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Dumnezeu a rânduit oamenilor multe
ocazii în viaţa lor din care să cunoască
bunătatea şi mila Sa, care sunt fără
margini. Însăşi venirea lui Hristos Domnul
în lumea aceasta ne-a
dovedit tuturor cât de
mult îi iubeşte Dum-
nezeu pe oameni.
Dar parcă pe nimeni
n-a iubit Dumnezeu
aşa de mult ca pe
neamul nostru pe
care l-a înzestrat cu
alese daruri, după
marea Sa milostivire.
Istoria poporului
nostru a cunoscut
aceleaşi binecu-
vântări cu ale popo-
rului ales, semn că
Dumnezeu nu caută
la faţa omului.

Legăturile apos-
tolilor cu satul, cu
ogorul, cu ţarina, originea lor umilă de
muncitori fie în câmp, fie în alte munci
necesare vieţii, dragostea deosebită a lui
Hristos faţă de poporul sărac şi necăjit,
acestea şi mai mult decât acestea ne

O floare nouă în Eparhia noastră
duc cu gândul şi cu simţirea inimii la stră-
vechile meleaguri ale poporului nostru,
unde sălăşluiau strămoşii, aproape
numai la ţară, în păduri, pe văi şi în munţi,

dar pretutindeni
binecuvântaţi de
Dumnezeu.

Parcă vedem
ţăranii înfofoliţi iarna în
cojoace, iar vara în
cămăşi de in şi iţari,
mergând din munţi,
din dealuri şi de pe
câmpii spre cetăţile
de pe malul Dunării,
cu carele pline de
grâu, de sare, de vin,
de miere, de ceară şi
altele ca să le vândă
şi să cumpere de
acolo produse nece-
sare care nu se
găseau la ei.

Vedem cu ochii
minţii numeroasa şi biruitoarea armată
romană, alcătuită din ostaşi de pe

EFTIMIE
Episcopul Romanului

(continuare în p 2)

Se ştie că viaţa omului este legată
indispensabil şi de existenţa sării.
Drobul de sare pe care capra îl aducea
acasă în spinare, din povestea lui Ion
Creangă, este o imagine cum nu se
poate mai limpede a faptului că fără
sare omul nu poate trăi, cum conchide,
de altfel, şi morala basmului Sarea în
bucate. Prin urmare, aşezările
omeneşti cele mai vechi s-au rânduit
în locurile unde era sarea mai aproape,
prin văile de pe lângă masivele de sare.
Şi comunităţile ce ocupau astfel de
locuri deveneau puternice, prin faptul
că distribuiau sarea în alte ţinuturi cu
preţuri destul de mari, uneori sarea
devenind chiar monedă de schimb.
Poate că din această cauză s-a născut
expresia a fi prea sărat, adică a fi
prea scump. Chiar şi expresia: dacă
se varsă sare, iese ceartă, are
conotaţie de preţ, adică pierderea sării
însemna pagubă foarte mare, pentru
scumpetea ei, şi implicit, risipirea ei era
motiv de ceartă.

Pentru Europa, Carpaţii au fost cu
adevărat un leagăn al civilizaţiei, tocmai

Preot Petru RONCEA

SOLNIŢA EUROPEI

(continuare în p 4)

Când Mântuitorul Hristos vorbea
Sfinţilor Apostoli despre Învierea Sa,
cuvintele Lui produceau multă
nedumerire în sufletele lor, pentru
greutatea înţelegerii expresiilor: „Puţin
şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin

şi Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc
la Tatăl“ (In 16, 16). Cele trei zile, de la
moartea pe Cruce a Mântuitorului Iisus

„Puţin şi nu Mă veţi mai vedea,
şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea“

Arhimandrit
Epifanie BULANCEA

(continuare în p 2)
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întinsul întregului imperiu, înaintând,
cucerind şi stabi-lindu-se în Dacia
strămoşilor noştri.

Prin ocheanul slovelor din filele
istoriei vedem coloane lungi de ţărani,
cu femei şi copii, unii cu preoţi în frunte,
smulşi din pămân-
turile lor acum
şaptesprezece
veacuri şi jumă-
tate, aduşi pe pla-
iurile Daciei de năvălitorii goţi. Şi tot de
pe acele meleaguri, cam din mijlocul
Turciei de azi, cu o jumătate de secol
mai târziu, călătoresc spre Dacia, mai
mult de nevoie, şiruri de noroade umile
care veneau să se aşeze definitiv aici.

Dar şi cu acei ţărani vânzători şi
cumpărători de bunuri şi cu mulţimea
familiilor dezrădăcinate forţat şi cu cei
aduşi de împăraţi pentru colonizare
venea şi străinul Hristos, ca şi cu cei
doi apostoli spre satul Emaus. Pe
fiecare din acei creştini îi însoţea câte
un Hristos existent în sufletele lor prin
Botez, Mirungere şi Împărtăşire,
simbolul morţii şi Învierii lui Hristos.
Veneau credinţa şi învăţătura creştină
şi se opreau în satele presărate atunci
pe tot întinsul deluros şi muntos al
Daciei Traiane. După spusa savantului
profesor-istoric Nicolae Iorga, pe
atunci toate localităţile erau sate; chiar

puţinele oraşe se socoteau nişte sate
mai mari.

Istoricii spun că de peste şase
secole se cunoaşte şi existenţa, la
poalele dinspre răsărit ale Carpaţilor, a
oraşului Târgu-Ocna, care-şi făcea nume
în lume mai ales prin darul sării ce i-l

dăduse Bunul
Dumnezeu. Dintre
fiii celor de odini-
oară localnici aici
sau a străinilor

poposiţi pe aceste meleaguri blânde,
Biserica se bucură astăzi, iată, de
adevăraţii creştini care sunt „sarea
pământului“ şi „lumina lumii“, cum
frumos scrie Evanghelistul Matei despre
virtuţile creştineşti.

Ca arhipăstor al Bisericii, mă
bucur să văd cum seminţele Evan-
gheliei aruncate de veacuri în ţarina
bună a poporului nostru românesc se
împlinesc în roadele binecuvântate
ale credinţei: biserici, schituri şi
mănăstiri pline de evlavie şi trăire
creştinească. Dar iată că în plămada
acestui oraş al sării a răsărit o floare
nouă ce împrăştie plăcută mireasmă
în toată de Dumnezeu păzită Eparhia
Noastră. Am binecuvântat cu bucurie
revista «Sarea pământului» şi rog pe
Hr istos Domnul  să  dă ru iască
sănătate deplină tuturor celor ce
ostenesc la apariţia şi difuzarea ei.

(urmare din p 1)

În aceste zile pline de tristeţe şi
durere, să-L însoţim şi noi pe Hristos şi
să mergem şi noi pe urmele paşilor Lui,
să vedem cu ochii noştri şi să auzim cu
urechile noastre cele ce se vorbesc
despre El. Să deschidem inima larg, iar
din ochii noştri să curgă destule lacrimi
pentru păcatele noastre, căci Hristos în
aceste zile pentru noi pătimeşte şi moare.

Luni. După puternicele glasuri ce cu o
zi înainte strigaseră «Osana», acum oraşul
este liniştit; doar ici şi colo se strâng  preoţi,
cărturari, farisei, bogaţi şi dregători ai cetăţii
împotriva cărora Iisus rostise deseori
cuvinte grele de osândă pentru fără-
delegile lor. Ei pun la cale răzbunarea şi
se pregătesc de „luptă“.

Apropiindu-Se de Ierusalim, Iisus
Se îndreaptă direct spre Templu unde
avea să vestească dărâmarea
Ierusalimului şi dreapta Sa judecată.
Apoi, ieşind din Templu, învăluit de
umbrele înserării, Iisus urcă domol spre
Muntele Măslinilor.

Marţi. În zorii zilei, Iisus vine din nou
la Ierusalim şi vorbeşte poporului, care
era dornic să înveţe cât mai multe despre
Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci Iisus le-a
spus „Pilda celor zece fecioare“, despre
datoria fiecăruia de a-şi pregăti sufletul
pentru viaţa veşnică şi pentru a fi gata
oricând să dea seamă pentru faptele sale.

Aceasta a fost ultima predică a
Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta a
fost legea statornicită de El, ca toţi cei ce
cred în El şi mărturisesc numele Lui să
trăiască în iubire şi să mărturisească
iubirea. La evrei se apropia Paştile, de
aceea fariseii şi cărturarii căutau prilej să-L
omoare înainte de a sărbători Paştile.

Miercuri. Este ziua în care Iisus se află
în casa lui Simon leprosul din Betania, când
s-a apropiat de El o femeie având un vas cu
mir de mare preţ şi l-a turnat pe capul Lui
pe când şedea la masă. Tot în această zi,
Iuda Iscarioteanul le făgăduieşte fariseilor
că-i va ajuta să-L prindă pentru treizeci de
arginţi. Iuda, pentru această trădare, nu şi-a
agonisit numai spânzurătoare, ci şi muncile
nesfârşite ale iadului.

Joi. În dimineaţa acestei zile, Iisus îi
trimite pe Petru şi pe Ioan să pregătească
locul unde, spre seară, avea să mănânce
Paştile cu ucenicii Săi. În timp ce Maica
Sa, Fecioara Maria, Îl ruga cu lacrimi în
ochi să nu plece în Ierusalim, Iisus Îşi ia
rămas bun de la ea şi pleacă împreună
cu ceilalţi ucenici, trist şi îngândurat de
durerea cea amară ce o lasă în urmă.

SĂPTĂMÂNA
PATIMILOR

Stareţ,
Protosinghel

Claudiu Constantin PANŢIRU

(continuare în p 5)

O floare nouă...

Hristos până la Învierea Sa, deşi ca timp
nu însemna multă vreme, pentru Ucenici
aşteptarea păruse o veşnicie, pentru că
n-au înţeles ce le-a spus Hristos prin
acest «puţin».

Dar ce mult va fi fost aşteptată
după aceea sărbătoarea Paştelui în
Biserică! Cu ce înfocare doreau
creştinii Postul Mare şi plinirea lui în
Noaptea Învierii! Aşa era privită
înainte vreme Învierea: se ţinea postul,
se rosteau rugăciuni, se mergea la
biserică pentru spovedanie şi astfel
era mare sărbătoarea că toată lumea
se pregătea să participe la Înviere.

Ţin minte că pe vremuri, dacă o
familie nu mergea la biserică în
Noaptea Învierii se socotea a fi
nevrednică şi tot anul nu-i mergea

bine. Cât de frumos era când mergeam
cu toţii la Înviere!

Învierea este începutul perioadei
Penticostarului în slujirea Bisericii.
Această perioadă culminează cu
Pogorârea Duhului Sfânt, când Sfinţii
Apostoli au căpătat putere să
vorbească în limbi tuturor celor adunaţi
în Ierusalim. Rusaliile sunt astfel
încununarea Învierii, ziua marii înfiinţări
a Bisericii creştine.

Ecoul Învierii încă nu s-a stins, iar
boarea Rusaliilor stă gata să ne-atingă
creştetul. Să mergem în fiecare
duminică la Sfânta Liturghie, căci
Învierea şi Rusaliile desăvârşesc în
Euharistie taina Fiului lui Dumnezeu,
Hristos Mântuitorul. Şi-n Liturghie
suntem împreună totdeauna şi cu toţii Îl
vedem pe Iisus Hristos cel Înviat.

„Puţin şi nu Mă veţi mai vedea...“
(urmare din p 1)
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Istoria artei bizantine e strâns legată de cea a
 Imperiului Bizantin, urmând acelaşi drum sinuos al
 unor epoci de dezvoltare şi înflorire, alternând cu

perioade de decădere şi stagnare. De-a lungul timpului se
pot observa în arta bizantină două tendinţe contradictorii:
una a artei imperiale, a lumii demnitarilor, savanţilor şi
conducătorilor religioşi, caracterizată prin predominarea
elementului clasic elenist şi alta a artei populare şi
monastice, reprezentată de monahi, comercianţi, meşteşugari
şi ţărani, caracterizată prin predominarea elementelor
orientale, prin căutarea pitorescului şi realismului.

După cum perioada domniei
lui Constantin cel Mare aparţine
imperiului roman sclavagist, dar
poartă în sine germenii orânduirii
feudale, tot astfel artele din timpul
său, deşi sunt o continuare a artei
antice greco-romane, reprezintă
sfârşitul acestei arte şi începutul
artei creştine oficiale şi a celei
medievale, artă rezultată din
amestecul între clasic şi oriental.
Rezultă astfel un mod unitar de a
construi, un nou stil arhitectonic,
stilul bizantin, care se va forma şi
dezvolta în secolele al IV-lea şi al
V-lea d. Hr.

Unul din cele mai impor-
tante monumente de artă laică
bizantină din timpul lui Constantin cel Mare, care există şi în
zilele noastre şi care e, poate, cel mai reprezentativ pentru
perioada de trecere la arta medievală, e Arcul de Triumf de la
Roma. Construcţia a fost înălţată de Senat şi popor aproape de
Colosseum, în cinstea împăratului, după victoria de la Pons
Milvius (28 oct 312), când Maxenţiu a fost învins şi a luat practic
naştere Imperiul Bizantin. Monumentul înalt şi lung de circa 25
metri şi cu o grosime de 8 metri, conţine
numeroase elemente ornamentale,
scene istorice şi de vânătoare, care
vorbesc despre viaţa romanilor din acea
perioadă şi a fost inaugurat la 25 iulie
315, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de
domnie pentru împărat.

Referitor la arhitectura constan-
tiniană, tipul de clădire care ia un mare
avânt la începutul secolului al IV-lea e
basilica civilă. Basilicile erau edificii
publice situate de obicei în pieţele
cetăţilor. În ele aveau loc iniţial întrunirile
cetăţeneşti şi politice, judecăţile şi
tranzacţiile comerciale. Unele dintre
aceste clădiri, care erau de regulă destul
de încăpătoare, au fost dăruite de
împăratul Constantin cel Mare creştinilor
care, în urma unor mici modificări şi
amenajări, le-au transformat în locaşuri
de cult. Transformarea a fost simplă:
tribuna magistraţilor a devenit scaunul
episcopului care prezida adunările de
cult, absida semicirculară de la un capăt

ce conţinea în mijlocul ei o masă sau un sarcofag cu oseminte
de martir s-a transformat în altar; cu timpul, între altar şi restul
sălii a  apărut un grilaj de lemn sau zid ce a devenit ulterior
catapeteasmă; restul sălii s-a împărţit apoi în două, rezultând
pronaosul (pridvorul) şi naosul. Astfel, o clădire construită pentru
scopuri pur laice, putea fi transformată în scurt timp într-un
aşezământ religios. După «Edictul de la Milan» din anul 313,
când s-a dat libertate de exprimare creştinismului, construirea
basilicilor a luat un mare avânt. Ele vor avea însă, încă de la
început, o destinaţie pur religioasă.

Un monument important este şi Mausoleul lui Constantin,
început în timpul vieţii acestuia
şi terminat de fiul său,
Constantius. El e înălţat chiar
în inima noi capitale care-i
poartă numele, pe una din
colinele cele mai înalte ale
oraşului, lângă biserica «Sfinţii
Apostoli». Ctitoria era menită
să adăpostească relicvele
celor 12 Apostoli şi pe ale lui
Constantin, ca al 13-lea
apostol, iar amplasarea sa
între zidurile oraşului era
făcută cu ideea de a asigura
împăratului o amintire veşnică.
Se poate observa şi că
mausoleul s-a transformat
practic şi într-un locaş de cult,

iar acest exemplu va fi imitat în întreaga lume creştină.
Monumentele sculpturale şi îndeosebi statuile din acea

perioadă nu sunt foarte multe. Izvoarele literare amintesc de
statuia de bronz aurit a lui Constantin din forul circular din
Constantinopol, ce purta numele împăratului. Mâna dreaptă a
statuii susţinea un glob conţinând o relicvă din Crucea lui Hristos,
iar stânga avea un sceptru. Fragmente de statui mai există la

New York Metropolitan Museum şi la
Roma. Toate aceste statui erau imense
şi asta vroia să sugereze puterea
imperială, de origine divină, a împăratului.

O categorie foarte importantă şi
bine reprezentată de monumente
sculpturale din vremea lui Constantin
cel Mare o constituie sarcofagele.  Ele
erau făcute din marmură sculptată şi
conţineau până în secolul al II-lea de
obicei elemente decorative şi scene de
vânătoare. În timpul lui Constantin apar
sarcofagele creştine ce conţin scene
biblice şi care caută să reliefeze
divinitatea lui Hristos şi speranţa învierii.

Datorită fragilităţii sale, pictura
bizantină din timpul lui Constantin cel
Mare a rezistat greu vitregiei vremurilor.
S-a păstrat, de exemplu, mozaicul ce
împodobeşte cupola mausoleului de la

Elemente religioase în arta laică bizantină,
în vremea împăratului Constantin cel Mare

Preot Cristian MAZILU

(continuare în p 4)

Betleem, biserica Naşterii Domnului,
construită de Împărăteasa Elena - detaliu

foto: preot Petru Roncea

Fiorii au cadenţa sângelui
Furnică renaşterea unor tensiuni

De rugăciune şi linişte.

Mă rog la Iisus cu toată
Puterea mea interioară

Să fie aşa cum hotărăşte DUMNEZEU,
Pace deschisă tuturor semenilor

Pe care-i ascultăm cu sfială
Şi-i înţelegem cu inima şi sufletul.

Aşa să ne ajute ziua de ieri
De azi şi de mâine.

Alexandru DUMITRU

LA ÎNVIERE
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Tarragona din Spania. Aici sunt
osemintele lui Constans I, fiul lui
Constantin cel Mare. Monumentul are
ornamente florale alegorice, figuri de
animale şi păsări, amoraşi culegând via
şi alte elemente ce vor să sugereze
fericirea grădinilor paradisiace. S-au
păstrat, de asemenea, unele picturi în
catacombele din Roma. Ele reprezintă
scene biblice şi scene cu caracter istoric
legate de începuturile creştinismului.

Referindu-ne la monedele emise în
timpul lui Constantin cel Mare, ele au
servit iniţial ca mijloc de plată şi ca
instrumente de propagare a ideologiei
imperiale şi de preamărire a împă-
ratului şi a membrilor familiei sale. În
cele mai multe monede, mai ales cele
de dinainte de 313, împăratul e
reprezentat purtând diademă ş i
îndreptându-şi privirea în sus, ca şi
cum ar invoca harul divin; în altele,
împăratul e reprezentat ca fiind
încoronat de o mână divină, stând între
fiii săi sau pe tron şi având o aureolă
în jurul capului. După 313 însă apar şi
simboluri creştine pe monedele şi
medaliile imperiale. Primul simbol
creşt in este CHRISMA, adică o

(urmare din p 3)

Elemente religioase
în arta laică bizantină...

monogramă alcătuită din literele
greceşti X şi P (chi şi rho), primele două
litere ale numelui lui Hristos în limba
greacă. Şi pe steagul oficial al armatei
romane, steag în formă de cruce,
numit «labarum», apare chrisma
încadrată într-o coroană de lauri. În
cele din urmă chiar Sfânta Cruce, cel
mai cunoscut simbol creştin, apare pe
toate reprezentările artistice.

În concluzie, se poate afirma că
frecvenţa mare a elementelor religioasă
în arta laică bizantină în timpul lui
Constantin cel Mare e o dovadă a
profunzimii religioase a înaintaşilor
noştri şi ilustrează perfect acea epocă
marcată de numeroase frământări şi de
lupta între creştinism şi păgânism.
Dispariţia, după anii 321-322, a zeilor
păgâni de pe monumentele de artă
oficiale e o dovadă în plus a biruinţei
creştinismului care s-a impus în faţa
imoralităţii, desfrâului şi inegalităţii
tolerate de vechile religii.

Constantin cel Mare rămâne deci
în istorie, nu numai ca un mare
comandant de oşti, ci şi ca un mare
creştin şi un mare protector al artelor,
stilul bizantin care a luat naştere în
timpul său având o mare influenţă asupra
multor popoare din Europa.

datorită masivelor de sare care i-au
conferit, să zicem aşa, rolul de solniţă a
continentului. Pe vremuri, păstorii din
Carpaţi plecau în transhumanţă cu
turmele lor de oi – oaia însăşi fiind
domesticită în spaţiul carpatic,
datorită sării existente la suprafaţă
– în diverse direcţii din spaţiul
european sau asiatic, luând cu ei
droburile de sare necesare pentru
viaţa turmelor. Primăvara se întorceau
în munţii noştri bogaţi în sare, care erau
singura sursă a acestui compus vital. Nu
întâlnim şi azi aceeaşi icoană în curţile
gospodarilor noştri unde se află câte un
bolovan de sare pe care-l ling animalele
seara, la întoarcerea acasă de la păşune,
pentru a-şi completa necesarul de sodiu
cerut de organism?

Ei bine, am făcut această scurtă
incursiune în istoria sării şi a rolului ei

în menţinerea vieţii din două motive.
Întâi, pentru a conferi cinste revistei
noastre ce apare într-un oraş cu o
populaţie, vorba lui Herodot, care
vieţuieşte „lângă un deal de sare şi un
izvor de apă“. Cu alte cuvinte, într-o

aşezare străveche, leagăn al civilizaţiei
şi izvor dătător de viaţă pentru alte
cetăţi care, dacă nu s-ar fi croit
drumurile sării de aici către ele, n-ar
fi putut dăinui. În acest context, dacă
socotim Carpaţii solniţa Europei,
integrarea noastră în Europa trebuie
să se traducă prin recunoaşterea
noastră în Europa, că toate dru-
murile sării spre bătrânul continent
pleacă din Carpaţi.

Al doilea, pentru conotaţia spirituală
a vieţii sufleteşti, păstrată de sarea
Cuvântului Evangheliei. Textul din Matei
5, 13: „Voi sunteţi sarea pământului“, vrea
să ne spună că viaţa lumii se menţine
prin viaţa creştinilor şi că de existenţa

acestora ţine existenţa lumii. Este
cum nu se poate mai clar exemplul
din cartea Facerii cu dialogul dintre
Dumnezeu şi Avraam. Salvarea
cetăţilor Sodoma şi Gomora ţinea

de existenţa în ele a cel puţin zece oameni
drepţi (Fac 18, 32). Dar nu exista acolo
decât unul, şi nici acesta destul de serios.
Drept pentru care Domnul „a stricat
cetăţile acestea, toate împrejurimile lor,
pe toţi locuitorii cetăţilor şi toate plantele
ţinutului aceluia“ (Fac 19, 25).

Cu alte cuvinte, şi pentru un motiv
şi pentru celălalt, chemarea noastră, a
românilor, s-a învrednicit de o mare
cinste în faţa popoarelor lumii. Grădina
Maicii Domnului, frumoasă numire
pentru ţara Carpaţilor, trebuie să
rămână ceea ce a fost din totdeauna:
născătoare de mântuire, dătătoare de
sare spirituală, element de menţinere
a vieţii pentru lumea zăcândă în
fărădelege. Pentru aceasta, în toate
domeniile vieţii sociale e nevoie de cel
puţin „zece“ oameni drepţi care să
ferească domeniul lor de ruină.
Minimala condiţie a vieţii spirituale este
împlinirea celor zece porunci, călcarea
uneia din ele fiind de-ajuns pentru a ne
pierde gustul de sare şi a fi aruncaţi în
uliţele lumii pentru a fi călcaţi bat-
jocoritor de picioare.

Revista noastră asta trebuie să
facă: să tragă semnale de alarmă
domeniilor ce alunecă în prăpastia
pieirii lor sufleteşti, din lipsa drobului
de sare vital vieţii lor spirituale. Ca
purtătoare a mesajului Bisericii lui
Hristos, revista trebuie să fie sarea
existentă pe masa fiecărui locuitor al
urbei noastre, în cancelariile şcolilor
şi pe băncile elevilor, mai ales la
vremea banchetelor, în cabinetele de
planificare familială şi în toate locurile
unde la uşa crăpată stă leul pândar
să intre spre ucidere. La ieduţii ei,
capra trebuie să le ducă-n spate
drobul de sare al Evangheliei. Aşa
vrem să ajungă şi acest număr al
revistei «Sarea pământului» în inima
ta, cititorule!

(urmare din p 1)

SOLNIŢA EUROPEI
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Paştile, cea mai mare sărbătoare creştină, se serbează
în amintirea Învierii lui Hristos, dar Patimile şi Învierea
Mântuitorului sunt legate de începutul primăverii. Patimile
Mântuitorului au avut loc într-o vineri, în ziua a 14-a a lunii
Nissan, data de la care Paştile creştin
a luat locul Paştelui evreiesc. Cuvântul
Paşti vine de la sărbătoarea evreiască
Pessah, în amintirea ieşirii evreilor din
Egipt – Exodul – când evreii, sub conducerea lui Moise, au
trecut prin Marea Roşie (în anul 1250, î.d.H), care a avut loc
la 14 Nissan, adică în ziua cu
lună plină, care venea după
echinocţiul de primăvară.

O unire a tuturor creş-
tinilor, care să serbeze Paştile
în acelaşi timp, era de mult
dorită. În acest scop, cât si
pentru a pune capăt ereziei lui
Arie, împăratul Constantin cel
Mare convoacă în anul 325 un
Sinod Ecumenic la Niceea, o
localitate din Anatolia, Asia
Mică, la care iau parte 318
reprezentanţi. Se ştie că în
anul 324 împăratul Constantin
cel Mare recunoscuse creş-
tinismul ca religie oficială.
Adunarea sinodală constată că trei sferturi din lumea creştină
urma obiceiul Romei şi al Alexandriei, şi atunci adoptă o
regulă fixă pentru data Paştelui. Conform acestei reguli, s-a
stabilit ca toţi creştinii să serbeze Paştile în aceeaşi zi,
respectiv în prima duminică după momentul de lună
plină ce urmează momentului echinocţiului de
primăvară, sau coincide cu acesta. Luna plină care
hotărăşte data Paştelui se numeşte Lună pascală. Biserica
creştină s-a despărţit în Catolică şi Ortodoxă în anul 1054;
totuşi, până în anul 1582, cele două biserici, de Apus şi de Preot Daniel NICHITA

Timpul Pascal

Răsărit, au serbat Paştile în aceeaşi zi. În prezent,
sărbătoarea Paştelui la ortodocşi nu coincide cu cea de la
catolici şi protestanţi, în primul rând datorită diferenţei de 13
zile intervenită la un moment dat între cele două calendare,

iulian si gregorian, iar în al doilea rând,
datorită modului cum se calculează
fazele lunii de către biserica orientală.

Astfel, Biserica Ortodoxă, deşi a
introdus calendarul gregorian, „stilul nou”, în ţara noastră la
1 octombrie 1924, (după ce în viaţa civilă reforma calendarului

avusese loc la 1 aprilie 1919), a
hotărât să păstreze datele
determinate de vechiul calen-
dar, „stilul vechi”, în ceea ce
priveşte Paştile şi celelalte
sărbători cu dată schimbătoare
legate de acesta.

Biserica Catolică a adop-
tat reforma calendarului în anul
1582, când papa Grigore al
XIII-lea a adoptat calendarul
gregorian, „stilul nou”, pe baza
regulii stabilite de astronomii
Lilius, Clavius şi Dante, şi când
diferenţa faţă de data reală a
echinocţiului de primăvară
ajunsese la 10 zile.

Cu toate aceste diferenţe, sărbătoarea Paştelui are
loc permanent în acelaşi timp a anului, Învierea Domnului
fiind legată de sosirea primăverii, de învierea naturii după
ieşirea din iarnă. Anul acesta, Sărbătoarea Învierii
Domnului, Sfintele Paşti, a avut loc la data de 27 martie,
conform algoritmului stabilit de Bisericile Catolică şi
Protestantă, respectiv la data de 1 mai, conform celui
stabilit de Biserica Ortodoxă.

foto: preot Petru Roncea

Ierusalim – Sfântul Mormânt al Domnului

Iisus Se îndepărtează de ucenici şi Se îndreaptă spre
Grădina Ghetsimani, îngenunchează şi-Şi întinde mâinile spre
Cer. El Se roagă cu lacrimi de sânge, glasul Lui îndreptându-se
către Dumnezeu-Tatăl, zicând: „Părintele Meu, de este cu
putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc
Eu, ci precum voieşti Tu!“

În timp ce se ruga cu cele mai fierbinţi lacrimi, în Grădină
apărură soldaţi cu făclii în mână. Iuda se apropie de Învăţătorul
său şi-L sărută, arătând astfel pe Cel vândut, iar soldaţii Îl leagă
pe Hristos şi-L duc în faţa lui Caiafa Arhiereul unde erau adunaţi
cărturarii şi bătrânii care cereau moartea lui Iisus.

Vineri. La evrei era obiceiul ca de Paşti să se slobozească câte
un vinovat. Dintre tâlharul Baraba şi Iisus, poporul a strigat să fie
eliberat Baraba. Pilat, pentru a-şi apăra postul, închide ochii şi nu
mai vede adevărul, dând sentinţa de moarte. Pe Iisus, după o noapte
de umilinţă şi de biciuire, Îl iau ostaşii şi-L duc înăuntrul curţii, Îl
îmbracă într-o mantie roşie şi-i pun o coroană de spini pe cap.

În timp ce-Şi ducea Crucea pe Golgota, femeile cu copii în
braţe Îl plângeau, văzându-I chinurile. Fiind foarte grea crucea
şi foarte cald, El a căzut sub greutatea ei, iar ostaşii l-au silit pe
un om, Simon, să-I ducă Crucea. Ajuns pe Golgota, Iisus este
răstignit în chinuri groaznice, alături de alţi doi tâlhari. Acolo,
Iisus făgăduieşte unuia din tâlhari mântuirea.

Ultimele cuvinte rostite de Iisus pe Cruce, înainte de a
muri ,au fost: „Eli, Eli, lama sabahtani?“ adică: „Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“

Iosif din Arimateia ia trupul lui Iisus şi-l îngroapă.
Sâmbătă. Iisus Se odihneşte cu trupul în Mormânt.
Duminică. Peste Mormânt cade un fulger şi un înger

coboară, iar Stăpânul vieţii învie şi Se arată ucenicilor şi femeilor
mironosiţe. Iisus le-a spus: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
vouă şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin“.

(urmare din p 2)

SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
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Cuvintele Sf. Apostol Pavel adresate corintenilor: „Toate-mi
sunt îngăduite, dar nu toate-mi sunt de folos. Toate-mi sunt
îngăduite, dar eu nu voi fi stăpânit de ceva” ( I Cor 6, 12),
precum şi „Toate-mi sunt îngăduite dar nu toate zidesc” ( I
Cor 10, 23) se potrivesc bine şi în zilele noastre…

Iată, avem câţiva ani de libertate, după o perioadă neagră
din istoria ţării şi a noastră personală… Această libertate
poate fi constructivă sau distructivă: constructivă, dacă
folosim libertatea pentru zidire, distructivă, dacă folosim
libertatea dând frâu liber ispitelor de tot felul.

Ştim că ispitele sunt încercări care vin asupra omului
de la diavol şi de la slujitorii lui, oamenii cei răi (Mt 4, 1). De
asemenea, omul „este ispitit de propria sa poftă atunci când
e atras şi momit de ea. Apoi pofta zămislită naşte păcat iar
păcatul, odată săvârşit, odrăsleşte moarte” (Iac 1, 14-15).

Mai ştim că oglinda sufletului este ochiul. „Dacă ochiul
tău cel drept îţi devine piatră de poticnire, scoate-l şi aruncă-l
de la tine” (Mt 5, 29).

Iată câteva considerente care motivează dorinţa de a mă
adresa Dumneavoastră referitor la „toate-mi sunt îngăduite”.

Au apărut după Revoluţie atâtea posturi de televiziune,
posturi de radio, publicaţii cu
sutele care vin să violenteze bietul
nostru suflet care se luptă din
răsputeri cu păcatul. Dar avalanşa
aceasta de imagini neliniştesc
sufletul celui conştient.

Pe cel neavizat, cel care nu
poate face distincţie, aceste
imagini indecente, aceste
informaţii care prezintă numai
cruzime, ucidere, drogaţi, femei
de moravuri uşoare sau scene
lipsite de pudoare zdruncină
sufletul, îl afectează. Liniştea de
care avem nevoie nu se restabileşte, ba din contră.

Mereu prezentându-se aceste imagini şi informaţii, nu mai
putem face distincţie între ce este bine şi ce este rău. Vedem
că violenţa, pornografia, uciderea, desfrâul sunt prezentate ca
lucruri normale. Noi, care cunoaştem legea lui Dumnezeu,
putem să le etichetăm ca păcate foarte grave. Dar tinerii, care
nu cunosc îndeajuns morala creştină autentică, sunt vulnerabili
şi devin confuzi. De aceea este uşor acceptată şi căsătoria de
probă şi există tineri care îşi încep viaţa sexuală chiar din
şcoală. Aceste lucruri li se par ca normale. De ce? Pentru că
ele aşa sunt prezentate şi sunt la modă.

Este strigător la cer să vezi cum o femeie de moravuri
uşoare, care a avut parteneri de ordinul zecilor, o consideră
demodată sau lipsită de orientare pe o tânără care doreşte
să ofere viitorului soţ cel mai mare cadou: puritatea ei. Iată,
aceasta este umilită în faţa telespectatorilor de cele mai
imorale fiinţe. Şi exemplele ar putea continua…

Putem aminti şi de homosexuali, lesbiene, pedofili,
prostituate, adepţii Misa. Homosexualii care manifestează
în public, cerându-şi drepturile… Care drepturi? Homo-
sexualitatea este un păcat împotriva firii… În rai, Dumnezeu
a făcut bărbat şi femeie şi le-a zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pământul”. Nu a făcut bărbat şi bărbat. Cum se mai
perpetuează specia umană? Prin clonare? Sau lesbienele
care cad în acelaşi păcat… Unii ca aceştia ar trebui să-şi
pună cenuşă în cap şi de ruşine să nu spună nimănui
deviaţiile lor sexuale, doar duhovnicilor pentru a putea fi ajutaţi.

Dar prezentarea publică apare ca ceva normal, şi iar suntem
puşi în situaţia de a alege…

Dar ce să mai spunem de adepţii lui Bivolaru care practică
sexul în grup? Unde este ruşinea? Un om cu bun simţ şi
frică de Dumnezeu şi din respect pentru legea morală s-ar
închide în casă şi şi-ar plânge păcatul, pocăindu-se. Şi
aceştia îşi cer cu fervoare drepturile…Iată cum păcatul
întunecă mintea unora, încât orice anomalie li se pare ca un
drept. Am spune noi drept la imoralitate.

Ştiţi de ce Dumnezeu a nimicit Sodoma şi Gomora?
Din cauza păcatului homosexualităţii (Sodomia).

Aceste păcate prezentate public sub masca libertăţii şi
a drepturilor omului nu fac decât să aducă prejudicii legii
morale naturale zidite de Dumnezeu în fiecare fiinţă umană
şi să deruteze.

Sfântul Apostol Pavel zice: „Sfântă este Legea şi sfântă
este porunca şi dreaptă şi bună” (Rom 7, 12). Sau în altă
parte zice: „Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici
adulterii, nici stricaţii de tot felul, nici sodomiţii, nici hoţii,
nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii sau hrăpitorii, nu
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” ( I Cor 6, 9-10).

Ştiu oare acele persoane
care se laudă cu păcatele lor,
făcând bravură cu ele, de aceste
cuvinte sau altele din Sfânta
Scriptură? Cu siguranţă nu ştiu,
pentru că altfel s-ar ruşina.

Tot Sfântul Apostol Pavel
zice: „Sau nu ştiţi că trupul
vostru este templu al Duhului
Sfânt şi că voi nu sunteţi ai
voştri? Căci cu preţ aţi fost
cumpăraţi? Slăviţi-L pe Dumne-
zeu în trupul vostru şi în duhul
vostru, care sunt ale lui

Dumnezeu” (I Cor 6, 19-20).
Apoi, dacă păcatul este urâciune şi cel care face păcatul

este supus degradării umane, ce urmează? Să te rezumi
numai la plăcerile trupului, neostenindu-te măcar cât de puţin
pentru cele ale sufletului? Gândesc că  trăieşti în lume ca
rob al plăcerilor şi al păcatului. Unde este viziunea aceea
constructivă? Dacă de Dumnezeu nu te temi şi de oameni
nu te ruşinezi, ce ai ajuns?

Noi ştim că păcatul atrage mânia lui Dumnezeu asupra
omului, deoarece „păcătoşii sunt vrăjmaşii lui Dumnezeu”.
Şi atunci ne mai mirăm când vin asupra noastră necazuri,
încercări de tot felul? Care este soluţia? Soluţia este abţinerea
de la toate cele nefolositoare. Ştiind că „nu toate” ne folosesc,
atunci să punem frâu pornirilor noastre rele şi să căutăm
calea care duce la Dumnezeu şi la viaţă morală.

Ce să facem cu televizorul, cu ziarele, revistele care ne
scandalizează? Să le ignorăm, pentru a nu fi vătămaţi. Cum
fuge vânatul de vânător ca să nu-l poată prinde, aşa să fugim
noi de ispitele care intră în sufletul nostru prin fereastra
sufletului care este ochiul. Să-l protejăm.

Noi ştim că izvoarele ispitelor sunt trei: „Pofta trupului,
pofta ochiului şi trufia vieţii” (I In 2, 16). Cu aceste trei feluri
de ispite a încercat satan să-L ispitească şi pe Mântuitorul.

Se cade să facem o concluzie la cele spuse.

TOATE-MI SUNT ÎNGĂDUITE ?

Cum fuge vânatul de
vânător ca să nu-l poată
prinde, aşa să fugim noi de
ispitele care intră în sufletul
nostru prin fereastra sufle-
tului care este ochiul.

Preot Constantin GENES

(continuare în p 7)
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Observăm că Dumnezeu a dat libertate omului de a alege
între bine şi rău: toate-i sunt îngăduite, dar oare toate-i sunt de
folos? Nicicum… ba din contra, acestea pot duce la decadenţa
umană. Omul robit de patimi este un rob al păcatului.

Dumnezeu ne-a pus înainte binecuvântarea şi blestemul
şi ne-a lăsat să alegem. Iar Mântuitorul zice: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa”. Iată drumul pe care trebuie să mergem şi
nu vom fi dezamăgiţi. Avem la cârma corăbiei pe Stăpânul
vieţii şi al morţii şi El ne va conduce la limanul mântuirii. El
trebuie să constituie modelul de viaţă pentru toţi cei care
ne-am botezat şi am devenit fii ai lui Dumnezeu după har.
Ne sunt îngăduite cele ce ne zidesc şi care sunt în
concordanţă cu învăţătura pe care ne-a lăsat-o Iisus Hristos
şi s-a păstrat nealterată în Biserica întemeiată de El.

Dacă vrem modele, putem privi la vieţile sfinţilor care  au
biruit ispitele de tot felul, deşi au fost oameni ca noi…

Î
n ultimii ani, cu sau fără voia noastră, am fost
(şi suntem, în continuare) martorii multor
schimbări şi prefaceri ce au loc zi de zi în
viaţa noastră şi a societăţii româneşti. Unele
sunt în bine, altele în mai puţin bine, iar altele,

din nefericire, chiar în rău. Ne-am democratizat mai mult
sau mai puţin, s-au făcut şi desfăcut partide, alianţe,
convenţii; s-au creat şi înlă-
turat lideri, s-a intrat în
NATO, se luptă pentru binele
şi pacea mondială în Irak şi
Afganistan; se negociază cu grupări teroriste eliberări de
ostatici (din păcate, semeni ai noştri); ne străduim din toate
puterile pentru a trece perioada de tranziţie spre ceea ce
încă nu ştim prea bine: sperăm (gândind că „speranţa moare
ultima“) să ieşim la „lumină“ cât mai repede; facem eforturi
pentru a îndeplini condiţiile cerute în ceea ce priveşte
aderarea şi integrarea în Uniunea Europeană; se fac mereu
sondaje, se discută de câţiva ani despre amplasarea
Catedralei Mântuirii Neamului şi se exprimă fel de fel de
păreri care de care mai „autorizate“. Ne-au intrat în limbaj
cuvinte noi şi interesante: promoţie, eşantion, marketing,
manager, target, mall, supermarket, mega-show, poster,
laptop, PC, CD, DVD, GSM etc.; am fost de curând martorii
unui moment denumit istoric, pentru ţara noastră: semnarea,
la 25 aprilie a.c., a Tratatului de aderare a României la
Uniunea Europeană şi exemplele ar mai putea continua.

Cu alte cuvinte, ne străduim să intrăm „în rândul lumii
cuvilizate“, pentru că aşa cer vremurile şi mai-marii lor.
Foarte bine, este mersul istoriei şi nu-i putem sta împotrivă!
Dar, oare, cu ce preţ? Nu cumva în această tumultuoasă şi
durerooasă zbatere spre a corespunde noii „ordini“, ne scapă
ceva din vedere? Nu cumva sacrificăm prea mult, cedăm
prea mult şi uşor, sau facem concesii prea multe? Şi nu ne-
am referit aici la probleme (se poate citi concesii) politice

sau economice, pentru că nu sunt de competenţa noastră,
ci la cele care privesc aspecte mult superioare: spiritualitate,
credinţă, cultură, identitate, lege strămoşească, Biserică etc.
Este vorba de valorile spirituale, morale, culturale şi naţionale
ale neamului care trebuie păstrate cu orice preţ. Pentru
aceste valori, pentru legea strămoşească şi pentru acest
pământ binecuvântat au murit martirii şi sfinţii neamului

românesc: Sfântul Voievod
Ştefan cel Mare, Sfinţii
martiri brâncoveni, Sfinţii
preoţi mărturisitori etc. Ei au

fost „în Europa“ şi mai „europeni“ decât mulţi alţii, pentru
că au apărat ţara şi, prin ea, Europa. Pentru jertfa lor, dacă
nu şi din alte motive, poate că ar trebui să fim mai atenţi la
ceea ce ni se propune, (sau, mai bine-spus, ni se impune),
la ceea ce ni se cere din partea celor care conduc destinele
lumii.

Când diavolul a cerut de la Dumnezeu îngăduinţa de a
pune la încercare răbdarea şi credinţa Dreptului Iov din
Vechiul Testament, Domnul a zis către satan: „Iată, tot ce
are el este în puterea ta; numai asupra lui să nu întinzi mâna
ta; îl dau în puterea ta! Numai să nu te atingi de sufletul
lui!“ (Cartea lui Iov, 1, 12 şi 2, 6). Poate că vremurile ne
pun la încercare, ca odinioară pe Iov. dacă este aşa, avem
datoria de a fi glasul care să strige către mai-marii
vremurilor: „Faceţi ceea ce consideraţi că este bine şi
trebuie făcut, însă nu ne obligaţi să ne pierdem sufletele,
credinţa, spiritualitatea şi identitatea, sau să schimbăm legea
de dragul integrării, pentru că: «Ce-i va folosi omului dacă
va câştiga lumea întreagă, dar îşi va pierde sufletul său?
Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?» (Marcu
8, 36-37)“.

(urmare din p 6)

TOATE-MI SUNT ÎNGĂDUITE ?

INTEGRARE CU ORICE PREŢ

Preot Vasile PANŢIRU

(continuare în p 8)

Mi-a fost dor,
scump odor,
aşteptând
veşti din rai
să-mi redai
surâzând.

Şi-n priviri
licăriri
îngereşti,
ca să pot
crede tot
ce-mi vorbeşti.

Împlinire Azi pe drum
pot de-acum
tot mai mult

fericit
gângurit

să-ţi ascult.

Şi-n extaz
pe obraz

să te-ating,
ca-n sărut
dor tăcut

să-mi înving.

Presb. Nina RONCEA
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S-ar putea ca într-o zi să ni se spună că nu avem o
credinţă „europeană“, o Biserică „europeană“, sau că nu
corespundem normelor
europene, că nu este corect
să vorbim despre o Biserică
naţională, sau că suntem
învechiţi în tradiţii şi închistaţi
în dogme, că suntem prea conservatori şi intoleranţi în ceea
ce priveşte libertatea de conştiinţă sau „drepturile“ omului
(exemplu: „dreptul“ la căsătoria partenerilor de acelaşi sex,
„dreptul“ mamei de a-şi ucide copilul nenăscut, „dreptul“
de a practica „legal“ desfrâul etc.). Dar dreptul nostru de a
ne apăra identitatea şi credinţa? De aceea, poate că devine

(urmare din p 7)

INTEGRARE CU ORICE PREŢ

A fost odată un ţăran
sărac şi cinstit, român (el
putea fi, deopotrivă,
bulgar, bosniac, albanez,
slovac sau ucrainean,
importante fiind – în
acest caz – sărăcia şi
cinstea).

În sătucul său natal,
izolat de lume, se zvonise
că undeva, departe,
peste nouă munţi şi nouă
ţări, s-ar fi aflat o ba-
roneasă înstărită, cu
dărnicie fără seamăn, pe
care ar fi chemat-o Uni-

unea Europeană. Şi zvonul nu era numai zvon, căci văzuse
omul prin vecini, ba pe unul, ba pe altul, fălindu-se cu darurile
acesteia. Drept care, într-o bună zi, şi-a luat toiagul şi a
purces la drum. A bătut la poarta palatului şi i s-a deschis.
Doamna cea mare l-a poftit să şadă şi, fiindcă era peste
măsură de ostenit, l-a îmbiat cu Coca Cola şi gumă de
mestecat. Ţăranul a gustat cu măsură din bucate şi,
nerăbdător, şi-a spus păsul: „Mărită Doamna Uniune, am
auzit că faci daruri celor nevoiaşi. Eu am acasă pământ
bun, ape limpezi, am şi păduri. Iarna însă-i cam lungă la
mine în ţinut, aproape şapte-opt luni pe an. Ca să lucrez
bine aş avea nevoie de o pereche de încălţări. Sunt desculţ
şi mi-e frig. Doar atât îţi cer“.

Doamna Uniune Europeană l-a măsurat din cap până
în picioare şi a rămas cu privirea pironită la degetele acestuia,
vineţii, înfrigurate, bătătorite şi prăfuite de drum. Apoi a
glăsuit: „Omule, eşti desculţ şi eu te înţeleg. Dar, tot ce-ţi
pot oferi este o bască. Una nouă şi de calitate europeană –
Armani Versace! Ţine de frig, ţine de ploaie!”

Omul a luat basca, a oftat dezamăgit, a mulţumit şi a
făcut cale-întoarsă, spunându-şi: „Totuşi, e Doamnă bună.
Putea să nu-mi dea nimic!“

A trecut iarna şi, din gerurile sale cumplite, omul a
ieşit destul de bine, doar cu un deget, cel mic de la
piciorul stâng, degerat. Apoi, vara istovindu-se, a purces

legitimă întrebarea: chiar trebuie să acceptăm orice pentru
a beneficia de binefacerile şi darurile integrării? Chiar nimic
nu mai este bun şi nu mai merge în ţara aceasta, chiar trebuie

să „importăm“ totul?
Pentru a înţelege mai

bine posibilele aspecte, să le
numim secundare, ale
integrării, dăm mai jos o

scurtă legendă culeasă din folclorul mai nou al popoarelor
candidate la aderare, intitulată „Legenda Uniunii Europene“.
Ca orice legendă, ea este o povestire ce conţine elemente
de ficţiune care îmbracă un sâmbure de adevăr şi, de aceea,
ea trebuie luată ca atare. Cât de mare este acest adevăr,
rămâne să judece fiecare cititor în parte.

Legenda Uniunii Europene
iarăşi pe lungul drum al Doamnei Uniuni spunându-i
păsul vechi: „Sunt desculţ. O pereche de încălţări mi-ar
prinde foarte bine“.

Doamna l-a privit cu înţelegere şi căldură, l-a ospătat
cu Coca Cola, oferindu-i iar o bască nou-nouţă, Steillmann.
„Dacă-i degeaba, merită s-o iau“ îşi spuse la întoarcere
ţăranul cel sărac şi cinstit.

Iarna a trecut cu chiu cu vai, în afara altui deget de la
picior numai unul degerat şi amputat de doctor, omul n-a avut
de suferit. A urmat primăvara, vara şi, pe când frunzele s-au
îngălbenit, ţăranul şi-a amintit de Doamna cea darnică, pornind
iar spre ea, să-şi încerce norocul. Dinaintea acesteia şi-a
băut cu poftă paharul de Coca Cola, ba a mai şi cerut unul,
căci începuse să-i placă, dar de întors s-a întors tot cu bască.

Totuşi nu s-a dat bătut. An după an a străbătut calea
plin de speranţă, primind cu politeţe ştiutul dar. Până într-o
iarnă când zăpezile şi gerurile au fost mai amarnice ca
niciodată. Prins cu treburile, picioarele i-au degerat, s-au
cangrenat şi doctorul a trebuit să i le amputeze, spre a-i
salva viaţa. Purtat pe braţe de vecini, omul a bătut la
poarta Doamnei Uniuni, care, iute, şi-a dat seama de
trebuinţe, făcându-i cadou un cărucior de invalid, cu rotile,
nou şi strălucitor, având douăzeci şi una de viteze şi
telecomandă. Omul a mulţumit şi, întorcându-se în satul
său, a stârnit cu maşinăria cea arătoasă mari invidii. De
aici i s-a tras un necaz: Într-o noapte a fost călcat de
hoţi. Aceştia nu găsiseră mare lucru, dar plecaseră acasă
cu saci întregi de băşti. Oameni cu frică de Dumnezeu, îi
lăsaseră totuşi căruciorul. În prag de iarnă ţăranul s-a
pomenit astfel fără bască.

Aşezat comod în căruciorul său silenţios, a pornit iar
cale de nouă munţi şi nouă ţări, s-a înfăţişat Doamnei
Uniuni şi i-a spus: „Mărită Doamnă, m-au călcat hoţii şi,
acum la căderea zăpezii, sunt cu capul descoperit. Fii bună
şi dă-mi o bască, fiindcă ştiu că ai şi poţi“. Doamna l-a
măsurat din cap până la brâu (acolo unde începea căruţul)
şi, gânditoare, i-a spus: „Bade dragă, eu te înţeleg! Dar,
tot ce-ţi pot dărui acum este o pereche de încălţări! A
propus: Aşa cum te văd, cred că nu poţi munci. Nu-mi
vinzi mie pământul dumitale? Cu banii primiţi ai putea să-ţi
cumperi cea mai bună bască“.
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Evident, nu există încă un asemenea dicţionar. Deocamdată.
După semnele timpului însă, putem deduce cu certitudine că o
asemenea carte va apărea şi nu numai un dicţionar românesc,
ci chiar unul comparat care să studieze cel puţin în interiorul
limbilor de mare circulaţie, fondul cuvintelelor ce definesc
legătura omului cu Cerul, cu Divinitatea.

Să ne amintim că André Malraux avertiza prin anii ‘50
că: „Secolul XXI va fi religios sau nu va mai fi“. Prin ce căi
tainice i se revelase scritorului şi ministrului de cultură
francez acest mesaj, nu ne este dat să aflăm, dar observăm
că tot mai multe voci dintre spiritele de prestigiu ale lumii
trag alarma: planeta Pământ este pusă în pericolde de chiar
energiile descătuşate de către omul inteligent dar imoral.
Pericolul este iminent. Zgomotul armelor ameninţă din toate
punctele cardinale. Soluţia? Înapoi la morală, înapoi la LEGE.
Planeta albastră, devenită de fapt planeta întunecată din
cauza încleştării dramatice dintre bine şi rău, dintre celest
şi teluric, nu mai poate fi salvată decât prin opţiuni lucide şi
pozitive, în primul rând în planul deciziilor politice.

Şi a devenit clar astăzi ca arta conducerii cetăţii (pentru
că TERRA rămâne totuşi o cetate hiperasediată de propriile-i
tensiuni) nu mai poate ignora LEGILE CERULUI. Politica
pământenilor nu mai poate sfida armonia şi legile
macrocosmuosului. Prima poruncă nu mai lasă loc nici unei
zeităţi. Cu atât mai puţin zeului-ban de la ale cărui orgolii şi
suficienţă ne vin toate primejdiile. Aşadar, căutând aici pe
pământ pacea, bunăstarea generală şi dreapta măsură, să
ne inspirăm din liniştea şi armonia CERULUI, unde
condiţionările, ierarhiile şi relaţiile armonioase, ca legi ale
unui macrocosmos inteligent, fac imposibile accidentele. Să
privim către CER!

Descopeream fascinat în urmă cu mai multă vreme
surprinzătoarea şi subtila legătură dintre cuvântul acesta
românesc străvechi CER şi ruda sa smerită „a cere“.
Cam tot în acea vreme înţelesesem, tot scormonind prin
cărţile lumii, că, trăind într-un univers coerent, al
informaţiei de unic izvor, nimic nu poate fi întâmplător în
lumea aceasta a setei de ordine.

Şi iată-mă acum, când străjerul
acela tainic al făpturilor noastre, se
asociază tot mai insistent alarmei
scriitorului francez şi ne repetă
obsedant că n-a mai rămas timp de
pierdut şi că salvarea omului nu mai
poate veni decât de la CER, iată-mă
acum, somat de ghidul meu interior, să
mă aplec din nou – şi de data aceasta
cu toată răbdarea – asupra acestei
teme pentru a mă întreba, care este
legătura subtilă care face aceste două
cuvinte să se înrudească?

Pentru mine, pentru Carpaţi şi Dunăre a venit timpul să
ne înţelegem, într-un mod mai profund, Cerul şi locul nostru
sub el, înainte de a-I cere din nou protecţie, lumină şi pace.

Aşadar, înapoi la cuvânt, înapoi la începuturi deci,
înapoi la dicţionar. Numai că dacă în dicţionarele noastre
cuvântul CER este cel mai des definit ca: „Spaţiul
nemărginit în care se află aştrii“ sau „partea din acest
spaţiu văzută de pe pământ“, cel ce citeşte cu sufletul
va aproba fără nici o dificultate, simpatia cu care, din
capul locului, abandonez definiţiile oamenilor de ştiinţă
în favoarea celor ale oamenilor de spirit. Iată câteva
dintre ele:

Heinrich Heine: „Cerul – patria veşnică a raţiunii“
Shakespeare: „Streaşina aceasta a lui Dumnezeu bătută

în scăpărări de diamante“
F. Crommelinck: „marele popor de îngeri albaştri“
Al. Al. Philippide: „clopot înalt cu şoapte drept limbă /

care bate / clipe de lumină“
Iată cum, din această scurtă enumerare devine vizibilă

în primul rând ipostaza teologică a cuvântului CER, dedusă
din intuiţia aproape iconografică a marelui Will, cât şi din
raţionalitatea supremă cu care Înaltul guvernează şi vizibilul
astrelor dar şi invizibilul infinit.

Aşa stau lucrurile cu prima tălmăcire a dicţionarului şi
cu celelalte tălmăciri, mai subtile, ale poeziei Cerului, însă
cea mai strălucită definiţie a acestui cuvânt pe care am putut-o
întâlni undeva, rămâne aceea pe care doar unul singur,
POPORUL ROMÂN a găsit-o pentru cuvântul care ne
obsedează: CER = VĂZDUH adică VĂZ + DUH.

Ajunşi aici cred că trebuie să recunoaştem, să
înţelegem cu smerenie şi cu bun simţ, dar şi cu conştiinţa
unui spirit liber şi nealterat de reaua istorie că, ori de câte
ori priveşte Cerul, poporul acesta român vede Duhul lui
Dumnezeu. Acesta este poate unul din tainicele Secrete
ale  supravieţuirii dramatice, dar nedezminţite în timp, în
faţa încercărilor de asimilare sau îngenunchere a acestui
neam. Aceasta a constituit CERTITUDINEA existeţei în

veşnicie a acestui popor: corecta
ATITUDINE în faţa CERULUI –
RUGĂCIUNEA CĂTRE CER sau
gestul de A CERE.

Şi iată, parcă de dincolo de vămile
timpului şi ale văzduhului, proiectată spre
ÎNALT, RUGĂCIUNEA bătrânului mag
Brâncuşi, plecându-şi capul, ne aprobă şi
ne confirmă tăcută adevărul acesta pe
care, cu multe decenii în urmă, el, primul,
a încercat să-l comunice lumii întregi prin
vibraţia bronzului.

Prof. Ilie Teodorescu

REFLECŢII LA UN DICŢIONAR AL CERULUI
„La început era Cuvântul...“ (Ioan 1, 1)

MAICA DOMNULUI

O fiinţă înlăuntrul luminii,
Asigură starea de veghe

plutind cu soarele în braţe.
Se întoarce mereu către noi

Care ne ducem speranţa
precum mijloacele de existenţă.

Alexandru DUMITRU
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În veşnicia Sa, Dumnezeu este iubire. Sfânta Treime este
o unitate perfectă între cele trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh. După cum pentru noi, oamenii, divinitatea este
exemplul total, tot aşa calitatea sau atributul dumnezeiesc ce
se numeşte iubire trebuie să fie etalonul vieţii omeneşti.

Dumnezeu-Tatăl, din iubire pentru creaţia Sa – omul –, a
permis ca Fiul Său, Iisus Hristos, să Se întrupeze „de la Duhul
Sfânt şi din Fecioara Maria“ (Simbolul credinţei sau Crezul),
să Se nască, să pătimească, să
moară şi, în sfârşit, să învie, biruind
moartea şi dovedindu-ne astfel
dumnezeirea Fiului.

Viaţa noastră trebuie să fie orientată după cele două direcţii
ale iubirii creştine: cea pentru Dumnezeu şi cea pentru aproapele.

Însuş i Mântuitorul Hristos a spus că primele două
porunci şi cele mai importante acestea sunt: „Să iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău
şi cu tot cugetul tău“ (...) şi „să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi“ (Matei 22, 37-39). Şi cel ce vroia să aibă viaţa
de veci ştia că acestea sunt scrise în Lege. Iată că îndemnul
vine direct de la Dumnezeu-Fiul, aspectul nu e întâmplător,
ci aşa a fost ideal, ca Iisus – atât Om, cât şi Dumnezeu – să
rostească realitatea despre iubire, aceasta fiind esenţa Legii
celei noi, adică a Noului Testament. Cu alte cuvinte, Legea
talionului din Vechiul Testament: „Ochi pentru ochi şi dinte
pentru dinte“ nu mai este valabilă astăzi. De ce? Pentru că
legea iubiri i  creş t ine impune bun sim ţ  ş i  un echil ibru
elementar în relaţiile om-Dumnezeu, respectiv om-om.

Iubirea către Dumnezeu trebuie să fie din inimă, adâncă,
fiască şi drept mulţumire adusă Celui Preaînalt, Care, la
rândul Său, din iubire, l-a creat pe om.

În Sfânta Scriptură avem foarte multe exemple prin care e
dovedită iubirea faţă de Dumnezeu: femeile mironosiţe s-au
hotărât să-L urmeze pe Mântuitorul şi să asculte mereu învăţăturile
Sale. Tot ele au stat aproape de crucea pe care a fost răstignit
Iisus Hristos, au plâns, dar au mângâiat-o pe Maica Domnului. Şi
în clipele din urmă ale vieţii pământeşti a lui Hristos, ele nu s-au
depărtat de Mântuitorul Cel Răstignit, dimpotrivă: au luat parte la
înmormântarea Învăţătorului lor. Dar duminică dis-de-dimineaţă,
când au vrut să ungă trupul Domnului cu mir şi alte miresme, lor
li S-a arătat Mântuitorul pentru prima dată după Înviere şi le-a
spus „Bucuraţi-vă!“. Această bucurie era răsplata iubirii şi a
credinţei de care au dat dovadă. Era bucuria de a trăi cu Dumnezeu
în inimă, precum şi bucuria veşnică de după viaţa pământească.
Prin exemplul lor, femeile mironosiţe ne arată cum trebuie să fie
iubirea noastră pentru Domnul: 1) adevărată; 2) statornică; 3) tare
sau puternică; 4) veşnică şi 5) să constituie un avânt continuu
pornit din inimile noastre. În Vechiul Testament găsim o comparaţie
profundă şi simbolică: „Iubirea ca moartea e de tare“ (Cântarea
cântărilor 8, 16).

Cu siguranţă, iubirea este dătătoare de bucurie, bunătate
şi fericire. Nici o ispită nu trebuie să distrugă total, nici măcar
parţial iubirea faţă de Domnul. Aşa cum Dumnezeu-Tatăl Şi-a
sacrificat propriul Fiu pentru mântuirea neamului omenesc, tot
aşa iubirea adevăratului creştin trebuie să fie jertfelnică. Acest
aspect se observă în viaţa de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Mama, în numele iubirii pentru copilul ei, îşi sacrifică odihna
şi sănătatea ca să-l vegheze pe prunc, la bine şi la rău, oricât
este nevoie.

Ştim că există multe maxime sau zicale, care exprimă în
mod direct sau indirect iubirea de oameni. Recomandarea
pe care o face Mântuitorul, ca primă treaptă a păcii şi iubirii
între oameni este traducerea legii talionului, prin: „bine faci,
bine găseşti“. Aşadar, porunca nouă a iubirii creştine nu este
un cerc închis sau o cale limitată, asemenea intereselor şi
căilor pur pământeşti, ci este un urcuş continuu către înălţimile
spirituale şi morale ale Împărăţiei lui Dumnezeu.

Astfel, iubirea către Domnul poate fi demonstrată şi prin
fapte bune către semenii noştri, aspect din care va rezulta cu
siguranţă şi împlinirea celei de-a doua legi impuse de Iisus
Hristos: „Să-l iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi“.
Fără îndoială că este chiar foarte explicită comparaţia folosită
aici, aspect care mă face să-mi amintesc o urare sub forma
unui profund joc de cuvinte: „Tot ce-am vrut, să-ţi vreau!“ Şi e
clar că fiecare vrea pentru sine doar binele atotcuprinzător,

aspect ce respectă altă poruncă
a Mântuitorului: „Ce voiţi să vă
facă vouă oamenii, faceţi şi voi
tot la fel!“ Parcurgând acest

traseu, cu siguranţă vom păşi mai sus, iar urcuşul acesta
cere o continuă exercitare a puterilor sufleteşti şi a voinţei
pentru desăvârşire. Aşadar, iubirea creştină este cu adevărat
ziditoare şi ne ajută să ne desprindem din vârtejul instinctelor
şi-al pasiunilor inferioare, ca să ajungem treptat şi cu răbdare
la o totală lepădare de sine şi la suprema contemplare a
lumii şi a vieţii noastre trecătoare pe pământ.

Uneori se întâmplă unele inegalităţi între oameni, stări
de fapt pe care le  constatăm şi care cer să fie armonizate.
Aceste inegalităţi pot fi de ordin moral, dar şi de ordin
material, condiţionându-se adesea, poate chiar mereu, unele
pe altele. Sunt aşadar contraste izbitoare în distribuţia
valorilor materiale, intelectuale şi culturale, în domeniul vieţii
sociale, o ierarhie mai mult sau mai puţin firească în toate
domeniile de activitate omenească, pe de o parte necesară,
pe de altă parte discutabilă, din perspectiva complexităţii
sufleteşti. Uneori uităm de iubire – dacă nu cumva cam des –
şi suntem marcaţi de atâtea imbolduri negative, care ne
frământă necontenit fiinţa noastră umană.

Iată de ce în Sfânta Evanghelie se vorbeşte despre „pâinea
cea de toate zilele“, de binele şi de împrumuturile sub formă
materială: bani, haine şi hrană pe care şi le fac oamenii între
ei, ca de nişte fapte atât de umane, încât şi păcătoşii înţeleg să
le săvârşească. Şi iată de ce Mântuitorul consideră că, totuşi,
simpla reciprocitate a binelui nu e ultimul cuvânt al umanităţii.
Asta, deoarece uneori nu mai este posibilă acea reciprocitate,
chiar dacă primează iubirea creştină. Bucuria şi mulţumirea
sufletească ale celui care dă sau ajută au drept corespondente
nevoia şi speranţa într-un ajutor ale celui ce ar trebui să
primească. Şi atunci, iată o treaptă mai înaltă, dincolo de simpla
reciprocitate, cu care ni se pune la încercare iubirea de
Dumnezeu şi de oameni: „Faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără
să nădăjduiţi ceva înapoi!“. În spiritul acestei înălţări evanghelice
stă şi maxima bine cunoscută: „Cine pe sărac ajută, pe
Dumnezeu împrumută“. Şi, în completare, poate fi amintită altă
maximă: „Fă binele şi-l aruncă în mare!“

Astfel, săvârşind binele sub imboldul ideilor amintite
anterior, intrăm cu adevărat în imperiul transcendental al
iubir i i .  Creş t inul care ajunge la această  treaptă
duhovnicească, va începe să înţeleagă însăşi iubirea de
vrăjmaşi, această poruncă de o aparenţă uluitoare, cu care
Mântuitorul desăvârşeşte necontenitul urcuş al iubirii ziditoare.
Când un creştin se va afla pe o asemenea treaptă de trăire
duhovnicească, purtarea sa nici nu poate îndreptăţi vrăjmăşia
cuiva. Iar dacă totuşi răul se va întâmpla, cu siguranţă primul
pas spre împăcare şi iertare îl va face creştinul iubitor. A
răspunde cu nepăsare sau cu aceeaşi măsură înseamnă a
creşte răul şi  duşmănia, lucru inadmisibil în credinţa creştină.

Deci iubirea este izvorul bunătăţii, iar aceste două calităţi îl
fac pe creştinul adevărat iertător şi milostiv faţă de orice om,
după îndemnul Mântuitorului Hristos, care spune:

„Fiţi, dar, milostivi, precum şi Tatăl vostru Cel din Ceruri
este milostiv!“

Despre iubirea creştină

Presb. Prof. Nicoleta MAZILU
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Când se vorbeşte despre păcat, noi înţelegem, din punct
de vedere creştin, împotrivirea sau opunerea voinţei noastre
faţă de voia lui Dumnezeu. Datorită voinţei libere pe care o
are omul, el are putinţa de a împlini sau de a nu împlini
legea morală.

Pentru numirea păcatului, în Noul Testament se folosesc
termeni diferiţi, fiecare arătând un anumit aspect din care
este privită călcarea legii morale: fărădelege, neascultarea
poruncilor, nesupunere, răzvrătire etc., dar indiferent de
numirile ce se dau păcatului, în Sfânta Scriptură prin păcat
se înţeleg două lucruri şi anume:

1. orice faptă a credinciosului prin care se încalcă cu ştiinţă
şi voinţă liberă legea morală (In 9, 41;  Iac 1, 15; I In 3, 4).

2. închinarea sau dispoziţia firii omeneşti spre săvârşirea
răului, ca urmare a păcatului strămoşesc (Rom 7, 17-19, 20-23).

Dar fie că prin păcat înţelegem călcarea Legii cu deplină
cunoştinţă şi cu voinţă liberă, fie că înţelegem numai dispoziţia
sau închinarea voinţei omeneşti spre săvârşirea răului, păcatul,
în esenţa sa, este şi rămâne o abatere de la voia lui Dumnezeu,
deci este încălcarea Legii. „Oricine săvârşeşte păcatul săvârşeşte
călcarea Legii, iar păcatul este călcarea Legii“ (I In 3, 4).

Dintre problemele cele mai serioase care aduc atingere
omului sunt: beţia, desfrâul, drogurile, mânia, homosexualitatea
etc. Faţă de toate aceste păcate ale societăţii noastre în
tranziţie şi cu o gândire socială secularizată, Biserica, „trupul
tainic al lui Hristos, extins cu trupul Lui îndumnezeit în
umanitate, sau umanitatea aceasta unită cu Hristos“, este
chemată mai mult ca oricând a-şi face simţită prezenţa prin
cuvânt şi printr-o poziţie adecvată chemării sale sfinte.

Natura Bisericii este de a fi în lume. O Biserică în
afara lumii ar înceta de a mai fi Biserică. Rostul ei în lume
este de a fi „lumina lumii“ (Mt 13, 38), de a lucra în „ţarina
care este lumea, a îngriji sămânţa cea bună care sunt fiii
împărăţiei“ (Mt 13, 38).

Prin căderea în păcat a protopărinţilor, unitatea şi
relaţia de iubire a omului cu Dumnezeu au fost înlocuite
cu egoismul. Astăzi, într-o lume atât de secularizată, unde
credinţa slăbeşte şi este înlocuită cu plăcerile lumeşti,
Biserica se confruntă cu o serie de păcate pe care omul
este ispitit să le săvârşească pentru a-şi satisface nevoile
trupeşti, uitând de valoarea sufletului. Aceste păcate
trebuie să fie conştientizate pe orice cale, spre părăsirea
lor şi reaşezarea vieţii duhovniceşti pe calea mântuirii.

Preotul, ca slujitor şi ca punte de legătură cu divinitatea,
răspunde în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor de sănătatea
morală a enoriaşilor săi, căci din mâna lui vor fi cerute
sufletele fiilor săi duhovniceşti. De aceea, el trebuie să
cerceteze cu luare-aminte şi să cunoască bine bolile
sufleteşti ce bântuie în parohie, străduindu-se din răsputeri
să vindece cât mai mult din ele cu putinţă.

Noţiunea păcatului

Preot Adrian BUGEAC

Din timpurile străvechi, Domnul a poruncit oamenilor
să-şi păstreze curăţenia sufletului şi a trupului, pentru a
bineplăcea Lui. În orice împrejurare, atât bărbatul cât şi
femeia trebuie să urmeze această poruncă a lui Dumnezeu.
Încă din Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu porunceşte
tuturor tinerilor, băieţi şi fete, să-şi păstreze fecioria, adică
să nu cadă în păcatul desfrânării, pentru a fi iubiţi de El.

Ce frumos este atunci când mirele şi mireasa intră în
biserică într-o stare curată, feciorelnică! Dumnezeu îi
binecuvântează cu multe daruri. Dar ce păcat este atunci
când unul din ei, sau şi el şi ea au greşit înainte de cununie
în faţa lui Dumnezeu!

Mă adresez în special mamelor, care sunt mai aproape
de fiicele lor. Să învăţăm şi iar să învăţăm pe tinerii noştri,
băieţi şi fete, să-şi păstreze fecioria, să nu păcătuiască înainte
de nuntă, să nu-şi întineze trupul şi sufletul, căzând în păcatul
desfrânării.

Cu amară durere constatăm cum această virtute,
fecioria, este astăzi călcată în picioare, şi nu ascuns, ci public,
făţiş, cu bună-ştiinţă este ea batjocorită. Fără să vreau, într-o
zi ascultam un post de radio. Băiatul meu deschisese
aparatul. La un moment dat, mi-a atras atenţia o convorbire
telefonică între prezentatorul emisiunii şi o fată, care sunase.
Mai multe fete sunau şi dialogau cu respectivul prezentator.
Le întreba dacă sunt fecioare sau nu. Am rămas să ascult
mai departe, dintr-o curiozitate părintească. Unele fete
răspundeau, da, altele, nu.

Cele ce spuneau că nu mai sunt fecioare erau întrebate
cum şi în ce împrejurări s-a întâmplat. Câtă neruşinare!

Unele spuneau că au ales desfrâul din curiozitate, altele
că pur şi simplu aşa au vrut, altele, datorită grupului de
prieteni (anturajul) pe care îl aveau, iar altele, atenţie, că le-
au îndemnat părinţii ca să cunoască viaţa. Vai, de trei ori
vai de aceşti părinţi!

Şi toate acestea le spuneau cu dezinvoltură, de parcă
nu era vorba de ele. Ce nepăsare!

Prezentatorul râdea sarcastic, făcând glume proaste.
Iar cele ce spuneau că mai sunt fecioare aveau o tremurare
în vorbire, o sfioşenie, parcă. Şi erau întrebate ironic de ce
mai sunt fecioare?

Toate aceste discuţii- ale acestui post de radio se
petreceau chiar în ziua de 8 septembrie, de sărbătoarea
„Naşterii Maicii Domnului“, ca o batjocură adusă fecioriei.

De aceea, strig şi eu, cu toată puterea sufletului meu:
Mamelor, luaţi seama la copiii voştri şi nu lăsaţi sufletele
tinerelor vlăstare în mâna lui Satan!

Învăţaţi-i că trebuie să-şi păstreze fecioria trupului şi a
sufletului, ascultând de poruncile Domnului.

O virtute batjocorită
de toţi: fecioria

Doina Maria RUSU OLARU
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Aş vrea să vă dau unele amănunte
despre arhiva românească de la
Mănăstirea Ivir. Cuprinde 1826 de unităţi
arhivistice, foi volante sau dosare
cuprinzând de la două până la 108
documente. de aceea, cele două volume
ce vor apărea în curând în limba greacă
cuprind 2389 regeste. E normal ca cele
mai multe documente, 1550, sunt
redactate în limba română,
39 sunt în slavă (cele mai
vechi), 200 în greacă (mai
ales cu caracter economic,
catastife, de pildă, cuprin-
zând averea mănăstirii
athonite şi a metocurilor ei
din România), 28 în rusă
(mai ales cele semnate de
autorităţile ruse din peri-
oada de după 1812) şi 9 în
franceză (după 1860). Din
punct de vedere cronologic,
8 sunt din secolul al XV-lea,
41 din secolul al XVI-lea, 426 din secolul al
XVII-lea, 376 din secolul al XVIII-lea, restul
de 974 din secolul al XIX-lea şi unul din
secolul al XX-lea. Cel mai vechi original e
din 7 august 1432, iar cel mai recent, din
21 martie 1910. Dintre semnatari întâlnim
patriarhi ecumenici, mitropoliţi ai Moldovei,
foarte mulţi egumeni ai celor aproximativ
23 de metocuri pe care le-au avut iviriţii în
Moldova şi în Ţara Românească, alţi clerici
iviriţi sau ai altor mănăstiri athonite. Sub
aspect tematic, cele mai multe au conţinut
economic, acte de vânzare-cumpărare,
danii, procese de revendicare, relaţiile dintre
stăpâni şi ţăranii aserviţi, dar sunt şi multe
documente domneşti, confirmări de posesie
şi documente ale feţelor bisericeşti.

În introducerea de vreo 40 de pagini
la volumul ce se apropie de tipărire mă
ocup intens de biserici şi mănăstiri din
judeţul Bacău, mai ales de două foste
mănăstiri de aici, din oraş. E vorba de
Precista şi de Răducanu şi de metoacele
Precistei. Datele încă sunt destul de multe,
aşa că o să fac un rezumat, ca să nu vă
ţin toată noaptea şi, dacă există interes,
pot pregăti un studiu pentru o revistă pe
care mi-o pot indica colegii de aici.

Fac un scurt istoric al bisericii
Precista, bazat mai ales pe materiale din
arhiva athonită şi aştept comentariile
domnului profesor Stoica. Precista s-a
înălţat, cred, înainte de 1662, de marele
vistier Gheorghe Ursachi sau Ursu, de
origine greacă, membru al familiei
Buhuş. Dintr-un document de la Ivir aflăm
că scopul lui era de a construi biserica în
altă parte, dar din cauza tulburărilor n-a
reuşit. A avut o strânsă colaborare cu
egumenul Cozma de la Trei Ierarhi care
a fost profesor al copiilor lui. Cozma a
devenit epitrop al bisericii, a transformat-o
în mănăstire şi a închinat-o la Ivir, fără să
cunoaştem când sau cu ce document,
probabil pierdut. El a fost primul egumen,
dar nu ştim dacă înainte de 1681 sau din
acel an. Reparaţii au fost făcute între anii
1777-1780, cu ajutorul Ilincăi Racoviţă,
care până cu câteva decenii în urmă era
amintită în rugăciunile călugărilor iviriţi.
Ea a refăcut chiliile incendiate de război,

a făcut o catapeteasmă nouă, i-a dăruit
amfii. Un istoric al mănăstirii nu există, în
afară de ce a scris domnul Stoica. După
1858, aşa cum rezultă din arhivă,
mănăstirea s-a refăcut din iniţ iativa
egumenului ivirit Damaschin. În arhivă
există amănunte despre construcţ ia
catapetesmei, despre zugrăvirea
bisericii, despre construcţia amvonului,

la fel ca la Răducanu, până şi despre
punerea de vergele la ferestrele bisericii,
despre piatra ce o foloseau ş i  o
transportau meşterii, despre leafa
muncitorilor români şi germani, cum era
August Helm, dar şi a pictorilor, cum erau
fraţii Costache şi Gheorghe Unghianu, din
Târgu-Ocna, Gheorghe Grama sau
pictorul de la Iaşi Ioniţă Varlam.

Câteva cuvinte despre mănăstirea
Răducanu: a fost construită în 1664 de
Nicolae (câteodată apare ca Ion) Buhuş,
fiul vistiernicului Dumitru. El a căpătat o
mare avere, pe care a închinat-o mănăstirii
ce a ridicat-o. Împreună cu el apare ca ctitor
Pavel, cum apare într-o inscripţie din 3
decembrie 1710. Ultimul a reparat biserica
şi a înălţat chilii lângă uşa de la intrare.
Inscripţia iniţială nu se păstrează. Spre
sfârşitul secolului, cum bine ştiţi, s-a unit
administrativ cu Precista. De atunci s-au
numit mănăstirea de la Ocna. Amândouă,
cum se menţionează într-un act din 1777
al Ilincăi Racoviţă, s-au închinat la Ivir.

În 1762, marele logofăt Radu Racoviţă
a (re)făcut mănăstirea, a înconjurat-o cu
ziduri şi i-a dăruit moşii. El, cu a doua lui
soţie şi cu fata lor, Ilinca, sunt socotiţi noii
ctitori ai bisericii. La 9 august 1777, Ilinca,
fata lui Radu şi a Mariei, a (re)închinat
mănăstirea la Ivir, împreună cu case, moşii
şi ţigani. La 1 martie 1798, patriarhul
Grigorie al V-lea confirma închinarea.
Restul de informaţii vă sunt cunoscute din
cartea domnului Corneliu Stoica.

O temă interesantă pe care v-o prezint
acum este averea imobilă a mănăstirii
Precista, sau poate ş i  a mănăstiri i
Răducanu, căpătată prin cumpărări,
schimburi sau ca pedeapsă pentru că
unii ţărani nu-şi plăteau datoriile. Domnul
Stoica scrie, şi pe bună dreptate, că
mănăstirea Precista, sau amândouă, au
deţinut cel puţin 56 de moşii în nouă
judeţe ale Modovei. Eu am găsit în
documente 74 de moşii, în ţinuturile din
Moldova sau din Basarabia. În afară de
ele, mănăstirea mai deţ inea selişti,
porţiuni de moşie, livezi, poieni, bălţi, dar
şi terenuri în Târgu-Ocna, magazii la Iaşi,
la Bacău, pe care le închiria.

Exploata, de asemenea, mori, poduri
mişcătoare pe Bistriţa şi pe Siret, avea
posluşnici şi ţărani dependenţi şi primea
zeciuiala de la locuitorii unor sate.

Cât priveşte averea mănăstirii
Răducanu, amintesc două terenuri în zona
Gorgana, ce le avea de la 1684, în timp ce
Ilinca Racoviţă i-a acordat în 1777 satul
Grozeşti, cu biserică şi case, mori pe Oituz,
moştenire de la mama ei, Maria. În 1794 a
căpătat moşie la Nicoreşti.

Mănăstirea a constituit obiectul
atenţiei unor domni care
i-au acordat de pildă o
cantitate de sare, de
untdelemn şi de tămâie
anual. Mai menţionez că
Precista avea relaţ i i
strânse cu mănăstirea
Trei Ierarhi, metoc las
Protaton. Acolo erau
depozitate documente ale
Precistei.

În ce priveşte egumenii
mănăstirii Precista şi
Răducanu (din 1685), am

stabilit o listă de 22 de persoane. Unii sunt
menţionaţi ca iviriţi, alţii nu. Întâlnim şi un
egumen al mănăstiri Răducanu, pe Neofit,
în 1707, dar şi câţiva dichii şi epistaţi.

Cât priveşte metocurile mănăstirii
Precista, vă informez că ea deţinea:

1. Schitul Runcu, la ocolul Polocinului,
pe valea Răcătăului, ctitoria preotului
Bosie din Gura Răcătăului, cu cei patru fii
şi cu Anastasia. Era gata înainte de 28
ianuarie 1701. El l-a închinat la Precista.
Am redactat un istoric al schitului,
cuprinzând şi numele câtorva egumeni,
dintre care amintim pe Cosma Orăş (între
1791-1806) şi câteva moşii. Schitul poate
fi urmărit până în anul 1820.

2. Biserica satului Grozeşti. S-a
înălţat în 1734 de Răducanu Racoviţă. A
fost închinat de Ilinca la Precista.

3. Schitul Pănceşti, în judeţul Bacău,
cu hramul Sfinţii Arhangheli. Ridicat din
lemn în jurul anului 1744. Clopotniţa s-a
înălţat pe la 1872. Într-un document din
arhiva românească de la Ivir, din 1853,
întâlnim menţiunea că schitul Pănceşti, al
mănăstirilor Precista şi Răducanu, a
rămas fără preot.

4. Biserica din Pră jeşti, ridicată
înainte din 1809, reconstruită în 1845, dar
dărâmată se pare ulterior. Din conţinutul
documentelor mele de la Ivir, rezultă că
şi el ar fi fost metoc la Precista. Azi există
o biserică nouă.

Florin Marinescu, Centrul de Cercetări Neogreceşti din Atena

Notă

* Conferinţa a fost susţinută în ziua
de 19 martie 2003, la Casa de Cultură
din Târgu-Ocna. Acţ iunea a fost
organizată de «Asociaţ ia Costache
Negri» (preşedinte Corneliu Stoica) şi
sprijinită de Primărie. Domnul Florin
Marinescu a revenit în România, în cursul
lunii iunie, împreună cu superiorul
Mănăstirii Ivir, Prea Cuviosul Vasilios, şi
alţi călugări greci. Am primit, cu acest
prilej, acordul domniei sale de a publica
acest material.

Despre relaţiile româno-athonite,
cu referire specială la relaţiile

mănăstirilor Precista şi Răducanu
din Târgu-Ocna cu Mănăstirea Ivir

de la Muntele Athos *
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În amalgamul acestei lumi, primim multe

„semnale“ la care e bine să luăm seama…
Toate lucrurile au legătură între ele, totul
are un sens bun sau rău… Un fapt, o vorbă
sau altceva pot schimba într-o clipă viaţa
noastră sau a altora, în bine sau în rău…
Aşa că să luăm aminte la noi, la faptele,
vorbele,  înfăţişarea,  comportamentul
nostru, la gândurile noastre, pentru că
pentru fiecare din ele vom da seamă…

Despre gândurile noastre am văzut
succint un exemplu în articolul trecut, aşa că
ne vom referi mai întâi la înfăţişarea noastră…

PORTRETUL UNUI CREŞTIN trebuie
să aibă următoarele trăsături:

1. CONŞTIINŢĂ dreaptă;
2. ÎNFĂŢIŞARE cuviincioasă;
3. VORBIRE folositoare;
4. PURTARE în bună rânduială.
Despre conştiinţa dreaptă ar trebui o

dezbatere mult mai largă, aşa că ne
rezumăm la următoarele aspecte…

Aşadar să ne străduim să avem o
înfăţişare cuviincioasă, să ne îngrijim cum
arătăm ca să nu fim „sminteală“ pentru alţii…

Sf. Apostol Petru le învăţa pe femei:
„Podoaba voastră să fie nu cea din afară:
împletirea părului, podoabele de aur şi
îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel
tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă
a duhului blând şi liniştit, care este de mare
preţ înaintea lui Dumnezeu“ (I Ptr  3, 3-4).

Să luăm seama şi la faptele noastre…
Ele pot fi bune sau rele şi pentru ele vom fi
răsplătiţi sau pedepsiţi.  Mântuitorul a spus:
„Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui
Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti
fiecăruia după faptele sale“ (Mt 16, 27).

Apropo de fapte, la Brăteşti, satul unde
ne-am petrecut viaţa mulţi ani, era o tradiţie
foarte frumoasă: oamenii se ajutau între ei în
diverse ocazii… Am fost uimită să aud într-o
astfel de împrejurare „Bogdaproste, că m-aţi
ajutat“. Auzisem până atunci această expresie

doar legată de dăruirea de pomană a unui lucru
concret… Acum era altceva… şi mi-am dat
seama că avea dreptate persoana respectivă…

Orice lucru bun, cât de mic, pe care îl
facem pentru aproapele este răsplătit mai
devreme sau mai târziu, chiar şi în viaţa
aceasta, nu numai în cea viitoare, şi, din

contră, orice faptă rea pe care o facem se
răsfrânge ca un bumerang şi ne afectează…

Am citit despre un caz real în care o femeie
care-şi îngrijea mormântul, avea grijă şi de
mormântul alăturat. La un moment dat, ea se
îmbolnăveşte şi se operează într-un mare
spital. Ajunsă la medicul ce urma să o opereze,
acesta îi spuse că o cunoaşte de undeva… Şi
apoi el îşi aminteşte de unde: îl visase pe fratele
său decedat care îi arătase pe femeia
respectivă şi îi spusese să aibă grijă de ea căci
şi ea avusese grijă de mormântul lui…

Să mai luăm aminte apoi şi la vorbele
noastre…

În zilele noastre – şi astfel de zile au fost
mereu de-a lungul vremii – poate situaţia
materială nu ne permite să ajutăm pe cineva
sau să facem donaţii sau mai ştiu eu ce faptă
bună, dar măcar o vorbă bună putem dărui…
O vorbă bună poate mângâia, sau una rea
poate răni foarte dureros... Aşa că să luăm
aminte ce vorbă iese din gura noastră… căci
ne învaţă Mântuitorul: „Vă spun că pentru
orice cuvânt deşert pe care-l vor rosti, oamenii
vor da socoteală în ziua judecăţii” (Mt 12, 36).

Cineva a defăimat o persoană, după care
i-a părut rău şi s-a mărturisit duhovnicului…
Acesta i-a spus: du-te acasă, aruncă fulgii
dintr-o pernă şi apoi prinde-i unul câte unul şi
adu-i înapoi… Lucru imposibil… Tot aşa şi
cu o vorbă aruncată în vânt, ea nu mai poate
fi adusă înapoi. Aşa că sfatul duhovnicului a
fost să nu mai facă acest lucru. Presb. Aurelia GENES

SCHIŢĂ DE PORTRET

O vorbă bună însă nu ne costă nimic şi
poate lumina un suflet necăjit… Într-o
perioadă din viaţa mea eram foarte îngrijorată
pentru cineva din familie şi mă rugam mereu
la Maica Domnului să treacă cu bine acel
ceas… Într-o zi un părinte mi-a zis: stai
liniştită, doamnă, că nu se întâmplă nimic,

decât dacă vrea Dumnezeu…
Atunci m-a trezit la realitate:

degeaba mă tulburam, ca cei care n-au
nădejde… Dacă, cu voia lui Dumnezeu,

era să fie o încercare, trebuia să trecem
prin ea, având pildă răbdarea lui Iov şi, la
sfârşit, Dumnezeu avea să ne răsplătească
pentru asta… Dar Maica Domnului nu m-
a lăsat nici de data aceasta şi nu suntem
vrednici să-i mulţumim niciodată
îndeajuns…

Nu este om pe faţa pământului să
nu aibă o încercare, un necaz, o boală
sau altceva, dar în toate împrejurările să
nu uite că  nu e singur… Maica
Domnului, Iisus Hristos, îngerul păzitor
şi toţi sfinţii pot să-l ajute. Problema e
că noi, oamenii, vrem ca totul să fie după
voia noastră… Ceea ce nu e întotdeauna
bine… Vrem neapărat un lucru care în
realitate nu ne este de folos, ba din
contră… Un exemplu: ţinem morţiş să
luăm maşină şi carnet de conducere, ca
în final să avem un accident mortal… La
ce ne-a folosit? Noi nu suntem convinşi
că totul are un sens şi chiar şi atunci
când trecem prin clipe grele să înţelegem
ce se întâmplă cu noi… Un părinte, chiar
dacă îşi iubeşte copilul, îl mai şi bate
câteodată spre a lui îndreptare… Sau
poate Dumnezeu ne încearcă credinţa…

Să fim încrezători în Dumnezeu şi
Maica Domnului şi să nu uităm că cineva
acolo sus ne iubeşte, dar şi noi trebuie
să-L iubim pe El…

e c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r i

e c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r ie c o u r i  d i n  s c r i s o r i

Când cineva citeşte o lucrare ce corespunde focului
său lăuntric, bucuria ce-i inundă inima nu poate fi exprimată;
starea sa sufletească îi depăşeşte puterea exprimării.

În această bucurie îmi scald şi-mi reînnoiesc
simţirea, urmărind gândurile spiritelor luminătoare din Târ-
gu-Ocna, care ştiu măsura sării în cuvântul lor, truditori ai
cuvântului frumos şi drept, următori drepţi ai îndemnului
hristologic: „Mergând, învăţaţi toate neamurile...”

Vă mărturisesc dumneavoastră aceste intime
simţăminte, ca unul căruia i se datorează apariţia unei reviste
de specialitate, inspirat intitulată «Sarea pământului», şi
documentata explicaţie a acestui nume.

Aţi adunat în jurul acestui buletin duhovnicesc sarea
spirituală a oraşului nostru. Fiecare se dovedeşte a fi bucuros
de a da, la loc cuvenit, ce are mai bun în sine.

Articolele rezistă oricărei critici, atât ca fond cât şi ca formă.
Şi aspectul vizual contribuie la ridicarea valorii acesteia.

E de apreciat că aţi evidenţiat şi pe soţiile preoţilor; le-aţi
scos din anonimat, le-aţi dat prilejul să fie cu adevărat
însoţitoare ale propovăduitorilor, descendente ale celor ce-L

Prea Cucernice Părinte...

Stimată Doamnă profesoară, mulţumim pentru primele
semnale, după apariţia întâiului număr al buletinului nostru
duhovnicesc. Ele se dovedesc a fi nu numai de aleasă
apreciere, ci şi încurajatoare pentru numerele următoare.
Sperăm ca «Sarea» noastră să dea gust bun vieţii spirituale
a urbei noastre şi cinste, deopotrivă.

Prof. Laetiţia pr. LEONTE

urmau pe Domnul Iisus, ale diaconeselor; chiar temele tratate
le învederează. Ba, aţi asimilat şi vrednice condeie laice.

Mă alătur şi eu la cuvântul Prea Sfinţitului Ioachim,
binecuvântătorul «Sării pământului», la binecuvântarea
«frumoasei lucrări» a Prea Cuviosului Epifanie ş i  la
întâmpinarea dumneavoastră de «bun-venit în mass-media
urbei noastre», salutând cu bucurie duhovnicească această
neasemuit de frumoasă iniţiativă!

Dumnezeu să vă sporească puterile şi să vă răsplă-
tească munca, încât să puteţ i  „vindeca societatea
târguocneană, pentru ca aceasta să aibă curajul şi tăria să
pretindă mass-mediei programe creştine” (...)

Cu cele mai frumoase gânduri şi urări,

Redacţia
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„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au grăit vouă Cuvântul lui Dumnezeu;
priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa“ (Evr 13, 7).

Cu adevărat, timpul se scurge, dar cine-l poate uita pe
marele duhovnic al românilor, patriarhul duhovniciei şi stâlpul
ortodoxiei româneşti, care a fost şi este părintele Cleopa Ilie!

Ca în faţa unei mari taine a lui Dumnezeu, în faţa căreia
cuvântul nu poate rosti şi gândul nu poate cuprinde pe de-a-ntre-
gul, aşa devin cuvintele şi gândurile noastre în faţa a ceea ce a
reprezentat părintele Cleopa pentru
neamul românesc. Rămâne memo-
rabilă însemnarea părintelui Ioanichie
Bălan despre părintele Cleopa făcută
pe un manuscris, în urmă cu 30-40 de
ani: „Nu se poate spune în cuvinte viaţa
lui smerită, ascultarea lui, tăcerea,
rugăciunea şi nevoinţa lui de zi şi
noapte. Studii deosebite nu avea, doar
câteva clase primare, dar adevăratele
studii le-a făcut în cei zece ani de
ascultare la oile schitului pe munte.
Acolo, în seninul nopţilor şi în sânul
curat al  naturii, a învăţat el tainele
Sfintei Scripturi, a deprins cuvintele
Sfinţilor Părinţi şi a practicat o viaţă
curată. De la oi a învăţat blândeţea, din
cărţi adâncul învăţăturii, de la izvoare
bucuria lacrimilor, din murmurul
codrilor dulceaţa sfintei rugăciuni“.

În toate perioadele crâncene ale
istoriei creştinismului, Domnul Istoriei
– Hristos a trimis fraţilor săi aflaţi în
suferinţă, ajutor ş i  compensaţ ie
deosebite. Să ne gândim la primele
veacuri creştine, când mărturisitorii lui
Hristos erau vânaţi şi în măruntaiele pământului, a trimis
Dumnezeu cununi, semne şi minuni, care i-a întărit pe creştini.
Când Biserica era zdruncinată din temelii de ereziile timpului,
a dat Dumnezeu mari dascăli şi ierarhi, apologeţi care au apărat
adevărul de credinţă. Când Imperiul Bizantin (Constantinopolul
– patria ortodoxiei) a căzut sub otomani – 1453 – a trimis
Dumnezeu un Sfânt – Grigorie Palama – care a făcut tainică
trăirea ortodoxiei prin rugăciunea inimii şi vederea luminii
dumnezeieşti şi veşnice. Pentru poporul nostru, perioada
comunistă a însemnat şi luptă împotriva libertăţii şi credinţei
oamenilor, dar a rânduit Dumnezeu şi mari apărători ai credinţei,
între care părintele Cleopa străluceşte ca un luceafăr.

Părintele Cleopa a fost ca un balsam pe sufletul poporului
român rănit de ateismul impus de puterea comunistă. Dacă
Biserica Ortodoxă Română este astăzi o Biserică naţională şi
integră a poporului nostru se datorează în mare măsură lucrării
tainice, spirituale făcute de părintele Cleopa şi ceilalţi stâlpi ai

„Cu cât timpul trece mai mult după moartea unui duhovnic bun, cu atât se poate
constata mai bine ce mare dar este pentru Biserică un bun păstor de suflete, un om
purtător al Duhului lui Hristos prin cuvântul, simţirea şi făptuirea sa printre oameni.”

(Î. P. S. Daniel).

Ortodoxiei. Iată ce afirma Î. P. S. Bartolomeu despre lucrarea
părintelui Cleopa în timpul dictaturii: „Dacă dictatorul ţinea în
palmă un mic aparat de represiune, părintele Cleopa ţinea în
palmă poporul român întreg prin toată credinţa şi evlavia lui.“
Ca duhovnic, părintele Cleopa s-a făcut MAMĂ spirituală
credincioşilor, spălând cu grijă şi iubire hăinuţa sufletului, de

multe ori murdărită a „copiilor
neamului românesc“, uneori rea-
ducând la viaţă, înviind suflete
omorâte de „irozii“ sistemului
comunist.

A vorbi despre viaţa părintelui
Cleopa – în curgerea ei de la naştere
la trecerea în veşnicie – este similar
cu a scrie sinaxare sau vieţi de sfinţi,
pentru că viaţa părintelui are reperele
unei vieţi de sfânt. S-a născut la 10
aprilie 1912 în comuna Suliţa, judeţul
Botoşani, într-o familie credincioasă,
binecuvântată  de Dumnezeu cu
10 copii. Părinţii săi, Alexandru şi Ana,
Ilie erau lucrători ai pământului şi
trăitori autentici ai învăţăturii creştine.
Toţi fraţii părintelui au răposat de
tineri (cinci dintre ei la mănăstire).
Bolnăvicios de mic, copilul
Constantin (numele de botez) este
încredin ţat de mama sa Maici i
Domnului, care l-a ocrotit toată viaţa,
mai ales în momentele grele ale
pustniciei în munţi.

Prietenia legată cu părintele Paisie Olaru – pustnic în
preajma Schitului Cozancea – va insufla copiilor familiei Ilie
dor de pustie şi de cer. Povestea Părintele Cleopa că fraţii săi
mai mari – Gheorghe şi Vasile – se pregăteau încă de acasă
pentru viaţa monahală: noaptea făceau Utrenia, citeau Psaltirea
şi ţineau post aspru. Încă nişte copii, în 1929 Constantin şi
Vasile, purtaţi de dorinţă sfântă spre a intra în cinul monahal,
bat în poarta Schitului Sihăstria. Dar ca orice intrare într-un
ţinut mai mult ceresc decât pământesc, încercarea la care au
fost supuşi a fost pe măsură: trei zile şi trei nopţi la poartă, în
post şi ascultare (să bată cu băţul un buştean, rugându-se cu
„Doamne Iisuse…“

Urmează în viaţa părintelui 10 ani trăiţi în liniştea şi
singurătatea muntelui – la păscut oile mănăstirii – ani care
au fost după spusa părintelui „şcoală de călugărie şi de
teologie“, o adevărată academie duhovnicească unde

PĂRINTELE CLEOPA ILIE (1912-1998)
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profesori i-a avut pe înş iş i Sfinţ i i ş i marii învăţători ai
Ortodoxiei. În 1941, egumenul Ioanichie Moroi fiind bătrân şi
bolnav, obştea se sfătuieşte să aducă drept conducător al
schitului pe monahul Cleopa de la stână, ca odinioară pe
prorocul David sau pe Sfântul Spiridon. Numai sfatul bunului
său duhovnic, părintele Paisie, l-a convins pe tânărul monah
să accepte: ,,Dragul tatei, să fii ca şi cum n-ai da şi ca şi
cum n-ai lua. Nu te supăra când te-or pune stareţ şi nu te
supăra când te-or scoate. Fă ascultare de bătrânul stareţ şi
lasă-te întru toate în voia lui Dumnezeu. Văzând un semn
divin în gestul unei femei care îi dă părintelui un epitrahil, un
Liturghier şi un toiag preoţesc rămase de la un preot militar,
în 1945 primeşte să fie hirotonit preot şi duhovnic. Doctor
iscusit al sufletelor credincioşilor, este căutat de pretutindeni,
fapt ce-i atrage mari neplăceri din partea comuniştilor.
Părintele Cleopa este nevoit să se retragă în adâncul Munţilor
Carpaţi de trei ori, însumând aproape zece ani de singurătate
şi de viaţă pustnicească. Prin toată nevoinţa sa, părintele s-a
făcut Împărat peste patimi. De aceea a şi fost mare duhovnic,
ne spune I. P. S. Bartolomeu: „ …nu pentru că a ştiut să
asculte sau pentru că a ştiut să vorbească, ci pentru că a
ştiut să îndrume şi să stăpânească duhovniceşte. Părintele
Cleopa ne-a dăruit nouă tuturor de-a lungul timpului nu
numai iertare de păcate sau mustrare, ci ne-a dăruit
SPERANŢĂ. El a fost un viteaz al duhovniciei româneşti“.

Părintele Cleopa a fost înţeleptul cu minte de bătrân şi
suflet de copil. Deşi trupul se împovărase de ani, sufletul îi
rămăsese la fel de curat ca în anii copilăriei. În ultima parte
a vieţii, prin lumina faptelor şi a cuvintelor sale, a făcut din
Mănăstirea Sihăstria un adevărat Athos al poporului nostru,
mesajul lui strălucind până dincolo de hotarele ţării şi ale
ortodoxiei.

Împlinindu-şi datoria ca „fiu al neamului şi al Bisericii
strămoşeşti“, părintele Cleopa dorea să se adape mai
adevărat din lumina cea neînserată a Sfintei Treimi. De aceea
şi salutul său nu mai era unul pământesc, ci unul ceresc: „Să
ne întâlnim cu toţii în Rai…“

În dimineaţa zilei de 2 decembrie 1998, părintele Cleopa
îşi începe călătoria în veşnicie. Cu câteva ceasuri înainte de
plecarea din viaţa aceasta, deşi era seară, preacuviosul
părinte a citit rugăciunile dimineţii şi acatistul Mântuitorului,
parcă ştiind că dimineaţa următoare o va petrece în Împărăţia
lui Dumnezeu. Prohodit în ajun de Sfântul Nicolae de un sobor
mare de ierarhi şi preoţi, Î. P. S. Bartolomeu rostea fiilor
duhovniceşti ai părintelui, veniţi pe un ger năprasnic din toate
colţurile ţării, cuvânt de mângâiere: „În seara aceasta, Moş
Nicolae le aduce daruri copiilor cuminţi. În seara aceasta, Moş
Nicolae îi va face un dar copilului Cleopa. Îl va aştepta la poarta
Împărăţiei cerurilor, i-o va deschide alături de Sfântul Petru şi-l
va înfăţişa lui Dumnezeu: «Doamne, iată pe copilul Cleopa, pe
acesta Tu, prin Prea Sfânta Ta Maică, l-ai ales de la vârsta de
un an să Te slujească şi să Te mărturisească. Primeşte-l pentru
că Tu l-ai ales, Tu l-ai chemat la Tine şi, de acum, în curţile
Tale fă-i sălaş»“. Mormântul părintelui din cimitirul Mănăstirii
Sihăstria a devenit pentru noi încă o oază din care ne adăpăm
sufletele cu „apa cea vie“, suflete însetate de trăirea în arşiţa
unei lumi înfierbântate de păcat.

Dintre cei care citiţi aceste rânduri, poate unii v-aţi spovedit
la părintele, alţii aţi ascultat cuvintele pline de har, alţii aţi trimis
pomelnice cu nevoile fiecăruia pentru care părintele să
mijlocească la Dumnezeu. Acum părintele Cleopa nu se mai
află în pragul chiliei sale sau în scaunul spovedaniei de la
Sihăstria, dar se află pe un scaun mai înalt, mai aproape de
Hristos, în Împărăţia lui Dumnezeu, de unde părintele ne priveşte
cu aceeaşi dragoste şi blândeţe, ne ascultă necazurile noastre
şi ne mângâie cu rugăciunea de mijlocire pentru noi, „căci mult
poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei…“.

Mulţumind Domnului, să zicem şi noi cu psalmistul: „Mare
eşti Doamne şi minunate sunt lucrările Tale…“ pe care le-ai
lucrat cu neamul nostru şi prin părintele Cleopa, care se
odihneşte în cer şi în sufletele noastre, înveşmântate în scump
şi drag ecou: „Mânca-v-ar Raiul… Mânca-v-ar Raiul… Mân-
ca-v-ar Raiul…“

Preot Valentin ILIE

Pânzele suferinţei te rod…
………………………….
Vezi … patul gol;
Vezi … camera pustie;
Vezi … viaţa – fără rost.
Mă vezi la masa mea de lucru;
Dar … numai tu!… căci nu-s! …
Mă pui la masă, mă hrăneşti,
Dar bolul … plin rămâne! …
Mă culci, şi-o rugăciune-mi spui,
Dar creştetul … să îl săruţi … nu este!…
………………………………………..

Intri în biserică! …
Şi-un vifor de jale te încolţeşte! …
În faţa ta, într-un „pat de marmură”,
Pruncul tău !… Odorul tău ! …,
Stă drept, galben, dureros de tăcut! …
– Gândurile … ţi se-ncolăcesc
pe un toiag al disperării! …
Lacrimile … îţi învăluie
Chipul! … Trupul! … Sufletul! …
Mai eşti doar o fărâmă din trecut! …
………………………………………
Pânzele suferinţei te-au ros …

Chipuri de mari duhovnici ai Ortodoxiei româneşti

Disperare . . .

Diana BASOC
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Icoana, această pictură menită a fi venerată, pare să
fie creată în prima jumătate a asecolului al V-lea.
Ocazia constituie aducerea la Constantinopol a portretului
Sfintei Fecioare cu Pruncul (Odighitria), atribuită Sfântului
Apostol Luca. Consi-
derat, pe drept sau pe
nedrept, ca fiind primul
pictor de icoane, el ne-a
transmis, fără urmă de
îndoială, prima icoană
verbală.

Termenul «icoană»
este de origine greacă:
eikôn, care înseamnă
«imagine» sau «portret». Pe vremea când
imaginile creştine erau în formare, Bizanţul
desemna prin acest cuvânt orice
reprezentare a Mântuitorului Hristos, a
Fecioarei, a unui sfânt, a unui înger sau a
unui eveniment din istoria sfântă, chiar dacă
acea imagine era pictată, sculptată, mobilă
sau monumentală şi indiferent de tehnica
folosită pentru elaborare. Astăzi termenul se
aplică mai ales lucrărilor pe şevalet, fie ele
pictate, sculptate sau lucrate în mozaic.
Acesta este sensul în care arheologia şi
istoria artei îl conferă icoanei. Şi în Biserică
se face o anumită distincţie între pictura
murală şi icoană: o pictură murală – frescă sau mozaic –
nu este un obiect în sine, în vreme ce icoana pictată pe
un suport este un obiect independent, având în vedere
imaginile sacre, în general, fie că avem de-a face cu
picturi pe lemn, fresce, mozaicuri sau sculpturi.

Legătura fundamentală între imagine şi creştinism este
sursa potrivit căreia, de la început, Biserica a propovăduit
lumii creştinismul atât prin cuvânt, cât şi prin imagine.

Icoana este deci, metaforic şi efectiv, un chip, o
reprezentare; însă nu orice chip, ci un chip reprodus după
anumite canoane şi reguli ale artei, ale culturii teologice,
dar, mai ales, ale doctrinei Bisericii Ortodoxe, ce-i
fundamentează, de fapt, reprezentările.

Tradiţia Bisericii afirmă că prima icoană a Mântuitorului
Iisus Hristos a apărut încă din timpul vieţii Sale pământeşti.
Era imaginea numită în Occident «Sfântul Chip», iar în
Biserica Ortodoxă, «imaginea nefăcută de mâna
omenească» (acheiropoietos).

Istoria provenienţei acestei prime imagini a
Mântuitorului ne este transmisă de textele slujbei ce-i este
dedicată la 16 august. Astfel, „înfăţişând preacuratul Tău

chip, l-ai trimis credinciosului Abgar, cel ce voise a Te vedea,
Tu, Care după Dumnezeire, nevăzut eşti heruvimilor“ (stihira
glasului 8 de la Vecernie).

În ce priveşte originalul icoanei, adică pânza pe care
era imprimat chipul Mântuitorului, el a fost multă vreme
păstrat la Edesa, ca cel mai de preţ odor al oraşului.

În serviciul liturgic, sărbătoarea Sfântului Chip este
numită „Strămutarea de la Edesa în cetatea lui Constantin
a chipului nefăcut de mâna omului (aparţinând) Domnului
nostru Iisus Hristos, chip numit Sfânta mahramă“.

Sensul expresiei „imagine nefăcută de mâna omului“
apare în lumina textului de la Marcu 14, 58. Înainte de orice,
această imagine este Însuşi Cuvântul întrupat care Se arată
în „templul trupului Său“ (In 2, 21).

Nu putem încheia, fără a menţiona
legenda care povesteşte că „regele, fiind
lepros, dorea să-L vadă pe Iisus şi să stea de
vorbă cu El. I-a trimis o mică delegaţie,
formată din oameni de la curte care L-au
întâlnit, pe când Iisus predica oamenilor în
Palestina. Iisus ştia că patimile Sale se apropiau
şi că nu putea să dea curs dorinţei regelui. În
schimb, El Şi-a sters faţa cu un ştergar şi chipul
Lui s-a imprimat în mod minunat pe acest
ştergar pe care l-a trimis lui Abgar“ (Michel
Quenot, Icoana – fereastră spre absolut).
În felul acesta a luat fiinţă prima icoană, izvor
şi bază a tuturor icoanelor. Trebuie să reţinem

că istoria cu bucata de
pânză a Veronicăi, pe
care Iisus Şi-ar fi
imprimat chipul, prezintă
un pararelism evident cu
istoria chipului trimis lui
Abgar. Iată ce spune
vechea tradiţie în
legătură cu Veronica:
Mântuitorul Iisus Hristos

mergea către Calvar, spre muntele Golgotei, unde urma să
fie răstignit. În drumul Său, I-a ieşit în cale o femeie pe
nume Veronica; ea a şters faţa Mântuitorului cu o năframă
şi în mod miraculos s-a imprimat chipul Mântuitorului.
Aceste icoane sunt aşezate în biserici deasupra Uşilor
Împărăteşti. De altfel, Veronica (Vera icona) înseamnă
„icoană adevărată“.

Utilizarea termenului «icoană» se potriveşte cel mai bine
din momentul în care chipul sfânt devine obiect de cult în
întreaga Biserică.

ORIGINEA ŞI DEZVOLTAREA ICOANEI
„Mi s-a întipărit bine în minte acel sacru ungher al casei părinteşti: icoana împodobită cu prosop şi busuioc,

cu candela veşnic arzândă. Şi dacă ziua lumina ei rămânea aproape neobservată,
apoi noaptea flăcăruia gălbuie accentua într-un mod deosebit chipul milostiv al lui Iisus Hristos.”

(Pavel Bălan, Icoana sufletului nostru)

Presb. prof. Alina VAMANU

Vasile ILIE, 8 ani

Ioana TĂTARU, 11 ani

Maria ILIE, 6 ani
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În Sfânta Scriptură, Faptele
Apostolilor, lucrarea Duhului Sfânt în
lume este asemănată suflării de vânt:
„Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un
vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, şi a umplut toată casa unde
şedeau ei“ (Fapte 2, 2). La Facere, când
Duhul Se purta pe deasupra apelor, cred
– cu riscul de
a fi criticat
pentru multa
imaginaţie –,
că o făcea tot
cu vuiet ca de suflare de vânt. Era o
mişcare extraordinară la Facerea lumii,
prea multă mişcare ca să fie linişte
desăvârşită. Pe muntele Horeb, ca într-o
adevărată Cincizecime a Vechiului
Testament, prorocul Ilie, în „suflare de
vânt“ Îl descoperă pe Domnul.

Vântul, ca mişcare de aer, deşi
materialnic, nu poate fi văzut dacă nu
se foloseşte de o altă formă de materie:
praf, nisip, frunze, diferite obiecte, pe
care le ridică în mişcarea sa. Duhul
Sfânt, ca persoană a Sfintei Treimi,
asemeni vântului, este nevăzut. Vizibilă
e doar lucrarea lui: zeci, sute, milioane
de oameni antrenaţi în Sfinte Liturghii,
pietre, lemne ordonate în Sfinte biserici,
trupuri neputrezite în Sfinte moaşte şi
alte multe, care dacă s-ar fi scris una
câte una cum spune Sfântul Ioan
Evanghelistul, cu adevărat „lumea
aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi
scris“ (21, 25). Această vizualizare la
nivelul materiei a lucrării Duhului Sfânt,
înseamnă răspândire a Cuvântului, deci
o invadare a lui Dumnezeu în lumea
aceasta. Flacăra de pe creştetul
Apostolilor la Cincizecime, norul luminos
de pe Tabor, bisericile şi moaştele devin
astfel  „material didactic“ în lucrarea de
propovăduire şi de prezenţă „până la
sfârşitul veacurilor“ a lui Hristos-
Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Închipuiţi-vă o suflare de vânt care ia
chip, folosindu-se de o bârnă, de un lemn,
în partea superioară a vârtejului sau de o
ţiglă în rotaţie, în partea de jos a
curentului. Ţigla, care până atunci slujea
cuminte la apărarea unei case de ploaie,
antrenată de vânt, intră în nebunia
zborului, fără a fi menită acestuia prin
construcţie. Nu are aripi, nu are coadă,
nu are elice, dar zboară! O bucată de
catifea roşie – material des folosit de o
anumită categorie de femei care
practicau aşa zisă cea mai veche meserie
din lume – dacă se urcă pe un băţ şi se
împodobeşte cu strălucitoare cruci aurii,
făcută steag bisericesc, este atinsă de
lucrarea Duhului Sfânt şi va „striga“ tare,
atunci când este purtată, că acolo este
o manifestare a Duhului. Nu este mai

curioasă o ţiglă care zboară, decât o
pânză roşie pe băţ! Exemplele pot
continua: o bucăţică de pâine, care, la
mărimea folosită în Liturghie, în orice casă
ar fi trecută cu vederea sau aruncată la
câini, devine, în Duhul Sfânt, Trupul
Domnului pentru care preotul trebuie să-şi
dea viaţa dacă se întâmplă să ardă

biserica sau
să intre ere-
ticii peste el
la sfânta sluj-
bă. În Duhul

Sfânt se moare pentru două grame de
pâine! Aurul, care pe multe degete se
depune ca un adevărat tartru al iadului,
oprindu-le de la a face cruce, atins de
aripa Duhului Sfânt, se prelinge delicat
pe buza potirelor pentru a arunca irizaţii
de foc asupra Sângelui din interior.

Tâlharul de pe cruce fură Raiul,
desfrânata Maria Magdalena propo-
văduieşte Învierea Domnului, carnea
putrezită de patru zile merge pe picioare
(Lazăr), soldatul roman, ca păgân, pune
bazele cultului creştin, scobind cu
suliţa coasta Domnului, în căutarea
Sfântului Sânge şi a apei, sau porci care
zboară de pe stâncă aruncaţi în hău cu
un curaj egalat doar de cel al vulturilor:
lumea „nefirească“ a Duhului în care ca
într-un mare joc, regele schimbă locul
cu nebunul sau „calul – asin“ cu „turnul
– minaret“, ca mijloc de vestire şi
aducere a lui Mesia.

De ce scriu aceste rânduri? Poate
pentru că Duhul a antrenat o mână
anchilozată într-ale scrisului sau
pentru că mulţi oameni spun că nu au
ce căuta în această mişcare din cer
„ca de suflare de vânt“:

– Dacă sunt un om dependent de
băutură şi semenii mă numesc cu
dispreţ „beţiv ordinar“, lasă-l pe preot să
vorbească despre Hristos!

– Nu! Vorbeşte tu!
– Eu sunt desfrânată!
– Atunci fii preot! Orice femeie, este

preotul familiei sale. Activitatea
preotului în parohie ca învăţător al
Cuvântului dumnezeiesc – în afară de
puterea sfinţitoare – este aproape
aceeaşi cu cea pe care o face mama
în casă când îşi educă fiii să devină
buni creştini sau când îşi trimite soţul
la… Spovedanie.

– Eu sunt hoţ!
– Fură Raiul, folosindu-te doar de

limbă! Crezi că poţi să-l egalezi pe cel
care a intrat primul în Rai – tâlharul din
dreapta Mântuitorului? Lasă-te antrenat
de suflarea Duhului Sfânt; iar dacă eşti
prea greoi pentru a zbura, du-te la ţiglă
şi învaţă de la ea.

Vuietul Duhului Sfânt

Preot Cătălin ILIE

VORBE CU TÂLC
– Care este cea mai strălucită victorie

din istoria lumii? l-a întrebat odată un om
pe un vestit general

– Niciuna! a răspuns generalul.
– Cum aşa? a răspuns din nou omul.
– N-avem nici o victorie; aşteptăm

una singură: când lumea nu se va mai
bate. Atunci oamenii vor învinge în ei
răutatea şi cruzimea, şi aceasta va fi cea
mai strălucită victorie.

Un protestant, prezent la o Sfântă
Liturghie, pe când se afla în vizită la un
prieten ortodox, a stat ce-a stat el la
slujbă, dar, de la o vreme, a început să
caute cu privirea, des, la cadranul
ceasului. După o vreme, la sfârşitul
dumnezeieşt i i slujbe, ortodoxul îl
întreabă:

– Ei, cum e, frate?
Protestantul, cinstit, dar şi diplomat,

răspunse:
– Ca-n cer, frate! Da’ cam lungă

slujba la voi, la ortodocşi!
Ortodoxul se-ntoarse către el

zâmbind şi-i zise:
– Ce mai contează timpul, dacă eşti

cu adevărat în cer?

Odată, un tănăr, molfăind în colţul
gurii gumă şi zâmbind cu dispreţ, opri pe
stradă un preot şi-i zise:

– Bă, părinte, aţi cam rămas voi, popii,
în urmă cu cercetarea ştiinţifică.

Părintele se opri, aşteptând pe mai
departe ispita ce-o vedea crescând în
glasul copilului aceluia. Simţindu-se
mare şi tare, puştiul continuă:

– Oameni buni, oameni buni! (Şi
oamenii se opriră pe stradă.) Popa ăsta
încă n-a aflat că omul se trage din
maimuţă! (Şi ochii oamenilor, mijiţi ca
după o pradă uşoară şi-a râs, cătară spre
faţa părintelui aceluia.)

– Ba să mă ierţi, tinere, nu-i aşa...
– Hă, hă!, continuă tânărul. Acuma o

să-nceapă cu Adam ş i  Eva ş i  cu
Dumnezeul lui...

– Ba nu, tinere, răspunse preotul. Ci
am să-ţi spun că fiecare se trage de unde
zice că se trage. Eu zic că mă trag din
lucrul lui Dumnezeu. Dumneata, din
maimuţă. Aşa o fi... mai zise părintele,
oarecum în şoaptă.

Şi oamenii n-au înţeles de ce faţa
tânărului îşi pierduse orice zâmbet de
superioritate şi căuta, de-acum, smerită,
să-şi vadă de cale...

Omul lui Dumnezeu păşi mai departe
în linişte. E bine să te şt i i dintr-un
Dumnezeu atât de bun, ca al nostru.

(culese din revista pentru copii şi
tineret, Timotheos – Sibiu)
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Aşa ar pune problema unul dintre cei închişi aici,
 la Târgu-Ocna (minori ori majori). Deşi nu sunt
 membri conştienţi ai unei Biserici, fiecare dintre cei

închişi vine dintr-o comunitate creştină, fie ea ortodoxă, catolică,
protestantă sau neoprotestantă.

Când ajung aici, găsesc un păstor ortodox ce trebuie să fie
pentru unii tată, pentru alţii frate, prieten ori doar cel care le face
legătura cu cei de aceeaşi credinţă cu el.

Aici nu lucrăm ecumenic, ci preluând un termen folosit în
geografia populaţiei: „oicu-
menic”, adică ne facem
tuturor toate şi toate
tuturor. Români, unguri,
ţigani sau rromi şi toţi ceilalţi stau în aceeaşi casă şi au o singură
biserică: şi anume capela.

Toate bune şi frumoase, dar ce face „Biserica din afară”, cea
din lumea liberă, trebuie ea să se implice aici?! Şi dacă pot spune
ceva despre asta, am să prezint cronologic acest tip de implicare
aici, în perioada anilor 2001-2005.

La început, în 2001, unitatea nu a fost cercetată decât de
Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, o organizaţie
nonguvernamentală adventistă – ce vine în fiecare duminică cu
un program cultural-educativ, medical şi religios în 4 grupe de
lucru cu până la 20 de
persoane lunar, aducând şi
diverse bunuri pentru cei
închişi, ajutând în special în
preajma marilor sărbători.

Vizibil afectat de această singulară cercetare – şi aceasta din
zona neoprotestantă –, am contactat mai multe parohii şi
organizaţii ortodoxe, respectiv catolice, primind colaborări doar
de la cele catolice.

În anii 2002 – 2003, Fraţii Capucini din Oneşti au susţinut
un spectacol şi au făcut o donaţie de ţinute de oraş, apoi în
2003-2004, împreună cu Ordinul Preacuratelor de Parma, am
realizat spectacole, piese de teatru, vizite reciproce, colaborări
cultural-educative şi sportive ş.a.m.d.

Tot Biserica Catolică trimite săptămânal un profesor
pentru cateheza duminicală ,  aducând şi  materiale de
informare.  De  asemenea,  Serviciul  Bibl ic  prin Co-
respondenţă, de la Făgăraş, a donat cărţi şi calendare
neoprotestante în ultimii doi ani.

Văzând că filonul ortodox nu răspunde acestei porunci a
Mântuitorului de a-i cerceta pe cei din temniţă, am reuşit,

prin deschi-
derea siste-
mului peni-
tenciar spre
resocializarea
celor închişi,
să ieşim noi
în comunita-
tea creştină

din jur. Astfel, din 2002 am
ieşit la: bisericile Rădu-
canu şi Sf. Gheorghe, Ti-

sesti, capela Sf. Spiridon a Centrului de Plasament, Parohia
Bogata şi Mănăstirea Măgura Ocnei, în vizită, la muncă, la
Sfânta Liturghie sau la programe de colinde. Cu aceste ocazii,
tinerii internaţi aici au putut să fie văzuţi şi cu alţi ochi,
implicându-se în viaţa reală a comunităţii. Au fost şi reproşuri
şi judecăţi de genul: „Ăştia nu merită nimic!“ sau „Avem noi
săracii şi cerşetorii noştri!” etc., dar le-am lăsat pe toate în
„plata Domnului”.

Si pentru că „Biserica din afară“ nu făcea încă pasul spre
închisoare, decât la momente festive ori la slujbe de hram, la

începutul anului 2004 am
făcut  un apel  în revista
«Iisus Biruitorul», publi-
caţie a Asociaţiei Ortodoxe
«Oastea Domnului», pri-

mind un răspuns prompt. Astfel, din martie 2004 şi până astăzi,
bilunar, grupe de creştini ortodocşi de pe valea Trotuşului
vin să împărtăşească, împreună cu preotul Petru Roncea,
dragostea lor şi să jertfească timp din netimpul lor. Tot de
atunci primim şi hrană duhovnicească zece exemplare din
săptămânalul «Iisus Biruitorul» şi două reviste pentru tineret,
«Timotheos».

Este cea mai frumoasă activitate a  «Bisericii din afară» la
care tinerii internaţi aici nu de puţine ori  au vărsat lacrimi,
aducându-şi aminte de bunici, părinţi, fraţi, rude, prieteni, prin
prezenţa acestor creştini de omenie, numiţi uneori «ostaşi» cu
sensul sectar de cei care nu se rup niciodată din comoditatea de
creştini singuri si narcisişti.

Preot Florin SMARANDI
Capela «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel»

(continuare în p 19)

ÎN TEMNIŢĂ AM FOST…

ŞI M-AŢI CERCETAT?
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Mi-aş dori aici şi ostaşi din afara «Oastei», din oastea
cea mare a Ortodoxiei, căci de acolo au căzut mai mult de 90%
din cei prezenţi aici. Oare voi avea bucuria împlinirii acestei
dorinţe cât mai curând?

De ce e  nevoie de
asta? Pentru că celor de aici
le trebuie şi tânjesc să se
întâlnească cu lumea liberă şi cu cei care ştiu să-i ajute să fie
liberi prin Hristos.

Recent, după Paşti, împreună cu
sprijinul părintelui Adrian Ţopa, a
păr intelui  Arhim. Epifanie ş i  a
părintelui Paul Vamanu, am putut
dărui din ofranda creştinilor din
zilele de Paşti: pască, cozonac, ouă
roş i i ,  făcând sim ţ i te sărbă torile
pascale şi la nivelul acesta al hranei
materiale .  În  rest ,  doar  interes
scriptic ori bune intenţii necon-
cretizate în fapte, dar cu care se pavează iadul.

Nu vreau să mă plâng în această pagină, ci vreau să spun
că avem nevoie de o mai bună activitate la nivelul spitalelor,

orfelinatelor, azilelor, penitenciarelor, şcolilor şi al celorlalte
instituţii sociale şi de educaţie, prin implicarea comunităţilor
creştine din preajma acestora. Misionarismul, misiunea,
activitatea filantropică şi celelalte cuvinte mari nu s-au

concretizat până acum
nici  măcar  pr intr-un
calendar, o lumânare, o
icoană, o cruciuliţă ori

altele care să le susţină valoarea şi sensul; dar, dincolo de
toate acestea, Biserica de după gratii
încearcă să facă oameni liberi, liberi
în Hristos pentru Hristos.

Bucuria mare este că în momente
importante, cei care lucrează în cele
doua instituţii, Centrul de Reeducare
Minori  ş i  Şcoala de Formare a
Pregătirii şi Perfecţionării Agenţilor
de Penitenciare ştiu să se strângă şi
reuşesc să arate că şi ei sunt membri
ai Bisericii văzute, dovedind că

Biserica este vie şi are forţa să se regenereze, să învie, atunci
când mulţi o cred în moarte clinică.

Hristos a Înviat!

Într-adevăr, aceasta este dorinţa lui Dumnezeu şi
acesta este scopul împlinit al lucrării lui Hristos prin Duhul
Sfânt, de a fi tuturor oamenilor, deopotrivă, călăuză spre
cer. Toţi oamenii sunt chemaţi, în noaptea Învierii, să
primească de la Sfintele Altare – care simbolizează
Mormântul Domnului – „Taina cea din veac ascunsă
şi de îngeri neştiută“. Atunci răutatea oamenilor şi
păcatul lor cad în faţa argumentului dumnezeirii şi a
dragostei depline a lui Hristos. Oamenii devin egali în
chemare şi gustă cu bucurie din minunea Învierii.
Conştientizează cu toţii că victoria lui Hristos asupra
morţii este şi victoria lor, iar roadele acestei biruinţe
se împart tuturor, asemenea luminii sfinte pe care o
primesc, de Paşti, izvorâtă de la Sfintele Altare.

Şi în acest an, toţi creştinii de la Penitenciarul Spital
Târgu-Ocna au putut asista la slujba miracolului vieţii şi
au putut privi cu încredere spre perspectiva zilei de mâine
din Împărăţia cerurilor. Membrii conducerii Unităţii, în frunte
cu domnul director doctor Ionescu Mihail-Sorin, s-au aflat
în comuniune liturgică şi cu ceilalţi oameni care, prin
penitenţă, îşi ispăşesc pedeapsa pentru greşelile faţă de
societate. Nicăieri, dar mai ales în penitenciare, nu se uită
faptul că, alături de Hristos în Rai s-a aflat încă din prima zi
unul din cei doi tâlhari.

Scopul ridicării unei capele între zidurile unui
penitenciar de către ctitorii unităţii tocmai acesta a fost:
de a nu uita că deţinuţii sunt oameni, că sunt la fel ca
fiecare dintre noi cu greşeli mai multe sau mai mari, dar

că Hristos, prin Biserică, iubindu-i, nu-i poate neglija şi
nici uita, ci vine în întâmpinarea sufletelor lor cu dorinţa
de a-i face asemenea tâlharului mântuit.

În urmă cu trei ani, Prea Sfinţitul Arhiereu-Vicar Dr.
Ioachim Băcăuanul, din însărcinarea Prea Sfinţitului
Eftimie, Episcopul Romanului, a resfinţit capela şi a
binecuvântat osteneala noilor ctitori, care, în frunte cu
preotul Adrian Ţopa, şi L-au dorit pe Hristos, Care să
lumineze din acest loc tuturor.

Timpul a trecut, dar acest lucru se întâmplă mereu.
Mulţi dintre deţinuţi au mărturisit că abia în penitenciar
au trecut pragul unei biserici, că abia aici au participat
cu emoţie la slujba Învierii, sau că abia acum s-au simţit
atraşi de chemarea lui Hristos.

Dumnezeu-Mântuitorul lumii ne învaţă că
niciodată nu e prea târziu. Slujbele bisericeşti sunt
chemare pentru viaţa veşnică, valabilă pentru toţi
oamenii. În momentul când aceştia stau unul lângă
altul, iar lumina Învierii străluceşte egal în mâinile şi
în sufletele lor, mai există o şansă pentru noi în a

spera că viaţa multora se poate schimba în bine şi în a
înţelege că sufletul omului are, în această lume, cel mai
mare preţ, pentru care deja Cineva S-a jertfit şi Care a
făcut posibil ca Lumina Învierii să lumineze tuturor, pentru
o înviere la o viaţă fără de păcat, în aşteptarea celei veşnice.

Lumina lui Hristos luminează tuturor!

Preot Paul-Gabriel VAMANU
Capela «Sfinţii Doctori Cosma şi Damian»

(urmare din p 18)

ÎN TEMNIŢĂ AM FOST…
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Proiect pentru parcul Măgura

Statutul de staţiune turistică de interes
naţional, obţinut prin
H.G. 1122 / 10 oct 2002,
impune îmbunătăţirea
utilităţilor urban-edilitare
ale oraşului Târgu-Oc-
na. Astfel, la iniţiativa
Primăriei Târgu-Ocna, se află în dezbatere
proiectul de finanţare oferit de „Programul
Phare 2004-2006". Prin acesta se doreşte
dezvoltarea şi modernizarea zonei de
agrement din parcul Măgura care constă în
amenajarea unui ştrand dotat cu bazine de
apă sărată, spaţii de tratament cu apă
sărată, puncte sanitare şi toalete publice etc.

Vor fi reabilitate izvoarele de ape
minerale. De asemenea, va fi moder-
nizată infrastructura de acces rutier şi
pietonal în zona de agrement.

De menţionat faptul că valoarea
totală a proiectului este de 4.026.141
Euro, iar Primăria va contribui cu suma
de 383.299 Euro.

DN 12A
Lucrările de reparare

au început

Lucrările de reparare a  şoselei na-
ţionale ce traversează oraşul Târgu-Oc-
na au început. Datorită faptului că
şoseaua se află în administrarea directă
a Regiei de Drumuri Naţionale, Primăria
nu a putut interveni pentru a încerca să
plombeze gropile create. Trebuie să

În temeiul articolului 10 din Legea
218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, Ins-
pectoratul General al Poliţiei a emis
Dispoziţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ordine publică
în mediul urban în baza căreia, începând din data de 01.06.2003, s-a
trecut la reorganizarea activităţii de ordine publică, fiind desfiinţate
funcţiile de „sectorist“ şi „agent de ordine“, care au fost transformate în
„agent de siguranţă publică“.

Condiţiile economico-sociale cât şi eforturile pentru integrarea în
Uniunea Europeană au impus ca necesitate reorganizarea activităţii
Poliţiei, prin transformarea acesteia într-o instituţie civilă care se
constituie ca un serviciu public specializat în folosul comunităţii.

În acest context, atât în mediul urban cât şi în cel rural, între
Poliţie şi societatea civilă se conturează necesitatea amplificării
relaţiilor de parteneriat în baza cărora poliţistul de ordine trebuie să
se implice în asigurarea climatului de siguranţă civică şi prevenire a
criminalităţii şi să participe la înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care
generează sau favorizează fapte antisociale, la realizarea educaţiei
antiinfracţionale a populaţiei, consilierea victimelor sau potenţialelor
victime ale violenţelor etc.

În contextul acestor cerinţe, în cadrul Formaţiunii de ordine Publică
Târgu-Ocna a fost înfiinţat compartimentul Poliţie de Proximitate în
care a fost desemnat un poliţist ce-şi dedică activitatea consilierii şi
informării cetăţeanului cu privire la respectarea prevederilor legale,
prezentarea procedeelor pe care le poate folosi pentru a fi apărat să nu
devină victimă, precum şi antrenarea cetăţenilor la acţiuni care să
contribuie la întărirea climatului de siguranţă publică.

Primăria ne informează

menţionăm faptul că acest drum este
supus mereu degradării, datorită faptului
că substratul asfaltic este unul de beton
şi a neexistenţei unei variante ocolitoare

a oraşului pentru traficul
greu. În viitorul apropiat
va fi rezolvată şi această
problemă.

Să protejăm Staţiunea

Primăria oraşului Târgu-Ocna este
într-o amplă  ac ţ iune de refacere a
aspectului străzilor şi oraşului. Astfel,
rondurile de flori beneficiază de o foarte
mare atenţie din partea celor peste 50
de salariaţi din sectorul Spaţii verzi. Au
fost refăcute spaţiile de lângă alei.

Facem un apel către cetăţeni pentru
a nu rupe florile şi a nu deteriora cu
intenţie aceste spaţii.

POLIŢIA DE PROXIMITATE
– serviciu public în folosul comunităţii –

Poliţistul de proximitate are, în
principal, următoarele atribuţii:

1. stabileşte şi menţine legătura între
poliţie şi populaţia din sectorul de activitate;

2. stabileşte contacte cu administratorii asociaţiilor de locatari şi
participă la şedinţele organizate de aceştia;

3. ţine legătura cu persoanele în vârstă, potenţiale victime ale
infracţiunilor, şi organizează întâlniri în grup în care poartă dialog în
scop preventiv;

4. ţine legătura cu instituţiile de învăţământ, având în vedere tinerii cu un
comportament deviat şi organizează întâlniri cu caracter preventiv-educativ;

5. participă la punerea în aplicare a programului de prevenire a
criminalităţii;

6. ajută pe cetăţenii aflaţi în pericol;
7. mediază şi rezolvă unele conflicte şi încurajează oamenii să-şi

rezolve neînţelegerile dintre ei în mod paşnic;
8. atrage şi sensibilizează cetăţenii în derularea unor programe de

prevenire a criminalităţii în cartier prin organizarea de echipe de pază
şi supraveghere a parcărilor, imobilelor, zonelor în care se comit
frecvent acostări de persoane ori în care se adună grupuri de tineri care
tulbură liniştea publică.

La Poliţia oraşului Târgu-Ocna este desemnat, pentru a desfăşura
activitatea la Compartimentul Poliţie de Proximitate,  Agentul-şef principal
APOSTU GHEORGHE, care poate fi contactat la sediul Poliţiei oraş
Târgu-Ocna, ori la telefoanele 344145, 344146 şi 0723/407050.

Şeful Poliţiei oraş Târgu-Ocna
Comisar-şef Gheorghe MILOIU




