului.

Postul înseamnă LUMINĂ pentru
că deschide ochii spre cele
duhovniceşti şi înlătură întunericul,
orbirea patimilor.

Postul înseamnă RENAŞTERE –
revitalizare şi revigorare a omului
credincios în drumul lui către
transcendentul divin.

Şi nu în cele din urmă, postul
înseamnă BIRUINŢĂ asupra ispitelor,
păcatelor şi patimilor, asupra răului sub
toate formele.

Desigur, am putea continua cu
enunţurile despre post; am încercat
doar câteva pentru a lămuri întru câtva
problema postului, dar, mai ales,
pentru a fi un îndemn şi o provocare
pentru cei ce citesc aceste rânduri de
a experimenta prin post: CALEA spre
desăvârşire, ÎNFRÂNAREA, VOINŢA,
VIRTUTEA, CĂINŢA, PLÂNGEREA
păcatelor, SCHIMABREA de atitudine,
SLUJIREA lui Dumnezeu, LITUR-
GHIA, DRAGOSTEA, JERTFA,
CRUCEA, GOLGOTA, SMERENIA,
ASCULTAREA, BUCURIA, DESĂ-
VÂRŞIREA, PURIFICAREA, ARMA
de luptă cu diavolul, ÎNVIEREA,
VIAŢA, ELIBERAREA, LUMINA,
RENAŞTEREA şi în final BIRUINŢA.

„Deschide-mi, Doamne, uşile
pocăinţei şi dă-mi puterea de a posti şi
sluji Ţie cu smerenie şi credinţă!“

Preot Vasile PANŢIRU
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Pentru că de personalitatea lui se
leagă prin tradiţie trecutul istoric al
comunităţii noastre, de la înfiinţare.

Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a născut
la 12 km de noi, la Borzeşti,
petrecându-şi copilăria în această Vale
a Trotuşului, binecuvântată de
Dumnezeu. Copilăria i-a fost marcată
de legenda „Stejarului din Borzeşti“,
ctitorind frumoasa biserică în 1464 cu
hramul „Adormirea Preasfintei Născă-
toare de Dumnezeu“, întru pomenirea
înaintaşilor săi, pe rădăcina stejarului
cu pricina şi în memoria prietenului său,
Gheorghiţă, ce va deveni parcă hărăzit
de Dumnezeu, alt personaj, cu acelaşi
nume, al „Sfântului Gheorghe“, pe
steagul lui de luptă.

Ştefan cel Mare ş i Sfânt s-a
remarcat ca cel mai mare domnitor al
neamului românesc din toate timpurile.

Toţi domnitorii au avut o contribuţie mai
mică sau mai mare în făurirea istoriei
neamului românesc dar nimeni n-a avut o
domnie atât de lungă de 47 ani, 2 luni şi
18 zile, în fruntea oştirii de moldoveni viteji,
cu tot atâtea războaie drepte de apărare
a gliei strămoşeşti şi a
credinţei creştin-ortodoxe,
împotriva păgânilor şi a unor
vecini hrăpăreţi precum
Matei Corvin învins la Baia
în 1467 pentru îndrăzneala
de fi invadat Moldova
ocupând şi Târgu-Trotuş,
oraş de vamă.

Noi suntem în Europa
dintotdeauna şi să nu uite
popoarele Europei de
sacrificiul poporului român
sub cârmuirea celui mai
dârz, viteaz şi iscusit
Voievod al Moldovei
„Ştefan cel Mare şi Sfânt“,
care timp de 47 de ani – 1457 –1504 –,
a fost şi „Apărătorul Creştinătăţii
Europene“, fără de care, noi toţi n-am
exista astăzi.

Să nu râvnească nimeni la tot ce-am
clădit de-a lungul timpului pe acest
pământ binecuvântat de Dumnezeu,
stropit cu sânge în luptele cu trei imperii
şi nu numai, fără ca nimeni să nu ne
poată îngenunchea! Dar niciodată n-am
luptat pentru subjugarea altor popoare.

Ştefan cel Mare şi Sfânt şi-a iubit
ţara lui Moldova ca nimeni altul, pe care
noi, urmaşii secolului al XX-lea, n-am
fost vrednici s-o păstrăm întreagă, aşa
cum ne-a lăsat-o la despărţire: „Moldova
n-a fost a strămoşilor mei,
n-a fost a mea şi nu e a
voastră, ci a urmaşilor
urmaşilor noştri, în veacul
vecilor“, pentru care ne vor
judeca generaţiile viitoare.

În acelaşi timp, l-a
iubit şi pe Dumnezeu, ca
puţini domni pământeni,
ceea ce o dovedesc cele
47 de mânăstiri şi biserici
zidite de el care împodo-
besc Moldova noastră ca
o salbă, alături de care,
cetăţi şi locuri de bătălii, ori legende,
cântece şi poezii grăiesc despre
faptele sale de vitejie şi dreptate.

„Ştefan, Ştefan, Domn Cel Mare,
Seamăn pe lume nu are
Decât numai mândrul Soare!“
„Statuile, monumentele şi lăcaşu-

rile de odihnă ale Eroilor neamului, sunt
pentru ţară ca şi icoanele
din casele noastre“,
spunea Nicolae Iorga.

Nu pleca la luptă, înainte
de a se ruga lui Dumnezeu,
în biserică, după care, cu
sabia şi steagul de luptă
reprezentându-l pe Sfântul
Gheorghe omorând balaurul,
pornea lupta.

De ce Sfântul Gheor-
ghe? Pentru că acest
sfânt, provenind dintr-o
familie de creştini convinşi
în Iisus Hristos, a urmat
cariera armelor, ajungând
comandant de armată

foarte apreciat de împăratul păgânilor
pentru faptele sale de vitejie, fără să ştie
că – Gheorghe – era şi un ostaş creştin,
alături de cei chemaţi să-L urmeze pe
Hristos. Când împăratul a hotărât
persecutarea creştinilor, Gheorghe s-a
împotrivit mărturisind: „Voi fi ostaş al
Împăratului meu Hristos şi nimic nu mă
poate opri de dragostea în Hristos“. A
fost întemniţat şi supus celor mai
groaznice torturi, obligându-l să învie un

mort, pentru a-şi dovedi credinţă în
Hristos, ceea ce a reuşit, tulburând ceata
demonilor,  mărturisind: „Unul este
Dumnezeu adevărat, Hristos“. În final, i
s-a tăiat capul în 23 Aprilie, când B.O.R.

îi sărbătoreşte martiriul, iar
Ştefan cel Mare l-a impri-
mat pe steagul de luptă
omorând balaurul, simbo-
lizând lupta creştinilor
împotriva păgânilor şi a
demonilor, pe care a scris
şi o rugăciune, slăvindu-l
pentru victoriile sale.

Fie ca jertfa lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt, care
odihneşte la Mânăstirea
Putna, să ne întărească
dreapta credinţă în Hris-

tos, pe calea mântuirii. De altfel, Sfântul
Sinod al B.O.R. a rânduit prăznuirea
dreptcredinciosului Ştefan cel Mare şi
Sfânt, la 2 iulie fiind binecuvântat de toţi
preoţii la Sfânta Liturghie.

De faptele mari şi istorice de pe
Valea Trotuşului se leagă şi multe
legende, ca şi cea a satului VIIŞOARA,
din vremea domniei lui Ştefan: „În
călătoriile sale prin Moldova, a trecut
mai des pe aceste locuri, cu puţini
locuitori pe atunci, 10-20 căsuţe-odăi,
spre «ocna de sare» pe care pusese
«monopol domnesc», pentru acordarea
ctitoriei sale de la Putna, anual, de la
«ocna noastră de la Trotuş, câte 150
de drobi de sare». Şi, însetat cum era,
a oprit la o căsuţă, cerând unei bătrâne
o cană cu apă. Bătrâna i-a dat o cofiţă
cu vin. Întrebată de unde are acest vin
bun, ea a răspuns: «Din viişoara mea,
Măria Ta!» La care Ştefan cel Mare a
spus: «De-acum înainte acest sat să
se numească VIIŞOARA!»“

Din bătrâni se ştie că atunci când
a pierdut bătălia de la Războieni, a pornit
prin plaiurile Moldovei adunând o nouă
oaste. Cum era şi rănit, ar fi poposit din
nou pe la această bătrână, pe nume
„Crăciunoaia“, alţii îi spun „Crăciuniţa“,
pentru oblojirea rănilor, după care a
plecat spre Munţii Vrancei unde ne
întâlnim cu o altă legendă „Baba
Vrâncioaia şi cei şapte feciori“.

Înv. Florica VLEJA
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August, 2005, postul Adormirii Maicii
Domnului. După un drum de o oră şi ceva
până la Muncie, cu o scurtă pauză aici,
am plecat spre mănăstire, unde am ajuns
după amiază. După ce ne-am cazat la
arhondaric, am făcut cunoştinţă cu maica
stareţă şi, cu surprindere, am aflat că-i
moldoveancă de-a noastră, plecată de la
mănăstirea Văratec.

Cu binecuvântare, am ajutat la
pregătirile ce se făceau în mănăstire
pentru că urma să fie hramul; şi cum
datoria unui ortodox este să se
mărturisească, pentru mine a fost o
adevărată încântare discuţia cu
părintele arhimandrit Roman Braga.

Cu o voce blândă, molcomă, cu
faţa luminoasă, albit de ani, într-o
românească limpede, te îndeamnă să
ierţi şi să te rogi chiar şi când eşti în
maşină, îţi dă sfaturi de viaţă, îţi face
comparaţie între felul de a fi de la noi
şi de la ei. Asculţi şi parcă ai vrea să se
prelungească povăţuirea şi sfatul.

Dar mai sunt şi alte persoane la
mărturisit şi nu trebuie să-l obosesc
prea mult pe părintele, care abia-şi
condusese pe ultimul drum pe sora sa,
monahia Benedicta, trecută la cele
veşnice la 7 august.

Născut la Condriţa, judeţul Lăpşuna
din Basarabia, părintele a intrat la 12 ani
la mănăstirea Căldăruşani, apoi a făcut
seminarul la Cernica, Bucureşti şi
Chişinău, apoi Facultatea de Litere şi

Filozofie, apoi cea de Teologie la
Bucureşti. A făcut parte din grupul „Rugul
Aprins.“

În 1948 era arestat, anchetat şi
condamnat la 5 ani închisoare; eliberat,
apoi din nou arestat şi condamnat la 18
ani muncă silnică pentru activitate
duşmănoasă la adresa regimului comunist.

Din 1972 este în SUA, iar din 1988
s-a retras la mănăstirea „Adormirea
Maicii Domnului“ din Rives Junction,
Michigan, unde slujeşte în prezent, şi
unde am avut bucuria să-l cunosc.

Părintele Braga îngrijeşte apariţia
unui jurnal monastic intitulat „Rugul
aprins“, „The burning bush“, care pe
prima pagină conţine icoana „Adormirii
Maicii Domnului“, iar în engleză şi
română cuvintele: „Binecuvântată eşti
tu, stăpână, cu lumina Fiului Tău
luminează-ne pe noi!“

Rugându-l să-mi dea autograf pe o
carte de convorbiri duhovniceşti a Sfinţiei
sale cu Preasfinţitul Andrei de Alba Iulia,
şi-a scris doar numele, spunând că nu
poate să scrie mai mult; i-am mulţumit
şi pentru atât, şi-am mai mulţumit
Domnului că mi-a dat şansa să-l cunosc
pe părintele, să primesc binecuvântarea
şi împărtăşania din mâna Sfinţiei Sale.

Abia aştept să ajung iar în acest
an la mănăstire şi să-l găsesc pe
părintele sănătos, învăţându-ne cuvântul
Adevărului.

D. MITU

În viaţa de toate zilele auzim adesea aceste
cuvinte:  recunoscător,  recunoscut,  recunoş-
tinţă. De la sine se poate înţelege că este vorba
despre această floare rară care se oferă celor
ce s-au ostenit în mod aparte, unor persoane
care s-au jertfit în diferite prilejuri din viaţă. Cei
care s-au jertfit pentru PATRIE, au fost cu sutele
şi cu miile de ostaşi ROMÂNI, din toate colţurile
Ţării, pentru libertate şi demnitate naţională şi
creştinească. În cinstea şi memoria Eroilor
Martiri ROMÂNI, s-au ridicat mausolee,
monumente, s-au dat şi denumiri de străzi în
unele oraşe din ţară etc. Dar  mai presus de
toate s-au ridicat Altare de Rugăciune, unde se
pomenesc numele lor în timpul slujbelor.

Pe Masivul Cireşoaia în anul 2000, cu
binecuvântarea ş i aprobarea Episcopiei
Romanului, P. Cuv. Claudiu Panţâru, prin
inspiraţie divină şi prin trudă şi jertfă stropită cu
lacrimi a adus ca prinos de Recunoştinţă Eroilor
Martiri Români căzuţi la datorie pe aceste locuri
un Altar de Rugăciune cu numele Mănăstirea
Cireşoaia, având ca hram „Cv. Eftimie cel Mare“.
Cu timp şi fără timp inimosul Stareţ Protosinghel
Claudiu Panţâru, a dat viaţă locului în Istoria
Neamului şi a Culturii Româneşti prin ridicarea
Sfintei Mănăstiri. Osteneala şi Jertfa depusă au
fost bine apreciate şi recunoscute de Prea Sfinţitul
Eftimie, Episcopul Romanului, dându-i rangul de
protosinghel. Personal, Părintele Stareţ Claudiu
a restauratCrucile de Piatră ce rămăseseră uitate
şi care marcau locurile unde s-au jertfit ostaşii
români, totodată a împrejmuit cu un grilaj crucea
de piatră şi locul care poartă numele: „MASA
REGINEI“. Pentru aceste gesturi de patriotism
creştinesc, Asociaţia Naţională, „Cultul Eroilor“ i-a
acordat titlul de „Membru de onoare“ pentru
contribuţia deosebită în activitatea de cinstire a
eroilor martiri care s-au jertfit pentru apărarea
gliei străbune şi înfăptuirea marilor idealuri ale
neamului românesc. În ziua de 13 noiembrie
2007 i s-a oferit titlul MEMBRU DE ONOARE,
cum l-au primit şi alţi merituoşi care şi-au adus
aportul pentru cinstirea înaintaşilor. Toate sincerele
felicitări părintelui stareţ, Protosinghelul Claudiu
Panţâru şi îi dorim multă sănătate şi succese în
rezolvarea altor probleme ale Mănăstirii pe care
cu onoare şi cu credinţă jertfelnică o conduce,
întru Slava Prea Sfintei şi de Viaţă şi nedespărţitei
Treimi şi spre mântuirea tuturor.

Protosinghel Spiridon UNGUREANU

E ziua ta, femeie,
Tu, care naşti viaţă,
Tot omul, care-i Om,
De ziua ta te nalţă.

Ca mamă şi soţie
Timpul îl preţuieşti,
Iar când necazul vine
Tu lacrima mi-o ştergi.

De veghe zi şi noapte
O viaţă, mamă,-ai stat

Ca noi să creştem oameni
Mari cu adevărat.

Când ne chemai la masă
Bucate să ne-mparţi
Nu te vedeam tu, mamă,
Mâncând cu-adevărat.

Doar ciuguleai, măicuţă,
O dată, de trei ori,
Şi erai fericită
Că suntem sătui noi.

3 februarie 2008
Prof. Elena BUSUIOC
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Acestea sunt cuvintele de laudă
adresate în chip deosebit de slujitorii
Sfintei Biserici şi de creştinii ortodocşi
către Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
pe care-l sărbătorim în fiecare an la
data de 20 ianuarie. În acest an, 3008,
ziua lui de prăznuire s-a suprapus cu
Ziua Domnului, adică Duminica.

Aşa după cum fiecare biserică sau
mănăstire are un sfânt ocrotitor, şi
Sfânta Mănăstire de pe muntele
Cireşoaia are, încă de la data de 1
ianuarie 2000, hramul Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare, mânăstirea fiind
ridicată şi în memoria ostaşilor români
căzuţi la datorie în vara anului 1917 pe
aceste locuri, pentru apărarea gliei
străbune şi a dreptei credinţe.

În biserica din lemn construită în stil
maramureşean, s-a oficiat Sfânta
Liturghie cu un sobor de preoţi şi diaconi,
având ca protos pe P. Cuv. Arhimandrit
Epifanie de la Mânăstirea Măgura.
Răspunsurile şi cântările la strană au fost
date de un grup de măicuţe tot de la
Mânăstirea Măgura.  Creştinii care au
avut dragoste să-i aducă cinstire şi laudă
Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare au
urcat cu greu pe drumul şerpuit ce duce

spre mănăstire. Deşi condiţiile de urcare
au fost destul de vitrege, totuşi dragostea
şi credinţa au biruit şi bunii noştri creştini
au participat cu însufleţire la tot
programul duhovnicesc desfăşurat în
această zi binecuvântată a hramului.

Prea Cuviosul protosinghel Claudiu,
stareţul nostru, le-a mulţumit tuturor
pentru prezenţă şi participare la Sfânta
Liturghie. De asemenea au fost felicitaţi
şi binefăcătorii şi toţi ostenitorii care  au
contribuit cu ofrande pentru hramul
mânăstirii, dăruindu-li-se fiecăruia câte
o cruciuliţă şi un pachet de hrană.

N-a fost uitat Prea Sfinţitul Eftimie,
Episcopul Romanului, care poartă
numele Sfântului nostru ocrotitor.
Părintele stareţ Claudiu l-a felicitat după
cuviinţă, încheind astfel această zi de
aleasă bucurie duhovnicească.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să
ne ajută să ajungem şi în ceilalţi ani şi
întru mulţi ani să sărbătorim, cu pace şi
sănătate, pe Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare, aici, la Mânăstirea  Cireşoaia ce-i
poartă numele.

Protosinghel Spiridon
UNGUREANU

Un lucru consemnat despre Sfânta rugăciune
este că ea nu poate fi înlocuită cu nici o altă faptă,
nu poate fi substituită prin nimic altceva. În materie
de spiritualitate, Mântuitorul Iisus Hristos este Cel
care ne cere şi ne spune: „Privegheaţi şi vă rugaţi
să nu cădeţi în ispită!“, iar Sfântul Pavel spune:
„Neîncetat să vă rugaţi!“. Priceperea şi rugăciunea
sunt două arme cu care sufletul se înaripează.

Rugăciunea încălzeşte inima, inima
încălzeşte sufletul, sufletul păzeşte mintea, iar
mintea păzită, cum spunea părintele Stăniloae,
poate să urce pe muntele faptelor bune şi, când
întâlneşte norul Duhului Sfânt chemat prin
rugăciune, ea se răpeşte şi nu mai gândeşte
omeneşte. Sfântul Apostol Pavel consemnează:
„Nu ştiu dacă a fost în trup sau în afară de trup,
dar ştiu că a fost răpit până la al treilea cer, unde
ochiul n-a văzut, mintea nu pricepe, urechea nu
poate să audă şi limba nu poate să vorbească“.

Mântuitorul spune clar în Evanghelie: „Cereţi
şi vi se va da, bateţi şi se va deschide, căutaţi şi
veţi afla!“ A căuta înseamnă a te ruga şi avem
pilda din Evanghelie în care acea femeie l-a sâcâit
atât de mult pe judecător, până i-a făcut dreptate.
Şi tot în Sfânta Scriptură e consemnat: „Dacă ştiţi
să cereţi când vă rugaţi, şi ce vreţi, veţi primi şi
veţi avea.“Ca dovadă, credinţa numai cât un
sâmbure de muştar e în măsură să mute munţii.
Este o esenţă a Sfintei Liturghii care spune că
noi înşine şi unii cu alţii şi viaţa noastră lui Hristos
Dumnezeu să o dăm; să-I dăm viaţa nu prin
altceva, decât prin rugăciune.

Petre Ţuţea spunea în opera sa „Tratatul
de Antropologie creştină“ că destinul omului,
„desfăşurându-se sub cupola Absolutului“, se
leagă în cer şi tot acolo se dezleagă. În această
lume, în care „singurătatea e privelegiul
sfinţilor“, salvarea şi mântuirea omului creştin

sunt date de „alegerea drumului drept“ în
lumea sfinţilor, pentru că, aşa cum spune Biblia
şi reafirmă Petre Ţuţea, „creştinul cunoaşte
prin iubire.“

Pe drumul cunoaşterii, demnităţii, libertăţii,
adevărului şi mântuirii, calea credinciosului este
„umilinţa în rugăciune“, în schimb necredinciosul
îşi poartă cu obstinaţie disperarea, mărginirea,
resemnarea şi veşnica teamă de moarte şi de
necazul atotcuprinzător.

Rugăciunea este mărturisirea neputinţei
noastre şi a altora, în Numele Domnului Iisus,
înaintea ochilor uimitori ai unui Tată Care ştie,
înţelege mângâie şi răspunde. Rugăciunea e
respiraţia şi tânjirea duhului după Dumnezeu.

Secretul oricărei căderi este lipsa de
rugăciune. (Viaţa lui Saul din V. Testament şi cea
a lui Iuda Iscarioteanul din N.Testament ne sunt
suficiente mărturii pentru aceasta)

Să stăruim în rugăciuni, e bine să nu începem
ziua fără Cuvântul lui Dumnezeu, să începem
citirea Cuvântului cu o scurtă rugăciune:
„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate
ale legii Tale!“ (Ps 118, 18).

Să ne închinăm Lui pentru ceea ce este El.
Să-I mulţumim pentru Ceea ce a făcut El

pentru noi şi pentru alţii. Să spunem Domnului
că-L iubim, să-L lăudăm pentru ceea ce a făcut
şi să ne ridicăm fără să fi cerut un singur lucru.

Iisus a zis: Oare nu au fost curăţiţi toţi zece?
Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât
străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui
Dumnezeu? (Luc. 17, 17-18).

Lauda e amintită de peste nouă sute de ori
numai în Psalmi. Pentru prima oară lauda este
amintită în Biblie în (Geneza 29, 35). Domnul
nostru a venit din seminţia lui Iuda (laudă): „O
de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru
bunătatea Lui şi pentru minunea Lui faţă de fiii
oamenilor!“ (Ps 107, 8)

Să vedem ticăloşia propriilor noastre
inimi, să ne mărturisim că nu dorim cu adevărat
să ne rugăm. Nu dorim să vorbim cu Tatăl
nostru binecuvântat, atât sunt de reci inimile
noastre; că nu ştim cum trebuie să ne rugăm,
de aceea inimile noastre strigă la El să ne
înveţe; că nu ne putem ruga; că nu ne-am
rugat în trecut aşa cum trebuia.

Să-I cerem ca Duhul Sfânt al Său să Se
roage pentru noi, că nu există rugăciune
adevărată dacă nu strigă în noi Dumnezeu Duhul
Sfânt la Dumnezeu Tatăl în Numele Domnului
Iisus Hristos. Amin!

Să ne rugăm aşteptând roua binecu-
vântărilor Lui!

Zânica MIHAI
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Activitatea religioasă în penitenciar
este reglementată de Legea nr. 275/
2006 privind executarea pedepselor
privative de libertate şi a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal. Aceasta prevede la
Art.40 – alin. 1 şi alin. 2 – că  libertatea
conştiinţei, a opiniilor şi libertatea
credinţelor religioase ale persoanelor
aflate în executarea pedepselor privative
de libertate nu pot fi îngrădite; iar
persoanele condamnate pot participa, pe
baza liberului consimţământ, la servicii
sau întruniri religioase organizate în
penitenciare şi pot procura şi deţine
publicaţii cu caracter religios, precum
şi obiecte de cult.

În prezent, în cadrul secţiei deţinere
a Şcolii Naţionale de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare şi a Centrului
de Reeducare Tg. Ocna susţin activităţi
de asistenţă religioasă reprezentanţi ai
Bisericilor: Ortodoxă (Asociatia Oastea
Domnului), Romano-catolică (Ordinul

Preacuratelor de Parma din Tg. Ocna)
şi Adventistă (Serviciul Umanitar
pentru Penitenciare). Aceştia asigură
– în acelaşi timp – activităţi de asistenţă
sociofamilială în vederea menţinerii
legăturii cu mediul de suport, asigură
sprijin material pentru nevoile speciale
ale persoanelor private de libertate,
asigură asistenţă morală individuală şi
susţin activităţi de educaţie moral-civică.

Însă majoritatea covârşitoare a
persoanelor private de libertate  aparţin
Bisericii Ortodoxe, iar preotul capelan
al unităţii are o adevarată misiune de
apostolat.

Angajat al unităţii este mereu aproape
de cei care au nevoie de „un pansament
pe rănile sufletului”. Atribuţiile sale sunt
multiple: pe lângă oficierea periodică a
slujbelor religioase, conform calendarului
religios şi desfăşurarea de activităţi
duhovniceşti şi religioase cu persoanele
care consimt să participe, aici preotul
susţine un număr de 4 programe de

educaţie proprii şi încă 3 programe în
parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii
civile; în mod curent asigură asistenţă
socială celor aflaţi în nevoie; completează
munca terapeutică a psihologilor prin
parteneriate cu specialişti din societatea
civilă, contribuie la mentinerea unui tonus
somato-psihic bun prin intermedierea de
activităţi cu organizaţii din comunitate. De
asemenea susţine şi ore de religie cu
minorii internaţi, precum şi ore de
comunicare şi negociere de conflicte cu
cursanţii Şcolii de Administraţie.

Preotul unităţii împreună cu
ajutoarele lui, câteva persoane private
de libertate cărora li s-au repartizat
activităţile cu caracter administrativ de
la capelă, încearcă în acest mediu
carceral să aducă lumina, cuvântul lui
Dumnezeu, dragostea Domnului Iisus
Hristos şi mai ales dorinţa de întoarcere
către sine şi către Dumnezeu.

Cronicar

Aşa este supranumit cel ce a fost
unul dintre mulţii martiri creştini care au
pătimit în închisorile regimului comunist.
Puţini sunt cei care, an de an, îşi mai
amintesc de eroii neamului, de rezistenţa
creştină în faţa întunericului ateist.

În acest an, pe 18 februarie, s-au
împlinit 56 de ani de la trecerea la viaţa
veşnică a acestui luptător pentru
Hristos. Evenimentul nu a rămas Preot capelan Paul VAMANU

nemarcat de către cei pentru care jertfa
eroică a înaintaşilor mai contează.
Duminică, 17 februarie 2008, s-a oficiat
o slujbă de pomenire la troiţa ridicată
de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din
România în cimitirul parohiei „Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, la cererea
unui grup de creştini din Bucureşti, care
au dorit să cinstească memoria
înaintaşilor îngropaţi în acel loc.

Luni, 18 februarie 2008, un grup de
3 preoţi din judeţul Galaţi – Preot Lupoaie
Grigore, Preot Ţugui Mirel şi Preot Graur
Săviţă – au vizitat Penitenciarul Spital
Târgu-Ocna, dorind să vadă cu ochii lor
camera de deţinere a fostului deţinut
politic Valeriu Gafencu (1921-1952) şi să

(continuare în p. 22)
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«Cu Domnul spre Golgota» - Pelerinii pe Drumul Crucii

săvârşească o cuvenită slujbă de
pomenire pentru cel şi cei atât de evocaţi
în literatura post-decembristă a martirilor
creştini. Gafencu a trecut, în perioada
detenţiei, prin mai multe penitenciare din
ţară alături de cei prigoniţi pentru
atitudinea lor creştină şi nu numai. Însă,
pentru că s-a îmbolnăvit de plămâni,
suferind de tuberculoză, a ajuns la
Penitenciarul Sanatoriu din Târgu-Ocna.
Aici existau condiţii geografice şi
medicale pentru tratament, dar sub
îndrumarea aceluiaşi regim cu aceeaşi
viziune faţă de cei închişi – ei sunt
duşmanii poporului şi trebuie să fie trataţi
ca atare, „educaţi” sau exterminaţi.

Calităţile de foarte bun creştin ale
lui Valeriu sunt cunoscute astăzi de cei
care au citit sau studiat numeroasele
mărturii ale celor care au făcut parte
din deţinuţii închişi pe criterii politice sau
religioase. Ioan Ianolide este unul dintre
cei care l-au cunoscut şi în mâinile
căruia Valeriu a închis ochii. Cartea
acestuia, „Întoarcerea la Hristos”, este
o bună predanie a mărturisitorilor
români din închisorile timpului. Gafencu
este amintit aici ca figură centrală a
creştinilor din camera de deţinere, ca
un trăitor autentic al idealului creştin
care îi acceptă pe cei din jur şi este
mulţumit cu soarta ce i-a fost dată. Cel
mai tulburător moment este cel al
sacrificiului suprem asumat de către
Valeriu, care a renunţat la tratamentul
pe care i-l procuraseră rudele şi
cunoscuţii pentru a-l salva, în favoarea
unui coleg deţinut mai grav bolnav,
viitorul pastor protestant Richard
Wurmbrand, de origine evreu. Dragostea
de semeni demonstrată în acest fel, în

(urmare din p. 21) acel loc, unde lupta pentru supravieţuire
era deosebit de importantă,
impresionează şi astăzi. Gafencu a
murit la Târgu-Ocna, la 31 de ani, iar
Wurmbrand în America la 82 de ani.
Acest pastor este mai puţin cunoscut
românilor, dar a fost ascultat în
Parlamentul Statelor Unite unde a vorbit
despre atrocităţile regimului comunist
din România, dovedindu-le cu urmele
rănilor de pe corpul său. Recent, a intrat
în clasamentul celor mai cunoscute 10
personalităţi din România. Jertfa lui
Valeriu este mai mult decât una din
spirit de solidaritate umană, fiind  una
profund creştină. El a împlinit porunca
lui Hristos: „Iubeşte pe aproapele tău
ca pe tine însuţi!” (Mt 22, 39)

Felul în care este descrisă în
numeroasele cărţi dedicate lui Valeriu
Gafencu trecerea sa la Domnul este,
de asemenea, emoţionantă. Grav
bolnav, dar plin de încredere creştină
şi de prezenţa, în apropierea camerei
sale de detenţie, a Schitului, pe atunci,
şi a Mânăstirii Măgura Ocnei, de
astăzi, ca element al prezenţei lui
Hristos în lume, se îndreaptă către
patria cerească  având sentimentul
datoriei de creştin înfăptuit.

Cu acelaşi sentiment, al datoriei de
creştin, cei 3 preoţi din judeţul Galaţi
au adus şi împărţit celor aflaţi vremelnic
în custodia Penitenciarului Spital din
Târgu Ocna, 110 pachete conţinând
obiecte de uz personal. Au dorit şi reuşit
să se facă peste timp urmaşii unor
vrednici înaintaşi creştini care au
împletit credinţa cu fapta bună şi L-au
căutat pe Hristos în rândul celor bolnavi
şi întemniţaţi la începutul Postului
Mare din 2008.

În cele ce urmează, vă adresez o invitaţie
la o altă lectură… căci mi-ar face plăcere dacă
ar rămâne permanentă o rubrică intitulată:
„CARTEA, PRIETENA MEA…”.

Pentru a nu fi un creştin superficial (doar de
duminică), avem nevoie de o lectură religioasă care,
alături de rugăciune şi fapte bune, să ne întărească
spiritual… Altfel, duhul lumii va înăbuşi în noi Duhul

lui Dumnezeu… Aşa cum trupul are nevoie zilnic
de hrană, şi sufletul şi mintea au nevoie de hrană
spirituală… care ne ajută să ne ghidăm pe mai
departe în viaţa noastră tumultoasă de zi cu zi…

Este vorba de o propunere literară mai puţin
accesibilă, prin tragismul evenimentelor
prezentate, dar care merită cu prisosinţă efortul
de a o parcurge până la final… S-a făcut referire

la ea şi în alte  numere ale revistei, dar eu aş
vrea să vă conving că e necesar să o lecturaţi:
chiar dacă e mai „dură” prin faptele prezentate,
totuşi, ea e plină de înţelepciune… Mă refer la
cartea „ ÎNTOARCEREA LA HRISTOS” de
IOAN IANOLIDE, o „Predanie a Mărturisitorilor
români din închisori”, „un document pentru o lume
nouă”(Ed. Christiana, Buc., 2006).

Este absolut necesară lectura acestei cărţi
din trei motive:

În primul rând pentru că suntem creştini şi
aici tocmai despre asta se vorbeşte…

În al doilea rând pentru că întâlnim în paginile
ei referire la meleagurile noastre, mai precis la
penitenciarul-sanatoriu din Târgu-Ocna şi la
evenimentele ce s-au petrecut acolo în acele
vremuri cumplite.

În al treilea rând pentru a afla adevăruri
profunde pe care noi nu le ştim…

Pagini de istorie adevărată, contextul istoric
şi politic în care am ajuns în comunism, viaţa din
închisorile comuniste şi martiriul celor ce ajungeau
acolo, „reeducarea”, chipuri de sfinţi ivite în acele
condiţii, rezistenţa din munţi, politică, filozofie,
ideologie, religie, toate le întâlneşti în paginile
acestui „document duhovnicesc” cum îl numea
părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

L-aş recomanda mai ales celor care au uitat
ce-a fost şi care sunt nostalgici după trecutul nu
tocmai îndepărtat… Dar şi celor tineri care nu cunosc
crunta realitate prin care a trecut poporul nostru,
spre a nu mai permite să se repete aşa ceva…

Mi-a fost foarte greu să nu intru în amănunte
deoarece fiece cuvânt se întipăreşte în inimă şi minte,
e plin de durere dar şi de gingăşie şi  înţelepciune…

În mai multe pagini, se face referire la
Târgu-Ocna:

 „Târgu-Ocna e un mic orăşel aşezat într-o
depresiune carpatină străveche, numit aşa fiindcă
de aici s-a scos sare din pământ. Este udat de
apa Trotuşului. Este vegheat de o măgură, pe
care s-a zidit din vechime un schit, al cărui clopot
cu rezonanţă adâncă mângâie sufletele şi natura.

În acest târg a fost construit în 1937, la iniţiativa
doctorului Ioan Cantacuzino, un sanatoriu pentru
deţinuţii bolnavi de plămâni. (…) Aici au fost expediaţi
T.B.C.-iştii cu condamnări mari din toate închisorile
din ţară”… şi apoi se face referire la lotul de bolnavi
din Piteşti sosiţi aici la începutul anului 1950…

În timp ce oamenii se plimbau fericiţi pe străzi
sau îşi vedeau liniştiţi de treburile lor, dincolo de
zidurile „castelului” nostru  se petreceau acele
orori incredibile pentru cei de azi…

Presb. Aurelia GENES

(continuare în p. 26)
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Înşelarea înşelătorului diavol este
veche: Hristos cel Răstignit şi Înviat,
coborând „în iad, ca un Dumnezeu“ a
omorât moartea ridicând pe cei din
întuneric; împăraţii
păgâni, omorând creş-
tinii, sperau să „stâr-
pească“ această cre-
dinţă , dar de fapt o
sporeau căci sângele
martirilor era o adevă-
rată sămânţă roditoare.
Ereticii, propagându-şi
ideile lor, credeau că
inteligenţa lor va trezi
ignoranţa celorlalţi care-i
vor urma ca mari
învăţători, în schimb s-au
văzut biruiţi de Adevăr
şi căzuţi din har. Aşa s-a
întâmplat şi cu regimul
comunist care fără să
vrea şi fără să-şi dea seama a obţinut sfinţi
în loc de victime, în loc de oameni învinşi,
oameni biruitori.

Şi penitenciarul din Târgu-Ocna a fost
o arenă de luptă în care atleţi ai lui Hristos
au biruit moartea sufletească, înviind pentru
Împărăţia lui Dumnezeu. Paginile scrise de
supravieţuitorii temniţelor comuniste sunt
adevărate pagini de pateric.

Dacă ne închipuim spaţiile de
detenţie ca nişte locuri întunecoase, pline
de mizerie şi de duşmănie, această
imagine deplorabilă era compensată de
dragostea, compasiunea şi frăţietatea
între cei întemniţaţi.

Istoriseşte Ioan Ianolide că la un
moment dat lui V. Gafencu i-a fost
confiscată de către un temnicer zelos o
pernă de puf. Un alt temnicer, mai
omenos, i-a restituit-o pe ascuns. Valeriu,
însă, considerând că acesta e darul lui
Dumnezeu, a socotit că e bine să o dea
lui T., care era anchilozat. T. nu a vrut să
o primească şi a dat-o lui Gh. care la
rândul lui a dăruit-o altuia, până ce perna

s-a înapoiat la Valeriu, dăruită de cineva
care nu ştia de unde pornise şi nici cum
ajunsese acolo. Astfel de fapte de
dragoste creştină mai găsim în Patericul

Egiptean (strugurii lui
Macarie, cf. Patericul,
Alba Iulia, 1993, pg.
135).

Valeriu Gafencu a
sădit în inima sa şi
cuvintele Mântuitorului
Care spune că „cel ce
face şi va învăţa, mare
se va chema în Împă-
răţia lui Dumnezeu“; de
aceea Îl vestea pe
Hristos tuturor. Spre
sfârşitul vieţii, prietenii
l-au îndemnat să nu mai
vorbească din pricina
suferinţei, dar ele a
spus: „Nu-mi luaţi a-

ceastă bucurie căci pentru a-L mărturisi
pe Hristos trăiesc; şi de trăiesc, prin mila
Lui trăiesc…“ Cât se aseamănă aceste
cuvinte cu mărturia Sfântului Pavel: „Nu
mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine“!

Gafencu şi-a aşteptat moartea cu
o seninătate care i-a înmuiat şi pe cei
mai cruzi gardieni. Pentru credinţa sa,
Valeriu a fost învrednicit de Dumnezeu
să cunoască ziua când va pleca din
această lume. Pe 2 februarie 1952 şi-a
rugat camarazii să-i procure o lumânare
şi o cămaşă albă pe care să i le
pregătească pentru ziua de 18 februarie
a aceluiaşi an. A mai cerut o cruciuliţă
să-i fie pusă în gură, pe partea dreaptă,
spre a fi recunoscut la o eventuală
dezgropare.

„Cine vrea o clipă de linişte
frumoasă, spune părintele Gheorghe
Calciu, să se oprească asupra morţii lui
V. Gafencu redată în cuvinte simple,
nespeculative de către Ianolide, ceea ce
le face şi mai adânci şi mai deschise
spre veşnicia lui Dumnezeu: «Valeriu

era tot mai epuizat. Gâtul nu mai putea
susţine capul, deci i l-am sprijinit eu cu
mâna. Am trăit atunci cu simţământul
că se dezvăluie tainele creaţiei, că tălpile
picioarelor aveau sub ele un fel de pânză
care mă susţinea, iar sufletul a avut
sentimentul plinătăţii. Am fost atât de
fericit în orele acelea încât niciodată nu
le voi uita! […] Valeriu mi-a spus: „În
primul rând, gândul şi sufletul meu se
închină Domnului. Mulţumesc că am
ajuns aici. Merg la El. Sunt fericit că
mor pentru Hristos […] Să duceţi duhul
mai departe. Aici a lucrat Dumnezeu…“
A putut apoi să mai rostească: „S-a
sfârşit!“ Şi-a dat sufletul către orele

13:00, în ziua de 18 februarie 1952.
Clopotele de la schit au prins să
vestească. Lacrimile mele au încetat
imediat»“ (Ioan Ianolide, Întoarcerea la
Hristos , Ed. Christiana, Bucureşti,
2006).

Să ne rugăm la Dumnezeu, ca după
voia Sa cea sfântă să se descopere nouă
lucrarea şi propovăduirea acestui martir
al lui Hristos şi, de va fi voia Lui,
osemnitele sale spre cinstire.

Preot Valentin ILIE
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Tinerii resping nu credinţa în
Hristos, aşa cum o
mărturiseşte Biserica prin

glasul sfinţilor săi, ci resping un surogat
de credinţă care nu îi convinge. De ce un
tânar care a fost crescut într-o familie cu
adevărat creştină – şi nu într-una creştină
numai în fotografii – se poartă cu totul
altfel decât un tânăr care a crescut într-o
familie păgână, cu părinţi necredincioşi,
sau într-una cu părinţi care, deşi credeau
în Dumnezeu, nu mergeau la biserică?

Nu cred că vreunui om i-ar fi uşor să
respingă dragostea lui Dumnezeu după
ce a cunoscut-o. Tinerii o resping fără să
ştie ce resping. Ei văd în Dumnezeu doar
idolul pe care îl adoră inconştient creştinii
făţarnici, creştinii formalişti sau chiar
creştinii care iubesc păcatul mai mult
decât mântuirea. Nu i-a ajutat nimeni să
înţeleagă dragostea lui Dumnezeu. Până
şi răstignirea lui Hristos o privesc ca pe
un gest comercial, de plată pentru
păcatele oamenilor, ca pe o reglare de
conturi între Părintele Ceresc şi omenirea
reprezentată de Dumnezeu-Omul Hristos
şi nu o înteleg ca pe cea mai mare dovadă
de dragoste.

Şi atunci în ce ar trebui să conste
catehizarea tinerilor? Prin ce se
deosebesc ei de oamenii maturi? Nu
sunt şi unii şi alţii chemaţi la aceeaşi
mântuire? Ba da. Numai că tinerii
au nevoie să li se vorbească într-un
limbaj accesibil, cu cât mai
puţine arhaisme, cu cât
mai puţine refrene. Ei
fac alergie la
limbajul de
lemn. Şi asta nu
e rău. Alergia lor e s t e
motivată de faptul că limba-
jul de lemn ascunde lipsa unei relaţii vii
cu Hristos, este semn al uscăciunii, al
micimii sufleteşti, al discrepanţei dintre
mesaj şi propovăduitor.

Comunismul a dat una dintre cele
mai puternice lovituri Bisericii. Este deci
de înteles de ce, după căderea comu-
nismului , tinerii au simtit nevoia să
găsească în cărţi răspunsuri la întrebările
esenţiale. Şi constatăm că sunt extrem
de puţine cărţi care îi pun pe gânduri pe
tinerii care stau departe de Biserică.

Nici în ce priveşte catehizarea
directă situaţia nu este mai bună. Noi,
ortodocşii, abia acum luăm în vizor un
teritoriu pe care sectele l-au asaltat de
mult: maidanul, teritoriul de după
blocuri, închisoarea.

Ce s-a întâmplat? Biserica a primit
în secolul al XX-lea cea mai puternică
lovitură: prigoana comunistă, deşi a
născut mulţi mucenici, a reuşit să îi
îndepărteze pe mulţi de credinţă. Diavolul,
înţelegând că prin prigoane întăreşte
Biserica, şi-a dat seama că trebuie să îi
rupă pe mucenici de restul credincioşilor,
să îi convingă pe oameni că mucenicii
sunt duşmani ai statului, ai progresului,
ai păcii. Poporul, în loc să se lase
binecuvântat de sângele mucenicesc, s-a
lăsat păcălit de diavol şi s-a îndepărtat
de Biserică. Prima etapă a constat în
trecerea de la credinţa mărturisită de
Biserică şi trăită în comuniune cu preotul
şi cu ceilalţi creştini la credinţa lipsită de
manifestări exterioare („cred în sufletul
meu, nu am nevoie de altceva…“). A
doua a fost înlocuirea acestei
credinţe superficiale cu indiferenţa
religioasă. Următoarea etapă
a fost ateismul, negarea
existenţei lui Dumne-
zeu. Ultima etapă a
ateismului a fost
pr igonirea
credinţei î n

Dumnezeu.
Nu este

deci de mirare
că a lipsit în seco-

lul al XX-lea misio-
narismul îndreptat spre

tineret. S-a încercat sugru-
marea oricărei tentative de

misionarism ortodox, indiferent de
categoria ţintă. Călăii comunişti s-au
arătat mai crânceni decât prigonitorii din
primele veacuri ale Bisericii.

Dar ce s-a întâmplat cu spaţiile
ortodoxe în care credinţa nu a fost
prigonită? Acelaşi lucru care s-a
întâmplat cu întreaga lume: secolul al
XX-lea a fost perioada unei puternice
învieri a păgânismului, a fost perioada în
care omul s-a luptat din toate puterile
să dărâme orice urmă de tradiţionalism
şi să trăiască dupa propriile pofte şi
patimi. Ce a făcut comunismul în unele
ţări a făcut iubirea de patimi în altele.
Prigoana pe care credinţa creştină a
suferit-o de la călăii comunişti nu a avut
roade mai rele decât cea suferită de la
idolii desfrâului pe care lumea i-a
îmbraţişat şi îi mai îmbrăţişează şi astăzi.

De ce nu sunt mai mulţi tineri în
biserică? Şi pentru că părinţii lor nu au
fost în biserică atunci când erau tineri.
Securitatea comunistă interzisese în

mod special catehizarea tinerilor. Mulţi
preoţi au fost aruncaţi în închisoare
pentru că au îndrăznit să calce această
interdicţie şi să le vorbească tinerilor
despre Dumnezeu.

De ce sunt atât de vlăguiţi mulţi
dintre creştinii din zilele noastre?
Pentru că prigonitorii comunişti au avut
grijă să îi închidă sau să îi ucidă pe
creştinii râvnitori. Împreună cu ei i-au
persecutat şi pe preoţii, diaconii,
arhiereii, monahii iubitori de Hristos.

Date fiind condiţiile, adică cu atâta
apostazie în jur, mai au oare vreo şansă
tinerii să ducă o viaţă curată?
Când desfrâul face victi-

me prin atâtea
mijloace, mai poate

rezista cineva curse-
lor diavolului?
Paradoxal, da. Pen-

tru ca cel care ţine partea
celor slabi este tocmai Dumne-

zeu. Oricât de variate ar fi modurile
prin care diavolul propovăduieşte desfrâul,
oricât de slabi ar fi creştinii, oricât de
făţarnici ar fi cei care se grăbesc să îi
gonească pe tineri din biserică – dacă
au venit cu blugii rupţi –, sau pe fete –
dacă au venit în hainele de discotecă –,
totuşi Dumnezeu găseşte un mijloc să
ajungă la sufletele tinerilor. Cu greu, e
adevărat. Dar reuşeşte. Când lumea va
fi atât de pervertită încât Îl va respinge
cu totul pe Dumnezeu, va veni sfârşitul.
Dar mai e până atunci.

Tinerii nu sunt predestinati la iad,
chiar dacă parcă Biserica nu reuşeşte
să bată la inimile tinerilor destul de tare
pentru a se face auzită. Chiar dacă
misiunea Bisericii în rândul tinerilor este
destul de timidă, totuşi misiunea pe care
o face Hristos, capul Bisericii, în rândul
lor este din ce în ce mai puternică.
Vedem din Sfânta Scriptură că unde s-a
înmulţit păcatul, a prisosit harul (Rom 5,
20). E firesc să fie aşa: altfel, oamenii
nu ar fi reuşit să reziste unor ispite atât
de mari. Numai că, oricât de mari sunt
ispitele, întotdeauna oamenii le pot face
faţă. Dumnezeu le dă întotdeauna
puterea de a rezista. Aşa cum i-a întărit
pe mucenicii care erau arşi pe rug.

Da, le este greu tinerilor să se
apropie de Biserică. Dar Hristos Îi
cheamă la El din ce în ce mai puternic.
El vede frământările lor, vede căderile
lor. Şi le întinde mâna pentru a-i ridica.

De ce nu vin tinerii la Biserică? Poate
şi pentru faptul că nu aud chemarea
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Bisericii, poate şi pentru că aceia care
poartă numele de creştini nu îi ajută să
asculte această chemare şi pentru că
această cărare nu este una largă, ci ceva
mai îngustă. Mântuitorul vorbeşte de
urmarea căii celei „înguste“, de intrarea
pe poarta cea „strâmtă“. Este greu, mai
ales la început şi mai ales pentru cineva
care a dus mai întâi un alt fel de viaţă.
Dar noi trebuie să avem încredere în tineri.
Nu întâmplător, două din cele trei învieri
din morţi săvârşite de Mântuitorul nostru
Iisus Hristos au fost făcute în legătură cu
tineri. E vorba de fiica lui Iair şi de fiul
unei văduve din Nain, iar al treilea înviat
din morti a fost Lazăr, prieten al
Mântuitorului, care se găsea, şi el,
undeva la graniţa dintre tinereţe şi
maturitate. De ce această încredere în
tineri, în tinereţe? Pentru că la tinereţe
cineva trăieşte viaţa în ce are ea mai
frumos, mai adevărat, mai curat şi cu atât
mai necesar pentru o reuşită. Pentru că
atunci cineva are puterea de a se
entuziasma pentru idealuri nobile, înalte,
pentru că atunci are puterea interioară de
a se dărui pentru a împlini ceva măreţ.
Tinereţea se aseamănă cu apa cea vie
pe care Mântuitorul a venit să ne-o
ofere tuturor. Toţi, la tinereţe
suntem plini de acea apă vie, de
o forţă clocotitoare a vieţii, de acea
forţă de înnoire a omenirii prin ideal ş i
jertfă. Or, creştinismul se bazează chiar
pe aceste forţe, el fiind o tinereţe veşnică,
o primăvară a vieţii umane, o înviere
continuă a umanităţii. Ce este
creştinismul, dacă nu o chemare a omului
la tinereţe, la înnoire spirituală, la a se
înnoi, la a fi tânăr şi a vieţui veşnic? Prin
urmare, întâlnirea dintre creştinism şi
tinereţe nu este altceva decât o întâlnire
dintre două tinereţi.

Creştinismul a dat tinereţii cele mai
înalte idealuri. Să gândim mai întâi la
Jertfa Mântuitorului. Părintele Teofil
caracterizează adesea Crucea Mântui-
torului drept „faţa lui Dumnezeu întoarsă
către oameni“, adică simbolul iubirii
capabile de jertfă. Să ne gândim la atâţia
martiri, în mare parte tineri, care au suferit,
cu bucuria nădejdii învierii şi a vieţii
veşnice, înfricoşătoarele chinuri ale
martiriului. Tinereţea este, prin ea însăşi,
o primăvară a vieţii, un simbol al învierii,
iar creştinismul nu este decât o înviere şi
o continuă primăvară sufletească.

Ucenicul Ioan, cu capul aplecat pe
pieptul, pe inima Domnului Iisus, este
simbolul relaţiei dintre tineret şi creştinism,

sau dintre tineret şi Hristos.  Şi noi putem
să-L primim pe Domnul Hristos întreg în
pieptul nostru, în fiinţa noastră, în Sfânta
Împărtăşanie, să-L purtăm în noi, să nu
ne despărţim de El niciodată.

La tinereţe, omul are cu mult mai multe
posibilitati de a pune acest început bun al
conlucrării cu Dumnezeu. Tânărul este
modelabil, sufletul lui mai pur, mai fraged,
voinţa este mai puternică, entuziasmul mai
mare, capacitatea de jertfă, la fel. Dacă
tinereţea fizică va fi conjugată cu frumuseţea
morală a creştinismului, amândouă vor da
omului, tânărului o adevărată icoană a
frumuseţii, a purităţii, se va restabili în el
chipul, icoana lui Dumnezeu. Ar fi
minunat să ajungem cât mai mulţi
să avem acea puritate şi
frumuseţe a tinereţii, să privim
lumea cu ochii cu care o
priveşte Dumnezeu,
să o iubim cu o
d r a g o s t e
purificată, ase-

mănătoare
dragostei lui

Dumnezeu.
Astăzi, când

societatea noastră, în
ansamblul ei, este supusă

unui proces de educare spre
acţiuni care scad demnitatea

umană, printr-o presă, literatură şi mai
ales televiziune ce proiectează violenţa,
plăcerea, patimile, pornografia, cu urmări
catastrofale pentru sufletele tinere în care
se imprimă aceste imagini negative, este
nevoie, mai mult ca oricând, de influenţa
benefică a unor modele pozitive. Din
această pricină, tinerilor teologi, tinerilor
creştini, în general, le revine această
sarcină de a trăi plenar creştinismul,
comuniunea cu Dumnezeu şi, prin
aceasta, de a fi „lumina lumii“ şi „sarea
pământului“. Dacă ceilalţi tineri vor vedea
la noi acea prospeţime, nevinovăţie,
puritate, tinereţe şi supleţe sufletească,
izvorâte din starea noastră de oameni ai
Împărăţiei lui Dumnezeu, vor avea în noi
un model de viaţă demn de urmat. E de
ajuns aici să menţionez impactul pe care
îl au asupra tinerilor, a oamenilor în
general, marii noştri duhovnici. Ce caută
oare atâţia tineri, care umplu sălile de
conferinţe la refuz pentru a întâlni tineri
ca părintele Teofil, tânăr deoarece şi-a
păstrat şi sporit neîncetat tinereţea
spirituală. Ce găsesc tinerii la un astfel
de monah? Găsesc cea mai autentică
dovadă a faptului că Dumnezeu, pe Care

ei Îl caută, traieşte, este prezent în noi.
Găsesc un om care trăieşte în
comuniune, în strânsă legătură cu
Dumnezeu, un om care nu doar le spune
nişte formule învăţate, citite undeva, ci le
descrie experienţa vieţii lui, o mărturie că
şi ei pot ajunge acolo unde a ajuns el.
Găsesc un om care le vorbeşte despre
un Dumnezeu bun, milostiv şi iubitor de
oameni, despre un Dumnezeu Care ne
aşteapta pe toţi să ne ridicăm la El, Care
se pogoară El Însuşi pentru a ne ajuta în
acest efort de înălţare. Găsesc un om,
despre care ştiu că o să le spună
adevărul, că nu o să-i înşele din pricina
unor interese ascunse, ci o să facă tot

posibilul pentru binele lor.
Iată aşadar, importanţa unei vieţi

în înviere. Este cea mai autentică
dovadă a Învierii Mântuitorului, Înviere
care constituie fundamentul învierii

noastre, a tuturor. Dacă noi trăim, la cote
cât mai înalte, sporim tinereţea noastră
punând-o în slujba lui Dumnezeu, trăim
ca fii ai învierii şi atunci lumea din jurul
nostru se va împrospăta, va întineri, va
învia, va veni şi ea să-L preamărească
pe Cel ce este Învierea şi Viaţa. Viaţa
noastră autentică, în înviere, tinereţea şi
supleţea noastră spirituală vor constitui
cea mai evidentă dovadă a Învierii lui
Hristos, mărturia noastră adusă lumii de
astăzi. Multe sunt primejdiile ce pândesc
pe un tânăr pentru că este tânăr! Şi cât
de greu este să le faci faţă! Însă pentru
cel care s-a sculat şi s-a hotărât să se
închine lui Dumnezeu înainte de a veni
anii tinereţii, această vârstă nu e chiar
atât de primejdioasă. Trebuie doar să
rabde puţin, dar apoi va veni cea mai
senină şi fericită odihnă. Dacă păstrează
cu grijă făgăduinţa vieţii creştine curate
în tot acest răstimp, apoi vor putea trăi
cu o anumită trăinicie sfântă, de nez-
druncinat. Oricine a trecut neprimejduit
prin anii tinereţii, a navigat, aşa-zicând,
de-a lungul unui râu năvalnic şi
zbuciumat şi, privind în urmă, Îl binecu-
vântează pe Dumnezeu. Un altul, însă,
cu lacrimi în ochi, se întoarce cu adâncă
părere de rău, blestemându-se pe sine.
Niciodată nu vei mai recăpăta ceea ce
ai pierdut în vremea tinereţii.

Dar, jertfa, dragostea sinceră şi
răbdarea pot să remodeleze orice suflet
în şi cu Hristos Domnul şi astfel orice
tânăr devine ori redevine element de
forţă, dinamic în viaţa lumii şi a Bisericii!

Preot Florin SMARANDI
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În „cuptorul” în care aveau loc acele tragedii
umane, incredibile pentru sec. al XX-lea, se
şlefuiau, prin credinţă, astfel de „diamante”:

 „Printre locatarii camerei 4 (a sanatoriului-
penitenciar) se afla… şi Valeriu (Gafencu). La acea
vreme el ajunsese la maturitatea duhovnicească.
Era senin, echilibrat, puternic în cuvânt, controlat
în faptă, statornic în rugăciune, intransigent în
atitudine, plin de dragoste, răspândind o tainică
atracţie – şi toate acestea din patul în care zăcea
ţintuit de o boală grea şi îndelungată.”.

Suferea trupeşte cumplit, în ultimii doi ani el
nu s-a mai putut aşeza întins pe pat nici ziua şi
nici noaptea, ci şedea rezemat de marginea
patului, dar cu toate acestea, el era fericit, Hristos
era viu în el.

„Când spasme şi dureri mari îl congestionau,
se crispa o vreme, dar chemând numele lui Hristos
depăşea suferinţa şi renăştea cu un zâmbet
proaspăt, viu , strălucitor, venit din altă lume.

Adesea spunea că este greu, că este
chinuitor… dar că darul şi mila lui Dumnezeu îl
ridică dincolo de suferinţă şi îl fac fericit. Vorbirea
lui cu Dumnezeu era necurmată, şi cu atât mai
intensă şi mai evidentă cu cât boala îl dobora şi
viaţa lui intra în veşnicie.”

„Atât temnicerii şi reeducaţii, cât şi prietenii
erau impresionaţi de „ceva” din Valeriu, dar puţini
au ştiut că acel „ceva” era Hristos.”

Şi deşi era topit trupeşte, intensitatea trăirii
sale lăuntrice creştea zi de zi. În aceste condiţii el
căuta să ajute pe alţii… Puterea lui de iubire
năştea în ceilalţi dragoste şi dăruire… Dar lupta
lui cea mai mare era pe plan moral: i se propune
salvarea trupească, medicamente şi facilităţi cu
condiţia să treacă în tabăra adversă… Răspunsul
a fost prompt:

– …între mine şi dumneavoastră stă
conştiinţa. Dumnezeu nu este de vânzare .
Tranzacţii de conştiinţă nu se pot face. Pentru
libertatea mea sufletească iau decizia de a muri.
Este bine să se spună răspicat adevărul, şi eu
adevărul îl slujesc. Nu sunt judecătorul altora, ci
sunt mărturisitorul lui Dumnezeu. Nu există zidire
sub soare care să dureze fără Dumnezeu.
Dumneavoastră nu vreţi  să-L primiţi pe
Hristos, eu nu pot primi moartea sufletească.

– Ţi-am spus eu că eşti nebun!... Du-te şi
mori cu Hristos al tău cu tot. Nu ne împiedecăm
nici de El şi nici de unul ca tine!

– Pe mine mă puteţi ucide acum, pe El nu-L
mai poate ucide nimeni şi El este piatra de
poticnire a tuturor seminţiilor. Înţelegeţi bine că
Hristos este singura putere care poate izbăvi
omenirea din suferinţă şi păcat!

– Lasă tu prostiile astea. Adevărul e de
partea noastră!

– Adevărul este dragostea care se jertfeşte
pentru cei săraci şi prigoniţi!”

Astfel de încercări de convingere au fost
multe, dar puţini au căzut pradă ispitei, căci
oamenii învăţaseră să nu cocheteze cu satan, ci
să taie de la bun început orice contact cu el (…)
şi au primit moarte martirică. Dincolo de aşa-zisa
angajare politică, oamenii îşi apărau credinţa,
îşi salvau sufletele, Îl mărturiseau pe
Dumnezeu în faţa urgiei ateiste.

Lupta lor a fost creştinească. Ei nu au
săvârşit crime, nu au urmărit scopuri socio-
politice, ci au acţionat în virtutea sufletului
creştin al neamului românesc.” (p. 122-148)

Valeriu afirma la un moment dat:
„– Sufletul întreg al românilor este

ortodox. Noi am trăit ca naţiune sub turci,
sub ruşi şi nemţi prin Ortodoxie” (p. 146).

Au mai fost ş i alte modele umane
memorabile care ar trebui schiţate… Unii L-au
cunoscut acolo pe Dumnezeu în momentul în
care au început să-şi pună tot felul de întrebări:

„– Cu toţii suntem tineri, dar aici trăim sub
semnul morţii. În faţa ei ni se deschide ultima
posibilitate de mântuire. Veşnicia stă să ne ia în
primire. Cum mergem acolo?”

Şi aflau răspunsul:

„– …trebuie să te pregăteşti să te înfăţişezi
înaintea lui Dumnezeu… Roagă-te!”

Deşi erau în închisoare, ei reuşeau să se roage,
să se  mărturisească şi să se împărtăşească…

Mai erau şi cazuri în care, datorită torturilor
înfiorătoare la care erau supuşi neîncetat, unii
cedau fizic şi psihic şi după ce erau obligaţi să
facă tot felul  de divulgări şi autodemascări,
deveneau că lă i pentru restul grupului.
Îmbolnăvindu-se, ajungeau alături de victimele
lor, care îi iertau, îi îngrijeau, îi sfătuiau, îi aduceau
la credinţă şi aceştia mureau senini…

Dimpotrivă, erau cazuri de „politruci” care,
după ce-i slujiseră pe stăpâni, erau acum închişi
alături de cei pe care-i torturaseră… Dornici de
putere şi parvenire cu orice preţ, prin orice crimă,
ei au instalat teroarea şi iadul în temniţele
comuniste şi în momentul în care au devenit „ţapi
ispăşitori” şi au ajuns în puşcărie, deşi li s-a
promis eliberarea, şi-au pierdut minţile…

O altă figură remarcabilă din sanatoriul de
la Târgu-Ocna era cea a unui tânăr medicinist,
foarte bolnav, care mărturisea:

 „– Ce tainic este sufletul omului, cu
mult mai de nepătruns decât trupul! Nici trupul
nu-l putem stăpâni, căci încercările ştiinţei nu
fac decât să mutileze viaţa. Dar sufletul este
taina ce ne uneşte cu Dumnezeu. Îmi dau
seama că am trăit până acum fără lumină,
fără orizont, fără rost . Ştiam că marii medici
au fost credincioşi, dar asta nu m-a trezit din
amorţeala materialismului şi a raţiunii. Suferinţa,
căldura voastră sufletească şi apropierea morţii
au dezrobit sufletul meu. Mă bucur acum. Mă
văd neînsemnat şi găsesc în smerenie singura
măreţie care nu piere. Totul îmi pare minunat,
căci simt vibrând în mine lumina şi dragostea
lui Hristos. Am păcătuit mult şi rog să fiu iertat
de toţ i  aceia pe care i-am vătămat cu
necredinţa mea. Vouă vă datorez bucuria cu
care îmi sfârşesc viaţa. Acum ştiu că Biserica
este o forţă nu numai prin organizarea ei, ci
prin Duhul Sfânt, Care are toată puterea, în
cer şi pe pământ. Sunt fericit că am ajuns la
credinţă! (…)  – Ţie, Valeriu, îţi datorez cel mai
mult! Mi-ai arătat multă înţelegere şi răbdare.
Când tu însuţi aveai necazurile tale, ai găsit
tăria să asculţi frământările şi grijile mele.
Adesea poate că ai suferit din pricina
necredinţei mele. Iartă-mă, te rog! Vă rog pe
toţi să vă rugaţi pentru mine!

Aşa a plecat dintre noi T., Dumnezeu să-l
odihnească!”

Sunt evocate şi alte modele de adevăraţi
creştini în paginile ce urmează… Dar despre ele
şi despre învăţăturile lor vom afla, cu îngăduinţa
Dumneavoastră, în numărul viitor. Până atunci,
rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne aibă în pază
şi să ne ajute să nu  fim doar nişte simpli trecători
prin lumea aceasta…

(urmare din p. 22)

Cartea Vieţii e comoara
tainelor dumnezeieşti

cu îndemnuri şi-adevăruri
minunate şi cereşti.

Cartea Vieţii e oglinda
De cristal nemaivăzut
Unde ne vedem trăirea
Şi păcatul ce-am făcut.

Cartea Vieţii e oceanul
Cel adânc de nepătruns
Şi Izvorul apei Vieţii
Fiecăruia de-ajuns.

Cartea Vieţii-i masa plină
De bucate şi de har

Cine-o gustă nu mai poate
Să trăiască în zadar.

Cartea Vieţii-i Cartea Sfântă,
Legământul lui Iisus
Şi cărarea veşniciei
Şi Lumina făr-apus.

Presb. Nina RONCEA

Cartea Vieţii
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Hotărârile Consiliului Local
adoptate în perioada

decembrie 2007 - ianuarie,
februarie 2008

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din
data de 14 decembrie 2007, s-au adoptat un număr
de 2 hotărâri:

– Hotărârea nr. 97 din 14.12.2007 privind constituirea
şi utilizarea fondurilor de premiere conform dispoziţiilor
Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 şi Ordonanţei Guvernului
nr. 10/2007.

– Hotărârea nr. 98 din 14.12.2007 privind rectificarea
bugetului local.

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din
data de 31 ianuarie 2008, s-au adoptat un număr de 3
hotărâri:

– Hotărârea nr. 1 din 31.01.2008 privind desemnarea
preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie-aprilie 2008.

– Hotărârea nr. 2 din 31.01.2008 privind stabilirea
punctajului pentru familiile şi persoanele care au solicitat
locuinţe în blocurile construite de Primăria oraşului Târgu-
Ocna cu fonduri ANL.

– Hotărârea nr. 3 din 31.01.2008 privind aprobarea
Programului de ocupare a forţei de muncă în activităţi de
interes pentru comunitatea locală pe anul 2008.

În cadrul şedinţei ordinare a Cosiliului Local din
data de 15 februarie 2008, s-au adoptat un număr de
5 hotărâri:

– Hotărârea nr. 4 din 15.02.2008 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2008.

– Hotărârea nr. 5 din 15.02.2008 privind aprobarea
organigramei, statelor de funcţii ale aparatului propriu şi
activitaţilor autofinanţate.

– Hotărârea nr. 6 din 15.02.2008 privind aprobarea
închirierii spaţiului din str. Eremia Grigorescu, bl. F15/17
pentru sediul: Centrul zonal de consiliere al Patronatului
Serviciilor Publice din România.

– Hotărârea nr. 7 din 15.02.2008 privind modificarea
anexei la Hotărârea nr. 92 din 29.11.2007 privind
suplimentarea liniei de finanţare pentru punctele de investiţii.

– Hotărârea nr. 8 din 15.02.2008 privind aprobarea
spaţiului de depozitare pentru deşeurile electrice, electronice
şi electrocasnice şi a condiţiilor de preluare de la cetăţenii
oraşului.

Întocmit,
Jurist, Mihaela Luminiţa ROSET

De ce, oare, în Duminica a III-a Postului Mare, numită şi a Crucii, ni
se pune înainte textul Apostolului din Evrei 4, 14-16; 5, 1-6 cu privire la
Arhieria lui Hristos dacă nu tocmai pentru faptul că, vorbind despre Jertfa
Crucii, va trebui să observăm care este altarul, care Jertfa şi Cine pune
această Jertfă pe altar. Nu trebuie să ignorăm cui i se adresează epistola,
anume iudeilor creştini care-au renunţat la legea mozaică, dar aveau încă
icoana jertfei de animale sau de altceva adusă de preoţi lui Dumnezeu pe
altar înscrisă ca o pecete pe inima lor. Şi apoi, unii dintre creştinii iudei
simţeau o mare greutate în a-şi uita trecutul şi datinile ce le intraseră în sânge.
De la templu se înălţa încă fumul jertfelor la cer în fiecare zi, astfel că unii se
întrebau chiar dacă nu cumva faptul de a fi îmbrăţişat credinţa creştină n-ar fi
o eroare. Apostolul, presimţind această ispită a descurajării care-i păştea pe
evreii creştini, îi îndeamnă să ţină la credinţa în Hristos, arătându-le
superioritatea Jertfei Domnului în raport cu cea a Legii. Şi nu numai atât, ci
chiar superioritatea arhieriei Bisericii creştine în raport cu cea a Templului.

Chiar din primul verset al Apostolului din Duminica Crucii se face
comparaţia între cele două Legăminte – de pe Sinai şi de pe Golgota – şi
mijlocitorii lor, arătându-se astfel superioritatea lui Iisus Hristos Arhiereul faţă
de Moise şi Aaron, preotul Legii vechi. O, ce Arhiereu compătimitor avem,
Care împreună cu noi suferă în slăbiciunile noastre! Moise şi poporul Israel
n-au intrat în pământul făgăduinţei. Preoţia lui Aaron n-a putut cunoaşte
odihna, căci Aaron n-a ajuns în Canaan. Şi slujirea preoţească a lui Aaron n-a
putut deschide cerul. Dar ce-a făcut Arhiereul nostru Hristos? El a aflat
odihna, „a străbătut cerurile“ şi prin El avem şi noi acces la tronul harului. El
intră în cer care este adevărata „Sfânta Sfintelor“, mai întâi arătând aceasta
în chip tainic când intră prunca Maria să odihnească în Sfânta Sfintelor din
Templu. Iisus a intrat „ca înaintemergător în Sfânta Sfintelor“ (Evr 6, 20; 9,
12) o dată cu Fecioara. Şi acolo nu avea voie să intre decât arhiereul şi
acela o dată pe an şi nu fără jertfă de sânge. Trupul Mântuitorului fiind atunci
în mod virtual în Fecioară, El a fost făcut tainic Arhiereu şi încă în veac, căci
şi Fecioara a rămas nu doar o zi, ci ani de zile şi de-apururea legată prin
fecioria şi maternitatea ei divină de Jertfa Altarului. Acum, însă, suindu-Se cu
Trupul la cer, în Sfânta Sfintelor dintru cele înalte, care este adevărata Sfântă
a Sfintelor, cum am spus mai înainte, Arhiereu mare S-a făcut Domnul că pe
Jertfelnicul cel mai presus de ceruri în miros de plăcută mireasmă
duvovnicească Însuşi Trupul Şi-l aduce Jertfă bine plăcută Tatălui.

Dar deşi S-a suit la cer, Arhiereul nostru rămâne deplin înţelegător şi
compătimitor cu noi, căci prin  Întrupare El a abolit distanţa dintre cer şi pământ.
Şi-apoi prin Înălţarea Sa la cer nu înseamnă că a restaurat această distanţă, în
sensul că ne-a eliberat-o şi deschis-o nouă, pământenilor, ca să avem cale
liberă spre Rai, ci a şters-o pur şi simplu când  a urcat în cer umanitatea noastră
în trupul Său. Prin Întrupare, aşa cum remarcă Sfântul Marcu Ascetul, „umilindu-Se
pe Sine şi luând asupra Sa pe omul căzut sub patimile de ocară şi sub osânda
dumnezeiască, «S-a făcut întru toate asemenea nouă, afară de păcat» adică
afară de patimile de ocară. El a luat toate pedepsele trimise asupra omului
pentru păcatul neascultării de către hotărârea dumnezeiască: moartea,
osteneala, foamea, setea şi cele asemenea acestora, făcându-Se ceea ce
suntem noi, ca noi să ne facem ceea ce este El; «Cuvântul S-a făcut trup», ca
trupul să se facă Cuvânt; «fiind bogat, S-a făcut sărac pentru noi, ca noi să ne
îmbogăţim cu sărăcia Lui»; S-a făcut asemenea nouă din multa iubire de
oameni, ca noi să ne facem asemenea Lui prin toată virtutea“1. Şi astfel, distanţa
dintre om şi Dumnezeu a restrâns-o în Trupul Său înălţat care este însăşi Jertfa
răscumpărătoare a acestei distanţe cu neputinţă de străbătut de jertfa Legii.
Prin acest act, Mântuitorul a satisfăcut, am putea spune, în totalitate calitatea de
Arhiereu, în mod real acum şi nu doar tainic ca în Sfânta Sfintelor din Templu .

ARHIEREUL DIN DUMINICA CRUCII

1 Marcu Ascetul, Filocalia I,  Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, pp. 396-397.

Preot Petru RONCEA
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Am obişnuit să informăm cititorii
acestei publicaţii, la această rubrică, cu
cele mai importante activităţi desfăşurate
de Primăria oraşului Tg. Ocna în
domeniul investiţiilor mai ales a celor cu
finanţare europeană. Şi nu sunt puţine
aceste activităţi, iar rezultatele muncii
noastre încep să prindă contur.

Faptul că suntem interesaţi de
valorificarea oricărei oportunităţi de
colaborare şi finanţare este evidenţiat
şi de acţiunea ce a avut loc în oraşul
nostru în februarie 2008.

Astfel, în ziua de 6 februarie 2008,
Patronatul serviciilor Publice din
România şi Primăria oraşului Tg.
Ocna au organizat o primă aplicaţie
pentru sprijinirea autorităţilor publice
locale şi operatorilor de servicii publice
din judeţele Bacău, Vaslui şi Neamţ
aparţinând Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est în realizarea proiectelor
pentru dezvoltarea locală şi pentru
crearea de servicii publice proprii.

La întâlnire au participat 35 de
primari, viceprimari şi alţi funcţionari cu
responsabilităţi în pregătirea şi
implementarea proiectelor şi programelor
de infrastructură pentru serviciile
comunitare de utilităţi publice precum şi
a altor obiective de dezvoltare locală.

A fost prezent dl PANAYOTIS
TZANIKOS – cu 16 ani de activitate
ca Primar al municipiului Maroussi din
Atena – Grecia, şi Primar al Jocurilor
Olimpice-Atena 2004. Dl PANAYOTIS
este reprezentantul unei prestigioase

instituţii financiare europene cu
experienţă în derularea unor proiecte
pentru dezvoltarea locală care poate
oferi sprijin financiar autorităţilor
publice din România.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate
problemele cu care se confruntă fiecare
localitate, s-au stabilit modalităţi

concrete de sprijin în elaborarea
strategiilor de dezvoltare, oferindu-se
oportunitatea unei pregătiri structurale
pentru planificarea, coordonarea şi
implementarea cu succes a strategiilor
de dezvoltare locală. Totodată,  s-a
stabilit ca la Tg. Ocna să funcţioneze
un punct de lucru al Patronatului
Serviciilor Publice pentru judeţele
prezente la  această întâlnire.

Dar în atenţia noastră au stat şi alte
activităţi legate de buna gospodărire şi
înfrumuseţare a oraşului, organizarea
unor acţiuni la zile aniversare şi
comemorative precum şi activităţi cu
caracter social şi umanitar. Merită
evidenţiată acţiunea ce a avut loc în
data de 5 martie 2008, când Primăria

Tg. Ocna în colaborare cu Filiala din
Bârlad a „Clubului Rotary“ a organizat
o acţiune caritabilă în sprijinul persoa-
nelor cu handicap constând  în donaţii
de cărucioare, cârje, dispozitive de
ridicare, beneficiari fiind peste 20 de
persoane cu dizabilităţi.

Ne face o deosebită plăcere să
informăm cititorii că la data de 1 noiembrie
2007, cu prilejul  manifestărilor  desfăşurate
pentru a doua oară în oraşul nostru, dedicate
„Zilei vânătorului de munte“, a fost
decernat titlul de „Cetăţean de onoare“ al
oraşului Tg. Ocna unor persoane care au
contribuit prin activitatea lor  la acţiuni în
folosul comunităţii locale.

Prin hotărârea Consiliului Local, cu
această ocazie, s-a acordat titlul de
„Cetăţean de onoare“ al oraşului Tg. Ocna
Arhimandritului Epifanie Bulancea de la
Schitul „Măgura Ocnei“, Tg. Ocna,
Preotului Dumitru Ciobotaru,  paroh la
Parohia „Sf. Voievozi“ Tg.Ocna,
Inginerului Mircea-Petre Brumă, consilier
local, fost primar în perioada 1992-1996.

În cadrul aceloraşi manifestări, au
primit „Diploma de excelenţă“: Preasfin-
ţitul Arhiereu Vicar Dr. Ioachim Băcă-
uanul şi Preotul protopop Constantin
Alupei de la Protoieria Oneşti.

Pe lângă aceste distincţii, acestor
persoane care fac cinste urbei noastre
le mulţumim şi îi asigurăm de tot
respectul şi consideraţia noastră.

Întocmit,
Jurist Maria STAN


