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Ecoul Înălţării Crucii, deşi pare că s-a
stins, încă ne cheamă la meditaţie întru
evaluarea luptei noastre duhovniceşti. În
fiecare an, mijlocul lui septembrie se
face «fierbinte», din punct de vedere
liturgic. Duminicile dinaintea şi de după
ziua de 14 septembrie devin alfa şi
omega omenirii. Între ele se derulează
istoria lumii, având în mijloc Pomul Vieţii,
adică Jertfa Crucii lui Hristos ce dă sens
Umanităţii. Uluitoare rânduiala Părinţilor
în a aşeza textele Evangheliilor în aceas-
tă perioadă. În Duminica dinaintea
Înălţării Crucii, înălţarea şarpelui de
aramă, icoană a crucificării Celui ce
desluşea în întuneric taina naşterii de
sus lui Nicodim. În ziua Înălţării Sfintei
Cruci, anul acesta tot în zi de duminică,
însăşi judecarea şi răstignirea prezen-
tate de pana iubirii lui Ioan, pentru ca
duminica ce tocmai s-a dus, cea de
după Praznic, Biserica să ne cheme la
„luarea Crucii şi urmarea lui Hristos“.

Este o certitudine că lumea se află
într-o continuă schimbare, într-o
permanentă prefacere şi într-un
progres continuu în toate domeniile şi
aspectele vieţii: cultural, economic,
social, politic, ştiinţific şi tehnic însă,
mai puţin spiritual. Uneori progresul
tehnicii şi al ştiinţei este uluitor de rapid,
încât devine din ce în ce mai greu să
ţinem pasul cu el. Lucruri ce până mai
ieri păreau de domeniul science-fiction
sunt astăzi mai mult decât banale:
telefonul mobil, video telefonul, GPS-ul,

laptopul, DVD-ul, plasma, cardul
electronic, I-pod-ul, internetul.

Evident, una din descoperirile ce au
revoluţionat şi schimbat faţa lumii
moderne este calculatorul şi implicit
internetul. Astfel calculatorul este peste
tot, face totul, controlează totul,
“stăpâneşte” totul: industrie, comerţ,
medicină, şcoală, armată, cercetare,
televiziune, finanţe, bănci, transporturi,
telecomunicaţii etc. Nu mai putem face
faţă (sau cel puţin aşa ni se pare)
problemelor legate de activitatea zilnică,
indiferent de domeniul în care ne
desfăşurăm activitatea, fără calculator.

Preot Ioan Vasile PANŢÎRU
(continuare în p. 4)

Trebuie să ştim sau să ne reamintim
că de fiecare dată când ne împărtăşim
din acelaşi potir, potirul iubirii lui Hristos,
care se oferă gratuit şi total, suntem
chemaţi, în această lume îngheţată de
frigul individualismului, instabilităţii şi
nonsensului, să aprindem focul iubirii
adevărate, pe care să-l propagăm în
lume. Biserica are nevoie de creştini cu
inimi de foc. Căci numai astfel de creştini
devin prietenii lui Hristos, Care se va
recunoaşte întru ei. Dacă oamenii în care
nu mai este iubire vor simţi focul Duhului
Sfânt că arde în noi, vor veni şi se vor
încălzi lângă acest foc şi vor reaprinde

lumina în sufletele lor, din lumina pe care
ne-a dat-o Hristos. Să nu uitaţi că în ziua
în care nu vom 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!
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Începând cu anul 2000, parohia Sf. Gheorghe organizează
în perioada vară–toamnă un pelerinaj la mănăstiri de pe
cuprinsul ţării noastre. În perioada 22-24 august a.c. am
străbătut un traseu care a vizat în special mănăstiri din
Episcopia Argeşului: Curtea de Argeş, Robaia, Slănic-Argeş,
Nămăieşti, Dragoslavele ş.a. După fiecare dintre aceste excursii
spirituale, ne întrebăm fireşte care este motivaţia credincioşilor
de a participa în număr destul de mare la organizarea lor.

Mai întâi, pelerinajul desemnează o călătorie ce are ca
destinaţie un loc sfânt. A pleca, a merge, a descoperi orizonturi
noi, a trăi într-un grup înseamnă o schimbare interioara.
Pelerinul nu este un rătăcitor, ci doreşte să meargă pe urmele
lui Hristos, chiar dacă această ţintă înseamnă angajarea unui
efort fizic a unei tensiuni susţinute pentru atingerea ei. Actul
pelerinajului este din acest punct de vedere, o experienţă
particulară a vieţii religioase, individuală şi colectivă .

Apoi, termenul de pelerin este întâlnit de foarte timpuriu
în scrierile creştine. Primul autor creştin care a folosit
termenul de peregrinus a fost Tertulian (+240), cu sensul
de călător (De carne Christi, 7, 7). El vorbea de Maria şi
rudele lui Iisus, care veniseră să-L vada (Lc 8, 20). Sf. Grigore
de Nyssa (+394) vorbeşte de “plecarea spre Ierusalim”
(Epist. 2), iar Fericitul Ieronim (+430) îşi exprimă în lucrările
sale dorinţa de a fi îngropat, după moarte, lângă Locurile
sfinte, ce amintesc de viaţa, moartea şi înălţarea la cer a
Domnului nostru Iisus Hristos.

Motivele pelerinajului sunt nenumărate :
Pelerinul se duce undeva, se deplasează spre a vedea

ceva, un loc, moaştele unui sfânt, o persoană deosebită
etc., nefiind vorba doar de curiozitate. A vedea înseamnă şi
a te hrăni sufleteşte, a aprinde focul dragostei dumnezeieşti.
Pelerina Egeria notează în jurnalul ei: „…după ce am văzut
ceea ce doream să vedem”, însoţiţi de „bărbaţii lui
Dumnezeu” drept călăuze, ne-am apropiat de muntele lui
Dumnezeu. Prin urmare, pelerinul vede, admiră, iar
frumuseţile pe care le vede îl apropie de Dumnezeu.

Mănăstirile întâlnite în drum, capelele, troiţele, sunt tot
atâtea îndemnuri spre rugăciune, deoarece pelerinajul
reprezintă o căutare intensă. Ruga se constituie ca tovarăşul
de drum nedespărţit al călătorului în căutarea lui Dumnezeu,
poate şi pentru că omul trăieşte pe pământ, dar aspiraţiile
sale se împlinesc în cer.

Rugăciunea pelerinului are şi un alt motiv, constituindu-se
într-o cerere pentru împlinirea unui lucru oarecare, cel mai
adesea vindecarea de o boală deosebit de grava. Multe locuri
sfinte si-au aflat renumele tocmai datorită minunilor împlinite
acolo. Atât în Apus cât şi în Răsărit, credincioşii merg in
pelerinaj la locuri sfinte pentru a obţine binecuvântare si
vindecare sufletească şi trupească. Să amintim pelerinajele
în  insulele Greciei, la Ierusalim sau în ţara noastră, la Iaşi,
Bucureşti, Curtea de Argeş ş.a.

Un alt motiv al pelerinajului este şi acela de a procura
moaşte sau obiecte purtătoare de sfinţenie, care au fost
atinse de acestea. Pelerinul venit într-un loc sfânt vrea să ia cu
el, să ducă acasă ceva din sacralitatea locului.  Astăzi oamenii
cumpără chiar diferite obiecte, pentru a le oferi părinţilor,
prietenilor, cunoscuţilor: iconiţe, medalii, statuete, metanii, apă
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(urmare din p. 1)

Am citit o meditaţie a episcopului sârb
Nicolae Velimirovici în legătură cu gustul
amar al leacului Crucii. De ce, oare,
spunea episcopul, leacurile cele mai bune
pentru bolile trupeşti au gust amar? Dar
nimeni nu se împotriveşte să le ia, din
pricina gustului, de dorul sănătăţii ce şi-o
doreşte! Dumnezeu astfel a rânduit gustul
medicamentelor, dădea tot el răspunsul,
pentru a ne purta mintea la cele sufleteşti,
la bolile noastre spirituale, care numai cu
leacuri amare se pot vindeca.

Necazurile vieţii scot la iveală gustul
amar al crucii pe care-o purtăm zi de zi.
Într-adevăr, leac bun ne-a prescris
Mântuitorul. După boala noastră, a
fiecăruia, ne-a dat şi medicamentul. Care
bolnav ar arunca reţeta ce i-ar aduce
sănătatea? Doctorul nostru ne-a dat un
leac. De ce, oare, avem tendinţa aceasta
curioasă să lepădăm lesne acest leac
pentru amăreala lui?

De cele mai multe ori, suntem tentaţi
să căutăm mijloace pentru a „scăpa“ de
amarul crucii pe care trebuie s-o purtăm.
Dar nu ni-e dată ca leac pentru boala
noastră? Mi-am adus aminte de o soluţie a
acestei probleme de fiecare zi dintr-o
experienţă proprie. Odată, trebuia să ţin în
gură, pentru o inflamaţie a căilor respiratorii,
o pastilă extrem de amară. Medicul, ştiind
că-i foarte anevoios tratamentul, mi-a
adăugat încă una cu gust plăcut, care să
atenueze amărăciunea provocată de prima.
Şi pe amândouă trebuia să le ţin
concomitent în gură. Mi-am adus aminte
de această soluţie medicală în contextul
amarului crucii de toate zilele, care trebuie
gustat întru sănătatea noastră sufletească.
N-amestecă, oare, Hristos, în amărăciunea
vieţii noastre dulceaţa harului şi puterea
Evangheliei, ca să ne putem duce crucea
de zi cu zi?

Cuvântul Evangheliei pe care ni-l îmbie
Biserica în Liturghie şi-n slujbele ei ca şi
în Sfânta Scriptură, pe care-o citim
singuri ori în comunitate, nu-i el o dulceaţă
adăugată necazurilor prin care trebuie să
trecem? Câţi însă ascultăm cu atenţie
mesajul Evangheliei? Mi-aduc aminte că
am citit undeva o întâmplare despre felul
cum unii oameni ascultă Evanghelia în
Biserică. Poate nu se potriveşte astăzi
ceea ce voi povesti în continuare din cele

citite mai demult. Un preot dorea să facă
legătura între predica ţinută cu o duminică
înainte şi cea pe care tocmai urma s-o
ţină înaintea enoriaşilor săi. Se gândi să
întrebe despre aceasta pe cei mai
apropiaţi oameni ai Bisericii. La întrebarea
ce subiect a avut predica de duminica
trecută, paracliserul se scuză că pe atunci
era încurcat cu cădelniţa, cântăreţul, în
timpul predicii, căuta în tipic glasul şi
rânduielile pentru duminica următoare,
epitropul tocmai numărase banii strânşi
pentru nevoile sociale ale Bisericii, iar
sus, la cor, dirijorul lipsise că tocmai
ieşise afară „să tragă o ţigară“.

Vedeţi, Dumnezeu ne invită să gustăm
cât de dulce este Cuvântul Său. Creştinii
ignoră adesea Cuvântul Evangheliei şi-şi
trag cu năduf crucea, târând-o suspinând.
Dumnezeu ni-L dă pe Fiul Său să-L
mâncăm, Sfânta Împărtăşanie adică. Şi
creştinii refuză sistematic cuminecarea,
această îndulcire cu dorul lui Hristos,
lipsindu-se de puterea harului care i-ar
ajuta nespus să-şi poarte crucea cu
bucurie. Şi amăreala ei să li se prefacă
în dulceaţă. Dumnezeu a voit ca Maica
Fiului Său să fie şi Maica noastră. Şi
mijlocitoarea noastră. Una care să ne
mângâie fruntea trudită de greutatea crucii
zilnice. Oamenii au uitat, cei mai mulţi,
să apeleze la casnicii lui Dumnezeu. Se
încăpăţânează să experimenteze oferta
divină a darului ceresc. Şi creştinii, târâţi
în această capcană, goi de icoane şi
săraci de acatiste, suspină, ca o femeie
părăsită în durerile naşterii şi lipsită de
acel stimulent care i-ar da puteri
supraomeneşti să se elibereze.

Fiecare în parte avem o cruce de purtat.
Pentru omul dinafară, omul adamic, cu
alte cuvinte, ea este o nebunie, ceva
nespus de greu de purtat, o mare
amărăciune. Pentru omul dinlăuntru însă
e leac, amar, e adevărat, dar plin de
puterea lui Dumnezeu. Împreună avem şi
noi de dus o cruce. E crucea unităţii
noastre, leac pentru mântuirea tuturor. E
aprig de amar acest leac, dar e potrivit
bolii. Evanghelia şi Euharistia sunt
scăparea noastră. Trebuie să le punem
în frământătura Bisericii, ca să ne îndulcim
amarul crucii. Şi s-o rugăm şi pe
Născătoarea de Dumnezeu, cea plină de
dar, să ne fie tuturor grabnic ajutătoare.

sfinţită etc.  Înainte de a se întoarce
acasă, pelerinul aduce o jertfă materială
la altar. Prin ofranda sa, el, cel care a
primit atâtea daruri în timpul călătoriei,
poate astfel mulţumi pentru ele.

În cele din urmă, pelerinajul ne
aminteşte de caracterul itinerant al vieţii
creştine. Botezul ne încorporează lui
Hristos, dar creştinii „nu sunt din lume”
(In 17, 16). De aceea ei nu au aici pe
pământ „cetate stătătoare.” (Evr 13, 14)
Creştinii mărturisesc ei înşişi că pe
pământ sunt „străini şi călători” (Evr 11,
13; 1 Ptr 2, 11). De aceea, pelerinul va fi
de-a lungul secolelor omul care merge. A
te aşterne la drum este un legământ, prin
care vrea să schimbe ceva in viaţa sa.

Iată doar câteva motive care ne
îndeamnă pe noi, păstorii Bisericii, să
organizăm cât mai des asemenea
călătorii spre casa lui Dumnezeu pe
pământ pentru a dobândi mult râvnita
casă cerească.

Preot Daniel NICHITA

„Pelerinajul este mai mult o
stare spirituală a sufletului decât
o acţiune cu realizări imediate.
Ce contează în pelerinaj mai întâi
nu este atât rezultatul concret,
vizibil, ci bucuria că ai răspuns la
o chemare a Cuiva care a devenit
dorinţa ta sfântă. Viaţa însăşi a
Bisericii este, în primul rând,
pelerinaj al mântuirii. Capul
Bisericii este HRISTOS PELE-
RINUL. El este Pelerin către noi
pe pământ şi cu noi spre Casa
Părintelui Ceresc. Pelerinajul este
deodată necunoscut şi dorit,
incertitudine şi speranţă. De aceea
el ne îndeamnă să contăm mai
mult pe Dumnezeu decât pe noi
înşine, dar şi să înţelegem că, fără
căutare, speranţa se stinge.
Înţelegerea mai profundă a vieţii
şi unităţii Bisericii ca pelerinaj
poate fi azi un drum mai sigur al
speranţei pentru comuniunea
creştină“.

Prea Fericitul Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române
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Vrem să aflăm ceva imediat, să obţinem
o informaţie, nimic mai simplu: intrăm pe
net şi, prin câteva click-uri pe Google,
rezolvăm problema. Ne scuteşte de
efortul şi timpul necesar unei căutări să
zicem „clasice” şi ne ajută să
„valorificăm” timpul la maxim: putem, în
acelaşi timp scrie ceva, asculta muzică,
având şi messenger-ul deschis, ba chiar
mai mult de atât. Astfel, uşurându-ne
munca, devenim dependenţi de calculator
şi de internet.

Realitatea ne demonstrează că
putem vorbi chiar de o pătrundere
forţată, o agresiune a internetului şi
calculatorului asupra vieţii omului, fapt
dovedit prin ceea ce se întâmplă. Este
vorba de o „maladie”, o boală a
secolului, asemănată dependenţei de
droguri, alcool, jocuri de noroc sau pe
calculator, fumat, desfrâu etc. Desigur,
ne referim aici la folosirea excesivă şi
necontrolată a internetului prin
pierderea timpului fără măsură în faţa
calculatorului, nu pentru a lucra ceva
util, ci doar pentru divertisment. Ştim
că timpul este foarte preţios în ce
priveşte relaţia omului cu Dumnezeu.
În acest fel, mai ales pentru cei tineri
(începând chiar de la copii) internetul
şi calculatorul nu numai că nu ajută,
dar şi dăunează. Începând de la traume
fizice (afectarea vederii, dureri de cap
şi coloană vertebrală etc.) până la cele
psihice cauzate de imaginile văzute,
informaţiile citite, publicitatea agresivă
şi deşănţată a unor site-uri imorale,
epuizare, stres, oboseală, apatie. Toate
informaţiile intră în subconştient, distrug
echilibrul psihic şi moral al omului, mai
ales când e vorba de tineri în formare.

Subliniem încă o dată că vorbim aici
de utilizarea neadecvată, excesivă şi fără
folos a calculatorului ce poate deveni un
instrument de plăcere păcătoasă,
pierdere de timp sau chiar tortură fizică
şi psihică, ajungându-se la dependenţă.
Folosind des calculatorul conectat la
internet pericolul dependenţei este foarte
mare chiar dacă nu realizăm acest lucru.
Este ca un joc ce te captivează fără să-ţi
dai seama, creând iluzia unei plăceri de
moment, dar false, subjugând atenţia,
încorsetând mintea şi îndepărtând individul

de lumea reală şi făcându-l să trăiască
în virtual. A sta la Internet ore în şir doar
pentru satisfacerea unei plăceri sau din
capriciu, pentru a fi la fel cu ceilalţi
înseamnă dependenţă, iar dependenţa
este o boală. „Mania” internetului este,
din acest punct de vedere, o boală a
secolului şi atunci internetul nu mai este
un ajutor pentru om, o binecuvantare, ci
un rău sau un blestem. Aceasta şi pentru
că, de cele mai multe ori, internetul
„vinde” vise, fantezii, iluzii şi himere ce
nu au legătură cu viaţa reală şi în nici un
caz cu Dumnezeu.

Aşadar o altă capcană ce ne-o
întinde internetul este amăgirea. Sf.
Apostol Pavel spune foarte clar (şi cât
de actual este): „Luaţi aminte să nu vă
fure minţile cineva cu filosofia şi cu
deşarta înşelăciune din predania
omenească” (Coloseni II, 8). Navigarea
virtuală prin lumile diferite puse în faţa
ochilor de către internet, dialogul cu
personae care aparent pot fi prietenoase,
dar se ascund în spatele unui pseudomin
(nickname) sau indicative ce nu spun
nimic, se încheie de fapt, când ai închis
calculatorul, fără nici un rezultat, aşa cum
a început: în faţa monitorului. Avem iluzia
că stăpânim lumea şi conducem totul prin
comenzile calculatorului, că avem libertate
absolută, că putem să ne substituim oricui,
spunând orice etc. Nu este de fapt decât
o amăgire, o iluzie, o lucrare demonică.

Iubind pătimaş calculatorul şi
internetul, în mod cert, fără voie, ni se
îngrădeşte libertatea şi ajungem să
iubim de fapt amăgirea urmată de
dezamăgire, obsesia, tentaţia spre
plăceri mărunte şi păcătoase.
Îngrădirea şi limitarea libertaţii
reprezintă o altă consecinţă negativă a
utilizării fără limită a internetului.

În ciuda faptului că totul pare sub
control atunci când sunt în faţa
calculatorului, în realitate o altă cursă în
care utilizatorul este atras o constituie
pierderea în dezorganizare, în haos. Un
cuvânt scris sau o imagine puse pe
internet sunt necontrolabile în explozia de
informaţie care circulă pe reţele. De cele
mai multe ori, printre informaţiile
folositoare şi pertinente se strecoară (prin
publicitate agresivă) şi otrava informaţiilor
şi imaginilor imorale, incitante spre păcat,

a răutaţii în limbaj, asociată cu
dezinformarea, înşelatoria, falsul,
calomnia, racolarea de adepţi etc. Toate
acestea sunt posibile prin acest modern
„turn Babel” sau „Babilon” al lumii
avansate. Ele nu fac altceva decât să
distrugă sufletul, moralitatea, echilibrul,
armonia, normalitatea, buna măsură a
lucrurilor şi, în general, tot ce ţine de
virtute şi de Dumnezeu.

Falsele identitaţi ale unora ce
folosesc rău internetul, ascunderea sub
pseudonime anulează persoana şi distrug
orice responsabilitate. Ascunzându-se
sub un nume fals, poate face orice:
jigneşte, supără, calomniază, agresează,
îndeamnă spre păcat, fură şi
dezinformează (hackerii), înşeală etc. De
aici şi până la dedublarea de personalitate
ca boală psihică nu mai e decât un pas.

Am putea analiza şi multe alte
consecinţe nefaste ale folosirii
necontrolate şi in exces a internetului
asupra omului ca şi chip al lui Dumnezeu,
dar ne vom limita în a le enumera (măcar
câteva dintre ele) pentru a trage un
semnal de alarmă asupra acestei
„maladii” ce tinde să distrugă în special
tineretul, încă de la vârste fragede:
lenevirea (inclusiv spirituală) şi pierderea
timpului fără rost în faţa calculatorului,
lipsa activităţii spirituale şi culturale (câţi
sunt cei care mai pun mâna pe o carte?),
sedentarismul, nălucirile, pervertirea minţii
şi a simţurilor, păcatul sub diverse forme,
singurătatea, ura etc.

Din toate cele menţionate am putea
trage concluzia că internetul folosit
raţional şi doar pentru cunoaştere în sens
pozitiv, ca sursă pentru dezvoltare
intelectuală şi spirituală ne poate fi prieten
şi poate fi o binecuvântare. Însă folosit
necontrolat, abuziv şi excesiv, doar în
scop de divertisment şi remediu pentru
„plictiseală”, el devine din prieten duşman,
un „Iuda” care ne va trăda, distrugându-ne.
În consecinţă el poate fi şi un blestem.

Să reflectăm mai profund şi cu un
plus de atenţie la aceste aspecte şi să
reţinem inspiratele cuvinte ale Apostolului
Pavel, ce pot aduce lumină asupra multor
probleme legate de lumea modernă.
„Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate
folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu
toate zidesc.” (I Corinteni X, 23)

(urmare din p. 1)
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La începutul unui an şcolar orice elev, însoţit
de părinţii săi, merge prin magazinele şi librăriile
oraşului pentru a-şi procura cărţile, rechizitele, dar
mai curând caietele necesare anului şcolar care
începe. Gândiţi-vă la caietul nou, cu  foile sale
imaculate, cât de frumos arată ele la începutul anului ?
Însă, după câteva zile începe să se umple cu temele
predate. Ce entuziasm, câtă grijă, ce abnegaţie au
copiii la început ca în caietul lor să nu strecoare nici
o greşeală, nici o pată, nici o mâzgălitură. Dar nu
de fiecare dată elevul poate păstra acelaşi
entuziasm, acelaşi curaj, căci apar zile în care cu
mână de plumb scrie o temă sau rezolvă un exerciţiu.
De aceea, de cele mai multe ori, caietul se
transformă într-un amalgam de calcule ratate, pete
de cerneală, ştersături; un fel de maculator de ciorne.
Şi iarăşi efort, răbdare, până când ajunge la
rezultatul scontat, ca la vremea controlului să ia
nota cea mai bună. Şi iată aşa, după o asceză
desăvârşită, elevul, la sfârşitul anului, cu rezultate
bune sau mai puţin bune, a urcat încă o treaptă în
urcuşul său educaţinal.

Oare la sfârşitul anului, din punct de vedere
spiritual, ce credeţi că reprezintă mai bine viaţa
morală a elevului: Carnetul de note? Caietul de
curat? Poate?! Dar, după părerea mea, cred că
maculatorul de ciorne, acel caiet plin de
mâzgălituri, redactări pierdute, calcule ratate,
ştersături sau pete de cerneală, căci acestea
relevă, de fapt, adevăratul fond al elevului. Ele
reprezintă lupta sa, efortul său, asceza sa spre
perfecţionare. Imaginaţi-vă un munte. Pentru a
ajunge pe culmea lui, nu se poate face abstracţie
de truda urcuşului, de poteca ce şerpuieşte
printre spini, stânci, prăpăstii, pericole de tot felul.

Aşa trebuie văzut chipul elevului creştin. În
ziua botezului copilul a primit un caiet nou şi curat,
imaculat ca zăpada, şi a intrat, astfel, la şcoala lui
Iisus care este Biserica, unde Iisus este Învăţătorul
(de mai multe ori în Sfânta Evanghelie Iisus este
numit Învăţător). Începe urcuşul nemijlocit către
asemănarea cu El. Încearcă să-L imite, să-I asculte
sfaturile şi cuvintele pline de viaţă. Dar, ca orice
elev, şi la această şcoală el rămâne un elev care
ascultă sau nu ascultă, care învaţă sau nu învaţă,
care reuşeşte sau nu reuşeşte. Pe caietul primit la
botez apar tot felul de ştersături, pete, greşeli
murdării, etc. care trebuiesc luate în calcul pentru
a-i cunoaşte starea sufletească. Or, acestea nu
pot fi luate în analiză decât de Învăţătorul Iisus sau
de slujitorul autorizat al Acestuia, preotul sau
dascălul specializat pentru a preda la Şcoala lui
Iisus. El va analiza, mai curând ştersăturile,
greşelile, patimile, capriciile elevului, ca astfel să
stabilească identitatea sa spirituală, dacă este sau
nu mai este vrednic de comuniunea cu Dumnezeu.
Atunci când stabileşte multe deficienţe trebuie să-l

ajute să şteargă cu răbdare toate greşelile ca la
întâlnirea cu «Directorul» caietul să fie curat ca în
ziua în care i-a fost încredinţat.

Aşadar, a pune în relaţie directă Biserica şi
cultura în cadrul şcolar, nu înseamnă a face o
încercare de a pune de acord două realităţi diferite,
sau chiar opuse, ci, dimpotrivă, a considera că
Biserica (şcoala lui Iisus) nu este incompatibilă
culturii. Deoarece cultul şi cultura au aceeaşi
rădăcină. Cultul este cultivarea raportului între om
şi Dumnezeu, iar cultura este cultivarea raportului
între om şi univers, şi unul şi celălalt împlinindu-se în
Dumnezeu, Creatorul şi providenţiatorul tuturor. E
adevărat că Biserica nu s-a afirmat ca o instituţie
care să aibă drept scop rezolvarea dificultăţilor
temporare, efemere. Ea slujeşte nevoilor sufleteşti
ale omului iar prin aceasta poate sluji culturii. Biserica
are influenţă asupra culturii, ea marchează cultura
unei naţiuni. Doctrina Bisericii nu este numai o
preocupare de ordin metafizic sau mistic, ci este o

concepţie despre viaţă, o practică, un răspuns la
marile probleme ale existenţialităţii. Biserica creştină
are dogme în care credem şi precepte pe care le
împlinim. Având în acelaşi timp şi credinţă şi morală,
elevilor înscrişi în această şcoală li se impune
împlinirea unor precepte de viaţă morală conforme
cu cele lăsate de Capul ei – Învăţătorul Iisus Hris-
tos –, în perspective realizării omului nou, transfigurat
şi apoi îndumnezeit.

De aceea, educaţia religioasă în şcoală,
dincolo de a învăţa câte ceva despre viaţa lui
Hristos sau despre viaţa şi organizarea Bisericii
în general, are ca scop conştientizarea elevilor
ca aceştia să înţeleagă că activitatea lor
şcolărească, sub toate aspectele ei, trebuie să
se transforme în liturghie (jertfă) care duce la
euharistie (mulţumire).

† Ioachim Băcăuanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului

Bucuros sunt, Doamne, că m-am trezit din
somn că vin la Casa Ta ca să mă hrănesc cu
hrană la Cina Ta!

Încă de mic am fost învăţat de părinţii mei,
trăitori întru Ortodoxie, de bunicii mei şi mai ales
de duhovnicul meu, părintele iconom stavrofor
Dumitru Ioan să cinstesc Ziua Domnului. Mă
trezesc întru rugăciunea minţii, căzând la icoana
ce o am în colţul din Răsărit, aşa cum o am în minte
pe cea din camera bunicilor mei, simbol al ţăranului
român autentic, oameni simpli, dar curaţi, lucrători
ai pământului. Apoi citind rugăciunile dimineţii dintr-o
carte veche în care am presărate ca într-un ierbar
levănţică şi muşcată, mă simt mai liniştit şi întru
trăire şi comuniune cu Hristos. Îmi aleg hainele
simple şi curate, asemenea bunicului meu, mă
îndrept spre „Şcoala lui Hristos“, călcând pe alee
cu rugăciune în gând. Biserica e încă goală şi mă
întreb: „Doamne, oare oamenii Te-au uitat? Oare
oamenii transformă Ziua Ta în ziua grătarului?
Oamenii vor să vadă Liturghia la televizor? Dacă
este bolnav, da, pentru el ar fi o alinare, dar pentru
omul sănătos? Dangătul clopotului cheamă creştinii
la Casa cea Mare, Biserica ce este aşezată în
centrul urbei noastre. Intru cu smerenie în Biserica
unde paracliserul aprinde lumânările, dascălul
umblând, îşi pregăteşte cărţile şi preotul îşi pune
veşmintele, transfigurat de rugăciune şi de
însemnătatea zilei, pătruns adânc de menirea şi

responsabilitatea de păstor. Cu dragoste de
Dumnezeu, cu smerenie şi cu suflet de copil mă
rog Tatălui, Creatorul meu, Fiului, Mântuitorul meu,
şi Duhului ce e întru toate sfinţitor, Maicii Domnului
şi apoi Sfântului Patron al Bisericii noastre. Ca şi
atunci când aveam câţiva anişori, încep să „citesc“
Biblia uitându-mă la icoanele frumos pictate. Aşa
cum spunea Fericitul adormit întru Domnul
Patriarhul Teoctist, în prefaţa Micii Biblii, icoanele
din Biserică au fost pentru străbunii noştri
adevărate Biblii.

Încet, încet se umple Biserica de „trăitori“.
Dascălul citeşte din rânduiala Utreniei, din dulceaţa
psalmilor plini de înţelepciune şi adevăr:
„Pomenească toată jertfa Ta“ (Psalmul 19);
„Doamne, mântuieşte-ne pe noi şi ne auzi în orice
zi te vom chema“ (Idem).

Cu siguranţă Dumnezeu este cu îngerii, Îl simt
ca pe o putere mare de magnet ce vin dinspre
Sfântul Altar: „A Domnului este mântuirea şi peste
poporul Tău binecuvântarea Ta“ (Psalmul 3). Cât
de plin de adevăr este versetul: „Că El a cunoscut
zidirea noastră, adusu-Şi-a aminte că ţărână
suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea
câmpului…“ şi mă gândesc la fiul meu cel mic ca un
crin în faţa lui Dumnezeu, la mine că sunt la vârsta
maturităţii şi la tatăl meu ce este plecat devreme din
(continuare în p. 25)
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Iată o întrebare firească… De multe
ori şi noi suntem puşi în asemenea
situaţie şi nu ştim cum să procedăm,
ba din contră, suntem admonestaţi de
anumite persoane care consideră
poziţia lor fiind una autorizată… De
aceea, pentru a lămuri această
problemă practică, vom apela la un
articol scris de Pr. Prof. Dr. Nicolae D.
Necula şi apărut cu această titulatură
în „Vestitorul Ortodoxiei” din iulie 2007.

Trebuie menţionat că părintele este
preot profesor la Facultatea de Teologie
Bucureşti ş i are ca specialitate
Teologia practică „pastorală”, deci este
o autoritate în domeniu.

La începutul articolului părintele
profesor ne vorbeşte de faptul că
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului reprezintă pentru noi creştinii
unul dintre cele mai de seamă momente
din viaţa noastră spirituală. Este un prilej
de mare bucurie, pe de o parte, pe de altă
parte Împărtăşirea înseamnă  o pregustare
a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Împărtăşirea este totodată şi un
moment de mare responsabilitate,
pentru că trebuie să ne împărtăşim cu
vrednicie şi cu conştiinţa împăcată că
merităm să primim această  Sfântă
Taină, iar pe de altă parte este grija
pentru păstrarea sau neîntinarea Sfintei
Împărtăşanii, având în vedere că ea este
„foc care arde” atât înainte de primire,
cât şi după aceea.

Redăm în continuare articolul
menţionat:

„În legătură cu această grijă, pentru
păstrarea în sfinţenie a Împărtăşaniei,
există  obiceiul, devenit în multe părţi
şi în  multe biserici regulă observată
cu stricteţe, de a nu mai săruta icoanele
din biserică şi mai ales pe cea de pe
iconostas, cu prilejul miruitului, ca şi
mâna preotului care miruieşte. Deci se
socoteşte şi se crede că sărutând o
icoană sau mâna preotului ar fi o întinare
a Împărtăşaniei sau chiar anularea
efectelor ei. Unii dintre credincioşi vin
la iconostas şi, fie se pleacă doar spre
icoană, fie că nu schiţează nici un gest
de cinstire, spun preotului că s-au
împărtăşit şi ca atare sunt scutiţi să

sărute icoana şi mâna lui. Alţii din
neştiinţă, sărută mâna preotului şi
icoana, dar sunt aspru mustraţi de cei
mai „iniţiaţi” pentru că au făcut aseme-
nea gest care, după părerea lor, nu se
cădea să fie împlinit.

Este corectă această atitudine şi
concepţie a credincioşilor care se
împărtăşesc? Pe ce se întemeiază?

De la început trebuie să spunem
că o asemenea practică nu este
corectă şi nici întemeiată.

Mai întâi, pentru că Împărtăşania
nu rămâne pe buzele noastre cu care
sărutăm icoana sau mâna preotului, ci
ea se înghite. După Împărtăşanie,
primim de obicei anafură şi un pic de
vin, tocmai ca din Împărtăşanie să nu
rămână nimic în afară, aşa cum şi

preotul consumă puţin vin, apă şi
anafură după  împărtăşire.

În al doilea rând icoanele şi mâna
preotului nu sunt lucruri care să întineze
sau să anuleze efectul Sfintei
Împărtăşanii. Icoanele sunt şi rămân
mereu cu aceeaşi valoare de obiecte
sfinţite. După cum se ştie, noi cinstim
şi ne închinăm sfintelor icoane nu ca
la idoli, adică nu ne închinăm şi nu
cinstim lemnul, culoarea sau orice
material din care este făcură icoana,
ci persoanele care sunt zugrăvite pe ele.
Cu toate acestea, fiecare icoană
capătă caracterul şi calitatea de
sfinţenie sau de obiect sfinţit, atât prin
chipul zugrăvit pe ea, cât mai ales prin
slujba de sfinţire care se săvârşeşte
asupra ei şi prin stropirea cu apă
sfinţită, în numele Sfintei Treimi. De
aceea, o icoană se ţine după obicei,
40 de zile în Sfântul Altar, după care
se sfinţeşte ş i  se stropeşte cu
aghiasmă. Fiind sfinţită, ea nu-şi pierde
niciodată calitatea aceasta şi de aceea
nu poate să ne întineze sau să
diminueze efectul Sfintei Împărtăşanii.
Ea rămâne mereu obiect sfinţit şi sfânt
care merită şi trebuie sărutată şi după
primirea Sfintei Împărtăşanii, chiar dacă
aceeaşi icoană este sărutată de
credincioşi care nu s-au împărtăşit. De
icoană ne apropiem şi o sărutăm ca să
ne sfinţim sau să primim puteri şi nu
ca să ne întinăm. Aşa că nu săvârşim
nici o împietate dacă sărutăm icoanele
după ce ne împărtăşim. Ele rămân
mereu cu încărcătura lor harică
dobândită prin sfinţire şi nu ne pot
aduce decât binecuvântare şi sfinţire.

Cât priveşte sărutarea mâinii
preotului după împărtăş ire, de
asemenea trebuie să spunem că nu
constituie nici o împietate sau un gest
care să afecteze într-un fel sau altul
efectul Sfintei Împărtăşanii. Mâna
preotului, acea mână care binecu-
vântează şi sfinţeşte, rămâne mereu
mâna sfinţită a omului purtător de har
care este slujitorul lui Hristos. Cu acea
mână el binecuvântează sau ne
sfinţeşte pe noi, viaţa noastră, momen-
tele importante din viaţa noastră de la

În zi de august fierbinte
Noi de veacuri ne unim
Adormirea Maicii Sfinte
În cântări s-o preamărim.

Fiul ei din cer veghează
La mulţimea de creştini
Ce sfios pe masă-aşază
O cunună, numai crini.

Din văzduh tăcut coboară
Roua cu parfum sclipind,
Pe sub masa se strecoară
Credincioşii-ngenunchind.

Îngerii în zbor fierbinte
Şi-n cântări duhovniceşti
Urcă trupul Maicii Sfinte
Sus, în zările cereşti.

Zi de mare sărbătoare
s-o cinstim cuviincios
cu credinţă foarte tare
şi cu duhul luminos.

Georgeta ANUŢEI
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naştere până  la mormânt şi după
aceea, ca şi lucrurile din jurul nostru
de care avem nevoie. Să nu uităm că,
deşi este om şi uneori
poate păcătos, slujitorul
lui Hristos rămâne o
persoană purtătoare de
har, primit prin Taina
Hirotoniei. De aceea,
credincioşii se şi adre-
sează adesea sau mai
ales preotului cu formula
„Sărut dreapta” sau „Sărut
mâna, părinte!”, adică
acea dreaptă care bine-
cuvântează şi sfinţeşte,
prin care lucrează harul
Duhului Sfânt.

Sărutarea mâinii
preotului după Liturghie, la
momentul miruitului este
justificată din două
motive. Mai întâi, pentru
calitatea de care am
vorbit, de slujitor sfinţit şi
organ prin care lucrează
harul lui Dumnezeu. În al
doilea rând, pentru faptul
că şi preotul se împăr-
tăşeşte la Sfânta Litur-
ghie. Nu există Liturghie
la care el să nu primeas-
că Trupul şi Sângele lui
Hristos. Nici nu se poate
concepe Sfânta Liturghie
fără împărtăşirea preotului, iar dacă ar
îndrăzni să slujească fără să se
împărtăşească, ar săvârşi unul din cele
mai grave delicte pentru care ar fi aspru
pedepsit. Aşa că şi preotul este atunci,
după Liturghie, un purtător de Hristos
şi nu putem vedea cu ce ar întina sau
ar impieta asupra sfinţeniei şi efectelor
Sfintei Împărtăşanii. De aceea mâna lui
trebuie sărutată fără nici o teamă de
greşeală şi cu atât mai mult de anulare
a valabilităţii Împărtăşaniei.

Sfânta Împărtăşanie nu se
întinează prin aceste două acte legate
de cult şi de biserică, ci prin viaţa şi
faptele noastre necorespunzătoare.
Primirea Sfintei Împărtăşanii ne obligă
ca, măcar în ziua aceea, să avem o

comportare cuviincioasă, ferindu-ne de
rostirea de vorbe urâte, înjurături,
pomenirea numelui celui rău, de

tulburări, certuri, scandaluri, scuiparea,
împreunarea trupească şi altele. Simpla
îmbrăţişare cu o cunoştinţă sau un
prieten, ca o exprimare a bucuriei
revederii, de care se tem unii din cei
ce se împărtăşesc, nu afectează cu
nimic efectele Sfintei Împărtăşanii.

Tot în legătură cu împărtăşirea se
pune uneori şi întrebarea dacă avem
voie să sărutăm copiii după ce aceştia
s-au împărtăşit, întrebare izvorâtă din
aceeaşi teamă de a nu le anula sau
întina efectele Sfintei Împărtăşanii.
Fără îndoială,  că îmbrăţişatul copiilor
este un lucru firesc şi expresiv, cea mai
concretă expresie a dragostei cu care-i
înconjurăm pe cei mici. Îmbrăţişarea
sau sărutarea lor,  după primirea Împăr- Preot Constantin GENES

tăşaniei, nu le periclitează în niciun fel
efectele împărtăşirii. Ei rămân cu
nevinovăţia lor, am zice chiar cu

sfinţenia lor, de care, dacă
ne apropiem, mai degrabă
ne sfinţim noi  decât să-i
întinăm pe ei. Sărutul pe
gură al copiilor nu este
indicat nici din punct de
vedere medical şi,  cu atât
mai mult, ne vom feri şi noi
de acest obicei când este
vorba mai ales de
Împărtăşanie. Nu este de
prisos să spunem că şi
copiii trebuiesc educaţi în
acelaşi respect faţă de
primirea Sfintei Împăr-
tăşanii, atât înainte, cât şi
după aceea, ca şi cei ma-
turi. Îmi amintesc cu pietate
de grija pe care părinţii o
acordau zilei noastre de
împărtăşire, în copilărie,
îmbrăcându-ne cu cele mai
curate sau mai noi haine şi
încălţăminte şi  suprave-
ghindu-ne ca toată ziua în
care primeam Sfânta
Împărtăşanie să nu comi-
tem vreo faptă urâtă sau
necuviincioasă.

Iată ,  aşadar,  cum
trebuie să înţelegem atitu-
dinea pe care trebuie să o

avem după primirea Sfintei Împăr-
tăşanii. În biserică, icoanele şi mâna
preotului nu ne întinează sau nu ne
anulează efectele împărtăşirii, de
aceea le putem săruta fără grijă, iar
acasă se impune o atitudine de
bunăcuviinţă şi respect care, de
altfel, sunt legate de educaţia noastră
elementară religioasă.

Exagerările şi formulele bigote de
înţelegere a lucrurilor şi lucrărilor
sf inte trebuie excluse din via ţa
noastră.”

 Iar noi am conchide: „Cine are
urechi de auzit, să audă!”
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„Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis
pe pământ” este titlul unei cărţi editate de
„International Bible Students Association”

Brooklyn, New York, U.S.A., tipărită în
Italia la Tip. dei Testimoni di Geova, Roma.
Dar de ce spun carte? Este otravă pură
pentru suflete. Mai ales pentru unii ca cei
care mi-au adus cartea cu oarecare
entuziasm crezând că fac un bine.

Imagini atrăgătoare, hârtie de calitate,
coperţi cartonate şi... cam atât. Cât
despre conţinut, să luăm un exemplu: la
pagina 93 se spune „Minţind-o pe Eva în
grădina Eden, un înger a devenit Satan
Diavolul. Ca urmare, el a căutat să-i
determine şi pe alţi îngeri să se
răzvrătească împotriva lui Dumnezeu,
lucru care i-a şi reuşit. Unii dintre aceştia
şi-au abandonat poziţia pe care le-a
hotărât-o Dumnezeu în ceruri şi au venit
pe pământ, luându-şi înfăţişări omeneşti.
Tocmai la ei face aluzie discipolul creştin
Iuda atunci când vorbeşte despre „îngerii
care nu şi-au păstrat poziţia lor iniţială, ci
şi-au părăsit propria locuinţă” (Iuda 6). De
ce au venit ei pe pământ? Ce gânduri
nelegiuite le-a pus oare Satan în inimă
pentru a-i determina să-şi părăsească
excelentele lor poziţii pe care le ocupau
în ceruri? Biblia răspunde astfel: „Fiii
adevăratului Dumnezeu au început să le
remarce pe fiicele oamenilor că erau
frumoase; şi ei şi-au luat atunci soţii, şi
anume pe toate acelea pe care şi le-au
ales” (Facere 6, 2). Da, îngerii s-au
materializat în corpuri umane, şi au venit
pe pământ pentru a avea relaţii
sexuale cu femei frumoase. Acesta a fost
un act de neascultare. Biblia compară
gravitatea acestui act cu aceea al actelor
de homosexualitate practicată în Sodoma
şi Gomora (Iuda 6; 7). [...] Părăsindu-şi
corpurile omeneşti, ei s-au întors în cer,

devenind din nou spirite, însă fără să mai
fie admişi în organizaţia îngerilor sfinţi.”
(pp.93 – 94)

Cele spuse sunt „asortate” cu
o imagine a unor femei frumoase
la care se uită cu poftă doi...
bărbaţi bine făcuţi sau bine
desenaţi, pentru că ei nu au corpuri
materiale fiind făcuţi ca de lumină.

În primul rând, îngerul care a
„minţit-o” pe Eva nu a minţit-o, ci i-a
spus numai o parte de adevăr şi
nu a devenit Diavol pentru aceasta.
Căderea îngerilor s-a produs
înaintea creării omului şi după
acest moment ei nu au venit pe
pământ luând înfăţişări omeneşti.
E o harababură totală aici pentru
că nu mai ştii care e om şi care e

înger cu înfăţişare omenească. După ce
se deosebeau nu se ştie, dar autorul nu
dă lămuriri şi se întreabă „de ce au venit
ei pe pământ?”, găsind răspuns potrivit
la Facere 6, 2. Îngerii au plecat din cer
şi au venit pe pământ ca şi cum ei ar
face după voia lor, fără voia lui Dumnezeu.
Satan şi îngerii căzuţi sunt numiţi acum
„fiii adevăratului Dumnezeu”, încât cititorul
pierde total firul povestirii care se vrea pe
înţelesul tuturor. S-au materializat în
corpuri umane tot fără intervenţia
lui Dumnezeu pentru... „a avea
relaţii sexuale  cu femei
frumoase“! Ferească Dumnezeu
de o astfel de „teologie”! Înseamnă
că toţi oamenii care au fete sau
neveste frumoase, ar trebui să se
mai teamă fizic şi de diavolii care
se pot materializa când vor, pentru
a avea relaţii sexuale cu ele.

Versetul 2 al Facerii din
capitolul 6 este atât de frumos în
interpretare ortodoxă, încât
singurul scop al scrierii acestor
rânduri a fost aducerea adevărului
la cunoştinţa cititorilor. „Fiii lui
Dumnezeu, văzând că fiicele
oamenilor sunt frumoase, şi-au
ales dintre ele soţii, care pe cine
a voit”. Aceasta este traducerea ortodoxă
a versetului. Până în acest loc Sf.
Scriptură nu spune nimic despre fiii lui
Dumnezeu sau despre o împărţire a
oamenilor în fii ai lui Dumnezeu sau ai
oamenilor. Şi totuşi, dacă citim cu
atenţie, vedem că odată cu uciderea lui
Abel, dar mai ales după naşterea lui Set,
omenirea se dezvoltă pe două ramuri:
pe de o parte urmaşii lui Cain, purtători

ai blestemului acestuia (Fac. 4, 11-12)
pe care îl aminteşte Lameh, de
asemenea ucigaş ca şi strămoşul lui (4,
23), iar pe de altă parte urmaşii lui Set,
despre care se spune că „au început a
chema numele Domnului Dumnezeu” (4,
26). Ideea este întărită şi de cele două
genealogii paralele. La capitolul 4 al
Facerii sunt prezentaţi urmaşii lui Cain,
iar la capitolul 5 urmaşii lui Adam pe linia
lui Set, fără a fi amestecaţi cu cei după
Cain. Este clar că oamenii s-au împărţit
în două: urmaşii lui Cain, desfrânaţi şi
ucigaşi (Lameh fiind primul care-şi ia două
femei), ce pot fi numiţi pe drept „fii ai
oamenilor” pentru înclinaţia lor spre cele
„omeneşti” şi urmaşii lui Set (din care se
vor naşte un Enoh, ridicat cu trupul la cer
datorită sfinţeniei lui sau Noe care a primit
porunca de a face corabia la potop aflând
„har înaintea Domnului Dumnezeu”), ce
pot fi numiţi tot pe drept „fii ai lui
Dumnezeu” pentru înclinaţia lor de a sluji
lui Dumnezeu şi pentru numărul de
oameni drepţi pe care-l dau.

„Fiii lui Dumnezeu”, adică oamenii
drepţi şi „fiii oamenilor”, adică oamenii răi
şi păcătoşi, constituiau două grupări fără
legături, fără căsătorii între ei, până
când... „fiii lui Dumnezeu, văzând că

fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au
ales dintre ele soţii, care pe cine a voit”.
Observăm că iniţiativa aparţine oamenilor
drepţi, iar fiicele oamenilor sunt
menţionate ca lipsite de posibilitatea de
a decide, probabil onorate de această
alegere. Acest amestec nu a fost pe
placul lui Dumnezeu care vede în această
acţiune o aplecare a omului spre patimi
şi spune: „Nu va rămâne Duhul Meu
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pururea în oamenii aceştia, pentru că
sunt numai trup” (6, 3).

Din relaţia aceasta au rezultat „vestiţii
viteji din vechime”, „răutatea oamenilor
mărindu-se şi toate cugetele şi dorinţele
inimii lor fiind îndreptate la rău în toate
zilele” (6, 5). Deci nu este vorba de îngeri
care să se întoarcă în cer după ce au
avut relaţii sexuale cu fiicele oamenilor,
pentru că Sf. Scriptură vorbeşte de căinţa
lui Dumnezeu „că a făcut pe om pe
pământ” şi a trimis potopul, potop care
putea pierde numai pe oameni, cu trup
fiind, nu şi pe îngeri.

Această împărţire a oamenilor în „fii
ai lui Dumnezeu” şi „fii ai oamenilor” nu a Preot Cătălin ILIE

încetat odată cu potopul. Perioada
Vechiului Testament, prin poporul evreu,
şi mai târziu perioada Noului Testament,
dar şi timpurile de astăzi sunt o
permanentă confruntare între fiii lui
Dumnezeu şi fiii trupului, ai patimilor, ai
necredinţei, într-un cuvânt: ai omului.
Hristos Domnul a unit în Sine cele două
părţi ale omenirii, arătându-ne adevăratul
chip al omului, prezentându-Se pe Sine
atât ca Fiu al lui Dumnezeu, dar şi ca
Fiu al Omului fără de păcat.

Fiecare dintre noi poate experimenta
această dureroasă despărţire de fraţii
noştri atunci când la servici suntem luaţi
în râs că postim sau că mergem la

biserică etc. Ceea ce putem observa
astăzi însă, este că, spre deosebire de
perioada lui Cain şi a lui Set, „fiii
oamenilor” nu mai sunt izolaţi teritorial „în
ţinutul Nod, la răsărit de Eden”, nu ne
mai atrag prin simpla frumuseţe a fiicelor
lor, ci au arme de seducţie foarte
sofisticate şi nu mai sunt în stare pasivă
aşteptând decăderea morală a „fiilor lui
Dumnezeu”. Aproape că te agresează cu
invitaţia lor spre păcat şi ceea ce este
mai dureros este că mulţi se prezintă în...
„piei de oaie”.

Într-o vreme când prea puţini oameni găsesc un strop
de apă în arşiţa răstignirii luminii, la Slănic Moldova a ţâşnit
un izvor care surprinde o
lume însetată de comu-
niune. Nu unul de apă ci
de har. Că zice părintele
Cătălin Ilie, editorialistul
primului număr, îndrep-
tând privirile cititorilor de
la proiecţia izvorului de
apă în Împărăţia Ceru-
rilor: „Linia în pantă
abruptă a brazilor se
regăseşte în profilul
turlei, piatra din care iese
apa îşi găseşte corespon-
dent în masiva piatră a
Sfintei Mese“, conotaţie
harică a cuvântului ce intitulează
buletinul duhovnicesc al Slănicului.

Într-un fel mă simt „vinovat“ de
ţâşnirea acestei scântei publicistice în
sânul Perlei Moldovei. E vorba de
revista parohiei «Sfântul Ilie» din
Slănic Moldova, purtând titlul generic
«Izvorul numărul unu». Prin 1998 aprinsesem în
satul Gura Văii, comuna Bârsăneşti, unde eram
paroh la acea vreme, o lumină a cuvântului scris.
Era numită providenţial «Făclia Bisericii». A ars zece
ani pe meterezele cuvântului. Nu fără rod. O
scânteie purtată de Vântul Ceresc a aprins în oraşul
meu natal o nouă publicaţie. Cu făclia luminoasă a

Evangheliei, mai înainte de a apărea primul număr al
«Izvorului…» la Slănic Moldova, deja cu un an în urmă
începusem să scot sare din pământ. Să scoatem adică
dimpreună cu toţi colaboratorii care au primit cu bucurie
această muncă editorială.

Era la începutul anului 2005. Ne gândeam la o publicaţie
trimestrială care să adune pe paginile ei toate sclipirile de
har ascunse-n spuza aşteptării unui semn de bucurie. Şi
şoapta s-a făcut trup. Astfel am deschis la Târgu-Ocna o

mină duhovnicească numită «Sarea pământului».
Este vorba de revista duhovnicească a oraşului.
Ea însăşi s-a făcut apoi născătoare de alte
publicaţii. Aburii ei terapeutici s-au strecurat prin
profunzimile adâncului, ţâşnind, iată, izvor de
sănătate spirituală tocmai în Slănic Moldova. Într-un
fel, «Sarea pământului» trebuie să-şi asume

paternitatea spirituală a «Izvorului
numărul unu» şi, mai mult, să se
oblige şi să-l oblige la însănătoşirea
spirituală a neamului românesc.

Colectivului redacţional de acolo
i se cere să pună sare în izvorul care
a descuiat pântecele pământului şi din
piatră seacă a izbucnit spre astâm-
părarea setei însetaţilor după
neprihănire. Şi mai-marilor urbei
staţiunii din munţi să-i facă albie
trainică întru curgerea lui nemuritoare.

Iar scriitorilor, cuvânt cu putere
multă!

Preot Petru RONCEA
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Una dintre primejdiile la care
adolescenţii sunt expuşi adeseori este
păcatul sau viciul ascuns al masturbaţiei
(onaniei). Viciul acesta, cu tot nefirescul
lui, cu toată repulsia pe care o provoacă,
nu ar fi, totuşi, atât de primejdios, daca
nu ar depăşi orice limită, dacă nu ar
constitui un abuz şi dacă nu ar deveni o
deprindere care să îl înlănţuiască pe
tânăr, chiar şi atunci când acesta îşi dă
seama cât este de insuportabil.

Când deprinderea acestui viciu
tainic se va întări, dificultatea cea mai
mare va consta în aceea că tânărul se
va simţi sub stăpânirea unei puteri fatale,
pe care nu o va mai putea birui. Starea
aceasta îi va crea neîncredere în sine,
lipsă de respect faţă de sine, suspiciune
cu privire la cei din jurul său (deoarece
tânărului i se va părea că nici cei din  jur
nu-l respectă), înclinare spre melancolie,
spre apatie si decădere din viaţa cea vie
şi creatoare. Toate acestea, desigur că-i
vor dezorganiza viaţa sufletească, iar în
cazul în care el va avea o constituţie
nervoasă mai plăpândă, ele se vor
răsfrânge din greu asupra echilibrului său
psihic şi vor duce uneori la o adevărată
îmbolnăvire sufletească.

În general vorbind, între acest
viciu tainic şi bolile psihice nu există o
legătură directă şi absolută. Trebuie să
socotim de-a dreptul vătămătoare opinia
foarte răspândită, potrivit căreia viciul
acesta tainic ar duce la îmbolnăvire
psihică. Opinia aceasta, cu totul
inexactă, este păgubitoare şi pentru
motivul că accentuează deprimarea
psihică înfăţişată mai sus şi în felul
acesta nu poate ajuta adolescentul sau
tânărul să se elibereze de deprinderea
lui, ci dimpotrivă, i-o întăreşte, sporindu-i
deprimarea şi creându-i o dispoziţie de-a
dreptul disperată.

Viciul acesta, ca orice altă
deprindere rea, poate fi învinsă prin
încredere în sine, numai prin credinţa
în posibilitatea biruinţei asupra
deprinderii celei rele. Şi aici se
manifestă, în mod deosebit de puternic,
acţiunea creatoare a credinţei în noi.
Medicii, ca şi pedagogii, recomandă
adeseori un şir întreg de mijloace
extreme: fricţiuni reci, sportul,
cufundarea tânărului în munca
intelectuală. Toate acestea, fără
îndoială,sunt foarte folositoare, dar
însemnătatea  decisivă aparţine
hotărârii cuiva de a se lepăda de acest
viciu ascuns, hotărârii lui interioare de
a se elibera de el. Ca în oricare luptă
cu vreo deprindere rea, înrădăcinată de
multă vreme, aici nu este vorba despre
o singură biruinţă (deprinderea,
înăbuşită astăzi, va izbucni mâine, sau
mai târziu, cu o forţă şi mai mare), ci
este vorba despre o luptă îndelungată
şi neîncetată. În esenţa ei, forţa oricărei
deprinderi rele nu este atât de mare pe
cât s-ar părea. Ea creează momente
foarte acute, dar este suficient să se
treacă peste aceste momente, pentru
ca puterea şi apăsarea dorinţei
arzătoare să se piardă cu desăvârşire.
Concentrarea puterii deprinderii în
aceste momente acute şi chinuitoare
arată că este nevoie ca tânărul să se
înfrâneze doar câteva momente grele,
şi biruinţa este asigurată.

Dar, pentru ca să se poată cineva
menţine dârz în aceste momente
chinuitoare, este nevoie să aibă
înaintea sa o anumită preocupare,
însufleţitoare, scumpă, un obiectiv
pentru care sufletul se fie gata să se
lupte cu chinul în orice clipă. În
momentele chinuitoare despre care am
vorbit, ispita îl subordonează într-atâta,

îl îmbie şi îl tulbură atât de mult, încât
sufletul adolescentului sau tânărului,
adesea nu i se poate împotrivi, ci îşi
zice: „De data aceasta voi ceda, dar
mâine nu voi mai ceda.“ O asemenea
ispită nu poate fi învinsă în numele unui
gând hotărât şi lămurit; şi aici apare
problema fundamentală, la care fiecare
este chemat să răspundă: pentru ce şi
în numelecărei idei trebuie păstrată
puritatea, curăţenia sexuală?

Dar mai înainte de a se da
răspuns la această întrebare, ne simţim
datori să menţionăm o altă mare
nenorocire care pândeşte tineretul, şi
anume viaţa sexuală precoce (până la
căsătorie).

În general vorbind, este cu
neputinţă să trăim fără să luptăm
împotriva sexualităţii. Lupta aceasta
apare ca urmare a lipsei de ordine
desăvârşită în ceea ce priveşte latura
sexuală din noi, ca urmare a vieţii
noastre libere, constrângere, în privinţa
punerii în practică a impulsurilor
sexuale. De aceea, numai în lupta
introducerii ordinii şi disciplinei, numai
în căutarea şi realizarea unităţii aceleia
care face să dispară bifurcarea dintre
sexualitate şi eros, putem găsi calea
cea dreaptă a vieţii noastre.
Constatarea aceasta este valabilă şi în
ceea ce priveşte biruinţa asupra viciului
tainic despre care am vorbit mai sus.

Dar vicul acesta tainic nu
constituie unica pervertire în sfera
sexului. O pervertire asemănătoare,
dacă nu chiar şi mai mare, o reprezintă
viaţa sexuală precoce (dinaintea
căsătoriei). Când vorbesc aşa, nu mă
refer la primejdiile acelea exterioare,
care sunt aproape inevitabile pentru toţi
cei care apucă pe această cale, adică
la acele boli grele (venerice), care o

Titlul acestui articol îl va surprinde fără îndoială
pe cititor. Dar orice problemă a omului poate fi
evaluată şi dintr-o perspectivă teologică, adică prin
raportare la Dumnezeu sau la spaţiul relaţiei omului
şi a lumii cu Dumnezeu. Autorul însuşi al acestui tratat,
profesorul V. V. Zenkovschy, doctor în psihologie şi
profesor la Institutul Teologic Ortodox din Paris în
perioada interbelică, spunea că doreşte să vorbească

despre aceste probleme „despre care, în general, nu se
prea discută cu tinerii, probleme de o însemnătate
covârşitoare pentru viaţa lor, care îi interesează şi chiar
îi pasionează“. Având în vedere că neorânduiala vieţii
sexuale este poate cea mai importantă, dacă nu
aproape unica sursă a îmbolnăvirilor psihologice şi a
celor organice, legate de ele, socotim să facem un
început bun acestei serii de articole pe această temă.
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dată contractate, se aştern peste toată
viaţa întocmai ca o sarcină grea şi de
pe urma cărora nu suferă numai
bărbatul bolnav, ci în urma căsătoriei
îşi întind aripa lor neagră şi asupra soţiei
şi chiar asupra copiilor.

Într-o lucrare literară editată în
1870, aparţinând scriitorului rus L.
Mihailov sunt adunate o seamă de fapte
îngrozitoare referitoare la urmările
distrugătoare asupra copiilor pe care
le pot avea bolile părinţilor. Psihiatrul
francez Jean Charcot avea obiceiul de
a-i duce pe tinerii studenţi în clinica de
boli venerice pentru a le arăta pe viu
toate grozăviile la care sunt condamnaţi
cei atinşi de ele.

Este adevărat că medicina a izbutit
mult în ceea ce priveşte prevenirea
acestor urmări dezastruoase ale bolilor
venerice, dar ajutorul medicului nu-şi
poate arăta influenţa binefăcătoare, decât
atunci când boala este luată sub o
observaţie chiar de la apariţia ei. De pe
altă parte, ştiinţa medicală nu a ajuns încă
să poată reuşi o îndepărtare totală şi reală
a urmărilor acestor boli şi nici o prevenire
desărvârşită a lor. Astfel, şi astăzi
primejdia de molipsire datorită unei vieţi
sexuale precoce rămâne nespus de
mare.

Dar, în afară de această
pedeapsă grea exterioară, în afară de
bolile fizice care, după cum am văzut,
sunt deosebit de grave, viaţa sexuală
înainte de căsătorie mai are şi alte
urmări nu mai puţin grave, cărora din
nefericire, li se dă prea puţină atenţie.

Viaţa sexuală adevărată trebuie
să fie întocmai ca un triumf, ca un
fenomen de integritate, ca o cucerire
a armoniei dintre latura corporală şi
cea sufletească din noi, iar această
integritate nu o poate da decât viaţa
normală de familie.

Ce rezultă, însă, de pe urma unei
vieţi sexuale precoce?

Schimbarea persoanelor cu care
tânărul sau tânără vin în contact,
declanşează cea mai adâncă dezordine
în sufletul lor şi-l ameninţă cu o pustiire
atât de mare, cu o atât de mare
sălbăticire, încât numai cu mare
greutate s-ar putea izbăvi, după
aceasta, de ele.

Cu totul altfel se prezintă lucrurile
în căsătorie. Aici, pe lângă viaţa normală
din familie, femeia cu care bărbatul are
o relaţie trupească nu numai că este
scumpă şi este dragă, ci, prin apropierea
de ea, aceasta devine o persoană cu
adevărat sfântă pentru el. În familie şi
în legătura adevărată şi normală dintre
soţ şi soţie se descoperă, în toată
amploarea, taina minunată a trupului.
Corpul acela de care se apropie bărbatul
devine ca şi cum ar fi trup din trupul lui
provoacă în el nu numai o stare de
atenţie delicată, de iubire adâncă, ci şi
un sentiment de pietate în care se
presimte taina naşterii unei vieţi noi, ca
urmare a apropierii trupeşti. Din acest
punct de vedere, apropierea se dovedeşte
a fi izvorul celor mai înalte şi mai
creatoare mişcări ale sufletului nostru.

Dar această viaţă sufletească
apare, dacă nu cu desăvârşire zdrobită,
atunci cu desăvârşire absentă în cazul
unei vieţi sexuale mai înainte de
căsătorie. O astfel de viaţă face
imposibilă latura cea mai adâncă, cea
mai fericită şi cea mai luminoasă a vieţii
în căsătorie. Umbra legăturilor
dinaintea căsătoriei niciodată nu poate
fi înlăturată din sufletul bărbatului. Nu
va putea da nici soţiei şi nici copiilor
acea plenitudine şi putere a iubirii
neprihănite. Dacă, pe deasupra, ne
gândim şi la răsunetul pe care îl lasă în
sufletul soţiei conştiinţa că soţul, mai
înainte de căsătorie, a mai cunoscut şi
alte femei, atunci vom descoperi o nouă
parte tragică în incorectitudinea vieţii
sexuale dinainte de căsătorie.

Câteva decenii în urmă, s-a
remarcat în toată literatură, o lucrare
mică, destul de slabă în ceea ce
priveşte pitorescul ei, însă foarte vie în
ceea ce priveşte conţinutul. Această
lucrare purta titlul: „Una din multe“.
Repetând motivul pus în lumină pentru
prima dată de Bjornstjerne Bjornson în
drama lui, Mănuşa, nuvela indicată
arăta acum o fată ajungând mireasă şi
aflând de mirele ei care o iubea şi care
iubea deopotrivă că acesta a cunoscut
pe altcineva mai înainte de căsătorie,
nu a suportat durerea şi greutatea care
au privit floarea delicată a iubirii, ci s-a
sinucis ca „Una din multe“.

Destrăbălarea tinerilor până la
căsătorie nu numai că este grozavă şi
dezgustătoare pentru tinerele fete, dar
nici nu este câtuşi de puţin înţeleasă.
Ele nu pot pricepe cum cineva poate
să se apropie trupeşte de o femeie fără
să o iubească! Cum şi pentru ce păşesc,
însă, tinerii, pe calea vieţii sexuale,
înainte de căsătorie?

Ei sunt atraşi, adeseori de colegii
lor şi de exemplul rău al acestora. Mai
sunt şi cazuri în care tinerii sunt atraşi
şi ademeniţi de femei rele, iar beţia nu
rareori contribuie şi ea la aceasta.
Totuşi, dincolo de toate acestea, stă
aceeaşi bifurcare despre care am
vorbit, despre sexualitate şi eros. Nu
se poate trăi o adevărată viaţă sexuală
fără să dai sufletul tău în întregime
persoanei de care te legi trupeşte; de
aceea, numai o singură formă a vieţii
sexuale este cea autentică, curată şi
normală, viaţa în familie. Viaţa
dezorganizată până la căsătorie nu dă
niciodată bucurie adevărată şi nici
însufleţirea creatoare pe care le dă
viaţa normală de familie. În orice
moment din viaţa noastră se ridică, în
toată măreţia ei, legea fundamentală a
armoniei dintre sexualitate şi eros.

Viaţa sexuală dinainte de
căsătorie, în afară de primejdiile nespus
de mari în ceea ce priveşte sănătatea,
despre care am vorbit mai înainte,
ascunde în ea o adevărată otravă; ea
zdruncină temelia firii noastre
omeneşti. Calea curăţiei, calea absti-
nenţei până la căsătorie este dictată,
nu numai de cerinţele morale, ci şi de
natura însăşi a sexului, de legea internă
a vieţii sexuale, de legea imperioasă a
armoniei dintre cele două laturi de
manifestare a sexului, dintre sexualitate
şi eros.

Aici se ridică din nou problema
pe care am amintit-o: în numele cui,
în numele cărui fapt trebuie să
păzească tânărul curăţenia vieţii lui
sexuale până la căsătorie? Numai în
numele legilor abstracte, al moralei şi
al legilor naturii?

(va urma)

Prof. V. V. Zenkovschy
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În vara anului 1917, ambele tabere aflate
în luptă şi-au propus scopuri ofensive.
Comandamentul româno-rus a preconizat o
amplă operaţie ofensivă prin care să se
încercuiască şi să nimicească principala
grupare de forţe a inamicului – Armata a 9-a
germană. Lovitura principală urma să fie
executată de către Armata 1 română, în sectorul
Nămoloasa, pe direcţia generală Râmnicu
Sărat. La ea trebuie să participe şi Armata 4
rusă. Pentru a spori efectul manevrei şi a atrage
cât mai multe forţe la nord de Focşani, s-a
organizat o lovitură secundară, executată de
Armata 2 română, care înainta până în valea
Putnei. Operaţia ofensivă a Armatei a 2-a trebuia
să preceadă acţiunea forţelor de pe direcţia
loviturii principale.

Puterile Centrale au preconizat la rândl lor,
o manevră pe direcţii exterioare, în nordul şi
sudul Moldovei, urmărind scoaterea României
din război şi pătrunderea în adâncimea
regiunilor cerealiere din nordul Mării Negre, ale
Rusiei şi Ucrainei.

Operaţia ofensivă din sudul Moldovei
urma să se producă tot în sectorul Nămoloasa,
urmând apoi văile Siretului şi Bârladului, cu
prelungire în spaţiul de la nordul Mării Negre.
Aceasta trebuia dublată de o ofensivă pe valea
Oituzului pentru a prinde într-un cleşte, forţele
româno-ruse din sudul Moldovei.

Punerea în aplicare a acestor proiecte a
dat naştere marilor bătălii de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz.

Acţiunile au debutat cu operaţia ofensivă a
Armatei a 2-a române, comandată de generalul
Alexandru Averescu (11/24 iulie – 17/30 iulie
1917), încununată de un succes deosebit
trupele române eliberând un teritoriu de 600km2.

Datorită însă înfrângerilor suferite de
armata rusă în Galiţia şi Bucovina, prin care se
crea pericolul întoarcerii întregului dispozitiv din
Moldova, comandamentul româno-rus a oprit
ofensiva victorioasă de la Mărăşti, a anulat
ofensiva din zona Nămoloasa, a scos o serie
de trupe ruse de pe front pentru a forma o
grupare care să restabilească situaţia ce
evoluia spre dezastru în nordul Moldovei. Locul
trupelor ruse scose de pe front trebuia luat de
mari unităţi ale Armatei 1-a, care realizaseră în
bună măsură dispozitivul ofensiv. În acest
moment trupele Puterilor Centrale au declanşat
ofensiva, dar nu în sectorul Nămoloasa, ci mai
la nord, pe direcţia Focşani-Mărăşeşti. Operaţia

defensivă de la Mărăşeşti s-a desfăşurat între
24 iulie/6 august – 21 august/3 septembrie 1917
şi s-a încheiat cu o strălucită victorie, unde din
cele mai mari din istoria neamului românesc.

Concomitent cu desfăşurarea operaţiei de la
Mărăşeşti, Armata a 2-a română a fost angajată
într-o nouă şi puternică confruntare cu forţele
germane şi austro-ungare, intrată în conştiinţa
publică sub numele de „bătălia de la Oituz“.

În ajunul bătăliei de la Oituz dispozitivul
Armatei a 2-a avea la flancul drept Corpul 4
armată, comandat de generalul de divizie
Gheorghe Văleanu, care ocupa fâşia între valea
Doftanei şi exclusiv înălţimea Sboina Neagră:
Corpul avea în compunere diviziile 7, 6 şi 8
infanterie; la flancul stâng între Sobina Neagră
şi satul Valea Sării, era dislocat Corpul 2 armată,
sub comanda generalului de divizie Arthur
Văitoianu, care avea în compunere diviziile 12,
1 şi 3 infanterie.

Divizia 7 infanterie, comandată de
generalul de brigadă Nicolae Rujinschi, era
dispusă la flancul drept al Corpului 4 armată,
ocupând fâşia între Valea Doftanei, unde realiza
joncţiunea cu Corpul 24 armată rus şi exclusiv
Valea Oituzului.

Lărgimea fâşiei de apărare a diviziei era
de 18 km în linie dreaptă şi 24 km urmând linia
tranşeelor. Dispozitivul realizat avea la dreapta
Brigada 13 infanterie, cu ambele regimente, 27
şi 15 infanterie în prima linie, între pădurea
Sărăcie până la dealul Bortiş, cota 556. În
rezerva brigăzii se afla batalionul 3 din
Regimentul 15 infanterie. În continuare de la
cota 556 până la valea Leşuţului era dislocată
Brigada 14 infanterie, cu ambele regimente 14
şi 16 în prima linie.

Comandamentul Puterilor Centrale a
preconizat ruperea apărării române în sectorul
Oituz şi dezvoltarea ofensivei pe direcţia
Ferăstrău-grozeşti-Oneşti, angajând în acţiune
Grupul Gerock. Acesta avea Corpul 8 dispus
între Valea Doftanei şi Măgura Caşinului, cu trei
mari unităţi în primul eşalon – Divizia 70 infanterie
austro-ungară între Valea Doftanei şi Slănic: la
centru, pe valea Oituzului, pe direcţia loviturii
principale Divizia 117 infanterie germană, întărită
cu Brigada 15 bavareză; divizia 71 austro-
ungară între râul Oituz şi Măgura Caşinului.

În continuare Grupul Gerock avea dispuse
Brigada 8 munte austro-ungară, Divizia 1
cavaleria austro-ungară precum şi unităţi din
diverse divizii.

În sectorul loviturii principale, pe un front
de 7 km, în zona de joncţiune a diviziilor 7 şi 6
infanterie române, inamicul a grupat 34 de
batalioane şi 136 de guri de foc de artilerie,
realizând un raport de forţe de 4,85/1 la infanterie
şi 19,42/1 în artilerie.

La 26 iulie/8 august după o puternică
pregătire de foc, Grupul Gerock, cu Divizia 1
infanterie austro-ungară a declanşat ofensiva.
Şocul a fost resimţit din plin de către Divizia 6
infanterie, ale cărei unităţi au fost obligate să se
replieze. În sectorul Brigăzii 13 infanterie
(regimentele 27 şi 15 infanterie), valurile de atac
ale Diviziei 70 honvezi s-au îndreptat spre vârful
Pravila, dar ele au fost respinse. Atacul reuşeşte
însă la vecinul din stânga – Regimentul 16
infanterie –, inamicul ocupând, la 27 iulie/9 august
1917, dealul Ungureanu. Din această cauză,
Regimentul 15 infanterie este nevoit să se retragă
pe aliniamentul Pârăul Sărat groapa Popei, dealul
Muncelu, dealul Cireşoaia (cota 772).

În ziua de 28 iulie/10 august Brigada 207
honvezi a atacat întregul front al Brigăzii 13
infanterie, sperând să cucerească dealul
Cireşoaia şi dealul Coşna, de unde ar fi stăpânit
cu foc Valea trotuşului şi ar fi ameninţat direct
localitatea Târgu-Ocna. Din acest moment cele
două înălţimi au devenit spaţiul unei crâncene
încleştări, în care ostaşii Regimentului 15
„Războieni“ au înscris pagini de eroism
legendar. În ziua următoare, 29 iulie/11 august
diviziile inamice 70 infanterie şi 7 cavalerie şi-au
concentrat eforturile asupra Regimentului 15
infanterie. În apărarea Cireşoaiei s-a distins
batalionul 1 din regiment. Cad mulţi din ostaşii
săi, printre care şi plutonierul Nicolae Serban,
comandant de puton.

Pe 30 iulie/12 august inamicul a atacat
din nou poziţiile regimentului şi ale unităţilor
vecine reuşind să pună stăpânire pe dealurile
Cireşoaia, Măgura şi Coşna. Trupele Brigăzii
au fost silite să se retragă pe malul stâng al
Trotuşului. În după-amiaza zilei, coman-
dantul diviziei, generalul Nicolae Rujinschi, a
decis executarea unui contraatac cu brigada
13 infanterie întărită cu regimentul 46/61
infanterie, batalionul de vânători de munte şi
susţinut de Divizia 2 infanterie rusă pentru a
lua în stăpânire vârful  Cireşoaia.
Contraatacul s-a desfăşurat la ora 16:00,
regimentul 15 infanterie atacând cota 772 pe
la sud. Brigada 207 honvezi a fost nevoită
să se replieze, regimentul capturând 136 de
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prizonieri, 16 cai, 36 samare, 5 mitraliere şi
o mare cantitate de muniţii.

În urma acestui contraatac al infanteriştilor,
cavaleriştilor şi vânătorilor de munte, ofensiva
Corpului 8 armată este oprită. Luptele au
continuat, însă comandantul Corpului 4 armată,
generalul Gh Văleanu hotărând continuarea
ofensivei pentru a doua zi, cu scopul de a
arunca inamicul către vest. Atacul s-a
desfăşurat cu diviziile 6, 7 infanterie şi 1
cavalerie. Divizia infanterie a atacat la dreapta
cu Brigada 13 infanterie în direcţia satului Slănic,
iar la stânga, la nord de cota 789 (Coşna), cu
Brigada 14 infanterie. În faţa impetuozităţii atacului
Brigăzii 13 infanterie, Divizia 70 honvezi o ia la
fugă. Regimentul 15 infanterie, după un atac la
baionetă, a scos inmaicul din poziţiile de pe
dealul Măgura, ocupând partea de sud-vest a
acestuia.

Prin atacul din ziua de 31 iulie/13 august,
Corpul 4 armată român a reuşit să îndepărteze
Corpul 8 armată austro-ungar din Valea
Trotuşului, trupele române, deţinând din nou
înălţimile Coşna şi Măgura.

În perioada 1/14 – 5/18 august, în Bătălia
Oituzului a intervenit o pauză operativă. În acest
interval, Regimentul 15 infanterie a ocupat
poziţia: Gura Defileului Slănic şi dealul Măgura.
Vecinul din dreapta era Batalionul de vânători
de munte, iar cel din stânga un detaşament din
regimentul 14 infanterie.

În ziua de 6/19 august 1917, Batalionul 1
din regimentul 15 a schimbat Batalionul de
vânători de munte, făcând legătura, la flancul
său drept cu regimentul 27 infanterie.

La aceeaşi dată, a douăsprezecea zi a
bătăliei Oituzului, Grupul Gerock a reluat
ofensiva, dând lovitura principală, cu Divizia
117 infanterie, între văile Slănic şi Oituz, peste
dealul Coşna spre Buhoci. Pe direcţia loviturii
principale s-a aflat Divizia 1 cavalerie română.

În fâşia Diviziei 7 infanterie a atacat Divizia
70 honvezi, care a reuşit să întoarcă flancul
drept al regimentului 27 infanterie, vecinul din
dreapta al celor din 15 „Războieni“. Compania
1 din regimentul 15 a contraatacat fixând
inamicul pe cotele 707 şi 764. În acest timp
batalionul 3 care predase poziţia ocupată pe
dealul Cândea, Brigăzii 14 infanterie, a trecut în
rezerva regimentului. La ora 14:00, Batalionul
3 a primit ordin să contraatace inamicul ce se
infiltrase între regimentele 15 şi 27 infanterie.
Din întreg Batalionul se formează o singură

companie sub comanda locotenentului Curpen
Emil şi împreună cu o companie din Batalionul
de vânători de munte, a declanşat atacul la ora
18:00. Impetuozitatea infanteriştilor şi vânătorilor
de munte a restabilit legătura dintre cele două
unităţi. Pierderile regimentului în această zi s-au
ridicat la 5 morţi şi 328 de răniţi.

În ziua de 7/20 august 1917, regimentul 15
infanterie ocupă următorul dispozitiv: Batalionul
1, de la Poiana „La Aur“ până la cota 707, iar
Batalionul 2 în continuare la pârâul Slănic.

Pe această poziţie de apărare, regimentul
a luptat până la 26 august/8 septembrie 1917,
respingând acţiunile locale ale inamicului.

Deşi ofensiva inamicului a fost stopată, în
urma luptelor el deţinea încă poziţii importante,
stăpânind vârfurile Cireşoaia şi Coşna, înălţimi
ce dominau valea Trotuşului. În vederea
lichidării acestui intrând, generalul Alexandru
Averescu, comandantul Armatei 2, a organizat
o amplă ofensivă. Concepţia manevrei
prevedea o acţiune de fixare a inamicului
realizată de Divizia 7 infanterie şi o parte din
forţele Diviziei 1 infanterie care trebuia să
înainteze spre vârful Cireşoaia (cota 772).
Această acţiune urma să se desfăşoare în
cooperare cu trupe din Armata 9 rusă. Întrucât
colaborarea cu aliatul rus a decurs greoi,
operaţia preconizată pentru 25 august/7
septembrie a fost amânată cu două zile. Ea s-
a declanşat la 27 august/9 septembrie, dar nu
a mai fost o surpriză pentru inamic.

În vederea acestui atac regimentul 15
infanterie şi-a construit un dispozitiv format din
batalioanele 2 şi 3 în prima linie, iar batalionul 1
în rezervă.

Atacul desfăşurat în ziua de 27 august/8
septembrie nu a reuşit datorită poziţiilor puternic
fortificate ale inamicului şi rezistenţei sale
deosebite.

Timp de trei zile, 27 august/8 septembrie
– 29 august/11 septembrie, ostaşii regimentului
împreună cu celelalte unităţi au dat atac după
atac, fără însă să-şi poată îndeplini misiunile.
Jertfele au fost însă grele, unitatea pierzând 3
ofiţeri (1 mort şi 2 răniţi) şi 509 trupă (340 de
morţi şi 169 răniţi). Printre ei şi bravul plutonier
Talpau, comandant de puton în compania a 5-a.

Cu aceste eforturi ofensive ale Armatei 2
s-a încheiat practic operaţia de apărare de la
Oituz. Trupele române au obţinut o victorie
importantă, Grupul Grock, nereuşind, cu toate
sforţările să înainteze spre est şi să facă

joncţiunea cu Armata 9 germană care spera
să înainteze pe la sud de munţi.

Inamicul a realizat doar o pătrundere cu o
dezvoltare frontală de 18-20 km şi o adâncime
de 2-6 km. Valea Trotuşului a rămas în
stăpânirea trupelor române.

La această importantă victorie, o contribuţie
deosebită a avut Regimentul 15 „Războieni“.
Cireşoaia, Coşna, Slănic, Oituz, Măgura, Pârâul
Sărat şi multe alte locuri sunt repere ale vitejiei şi
eroismului ostaşilor acestei unităţi.

Am prezentat succint acţiunile de luptă ale
regimentului 15 infanterie în zona oituz, Coşna,
Măgura, Cireşoaia în vara anului 1917 pentru
că majoritatea militarilor din compunerea sa,
mai ales rezerviştii, proveneau din satele din
imediata apropiere a acestei zone fierbinţi.

În compunerea subunităţilor Regimentului
erau, deşi acesta avea garnizoana de reşedinţă
la Piatra-Neamţ, foarte mulţi luptători din Târ-
gu-Ocna, Târgu-Trotuş, Viişoara, Bârsăneşti,
Brătila, Helegiu, Berzunţi şi alte localităţi
învecinate.

În timp ce luptătorii rezistau în tranşeele
de la Oituz, Cireşoaia, Coşna şi Măgura,
acasă, pe fiecare înălţime mai proeminentă,
soţiile şi copiii lor amenajau, aşa cum se
pricepeau, alte şi alte lucrări genistice pentru
situaţia cea mai grea în care inamicul i-ar fi
obligat să se retragă.

Aceste vechi lucrări genistice de apărare
sunt şi astăzi mărturie a acelor cumplite zile de
foc şi pot fi observate cu uşurinţă pe toate
înălţimile din zonă.

Poate unii profesori de istorie vor avea
bunăvoinţa de a se documenta şi de a prezenta
elevilor, acolo pe teren, unele lecţii de istorie
autentică, aşa cum se procedează în alte ţări
din apropierea României.

Autorul acestor rânduri a avut prilejul să
afle şi alte amănunte care, poate nu se vor
scrie niciodată, de la bunicul său, caporalul
Nicu Apostol, comandant de Grupă de
infanterie, în Regimentul 15, care a luptat cu
eroism pe dealul Cireşoaia, ştiind că dacă se
va retrage pe alt aliniament, satul său,
Bârsăneşti, se va situa sub focul inamicului,
iar populaţia, inclusiv soţia şi copii săi, va
suporta ororile pe care, cu un exemplar curaj,
le-au suportat şi le-au depăşit locuitorii din
Târgu-Ocna.

General Dr. Vasile-Jenică APOSTOL
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Mai înainte de a expune unele realizări ale
Şcolii catehetice pentru copii «Sfântul Nicolae»,
din parohia Viişoara, vecină urbei noastre, va
trebui să abordăm nevoia pastoraţiei copiilor.

Credem că pastoraţia copiilor ţine, în primul
rând, de grija necurmată a preotului să
zădărnicească represiunea continuă a adulţilor
asupra purităţii copilăriei. Oare mulţimea faptelor
potrivnice iubirii şi nimicnicia cuvintelor obscene
văzute şi auzite de copii nu sunt încercări satanice
de nimicire a naturii divine din ei? E de fapt o
exercitare cu nebăgare de seamă a educaţiei ce
provoacă, citândul-l pe Nichifor Crainic, „multiple
deviaţii în comportamentul copiilor, desfigurându-i
cu timpul, adică reducându-i la chipul şi
asemănarea educatorului“1.

Misiunea preotului în pastoraţia copiilor ţine,
prin urmare, de atragerea lor la biserică, la slujbele
ei şi la Sfintele Taine şi, nu în ultimul rând, la
educarea părinţilor spre buna-creştere a acestora
şi spre descoperirea şi promovarea vocaţiei
sacerdotale în mijlocul lor. Având în vedere faptul
că toţi copiii au o pornire firească spre Dumnezeu,
preotul trebuie să se găsească lângă ei tocmai în
momentul când încep să se înscrie în sufletele lor
primele litere din alfabetul vieţii supranaturale. Dar
aceste prime litere se înscriu încă de la zămislirea
lor, de aceea pastoraţia lor începe cu a părinţilor
care, pentru a avea copii buni, trebuie să fie
conştientizaţi faţă de datoriile pe care trebuie să le
împlinească ei înşişi faţă de copiii lor. Căci copiii

vor fi buni sau răi, după cum părinţii înşişi sunt
buni sau răi. Prin urmare, pastoraţia copiilor se
face întâi, indirect, prin pastoraţia părinţilor.

Evident că nu trebuie minimalizată legătura
directă a preotului cu copiii, asta mai ales în
contextul unei deprecieri masive a spiritualităţii
familiei de azi. În grija preotului trebuie să stea
dorinţa de a-i determina pe copii să-şi mute faptele
credinţei de la teama de Dumnezeu la sentimentul

de încredere,
veneraţie şi res-
pect faţă de
Dumnezeu. De
la onestitate, la
generozitate,
ceea ce înseam-
nă nu numai cu-
minţenie, con-
fundată ade-
seori cu indife-
renţa, ci mai
ales dorinţă de
caritate, de ali-
nare a suferin-
ţelor colectivităţii,
de participare
la acţiunea socială a Bisericii.

Apoi, o altă latură în pastoraţia copiilor este
atragerea lor la biserică. Sfântul Ioan Gură de Aur,
vorbind despre necesitatea mergerii copiilor la biserică
însoţiţi de părinţii lor în zilele de duminici şi sărbători,
se exprimă: „Este de prisos să vă mai sfătuiesc să fiţi
atenţi în timpul sfintei slujbe căci tot ce observ este o
mărturie a sufletului vostru şi a atenţiei voastre. Trebuie
însă să vă sfătuiesc să continuaţi şi să aveţi această
râvnă şi să daţi dovadă de ea, nu numai aici în
biserică, ci şi când sunteţi acasă. Aşa de pildă, bărbatul
să vorbească cu femeia sa despre ce s-a vorbit şi s-a
auzit la biserică iar ceilalţi să ceară lămuriri celorlalţi
de cele ce nu au înţeles. Astfel ca toţi să aibă cel mai

bun şi mai frumos
câştig din mergerea
la biserică. Trebuie
să deprindem pe
copii să aibă râvnă
şi dragoste numai
cu astfel de ocu-
paţii în zilele de
sărbători. Mintea
copiilor este mai
fragedă iar învă-
ţăturile auzite de ei
se întipăresc întoc-
mai ca o pecete ce
se imprimă în ceară.

Pe de altă parte, viaţa copiilor începe să se îndrepteze
spre bine sau spre rău“2.

 Pastoraţia copiilor are câştig şi atunci când
preotul pune la dispoziţia copiilor activităţi specifice
sau le deschide un fond de carte etc. Pe măsură
ce şcoala nu mai face educaţie creştină, accentul
cade pe Biserică. După măsura în care preotul
este abordabil, plictiseala generată de ecranul TV
sau al calculatorului etc. va putea fi vindecată de

1  Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, p. 377;
2 Sfântul Ioan Gură de Aur, citat de Ic. Stavr. Coman
Vasilescu, în Călăuză instructivă şi educativă, Bucureşti,
1939, p. 16.

Preot Petru RONCEA

prietenia unei apropieri părinteşti pe care să o
simtă copiii faţă de preot. Dialogul dintre preot şi
copii în faţa Sfântului Altar şi a comunităţii parohiale
devine avangarda uimirii generale a celor din
biserică care observă evidenta bucurie
duhovnicească a acestora. Comuniunea
euharistică trebuie revitalizată şi copiii sunt mediul
potrivit de reaşezare în normalitatea vieţii
sacramentale a întregii comunităţi parohiale. Şi în
această direcţie, atragerea copiilor spre
cuminecarea duminicală – vorbim de perioada
preşcolară – va accentua în sufletul lor legătura
ontologică cu Hristos, ei devenind şi prin aceasta,
exemple de împlinire euharistică. Însăşi restabilirea
liturgică a parohiilor nu se poate face poate mai
eficient decât punând înaintea adunării Bisericii
modelul desăvârşit al apropierii cum nu se poate
mai adevărate dintre copii şi Hristos.

În virtutea acestor îndatoriri pastorale a luat
fiinţă la Viişoara, de la începutul vacanţei de vară
cursurile săptămânale ale Şcolii catehetice pentru
copii «Sfântul Nicolae». Desfăşurate în Casa
praznicală a parohiei, şcoala s-a dovedit un bun
prilej de cunoaştere şi aprofundare a credinţei, mai
ales având locaşul bisericii la îndemână pentru lecţii
practice de manifestare a evlaviei şi credinţei
creştine. În lunile iulie şi august cei mai harnici dintre
cursanţi au beneficiat de câte o excursie gratuită la
mânăstirile Măgura şi Bogdana, precum şi la Biserica
din Borzeşti, urmând ca pe viitor să fie vizitate şi alte
locuri de spiritualitate ortodoxă din apropiere.
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(urmare din nr. 2 / apr-iun 2008)

„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi
să vină la Mine, că a unora ca
aceştia este împărăţia cerurilor“
(Matei 19, 24).

Se cuvine să răspundem perma-
nent prezent chemării Domnului nostru
Iisus Hristos adresate nouă, creştinilor
deopotrivă uniţi prin biserică, şcoală şi
societate, conştienţi de faptul că numai
de noi, din generaţie în generaţie, din
tată-n fiu, depind creşterea şi educarea
copiilor în spiritul credinţei creştin-
ortodoxe, adevărului şi dreptăţii,
concretizate numai prin fapte bune
menite să păstreze, să păstreze şi să
transmită unitatea şi demnitatea
neamului românesc mai mult ca
oricând, acum când Dumnezeu ne
pedepseşte pentru relele pe care le
săvârşim, unii mai mult decât alţii mai
slabi, ispitiţi de demoni care-L ignoră
pe Dumnezeu prin mândrie, minciună,
crimă, hoţie, desfrâu, lene, ură etc.,
exemple de neiertat în formarea
„omului“ de mâine, pentru revoluţionarea
şi salvarea societăţii omeneşti de la
prăbuşirea ei.

În numărul anterior al revistei am
menţionat  mai multe etape din „ABC-ul
bio-psiho-pedagogic“, metode şi proce-
dee pe care părinţii trebuie  să le
cunoască pentru creşterea, dezvoltarea
şi educarea copiilor, în perpetuarea
neamului şi a rădăcinilor din care ne
tragem.

În cea de-a doua perioadă, de la 3
la 6-7 ani (a copilăriei mici, preşcolare)
dezvoltarea copilului are un caracter
dinamic, exploziv, ea înregistrând nu
numai  acumulări cantitative, dar mai
ales calitative, importante. Perfec-
ţionarea mersului îi creează posibilitatea
de cunoaştere directă a lumii exterioare
pe calea simţurilor, dezvoltându-se în
paralel şi limbajul. Cu ajutorul vorbirii şi
al cunoaşterii mediului înconjurător, el
pătrunde esenţa obiectelor şi feno-
menelor, ceea ce duce la dezvoltarea
gândirii; curiozitatea abundă prin
întrebări de genul: „de ce?“, „pentru
ce?“; face primii paşi spre indepen-
denţă şi autoaservire; vrea să se
îmbrace, să se dezbrace, să se încalţe,
să mănânce singur etc. Din dorinţa de
a şti totul, nu reuşeşte să învingă unele

greutăţi şi atunci apelează la ajutorul
adulţilor. Concomitent, se dezvoltă
imaginaţ ia, percepţ ia, memoria,
gândirea intuitivă, aceste facultăţi
mintale specifice vârstei, care-l fac un
povestitor cu „Feţi-frumoşi“ şi „Ilene-
Cosânzene“; este perioada în care se
construieşte ca personalitate prin
apariţia atitudinii morale ca: respectul,
perseverenţa, spiritul de ordine, cerinţa
de a spune adevărul, spiritul imitativ
după modelul adulţilor. Influienţa
mediului ambiant este covârşitoare în
această etapă; factorul determinant al
educaţiei este puterea exemplului şi nu
explicaţiile mai puţin înţelese.

Îl ajutăm pe copil să-şi însuşească
un limbaj corect, dacă noi vom vorbi
corect. Obiceiul multor părinţi de a
conversa cu copiii în limbajul lor plin de
amuzamente este dăunător. Numai un
limbaj corect poate fi un instrument
veritabil al comunicării, un stimulent al
gândirii lui. În limbajul copilului nu vor
apărea expresii „murdare şi violente“,
dacă nu le va fi auzit de la cei din jur;
vrem ca el să fie curat şi ordonat, va
trebui să ne vadă pe noi în permanenţă
curaţi şi ordonaţi; vrem să fie respectuos,
trebuie să-i vadă pe cei din jur că se
respectă şi-l respectă şi pe el. Activitatea
aceasta trebuie să se desfăşoare
concomitent în familie şi în grădiniţă.

Grădiniţa este primul pas al copilului
în colectivitate, adaptarea lui la noul
mediu, despărţirea de familie, marea
schimbare din viaţa lui, locul în care
începe procesul de socializare,
talentele şi aptitudinuile ies la suprafaţă
când educatoarea iubeşte copiii şi are
chemare pentru această profesie, dar
are şi o mare răspundere pentru
formarea viitorului şcolar de clasa I şi
adaptarea lui la programul de învăţare.

Orice neglijenţă sau greşeală
comisă în această etapă în faţa copilului
va avea repercusiuni grave asupra
personalităţ i i sale viitoare, ale
deprinderilor, bunelor moravuri ce se vor
manifesta în ceea ce numim pe drept
cuvânt „cei şapte ani de-acasă“.

Experienţa noastră de la catedră,
timp de patru decenii, ne-a dovedit că
marile eşecuri de mai târziu îşi au
rădăcinile în greşelile de ordin educativ
din această etapă. Aspectele de
brutalitate şi violenţă din familie se vor
traduce în tendinţe brutale la copii,
severitatea exagerată, în timiditate,
inhibiţie, lipsă de iniţiativă, de curaj şi
de hotărâre; dădăceala anihilează
spiritul de independenţă normală în
afirmarea personalităţii.

De aceea, părinţii sunt chemaţi să
cunoască toate aceste aspecte, să aibă
măsură în ceea ce trebuie şi cum
trebuie să facă, spre a avea satisfacţia
bunei reuşite în acestă operă migăloasă
şi de mare răspundere.

Înv. Florica VLEJA

(urmare în numărul viitor)

„A venit odată un mirean, care
avea un fiu, la ava Sisoe în muntele avei
antonie şi s-a întâmplat să moară fiul lui
pe drum. Şi nu s-a tulburat, ci l-a luat pe
el la bătrân cu credinţă şi a căzut împreună
cu fiul, ca şi cum ar fi făcut metanie, ca să
fie binecuvântat de bătrân. Şi sculându-se
tatăl a lăsat pe copil la picioarele bătrânului
şi a ieşit afară. Iar bătrânul socotind că-i
face metanie, îi zise lui: «Scoală-te şi ieşi
afară!», căci nu ştia că este mort. Şi îndată
s-a sculat şi a ieşit afară. Şi văzându-l pe
el, tatăl lui s-a minunat şi, intrând, s-a
închinat bătrânului şi i-a vestit lui lucrul.
Auzind bătrânul s-a întristat, căci nu voia
să se facă aceasta. Şi ucenicul lui i-a
poruncit să nu spună nimănui, până la
săvărşirea bătrânului“.

„L-au întrebat unii pe ava Sisoe,
zicând: «Dacă un frate cade, nu e
trebuinţă să facă pocăinţă un an?» Iar
acesta a zis: «Greu este cuvântul». Iar ei
au zis: «Dar şase luni?» Şi iarăşi a zis:
«Este mult». Şi îi zic lui: «Atunci, ce? Dacă
va cădea un frate şi îndată se întâmplă să
fie o masă de dragoste, să intre el la masa
de dragoste?» Le zice lor bătrânul: «Nu.
Ci are trebuinţă să se pocăiască câteva
zile. Pentru că eu cred că dacă unul ca
acesta se va pocăi din tot sufletul, şi în trei
zile îl primeşte pe el Dumnezeu».

(culese din Patericul sinaitic)
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Dacă ar fi să punem sub lupa
atenţiei incredibilele atentate la fiinţa
poporului nostru, prin negura timpului,
cel mai grav, considerăm noi, ar fi acela
îndreptat împotriva spiritualităţii. O
simplă trecere în revistă ne dezvăluie
faţa hidoasă a fărădelegii care a lucrat
împotriva seminiţiei româneşti încă de
la începuturile sale: genocid,
exiluri, jafuri, deportări, masacre,
rapturi, dislocări, asasinate,
distrugeri de monumente şi de
lăcaşuri de cult, falsificarea
adevărului istoric. Astfel spus,
asasinarea memoriei acestui
neam. Cam acestea ar fi aus-
piciile sub care demarează
încercarea noastră timidă de a
proiecta, succint, din punctul
nostru de vedere, imaginea-
simbol a unui martir intrat în
rândul sfinţilor şi în conştiinţa
durabilă a românilor.

Numele lui Constantin
Brâncoveanu apare întâia oară în
actele oficiale ale vremii pe la anul
1674, când îşi pune pecetea ca „vtori
postelnic“. În anul 1676 iscăleşte,
potrivit dregătoriei „vtori logovăt“, iar
după venirea la tron a unchiului său
Şerban Cantacuzino, parcurge rapid
treptele ierarhiei şi în 1672 îl găsim
„mare agă“. Tot în acelaşi an girează
tronul ţării împreună cu alţi trei boieri
potrivit demnităţii de „mare postelnic“,
ca mai apoi, în anul 1682, înainte de
asediul Vienei, să deţină calitatea de
„ispravnic de scaun“ – un pas până la
urcarea sa pe tron.

Din mărturiile contemporanilor, ar
rezulta că Brâncoveanu n-a dorit prea
mult funcţiile publice cu care soarta l-a
împodobit spre binele Ţării, că nu s-a
simţit nicicând atras de trebile
administrative, el fiind o fire meditativă,
retrasă, visând la o viaţă tihnită pe care

şi-o putea permite în virtutea unei
fabuloase bogăţii pe care Domnul i-o
hărăzise cu multă dărnicie. Însă,
calculat şi meticulos cum s-a dovedit a
fi, şi-a onorat conştiincios toate
atribuţiile, câştigând stima şi încrederea
boierilor şi asta explică şi opţiunea lui
Şerban Cantacuzino care, cu puţin timp

înainte de a-şi da obştescul sfârşit,
considera că cel mai indicat să preia
tronul ar fi Constantin Brâncoveanu.
Memorabile sunt cuvintele viitorului
domn-martir cu prilejul înscăunării:
„Dumneavoastră bine ştiţi că eu am fost
la casa mea ca un domn...şi domnia
aceasta eu nu o pohtesc ca să-mi
înmulţesc grijile... ci dumneavoastră m-aţi
pohtit şi fără voia mea m-aţi pus domn
în vremi de acestea turburate,
încojurate de oşti şi de vrăşmaşi... dacă
pohtiţi toţi, mi-e voia şi mie...“. Tocmai
din aceste potrivite vorbe rostite cu
acest prilej rezultă clarviziunea şi
luciditatea cu care privea domnitorul
zbuciumul lumii în care intra, contextul
intern şi extern total nefavorabil
domniei sale sfârşite, mai apoi, atât de
trist.

Stingerea sa cumplită se aseamănă
mult cu aceea a primilor martiri creştini

pe care îi venerăm şi îi pomenim potrivit
calendarului bisericesc. Decăzut din
drepturi şi sechestrat sub straşnică pază
într-un rădvan în care i-a încăput toată
familia, Constatin Brâncoveanu ajunge
la Constatinopol, în surghiun, după
aproape trei săptămâni de mers forţat.
Este despărţit de familie (Ce durere!) şi

închis singur la Edicule, în timp ce
restul familiei îi este întemniţat la
Ceauş – Emini şi Başbaciculi –
toate închisori vestite din capitala
otomană. Din mai, când au ajuns,
şi până în iulie, sunt torturaţi cu
barbarie. Şi când sfârşitul părea
că se aproprie cu paşi repezi,
culmea sadismului, un trepăduş de
la Curte acoperă umerii
domnitorului fără tron cu „caftanul
iertării“, spre batjocură şi umilire.
În dimineaţa zilei de 15 august
(Oare întâmplător?!?) 1714, în
chiar ziua când domnitorul
împlinea 60 de ani, a avut loc

execuţia prin decapitarea împreună cu
cei patru fii ai săi şi cu credinciosul său
vistiernic Ianache Văcărescu. Asasinatul
s-a petrecut în prezenţa sultanului, a
vizirului Gin-Ali-Paşa, a curţii imperiale,
a pasadorilor, în piaţa Iali-Chioşc
(Chioşcul Mării), aproape de Serai.
Primul a căzut sub tăieş Matei, un
copilandru de 17 ani, care, terorizat de
gândul morţii, înclină să se convertească
la mahomedanism. Tatăl, autoritar, se
opune şi capul Scumpului său fecior se
rostogoleşte la picioarele asistenţei. Sub
ochii bătrânului lor tată sunt ucişi ceilalţi
trei fii: Radu, Ştefan şi Constantin.
Restul parcă nu mai contează! Aparent,
nici o tresărire pe chipul bravului creştin!
Domina peisajul, drept, imperturbabil, cu
părul argintiu în vânt, cu picioarele goale
ivite de sub cămaşa morţii. Părea o
statuie a durerii trecute dincolo de timp!
A urmat şi el fără să se împotrivească.
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Trupurile lor batjocorite au fost plimbate
pe străzi spre luare aminte şi pohvală,
iar capetele lor au fost ţintuite la intrarea
în Serai. Tristă nelegiuire! Adunate din
apele Mării Marmara unde au fost
aruncate, trupurile celor ucişi au fost
îngropate în incinta unei vechi mânăstiri
din insula Chalke, iar mai târziu, după
mulţi ani, resturile pământeşti ale fostului
domnitor au fost aduse în ţară şi
îngropate creştineşte în biserica fostei
mânăstiri Sfântul Gheorghe din
Bucureşti.

În plenul şedinţei din 20 iunie 1992,
Sfântul Sinod al BOR a statornicit că
„de acum înainte şi până la capătul
veacurilor, binecredinciosul voievod
Constantin Brâncoveanu, împreună cu
fiii săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei
şi cu sfetnicul Ianache să fie cinstiţi cu
sfinţii în ceata martirilor Ortodoxiei,
pomenindu-i cu slujbe şi cântări de
laudă în ziua de 16 august, fiind înscrişi
în sinaxar, cărţile de cult, precum şi în
calendarul Bisericii noastre.

Cumplitele cazne la care au fost
supuşi martirii din familia Brâncoveanu
au avut un larg răsunet internaţional,
moartea lor fiind consemnată în mai
toate (puţinele) ziare care apăreau pe
atunci în lumea civilizată, şi chiar în
rapoartele diplomatice trimite la vremea
aceea din capitala Înaltei Porţi. Cum
putea să rămână indiferenţă românii
care i-au jelit şi glorificat până şi în
cântece sau în balade populare? În jurul
anului 1730 s-au răspândit în Moldova
un cântec popular intitulat „Istoria
Măririi Sale Constantin Vodă
Brâncoveanu din Bucureşti“. Şi Vasile
Alecsandri culege în secolul al XIX-lea
o baladă devenită celebră care
proiectează martiriul lui „Brâncoveanu
Constantin – Boier vechi şi domn
creştin“. După mutarea la Domnul a
celor şase martiri, Mitropolitul Calinic
al Heracleiei alcătuieşte la 1726 un
„Canon al Domnului Valahiei Constan-
tin Brâncoveanu“, din care s-au mai
păstrat doar patru tropare. Nici
mănăstirile din sudul ţării nu s-au lăsat
mai prejos şi, astfel, apare, în scris, o
slujbă de pomenire, din care selectăm

un tropar: „Pe florile României, cei de
taină, pe cei întocmai ca mucenicii
cei vechi, pe Sfânt Domnitorul
Costantin Brâncoveanu, împreună cu
fiii săi Constatin cel Viteaz, Ştefan cel
Minunat, cu Radu cel Vrednic de
Laudă, cu Matei cel Mic, dar cu
mintea ca un bărbat desărvârşit, pre
Ianache Văcărescu, cel cu suflet
râvnitor... toţi noi trebuie să-i lăudăm
şi cu cântări nevinovăţia lor să o
fericim, că se roagă Domnului să se
mântuiască sufletele noastre“.

Pe aceeaşi temă, vă propunem şi un
icos:

„Bucură-te, domnitorule şi
mucenice al lui Hristos, cel ce ai
domnit peste patimi, Constantine
Brancovene! Bucură-te, viteazule
între mucenici, Ianache, vrednicule
de laudă! Bucură-te, cel ce cu inima
bărbătească ai ruşinat pe muftiul cel
urât, Constantine Brâncovene,
fericite! Bucură-te, cel ce ai îndrăznit
a ocărî cu cuvinte măreţe pe sultanul
cel păgân, Ştefane, alesule între
Mucenici! Bucură-te, râvnitorule cel
adevărat al lui Hristos, Radule, prea
înţelepte! Bucură-te mai micule între
fraţi, dar mai mare între mucenici,
Matei cel minunat!... Bucuraţi-vă, toţi
împreună şi pentru noi faceţi
rugăciuni, ca să ne ierte păcatele
noastre, să ne sfârşim în pocăinţă, ca
mărturisindu-ne, să putem cânta şi
noi împreună cu voi lui Dumnezeu:
Aliluia!“.

Aşa s-a petrecut din lumea aceasta
marele erou care a fost Constatin
Brâncoveanu! În domnia sa curmată
păgâneşte după 25 de ani s-au înălţat
biserici şi mănăstiri, s-au deschis şcoli
pentru tot natul, au văzut Lumina tiparului
cărţi în felurite limbi, oamenii de cultură
au fost sprijiniţi şi încurajaţi, aşezământele
ortodoxe de pretutindeni au fost miluite
din belşug, dar, mai ales, s-a întărit spiritul
naţional românesc, a crescut nădejdea în
sorţii de izbândă proiectaţi mai târziu pe
firmametul Independenţei şi ai măreţiei
Ţării românilor.

Dan SANDU

După cum hainele mai mari decât măsura
împiedică la mişcare pe cei ce se luptă, aşa şi
dorinţa avuţiei peste măsură împiedică sufletele
să lupte sau să se mântuiască (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993,
p. 29).

Avuţia însă este povăţuitor orb şi
sfetnic fără minte şi cel ce întrebuinţează bogăţia
rău şi pentru desfătare îşi pierde sufletul pe care
l-a adus la nesimţire (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 33).

Aceasta este avuţia sufletului care nu
poate fi furată: să placi lui Dumnezeu prin unele
ca acestea, şi să nu judeci pe nimeni sau să zici:
cutare este rău şi a păcătuit; ci mai bine este să-ţi
cauţi de păcatele tale şi să priveşti în tine purtarea
ta, de este plăcută lui Dumnezeu. Căci ce ne
priveşte dacă altul este rău? (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993,
p. 37).

Să începem aşadar a ne desface de
cele de aici. Să lepădăm avuţiile, banii şi toate
cele ce scufundă gândul şi-l pogoară sub apă.
Să aruncăm sarcina, ca să se ridice puţin
corabia. Cuprinşi de furtună, să aruncăm şi
multe dintre unelte, ca astfel cârmaciul, adică
mintea, să se poată izbăvi împreună cu gândurile
cu care călătoreşte. Cei ce plutesc pe mare,
când sunt cuprinşi de furtună, dispreţuiesc
câştigul lor şi aruncă cu înseşi mâinile lor povara
în mare, socotind avuţia mai prejos de viaţă (Nil
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993, p. 260).

Căci precum haina măsurată pe trup
este şi spre trebuinţă şi spre podoabă, iar
cea care flutură în toate părţile şi se împleticeşte
printre picioare şi se târâie pe pământ, pe lângă
că este urâtă, se mai face şi piedică la orice lucru,
la fel agoniseala, care întrece trebuinţa trupului,
este şi piedică la orice lucru, este şi piedică spre
virtute şi este şi obiect de batjocură celor ce pot
pătrunde firea lucrurilor (Nil Ascetul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 264).
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La vechea biserică Răducanu „Buna
Vestire“, cu farmecul aproape mistic de cetate cu
ziduri groase, clădită în 1702 de logofătul Radu
Racoviţă cu soţia sa Maria şi fiica Ilinca, cu pisanie
istorică, fostă mănăstire, în vremea noastră
monument istoric, printre atâtea edificii de cult
ortodox, în armonia şi farmecul peisagistic al
oraşului Târgu-Ocna – cu proprietăţi climaterice
terapeutice, cu regiune turistică în ascensiune –,
la 17 august a.c., după Sfânta Liturghie de
Duminică, s-a oficiat ritualul de comemorare pentru
Făuritorii României Mari şi pomenirea unor
personalităţi de seamă ale Neamului Românesc,
precum şi obişnuiţi trecuţi la cele veşnice.

Se cuvine un merituos omagiu distinsei
profesoare Laetiţia Leonte, care cu erudiţia
profundă cultural religioasă, a organizat această
amplă comemorare de rugă şi respect, cu toate
contribuţiile de parastas oficiat de Pr. V. Panţîru,
care, prin harul său de căpetenie religioasă, a
împlinit atmosfera solemnă aproape de extaz
religios către divinitate. În această evlavie, toţi
credincioşii cu lumânări pâlpâitoare în mireasmă
de tămâiere, glas de clopot şi cântări, ştiau sau nu
că de-a lungul istoriei frământate se leagă povestiri
de mister, încheiate de glorie, de spaimă şi de rele
şi că moartea aduce pe toţi la un nivel comun, dar
nu sfârşitul a toate.

Din vechime Biserica s-a rugat cu smerite
practici religioase pentru domnitorii şi regii ţării, pentru
cei care au luptat pentru împlinirea unei idei măreţe
pe tărâm social, patriotic şi religios. Au fost pomeniţi
regii îndrăgitorii de neam care au făurit România
Mare. Se cuvine să amintim câteva cuvinte  succinte,
apărute în istoria timpului, despre cuplul monarhic –
Regina Maria, denumită mamă a răniţilor în Primul
Război Mondial, prestigioasă scriitoare în cele trei
volume „Povestea vieţii mele“, publicată între anii
1934-1936, tradusă în multe limbi europene, care
a iubit ţara şi poporul, a purtat costumul popular
românesc şi pe front, nu numai în ceremonial. De
asemenea, despre regele Ferdinand I, întregitorul
de Ţară şi principesa Ileana, ultima fiică din cei şase
copii ai acestor doi monarhi.

La 20 iulie a.c., s-au împlinit 81 de ani de la
moartea Regelui Ferdinand I, desemnat
moştenitor al tronului în 1859 de unchiul său Carol
I, fiind proclamat Rege la 20 septembrie 1914,
după decesul Regelui Carol. În timpul său, s-a
realizat Statul Naţional Unitar, Reforma Electorală
şi Agrară şi s-a dat Ţării Constituţia din 1923.

Acest Rege, la origine prusac, s-a născut
la 12 august 1865, în Castelul de la Sigmaringen
al familiei princiare Hohenzollern, din părinţii
Leopold (frate al Regelui Carol), pretendent la
tronul spaniol şi Antonia, infanta de Portugalia.
La 29 decembrie 1892, Ferdinand s-a căsătorit

cu principesa Maria-Alexandra-Victoria de
Edinburgh, născută în 1875, fiind principesă de
Mare Britanie şi Irlanda, fiică a lui Alberd, fiul
Reginei Victoria a Angliei şi a Ducesei Maria,
fiica Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Încoronarea Regelui Ferdinand şi a Reginei
Maria s-a oficiat la 15 octombrie 1922 în Catedrala
din Alba Iulia (construcţie terminată pentru această
dată, în amintirea alipirii provinciilor Transilvania
şi Moldova la Ţara Românească sub sceptrul
domnitorului muntean Mihai Viteazul în 1599).
Încoronarea acestor doi Regi a avut loc în clipe
solemne la sfârşitul glorios al Primului Război
Mondial, când s-a produs în 1918 Unirea tuturor
Principatelor Româneşti într-un singur Stat:
Basarabia la 27 martie 1918, Bucovina la 28
Noiembrie 1918 şi Transilvania la 1 decembrie
1918, devenită Ziua Naţională a României.

La încoronare, Regele Ferdinand a purtat
coroana de oţel cu stemele Noilor Provincii, iar
Regina Maria o coroană din aur, TIARA, pe
care, după deces a lăsat-o moştenire principesei
Ileana, precum şi Castelul Bran. Decesul Regelui
Ferdinand s-a produs în iunie 1927 în urma unei
suferinţe chinuitoare – tumefiere de varice şi
cancer intestinal. Regina Maria, augusta bunică
a Regelui Mihai, a închis ochii imobilizată de o
boală necruţătoare, la 18 iulie 1938, orele 18:30.
Toate drapelele au fost arborate cu doliu violet,
după modelul britanic. Rămăşiţele pământeşti ale
Reginei Maria au fost înmormântate în interiorul
Bisericii Curtea de Argeş, alături de augustul său
soţ, Regele Ferdinand I şi de primul Rege al
României, Carol I, cu soţia sa, Regina Elisabeta.

Inima Reginei Maria e vibrat alături de
poporul român pe care l-a iubit şi ajutat în clipe
grele, mai ales pe front în august 1917, când a
ajuns şi la Spitalul Militar din Căiuţi, îngrijind
bolnavii de tifos exantematic, pe răniţi, pe
muribunzi, ca o adevărată mamă a răniţilor. Prin
act testamentar a lăsat ca inima sa să fie pusă
într-o casetă şi să fie cimentată într-o stâncă la
Balcic, iar când Balcicul a fost cedat Cadrilaterului
în 1940, Principesa Ileana a depus-o în Parcul
Castelului Bran, într-un mic mormânt săpat în
stâncă. În 1968, „micul mormânt“ a fost profanat
de comunişti, inima îmbălsămată ca o pulbere s-a
împrăştiat, doar caseta din argint aurit se află din
1970 la Muzeul Naţional din Bucureşti. Caseta
cu briliante şi rubine este inscripţionată: Alteţa
Sa, Maria a României.

Principesa Ileana a locuit în Branul
Medieval, la Castelul Bran cu întreaga familie şi
a înfiinţat şi condus între anii 1941-1945 Spitalul
„La inima Reginei“.

După abdicarea forţată a Regelui Mihai,
obligatoriu şi Principesa Ileana a trebuit să

părăsească România şi a devenit Maica
Alexandra, Stareţa Mănăstirii „Schimbarea la
Faţă“ din Elwood, S.U.A., unde a scris cărţi cu
conţinut religios, între care e şi cartea „Trăiesc
din nou“, cu episoade din viaţă – carte difuzată
în România după 1989, pe care citindu-o, am
pătruns-o cu mare interes.

Trebuie să ne cunoaştem trecutul istoric şi
pe înaintaşii noştri. Cu anume sentimente, nu pot
renunţa la un detaliu pe care să-l exprim cât aş
putea de sumar. În acea perioadă, fiind liceană
la Braşov, pe timpul foametei în 1947, s-au închis
internatele şi, printr-o protecţie, cu deosebite
aprecieri din partea direcţiunii liceului, am fost
primită la Vila personală a Elenei Rosetti,
personalitate de rang boieresc, aproape
domnesc.

Trec peste multe amănunte, care de la sine
ţineau de formaţia mea severă în devenire şi
educaţia părinţilor care domiciliau în Câmpina.
Deseori Principesa Ileana venea aici în vizită şi
odată am fost invitată la o masă de sărbătoare –
eram eu, cu cuminţenia, respectul profund şi
singura mea ţinută, uniforma de calitate
impecabilă.

La ultima vizită spre plecarea sa din ţară,
Principesa mi-a cerut un caiet. Mulţi ani am privit,
recitit şi păstrat ca pe o comoară: „Fii bună, fii
blândă“, Principesa Ileana a României.

În ziua de 8 septembrie 1990, Principesa a
vizitat Spitalul Cristiana din Bucureşti, când s-a
oficiat sfinţirea capelei de către P.F. Teoctist,
Patriarhul României, împreună cu un sobor de
preoţi. În această solemnă zi, Maica Alexandra
a dăruit Spitalului Cristiana, pe care l-a patronat,
o icoană şi puţin pământ românesc păstrat din
România, după ce a fost alungată în 1948.

Maica Alexandra s-a stins la vârsta de 82
de ani la Spitalul Sf. Elisabeta din Ohio, S.U.A.,
la 21 ianuarie 1991, ora 13.

Rugăciunea de parastas a pomenit şi pe
profesoara Anastasia Popescu, neuitata Mama
Sica, cunoscută pentru contribuţia sa la
reintroducerea religiei în şcoli, după Revoluţia
Română din 1989. Mama Sica a decedat în
ziua de 14 august 1995, la ora 8, la Spitalul
Cristiana din Bucureşti după binecuvântarea
P.F. Teoctist, Patriarhul României. S-a sfârşit
ca o smerită fiică a Domnului. A devenit
profesoară venerabilă după absolvirea
Seminarului Teologic ş i a Facultăţ i i de
Teologie. A predat învăţământul religios în şcoli
şi licee, a fost asistentă la Facultatea de
Teologie, iar în 1948, când s-a interzis Religia,
a predat diferite discipline.

După 1989 s-a zbătut pentru introducerea
Religiei în Învăţământ, publicând un „Abecedar
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religios“ şi cartea „Cum să învăţăm pe copii
Religia“. A făcut parte din colectivul de traducători
ai Bibliei lui Şerban Cantacuzino din 1688.

Înfăţişarea sa era aureolată de seninătate
şi bunătate. Pentru deosebite merite, Patriarhul
Teoctist a oferit Mamei Sica Gramata şi Crucea
Patriarhală, ca fiind cele mai mari distincţii eclesiale
conferite în ţara noastră unei femei. A primit şi
diploma de hagiţă, după încheierea a trei
pelerinaje la Sfântul Mormânt.

    În acestă lume tumultuoasă şi plină de
griji în care tăim, în acest timp care parcă

nu mai are răbdare cu oamenii, există
persoane pentru care “timpul are nesfârşită
răbdare” şi care încearcă să transforme
urâtul din lume în frumuseţi artistice. O astfel
de persoană este Dan Sandu.
   Poet remarcabil şi profesor de prestigiu
al Văii Trotuşului(director al şcolii din
Berzunţi), Dan Sandu a publicat un nou
volum de versuri intitulat sugestiv „Herald
în Talibania”. Cele 101 poeme adunate
în antologia de autor sunt selectate din
volumele anterioare „Vămi răstignite”,
„Albind de-atâtea primăveri”, „Poeme le
negru”, dar conţine şi texte apărute doar
în periodice.
   Alcătuit dintr-un amestec de lexic
arhaic-religios şi preţios pe care poetul
îl mânuieşte cu uşurinţă, aproape toate
poeziile din volumul de faţă poartă câte
o dedicaţie.
    Deşi prin vârstă poetul aparţine
generaţiei ’80, prin stilul său se
încadrează în modernism, în poemele sale
identificându-se cu uşurinţă ermetismul
lui  Ion Barbu, religiozitatea lui Tudor
Arghezi şi filozofia lui  Lucian Blaga.
   Fiecare poem este deosebit, atrăgând
atenţia printr-un anumit detaliu sau prin

tema abordată. Asemeni lui Arghezi în
„Psalmi” şi Dan Sandu îşi mărturiseşte
apropierea de divinitate în poemul  „Nu
eu...” unde Îl simte pe Dumnezeu „mai
aproape decât orice”.
   Ca adept al neomodernismului,
poemele lui Dan Sandu atrag atenţia
şi prin structura deosebită unde
regulile prozodice sunt abolite. Astfel,
poemul „Lecturi” poartă amprenta
stitului apolineric prin versuri alcătuite
dintr-un singur cuvânt.
   În poemul „Hieroglife”poetul
aminteşte de Blaga şi de „paianjenul
trecut la creştinism”, dar aduce în
prim plan şi realităţi contemporane,
finalul constituindu-l celebrul dicton
„să trăiţi bine!”. Interesant prin formă
şi conţinut este şi poemul „Festivitate”
unde poetul încearcă, cu umorul
caracteristic, să facă haz de necazul
românilor, nevoiţi să plătească taxa
chiar şi pe „aerul de respirat”, „o
singură nară te poate costa mai mult
decât lumina”.
   Volumul de faţă oferă o lectură
plăcută şi incitantă, poetul Dan
Sandu încercând în poemele sale să
dezlege sensurile cele mai profunde
ale vieţii.

Pe viitor, cu această rugăciune de pomenire
şi veneraţie, se cuvine şi un gând pios pentru
patriotul Costache Negri, paşoptist şi unionist în
Istoria Principatelor Române şi a Ţării care, după
1866, a ales să-şi clădească cuibul pe o stâncă
ce iese din Trotuş şi care din 1874 odihneşte în
somnul pământului, aici, lângă zidul Bisericii
Răducanu.

Prof. Presb. Ecaterina CAPOTĂ

- Dan Sandu- Herald în Talibania
                                       101 poeme

Editura Aristarc, Oneşti, 2007,
127p.

“Cartea mea cu versuri de pluş
nu atârnă nici

cât o pâine săracă
pe masă

poate că mâne
va silabisi ultima

sfială în faţa cireşilor în floare
poate va pune

cuci la plug să tragă
vai viaţă, vai moarte.”

(Vai, pâine)

Prof. Ancuţa Elena MAFTEI
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O destinaţie atractivă, interesantă
din toate punctele de vedere, o
reprezintă Grecia…

Drumuri şerpuitoare te duc spre
înă lţ imi ameţ itoare, ca apoi alte
serpentine te coboară brusc ş i
alternanţa continuă: când eşti în vârful
munţilor, când ai ajuns, ca-ntr-o căldare,
la baza lor şi te uiţi  cu uimire în sus pe
unde ai fost cu o clipă înainte…

Alternanţa o întâlnim şi
când este vorba de
vegetaţie…, când  vezi zone
întinse aride, când apar zone
fertile, irigate…

Mergând pe autostra-
dă poţi admira apeducte şi
viaducte pe care se circulă
deja sau sunt în curs de
construire… Te minunezi
de măreţia lor… Ca în
poveşti, o punte vrăjită
uneşte doi munţi semeţi…
Dar nu e numai asta: munţii
s-au lăsat străbătuţi de
numeroase tuneluri,
frumos amenajate şi ilumi-
nate care fac ca distanţele
să se micşoreze  uimi-
tor…

Grecia mai este frumoasă şi pentru
alt paradox: vezi îmbinarea între munţi
şi mare în acelaşi timp… Cobori din
înălţimile munţilor pe plaja însorită şi,
în timp ce te răcoreşti în mare, admiri
crestele munţilor ce coboară direct în
apele cristaline în care poţi admira peşti
jucăuşi ce aproape nu se sperie de
oameni…

Grecia e înconjurată de patru mări:
Adriatica, Egee, Ionică, Marmara,
fiecare cu specificul ei, cu peisaje
însorite trei sferturi din an…

Mai este şi multitudinea de insule,
care mai de care mai frumoase, cu plaje
aurii presărate la ţărm de mulţimi de roci
multicolore ce-ţi încântă privirea şi
sufletul.

Dar mai sunt şi vilele risipite fie
printre munţi, fie pe malul mării, şi toate
te captează prin arhitectura dar şi prin
coloritul lor, precum şi prin florile
multicolore ce le completează farmecul.

Lumea este amabilă şi caută să-ţi
capteze atenţia.

Grecia se remarcă şi prin comorile
ei culturale ş i istorice (situri
arheologice, castele, muzee etc), pe
care localnicii pun mare preţ şi le scot
în valoare foarte bine…

Dar, mai presus de toate, Grecia
are un alt farmec aparte: mănăstirile şi
bisericile ei cu viaţa lor spirituală. Am
vizitat şi noi unele dintre ele ce ne-au
încântat sufletul:

Mai întâi, pentru că aşa cum se ştie,
nu pot vizita Mânăstirile din Sf. Munte
(Athos) decât bărbaţii, se face o plimbare
cu vaporul de la Ouranoupolis pentru a le
vedea de la distanţă – pe partea grecească.

Catedrala Sfântului Dumitru din
Thessalonic este un punct de referinţă
pentru pelerini…

Agio Parasckevi, pe Valea Tembi,
biserica zidită în peşteră, icoana
făcătoare de minuni ş i  izvorul
tămăduitor al Sf. Muceniţe Paraskevi,
ocrotitoarea orbilor, îţi oferă multă linişte
sufletească şi trupească…

 Apoi am urcat în vestitul munte
Meteora în care întâlneşti temerare
aşezări monahale, urcate în vârful
stâncilor…

Biserica Sf. Apostol Andrei din
Patra, catedrală ce adăposteşte într-o
raclă de aur capul sfântului şi un relicvar
al crucii Sf. Apostol…

Biserica Sf. Petru din Corint care,
alături de situl arheologic, canalul şi
portul cu acelaşi nume, reprezintă o
emblemă a Greciei…

După ce vezi frumuseţile pământeşti
ale vechii şi noii Elade, urci piscurile
prăpăstioase către Mânăstirea
Patapios, unde se află micuţa peşteră
în care a trăit Sfântul. Alături e biserica
mânăstirii. Rămânem peste noapte şi
suntem profund impresionaţ i de
panorama nocturnă a oraşului Loutraki
de la poalele muntelui.

Mânăstirea Panagia Eikosi-
finissa, pe Muntele Paggeon, lângă
localitatea Drama, impresionează şi ea
pe vizitatori prin istoric şi frumuseţe.

Biserica Sf. Spiridon din Insula
Corfu este situată într-o piaţetă din
centrul oraşului cu acelaşi nume, nu
departe de malul mări i, ş i  ea
adăposteşte o mare comoară: moaştele
Sf. Spiridon.

Participăm la slujbă.
La Sf. Liturghie răspun-
surile sunt date de un cor
înălţător ce ne captează
atenţia şi ne transpune.
După Sf. Liturghie, ca o
răsplată pentru cei care am
participat, s-a deschis
sicriul de argint, din
dreapta Sf. Altar cu
moaştele sfinte, încât am
putut să le atingem şi să
le sărutăm. A fost o mare
surpriză deoarece în mod
obişnuit acest lucru se
întâmplă doar la hramul
bisericii…

Au mai fost şi alte
locuri de pelerinaj pe care
le-am vizitat ş i ne-au

impresionat într-un fel sau altul…
Cert este faptul că, pe parcursul

peregrinărilor noastre, aveam să ne
întâlnim la tot pasul (fie pe drum, fie
în insule, fie în Grecia) cu foarte mulţi
români… La tot pasul auzeai graiul
nostru românesc…

Am coborât din Olimp în
„furnicarul” acestei lumi ş i  ne
întoarcem la grijile şi muncile ei
cotidiene... Dar ne-am întors cu mai
multă cultură, experienţă de viaţă, mod
de a privi lumea... Sper să fi rămas în
minte şi în suflet cu cât mai multe...
Sper să descifrăm mai corect tainele
acestei lumi trecătoare pe urmele
căreia am călcat din vechime (cu
secole în urmă pe Acropole etc.) şi
până  azi.. .  Aşa cum a rămas
impregnată în marmura pardoselii
amprenta cizmei şi pistolului ofiţerului
bulgar ce încerca la Mânăstirea
Eikosifinissa să profaneze icoana
Maicii Domnului, secerat fiind de ea,
aşa au rămas întipărite şi în inima şi
mintea noastră cele  văzute... Sperăm
ca ele să dea şi roade…

Presb. Aurelia GENES

Tesalonic - Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir
foto: Elisei Roncea
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În perioada 4-11 septembrie, la
invitaţia Domnului Prof. Univ. Dr.
Ytzhac Schechter de la Universitatea
din Ierusalim şi cu cheltuiala acestuia,
am avut ocazia de a vizita Ţara Sfântă,
începând cu ziua de 4 septembrie 2008.

După aterizarea la Aeroportul din
Tel Aviv, Ben Gurion, a urmat
Nazaretul, locul copilăriei lui Iisus,
iar vizita a cuprins: Biserica Bunei
Vestiri, pictată de fraţii Moroşanu din
România. În această biserică sunt
adăpostite ruinele casei lui Iosif, apoi
biserica Sfântul Iosif, ridicată
deasupra atelierului de tâmplărie,
după care biserica ortodoxă Sfântul
Gavriil unde se găseşte fântâna
Sfintei Fecioare Maria. După aceea
s-a vizitat satul Cana Galileii cu
biserica ridicată pe locul unde Iisus
a făcut prima minune a transformării
apei în vin, după care, pelerinajul a
continuat pe Muntele Fericirii, unde
Iisus a ţinut Predica de pe Munte,
apoi s-a vizitat Tabgha, locul ce
aminteşte hrănirea a cinci mii de
oameni cu cinci pâini şi doi peşti,
după care a urmat o plimbare pe
Marea Galileii cu vaporul, apoi vizita
a continuat la Capernaum, „Cetatea
Domnului“.

Ziua a doua a fost dedicată vizitării
Muntelui Tabor, cu biserica Schimbarea
la Faţă, locul unde Domnul a descoperit
Apostolilor Firea Sa Dumnezeiască.
Apoi Ierihonul, cel mai vechi oraş din
lume, dudul lui Zaheu şi aşezământul
românesc de la Ierihon. A continuat cu
Mănăstirea Sfântul Gheorghe şi Peştera
Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul,
moaştele Sfântului Ioan Iacob de la
Neamţ – Hozevitul, după care
Mănăstirea Sfântul Gherasim de la
Iordan, Marea Moartă şi Qumramul,
precum şi Chibutz-ul Yardenit locul,
amenajat pentru binecuvântarea
credincioşilor la râul Iordan.

Ziua a treia a fost dedicată
Betleemului; aici s-a vizitat biserica
ortodoxă a Naşterii Domnului, Peştera
celor 14.000 de prunci ucişi de Irod,
Peştera Fericitului Ieronim, biserica

Sfintei Ecaterina, de unde se transmite
Slujba de Crăciun, după care Grota
Laptelui, Peştera şi Biserica din
Câmpul Păstorilor, după care a început
vizitarea oraşului Ierusalim cu Muntele
Sion, Foişorul Cinei celei de Taină, locul
unde s-a întemeiat prima Biserică

Creştină, Mormântul Regelui David şi
Zidul Pângerii.

Ziua a patra a continuat cu intrarea
în Sfânta Cetate prin Poarta Sfântului
Ştefan (sau Poarta Leilor),
Scăldătoarea Vitezda, unde Iisus a
vindecat pe slăbănogul de 38 de ani,
după care a continuat cu Via Dolorosa,
cu cele 14 opriri ale lui Iisus pe Drumul
Crucii. S-a continuat cu Biserica
Sfântului Mormânt, Golgota, Piatra
Miluirii (sau Piatra Ungerii), Biserica
Învierii şi a Paracliselor ce depind de
ea. Vizita a continuat cu Muntele Eleon
– Muntele Măslinilor – şi Biserica
Înălţării ridicată de Sfânta Elena, apoi
Biserica Catolică a Carmelitelor „Pater
Noster“ (Tatăl Nostru) şi Mănăstirea
Franciscană „Dominus Flavit“
(Biserica în formă de Lacrimă, unde
Domnul a plâns necredinţa
Ierusalimului şi a profeţit apropiata lui

dărâmare. Vizita a continuat cu
Biserica Sfintei Maria Magdalena,
construită în 1883 de către Ţarul
Alexandru al III-lea, după care Grădina
Ghetsimani, locul de rugăciune cel mai
iubit al lui Iisus Hristos, din tot
Ierusalimul. Apoi a urmat Biserica

Naţiunilor, unde se află piatra
originală şi locul prinderii Domnului,
după care Biserica care adăposteşte
Mormântul Maicii Domnului,
Biserica semiîngropată din secolul al
IX-lea, ridicată de cruciaţi.

Ziua a cincia a continuat cu
vizitarea Aşezământului Românesc
de la Ierusalim, apoi oraşul Haifa,
cu oprire la ruinele oraşului Ceza-
reea, capitala Iudeii, oraş construit
de Irod cel Mare. Aici a fost botezat
de către Sfântul Petru Centurionul
Roman Cornelius. Tot aici a păstorit
Sfântul Filip, iar Sfântul Apostol
Pavel a fost încarcerat.

Apoi s-a vizitat biserica Stella
Maris, Peştera Sfântului Proroc Ilie,
după care Grădinile Persane ale
Templului Bahai. Aici se poate
admira panorama oraşului Haifa. Am
conti-nuat cu vizitarea Universităţii
din Ierusalim. Aici a fost o întâlnire

cu o parte din profesorii acestei
Instituţii, unde s-au împărtăşit
frumuseţile văzute în Ţara Sfântă.

Vizita în Ţara Sfântă înseamnă un
hotar în viaţa fiecărui pelerin ce ajunge
să calce pe urmele Domnului Iisus
Hristos. Pelerinajul a fost nu doar o
întâlnire cu istoria sfântă a locurilor
biblice ci cu Însuşi Hristos Mântuitorul
al Cărui glas s-a putut auzi din fiecare
foşnet de frunză sau adiere de vânt.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, binecuvântează pe toţi
pelerinii ce merg pe urmele paşilor Tăi
cu bucuria întâlnirii de-apururea cu Tine
în Împărăţia Ta! Amin.

Protos. Claudiu-Constantin
Panţiru

Mănăstirea Cireşoaia,
„Cuviosul Eftimie cel Mare“
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Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,

Scrisoare deschisă

Încep prin a-ţi arăta mulţumirea mea
că ai fost aşa de bucuroasă pentru
scrisoarea trecută, atât de folositoare
pentru tine. De aceea se şi scrie, pentru
a folosi cititorilor care – cum afirmi – n-au
avut fericirea să studieze mai profund
învăţătura Domnului şi să-şi însuşească
„cuvântul meşteşugit pentru a-i învăţa pe
alţii”, cum spune însăşi Psaltirea.

Despre aceasta îţi voi scrie acum,
deoarece noi citim cu mult folos
duhovnicesc şi versete din ea auzim la
multe cântări din cadrul slujbelor bisericeşti.

Psaltirea face parte din cărţile
Vechiului Testament. Este alcătuită din
150 de psalmi, majoritatea compuşi şi
scrişi de împăratul David. După Sfântul
Vasile cel Mare, „Psaltirea este o
obştească vindecare, căci cuprinde
doctoria fiecărei patimi”. Nu există nici o
faptă omenească, nici un cuvânt, nici o
patimă, nici o cugetare căreia să nu-i
poată afla omul leac din cartea aceasta.
E cartea omului necăjit, e cartea
speranţelor, a mângâierii. „Psalmii sunt
foarte potriviţi stărilor noastre sufleteşti şi
sunt un act de pocăinţă” spunea
Mitropolitul Antonie Plămădeală în
„Cuvinte duhovniceşti”.

În Psaltire se cuprind: arheologia
popoarelor încă de la Creaţie, fiziologia
plăsmuirilor firii, proorociile despre
Mântuitorul, învăţătura despre Sfânta
Treime, despre îngeri şi demoni, despre
pedagogia morală, despre poruncile
dumnezeieşti…

Autorii Psalmilor au fost insuflaţi de
Duhul Sfânt şi toţi au fost prooroci.
„Psalm” înseamnă „cuvânt către
Dumnezeu”. Psalmul este o arma
nebiruită, este o preabună împodobire a
sufletului, căci luptă contra patimilor.

Felurile psalmilor

După scopul ce îl urmăresc, psalmii
sunt: psalmi doxologici – cei ce aduc
cuvânt de laudă lui Dumnezeu; psalmi
de mulţumire – prin care mulţumim pentru
binefacerile primite de la Dumnezeu;
psalmi de cerere – prin care cerem ajutorul
lui Dumnezeu; psalmi de mângâiere –
pentru cei necăjiţi sau aflaţi în necaz;
psalmi de ajutorare – pentru a putea face
fapte bune, pentru a fi feriţi şi scăpaţi de
răutate, pentru a primi cuvântul cel
meşteşugit spre a-i învăţa şi pe alţii.

Pentru frumoasa şi adânca lor
învăţătură, multe versete din psalmi sunt
folosite în timpul slujbelor bisericeşti.

Mic comentariu

Voi încerca să-ţi arăt, în continuare,
într-un scurt comentariu, câţiva psalmi
prin care noi, credincioşii, lăudăm,
mulţumim, cerem mângâiere şi ajutor
pentru săvârşirea faptei bune. Psalmii
sunt făcuţi ca să se cânte. De exemplu,
versul al doilea din psalmul 5 se cântă:
„Ia aminte glasul rugăciunii mele,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu”. Prin
aceasta cerem să ne asculte pe toţi cei
care ne rugăm şi arătăm că singurul
Stăpân Creator şi Proniator este
Dumnezeu în Sfânta Treime (Tatăl şi Fiul
şi Duhul Sfânt). În psalmul 5, versetul
11, aducem laudă lui Dumnezeu Care a
creat lumea întreagă: „Şi se vor lăuda
întru Tine cei ce iubesc numele Tău,
pentru că eşti Dumnezeu adevărat”. La
fel, în psalmul 8, versetul 1: „Doamne,
Dumnezeul nostru, cât de minunat este
numele Tău în tot pământul!” Psalmul 9,
versetul 36 mărturiseşte veşnicia lui
Dumnezeu: „Domnul este Împărat în
veacul veacului”. În psalmul 2, versetul
6, lauda se uneşte cu mulţumirile aduse
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne
dăruieşte: „Cânta-voi Domnului, Cel ce
mi-a făcut mie bine şi voi cânta numele
Domnului Cel Preaînalt.” Sunt foarte mulţi
psalmi de laudă prin care noi
recunoaştem atotputernicia lui
Dumnezeu şi micimea noastră (exemplu:
psalmii 20, 33, 41, 46, 47, 65, 66, 70,
80, 81, 86, 91, 93, 95, 117, 118, 146 /
68, 79, 105, 106, 148).

Prin psalmii de cerere, când ne
rugăm, noi cerem de la Dumnezeu să
ne dăruiască cele de trebuinţă (exemplu:
psalmul 69, versetul 1: „Dumnezeule,
spre ajutorul meu ia aminte! Doamne,
să-mi ajuţi mie, grăbeşte-Te!”). Alţi psalmi
de cerere sunt: 79, 105, 106, 114.

Prin psalmii de nădejde întreaga
noastră speranţă se îndreaptă spre
Dumnezeu Atotputernicul Căruia Îi cerem
să ne ajute. (exemplu psalmul 17,
versetul 3: „Apărătorul meu şi puterea
mântuirii mele şi sprijinitorul meu”). Alţi
psalmi de nădejde sunt: 21, 22, 32, 56,
70, 115.

Sunt psalmi care se citesc înainte
de Sfânta Împărtăşanie: psalmul 18,
versetul 10: „Frica de Domnul este

curată, ea rămâne în veacul veacului.
Judecăţile Domnului sunt adevărate şi
toate îndreptăţite”. Astfel mărturisim
întreaga noastră credinţă şi nădejde în
Dumnezeu de Care ne este frică, fiind
păcătoşi. Ştim că ne va judeca drept, dar
ştim că este şi foarte bun şi ne va ierta
dacă ne pocăim. Alţi psalmi buni de citit
înainte de Sfânta Împărtăşanie sunt: 68,
87, 101, 107, iar după Împărtăşanie: 32,
118, 141.

La Înviere, prin psalmi se exclamă:
„Ridicaţi (deschideţi) porţile voastre ca să
intre Împăratul măririi” (Psalmul 23,
versetul 7). El ne îndeamnă să primim
vestea Sfintei Învieri şi pe Hristos,
Biruitorul morţii cu cea mai mare bucurie.

În psalmul 34, versetul 2 cerem
ajutorul de a fi feriţi să cădem în ispită:
„Apucă pavăza şi arma şi scoală întru
ajutorul meu!” Într-adevăr, nimeni nu are
mai mare putere de a ne feri de ispite
decât Dumnezeu.

Pentru ferirea de trăsnete, furtuni şi
alte dezlănţuiri ale naturii putem citi din
psalmul 84, versetele 12-13: „Adevărul din
pământ a răsărit şi dreptatea din cer a
privit, că Domnul va da bunătate şi
pământul îşi va da rodul său.”

Pentru ferirea de boală putem citi din
psalmul 40, versetul 4: „Eu am zis:
Doamne, mântuieşte-mă, vindecă sufletul
meu că am greşit Ţie!” Suntem conştienţi
că toate le primim de la El pentru greşelile
noastre, dar Îi şi cerem ajutorul.

Deci în orice împrejurare a vieţii este
bine să citim (să cântăm) psalmi. Psalmii
sunt folositori sufletului oriunde: în casă, în
biserică, pe cale… aşa cum este folositoare
suflarea aerului şi revărsarea luminii.

Psalmii sunt foarte des folosiţi în
biserică pentru înţelepciunea şi frumuseţea
lor. Psalmii, fiind cuvânt către Dumnezeu,
venirea îngerilor, izgonirea demonilor,
odihna ostenelilor, ne folosesc ca o armă
nebiruită, împodobire a sufletului în orice
loc şi împrejurare. Deci psalmul nu doar
mângâie sufletul celui ce îl cântă, fie în
timp de odihnă, fie lucrând, ci îl face pe
credincios mai înţelept, mai râvnitor şi îl
aduce mai aproape de Dumnezeu.

Dragă Marie, cred că te-am convins
că psalmii te vor ajuta în toată viaţa şi vei
dori să te obişnuieşti a citi zilnic din ei.
Eu îţi doresc să te asculte şi să te ajute
bunul Dumnezeu şi să te mântuie de tot
răul, dându-ţi iertare de greşeli.

Sănătate şi mântuire!

Prof. Laetitia LEONTE



Nr. 3 / iul - sept 2008SAREA PĂMÂNTULUI 23

După alegerea şi întronizarea
P.S. Visarion Răşinăreanul
ca episcop titular al Tulcei,

scaunul de vicar al Mitropoliei Ardealului
a rămas vacant, însă nu pentru multă
vreme, căci Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a decis în şedinţa de
lucru din 9 iulie 2008, alegerea ca

episcop vicar al Mitropoliei Ardealului a
Prea Cuviosului Arhimandrit Andrei
Moldovan, pe vremea aceea stareţ al
frumoasei Mănăstiri Făgeţel, de la
izvoarele Trotuşului, cu titulatura de
Făgărăşanul, hirotonirea întru Arhiereu
urmând a se face pe 15 august la
Mănăstirea Sâmbăta.

Cel chemat la Arhierie fiind un
îndrăgit şi cunoscut duhovnic pentru cei
de pe Valea Trotuşului, ne-am hotărât
să fim şi noi pelerini rugători la măreţul
moment de la Sâmbata, evenimentul
căpătând o mai mare încărcătură
duhovnicească, fiind rânduit într-o
sărbătoare a Maicii Domnului. După
drumul în care am simţit şi văzut
ocrotirea Maicii Domnului, ne-a
întâmpinat Mireasa lui Hristos – biserica
de la Sâmbăta, îmbrăcată în haină de
sărbătoare, aşa cum îi stă bine unei
Mănăstiri la prăznuirea hramului, Munţii
Făgăraşului fiind aceia care aduceau
încă o dată mărturie că ţara noastră este

cu adevărat o Grădină a Maicii
Domnului.

La ceas de Vecernie, sobor de
Ierarhi adunaţi pentru chemarea la
treaptă înaltă de slujire a celui ales să
fie episcop. Rânduiala ipopsifierii sau
a chemării la Arhierie, săvârşită în
paraclisul Mănăstirii, a fost o premieră
pentru noi şi cred pentru majoritatea
credincioşilor prezenţi şi impresionantă
în acelaşi timp.

S-a continuat cu rânduiala
Utreniei, în care s-a cântat îngereşte
Prohodul Maicii Domnului, la altarul
din pădure al Mănăstirii Sâmbăta, unde
odinioară propovăduia Părintele
Arsenie Boca, reaşezând poporul
rătăcit, din nou, pe Cărarea Împărăţiei.
A urmat rânduiala cercetării canonice,
în care Înalţii Ierarhi puneau întrebări,
iar ipopsifiul Andrei mărturisea
ortodoxia credinţei, cu o claritate şi
hotărâre vrednică de mărturia
Martirilor Brâncoveni – ctitori ai
Mănăstirii făgărăşene.

Ierarhii prezenţi (I.P.S. Laurenţiu
Streza – Mitropolitul Ardealului, I.P.S.
Serafim – Mitropolitul Europei
Centrale şi de Nord, I.P.S. Irineu –
Mitropolitul Olteniei, I.P.S. Andrei –
Arhiepiscop de Alba-Iulia, P.S. Ioan
– Episcopul Covasnei şi Harghitei, P.S.
Paisie – Episcop-vicar al Mitropoliei
Banatului, P.S. Macarie – Episcop al
Episcopiei Europei de Nord) s-au
rugat în ritmul cântărilor închinate
Maicii Domnului, imaginea acestor
călugări aleşi, încredinţaţi cu toiagul
păstoririi, imprimându-se în sufletele
noastre ca o icoană vrednică de
urmat.

Cuvântul de învăţătură adresat de
I.P.S. Serafim, plecat să păstorească
românii ortodocşi din bătrâna Europă,
de pe aceeaşi slujire (fost vicar al
Mitropoliei Ardealului) a readus în
inimile noastre cuvintele Părintelui
Arsenie, devenite astăzi realitate: „Ne
pierdem ca neam din cauza crimelor

săvârşite de mamele care-şi ucid
pruncii, care nu au nădejde la
Dumnezeu că îngrijeşte şi rânduieşte
pentru fiecare creatură a Sa. Căci
atunci când oamenii se încred în
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Îl lasă
să lucreze în viaţa lor şi atunci toate se
sporesc, toate se desăvârşesc”.

A doua zi, în cadrul Sfintei
Liturghii, la momentul cântării Sfinte
Dumnezeule, a avut loc hirotonirea
Prea Sfinţitului Andrei, după care
noul Arhiereu a avut protia sau
conducerea slujbei, aducând credin-
cioşilor prezenţi înnoirea Duhului
Sfânt în inimile fiecăruia. Acest
eveniment a fost nu doar un popas
deosebit în viaţa noului Ierarh, ci şi
un moment de adâncă  tră ire
duhovnicească pentru participanţi.

Pomeneşte, Doamne, pe Prea
Sfinţitul Andrei, pe care-l dăruieşte
sfintelor Tale biserici, în pace,
întreg, cinstit, sănătos, îndelungat
în zile, drept învăţând cuvântul
adevărului Tău!

Arhierie lungă şi rodnică, întru mulţi
ani, spre slava numelui Prea Sfintei
Treimi şi mântuirea credincioşilor!

Preot Valentin ILIE
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Preot capelan Paul Vamanu
Penitenciar Spital Tg. Ocna

Despre Sfânta Liturghie s-au spus
şi s-au scris multe. Ea este nucleul
cultului creştin, având ca scop principal
sfinţirea Cinstitelor Daruri sub forma
pâinii şi a vinului liturgic în Însuşi Trupul
şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos,
prin Duhul Sfânt. Toate slujbele
religioase au frumuseţea şi importanţa
lor aparte, dar slujba slujbelor rămâne
Sfânta Liturghie.

Participând la cultul divin public al
Sfintei Liturghii, creştinul este părtaş
la rememorarea istoriei mântuirii
neamului omenesc, la ieşirea la
propovăduire a lui Hristos (Vohodul
mic), la cuvântul Apostolului şi al
Evangheliei, la ieşirea cu Cinstitele
Daruri (Vohodul mare), la Crez, Axion
şi Tatăl nostru, la sfinţirea  Darurilor şi
împărtăşanie. Chiar şi pentru un
neavizat rânduiala Liturghiei are un şir
logic de desfăşurare, punctul culminant
fiind sfinţirea Darurilor şi împărtăşania.
Evlavia credincioşilor pentru Sânta
Liturghie este dată şi de importanţa
acesteia, pentru că este o rânduială
complexă şi completă, unde Duhul
Sfânt este invocat să Se coboare şi să
sfinţească Sfânta Împărtăşanie pentru
cler şi credincioşi, împlinind porunca
Mântuitorului: „Să faceţi aceasta spre
pomenirea Mea” (Lc 22, 19; I Cor 11,
24-25). De asemenea, această
rânduială liturgică este străveche,
având ca autori pe Sfinţii Ioan Gură de
Aur, Vasile cel Mare sau Grigore de
Nazianz, sfinţi care se bucură de mult
respect printre creştinii ortodocşi,

săvârşindu-se de clerul îmbrăcat în
toate odăjdiile bisericeşti, în zilele de
sărbătoare, în duminici, dar mai ales în
noaptea Învierii.

Trăitorul autentic al Liturghiei
ortodoxe spune că gustă din dulceaţa
slujbei atunci când se referă la Sfânta
Liturghie, în pofida duratei actului
liturgic sau a faptului că stă în picioare
în timpul săvârşirii acesteia sau în
genunchi la cele mai importante
momente ale acesteia. Acesta nu poate
lipsi de la slujbă şi aşteaptă cu emoţie
săvârşirea ei. Folosul duhovnicesc este
real ca şi urcuşul pe scara desăvârşirii.

Dar, oare, ne-am gândit că liturghia
se poate săvârşi tot atât de bine în
Sfânta Biserică ca şi în locaţii neobiş-
nuite sau timpuri potrivnice? Ştiţi că
Sfânta Liturghie se săvârşeşte şi astăzi
în locuri neaşteptate şi neobişnuite cum
ar fi: la cote de mare altitudine, pe
crestele munţilor şi dealurilor sau,
deopotrivă, în adâncimi ale pământului
(Biserica de sare din Salina Tg. Ocna,
de exemplu), în spitale, printre bolnavi,
în penitenciare sau chiar pe frontul de
luptă (în Irak şi Afganistan)?

Vă mai amintiţi că până nu demult
Biserica era tolerată până aproape de
limita interzicerii şi că mulţi creştini,
preoţi şi mireni, au plătit cu libertatea
dorinţa de a-şi exprima credinţa
strămoşească? E bine de ştiut că în
ciuda tuturor opreliştilor Sfânta
Liturghie s-a desfăşurat în cele mai
vitrege condiţii, dar cu prezenţa
Sfântului Duh Sfinţitorul (Mt 18, 20).

Sunt cutremurătoare condiţiile în care
se rugau preoţii şi credincioşii în
închisorile comuniste, după cum citim
în mărturiile celor care au supravieţuit
acestora. În toată istoria bimilenară a
creştinismului au existat, de fapt,
numeroase perioade de restrişte, de
prigoană sau de încercări cărora
Biserica, prin Sfânta Liturghie le-a făcut
faţă, nerisipind credinţa moştenită de la
Hristos prin Sfinţii Apostoli, ci întărind-o.

Astăzi, creştinii din penitenciare,
chiar dacă au greşit faţă de Dumnezeu
şi de societate, sunt chemaţi la
îndreptare în capelele şi bisericile din
incinta penitenciarelor tot prin Sfânta
Liturghie, hrana şi alinarea duhov-
nicească a ortodocşilor. Este îmbucu-
rător sentimentul pioşeniei şi al regretului
pentru fapta comisă, care se poate
vedea şi simţi la unele persoane private
de libertate care participă la săvârşirea
Liturghiei. Probabil că pentru unii dintre
aceştia Domnul Hristos a spus: „Nu cei
sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei
bolnavi” (Mt 9, 12).

Sfânta Liturghie trebuie să rămână
pentru tot creştinul dreptmăritor slujba
de referinţă, carul de foc care să ducă
sufletul la cer prin împărtăşirea cu
Sfintele Daruri. Participarea la această
slujbă nu este o obligaţie, ci o nevoie
spirituală imperativă, dacă vrem să
devenim urmaşi ai lui Hristos.

Să-L rugăm pe Bunul Dumne-
zeu să ne descopere dulceaţa şi roadele
duhovniceşti pe care Sfânta Liturghie
ni le poate aduce!
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„Învăţătura prin învecinare este
binecuvântarea risipirii” rostea Petre Ţutea
într-una din mărturisirile sale.

Poate de aceea încercăm să învăţăm unii
de la alţii. Uneori reuşim, alteori nu. Dar se pare
că deschizând porţile, aţi pătruns, ne-aţi atins cu
privirile şi cu inima şi, poate, aţi descoperit o altă
lume… altceva, altcumva… dar aţi putut percepe
dincolo de aparenţe…

E greu de crezut că poţi învăţa de la oameni
care au greşit şi care plătesc pentru faptele lor.
Dar Iisus Hristos a spus: „Cine dintre voi este
fără de păcat să arunce întâi cu piatra!”

Ca şi atunci… şi acum!
Nu aruncăm cu pietre, ci dăruim înţelegere,

înţelepciune, răbdare, îngăduinţă şi primim în
schimb mulţumiri rostite cu privirea, care capătă
o strălucire aparte… Iar câteodată, de sub lumina
reflectoarelor, primim versuri rostite cu sufletul,
melodii cântate cu inima, roluri interpretate cu
pasiunea unor actori, dar nişte actori grăbiţi,
care au uitat pentru o clipă să-şi privească busola
care indica direcţia drumului drept.

Aşa a fost ziua de 1 iulie 2008, când pentru
câteva sute de minute porţile s-au deschis la
Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară
Tg. Ocna. A fost sărbătoare!

Ne-aţi onorat cu prezenţa stimaţi oaspeţi, şi
pentru acest gest vă mulţumim!

Aţi reuşit să pătrundeţi într-o lume unde nu-ţi
doreşti niciodată să ajungi, chiar dacă greşeşti.
Aţi cunoscut ispăşitorii  pedepselor dar şi pe cei
care le urmăresc gesturile, privirile sau sufletul…

Aţi descoperit că şi ei sunt oameni… ca şi
noi. Căci „singurul vehicul către Dumnezeu
este ritmul iubirii dintre oameni” spunea
înţeleptul Petre Ţuţea. Şi aţi văzut că dacă am
dărui iubire, iubire şi dăruire am primit. Şi mai mult
decât atât, am reuşit să dăruim încredere şi puterea
de a merge mai departe, de a înfrunta ceea ce
este greu în viaţă.

De fapt aceasta este menirea noastră, a celor
care lucrăm în acest mediu. Suntem o echipă!
Fiecare dintre noi îl completează pe celălalt, fiecare
dintre noi este ca un ritm… iar tonul este dat de un
diapazon. Fiecare dăruieşte câte ceva: pacea

sufletească este risipită la preotul Florin
Smarandi, pata de culoare o dă domnul Petrişor
Birtea, măiestria aparţine doamnei Irina Antohe,
iar armonia muzicii o răspândeşte Romulus Nica.
Şi armonia trupului este dăruită şi o face cu
profesionalism domnul Iosif Toth. Sunt dăruite şi
vorbe, zilnic, vorbe menite să te facă să cugeţi la
tot ceea ce ai făcut rău sau bine, vorbe care să
nască întrebări pentru care trebuie să ai un
răspuns. Iar diapazonul…  caută întotdeauna
tonul potrivit pentru noi toţi şi pentru cei de dincolo
de gratii. Are tonalitatea blândă, plină de viaţă,
ca o scânteie… este vorba de sufletul acestei
echipe, doamna Cristina Onulescu.

Poate de aceea reuşim de cele mai multe
ori să remodelăm oameni! Şi avem speranţa că
sprijinul nostru şi dorinţa lor de a fi mai buni, mai
oameni va reuşi să-i călăuzească, ca o busolă,
spre drumul uitat cândva.

Luminiţa ŢÎNTARU

lume, că e în cimitir lângă bunicii mei… Ca floarea
câmpului… Căldura lumânării din mână şi ectenia
frumos grăită de preotul slujitor, mă readuc cu gândul
de la cimitirul rece la căldura rugăciunii ce trăieşte
în sufletul meu şi mă îndrept spre uşa altarului privit
parcă viu de icoana Sfântului Ioan Botezătorul să-mi
duc „jertfa“ la Altar – căci preotul săvârşeşte
Proscomidia – şi mulţumit sunt că ştiu că-mi
pomeneşte neamul în rânduiala proscomidiei.

Începe Liturghia. Nimic nu poate fi mai
frumos decât trăirea cu Hristos, comuniunea cu
El. Aceasta nu poate fi decât cu şi prin Sfânta
Biserică Sobor-nicească şi Apostolească. Timpul
şi rugăciunea trec repede.

O rugăciune zicem noi, o trăire, o secundă
pentru Dumnezeu. Cu evlavie şi cu mare atenţie,
în murmur toată biserica grăieşte Crezul spus
cu glas angelic de fiul unei văduve din sat, femeie
cu cinste ce pregăteşte de cu zi şi cele 5 prescuri
pentru Proscomidie, din care duc şi eu acasă
anaforă, aşa cum am fost învăţat de mic.

Dumnezeieşti cântări, lumea trăieşte Liturghia,
preotul radiază în veşmintele noi ce tocmai le-a sfinţit,

primite de la o mână de inimoşi donatori. Ştiu de mic că
trebuie să ascult două „lecţii“ cu mare atenţie căci este
glasul lui Dumnezeu: Apostolul şi Evanghelia. Dascălul,
Ion, om de 70 de ani, dar foarte curat şi demn,
asemenea veteranilor pe care îi vedem la solemnităţi,
citeşte cu glas blând şi rar ca un mare narator. Preotul,
mai strălucitor, în faţa uşilor împărăteşti, de glas de
înţelepciune, asemenea lui Hristos. Câtă slavă, câtă
smerenie… Liturghia îşi urmează cursul ei. Bucurie
sufletească se vede pe faţa preotului: Biserica plină,
copii în faţă chiar pe trepte aşezaţi, bătrânii în strane în
haine simple dar curate, întreaga biserică răspunzând
la ectenii şi cântări. Slujba se termină, preotul ţine o
frumoasă predică, cu citate şi învăţături… Plec spre
casă cu soţia şi copilul meu, soarele strălucind şi radiind
din mirul de pe fruntea noastră, natura frumoasă parcă
şi ea participă la ziua „mulţu-mirii“. S-a dus aproape
jumătate din această zi.

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să-ţi
fie îndelungate zilele tale pe pământ…“ Ne aducem
aminte de părinţi, căci ei ne-au crescut şi ne-au
îndrumat în viaţă, ne-au „purtat“ cu osteneală prin
şcoli. Nu este Duminică să nu ne vizităm părinţii
căci aşa am văzut şi noi la ei.

Azi „s-au vorbit“ mamele între ele, soacrele,
merg împreună la aca-tist la Catedrala Mare căci
vor să audă vocea duioasă a părintelui protopop.
S-au maturizat şi îmbă-trânit o dată cu el…
Mergem şi noi, zic ginerii şi fetele. Bucurie în
sufletul meu, Doamne: „A Domnului este
mântuirea şi peste poporul Tău binecuvântarea
Ta“. Într-o lume în care duhul televiziunii, duhul
internetului, duhul petrecerilor a pus stăpânire
pe cel cu suflare de viaţă, pe om, o mână de
oameni vor la acatist şi nu la duminica grătarului.

Omul european, românul european îl uită
pe Dumnezeu? Trăim într-o goană de agoniseală,
de veşnică nemulţumire. De ce oare, naţiune
română? Pentru că am uitat să ne bucurăm de
lucruri mărunte, dar cu valoare sufletească mare,
am uitat de Dumnezeu, sau încercăm să-i compa-
răm bunăvoinţa Lui cea Mare cu o simbolică
lumânare aprinsă rareori şi asta ar însemna tot.

Întoarce-te, române european, către
Dumnezeul Tău şi binecuvântate fie zilele tale!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi! Aşa am
început ziua, aşa voi adormi.

(urmare din p. 5)
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Anul 2245. Bucureşti. Terra este
acum o lume manipulată de… un fleac
— tehnologia. Roboţii fac tot… pentru
cei ce îşi permit. Dar, cu cei săraci cum
rămâne? Ei nu se schimbă. Stau la
marginea şoselelor, îngânduraţi. Şi
poveşti — poveşti nu mai există. Au
fost înlocuite de texte noi, de ficţiune,
acţiune, super-eroi etc. Numai
străbunicii mai cunosc… că „au fost
odată” poveşti.

Radu, Ana, Mihai şi Gabriela sunt
la bunici. Bunicul i-a întrebat:

— Copii, vreţi să vă spun o
poveste?

— Bunicule, zi mai clar. Termenul
„poveste” nu există.

— Te corectez, Radu, nu mai
există. Să vă spun câteva poveşti.
Poate veţi înţelege ce înseamnă
„poveste”.

Copiii au rămas cu gura căscată la
poveşti ca Harap-Alb, Cenuşăreasa,
Aladdin şi lampa fermecată, Leul şi
şoricelul şi la multe altele.

Radu era elev în clasa a IV-a.
Gabriela şi Ana erau într-a III-a, iar
Mihai, într-a II-a. Radu avea 11 ani,
fetele, 9 şi 10 ani, iar Mihai, 8 ani.

Deşi erau relativ mari, au rămas
fermecaţi de poveştile pe care le
istorisea bunicul. Radu, isteţ din fire,
întrebă:

— De ce nu mai există?
— Plei-Steişăn-urile şi lucrurile de

genul acesta le-au luat locul.
— Se scrie Play-Station, bunicule,

zice Gabriela.
„Aş vrea să ştiu unde sunt acum

personajele de poveste”, gândi Mihai.
Acelaşi gând l-au avut toţi copiii în

noaptea aceea.
De dimineaţă, toţi patru s-au trezit

într-o pădurice, înconjuraţi de animale,
„care, logic, ar fi trebuit să trăiască
în alte habitate”, după spusele lui Radu.

Şi avea dreptate. Ce caută un leu
în pădure? O panteră? Un bou? Au
mers puţin. S-au uitat în spate. Au
văzut animale vorbind limbi pe care
oamenii le vorbesc: şoricei vorbind
araba şi alte ciudăţenii. Măgari vorbind
româneşte — e o adevărată minune.

Au mers, au mers, şi-au dat de-o
căsuţă minunată, împodobită cu

diamante „marca Cei şapte pitici”,
după cum scria.

— Şi scrie ceva în germană,
exclamă Radu. Scrie „Căsuţa…
personajelor de… poveste”. Da —
„Căsuţa personajelor de poveste”.

Au deschis uşa. S-au trezit într-un
coridor lung, dar în ruine. Uşi putrezite,
totul era groaznic. Au deschis o uşă.

— Bună ziua, zise o bătrânică. Eu
sunt Sfânta Duminică, dragi copii.

— Mai ţineţi minte, le-a şoptit
Radu celorlalţi. Bunicul ne-a spus ieri
„Povestea porcului”.

— Noi te cunoaştem, i-au zis copiii
bătrânei.

— Cum mă cunoaşteţi? De unde?
— Dintr-o poveste, normal. Din

„Povestea porcului”. O întrebare — de
ce-i în ruine palatul?

— E, deoarece copiii de vârsta voastră
ne dispreţuiesc. Adulţii, la fel, lăcrimă
bătrâna. Nu mai ştiu să se bucure…

— Noi… noi te vom ajuta, ziseră în
cor copiii. Vom scrie poveşti, le vom tipări
şi, astfel, copiii din jur vor citi. Va fi ca şi
cum orice copil care citeşte o poveste,
cel puţin, să pună încă o cărămidă. Astfel,
în câţiva ani, totul va fi bine.

— Nu e prea posibil, le zise Sfânta
Duminică.

— Ba nu, o încurajară ei. Vom
tipări o poveste pentru fiecare cameră
pe care o vedem.

A început numărătoarea.
— Şapte sute opt, şapte sute zece…

Trei mii cincizeci şi nouă… numărul
ajungând la şapte mii de camere.

Au trebuit zile, săptămâni, luni, ani
până când au fost tipărite mai mult de
şapte mii de poveşti.

Tinerii noştri, acum oameni în toată
firea, şi-au făcut propria editură, au
scris şi tipărit multe cărţi, dar colecţia
cea mai iubită de cititori a fost Cufărul
cu poveşti.

Astfel, fără să vrea, cititorul punea
mai mult de zece cărămizi în palat, doar
citind o carte.

Zi cu zi, săptămână cu săptămână,
lună cu lună, an cu an, palatul creştea
în frumuseţe.

Când au crescut, tinerii noştri şi-au
adus aminte de ce scriau ei poveşti.
Au vrut din tot sufletul ca acea căsuţă
dărăpănată să fie frumoasă.

Au regăsit căsuţa. Toţi erau fericiţi.
Căsuţa dărăpănată era, acum, un palat
încântător, de toată frumuseţea.

Cei patru ştiau că şi-au împlinit
treaba. Au fost foarte fericiţi că lumea
citea poveşti şi că acum căsuţa era
un palat. Şi totul datorită lor şi
bunicului lor.

 Ioan-Codrin VASILE

„Dumnezeu a dat primilor zidiţi, lui
Adam şi Evei, marea binecuvântare de a
deveni împreună-creatori cu El. În
continuare părinţii, bunicii etc. sunt şi ei
împreună-creatori cu Dumnezeu, pentru
că dăruiesc trupul.

Dumnezeu, într-un anumit fel, este
obligat să se intereseze de copii. Atunci
când copilul se botează, Dumnezeu îi pune
la dispoziţie un înger pentru a-l apăra.
Aşadar, copilul este ocrotit de Dumnezeu,
de îngerul păzitor şi de părinţii lui. Îngerul
păzitor este totdeauna lângă el şi îl ajută.
Cu cât creşte copilul, cu atât părinţii sunt
eliberaţi de responsabilităţi. Dacă părinţii
mor, atunci Dumnezeu de sus şi de
aproape, precum şi îngerul păzitor de
aproape, continuă să-l ocrotească
necontenit pe copil.

Părinţii trebuie să-i ajute duhovniceşte
pe copiii lor încă de când sunt mici, pentru
că atunci metehnele lor sunt mici şi uşor se
pot tăia. Sunt precum cartoful proaspăt,
care se cojeşte uşor, atunci când îl razi
puţin. Căci dacă se va învechi trebuie să
iei cuţitul pentru a-l curăţa, iar dacă este şi
puţin stricat, trebuie să tai mai în adânc.
Atunci când copiii sunt ajutaţi de mici şi se
umplu de Hristos, vor fi lângă El totdeauna.
Şi chiar dacă ar devia puţin atunci când
vor creşte, se vor întoarce la El.Pentru că
frica de Dumnezeu şi evlavia care au
adăpat inimile lor încă din vârsta copilăriei
nu este cu putinţă să fie uitate vreodată“.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Viaţa de
familie, Ed. Evanghelismos, Bucureşti,
2003, p. 97-98)
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Este neplăcut ca atunci când te
întorci de la serviciu sau din concediu
să-ţi găseşti locuinţa prădată de hoţi.
Unii cetăţeni îşi pun întrebarea: „De ce
tocmai la mine?”  după vizita unui
infractor în locuinţă.

Practica demonstrează că reuşita
în activitatea lor infracţională se
bazează şi pe ajutorul acordat de
victime atunci când se lasă ferestre
deschise, când uşile nu sunt asigurate
cu încuietori sigure, se lasă cheia sub
preş sau bilete în uşă de genul „sunt
plecat în concediu; lipsesc câteva
ore…” etc. Este lesne de înţeles că în
faţa unor asemenea înştiinţări un
răufăcător nu mai are nevoie de alte
informaţii.

Pentru că este mai uşor să previi
decât să combaţi, vă recomandăm
câteva măsuri simple dar eficace care,
în primul rând, să-l determine pe infractor
să renunţe să atenteze la proprietatea
dumneavoastră şi, în al doilea rând, dacă
încearcă să vă spargă locuinţa, această
activitate să nu fie o reuşită:

Uşa de acces în locuinţă trebuie
să fie solidă şi prevăzută cu cel puţin
două încuietori cu sisteme şi chei
diferite, lanţ de siguranţă şi vizor.

Sistemele de siguranţă
performante reduc considerabil riscul
evenimentelor neplăcute.

Când vă aflaţi în locuinţă, ţineţi
permanent uşa închisă cu cheia
deoarece hoţii profită de această
neatenţie şi sustrag din hol genţi sau
obiecte de îmbrăcăminte.

Când lipsiţi o perioadă mai
îndelungată, rugaţi un vecin să vă
ridice corespondenţa din cutia poştală
sau eventualele facturi prinse în uşă, să
supravegheze perimetrul locuinţei şi să
interpeleze persoanele necunoscute
care sună la uşa dumneavoastră.

Dacă aţi pierdut cheia de la locuinţă,
înlocuiţi imediat dispozitivul de

închidere; acest lucru este recoman-
dat şi în cazul schimbului de locuinţă.

Nu păstraţi în casă sume
importante de bani şi nu faceţi publice
valorile pe care le deţineţi.

Nu permiteţi copiilor să deschidă
uşa persoanelor necunoscute, indiferent
de motivele invocate. 

Dacă la uşa dvs. se prezintă
persoane care vând sau solicită cumpă-
rarea unor produse, evitaţi-le! În nici un
caz nu le permiteţi accesul în
locuinţă.

Notaţi seriile şi datele de
identificare ale aparaturii electro-
nice şi bunurilor de valoare; păstraţi
evidenţa acestora într-un loc sigur
pentru a putea fi prezentată poliţiei în
eventualitatea unui furt.

Cereţi să vi se prezinte şi
verificaţi cu atenţie legitimaţia
persoanelor care îşi declină calităţi
oficiale; reţineţi numele acestora şi
instituţia din care fac parte.

Dacă doriţi să angajaţi zilieri sau
îngrijitori, verificaţi identitatea acestora
la poliţie.   

Un om PREVENIT este un om
SALVAT!

PAZA BUNĂ TRECE
PRIMEJDIA  REA!!!

În spaţiile comune ale imobilelor:
Asiguraţi un iluminat corespun-

zător atât în casa scării cât şi pe palier.
Montaţi interfon la intrarea în

bloc sau un sistem de închidere la care
să aibă acces doar proprietarii.

Dacă imobilul este dotat cu interfon,
nu permiteţi accesul persoanelor
străine.

Nu permiteţi staţionarea
persoanelor necunoscute în spaţiile
comune ale imobilului; alertaţi vecinii
iar dacă este cazul anunţaţi Poliţia.

Nu vă lăsaţi impresionaţi de
ţinuta elegantă a unor persoane
care încearcă să înşele vigilenţa pozând
în oameni serioşi.

Nu ezitaţi să întrebaţi persoanele
străine pe care le sesizaţi în bloc pe
cine caută; aceste întrebări descu-
rajează posibilii infractori.

Evitaţi să urcaţi în lift cu
persoane necunoscute deoarece
puteţi fi agresaţi şi deposedaţi de anumite
obiecte (bijuterii, telefon, bani etc.).

Anunţaţi imediat POLIŢIA când
observaţi persoane străine de
imobil ieşind din scara blocului cu
bagaje voluminoase. Reţineţi semnal-
mentele acestora iar dacă au folosit
autoturism marca, numărul de înma-
triculare, culoarea şi anunţaţi POLIŢIA. 

Nu fiţi indiferenţi când auziţi
zgomote suspecte în casa scării.
Indiferenţa dumneavoastră favorizează
acţiunile agresorilor sau hoţilor de
locuinţe.

NU UITAŢI:

Dacă sesizaţi o spargere

anunţaţi imediat Poliţia.
Nu pătrundeţi într-o locuinţă a

cărei uşă a fost spartă sau forţată,
deoarece puteţi şterge urme esenţiale
necesare prinderii autorilor.

Furnizaţi poliţiei toate datele pe
care le deţineţi în legătură cu o
eventuală spargere ! Indiferenţa
dumneavoastră nu face decât să
îngreuneze identificarea autorilor care
vor comite şi alte fapte şi pot sparge
chiar locuinţa dumneavoastră.

Ajutaţi-ne să vă putem ajuta !
O informaţie în plus = un infractor

în minus.

Agent şef Gabriel CIREŞICĂ
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Administraţia publică locală este în
această perioadă concentrată asupra
mai multor probleme ale cetăţenilor
oraşului, dar mai ales asupra celor
legate de buna derulare a proiectelor
finanţate cu fonduri PHARE aflate în
diverse etape de execuţie.

Se află în stadiu avansat proiectul
din Parcul „Măgura”, lu-
crările, aşa cum ne-a
asigurat constructorul prin
vocea d-lui inginer Marcel
Pal, fiind în grafic, finali-
zarea acestora  preconi-
zându-se pentru luna
octombrie 2008.

A avut loc licitaţia pentru
desemnarea constructorului
la lucrările ce urmează a fi
efectuate în cadrul proiec-
tului „Colectare selectivă şi
transport deşeuri în zona turistică Tg.
Ocna“, urmând ca, după avizarea
documentaţiilor licitaţiei de către ADR
Nord-Est P. Neamţ, să fie semnat
contractul de lucrări cu societatea
câştigătoare.

Sperăm ca o dată cu implementarea
proiectului „Reabilitare reţea alimentare
cu apă în staţiunea turistică Tg. Ocna,
judeţul Bacău”, numărul avariilor şi al
intervenţiilor la reţea să se reducă
semnificativ. Documentaţia preliminară
pentru lansarea licitaţiei de proiectare şi
execuţie a lucrărilor de reabilitare
prevăzute prin acest proiect se află la

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Locuinţei pentru avizare. Avem
încredere că atingerea obiectivului
propus prin proiect – reducerea
numărului de avarii şi al intervenţiilor la
reţea – va aduce mulţumire în rândul
cetăţenilor beneficiari ai serviciului de
furnizare a apei potabile.

În numărul trecut al acestei reviste
vă informam că un nou proiect a fost
propus pentru finanţare cu fonduri
PHARE, şi anume „Reabilitarea şi
extinderea reţelei de canalizare în
staţiunea turistică Tg. Ocna”. Suntem
acum în măsură să vă informăm că la
sfârşitul lunii iulie a fost semnat
contractul de finanţare de către
Doamna Primar Floarea Ivanof, proiect
ce urmează a fi implementat după
semnarea la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

Şi pentru a vă convinge că ne pasă
de cetăţenii oraşului nostru, vă mai

informăm că a fost contactat
proiectantul podului de la Păcuri în
vederea revizuirii proiectului, iar după
aprobarea finanţării de către Guvernul
României se vor începe lucrările de
construcţie.

„Zilele oraşului Tg. Ocna”,
desfăşurate în perioada 15-17 august,

au adus în piaţa din faţa
Primăriei un număr
impresionant de partici-
panţi din oraşul-staţiune
Tg. Ocna şi din localităţile
învecinate, care au
petrecut trei zile de neuitat
în compania unor artişti şi
formaţii special alese
pentru această acţiune de
către organizatori. Invitaţii
în spectacol, printre care
formaţia „Iris”, Margareta

Clipa,  Aurelian Temisan, Mioara Velicu,
formatia „Fly project”, Gelu Voicu.,
Fuego, Mirabela Dauer, formaţiile Casei
orăşeneşti de cultură etc., focul de
artificii şi celelalte surprize oferite de
organizatori au făcut pentru trei zile din
Tg. Ocna o adevărată „capitală“ a
bunului gust şi a veseliei.

Iată doar câteva motive prin care
încercăm să vă arătăm că ne pasă de
DUMNEAVOASTRĂ!

Întocmit,
Jurist Maria STAN







,,Să nu uităm că suntem urmaşii pescarilor, fariseilor,
făuritorilor de corturi, şi mai ales a Celui care S-a hrănit în
casa unui tâmplar.’’58

Sfântul Ioan s-a adresat însă şi muncitorilor smeriţi:
,,Vreau ca şi robii şi roabele, văduvele sărace, negustorii,
hamalii, ţăranul, toţi să mă înţeleagă.’’59

În predica de la înălţare, ţinută în Basilica din Antiohia, Ioan
salută cu bucurie pe  preotul - agricultor:
,,Mă uit în această sfântă zi de mare sărbătoare la prezenţa
fraţilor noştri coslujitori, care nu reuşesc să deosebească de
ceilalţi muncitori ai cetăţii noastre. Sau îi vezi cum înjugă boii,
sau în acelasi timp urcă la altar să cultive sufletele
încredinţate lor, sau îi vezi cu cosorul în mână tăind spicele
din lan, sau purificând sufletele oamenilor prin vorbele lor.’’60

Sfântul Ioan nu admite nicicum lucrarea cabotinilor şi a
circarilor care induc lumea în eroare cu scamatoriile lor:
,,Diogene nu-i mai plăcut ca fachirii care înghit cuie sau îşi
mănâncă opincile; orice muncă care nu aduce roade nu
trebuie lăudată.’’61

Omul, chipul lui Dumnezeu, este maestru sub un Stăpân.
Sfântul Ioan situează omul între Dumnezeu – Pantocrator şi
lumea creată pentru el. Tendinţa eshatologică a Sfântului Ioan
îl face să afirme adesea cu tărie că sfârşitul omului nu
înseamnă ridicarea unei cetăţi terestre trecătoare, ci a cetăţii
veşnice care ne ajută să depăşim cele trecătoare. Fiecare să
lucreze ca şi călugării în mănăstire fără să se îngrijească de
cele trecătoare ale vieţii acesteia. Fiecare creştin trebuie să
lucreze pentru construcţia cetăţii spirituale. Rugăciunea este
lucrarea care face să se întărească cetatea cerească:
,,Nu vă cer să rămâneţi şapte, opt zile fără să lucraţi, ci daţi-
mi totuşi două ore pe zi, restul păstraţi-le pentru voi.’’62

,,Eşti muncitor? Cântă psalmi atunci când lucrezi. Nu o face
însă cu voce tare, ci fă-o în sufletul tău. Poţi fi în atelierul tău
ca într-o mănăstire.’’63

După Sfântul Ioan orice creştin are o profesie; să fie creştin,
dar un creştin care trebuie să aibă lucrarea rugăciunii:
,,Biserica lui Dumnezeu se trezeşte în mijlocul nopţii să-i
ofere lui Dumnezeu jertfă de laudă. Deci scoală-te şi tu! Vei
obiecta: sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu pot să mă scol.
Oare oboseala ta se compară cu a metalurgistului care
lucrează din greu în cea mai mare parte a nopţii? Deschide-ţi
deci un atelier spiritual nu pentru a fabrica ceaune sau
căldări, ci pentru prelucrarea sufletului, care zace în noaptea
păcatului. Aruncă-l deci în creuzetul spovedaniei...’’64

Dumnezeu a dat omului pământul ca să-l lucreze şi să-l
stăpânească sub mâna binecuvântătoare a Creatorului.
Sfântul Ioan,  zice că,  înainte de toate omul trebuie să aibă
grijă ca să participe la viaţa Biserici:
,,Nimeni să nu aibă o proprietate de pământ fără biserică.
Credeţi că e o cheltuială fără rost? Construiţi o biserică fie ea
modestă şi mică, Moştenitorul o va lărgi şi mări.’’65

,,Un sat care are o bisericuţă seamănă cu paradisul lui
Dumnezeu.’’66

Două teme asupra muncii domină gândirea Sfântului Ioan
Gură de Aur:

- întreaga creaţie este oferită în dar omului;
- omul oferă în schimb chipul său transfigurat lui

Dumnezeu;










