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MENE, TECHEL, UFARSIN! Ne
spun ceva aceste cuvinte? Deschidem
Sfânta Scriptură a Vechiului Testament

şi citim în cartea lui
Daniel, la capitolul 5,
despre un ospăţ al
ruşinii. Nu că ospeţele
sunt nelegiuite, dar la
acest ospăţ orgiastic,
după ce regele Bal-
tazar – al cărui nume,
în babiloniană, însem-
na „Bel îl ocroteşte pe
rege” – a dat de gustul
vinului (5, 2), între-
când astfel măsura, a
poruncit să profaneze
sfintele vase ale

templului din Ierusalim pe care le-a
adus Nabucodonosor în Babilon, după
cucerirea Canaanului şi împresurarea
Ierusalimului (Daniel 1, 1-2). În timp ce,
la beţie, îşi lăudau idolii, pe tencuiala
peretelui din casa regală a apărut, când
nici nu se aşteptau, o mână de om
scriind cu degetele trei cuvinte neîn-
ţelese care-au făcut pe rege să se
tulbure, faţa schimonosindu-i-se, şi
spaimă grozavă să-i cuprindă pe

V ara acestui an a fost atipică
 din punct de vedere
  meteorologic. Peste cea mai

mare parte a ţării s-au abătut ploi
diluviene cum nu s-au mai văzut de foarte
multă vreme. Nici teritoriul jurisdicţional
– canonic al eparhiei noastre nu a fost
cruţat. Experienţa tristă a inundaţiilor
care a avut loc în 2004 s-a repetat şi
anul acesta, mult mai catastrofal. Râurile
şi pâraiele de munte nu au mai ţinut în
albia lor cantitatea imensă de apă care a
căzut pe culmile Carpaţilor dezgoliţi de
podoaba lor de mâinile lacome ale
oamenilor nesăbuiţi şi s-au deversat cu
repeziciune peste tot ceea ce au găsit în
calea lor: case, gospodării, grădini, şcoli,
poduri, podeţe, căi de comunicaţii etc.,
semănând panică, haos, deznădejde. Un
proverb românesc spune că „apa trece,
pietrele rămân“. Odată cu pietrele au
rămas încă suferinţele. Într-adevăr, după
trecerea puhoaielor se putea vedea o
imagine apocaliptică, sinistră, dezolantă.
După o noapte întunecoasă cu ploaie
peste măsură, lumina zilei a adus în
privirile oamenilor o altă geografie a
ţinutului lor. În satele afectate de puhoaie,
pe alocuri, acolo unde erau case sau

străzi, poduri şi punţi, acum este albia
râurilor sau pâraielor dezlănţuite. Oamenii
asistau neputincioşi la o situaţie cum nu
se mai văzuse niciodată.

Din primele momente am fost
prezent în mijlocul acelor oameni, din
care, o parte au avut şansa doar să se
salveze pe ei înşişi, fără
nimic din avutul agonisit
de o viaţă. Erau şocaţi
şi disperaţi. În astfel de
situaţii, ce poţi să le spui
ca să-i poată consola?
Cuvintele de îmbăr-
bătare, expresiile con-
venţionale, păreau de
prisos. Pe de altă parte,
tot felul de întrebări
ieşeau de pe buzele lor:
De ce tot noi? De ce
Dumnezeu a permis
aceasta? Oare Dumnezeu ne pe-
depseşte pentru păcatele noastre? Alţii
explicau foarte patetic: Ruşii ne-au
trimis ploaia sau dacă nu ei, cu sigu-

SFINŢII DE LÂNGĂ NOI
Poate că aceste rânduri să înceapă

cu întrebarea: aţi auzit de Mama Sica?
Sau poate că ele ar putea contura ceva
din chipul unui sfânt, sau ar putea fi
răspunsul atunci când ne întrebăm: ce
este Sfântul; cine sunt Sfinţii?

Întreaga viaţă şi activitate a
doamnei profesoare Anastasia
Popescu (Mama Sica) este o icoană a
slujirii şi sfinţeniei, a credinţei şi iubirii

pentru Dumnezeu şi pentru aproapele.
O neobosită slujitoare şi apărătoare a
credinţei strămoşeşti şi a neamului
românesc, Anastasia Popescu s-a
născut la 14 iunie 1911, pe meleaguri
argeşene, la Roşiori, într-o familie de
părinţi creştini ortodocşi, şi a avut

DEGETUL LUI
DUMNEZEU

CINE-I VINOVAT PENTRU INUNDAŢII?

† Dr. Ioachim Băcăuanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului

Preot Vasile PANTIRU
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ranţă, cei din Uniunea Europeană.
Unii, mai universalişti, replicau: Nu din
cauza europenilor, ci e vina
americanilor căci nu au semnat
Acordul de la Kyoto.

Asistând la astfel de scene, nu ştiu
dacă unii sau alţii au dreptate, dar orice
raţionament omenesc este relativ, iar
adevărul s-ar găsi în altă
parte sau este undeva
pe la mijloc. De aceea,
ţinând cont şi de aceste
chestiuni, aparent
inutile, o aprofundare a
problematicii este
necesară.

În rugăciunile
pentru contenirea  plo-
ilor se zice: „Cele vrednice de pe-
deapsă am făcut şi dreapta judecată
ne-a ajuns pe noi, Doamne...“ Prin
urmare, omul, ca fiinţă psiho-somatică
şi ca preot al creaţiei are datoria să
pregătească lumea, universul, pentru
transfigurare nu pentru desfigurare.
Cum arată astăzi munţii noştri defrişaţi
iraţional de podoaba lor seculară,
deducem că spaţiul mioritic românesc
sau spaţiul mistic şi de imoralitate al
românilor este acum o „euharistie
ratată“, închinată idolului propriilor
satisfacţii şi mitului invincibilităţii. Pe
de altă parte, e drept că Dumnezeul
nostru nu se bucură de necazurile
noastre şi nu este la originea răului. El
n-ar cuteza niciodată să ne
omoare, ci să ne îndumnezeiască,
potrivit eternului Său plan divin.
De aceea este „îndelung
răbdător şi mult milostiv“ şi
„nu voieşte moartea păcă-
tosului, ci să se întoarcă şi să
fie viu“. Deci, dacă nu putem
spune că cei ce au suferit de pe
urma inundaţiilor sunt cei mai răi
sau cei mai păcătoşi, credem
totuşi că necazurile ce s-au
abătut asupra lor sunt mai curând
pentru a le încerca răbdarea şi, în
acelaşi timp, pentru a testa dacă mai
există solidaritate creştină şi iubire
divină între oameni.

Înainte de înmulţirea pâinilor în
pustie, Mântuitorul Hristos a spus
apostolilor un cuvânt extraordinar:
„Daţi-le voi să mănânce!“ În
atotcunoştinţa Sa, Hristos ştia că nu
erau acolo decât cinci pâini şi doi peşti,
totuşi El a dat această poruncă, ilogică
în aparenţă, voind să scoată în evidenţă
şi rolul social-filantropic al Bisericii.

Adică „ortodoxia fără ortopraxie nu
este desăvârşită“, cum „credinţa
fără fapte este moartă“. Cu toate
acestea trebuie să precizăm însă că
Evanghelia nu este un program sau o
platformă social-politică. Hristos, la
împlinirea vremii, nu a venit să aducă

o altă ordine politică
sau socială în lume,
făcând pe cei săraci
bogaţi sau invers.
Nu! Ci a venit ca
„lumea să aibă via-
ţă şi s-o aibă din
belşug”. Că nu a rămas

insensibil la
suferinţele
lumii şi a
intervenit
concret de
mai multe
ori, a făcut-o
ca lumea
să creadă
că El este singurul Crea-
tor şi Mântuitor al lumii.
Cât priveşte partea
administrativ-socială a
lumii acesteia, a lăsat-o
omului: „Daţi cezarului
cele ce sunt ale ceza-
rului şi lui Dumnezeu

cele ce sunt ale lui Dumnezeu!“
Adică ne-a învăţat să nu confundăm
lucrurile şi în mod liber să gestionăm
echitabil întreaga creaţie.

Deci, mesajul pe care îl trimite
Hristos prin aceste inundaţii este:
„Iubiţilor, iubiţi-vă unii pe alţii,
respectaţi darul pe care vi L-am dat
şi iubiţi pe Dăruitor. Fiţi mai
solidari între voi, cunoaşteţi-vă şi
respectaţi-vă nu după faţă sau
funcţii, ci după suflet şi inimă,
pentru ca Eu, Logosul întrupat în
istorie la împlinirea vremii, să Mă

recunosc în voi şi-n faptele pe care
le faceţi spre slava Mea”.

Din păcate, înşişi creştinii uită că
sunt profeţii Noului Testament şi sunt
chemaţi să spună lumii că împărăţia
lui Hristos nu este din lumea aceasta,
iar în virtutea acestui fapt, chiar dacă
li s-a dat să guverneze şi să
administreze viaţa pe pământ, nu
trebuie să lucreze pentru a se instala
cât mai confortabil în această istorie,
ci să se pregătească mereu pentru
ieşirea din ea transfiguraţi şi
îndumnezeiţi. Ei trebuie să ştie că
importanţa în faţa lui Dumnezeu nu se
măsoară după funcţia pe care am avut-o
în ordinea umană, ci după intensitatea
dragostei şi sfinţenia vieţii.

Într-un alt fragment evan-
ghelic se vorbeşte despre furtuna
de pe Mare Tiberiadei. Hristos
se retrăsese în munte să se roage
în singurătate. Ucenicii traversau
marea singuri. Deodată o furtună
se dezlănţuie şi îi ameninţă cu
nimicirea. Iisus apare şi-i mustră
pentru puţina lor credinţă. Au

înţeles atunci apostolii, prin ei şi noi, că
mai bine e să fii în corabie cu
Dumnezeu, decât într-o corabie fără
Dumnezeu şi, din când în când, „pe cine
iubeşte Dumnezeu îl mai şi ceartă“.

Aşadar, decât să dăm vina pe unii
sau alţii, mai bine să ne gândim la
lucrarea lui Dumnezeu în lume, la iubirea
Lui, la providenţa Lui. Nu, nu cred că
pentru păcatele doar ale unora s-au
produs aceste nenorociri, căci Dumnezeu
iubeşte, nu pedepseşte şi „vrea ca toţi
oamenii să se mântuiască şi la
cunoştinţa adevărului să vină“. Deci,
în opinia mea, prin aceste catastrofe
naturale, Dumnezeu a vrut să vadă dacă
între noi, pe care ne-a lăsat liberi să
punem ordine în natură şi-n firea
lucrurilor, mai este solidaritate şi iubire;
a vrut să vadă dacă noi mai descoperim
în aproapele nostru „Chipul nemuritor
al lui Dumnezeu-iubire”, dacă mai

CINE-I VINOVAT...?(urmare din p. 1)

(continuare în p. 3)
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Prin Biserică s-a înţeles de la început ierarhia şi
poporul dreptcredincios. Aceste elemente intră în
mod obligatoriu în definirea Bisericii.

Totalitatea credincioşilor creştini, membri ai Bisericii,
care nu au starea preoţească în nici una din treptele sale şi
nici calitatea de slujitori inferiori ai
Bisericii, au fost numiţi de la
început „laici“ sau „mireni“.
Termenii sunt întrebuinţaţi ca
sinonime, dar diferă din punct de
vedere etimologic.

„Laic“ derivă din grecescul laos = popor, care înseamnă
mai concret, neiniţiat într-o anumită treabă.

Cuvântul „mirean“ = cel uns cu mir, a apărut în limba
română preluat din limba slavonă şi este în strânsă legătură
cu Taina Sfântului Mir, care este aplicată după botez fiecărui
credincios ortodox.

De fapt nici cuvântul grecesc, nici cel slav nu exprimă
în mod real starea în care se găsesc credincioşii simpli,
adică starea laică propriu-zisă, deoarece ea nu este o stare
profană căreia să-i aparţină cei neiniţiaţi şi nici o stare a
lumii de jos. Credincioşii simpli au o stare harică destul de
complexă, care începe odată cu administrarea Tainei
Sfântului Botez şi poate fi amplificată cu harul sfânt de Taina
Mirungerii, a Pocăinţei, a Împărtăşaniei, a Nunţii şi a Maslului.
Cu o astfel de stare harică, credinciosul simplu nu e, evident,
nici profan, nici om inferior.

Unitatea harică a Bisericii o dă însă ierarhia. Ea a fost
rânduită de sus spre împlinirea trebuinţelor sufleteşti ale
credincioşilor. În lucrarea de mântuire preotul luptă pentru
sporirea dragostei şi a frăţiei dintre credincioşi. El îi învaţă, îi
sfinţeşte şi îi conduce pe aceştia. Are deci autoritate asupra
credincioşilor dar această autoritate este acceptată în mod
deliberat şi în deplină libertate de către credincioşi, ca expresie
a nevoii lor de îndrumare pe calea dobândirii mântuirii.

Ştim că Sfânta Biserică a fost întemeiată prin jertfa
izbăvitoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi adusă în
actualitate la Cincizecime, după predica Sfinţilor Apostoli. În
primul veac, Biserica era apostolică, prin excelenţă. Zelul şi
râvna apostolească stăpâneau pe fiecare creştin. În această

perioadă se conturează
definitiv învăţătura despre
Biserică şi ea este înscrisă
în Sfânta Scriptură. Se face
tot acum disocierea între
elementul ierarhic şi cel
mirean şi se stabileşte că

propovăduirea Cuvântului, sfinţirea omului şi a naturii şi
conducerea poporului pe calea mântuirii sunt atribute ale
ierarhiei. Rolul creşterii duhovniceşti aparţine însă Bisericii
în întregime. Despre aceasta vorbeşte Sfântul Apostol Pavel
în I Corinteni 3, 9, când spune că „...noi ai lui Dumnezeu
împreună-lucrători suntem“.

De la începuturi, Sfânta Liturghie se săvârşea cu prezenţa
obligatorie a credincioşilor, fiind o jertfă ce era făcută pentru
toţi, iar preoţii se alegeau din rândul oamenilor simpli. Criteriul
alegerii îl constituia valoarea personală a viitorului cleric şi
aceasta era consfinţită de către episcop. În practică, din
participarea activă a mirenilor la viaţa Bisericii, a rezultat în
epoca primară clerul inferior. Clerul superior, la rândul său,  se
recruta din clerul inferior şi în felul acesta exista siguranţa că
treburile Bisericii erau încredinţate unor persoane competente.

O dată cu trecerea anilor, s-a văzut din ce în ce mai clar
că lucrarea de pastoraţie necesită o pregătire superioară
comparativ cu nivelul de cultură şi civilizaţie al credincioşilor.
Preotul trebuie să ţină seama şi de complexitatea vieţii sociale
şi, pentru ca el să fie pregătit la nivelul exigenţelor de azi, au
apărut învăţământul teologic, cursurile de îndrumare
misionară şi conferinţele preoţeşti. Astăzi, prin contactul
permanent cu credincioşii, preotul doar îşi desăvârşeşte
pregătirea, experienţa şi personalitatea sa.

În Biserica Ortodoxă Română drepturile şi îndatoririle
credincioşilor sunt aceleaşi dintotdeauna, neînregistrându-se
vreodată vreo mişcare care să solicite ceva în plus. Creştinii
participă activ la slujirea cultică, administrativă şi pastorală
a Bisericii, potrivit Tradiţiei, a dispoziţiilor canonice şi a
legiuirilor bisericeşti. Epoca de astăzi se caracterizează prin
uriaşe acumulări de cunoştinţe în toate domeniile. E necesar
deci, în primul rând, ca mirenii să se instruiască şi din punct
de vedere religios. Ei pot influenţa, în felul acesta, şi formarea
conştiinţei creştine din mediul lor familial. Prin aceasta nu
ştirbesc dreptul şi autoritatea preotului, deoarece cunoştinţele
necesare credinciosului mirean se dobândesc prin contactul
cu Sfânta Biserică, prin ascultarea şi trăirea profundă a
serviciului divin, prin ascultarea predicilor şi a catehezelor,
prin învăţarea rugăciunilor absolut necesare. Se poate
continua cu citirea Sfintei Scripturi care e permisă în
Ortodoxie (se interzice doar interpretarea ei de către mireni),
cu citirea cărţilor de învăţătură şi, în general, a oricăror lecturi
religioase recomandate de preot. Asta e o datorie a
credinciosului laic, nu e o concesie sau o derogare din partea
preotului. Ea e înscrisă în „Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române“, în articolul 42 unde
se spune: „Membrii parohiei au îndatorirea de a cunoaşte, a
susţine, a întări şi a răspândi credinţa Bisericii Ortodoxe“.
Preotul chiar poate fi ajutat în munca misionară de către
credincioşii statornici, mai ales dacă ei sunt instruiţi. Ei pot
face o muncă de prevenire a prozelitismului sectant, fiindcă

Rolul credincioşilor mireni
 în Biserica Ortodoxă Română

avem credinţă, sau nădejde; dacă mai trăim în comunităţi
organic constituite şi nu în societăţi antagoniste. Dumnezeu a
vrut să ne testeze dacă mai cunoaştem faptul că drumul spre
El este prin celălalt.

Ca unul ce a fost în acele zile în aproape toate punctele
zonei sinistrate din Eparhia Romanului, aş putea spune că
testul divin a fost trecut cu bine. Oamenii care au pierdut
agoniseala lor de o viaţă au fost ajutaţi cu generozitate de
confraţii lor. Sute de tone de alimente, cereale, materiale
de construcţie au sosit din toate părţile Moldovei, din alte
părţi ale ţării sau din străinătate. Am văzut ajutorare şi
întrajutorare. preoţii din zona respectivă au fost zi şi noapte
în mijlocul credincioşilor lor pentru a le întări moralul şi
pentru a împărţi donaţiile sosite în regiune. De asemenea,
mănăstirile noastre din zonă, deşi au fost rupte şi ele de
lume, multă vreme au fost gazda sinistraţilor. Am simţit,
încă o dată că suferinţa nu desfigurează, ci transfigurează.

În încheiere, felicităm şi binecuvântăm pe toţi pentru
curajul, discernământul selectiv, abnegaţia şi dreapta
socoteală de care au dat dovadă în acele momente grele,
rugând pe Bunul Dumnezeu să socotească lucrarea lor
sfântă ca dreptate în perspectiva mântuirii.

CINE-I VINOVAT...?
(urmare din p. 2)

Preot Cristian MAZILU
(continuare în p. 7)
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sfetnici. Primul, MENE, însemna, după
tâlcuirea profetului Daniel, măsurat. Al
doilea, TECHEL, cântărit în cumpănă
şi găsit lipsă. Al treilea, UFARSIN sau
FARES, împărţit.

De bună seamă că degetul lui
Dumnezeu a scris cele trei cuvinte
de judecată a regelui caldeu
Baltazar care a şi fost ucis în
aceeaşi noapte a ospăţului său orgiastic.

Din când în când, acest deget
mustrător atrage atenţia lumii la marele
ospăţ al vieţii, când încep a fi profanate
legile sfinte, ca odinioară în cetatea
Turnului Babel. În vara aceasta, şi poporul
nostru s-a umplut de spaima mâinii lui
Dumnezeu. Un deget a scris pe harta
ţării noastre trei cuvinte neînţelese. Şi
puhoaiele de ape au ruinat, la mijlocul
ospăţului de vară, nenumărate familii din
diverse zone ale ţării, lăsând în urmă
sinistraţi şi lacrimi. Canicula ce a urmat
după aceea a fost resimţită de toţi,
potopul, însă, de o parte din oameni. Mai
întâi a venit furia apelor, ca un
avertisment spre pocăinţă, apoi căldura
înăbuşitoare ca o pedeapsă pentru lipsa
actului penitenţial general. Acum totul
intră în normal, lumea păcătuieşte ca şi
mai înainte, în gospodăriile refăcute
spaimele încep să se uite şi viaţa se
leagă cu cea dinainte fără nici o
transformare sau înnoire spirituală.

Revenind la potopul de ape multe,
cine poate înţelege de ce Dumnezeu a
ridicat fulgerul cu amândouă mâinile şi
l-a trimis să lovească între atâtea ţinte
şi zona şi oraşul nostru (cf. Iov 36, 32)?
Au fost ele oare mai evidente în ochii
Lui din pricina vreunei nelegiuiri?

Cartea lui Iov, în capitolul 37,
versetele 2-5, descrie „…bubuitul
glasului Său şi tunetul care iese din gura
Sa. Peste toată întinderea cerului El
azvârle fulgerul Său şi fulgerul Său
ajunge până la marginile pământului. În
urma fulgerului vine un muget prelung.
El tună cu glasul Lui zguduitor, El nu
mai împiedică fulgerele cât timp glasul
Lui răsună. Dumnezeu cu tunetul Său
săvârşeşte minuni, El face lucruri mari
pe care noi nu putem să le pricepem“.
Când această descătuşare a forţelor
cereşti poartă pecetea mâniei
dumnezeieşti, toată această descriere
se învăluie în întuneric şi groază şi
dezvăluie o replică divină a nelegiuirilor
de sub soare. Citind, în acest sens,
această descriere biblică a revărsărilor
de ape multe, ne punem întrebarea: de
ce a îngăduit Dumnezeu ca unii dintre
noi să fim urgisiţi cu acest fel de
pedeapsă şi în anul acesta?

Se foloseşte oare Dumnezeu de
această strategie cerească, la noi ca
şi în alte ţări, numai pentru a pedepsi
unele păcate locale sau şi pentru a crea
pentru ceilalţi un drum spre fapta milei
creştine? Nu este oare aceasta o
chemare a tuturor pe o treaptă mai
înaltă, o uşă de mântuire pentru toţi?

La Mântuitorul au venit odată câţiva
oameni care i-au adus vestea înfricoşată
a uciderii de către Pilat a unor galileeni al
căror sânge li l-a amestecat cu jertfele
lor. Aceştia erau aşadar la o manifestare
religioasă. Erau ataşaţi Sinagogii, dar
săvârşeau şi păcate de care nu se
pocăiau. Nu împleteau jertfele pentru
păcate cu lacrimile pocăinţei. Atunci
Mântuitorul a tras o concluzie care-i va fi
pus pe gânduri pe acei purtători de veşti
rele: „Credeţi, oare, că aceşti galileeni
au fost ei mai păcătoşi decât toţi
galileenii, fiindcă au suferit acestea? Nu!
Zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi
veţi pieri la fel.“ Apoi continuă cu un alt
exemplu ca să le arate Judecata lui
Dumnezeu: „Sau acei optsprezece inşi
peste care s-a surpat turnul din Siloam
şi i-a ucis, gândiţi, oare, că ei au fost
mai păcătoşi decât toţi oamenii care
locuiau în Ierusalim? Nu! Zic vouă; dar
dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la
fel.” (Luca 13, 1-5)

Fie pe canalele mediatice, fie prin viu
grai ori prin vedere, au ajuns şi la noi veştile
despre inundaţiile din vara aceasta, care
ne-au făcut să ne punem multe semne
de întrebare. Au avut sinistraţii păcate
grele care nu se pomenesc la noi ceilalţi
de au suferit aşa? Au fost mai păcătoşi
decât ceilalţi români de-au pătimit numai
ei? Sfântul Vasile Cel Mare, în Omilia a
IX-a, intitulată: «Că Dumnezeu nu este
autorul relelor» zice: „Epidemiile care se
abat asupra oraşelor şi popoarelor,
uscăciunea văzduhului, nerodirea
pământului, ca şi toate celelalte nenorociri
care se întâmplă în viaţa fiecăruia, au
scopul de a opri creşterea răutăţii. Deci
Dumnezeu trimite nişte nenorociri ca
acestea, ca să înlăture naşterea
adevăratelor nenorociri. Bolile trupeşti şi
nenorocirile din afară sunt făcute pentru
zăgăzuirea păcatului. Deci Dumnezeu
distruge răul; dar răul nu este de la
Dumnezeu. Pentru că şi doctorul înlătură
boala, dar nu bagă în trup boala.
Distrugerile oraşelor, cutremurele,
inundaţiile, zdrobirea armatelor,
naufragiile şi pieirea a  nenumărate vieţi
omeneşti, pricinuite de pământ, de mare,
de văzduh, de foc sau de oricare altă
cauză, se întâmplă spre înţelepţirea
supravieţuitorilor, că Dumnezeu

înţelepţeşte prin plăgi obşteşti răutatea
oamenilor” (PSB 17, pp. 439-440).

Este vorba, deci, despre păcat,
zăgăzuirea păcatului şi înţelepţirea
supravieţuitorilor. Toate cetăţile din jurul
Sodomei erau cufundate în păcatele
strigătoare la cer de atunci. Toţi
galileenii aveau nevoie de pocăinţă o

dată cu jertfele de animale pe
care le aduceau şi toţi ieru-
salimitenii căzuseră în aceleaşi

păcate ca cei de sub dărâmăturile
turnului Siloamului. Şi noi, toţi românii,
am căzut în păcate ce nu se pot pomeni
aici dimpreună cu toţi cei care au fost
ţinta apelor pustiitoare.

Sodoma şi Gomora au plătit şi pentru
păcatele celorlalte cetăţi, spre înţelepţirea
lor. Galileenii măcelăriţi de Pilat, la fel,
pentru conaţionalii lor. Şi cei optsprezece,
pentru răutatea întregului Ierusalim, în
vederea mântuirii cetăţii sfinte.

Sărmanii noştri români şi concetăţenii
noştri trecuţi prin încercarea apei în vara
aceasta au suferit pentru păcatele noastre,
ale tuturor. Oare păcatele sodomenilor nu
sunt şi la noi? Ba mai-marii ţării se zbat
să le dea şi temei legal. Făţărnicia
galileenilor nu se poartă şi la noi? Creştini
cu numele, credincioşi de duminică
dimineaţa, asta suntem cei mai mulţi.
Gata oricând să-L răstignim pe Hristos ca
împlinitorii Legii din Ierusalim. Pentru
păcatele noastre, ale tuturor, a fost rândul
fraţilor noştri din zonele sinistrate din vara
aceasta. Dar dacă nu ne vom pocăi, toţi
vom plăti la fel.

În acest sens, a ajuta pe cei
sinistraţi este o obligaţie morală, o
datorie de plătit, pentru că ei au ispăşit
păcatele ţării întregi. Şi ispăşirea a fost
pe măsura păcatelor, ceea ce înseamnă
că fărădelegile noastre, ale românilor,
au început să fie strigătoare la cer.
Ajutorul pe care l-au dat lor şi încă li-l
mai dau Biserica şi Statul este propriu-
zis o plată dreaptă şi nu faptă de milă.
Cunoştinţa păcatului din noi ne pleacă
la această asumare a mâniei
dumnezeieşti pentru vinovăţia noastră,
a tuturor. Dar pedeapsa de după aceea,
cu împrăştierea de tot a norilor şi
uscarea întregului pământ, este semn
că n-am înţeles urgia dintâi. Ne-am
făcut nume cu faptele milosteniei
noastre până şi pe canalele mediatice
pentru a ne face cunoscută activitatea
noastră socială şi a ne lăuda toată
lumea. Dar nu ştim câţi dintre noi ne
vom fi plâns păcatele, hotărându-ne la
o viaţă nouă, în urma acestor semne
cereşti?! Oare ce vom face când toţi
vom suferi la fel? Care este răspunsul
nostru acum? Sau încă ne mai
răzvrătim, ca la răscoala lui Core, ca
să şi pierim la fel? Cine ne va mai ajuta
oare, sau cine se va mai mântui atunci?

(urmare din p. 1)

DEGETUL LUI DUMNEZEU
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În evlavia creştină din Răsărit, cinstirea Sfintelor Moaşte
ocupă un loc deosebit de important. Toţi Sfinţii, adunaţi în jurul lui
Dumnezeu, alcătuiesc împreună scară între pământ şi cer,
dovadă a mântuirii omului. Prezenţa binecuvântată a Sfinţilor se
manifestă în Biserică nu numai prin imaginile lor sacre, cunoscute
din icoane, ci şi prin Sfintele Moaşte, rămăşiţe pământeşti ale

petrecerii lor duhovniceşti în această lume. Dumnezeu dă Sfinţilor
care – după ce au trecut la cele veşnice, au devenit hristoşi după
har – puterea de a transmite şi a împlini voia Sa, printr-un ajutor
activ, văzut sau nevăzut, pe care ei îl acordă tuturor
dreptcredincioşilor creştini. Fiind vorba de manifestarea puterii
divine, care se descoperă sub forma păstrării nestricăcioase a
osemintelor aleşilor Domnului, moaştele constituie o mărturie
evidentă a dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Cultul sfinţilor este, aşadar, un imn de slavă adus lui
Dumnezeu, prin aleşii Lui (Ps 67, 36), constând în cinstirea,
invocarea şi imitarea lor. Nu este un cult de adorare, ci de
venerare; nu înlătură şi nici nu micşorează cu nimic cultul lui
Dumnezeu, ci, dimpotrivă, îl împodobeşte, îl ilustrează şi-l
întăreşte, evidenţiind rolul Mântuitorului de unic Mijlocitor şi
Sfinţitor al Creaţiei. Sfinţii sunt mădularele lui Hristos,
îndumnezeite, ajungând, în cursul vieţii lor pământeşti, lăcaşuri
curate ale Domnului (II Cor 6, 16). Creştinii văd în Sfinţi pe
prietenii, fiii şi moştenitorii lui Dumnezeu: „Toti câţi L-au primit
le-a dat putere să ajungă copii ai lui Dumnezeu“ (In 1, 12) .

Mărturii ale prezenţei lui Hristos în lume, moaştele
sunt, deopotrivă, dovezi ale nemuririi sufletului şi
prefigurări ale vieţii veşnice. Puterea lui Hristos e
nestricăcioasă, iar acolo unde ,,locuieşte“ (II Cor 12, 9) sau în
cei „care sunt ai lui Hristos Iisus“ (Gal 5, 24), ea împărtăşeşte
incoruptibilitatea chiar şi trupurilor „adormite“. Din faptul că nu
toate trupurile Sfinţilor care au murit săvârşesc minuni, căci nu
toate se bucură de această „primă înviere“ (Apoc 20, 6), putem
deduce că incoruptibilitatea nu constituie o răsplată pentru
vrednicia aleşilor lui Hristos, care la „a doua înviere“ se vor
încărca toţi de slava veşnică, ci un indiciu dumnezeiesc care
ne aprinde şi ne susţine credinţa în continuarea vieţii noastre
spirituale de pe pământ, în Împărăţia lui Dumnezeu.

Sfânta Evanghelie, în relatarea Învierii lui Hristos, notează,
printre altele, aceste împrejurări:  piatra mormântului a fost
ridicată de un înger, a cărui coborâre din cer a fost însoţită de
un cutremur,  femeile mironosiţe au găsit mormântul gol,  Petru,
şi apoi Ioan, privind în mormânt, „au văzut giulgiurile singure
zăcând“ (Lc 24, 12). Însă mahrama, care fusese pe capul
Mântuitorului, se găsea şi ea înfăşurată la o parte într-un loc

(In 20, 6-7). Giulgiul şi mahrama sunt mărturii ale Învierii lui
Hristos (Cf. In 20, 8). Noi nu le mai avem astăzi, în concret, ca
dovezi ale Învierii, dar, în schimbul lor, avem Sfintele Moaşte.
Incoruptibilitatea Sfintelor Moaşte susţine credinţa că există o
legătură specială între sufletul Sfântului şi osemintele sale, pe
care moartea nu le poate distruge, în sensul că spiritul acestuia
nu părăseşte cu desăvârşire trupul, menţinând totodată în
moaşte o putere dumnezeiască şi care tot prin suflet lucrează.
Nestricăciunea acestora este, de asemenea, o descoperire a
nestricăciunii, pe care Sfinţii o câştigă prin restaurarea lor în
frumuseţea cea dintâi, o dată cu dobândirea unei arvuni a învierii.

Păstrarea în nestricăciune a osemintelor pe care le avem de
la Sfinţi nu este singura minune pe care ni-o transmit aceste odoare.
Cele mai multe şi mari minuni în legătură cu osemintele Sfinţilor ne
sunt descoperite în legea harului. Asterie al Amasiei zice într-un
Panegiric: „Sfântul Foca, după moarte, hrăneşte cu mai multă
îmbelşugare decât hrănea odinioară Iosif, Egiptul. Iosif împărţea
grâul pe argint; Foca îl dă în dar celor lipsiţi“. Prin Sfintele Moaşte,
demonii sunt puşi pe fugă, bolile sunt alungate, bolnavii se vindecă,
orbii văd, leproşii se curăţă, ispitele şi supărările se risipesc, şi se
pogoară „toată darea cea bună de la Tatăl luminilor“ (Iac 1, 17)
peste cei care-o cer, prin ele, având credinţă neîndoielnică.

Cinstirea Moaştelor Sfinţilor, în raport cu închinarea adusă
lui Dumnezeu, este relativă, dar plină de evlavie. Biserica nu
aduce pentru Sfinţi jertfă şi nici nu le acordă închinare
dumnezeiască, ci un cult de iubire şi respect, ca unora ce
sunt dăruiţi de Dumnezeu cu fericirea de a fi slujitori şi casnici
ai Săi. În schimb, ea consideră osemintele lor un altar de
jertfă. De aceea, în Biserica primară, Sfânta Liturghie era

săvârşită pe mormintele martirilor. „Dacă Hristos într-adevăr
se poate vedea şi pipăi undeva în lumea aceasta, în carne şi
oase, apoi aceasta se poate în Sfintele Moaşte. La urma urmei,
aceste moaşte sunt biserica adevărată şi altarul cel adevărat,
zidirea nu-i decât o imitare“, zice Nicolae Cabasila (Despre
viaţa în Hristos, Sibiu, 1940, p. 131). În cinstirea Sfintelor
Moaşte la altar, avem cea mai evidentă şi sigură dovadă că
Biserica Ortodoxă nu a confundat niciodată slujirea şi adorarea
cuvenită lui Dumnezeu, cu cinstirea pe care ea o acordă
Sfinţilor, tocmai pentru că le-a trăit pe amândouă într-o legătură
organică. Cinstirea Sfinţilor este expresia grăitoare a unităţii
de trăire a Bisericii luptătoare cu cea triumfătoare, care
împreună formează „un singur trup“ al cărui cap este Hristos
şi al cărei viaţă este Sfântul Duh. Prezenţa si lucrarea Duhului
se descoperă în bogăţia de minuni care izvorăsc din viaţa
tainică a Sfintelor Moaşte.

SENSUL SFINŢENIEI MOAŞTELOR ŞI AL CINSTIRII LOR ÎN ORTODOXIE

Preot Daniel NICHITA

Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ
foto: Pr. Petru Roncea
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Oraşul nostru, binecuvântat de Dumnezeu cu cele mai
multe biserici, are marele privilegiu de a fi sub oblăduirea
Maicii Domnului…Când afirm aceasta, mă gândesc la
cele trei biserici închinate Maicii Domnului, şi anume:

Biserica de la cimitir cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului“, prăznuit la 8 septembrie.

Biserica „Răducanu“ care are hramul „Buna Vestire“,
prăznuit la 25 martie.

Biserica „Precista“ cu
hramul „Adormirea Maicii
Domnului“, prăznuit pe 15
august.

Iată trei sărbători închi-
nate Maicii Domnului şi trei
biserici ocrotite de ea!

Dacă ţara noastră a fost
numită pe bună dreptate
„Grădina Maicii Domnului“,
de aici am putea spune că şi
oraşul nostru este „grădinuţa“
Maicii Domnului, unde cu toţii
suntem chemaţi să răsădim
florile credinţei noastre, să le
udăm cu sudoarea dragostei
şi să le plivim de buruienile păcatului, făcându-le să crească
viguros şi pline de mireasma Duhului Sfânt.

În această „grădinuţă“ fiecare să-şi aducă obolul său.
Maica Domnului ne cheamă să călcăm pragul

bisericilor, pentru a ne înarma cu armele dreptei credinţe şi
a vieţui în dragoste şi unitate. Pacea divină se revarsă peste
noi atunci când ne străduim să fim fii buni ai Bisericii lui
Hristos al cărui cap El este iar noi mădulare vii sau ramuri
altoite pe trupul Lui tainic.

Ramura, atât timp cât rămâne pe tulpină, se hrăneşte şi
rodeşte. Dacă o ramură este despărţită de trunchi, ea se usucă.
Nu mai are de unde se hrăni, nu mai are de unde trage seva vieţii.

De aceea, cei ce suntem credincioşi – şi cu toţii trebuie
să fim – să ne hrănim din Harul lui Hristos care se pogoară
prin Biserică în fiecare dintre noi, cei care am primit Taina
Botezului şi  Mirungerii…

„Cine nu are pe Dumnezeu de tată şi Biserica mamă,
acela nu se poate mântui“, după cum ne învaţă un Sfânt
Părinte… Sau cum ne spune marele Eminescu: „Biserica
este mama neamului nostru“.

Iar pentru noi, cei din Tg. Ocna, Biserica ne este de
două ori mamă: o dată, pentru că este mama noastră a
tuturor, şi a doua oară, pentru că aceste biserici au fost
închinate în mod special ei. Pentru a fi mai relevant în cele
spuse, voi aduce în amintire hramul de la biserica
„Precista“ – Adormirea Maicii Domnului.

Încă din cele mai vechi timpuri, de pe la anul 1662,
când a fost zidită, şi apoi de la 1860, când a fost refăcută,
ea a adunat sub aripile ei, încă din ajun, pe 14  august,
sute de credincioşi pentru a lua parte la Prohodul Maicii
Domnului, prohod care în alte parohii nu se făcea…

Aici, la Precista, cei binecredincioşi veneau să aducă
un prinos de rugă Maicii Domnului. La fel ca şi ei, noi cei

de astăzi, aducem  laude celei  care, prin „adormire lumea
nu o a părăsit, mutându-se la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu
rugăciunile sale să izbăvească din moarte sufletele
noastre“…

Mutarea ei la o altă viaţă este speranţa vieţii noastre
celei veşnice. Şi acolo, Maica Domnului va fi cu noi, cei
care am cinstit-o după cuviinţă în viaţa aceasta.

Precum odinioară, „de la
margini“, Apostolii la
Ghetsimani s-au adunat, ca
trupul Sfintei Fecioare cu
cântări să-l îngroape, aşa şi
noi, bunii creştini ai oraşului,
împreună cu soborul de preoţi
ne adunăm în fiecare an în faţa
Sfântului Epitaf al Adormirii
Maicii Domnului, pentru a o
prohodi, a o conduce pe drumul
care ni-l deschide spre
împărăţia Fiului ei şi Dumne-
zeului nostru. Astfel îi cântăm:

„Azi, la sărbătoarea ta/
Glasul nostru-ţi va cânta / O
cântare de mărire / Pentru

Sfânta-ţi adormire.// Te rugăm să o primeşti / Şi pe toţi să-i
mântuieşti / Ca o Maică preaiubită / Şi de oameni mult cinstită.
// Roagă dar, pe Fiul tău / Izbăvire de cel rău / Să dea celor
ce-L iubesc / Iar pe tine te cinstesc. // Fiindcă te-ai
învrednicit / Către Domnul preaiubit, / De mult har mântuitor,
/ O, podoaba sfinţilor!“

O cinstim pe Maica Domnului, în primul rând, pentru că
a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos Care este Fiul
lui Dumnezeu, deci ea este Născătoare de Dumnezeu.

Este Maica Domnului dar şi maica noastră a tuturor
celor care cu bună credinţă o cinstim. Ea, după cum ştim,
nu a mai avut alţi copii. Şi apoi nici nu ne putem imagina
că, după o viaţă sfântă petrecută la templu şi după toate
câte i-a vestit îngerul Gavriil la Buna Vestire, ar fi putut
gândi la o altă viaţă decât cea dedicată Fiului ei şi
Dumnezeului nostru.

Dovadă că nu a mai avut alţi copii este faptul că Iisus
pe cruce o încredinţează Apostolului Ioan. Dacă ar fi avut
alţi copii, cu siguranţă o lăsa în seama acestora.

Ea a fost Fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii
şi după naşterea lui Iisus Hristos.

Aşa cum lumina soarelui pătrunde prin geam,
nealterându-i fiinţa, tot aşa şi puterea Duhului Sfânt a umbrit-o,
nestricându-i fecioria.

O mai cinstim şi pentru faptul că rugăciunile ei pot
mult înaintea Stăpânului… Şi de aceea să o rugăm,
zicându-i:

„Către tine, Maică Sfântă, rugăciune înălţăm,
Căci păcatul ne-nspăimântă şi de el vrem să scăpăm.
Ruga noastră cea fierbinte să o duci la Fiul tău,
Şi să-L rogi cu dulci cuvinte să ne ia sub scutul Său…“

O, MAICĂ  PREACURATĂ

Preot Constantin GENES
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Formarea imaginii creştine este determinată de
schimbările pe care creştinismul le-a adus în lume. O dată
cu apariţia unui Om nou, apare şi imaginea nouă care Îi
corespunde: creştinismul creează propriul său mod de viaţă,
propria sa viziune asupra lumii, propriul său „stil“ artistic.

Primii creştini foloseau, înainte de orice, simboluri biblice:
mielul, arca etc.

Astfel, pe lângă razele imaginii explicite ale Mântuitorului
Iisus Hristos, găsim o multitudine de reprezentări simbolice,
fie pictate în catacombe, fie sculptate în baso- sau alto-
reliefurile de pe sarcofage. Printre cele care utilizează forma
umană întâlnim, în primul rând, tipul Bunului Păstor care
apare încă din secolul I, d. Hr. Această imagine este strâns
legată de cea a Mielului – inspirată din textele biblice; de
exemplu: profetul Iezechiel în cap 34, şi David în psalmul 22,
figurează lumea ca pe o stână al cărei păstor este Dumnezeu.
Iar Mântuitorul Iisus Hristos reia această imagine biblică
atunci când vorbeşte despre Sine: „Eu sunt Păstorul cel bun“,
spune El (Ioan 10,14) sau: „Am venit pentru oile cele pierdute
din casa lui Israel“ (Matei 15, 24). Creştinismul îi oferă un
sens precis: Bunul Păstor  – Dumnezeu Întrupat – ia asupră-
Şi oaia cea pierdută, adică natura umană decăzută,
umanitatea pe care o uneşte cu slava Sa divină.

Unul dintre simbolurile cele mai răspândite în primele
veacuri creştine era cel al peştelui. Importanţa atât de mare
pe care o are peştele în textul Evangheliei a contribuit cu
siguranţă la adoptarea acestui simbol de către creştini. Însuşi
Iisus Hristos l-a întrebuinţat, adresându-se unor pescari de
oameni (Matei 4, 19; Marcu 1, 17): „Urmaţi-Mă şi vă voi
face pe voi pescari de oameni“.

Sensul ascuns al celor cinci litere ce compun cuvântul
IHTIS („Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul) este
primul dintre ele. Imaginea aceasta este figurată pretutindeni:
în picturile morale, pe sarcofage, în inscripţiile funerare, pe
diferite obiecte. Creştini purtau la gât peştişori din metal,
din piatră sau din sidef pe care figura inscripţia: „Fie
mântuirea Ta“ sau „mântuieşte“.

Un alt simbol hristic extrem de răspândit în catacombe
este cel al mielului care apare încă din secolului I, d. Hr.
Asemenea peştelui mielul este în acelaşi timp simbolul
Mântuitorului Iisus Hristos, al creştinismului în general, şi mai
ales al Apostolilor. Mieii care se adăpau la pâraie îi simbolizau
pe creştinii care beau apa vie a învăţăturii Evangheliei.

După cum se vede, subiectele reprezentate în primele
veacuri ale creştinismului erau fie în majoritate pure,
precum peştele, fie imagini istorice care serveau şi ele ca
simboluri: de exemplu, învierea lui Lazăr ca imagine a
învierii obşteşti ce va veni. O dată descoperit şi adoptat
de întreaga Biserică, orice simbol de acest gen (de exemplu
peştele) nu mai era modificat şi era utilizat de întreaga
lume creştină. El devenea parte integrantă a limbajului
simbolic comun, a limbajului simbolului, accesibil tot timpul,
indiferent de naţionalitatea sau cultura creştinilor.
Frumuseţea artei din primele veacuri creştine ţine mai ales
de posibilităţile pe care le deschide; ea nu atinge încă
plenitudinea scrisului său, dar promite o evoluţie nelimitată.

ARTA PRIMELOR VEACURI

Presb. Alina VAMANU

se ştie că eventualele victime sunt mai întâi rupte de
contactul viu şi constructiv cu preotul. În cazurile acestea
de izolare morală, rolul laicilor apare în prim plan. După
posibilităţi, ei trebuie să încerce să preîntâmpine alunecarea
de la unitatea Bisericii, punându-l la curent şi pe preot cu
astfel de situaţii. În acest fel, speranţele preotului de a-l
menţine în Biserică pe cel încercat vor fi reale şi el va putea
acţiona cât încă nu e prea târziu.

Revenind la rolul mirenilor în Biserica noastră, putem
aminti că în cazuri excepţionale mireanul are dreptul de a
săvârşi Sfântul Botez. Este vorba de acel „botez de
necesitate“ făcut muribunzilor care nu au fost botezaţi sau
în alte situaţii în care nu este nici un preot în apropiere.
Canoanele îndreptăţesc pe orice credincios să săvârşească
un astfel de botez, într-o formă simplă, desigur, doar cu
condiţia respectării formulei treimice şi a folosirii materiei
văzute.  Ulterior, dacă cel botezat în acest fel supravieţuieşte,
rânduiala e completată de preot.

La construirea şi repararea bisericilor, la înzestrarea cu
obiecte de cult şi cu inventar de uz comun, credincioşii pot
contribui cu toată pietatea şi dragostea. Prin actele de
binefacere faţă de sfântul locaş, credincioşii ortodocşi participă
la starea de preoţie aleasă. Ei asociază slujirea celor sfinte cu
darul lor hărăzit cultului divin. Ei vor ca acest dar să fie întrebuinţat
pentru nevoile Bisericii şi vor să-l vadă la loc de cinste.

Deoarece cuprinde o realitate văzută, Biserica avea nevoie
pe lângă disciplina adusă de credinţă, de cult şi de canoane
şi de o organizare administrativă serioasă. În principiu, Biserica
se conduce pe bază ierarhic sinodală. Conducerea ei e legată
de persoana episcopului care împărtăşeşte harul. La rezolvarea
problemelor care nu ţin însă de ordinea sacramentală, a
participat de la început şi elementul mirean.

În prezent, rolul mirenilor în conducerea Bisericii este
stabilit prin „Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române“. Ca o trăsătură generală, mirenii
sunt reprezentaţi la orice nivel de organizare bisericească,
de la Parohie până la Patriarhie.

Pe scurt vorbind, amintim că la nivel de parohie
funcţionează Adunarea Parohială, Consiliul Parohial şi
Comitetul Parohial compuse din mireni. Dintre ei se alege
epitropul parohiei care e mirean şi care e un important ajutor
pentru orice preot paroh.

La nivel de Eparhie funcţionează Adunarea Eparhială şi
Consiliul Eparhial care au în alcătuire clerici, dar şi membri
mireni.

În fine, la nivel central, funcţionează Adunarea
Naţională Bisericească, Consiliul Naţional Bisericesc şi
Colegiul Electoral Bisericesc ce reprezintă, prin
compoziţia lor, exemple clare de participare a elementului
mirean la viaţa Bisericii.

În concluzie, se poate spune că viaţa spirituală a
comunităţilor ortodoxe este dominată de raporturile între cler
şi popor. Participarea permanentă a mirenilor la cult este,
fără îndoială, dorită, pentru că întreţine treaz sentimentul şi
interesul lor religios şi moral. Bunul mers al unei parohii
depinde şi de colaborarea preotului cu epitropul şi cu membrii
Consiliului şi Comitetului Parohial. Această colaborare
permite edificarea tuturor credincioşilor cu problemele
Bisericii, ale parohiei în parte, ale credinţei şi ale cultului
divin şi asta sporeşte interesul şi respectul acestora faţă de
măreţul edificiu al rânduielilor liturgice.

Rolul credincioşilor mireni...
(urmare din p. 3)
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Răsărit în mijlocul Edenului, cu neputinţă de atins în
neasemănare cu Creatorul divin, Pomul vieţii, suprema
devenire a Pomului cunoştinţei binelui şi răului şi ascuns
sub coaja acestuia, se face icoană preînchipuitoare a Bisericii
ce aşteaptă, acoperită în tainele preînchipuirilor vechi-
testamentare, clipa când lumina Unuia Născut o va
descoperi lumii ca adevărată grădină şi anticameră a Raiului.

Grădină în grădină, biserica în curtea Domnului devine
colţ de rai în mijlocul Raiului. Hristos S-a înălţat la cer, dar
frământătura Lui a ascuns-o în poporul dreptcredincios. A

aruncat aluatul veşnic viu în făina lumii s-o dospească
prescură pentru cer, ofrandă adusă Pomului vieţii întru
întoarcere euharistică spre înviere.

Deunăzi, intrând în grădina de Dumnezeu împrejmuită şi
păzită închinată Cuviosului Eftimie cel Mare cu statut de
avanpost al teatrului de război al Cireşoaiei, gândurile de mai
înainte le-am nutrit la vederea uimită a unei zvelte bisericuţe
transilvane ce-n mijlocul Edenului
de-aici pare de-a dreptul Pomul
Vieţii la care izgoniţii se pot
întoarce şi surghiuniţii-şi află sălaş,
căci iertarea Domnului a rupt
zapisul datoriei noastre şi suliţa cu
care-a fost împuns Răstignitul din
mijloc a îndepărtat heruvimul cu
sabia de flacără vâlvâitoare de la
intrarea Edenului. Făurită din lemn,
unică în peisajul trotuşan şi chiar
mai departe, cu turlă ameninţător
de ascuţită străpungând văzduhul
cu dor de cer, bisericuţa, parcă
luându-se la întrecere cu brazii
ce-nconjoară ca nişte santinele
nicicând adormite liniştea sacră
dinlăuntru, înveşniceşte-n lemnul
din ea viaţa viitoare.

Are a se bucura părintele stareţ
Claudiu de o astfel de ctitorie unică
în generaţia de azi. Mai ales de-i
va fi înfipt rădăcinile temeliei până-n
braţele eroilor al căror dor de liber-
tate s-o legene până la venirea

marelui Eliberator Iisus Hristos pe norii văzduhului către care
se-avântă sprintenă crucea din vârf. Şi au a se smeri şi ceilalţi
ctitori mari
şi mici, că
deşi n-au
ajuns la
treapta vo-
ievozilor, au
îndrăznit să-
şi înveşni-
cească nu-
mele pe ca-
le ctitori-
cească. Şi
celor mai
mari, ca şi
celor mai
mici, dar şi
cititorilor
care vor
zbura să va-
dă visul cu
ochii le ada-
ug o versi-
ficare a poetului ardelean Traian Dorz, pentru acest adevărat
Pom de viaţă dătător în miez de Liturghie:

Bisericuţă Transilvană, tu pari un psalm sfios şi sfânt
uitat de îngeri pe-o sprânceană mai mult de cer ca de pământ.

Ce sfinţi ţi-au măiestrit fiinţa,
din ce divini stejari şi brazi,
că tu ne-nveşniceşti credinţa
şi dragostea ne-o ţii şi azi!

Ce soare ţi-a sfinţit aura
din vârful unghiului divin,
că şi-azi, lumina şi căldura,
întregi, în noi, din El ne vin!

Ce taină-i orişice icoană,
ce jertfă-i orişicare dor,
că-n orice zid, când plânge-o Ană,
moare-un Manole-ntr-un izvor!

Ai numai lacrimi şi iubire
la orice-ncheieturi de trunchi;
spre sfânta ta alcătuire
nu pot să vin, numa-n genunchi.

...Bisericuţă Transilvană,
azi pari un grai tăcut şi frânt
a-nştiinţare şi-a dojană
că noi uităm un legământ...

POMUL VIEŢII

Preot Petru RONCEA

Bisericuţă Transilvană
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De oriunde te-ai apropia de această zonă, însoţit de
pufaitul trenurilor dinspre Adjud sau de zgomotul greoi al
maşinilor forestiere, la orice oră din zi sau din noapte, locurile
ce înconjură vârful Cireşoaia transmit călătorului mesaje adânci
de istorie grea.

Şerpuitoare, drumurile urmează, parcă înfrăţindu-se cu
istoria, Valea Trotuşului, cu o tainică bucurie, o iubire ascunsă
pentru locurile acestea care au fost martore, atunci, în vara
anului 1917, ale uneia din cele mai dramatice lupte din Războiul
pentru Întregirea Neamului. Monumentele de la Oituz, Coşna,
Cireşoaia, Măgura stau mărturie a recunoştinţei Neamului
pentru jertfa celor 14.000 de ostaşi români care au nimicit, cu
preţul vieţii lor, orice încercare a trupelor inamice de a ocupa
Valea Trotuşului, şi Comandamentului Armatei Române care
însufleţea şi încuraja soldaţii, respingând inamicul de pe
înălţimile ce dominau localităţile Oituz şi Slănic şi ferind astfel
căile de comunicaţie de pe Valea Trotuşului.

 În confruntările aprige de la Cireşoaia şi Coşna, de-a
lungul a trei zile, 27 august – 1 septembrie, şi-au pierdut viaţa
peste 12.000 de ostaşi români. Regimentul 8 Vânători, Batalionul
Vânătorilor de munte şi un divizion de artilerie au fost măcinate
de „Uraganul de foc”. Când bubuitul tunului în jurul munţilor a
amuţit, a apărut pe locul brăzdat de tranşee pădurea de cruci
de mesteacăn ce însemnau mormintele celor căzuţi. Crucile
au putrezit, au fost înlocuite şi au putrezit din nou.

Numele unor eroi ca: poetul bucovinean Ion Grămadă,
caporalul Constantin Muşat, plutonierul Talpan, locotenentul
Gheorghe-Ioan Preoteasa, medicul Mircea Bruteanu şi alte
zeci şi sute de eroi se regăsesc în cimitirele de la Poieni şi
de la Biserica „Sf. Nicolae“ din Tg. Ocna. Sunt zeci de
morminte, în această zonă, ridicate în memoria eroilor căzuţi
pe Vârful Cireşoaia. Cu mulţi ani în urmă, de 9 mai, iar în
ultimul timp de „Înălţare“ clopotele bisericilor şi mănăstirilor
de pe Valea Trotuşului cheamă iar şi iar eroii căzuţi să
primească ofrande din mâna bătrânilor şi florile din mâna
elevilor: „Presăraţi pe-a lor morminte / Ale laurilor flori / Sa le
fie dulce somnul / Fericiţilor eroi.“

Într-o zonă cu aşa de puternică spiritualitate creştină,
ridicarea unei mănăstiri pe locul unde, cu 80 de ani de
urmă cei rămaşi în viaţa îşi căutau rudele căzute, este o
binecuvântare de la Dumnezeu.

La 1 ianuarie 2000, Episcopia Romanului a aprobat
zidirea ş i înfiinţarea mănăstirii „Sf. Eftimie Cel Mare”,
situată în oraşul Tg. Ocna, zona Poieni, punctul Cireşoaia.
Accesul se realizează pe un drum auto-petrolier, pietruit
în lungime de circa 5 km, care porneşte din şoseaua
naţională (DN 12, între Km 97-98).

Amplasamentul se află la o altitudine de circa 600 de
metri, înscriindu-se aproximativ, în aceeaşi curbă de nivel cu a
mănăstirei „Măgura Ocnei“.

Mănăstirea este aşezată la o distanţă de 1 km de cele
cinci cruci închinate eroilor de pe vârful Cireşoaia. Drumul spre
mănăstire descoperă o frumuseţe a muntelui, dorită a fi văzută
de orice turist.

Lăcaş de cult, ridicat cu menirea de a omagia şi întreţine
cultul eroilor în zona Cireşoaia, mănăstirea este în acelaşi timp
lespede funerară a atâtor regimente înghiţite de focul Războiului
de întregire a neamului din anul 1917.

Urcând muntele, respirând aerul proaspăt şi sănătos,
când ajungi sus, la mănăstire, nici nu-ţi vine a crede că în urma
cu câţiva ani, aici nu era decât o linişte adâncă ce proteja
vegetaţia bogată şi frumoasă, cu încărcătură dramatică a
evenimentelor trecute.

Mănăstirea, delimitată acum de un gard împrejmuitor,
dezvăluie chiar de la intrare un proiect îndrăzneţ. Cele două
construcţii de-o parte şi de alta a bisericuţei, locul din stânga,
însemnat pentru ridicarea Paraclisului, a chiliilor şi a Trapezei
revelează o aplecare şi o umilinţă plină de răspunderea de a
statornici locul în legea lui Dumnezeu. La un an de la ridicarea
mănăstirii, în anul 2001, de ziua eroilor, la Înălţare s-a făcut un
pelerinaj, la care au participat peste 300 de oameni şi s-a
oficiat atunci şi slujba de pomenire chiar pe locul unde au
căzut eroii de la Cireşoaia.

A fost un act de dreptate şi recunoştinţă – un dar dus
acelora care au dăruit totul şi propria viaţă – pentru neam şi
pentru ţară.

Adunarea pelerinilor la mănăstirea „Sf. Eftimie cel Mare“
închinată eroilor a fost un act de repetare peste timp a unei alte
cinstiri făcute chiar atunci, când rănile pământului sângerau
încă în pârjolirea focului.

De trei ori în octombrie 1917, în martie – aprilie 1918 şi în
august 1918, Majestatea sa, regina Maria a României a vizitat
Valea Trotuşului şi s-a oprit în zona Cireşoaiei, la Comăneşti,
Tg. Ocna, Oneşti şi Casin, controlând dispozitivele de lupta şi
starea de spirit a armatei. „Pe atunci mă aflam într-o lume vie,
fremătând de dorinţa arzătoare de a lupta. Fiecare soldat era
singur de puterea lui şi aprins de râvna de a învinge pe
duşmani”**. Eroismul şi curajul ostaşilor confereau acestor
locuri emblema naţională ca şi pentru Mărăşeşti şi Oituz.

Se păstrează şi azi o fotografie de la „Masa Reginei“, din
6 August 1918, când Majestatea sa Regina Maria, însoţită de
A.S.R. Principele Carol şi Principele Nicolae săvârşeau o cinstire
a eroilor căzuţi pe Vârful Cireşoaia, printr-o masă comună cu
ofiţerii superiori ce conduseseră formaţiunile militare şi cu
oamenii din împrejurimile Cireşoaiei.

„După prânz, am mers la Cireşoaia, chiar în vârful
muntelui, unde fusesem toamna trecută în tranşee (...). Peste
tot locul, mici morminte părăsite, fără nume, risipite ici şi colo,
pe câmpul de bătălie, privind în veşnica singurătate, splendidul
peisaj de pe vârful muntelui.
Acolo unde cursese sângele ş iroaie, creşteau acum
micşunelele (...). Poate că strălucita lor culoare era datorită
faptului ca rădăcinile se hrănesc cu sângele eroilor (...). Singura
mea mulţumire a fost să rostesc câteva rugăciuni lângă
mormintele părăsite ale soldaţilor” **.
     Astăzi eroii de pe vârful Cireşoaia nu mai sunt singuri. Clopotul
mănăstirii ,,Sf. Eftimie cel Mare“ îi ajută să-şi rostească visul
generaţiilor viitoare.

     **   Maria, Regina Românilor - „Povestea vieţii mele.“  vol. III,
ed. II, Iaşi, Ed. Moldova, 1991, pag. 435;

*** Ibidem.

CINSTIRE ADUSĂ  EROILOR NEAMULUI

Protos. Claudiu Constantin  PANŢÂRU
Mânăstirea „Cuv. Eftimie Cel Mare“, Tg. Ocna
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Se străduiesc filosofii aici, pe buza
pământului, şi deosebit de ei,
ezoteriştii, artiştii, antropologii,

istoricii, etnologii, esteţii şi truditorii altor ştiinţe să
zămislească omului istorie clară şi chip cunoscut.

„Şi totuşi, cum nu ştim încă de unde venim,
şi pentru că singura măsură care poate cuprinde
popoarele este Tatăl, spune românul, alungând
îndoiala: venim de la Dumnezeu!“

Nu prea ştim bine ce suntem şi pentru că în
viaţă nu ne putem lipsi de un punct de sprijin,
spunem şi noi, împreună cu Sfinţii din
firidele bisericilor, că suntem robii lui
Dumnezeu. Iată-ne, pentru a doua
oară deci, ocolind în buna cuviinţă a satului,
aproximările docte ale fracţionatei lumi ştiinţifice.

Nu ştim nicicum încotro ne ducem, dincolo
de răscrucile timpului, şi murmurăm împreună cu
ţăranul descoperit în faţa Crucii din ţintirim, că ne
întoarcem cu toţii la Dumnezeu.

O fi bine? O fi rău, pe drumul acesta scurt
de la Dumnezeu până la Dumnezeu, să ne
rupem din timp ca să ne sfătuim cu ţăranul român?

Fiinţe gânditoare, noi, oamenii, ne mai
găsim, uneori, sub potopul de griji ale vieţii, câte
un mic răgaz pentru reculegere şi ne folosim
atunci de el ca să încercăm să punem puţină
ordine în prea numeroasele aproximaţii cu care
ne este restituită identitatea. Se împotrivesc însă
valuri grele de ceaţă ridicate din ziare, din
televizor, din vitrine şi din eşapamentele maşinilor
şi maşinaţiunilor cu care ne dăruieşte atât de
discutabila civilizaţie a acestui veac.

Fie ca lumina adevărată să se prelingă atunci
dinspre sufletele noastre, ascunse în tainiţe răcoroase
şi neştiute, către propriile minţi încinse de goana
bezmetică după micuţa dreptate, pentru a le face să
tacă şi să primească în smerenie balsamul Adevărului.

Cât mă priveşte, atunci când caruselul
fericirilor atroce ale humei cu zgomotele şi
rătăcirile ei agresive din acest început de mileniu
îmi ameninţă fiinţa, simt nevoia să mă salvez
întorcându-mi tot mai des faţa către munţii din
ziare şi spre limba română.

Am atunci convingerea şi mulţumirea
secretă că suntem un popor atât de bogat prin
ce ne-au lăsat străbunii, încât niciodată iarmarocul
şi carnavalul deşănţat regizat de cei ce ne promit
fericirea, scrutându-ne rece în gaura neagră a
banului, nu vor putea să ne smintească sufletul
ori să ne aburească privirile mai mult de o clipă.

Există undeva, în două sau trei locuri din ţara
aceasta, nişte vulcani noroioşi. Am văzut fenomenele
acestea ciudate în treacăt, într-o călătorie oarecum
grăbită pe valea Slănicului, din Ţara Buzăului.

Câteva cratere pline cu noroi forfotesc, sforăind
de miasme sulfuroase aruncate tocmai din adâncurile
pământului. Ajunse sus, presiunea acestor gaze
ridică, ba ici, ba colo, bule urduroase de noroi.

Şi aceşti ochi de broască urâtă, mari şi tulburi
ca nişte ochi de drac cu pieliţe murdare şi
tremurătoare, cresc şi se dilată parcă umflaţi de o
curiozitate imensă până când, descurajaţi şi
dezamăgiţi în lăcomia lor iscoditoare, sfârşesc prin

a plesni, înciudaţi parcă, de puţina roadă pe care
cel rău o poate culege de pe aceste locuri.

Sufletele noastre s-au îndepărtat grăbite de
asemenea spectacol şi, în scurtă vreme, de
amintirea acestor plesnituri, ne-au spălat verdele
pădurii şi curăţia contagioasă a cerului care se
strecura liniştitor printre pomi.

Şi iată că, la numai cincisprezece kilometri
de bolboroseala saponificată a noroiului, ne-au
apărut să ne uimească şi să ne umple inima de o
gravă expresivitate în cadenţa cu care apăreau

şi dispăreau în fuga maşinii oamenii cu găleţi,
pomii văruiţi, fântânile, casele şi troiţele.

Pentru că tot la patru-cinci porţi se ivea,
cam de înălţimea omului, câte o troiţă. O cruce
mai mică sau mai mare de lemn sau din piatră,
văruită sau oxidată de vremuri, uneori uşor
înclinată de curgerea timpului, dar întotdeauna
cu silueta Celui jertfit, sau cu o iconiţă sfinţită
adăpostită în inima ei. Toate aveau acoperiş
îngrijit, sugerând o cupolă sau o boltă şi flori
multe sădite de jur împrejur în interiorul câte unui
micuţ gard alb cu zăbrele.

Le priveam bucuros şi mirat şi mă întrebam
cine, când şi de ce le-a ridicat acolo, atât de diverse
ca formă şi de numeroase, atât de îngrijite şi de
familiare suflării noastre. Bănuitul răspuns s-a ridicat
de data aceasta din adâncul de inimă: ION, MARIN,
PETRE, VASILE, GEORGE. Dacă am fi coborât
însă am fi putut citi, poate, pe crucile de la marginea
drumului aceleaşi prenume prelungite în „ESCU“:
IONESCU, MARINESCU, PETRESCU,
VASILESCU, GEORGESCU… Ca şi cum la una
din răscrucile timpului de pe aceste locuri, cu mult
înaintea Judecăţii celei mari, un înger ager ar fi scris
într-o noapte cu o aripă muiată în lumină pe frunţile
strămoşilor lor şi pe crucile de la porţi o sentinţă:

„ION ESTE CU …“, „MARIN ESTE CU …
“, PETRE ESTE CU … “, aruncând pământul
acestui neam sub chiar privirea sfredelitoare a
Judecătorului nevăzut din Cer şi din inimi.

E ca şi cum poporul acesta român, unii din
semenii noştri, rămân să-şi primească judecata
de apoi sub semnul crucii, aici pe aceste locuri,
în viaţă fiind încă, la locul faptelor, acum – adică
în fiecare clipă şi nemaiaşteptând ca sufletul lor
să se ridice la Tatăl la capătul vieţilor.

Şi poate că Mântuitorul de pe crucile lor e
semn de veghe şi de autojudecată perpetuă, iar
crucea însăşi nu este altceva decât semnul
dreptei măsuri şi, în acelaşi timp, balanţă în faţa
porţilor lor pentru a le prelua celor atenţi şi a
cântări, în talerele ei nevăzute, cele două feluri
de fapte ale fiecărei zi a lor de viaţă.

Maşina alerga. Noi priveam fascinaţi crucile
şi deodată, mi-ai venit în minte ca o străfulgerare
sau ca un nepreţuit şi nemeritat, poate, gândul
că din moment ce în oricare cătun al acestui popor
este unanim acceptat că TROIŢĂ înseamnă TREI
CRUCI, un singur Ţ nu poate fi decât semnul
grafic sau pictograma crucii.

Deci ţ sau t = †

Aplecaţi mai atent peste litere an descoperit
mai târziu că  variantele mici ale literelor T şi Ţ
sunt de fapt singurele pictograme ale alfabetului
pe care-L vorbim. Ele sunt singurele semne care
ilustrează un lucru concret, desemnând un întreg
cuvânt – unic şi crucial ca valoare semantică,
într-o înşiruire de douăzeci şi şapte de semne în
care toate celelalte douăzeci şi cinci sunt lite-
re-semne cu un foarte înalt grad de abstractizare.

De aici plecând, am realizat apoi progresiv, că
ne găsim acum în faţa unei taine imense şi surprinşi, pe

măsură ce aprofundam cercetarea, am
început să credem tot mai mult că prin
acest cuvânt TROIŢĂ, Cerul ne dăruieşte

poate, la un „TIMP ANUME“ o cheie pentru una din
cele mai fascinante, dacă nu cumva chiar cea mai
importantă temă de semiotică din limba pe care-o
vorbim, sub aspect semantic, sintactic şi pragmatic al
semnelor grafice în care se traduce ea prin scris.

Ca să exemplificăm, să cercetăm pentru
început, un set de nouă dintre cuvintele esenţiale
în viaţa unui popor, aşa cum au fost ele dăruite
de Cer, vorbitorilor de limbă română, înlocuind
litera Ţ, potrivit cheii primite, prin cuvântul CRUCE
pe care-l ilustrează ca pictogramă. În cazul de
faţă observăm cu surprindere că toate aceste
cuvinte menite să ne definească firea, rostul şi
traiul încep sau se termină în Ţ: FIINŢA,
CREDINŢA, ŢARA; ŢĂRAN; EXISTENŢA;
PUTINŢA; NEVOINŢA, SPERANŢA, VIAŢA.

La fel ca în acest lot, vom observa mai târziu,
fără efort, că aproape toate cuvintele limbii noastre,
care au primit în carnea lor de lumină, ca pe o
pecete divină, litera Ţ, devin mesaje ale Cerului
pentru acest popor. Şi poate că această descoperire
se poate extrapola şi la limbile altor popoare.

Să încercăm deocamdată să le citim pe cele
de mai sus, pe noul plan de semnificaţie pe care
ni-l deschide cheia revelată de contemplarea troiţei.

FIINŢĂ poate fi citit FII ÎN CRUCE
CREDINŢĂ  poate fi citit CRED ÎN CRUCE
ŢARĂ   poate fi citit  CRUCE ARĂ  (poate

ţara, ca un ogor al crucii )
EXISTENŢĂ  poate fi citit EXIST ÎN CRUCE

(şi printr-o licenţă pragmatică, EXISTENŢĂ ÎN
CRUCE)

ŢĂRAN   poate fi citit CRUCE ARE ÎN …
(poate plugarul crucii)

PUTINŢĂ    poate fi citit POT ÎN CRUCE
(poate, putere în cruce)

NEVOINŢĂ    poate fi citit A NEVOI ÎN
CRUCE

SPERANŢĂ   poate fi citit SPER ÎN CRUCE
VIAŢĂ  poate fi citit DRUMUL CRUCII  sau

RUTA CRUCII
Citim în modul acesta şi din tainiţele memoriei

ni se slobozeşte un mesaj: „Unde am citit asta?“
Preoţii egipteni îşi exprimau gândirea în trei forme:
prima – clară şi simplă, a doua – simbolică şi figurată,
a treia – sacră şi hieroglifică. Fiecare cuvânt căpăta
după voia lor, sensul propriu, sensul figurat sau cel
transcendent. Să fie oare acesta un adevăr aplicabil
şi în limba română? Să fie oare adevărat că singura
(continuare în p. 17)

DINCOLO DE VULCANII NOROIOŞI

Prof. Ilie TEODORESCU
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parte de o aleasă educaţie primită în special de la bunica ei,
soţie de preot, împreună cu care mergea permanent la
biserică. Astfel, încă din copilărie, dragostea de Dumnezeu
şi de Biserică, credinţa, vocaţia pentru misiune i-au rodit în
suflet şi au fost hrănite în preajma bisericii. Cu această
dragoste şi urmând chemării lăuntrice, a absolvit Facultatea
de Teologie din Bucureşti, în 1933, cu calificativul „magna
cum laudae“. Nici nu putea fi astfel, având în vedere
agerimea minţii, isteţimea, râvna, conştiinciozitatea şi
seriozitatea cu care aborda orice lucru.
A avut şansa de a asculta prelegerile unor
mari profesori de teologie: Irineu
Mihălcescu-episcopul, Nichifor Crainic-
poetul, Nicolae M. Popescu, Haralambie
Rovenţa, Vasile Ispir, Ioan Popescu-
Mălăieşti etc. Şi astfel şi-a însuşit o
bogată cultură teologică, dar şi universală,
clasică şi modernă. Acest lucru i-a permis
să menţină permanent legături şi să
colaboreze cu mari personalităţi ale
secolului al XX-lea din cultura
românească şi Biserică, înalţi prelaţi,
profesori de teologie, preoţi, scriitori,
artişti. Era o prezenţă obişnuită la mai
toate conferinţele şi manifestările
culturale, teologice şi chiar la unele şedinţe
ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. Se implica, nu doar prin vorbe, ci, mai ales, prin
fapte, în viaţa Bisericii, fapt ce i-a adus din partea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist înaltă distincţie „Crucea
Patriarhală“; iar pentru râvna de a propovădui învăţătura
Evangheliei ca un adevărat apostol, i s-a oferit prin gramată
patriarhală dreptul de a predica.

Vocaţia ei de iscusit dascăl şi-a exercitat-o şi ca
profesoară la Seminarul monahal din Bistriţa Vâlceană. Însă
asemenea oameni dăruiţi de Dumnezeu cu mulţi talanţi erau
incomozi pentru regimul comunist ateu care a prigonit-o,
excluzând-o din învăţământ şi, mai apoi, aruncând-o în
temniţă. A fost o încercare ce a întărit-o şi mai mult în râvna
de a-L sluji pe Dumnezeu şi pe aproapele. A fost nevoită să
muncească din greu, la munca de jos (nu a considerat că
este înjositor să fie chiar servitoare) pentru a-şi creşte
singură cei doi copii dăruiţi de Dumnezeu şi a reuşit să treacă
peste toate greutăţile prin energia, perseverenţa şi puterea
de luptă, deşi era „o mână de femeie“, „un fenomen“ aşa
cum am numit-o mulţi dintre cei ce au cunoscut-o.

„Eu nu pot să văd pe cineva în suferinţă fără să-l ajut“ –
era crezul Mamei Sica, crez pe care l-a pus în practică
necontenit. Câţi bolnavi nu a îngrijit în spitale, la ei acasă sau
în modesta locuinţă proprie! Câţi oameni nevoiaşi nu a îngropat
şi le-a făcut parastase! Pe câţi aflaţi în suferinţă sau în nevoi
n-a ajutat şi mângâiat! Câţi nu i-au ascultat sfaturile,
îndemnurile, învăţăturile! Câţi tineri n-au avut de învăţat de la
dânsa dragostea, credinţa, jertfelnicia, altruismul, milostenia,
sacrificiul! În inima cea mare a Mamei Sica încăpea toată
lumea! Toţi însă vor mărturisi înaintea Domnului aceste lucruri,
iar faptele îi vor fi cununa binecuvântată în împărăţia veşnică.

Puţini sunt, probabil, cei care ştiu că numele profesoarei
Anastasia Popescu sta la temelia reintroducerii religiei în
şcoală, după căderea regimului comunist; la 80 de ani, preda
voluntar religia la şcoala «Elena Văcărescu» din Bucureşti;
iar din înţelepciunea şi experienţa ei de slujire a cuvântului
a ieşit unul dintre primele manuale de religie de după 1989:
„Cum să-i învăţăm pe copii religia“. Şi din acest motiv, Prea
Fericitul Părinte Patriarh a numit-o „vrednică fiică a Bisericii
şi a neamului nostru“.

Om de muncă, energie şi devotament dus până la
sacrificiu, a ajutat cu înţelepciunea, cu
braţele firave şi cu „banul văduvei“ la
ridicarea şi înfrumuseţarea multor lăcaşuri
de închinare în Bucureşti şi din ţară.

Având o energie inepuizabilă, a făcut
pelerinaje la mai toate mănăstirile din ţară
şi la Sfântul Mormânt al Domnului la
Ierusalim, răbdând deseori de foame sau
dormind sub cerul liber.

Pildă de dăruire şi vieţuire creştină,
misionară prin excelenţă, modestă, dar
strălucitoare, Mama Sica a suferit mult,
dar cu răbdare, şi a slujit cu „devotament
apostolic“, aşa cum frumos spunea
doamna profesoară Laetiţia Leonte într-
un cuvânt rostit la aniversarea a 80 de ani
de viaţă a iubitei sale prietene, Mama Sica!

La 10 ani de la trecerea în Domnul, la
iniţiativa doamnei profesoare Laetiţia Leonte, în 14 august
2005, în ajun de Adormirea Maicii Domnului, s-a oficiat, la
Biserica noastră, Buna Vestire, după Sfânta Liturghie, un
parastas şi o rugăciune pentru sufletul Mamei Sica, icoană
şi model pentru toţi fiii Bisericii: păstori sau credincioşi.

Ca unul ce am avut privilegiul de a o întâlni şi a o cunoaşte
(măcar cât de puţin), nădăjduiesc şi cred că Bunul şi
Multmilostivul Dumnezeu îi va rândui răsplata şi, cândva, în
rândul sfinţilor, acolo unde îi este locul.

(urmare din p. 1)

SFINŢII DE LÂNGĂ NOI

ISTORISIRE CU TÂLC
Un păstor îşi pierdu viţelul cel mai frumos pe care-l

avea. Îl căută în stânga, îl căută în dreapta, însă viţelul
pierise. Atunci căzu în genunchi şi, ridicându-şi mâinile
spre cer, zise cu glas rugător: Doamne, Doamne, scoate-l la
iveală pe hoţ şi adu-mi-l înaintea mea! Dacă asculţi
rugăciunea mea, Îţi aduc drept jertfă o lumânare mare
duminică, la Sfânta Liturghie. Abia rostise aceste cuvinte
când, deodată, în faţa ochilor îi apăru hoţul. Hoţul era un
urs groaznic, care se uita cu ochii plini de sânge la el.

Văzând primejdia în care se găseşte, păstorul se
aruncă din nou la pământ, rugându-se cutremurat:
Atotputernice Dumnezeu! Pentru o lumânare ai adus
înaintea mea hoţul. Îţi jertfesc zece lumânări, numai să-l
îndepărtezi de la mine.
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În cultul ortodox se acordă o cinstire
deosebită Maicii Domnului, cinstire mai
mare decât cea a Sfinţilor, numită
preacinstire. Asta pentru că Maica
Domnului este una din cele mai pure, mai
gingaşe şi mai deosebite persoane.

Cinstind pe Maica Domnului, Îl
cinstim pe Hristos Însuşi, Cel ce S-a
născut din ea.

Proorocită în Vechiul Testament,
lăudată şi preacinstită de Sfinţii Părinţi,
Fecioara Maria este cea prin care s-a
pogorât oamenilor mântuirea. Dacă prin
încălcarea poruncii de către Eva a venit
lumii osândă, prin acceptarea „Evei celei
noi“ a venit răscumpărarea. „Fie mie
după cuvântul tău“, i-a spus Fecioara
Arhanghelului Gavriil, la Buna Vestire,
acceptând astfel cea mai înaltă cinste pe
care o putea Dumnezeu acorda unei fiinţe
create: aceea de a deveni mama Fiului
Său. Cea care a fost hrănită în Sfânta
Sfintelor din mâna îngerului, care a avut
o viaţă plină de smerenie, ascultare şi
rugăciune, urcând mereu pe treptele spre
desăvârşire, s-a făcut vrednică a primi
pe Cel Neîncăput, pe Hristos, Dumnezeu
şi Om. Nu puţini sunt cei care au
contestat calitatea de Născătoare de
Dumnezeu a Fecioarei Maria. Mintea
omenească nu poate înţelege marea taină
ce se ascunde în Născătoarea de
Dumnezeu: cum, fecioară fiind, a născut
fără de bărbat, şi cum, născând, a rămas
fecioară. Dar nu trebuie să uităm că
„ceea ce nu este cu putinţă la oameni,
este cu putinţă la Dumnezeu“.

Sfinţii Părinţi au apărat cu îndârjire
theotokia Maicii Domnului. Dogma Sfintei
Fecioare fixată la Sinoadele Ecumenice
trăieşte viu şi deplin în cultul ortodox.

Intrând într-o biserică ortodoxă,
pretutindeni simţim prezenţa
ocrotitoare  a Maicii Domnului.
Uitându-ne la iconostas, o vedem pe
uşile împărăteşti alături de Arhanghelul
Gavriil primind vestea cea bună, ca
apoi s-o zărim alături de Fiul său,
călăuzitoare. Ridicându-ne ochii, o
observăm în mijlocul proorocilor care
au vestit venirea ei în lume. Mai sus o
vedem la picioarele crucii, plângând
pentru Fiul său şi mijlocind pentru noi,

pentru ca deasupra Altarului s-o vedem
tronând în slavă şi întinzându-şi
protector acoperământul peste noi.

Venerarea Maicii Domnului nu este
simplă tradiţie umană, rezultatul unei
obişnuinţe, introduse în cult din pietate
voluntară, ci este vrerea lui Dumnezeu.

Aceasta reiese din caracterul
profetic al cuvintelor rostite de Fecioara

Maria: „Iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile“, iar din Sfânta Scriptură aflăm
că „nici o proorocie nu a fost adusă din
voia omului, ci oamenii au vorbit de la
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt“ (II
Ptr 1, 21). Deosebita cinstire ce se acordă
Născătoarei de Dumnezeu în Biserica
Ortodoxă se vede şi din numărul mare
de sărbători consacrate ei.

De regulă, Sfinţii sunt pomeniţi o
singură dată pe an, în ziua morţii lor.
Fecioara Maria însă se bucură de
numeroase sărbători prin care se
comemorează nu numai adormirea sa,
ci şi naşterea, intrarea în biserică, Buna
Vestire sau alte minuni făcute prin
mijlocirea ei. Toate acestea sunt
socotite, alături de cele dedicate
Mântuitorului Hristos, printre
sărbătorile mari ale Ortodoxiei, numite
praznice împărăteşti. Maica Domnului
este prezentă în toate cărţile de cult,
numele ei fiind pomenit la fiecare
serviciu divin. Nu există rugăciune,
ectenie, în care numele Fecioarei Maria

să nu fie pomenit. Melozii din toate
timpurile s-au întrecut în a o lăuda pe
cea „mai cinstită decât heruvimii şi mai
mărită fără de asemănare decât
serafimii“.

În afara imnurilor din cărţile de
rânduială liturgică, există numeroase
rugăciuni adresate Maicii Domnului în care
i se laudă fecioria, i se cinsteşte naşterea
şi i se cere ajutor pentru mântuire.
Născătoarea de Dumnezeu este mereu
vie printre noi, chipul său fiind zugrăvit în
numeroase ipostaze de iconografi. „Dacă
icoana lui Hristos reproduce trăsăturile
Dumnezeului devenit Om, icoana Maicii
Domnului reprezintă prima fiinţă umană
care a realizat ţelul Întrupării:
îndumnezeirea omului“.

Nici o altă icoană nu este atât de
prezentă, de iubită şi de venerată ca
cea a Născătoarei de Dumnezeu.

Pe cruce, atunci când Mântuitorul a
încredinţat-o pe Maica Sa ucenicului pe
care Îl iubea, ne-a încredinţat-o de fapt
nouă, tuturor celor ce credem în El.

Maica Domnului a devenit astfel
protectoarea noastră, cea care plânge
când suntem în nevoi şi cea care se
roagă neîncetat pentru noi şi a noastră
mântuire. Este şi va rămâne până la
sfârşitul veacurilor cea spre care vor
alerga creştinii însetaţi de dorul mântuirii,
cerându-i mijlocirea la Fiul său iubit.

Prof. religie Ancuţa MAFTEI

Maica Domnului în Biserica Ortodoxă

«De aceea s-a zis că heruvimii se ţin
în jurul lui Dumnezeu şi primesc strălucirea
Lui, dar că nu îndrăznesc a ridica ochii către
El. Însă Fecioara, într-un chip cu totul nou
şi de negrăit,  a cuprins în ea însăşi pe Cel
pe Care nici un loc nu-L cuprinde. Or, nu o
lumină sau o slavă, ci Însuşi Ipostasul lui
Dumnezeu a fost cuprins în Ea. Dumnezeu
S-a înfăţişat deci Fecioarei mai limpede
decât Heruvimilor – tocmai în măsura în
care ea era mai sfântă şi mai sfinţită – şi El a
făcut-o cu o limpezime atât de mare, încât
nu poate fi descrisă.»

Sfântul Nicolae Cabasila
Omilie la slăvita Adormire a

Preasfintei Maici a lui  Dumnezeu
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Dragă Marie,

Duminică, în drum de la biserică spre casă, mi-ai mărturisit
bucuria ta de a veni la Sfintele Slujbe, că te simţi mai îndreptată
în credinţa în Dumnezeu şi mai binevoitoare faţă de cei din jur.

Te ascultam însufleţită de aceleaşi sentimente ca cel
ce-mi destăinuiai.

Mi-ai spus, de asemeni, că, deşi participi des la Sfânta
Liturghie, sunt unele cuvinte şi acte pe care nu le înţelegi; asculţi
cuminte şi îngenunchezi, de câte ori o fac toţi credincioşii, ştii
că sunt momente importante, dar în ce constă importanţa?...

La încercarea mea de a-ţi răspunde, mi-ai replicat că-s
prea multe de reţinut, „mai bine le-aş avea scrise, pentru a putea
reflecta asupra fiecărei învăţături “.

Îţi îndeplinesc – cu dragoste creştină – dorinţa de a şti cum
este bine a sta creştinul în biserică, ce este rugăciunea şi altele.

Mi-ai spus că n-ai multe rânduri de haine, dar Dumnezeu
nu vrea de la noi cochetărie, eleganţă (nu mai vorbim de şliţuri,
decolteuri, transparenţă, bijuterii...) ci decenţă, bună cuviinţă,
seriozitate.

Am observat, fără să vreau, cum, la intrarea în biserică, te-ai
oprit de te-ai închinat. Desigur, în gândul tău, ai mulţumit lui
Dumnezeu că poţi veni în Casa şi la masa Domnului.

Dacă e lumea în genunchi, îţi cauţi un loc către intrare şi te
opreşti pentru a nu deranja pe cei care se roagă cu smerenie şi
nici pe cei care vor să intre.

Când se poate, te îndrepţi spre iconostasul cu icoanele
Domnului Hristos (Învierea, fiindcă e duminică) şi a Sfântului
din ziua aceea.

Te închini, cu adâncă înclinare, săruţi cele două icoane şi,
dacă nu a început Sfânta Liturghie, urci – prin dreapta – în faţa
catapetesmei şi te închini în ordinea următoare: la icoana
Domnului Hristos, a hramului bisericii (care-i acolo imediat spre
dreapta), apoi următoarele până la sfârşit. La fiecare, spui, în
gând, o rugăciune, fie învăţată, fie întocmită de tine, cu deplină
încredere şi pioşenie.

După ce ai terminat în partea dreaptă, te întorci şi te închini
înspre bărbaţii din biserică – fraţii noştri în Hristos – şoptind „bună
ziua” sau „Hristos a înviat” ( în timpul dintre Sfintele Paşti şi Înălţare).

Te opreşti apoi, în faţa uşilor împărăteşti, sub policandrul
cel mare şi te închini, făgăduind lui Dumnezeu, cu adâncă
smerenie: „Mă voi închina şi mă voi ruga Ţie, Doamne!“

Te vei închina, în continuare, la icoanele din partea stângă
a catapetesmei, întâi la Maica Domnului, apoi spre stânga, până
la capăt.

Dacă vrei, poţi îngenunchea, iar de nu poţi, Dumnezeu ştie
neputinţa noastră (nu atingi cu mâinile icoana, să nu te temi de
contagiune, că Dumnezeu ne apără.)

Fiind pregătită de a încredinţa pomelnicul şi darul tău
preotului, îi săruţi mâna, ca să arăţi preţuirea ta celui care, cu
mâinile sale, invocă pogorârea Sfântului Duh, pentru transformarea
pâinii şi vinului în scump trupul şi sângele Domnului.

Apoi, te închini în faţa icoanei Maicii Domnului şi la cea din
partea stângă a uşii laterale.

Venind dinspre altar, saluţi în partea femeilor şi treci la locul
în care stai de obicei în biserică.

Dacă a început Sfânta Liturghie – când ai intrat în biserică
– nu te mai închini la icoanele de pe catapeteasmă, căci îi
conturbi pe credincioşi cu defilarea ta.

Stai la locul tău şi acolo rămâi până la sfârşitul slujbei (fără
să-ţi găseşti de vorbă cu cineva, cum mi-ai spus că o fac unele
credincioase).

Răspunzi însă, o dată cu toţi din biserică, la ectenii, cu
„Doamne, miluieşte” (adică „fie-ţi milă de noi, Doamne!) şi cu
„amin“, care înseamnă „aşa să fie“ (adică, „aşa cum te rogi, să
se împlinească“).

Ne rugăm, însemnându-ne corpul cu semnul Sfintei Cruci,
mântuirea şi izbăvitoarea de tot răul.

Iată cum se face corect semnul Sf. Cruci. Împreunezi cele
trei degete (marele, arătătorul şi mijlociul), de la mâna dreaptă,
iar pe celelalte două (inelarul şi cel mic) le fixezi în mijlocul
palmei. De ce? te vei întreba. Deoarece mâna ta devine un
simbol. Primele trei degete unite strâns înseamnă cele trei
Persoane ale Sfintei Treimi (Care formează o unitate), şi celelalte
două arată că mărturisim că Domnul Hristos are două firi;
dumnezeiască şi omenească. (adică a fost şi este Dumnezeu
adevărat şi Om adevărat).

Ne închinăm, de obicei de trei ori, în semn de laudă,
mulţumire şi cerere către Dumnezeu.

Cu mâna astfel pregătită, ne însemnăm părţile corpului;
cap, trunchi şi membre, astfel; ridicăm mâna şi ne atingem
fruntea cu cele trei degete unite şi zicem. „În numele Tatălui“, o
coborâm spre piept, atingându-l şi zicem „şi al Fiului“ (care s-a
coborât din cer), iar o ridicăm şi atingem umărul drept, zicând
„şi al Sfântului Duh”, (o ridicăm căci şi Domnul s-a ridicat la cer)
şi apoi rostim „amin“.

Cine nu face corect semnul Sf. Cruci înseamnă, pe de o
parte, că-şi bate joc de Crucea Domnului, altarul jertfei Sale
pentru noi, iar Crucea a fost dreaptă şi nu strâmbă, înghesuită,
neisprăvită, cum mulţi o fac şi, pe de altă parte, că nu-şi înseamnă
cele trei părţi ale corpului, adică nu vrea să-i lumineze Dumnezeu
mintea, să-i menţină sănătos trupul şi să-i întărească braţele,
pentru a putea lucra. Apoi, e bine să-ţi faci de fiecare dată una
sau trei cruci, nu zece până termini rugăciunea în gând!

Semnul se face nici prea rar, nici prea repede.
În biserică (şi oricând te rogi) faci şi metanii. (Unii, putând

să le facă, doar acasă, între patru pereţi, când nu-i vede decât
Domnul.)

Metania este prosternarea în faţa icoanei; aceasta se face
îngenunchind şi atingând fruntea de pământ, aşa e corect.
Celelalte semne, ce le fac unii, sunt inventate de ei şi nu arată
că se prosternează în faţa lui Dumnezeu; dacă nu le poţi face
corect, mai bine să nu le faci!

Închină-te şi îngenunchează când ştii că trebuie (explicaţii
într-o scrisoare viitoare). Se poate ca, cel pe care l-ai ales de
model să nu poată sta întotdeauna în genunchi, având o durere
oarecare şi atunci te derutezi.

Sper că te-am lămurit cu aceste câteva precizări şi-ţi
făgăduiesc să-ţi încredinţez şi altele într-o viitoare scrisoare.
Doresc, de asemeni, să-ţi fie folositoare cele ce ţi-am scris, cu
atâta drag.

Vino la biserică, întotdeauna, cu aceeaşi dragoste pentru
Dumnezeu, Mântuitorul nostru!

Sănătate şi mântuire!

Iulie 2005, Tg.Ocna

Scrisoare deschisă

Prof. Laetiţia Pr. Leonte (nonagenară)
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„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la
Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut şi fără EL nimic nu s-a
făcut din ce s-a făcut” (In 1, 1-3).

În viaţă, începuturile sunt cele mai frumoase, cele
mai pline de entuziasm, mai promiţătoare; şi se întâmplă
ca pe parcurs să te pierzi, să te împrăştii pentru că nu
conştientizezi că trebuie să pui noi începuturi. Începi să
iubeşti pe cineva şi apoi te uiţi ca abia îl mai suporţi –
dacă nu îl urăşti. Începi căsnicia, o adori sau te adoră şi
încet, încet devii doar „coleg de apartament”. Porneşti la
drum, e prima zi de facultate, plin de entuziasm şi după
ce o termini te întrebi ce-o sa faci. Intri în prima zi de
munca dornic „să muţi şi munţii din loc” şi după ceva
timp, te cuprinde blazarea şi vrei să o iei în altă direcţie.
Începi… şi de multe ori ajungi să nu mai termini sau
termini printr-o ruptură.

Acestea sunt secvenţe ale vieţii noastre; poate par că
ar conţine reflecţii pesimiste, dar nu e aşa. Aşa ar fi dacă
omul nu ar şti că are nevoie mereu de alte şi alte începuturi.
Însa aceste începuturi nu pot veni, dacă nu învăţam nimic
din parcursurile vieţii iar dacă ai învăţat şi simţi că e nevoie
de un nou început, inspiri, expiri, respiri şi o iei din loc.
Cum? Reinventând sau reînvăţând să iubeşti, să munceşti,
să crezi, să lupţi, să…

Dar poate omul toate acestea singur? Nu, niciodată
dacă nu are făcută conexiunea cu viaţa spirituală. Fiecare
sărbătoare este un moment de încărcare cu oxigen, fiecare
mărturisire, lacrimă ori împăcare este gura de apă vie, iar
fiecare Liturghie este o împărtăşire cu Duh Sfânt, cu
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Totul este
să reuşeşti să-L vezi pe Dumnezeu şi pe tine însuti,
dincolo de toate crizele tale existenţiale, să te ridici şi
să-ţi spui… „trebuie să reuşesc, trebuie să-mi vin în fire”,
într-un cuvânt, s-o iau de la început.

De unde?

De la început, de la inocenţa şi bucuria copilăriei. De
la ziua în care tremurai lângă fiinţa iubită, de acolo de unde
L-ai întâlnit pe Dumnezeu ca într-un vis.

Începuturile sunt raiuri; începutul vieţii este raiul
intrauterin, apoi vine raiul sânului matern, al mamei, al
familiei, prietenilor etc.

Însă cel care nu creşte în Rai lângă Dumnezeu, într-o
zi le va pierde pe toate acestea şi va deveni un pragmatic al
lumii… .

Orice început are nevoie de linişte, de tăcere, de reflecţie.
Şi totuşi, de multe ori, noi, oamenii, începem din zgomot, din
agitaţie, din nelinişte şi angoasă, pierzându-ne prin lume.

Când am început această reflecţie nu ştiam ce voi
aşterne pe hârtie, atât doar hârtia era curată, iar eu căutam
să dau sincer, gândul către suflete.

Nu pot să spun că aş fi liniştit, dar sunt în căutarea
liniştii. Şi mă gândesc că Dumnezeu ar trebui să mă zguduie,
pentru că uneori avem nevoie de astfel de cutremure provocate
din dragoste de prieteni ori de cel hotărât de Dumnezeu să
ne fie îngerul păzitor.

Toate acestea le scriu pentru că septembrie e o lună a
începuturilor: e începutul anului liturgic creştin, e începutul noului
an şcolar, e începutul toamnei, e timpul în care se numără
bobocii (roadele) şi în care se ţes noi planuri pentru viaţă.

Fie ca aceste mereu începuturi ale noastre şi ale
dumneavoastră să fie hrănite din izvorul tainic al Bisericii, ca
harul lui Dumnezeu să vă călăuzească aceşti primi paşi, astfel
încât să ne dorim să trăim mereu ca în începuturile noastre!

Şi nu uitaţi că toate au nevoie de un început. Puneţi
aşadar început bun vieţii voastre! Important este doar să
hotărăşti că e nevoie de o schimbare şi să-ţi chemi în ajutor
casnicii lui Dumnezeu, să ai iubire, nădejde şi credinţă în
suflet, să te înarmezi cu răbdare şi rugăciune, iar pe toate
celelalte poţi să le laşi în grija lui Dumnezeu!

Dintru început, când Dumnezeu a creat pe primul om,
pe Adam, apoi oamenii s-au înmulţit,  toţi s-au închinat numai
Părintelui Ceresc. Când Iosif, fiul lui Iacov, a fost vândut
unor negustori şi dus în Egipt, el a ajuns, prin voia lui
Dumnezeu, mâna dreaptă a faraonului. Atunci au venit fraţii
lui în Egipt să cumpere bucate de la Iosif, căci în ţara lor era
mare secetă. Până la urmă, toată familia lui Iacov s-a
strămutat în Egipt, locuind acolo până la moartea lui Iosif, şi
după aceea, până când egiptenii i-au făcut robi pe evrei. În
acea vreme, egiptenii se închinau la zei, pe când poporul lui
Israel se închina Unicului Dumnezeu.

Dar, după ce Moise a scos poporul evreu din robie şi l-a
purtat multă vreme prin pustie, acest popor a început să cârtească,
spunând că mai bine era la egipteni, mâniind astfel pe Moise.
Atunci Dumnezeu i-a cerut lui Moise să se urce pe muntele
Sinai pentru a-i da Tablele Legii scrise chiar cu mâna Sa.

La început, poporul evreu era credincios doar Domnului
Dumnezeului său. Mai ales înainte de robie, ei păzeau cu
sfinţenie tradiţiile şi credinţa. Dar, după robia egipteană, ei

DESPRE MEREU ÎNCEPUTURILE NOASTRE

Preot Florin SMARANDI

L-au mâniat mult pe Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a dat
Legea, pentru că era mare nevoie de prezenţa ei pentru
îndreptarea poporului. Moise a stat în munte patruzeci de
zile. Poporul, văzând întârzierea profetului, a chemat pe
Aaron, acesta a strâns podoabele de aur de la oameni şi a
turnat un viţel de aur înaintea căruia s-au închinat.

Când Mise a coborât de pe munte şi a văzut ce a făcut
poporul, a spart tablele Legii, mâniindu-se foarte. Apoi a
spart viţelul de aur. Dumnezeu a pedepsit poporul, fiindcă a
schimbat slava Lui întru asemănare de viţel. La porunca
Domnului, Moise a scris alte table şi, coborând de pe munte,
le-a dat poporului, zicând: „Să te temi de Domnul Dumnezeul
tău şi numai Lui să-I slujeşti...“ (Deut 6, 13).

Dar trecând anii şi venind alt rând de oameni, aceştia nu
au mai cunoscut pe Domnul Dumnezeul lui Israel şi au început
a se închina lui Baal şi Astarteelor. Domnul le-a dat mari

IDOLI VECHI ŞI IDOLI NOI

Doina Maria RUSU OLARU
(continuare în p. 15)
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Suntem întotdeauna tentaţi să încercăm să
evităm orice sursă care ne-ar putea aduce
greutăţi, supărări etc… e un fel de instinct de

autoapărare… Cu alte cuvinte, evităm crucea suferinţelor…
Dar în viaţă trebuie să trecem prin
încercări şi greutăţi pentru a ne lupta
cu noi înşine şi a ieşi biruitori…Şi aurul
se căleşte în foc, nu-i aşa?….Fără a fi încercaţi în focul
ispitelor, nu vom putea primi cununa mântuirii.

Fiecare are încercările lui personale cărora trebuie să
le facă faţă…Dar sunt şi încercări colective…Este cazul
inundaţiilor din vara aceasta din ţara noastră…Acestor
încercări trebuie să le facem faţă cu toţii: cei inundaţi, aflaţi
în suferinţă şi care nu trebuie să cadă în disperare, şi ceilalţi,
semenii lor, care trebuie să le fie aproape, să-şi arate iubirea
pentru ei, ajutându-i.

In faţa nenorocirii cuvintele sunt de prisos. Doar fapta
noastră îi poate ajuta să treacă cu răbdare şi nădejde prin
aceste momente grele.

Cei aflaţi în suferinţă să exclame precum Iov în toate
încercările pe care le-a avut: „Domnul a dat , Domnul a
luat. Fie numele Domnului binecuvântat.“

Căci de vor cădea în disperare îşi pierd şi liniştea şi
sufletul şi mântuirea. Dar având nădejde la Dumnezeu,
Acesta îi va ajuta în viaţa aceasta şi îi va mântui în cea
veşnică pentru răbdarea şi credinţa lor.

Putem să ne dăm seama de acest lucru şi din următoarea
întâmplare:

Unei văduve i-a luat foc casa în care locuia. A reuşit să
îşi scoată copiii la timp, dar nu a apucat să îşi scoată şi lucrurile.
Totul a fost înghiţit de foc. Femeia a petrecut noaptea în
rugăciune , cerându-i Domnului să o ajute să facă rost de o
altă casă. Noaptea, în vis, a auzit o voce care i-a spus să
meargă dimineaţă la biserică şi să vorbească cu preotul.

Aşa a făcut iar acesta i-a zis:

suferinţe. Unii regi ai evreilor, prin căsătorie cu regine de alt
neam, au căzut în păcatul închinării la dumnezei străini.

În timpul regelui Ahab, Sfântul Prooroc Ilie a
sfărâmat zeii (idolii falşi) cu rugăciune puternică şi
post. Domnul i-a ascultat ruga şi zeii au căzut, luminându-se
astfel din nou poporul. O, dar acest popor a căzut iarăşi în
grele păcate pe care Dumnezeu nu le-a mai putut suferi.
Atunci S-a născut Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru
Iisus Hristos, ca un rob din Sfânta Fecioară Maria şi de la
Duhul Sfânt. În suferinţa Lui, El a mângâiat mulţimile,
învăţându-i pe oameni să-L iubească din nou pe Tatăl Ceresc.
Pentru o jertfă ca a Domnului Iisus, omenirea se cuvenea să
rămână în credinţa cea dreaptă către Dumnezeu, mulţumind
veşnic Mântuitorului pentru o astfel de iubire. Dar, vai,
oamenii şi după aceea au căutat iar alţi dumnezei, alţi idoli.
Câţi idoli nu sunt şi în zilele noastre: actori, fotbalişti, cântăreţi

etc. Moda, viciile şi alte rele sunt la loc de cinste, aducând
adevărată ruşine omului creat de Dumnezeu.

Îndepărtarea de Dumnezeu îl face pe om să
cadă în păcate grele. Şi nu idolii la care se închină
ei azi îi vor scăpa din păcate şi din iad. Ce ajutor

vor avea, oare, cei iubitori de rockeri şi formaţiile acelea
sataniste care instigă la crimă, la nesupunere şi la
batjocorirea lui Dumnezeu? Vom putea, oare, noi, părinţii,
să-i oprim cu bruma noastră de credinţă pe copiii noştri care
sunt târâţi prin aceste concerte sataniste în prăpastia pieirii
lor sufleteşti? Ne doare sufletul, gândindu-ne la ce va ajunge
ţara noastră în viitor, când tinerii cei fără de credinţă şi de
Dumnezeu vor rămâne în locul nostru.

Ce generaţie va conduce ţara noastră socotită „Grădina
Maicii Domnului“? Vai, Doamne, îndură-te de noi şi de copiii
noştri şi ne întoarce către Tine şi dragostea Ta, scoţându-ne
pe toţi din pieirea cea sufletească. Amin.

– Azi o să vină la mine un om bogat. Să vedem dacă te
poate ajuta cu ceva.

Bogatul a venit şi, auzind de necazul femeii, s-a hotărât
să o ajute:

– Mama mea a murit acum o lună.
A rămas un apartament gol, în care nu
mai stă nimeni. O să puteţi sta acolo.

Facem actele cât de curând. Să fie pomană.
Când i-a spus soţiei sale că i-a dat apartamentul femeii

văduve, ea s-a supărat.
– Nu, nu o să-i dai nimic. O să stea acolo cât vrea, nu îi

luăm chirie, dar nu vreau să faci pomană un apartament.
Cine ştie când o să avem nevoie de el.

Noaptea, femeia L-a visat pe Hristos care i-a spus:
– Lasă-l pe bărbatul tău să dea văduvei casa. La cât e de

necăjită, ajutorul vostru ar însemna foarte mult pentru ea.
Când s-a sculat, femeia i-a spus soţului ce visase şi că

era de acord. Ba, mai mult, s-au hotărât să îi dea lunar femeii
nişte bani ca să-i fie mai uşor să îşi crească copiii.

S-au dus amândoi să vorbească cu văduva. Aceasta le-a
mulţumit pentru casă, dar bani nu a vrut să primească.

– Mie Hristos mi-a spus să cer ajutor pentru casă, nu
pentru altceva. Mi-aţi făcut o mare bucurie cu casa. Dar
bani nu îmi trebuie. Cât sunt în putere, dacă muncesc tot timpul,
am destul ca să îmi cresc copiii. Ajutaţi-i pe alţii dacă vreţi,
sunt destui oameni  şi mai săraci decât noi, spuse femeia.

Soţia bogatului s-a mirat auzind aceste cuvinte. Şi-a dat
seama că, pe cât erau de mari greutăţile prin care trecea
văduva, pe atât de mare era şi credinţa ei. Şi luând aminte
la înţelepciunea văduvei, şi-a vândut toate bijuteriile şi i-a dat
preotului banii ca să îi împartă la săraci. Şi-a dat seama că
mai multă nevoie are un sărac de o bucată de pâine decât ea
de o bijuterie… (Din „Patericul mirenilor“- Danion Vasile).

(urmare din p. 14)

CRUCEA RĂBDĂRII

Presb. Aurelia GENES

IDOLI...
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Dumnezeu Tatăl a creat lumea prin Cuvânt – prin Hristos – şi
Duhul Sfânt se purta pe deasupra apelor, prezent şi El ca împreună-
lucrător la această operă. Dacă Dumnezeu – în Treime – a făcut
lumea, nu se putea ca „regele creaţiei”, omul, să nu poarte pecetea
Creatorului său. Să vedem în ce fel şi ce înţelegem prin chip şi
asemănare a omului cu Dumnezeu.

„Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi asemănarea
Noastră». Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui
Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie a făcut” (Fac 1, 26-27). Aceste
cuvinte pot fi înţelese doar în lumina Sfântului Duh, lumină care pune în
evidenţă chipul Sfintei Treimi reflectat în chipul
primei familii aşezate în Rai. Dacă la început
Dumnezeu hotărăşte să-l facă pe om după chipul
şi asemănarea Sa, în final îl face numai după
chip, lucru menţionat de două ori în versetul 27
al capitolului I. Omul a fost creat după chip şi e
menit să se înalţe la asemănarea cu Dumnezeu,
prin întărirea şi desăvârşirea în virtute. Tradiţia
asimilează adesea „chipul” cu mintea, iar
„asemănarea” cu inima. Suntem „după chip” prin
raţiune şi „asemenea” cu Dumnezeu prin iubire.
Dar să facem un pas mai departe: oare această
noţiune de „chip” nu are şi alt înţeles?

Biserica ne învaţă că Dumnezeu Cel unul
în fiinţă (I In 5, 7) este în trei persoane: Tatăl
Care este de la Sine Însuşi, Fiul născut din veci
din Tatăl şi Sfântul Duh Care purcede din veci
de la Tatăl, ca expresie a iubirii Tatălui pentru
Fiu. Sfântul Duh poartă, în acelaşi timp, şi
răspunsul Fiului la iubirea Tatălui, devenind astfel un liant ce asigură
unitatea Sfintei Treimi. Când Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu l-a
făcut pe om după chipul Său, vrea să arate că omul (bărbat, femeie) a fost
creat după chipul Sfintei Treimi: o singură fiinţă şi trei persoane. Unitatea
de fiinţă este exprimată prin cuvintele rostite de Adam imediat după ce a
văzut-o pe femeie: „Iată, os din oasele mele şi carne din carnea mea!”
(Fac 2, 23). Cele trei persoane sunt: bărbatul, femeia şi… Sfântul Duh!
Bărbatul ca model al Tatălui şi femeia ca model al Fiului. Chiar şi modul
în care a fost făcută femeia din coasta lui Adam, deşi Dumnezeu putea s-o
facă tot din pământ, ne duce cu gândul la Fiul, născut din Tatăl. Femeia
„se naşte” din bărbat. Între cei doi, bărbat-femeie, trebuia să apară o
mişcare de iubire, care să asigure unitatea lor. Aşa apare Duhul Sfânt ca
a treia persoană – purtător al iubirii bărbatului pentru femeie dar şi a
răspunsului femeii la iubirea bărbatului. Cum Sfântul Duh face parte şi
din Treimea-Dumnezeu, vedem strânsa legătură ce exista în Paradis
între om şi Dumnezeu. „Ea se va numi femeie (IŞA în limba ebraică),
pentru că a fost luată din bărbatul ei (IŞ în limba ebraică)”, spune Adam
(Fac 2, 23). Observăm că, înainte de cădere, oamenii îşi spuneau bărbat-
iş şi femeie-işa. Abia după căderea în păcat, când Sfântul Duh, Cel care
aducea unitatea de fiinţă a celor doi, dispare, Adam îi spune femeii sale
EVA: „Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă” (Fac 3, 20;
4,1). Numele Eva apare acum ca denumire a celei de a doua fiinţe,
separate de fiinţa bărbatului, Adam. Bărbatul şi femeia, după cădere, nu
mai sunt de o fiinţă. Chipul lui Dumnezeu a fost întregit în om după
venirea Mântuitorului, când Sfântul Duh redevine legătura dintre soţ şi
soţie prin Taina Cununiei. Din acest motiv, în Ortodoxie, omul şi, cu atât
mai mult, preotul, nu poate trăi decât fie în comuniunea familiei, fie în
comuniunea obştei mănăstireşti. Celibatul nu este firesc, este străin de

spiritualitatea noastră. Dacă cel care se căsătoreşte trece prin Taina
Cununiei, călugărului îi este rezervată Taina Pocăinţei desfăşurată pe
durata întregii vieţi. Şi Taină înseamnă împărtăşirea Sfântului Duh care
uneşte!

Relaţia Dumnezeu – om este o relaţie Tată – Fiu. Ştim acum că
Dumnezeu Tatăl Îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu-Fiul prin Duhul
Sfânt; dar şi faţă de noi oamenii, Dumnezeu Tatăl Îşi arată iubirea tot
prin Duhul Sfânt, dăruindu-ne bunuri materiale şi spirituale. Dacă nu
răspundem acestei iubiri, îndepărtăm Duhul Sfânt din viaţa noastră,
deci pe Dumnezeu, şi suntem în starea de iad, iar iadul a fost definit ca

imposibil itatea de a răspunde iubiri i lui
Dumnezeu în viaţa aceasta datorită împietririi
sufleteşti. Este acea stare în care simţim că
cineva ne iubeşte dar noi nu putem mulţumi, nu
ne putem arăta recunoştinţa faţă de cel ce ne
iubeşte. Dumnezeu iubeşte chiar şi pe cei din
iad, dar fără răspuns această iubire arde. Cum
altfel s-ar putea explica pilda bogatului
nemilostiv la a cărui poartă zăcea, se chinuia
săracul Lazăr (Lc 16, 19-31). Bogatul nu a
ucis, nu a tâlhărit, nu a asuprit pe nimeni şi
totuşi a fost dus în iad. Mânca din ce era al său
şi se îmbrăca în visonul său. Faţă de el,
Dumnezeu Şi-a arătat iubirea prin Duhul Sfânt,
i-a dăruit bogăţii (16, 25), dar el nu a răspuns
acestei iubiri. Cum putea răspunde? Ajutând
pe Lazăr, pe cei săraci. Sunt cunoscute
cuvintele pe care le va spune Mântuitorul la
Judecata finală: „Flămând am fost şi Mi-aţi dat

să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; etc” (Mt 25, 35 ş. u.).
Deci în fiecare om care e însetat, flămând, gol sau bolnav suferă Hristos.
Cine ajută pe cel aflat în situaţia celui ajutat de samarinean, în lipsuri,
rănit fizic sau sufleteşte, ajută pe Dumnezeu şi astfel răspunde iubirii
divine. Dumnezeu vrea ca noi să luăm din ceea ce ne dă doar atât cât
avem nevoie. Restul să-l dăm săracilor şi tuturor celor ce pot fi numiţi
„mai mici” ai lui Hristos. Părintele profesor Costache Grigoraş,
interpretând episodul cu înmulţirea pâinilor şi strângerea fărâmiturilor
în coşuri (Mc 8, 19-20), spune foarte frumos că „fărâmiturile de la
masa vieţii noastre sunt restul ce ne defineşte” (Teologie şi viaţă, 10-
12 / 1995 p. 217). Atunci, în pustiu, ca şi astăzi permanent, Dumnezeu
Îşi arată iubirea faţă de oameni. Ne dă viaţă, putere de muncă, pâine,
peşte, porfiră, vison… dar ceea ce rămâne după ce ne bucurăm de
toate acestea, restul dat altora, e cel care ne reprezintă, ne „defineşte“.
Lazăr ar fi dorit să se sature din fărâmiturile de la masa bogatului (Lc
16, 21). Doar fărâmiturile acelea trecute cu vederea, puteau să-l ducă
în sânul lui Avraam (în RAI) pe bogatul nemilostiv.

Cei care nu înţeleg dogma Sfintei Treimi, atunci când aud că omul
a fost creat după chipul lui Dumnezeu ajung să creadă că Dumnezeu
ar fi rău, neiubitor, ajung să-L „vadă” pe Dumnezeu după chipul omului
pervertit. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, iar omul I-a
răspuns cu aceeaşi monedă – spunea cineva în acest sens. Nu trebuie
să avem studii teologice pentru a trăi dogma Sfintei Treimi. Un simplu
om, care nu ştie să citească, dar care vede lucrarea lui Dumnezeu în
lume şi mulţumeşte prin faptele sale pentru ce primeşte, poate deveni
uşor un fiu al Tatălui, un propovăduitor al Cuvântului – Hristos şi un
sălaş al Duhului Sfânt.

SFÂNTA TREIME ÎN VIAŢA NOASTRĂ

Preot Cătălin ILIE
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C ât de minunat este redată această
expresie în una din stihoavnele
Litiei acestui mare praznic al

Schimbării la Faţă! Mântuitorul S-a schimbat
la faţă făcând ca firea lui Adam iarăşi să
strălucească, mutând-o în
slava şi strălucirea Dumne-
zeirii Sale. Deşi a îmbrăcat
firea lui Adam, Hristos
rămâne Fiul Unul Născut din Tatăl. El apare ca
Dumnezeu şi Om, arătându-şi slava cea
Cerească pe pământ.

Praznicul acesta împărătesc ne este
relatat în Sfânta Scriptură de către primii trei
Evanghelişti care sunt sinoptici (Matei 17, 1-
9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 28-36). La şase sau
opt zile de la rostirea primei vestiri a Patimilor
Sale, Iisus i-a luat pe trei Apostoli şi S-a suit
cu ei pe un munte înalt, Muntele Tabor, pentru
rugăciunea de seară. Cei trei erau: Petru, care
Îl iubea foarte mult pe Iisus, cel numit
«Apostolul Credinţei»,  Ioan, cel pe care Iisus
îl iubea foarte mult, cel numit «Apostolul
Iubirii», şi Iacov, cel care avea să pătimească
în Ierusalim pentru El, numit «Apostolul
Dreptăţii». Ei vor fi împreună în timpul
răstignirii Mântuitorului şi vor vedea că este
„Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele
lumii“(Ioan 1, 29). Pe când se rugau,
Mântuitorul S-a schimbat la faţă „şi a strălucit
faţa Lui ca soarele, iar veşmintele I s-au
făcut albe ca lumina“ (Matei 17, 2). Faţa I-a
strălucit ca soarele iar veşmintele albe ca
lumina, pentru că avea o putere Dumne-
zeiască. S-a transformat din fiinţa cea
pământească într-o fiinţă supranaturală.
Haina Lui s-a schimbat cu o haină „de botez“,
care este albă fără de păcat, curată,
strălucitoare, orbitoare. Şi s-a arătat de-a
dreapta Sa Sfântul Prooroc Ilie, reprezentantul
proorocilor din Vechiul Testament, iar de-a
stânga Sa Sfântul Prooroc Moise, prin care
Dumnezeu a dat Legea Veche pe Muntele
Sinai. Proorocul Ilie era prezent şi din alt motiv:

pentru că oamenii spuneau că Iisus este Ilie
sau alt profet. Chiar două pericope biblice ne
redau două adevăruri despre Iisus Hristos:
El era acelaşi când S-a arătat lui Moise, în
ascuns, pe Muntele Sinai, şi în trup, când S-a

schimbat la faţă în faţa celor trei Apostoli.
Aceeaşi slavă s-a arătat pe ambii munţi: slava
lui Dumnezeu cea mântuitoare. Au fost arătaţi
în slavă Moise şi Ilie pentru ca să vadă
ucenicii că El are stăpânire asupra morţii şi
asupra vieţii. De aceea aduce pe munte pe
Moise care murise şi pe Ilie care nu murise.
Aceşti doi prooroci vorbeau cu Iisus despre
ce avea să se întâmple în Ierusalim şi că o să
fie dat la moarte. Iar Petru, neştiind ce spune
deoarece era înspăimântat, I-a spus
Mântuitorului: „Bine ne este să fim aici; să
facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una
şi una lui Ilie...” (Marcu 9, 5). El s-a gândit
că Moise şi Ilie vor mai sta împreună cu Iisus
pe munte, de aceea să aibă un acoperiş. Dar
cei doi prooroci nu au stat decât câteva clipe
până când un nor luminos i-a umbrit, iar din
nor s-a auzit un glas care confirma  întruparea
Mântuitorului Iisus Hristos: „Acesta este
Fiul Meu Cel iubit întru Carele am binevoit;
de Acesta să ascultaţi“ (Matei 17, 5).

Când Dumnezeu ameninţă, El vorbeşte
într-un nor negru, întunecos, dar când
preaslăveşte vorbeşte într-un nor luminos.
Când Dumnezeu a vorbit cu Moise, ne
spune Sfânta Scriptură că Moise a intrat în
nor şi în negură (Ieş 24, 18). Dar acum, la
Schimbarea la Faţă a Domnului, Dumnezeu
a vorbit într-un nor luminos, plin de
strălucire. A spus: „întru Carele am
binevoit“ pentru că în El Dumnezeu Îşi
găseşte bucuria şi odihna. Această poruncă
dată de Tatăl Ceresc „de Acesta să
ascultaţi“ ne învaţă că Mântuitorul este Fiu

după fire şi naştere din Tatăl, nu prin înfiere,
după cum ne învaţă Pr. Prof. Dr. Ion Bria în
cartea Mari sărbători creştine. Mântuitorul
a îmbrăcat firea cea adamică pentru a ridica
păcatele lumii, dar acum, când s-a schimbat

la faţă, a readus-o la fru-
museţea cea dintâi. Prin
această mărturie, Dumne-
zeu-Tatăl le-a mărturisit

Apostolilor prezenţi, ca şi la Botezul
Domnului, că El este Fiul Cel iubit de care
trebuie şi noi să ascultăm.

Acest glas i-a înspăimântat pe Apostoli
care au căzut cu faţa la pământ, nefiind vrednici
de a vedea pe Iisus în aşa haină strălucitoare.
Dar Iisus a venit la ei şi i-a ridicat, spunându-le
să nu spună nimănui nimic până când Fiul
Omului va învia din morţi.

După Înviere, El avea să se arate
Apostolilor tot cu acelaşi trup slăvit, pe
care L-au văzut pe Tabor.

 Apostolii, după ce au fost luminaţi
de Duhul Sfânt la Cincizecime, Schimbarea
la Faţă a Domnului, ca şi moartea, Învierea
şi Înălţarea Lui la cer au devenit temele
principale în propovăduirea Evangheliei,
ei fiind martori ai tuturor evenimentelor din
timpul Mântuitorului.

„Celebrarea sărbătorii Schimbării la Faţă
pune sub ochii noştri taina restabilirii
veacului viitor. În acelaşi fel în care «faţa Sa
strălucea ca soarele şi veşmintele Lui se
schimbaseră în lumină» (Matei 17, 2), tot aşa
El va veni din înaltul cerului, ca un fulger,
îmbrăcat în mare putere şi mare slavă pentru
judecata universală. Şi precum Petru, Iacov
şi Ioan au fost cu El pe munte, tot aşa aleşii
Săi vor fi cu El în Împărăţia cerurilor,
bucurându-se de o manifestare tainică divină
şi de o bucurie inexplicabilă“ (Teodor
Studitul, Cateheze mici, nr. 20).

hieroglifă din alfabet – pictograma crucii şi, în acelaşi
timp, litera ţ citită ca pictogramă (= CRUCE), într-un
context de semne abstracte, acela al literelor din
cuvintele limbii române, să aibă puterea miraculoasă
de a transforma cuvintele uzuale în adevărate
mesaje şi percepte de viaţă?

Deducem că Heraclit cunoştea tehnicile de
criptografiere folosite în templele egiptene, din
moment ce numea cele trei forme de exprimare
ale gândirii: „forma care vorbeşte, forma care
înseamnă şi forma care ascunde.“

Dar ce siguranţă, ce dovezi sau argumente
am putea avea că descifrările de mai sus nu sunt
altceva decât simple speculaţii în marginea unor
coincidenţe întâmplătoare? Deocamdată ne îngăduim
să mai aducem dintre mai numeroasele argumente
care ni s-au desluşit doar unul sigur. Pentru aceasta…

„Firea lui Adam iarăşi a strălucit!“

Elisei RONCEA
Seminarul «Sfântul Vasile cel Mare», Iaşi

Să observăm în continuare cum se
formează pluralul la acelaşi grup de nouă cuvinte,
ca să vedem dacă nu vom descoperi cumva
elemente noi în favoarea adevărurilor din
FORMELE CARE ASCUND:

Pluralul FIINŢE poate fi citit FII ÎN CRUCE în
care E îl prescurtează pe ESTE şi apare ca o
confirmare a sensului ascuns în singularul FIINŢĂ.

Pluralul FIINŢE = FII ÎN CRUCE! = FII ÎN
CRUCE ESTE! în care Cuvântul poate fi bivalent:
şi verb la imperativ, dar şi substantivul FIU la plural.

La fel îşi primeşte singularul confirmarea în
forma de la plural şi în cazul celorlalte cuvinte
terminate în ŢĂ

CREDINŢE – CRED ÎN CRUCE E!
EXISTENŢE – EXIST ÎN CRUCE E!

PUTINŢE  – PUTERE ÎN CRUCE E!
La fel şi NEVOINŢE, SPERANŢE.
Primim, de unde oare? şi de câtă vreme?

parcă printr-o tehnică de programare subliminală
aceste familiare mesaje cunoscute, dar încărcate
totuşi de misterul tulburător al chemărilor de
niciunde sau de pretutindeni.

Umbre de mult adunate sub osul tâmplei
purced să se destrame, să se retragă şi, în luminile
unei treziri tainice care pulsează tot mai aproape
de noi din aceste cuvinte, ca din lampioanele pline
de fascinaţie ale unei iubiri statornice şi înalte,
prinde, iată, contur şi înţeles tremurător abia bănuit,
însuşi destinul unui popor care calcă pe viaţă ca
pe o cale a crucii. Iar la capătul acesteia, ajuns
deja cu mult înaintea noastră, de la începuturi încă,
ne aşteaptă şi ne zâmbeşte cu blândeţe şi cu
încurajare, de sus, Însuşi Iisus.

(urmare din p. 10) DINCOLO...
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ADMINISTRAREA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
ŞCOALA PENTRU FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA
PREGĂTIRII AGENŢILOR DIN A.N.P – TG. OCNA

FESTIVITATE LA ÎNCEPUT
DE AN BISERICESC

Joi, 1 septembrie 2005, ora 10, la Şcoala de Formare şi
Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor – Târgu-Ocna, a avut
loc festivitatea inaugurării noului spaţiu destinat cazării
cursanţilor .

Premergător începutului anului şcolar – în acest an
fiind pe data de 12 septembrie – începutul anului
bisericesc, marcat de prima zi a lunii septembrie, are o
importanţă covârşitoare pentru conştiinţa creştină,
deoarece şirul sărbătorilor de peste an fac simţită
prezenţa spirituală, nevăzută, dar reală şi perpetuă, a

Mântuitorului, în mijlocul Bisericii. Sărbătorile, posturile,
pomenirile morţilor şi diferitele momente din cursul anului
bisericesc tocmai acest scop îl ating.

De ce s-a ales tocmai data de 1 septembrie ca
început de an bisericesc? Pentru că, după tradiţia Legii
Vechi, în această zi (care era şi începutul anului civil la
evrei) s-a început creaţia lumii şi tot în această zi Şi-ar
fi început Mântuitorul activitatea Sa publică, atunci când
a citit în Sinagogă cuvintele proorocului Isaia care
profeţeau despre Sine (Lc 4, 18-19).

Cum în centrul activităţii răscumpărătoare a
Mântuitorului stă Jertfa Sa, adică Patimile şi Învierea din
morţi – şi acestea se află în centrul anului bisericesc –
festivitatea de la Tiseşti a inclus în centrul ei tocmai

săvârşirea acestei Jertfe fără de sânge. Astfel, s-a săvârşit
Sfânta Liturghie sub protia P.C. Protoiereu Constantin Alupei
şi cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Eftimie, Episcopul
Romanului. Răspunsurile la strană au fost date de corala
preoţilor din Protoieria Oneşti condusă de părintele Adrian
Ţopa. În continuare, slujba bisericească a marcat începutul
anului bisericesc, prin săvârşirea Tedeum-ului, săvârşindu-se
şi sfinţirea noului spaţiu destinat cazării cursanţilor Şcolii.
Sărbătoarea s-a încheiat prin spectacolul prezentat de
formaţiile artistice ale cursanţilor.

Preot Florin SMARANDI
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Oamenii de astăzi se complac cu ideea de comoditate.
Ei se delimitează cu uşurinţă în virtuoşi şi păcătoşi, în cei ce
cred că lor nu li poate întâmpla nimic rău şi cei care sunt
sortiţi a-şi petrece viaţa încălcând legile. Adevărul este că
oricui i se poate întâmpla ceva rău sau nefericit care să-l
aducă în postura de om certat cu legea. Iar în acel moment,
o judecată prea aspră a semenilor virtuoşi l-ar putea jena.
Echilibrul şi dreapta judecată trebuie păstrate de orice bun
creştin. Nu încerc să-i disculp sau să-i scuz pe cei aflaţi
după gratii, ci încerc să-i pot înţelege şi, eventual, cu voia
lor, să-i pot ajuta în demersul lor de a redeveni oameni plăcuţi
lui Dumnezeu şi de folos societăţii în care trăiesc. Însuşi
Hristos nu-i judecă pe cei ajunşi în detenţie sau nu încearcă
să-i dezvinovăţească, ci recomandă ucenicilor Săi înţelegerea
şi ajutorarea semenilor.

Din păcate, marea majoritate a societăţii consideră
că problema infractorilor a luat sfârşit o dată cu
depunerea acestora în arest. E mai comod aşa în a lăsa
în grija statului ceea ce ar fi trebuit să fie în grija noastră,
după cum ne învaţă Hristos. Învăţătura dumnezeiască îşi
dovedeşte o dată în plus superioritatea. Credeţi că dacă
am avea grijă cu adevărat  de cei aflaţi în dificultate şi
într-un impas major în viaţa lor, mai ales cei aflaţi
conjunctural într-o gravă problemă existenţială şi ajutaţi
corespunzător în cel mai delicat moment al vieţii lor ar
mai îngroşa rândul celor care săvârşesc fărădelegi. Dacă
în lume toate ar fi mers după cum ne-a învăţat Hristos,
sunt convins că multe dintre problemele sociale cu care
ne confruntăm în actualitate nu ar mai fi existat.

Dar situaţia persistă, având deci o problemă. În faţa
complexităţii lumii moderne actuale, Hristos ne mustră
blând: „În temniţă am fost şi n-aţi venit la Mine!“ Ce ne
rămâne de făcut? Simpla rugăciune şi condescendenţă nu
sunt suficiente de multe ori. Trebuie să trecem la fapte. E
adevărat, de asemenea, că mulţi dintre deţinuţi se înrăiesc
în închisoare şi că mulţi dintre ei s-au obişnuit cu „pomenile“
pe care să le folosească în alte scopuri, de multe ori şi
acelea interzise de regulamentele interioare ale
penitenciarelor. Dar nu acestea trebuie să fie motivele care
să-i îndepărteze pe cei buni de ajutorarea celor răi. Credeţi
că Iisus Hristos n-a cunoscut foarte bine lumea ca unul
Care-i este împreună-creator şi trăitor în ea timp de 33 de
ani? Hristos ştie că nici un caz social nu este incurabil.
Prin răbdare şi iubire se pot săvârşi în continuare minuni.
Tot respectul şi consideraţia pentru cei care, prin meseria
lor, le sunt alături celor aflaţi în dificultate şi încearcă ca
din infractori în custodie să întoarcă în societate oameni
de folos acesteia. Nu ar trebui să ne numărăm şi noi cu
efortul nostru la reuşita reabilitării acestora, pentru a auzi
rostite cu blândeţe şi bucurie din gura Mântuitorului
cuvintele: „În temniţă am fost şi aţi venit la Mine!?“

Contextul în care s-au desfăşurat sărbătorile
Slănicului, în acest an, a fost unul cu totul aparte, marcat
de revărsarea râului Slănic, care a produs mari pierderi
gospodăriilor de pe cursul său, dar şi ruperea drumului
în patru locuri, ceea ce a făcut ca accesul în staţiune
să fie foarte dificil.

Aşa cum în fiecare an P.S. Arhiereu Vicar Dr.
Ioachim Băcăuanul a ridicat aceste zile de sărbătoare
ale Slănicului la înălţimi vrednice de cinstea Bisericii
Dreptmăritoare, aşa şi în acest an de cumpănă pentru
locuitorii văii Slănicului, a binevoit Prea Sfinţia Sa, Arhiereul
nostru să fie în mijlocul credincioşilor, aducându-le ca un
balsam pe suflet cuvânt de mângâiere, de rugăciune şi
de binecuvântare.

După ce Prea Sfinţia Sa i-a cercetat pe credincioşii
din zona Comăneşti-Asău, ajutându-i sufleteşte şi material
să treacă mai uşor peste necazul venit prin furia apelor, la
ceas de Vecernie a pomenirii Sfântului Ilie, ocrotitorul
Staţiunii, a ajuns în zona Slănicului.

A doua zi, 20 iulie 2005, ziua hramului bisericii
şi a zonei, deşi Sfânta Liturghie s-a săvârşit la lumina
lumânărilor, curentul electric fiind întrerupt din cauza
inundaţiilor, biserica din Slănic a fost luminată de prezenţa
Ierarhului, care a slujit înconjurat de Protopopul de Oneşti
P.C. Preot Constantin Alupei, de ieromonahul Nicodim
Biţic şi de preoţii zonei: Mircea Ilie, Cătălin Ilie, Petru
Roncea, Valentin Ilie şi de arhidiaconul Ciprian Ignat;
greutatea participării şi a altor invitaţi a fost compensată
de prezenţa iubitoare a Ierarhului şi de iubirea-răspuns a
credincioşilor prezenţi, mai atenţi parcă la lucrarea lui
Dumnezeu cu noi, oamenii.

În cuvântul adresat, Prea Sfinţia Sa a remarcat
faptul că, aşa cum Dumnezeu vorbeşte oamenilor în
multe rânduri ş i  în multe feluri, aidoma a vorbit
Dumnezeu oamenilor prin această viitură, pe care a
îngăduit-o spre înţelepţirea şi mântuirea noastră. Şi dacă
Dumnezeu asculta odinioară rugăciunea Sfântului Ilie,
care -– cum aflăm din Sfânta Scriptură – lega şi
dezlega cerul, ne dăm seama că a îngăduit Bunul
Dumnezeu şi Sfântul Ilie – ocrotitorul Staţiunii – să se
întâmple aceste inundaţii, pentru ca noi, deşi mai slabi
material, să devenim mai puternici sufleteşte, rostind
alături de Dreptul Iov: „Domnul a dat, Domnul a luat,
fie numele Domnului binecuvântat“.

În miezul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţia Sa a înălţat
rugăciuni la Atotputernicul Dumnezeu pentru încetarea
potopului şi a toată răutatea care cu dreptate este venită
împotriva noastră. Ca un răspuns al cerului, la sfârşitul Sfintei
Liturghii, Proniatorul ne-a mângâiat cu raze binecuvântate
de soare.

Pentru rugăciunile Sfântului Ilie, dăruieşte, Doamne,
Bisericii Tale, preoţilor Tăi, credincioşilor Tăi, pace şi
binecuvântare şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o
dreapta Ta şi o sfinţeşte pe ea.

„În temniţă am fost...“

Preot Paul VAMANU

– Însemnare –
Sărbătorile Slănicului – 2005

Preot Mircea ILIE
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A vorbi despre lirica lui Alexandru Dumitru e ca şi cum te-ai
prăbuşi cu emoţie la picioarele unui tezaur de frumuseţi şi
certitudini umane, ale cărui trăiri, sensuri şi semnificaţii te îmbie
la o viziune ades singulară asupra dimensiunilor existenţei
perene, propunând frământări de conştiinţă cu intensităţi
speciale, până la atingerea sublimului. Poetul spune lucrurilor
fireşti pe nume reinventând veşnicia şi vecinătatea poeziei ci
propune cititorului avizat sfiala de-a trece cu pioşenie prin
templul de lumină al poeziei – poezia fiind văzută ca o icoană
de suflet, veşnic durută de lacrimile celor care i se închină cu
bună-credinţă. Şi dacă i-a permis Dumnezeu toate acestea,
este pentru că alesul Său se impune în ultimul timp ca un creator
luminat, pe deplin cantonat în marea metaforă a literaturii
române, învins, în final, benefic, de Absolutul dumnezeirii. În
curăţenia condeiului său dedat scrisului pe parcursul mai multor
decenii, Alexandru Dumitru (Ţine-i, Doamne, numele treaz!)
este un incomod, niciodată pactizând cu Întunericul, aşa cum
au izbutit unii dintre colegii săi de „suferinţă”.

Şi cum nu poţi tomni fără Bacovia, român fiind, tot aşa
nu poţi auzi neted Lumina din ultima carte a autorului –
Matricea de onoare, dacă nu vei şti să-i cuprinzi cu sufletul
semnele şi însemnele în toată puritatea lor estetică, să le
trăieşti şi să le înalţi până la Frumos, până la ideea de mare
Poezie. Fiorul religios indică maturitatea şi înţelepciunea

RECENZIE
O NOUĂ CARTE A POETULUI ALEXANDRU DUMITRU

LA EDITURA «CASA SCRIITORILOR»:
MATRICEA DE ONOARE

Vârstei, fragilitatea de mătase a sufletului pe deplin conturat
acum într-un stil propriu, inconfundabil prin tehnica
meşteşugului fără stridenţe.
Închinarea cu inima devine şi
închinarea cu mintea. Uneori
adevărata credinţă a poetului
cuprinde şi stăpâneşte calea
neurmată de toţi a rugăciunii
curate trimise din inimă înspre
minte, deoarece inima simte şi
împlineşte prezenţa divinităţii:
„Mă rog la Iisus cu toată /
Puterea mea interioară / Să fie
aşa cum hotărăşte DUMNE-
ZEU, / Pace deschisă tuturor
semenilor / Pe care-i ascultăm
cu sfială / Şi-i înţelegem cu inima şi sufletul.“

Cu ultima carte mai sus pomenită, irump disponibilităţile
sufleteşti lăuntrice, zguduirile lirice care dau puritatea
cristalului. Şi dacă ar fi să aleg una dintre culorile bătute pe
coperta volumului „în cauză“, m-aş opri la un albastru-siniliu.
De ce siniliu? Pentru a mă gândi mereu la Cer, pentru a mă
afla veşnic în apropierea LUI!

Dan SANDU

Procesul de modernizare a reţelei de alimentare cu apă
potabilă la Târgu-Ocna va continua şi după ce s-a reuşit
realimentarea cu apă a oraşului, întreruptă în urma inundaţiilor
din luna iulie. Primăria oraşului Târgu-Ocna a preluat de la SC
EDILITAR SA, în anul 2002, serviciile de apă-canal şi salubritate.
Din păcate, factorii din conducerea societăţii sus-amintite nu
s-au preocupat să investească în refacerea vechii reţele. La
scurtă vreme după preluarea acestor utilităţi, la iniţiativa
primarului Ştefan Şilochi, Consiliul Local a aprobat înfiinţarea
unui serviciu specific de gospodărire comunală. Pe această
cale, s-a reuşit menţinerea aceloraşi tarife pentru apa curentă.
Totodată, au fost finalizate lucrările de înlocuire a unui segment
de opt kilometri de conductă, care va deservi străzile Gheorghe

Apă de calitate la Târgu-Ocna

Mihăiţă DOGARU

Doja, Salina, Daniela Caurea, Gălean şi Viişoara, de această
investiţie beneficiind circa 200 de familii. Această investiţie a
fost facilitată şi de construirea unui rezervor de mare capacitate
în zona Salina. Tot din acest rezervor a fost alimentat şi cartierul
Vâlcele, pe o distanţă de trei kilometri.

De atenţia administraţiei locale a beneficiat şi strada Tiseşti,
unde a fost înlocuită vechea conductă de peste 30 de ani, pe o
lungime de un kilometru. Ca urmare a acestui fapt, presiunea
apei din conductă s-a dublat faţă de situaţia anterioară.

Pe viitor, se preconizează extinderea lucrărilor de
modernizare şi pe alte străzi, în special în zonele unde au loc
avarii repetate.




