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În cartea „Părintele Cleopa Ilie,
Prieten al Sfinţilor şi Duhovnic al
credincioşilor, in memo-
riam”, editată cu binecu-
vântarea IPS Daniel la
împlinirea a şapte ani de
la trecerea în veşnicie a
marelui avvă, în capitolul
final „biografie în imagini”,
la pagina 11, este  o
fotografie cu obştea
Mănăstirii Sihăstria a
anilor 1970. Privesc cu
bucurie această imagine
şi-mi amintesc, aproape
cu exactitate, de toţi
părinţii şi fraţii ce se
osteneau, în acea peri-
oadă, în oaza de spiritu-
alitate a renumitei mănăstiri, aşezate
într-un „colţişor de rai”, la confluenţa
Pârâului Negru cu Râul Secului, din
Munţii Neamţului.  Îmi amintesc şi cum
Părintele Ioanichie Bălan, care, pe
vremea aceea, se ocupa de problemele
administrative ale mănăstirii, a adus  un
vestit fotograf de pe la Târgu-Neamţ

pentru a imortaliza „spre amintirea
generaţiilor viitoare”, soborul părinţilor

ş i  fraţ i lor Mănăstiri i
Sihăstria şi ai Schitului
Sihla, „căci, zicea el,
timpurile sunt tulburi şi
nestatornice”. Într-adevăr,
după mai bine de un an,
aproape jumătate din
acele chipuri luminate nu
mai erau în „Grădina
Maicii Domnului” de la
Sihăstria. Unii au plecat
în lumea drepţilor, alţii au
fost izgoniţi în „valea
plângerii” de „eghemonii”
regimului totalitar comu-
nist ateu, iar alţii trimişi
forţat pe la alte mănăstiri.

Îi rememorez pe fiecare ca dintr-un
pomelnic şi-mi amintesc de viaţa şi
virtuţile fiecăruia. În centrul imaginii se

Acum 35 de ani stăteam
la picioarele unui sfânt

(continuare în p. 2)

Viaţa noastră se desfăşoară într-o
ameţitoare viteză (doar suntem în mileniul vitezei).
Toata lumea este grăbită şi agitată, iar timpul
pare că nu ne mai ajunge. „Nu am timp!”, „nu-mi
mai ajunge timpul!”, „Fantastic de repede trece
timpul; parcă mai repede ca altă dată!” – sunt
expresii folosite des şi de către toată lumea. Ce
se întâmplă? Se învârte pământul mai repede?
Sau acele ceasornicelor o iau razna? Dar dacă
alta este cauza? Poate că omul aleargă prea

repede şi trece prea iute prin timp, nu mai
observă, nu mai percepe esenţialul. Vrem să
rezolvăm totul pe loc, cât  mai repede posibil. Nu
mai avem răbdare!

Întrebarea este: unde ne grăbim? Încotro
mergem şi unde vrem să ajungem? Care este
scopul acestui maraton continuu al vieţii actuale?

UNDE TE GRÃBEªTI, POPOR AL ÎNVIERII?UNDE TE GRÃBEªTI, POPOR AL ÎNVIERII?UNDE TE GRÃBEªTI, POPOR AL ÎNVIERII?UNDE TE GRÃBEªTI, POPOR AL ÎNVIERII?UNDE TE GRÃBEªTI, POPOR AL ÎNVIERII?

Preot Vasile PANŢIRU

(continuare în p. 3)

Nobleţea te obligă să ai un anumit
mod de comportare în societate. Dacă
eşti nobil, trebuie să trăieşti ca un nobil.
Şi dacă eşti creştin, aşişderea, nu?
Asta înseamnă că un creştin, devenit
prin botez purtător de Hristos, n-are altfel
a acţiona decât în virtutea demnităţii de
fiu al lui Dumnezeu după har.

Mântuitorul a zis celor ce-L ascul-
tau: „Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace
unii cu alţii“ (Mc 9, 50). Prin urmare,
creştinul, care este „sarea pământului“,
trebuie să fie făcător de pace în lume.
Şi fiind „lumina lumii“, creştinul trebuie
să se comporte în lume precum Hristos.

Paradoxal însă, pe măsură ce anii
trec, se strică parcă de neînchipuit starea
morală a creştinismului. Poporul nostru,
creştin de la origine, ni-e foarte vulnerabil
la ispitirile ce vin dinafara hotarelor credinţei
şi ale ţării. În istoria biblică citim că aceeaşi
slăbiciune o purta şi poporul ales, mai cu
seamă înainte de a veni Mântuitorul în
lume. Influenţa asupra lui a popoarelor
idolatre din jur era catastrofală pentru
chemarea unicei slujiri datorate
Dumnezeului lui Avraam, Isaac şi Iacov.
Dar pentru că Israel avea o chemare

«Noblesse oblige» «Noblesse oblige» «Noblesse oblige» «Noblesse oblige» «Noblesse oblige» sausausausausau
creºtinul care ne trebuiecreºtinul care ne trebuiecreºtinul care ne trebuiecreºtinul care ne trebuiecreºtinul care ne trebuie

Preot Petru RONCEA

(continuare în p. 3)
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află chipul stareţului Arhim. Caliopie
Apetrei, din familia marelui povestitor
I. Creangă. Lângă el, Arhim. Ioil
Murgoci, fostul stareţ al Sihăstriei. În
stânga stareţului Caliopie, având
chipuri iconice, Părinţii Cleopa
Ilie şi Paisie Olaru, duhovnicii
mănăstirii. În acelaşi rând cu ei,
se mai distinge chipul părintelui
Petronie Tănase, actualul
egumen al Schitului Prodrom şi al
Părintelui Chirilă Şaramet, devenit
ieroschimonahul Calistrat,  la Prodrom.

Apoi, ceilalţi părinţi minunaţi: Ierom.
Ieromim, lemnarul, (când am plecat la
Semina-
rul de la
Mănăs-
t i r e a
Neamţ,
mi-a făcut o valiză imensă care, goală,
cântărea 11 kg.); apoi, Ierod. Anton,
pitarul mănăstirii; monahul Ambrozie,
chelarul; Ieromonahii Varsanufie şi
Iulian, duhovnicii; Ierom. Nazarie,
pomelnicarul şi monahul Silvestru,
arhondarul; monahul Ignatie, paracli-
sierul şi ceasornicul; monahul Ino-
chentie, (fost frizer, ce avea obligaţia,
din când în când, spre regretul nostru,
pe cei tineri, să ne tundă părul capului,
pentru a nu fi descoperiţi de către
„împuterniciţii” regimului că facem parte

din obştea mănăstirii). Mai disting apoi
pe Ierodiaconii Macarie, eclesiarhul,
şi Vartolomei, pictorul; monahii
Victorin şi Damian, bucătarii; Nectarie
Hanganu şi Rasoforul Neculai Pleşcan
(devenit Nicanor, duhovnicul actual de
la Agapia Veche), protopsalţii; Ciril

Roşu, secretarul, şi Ilarion, trapezarul;
Martinean pustnicul  şi Gherasim
Bulearcă, ciobanul (apoi îngrijitorul

bătrânilor neputincioşi). Îi văd, apoi, pe
bătrânii monahi Hariton şi Filotei,

Nicodim, Veniamin ş i  Paisie
Nichitencu, care se rânduiau, din
două în două ore, la biserică, pentru
cititul Psaltirii în timpul rămas liber
dintre sfintele slujbe. Îmi mai
amintesc de Nicodim, fierarul şi
fratele Ion Şova, inginerul mănăstirii;
apoi de fratele Nicolae Şerban
(monahul Nicanor), văcarul, ş i
Ioanichie Mutrescu, mecanicul şi cel
care, din tabla cutiilor de conserve
confecţiona rame la icoane, care,
apoi, erau distribuite de părintele

Paisie şi alţi duhovnici credincioşilor ce
veneau la spovedit.

Între tinerii fraţi din fotografie, aşezaţi
pe un covor la picioarele  părinţilor din
conducerea mănăstirii, mă aflu şi eu.
Făceam parte din obştea aceea
minunată. Cred că Providenţa, nu

măiestria fotografului-artist, a
făcut să fiu aşezat la picioarele
Părintelui Paisie Olaru şi a
Părintelui Cleopa Ilie, cei mai mari
duhovnici ai monahismului ro-

mânesc din a doua jumătate a secolului
al XX-lea. Pe atunci nu realizam, dar anul
acesta, când se împlinesc 7 ani de la

trecerea în veşnicie a Părintelui Cleopa
şi 15 ani de la cea a Părintelui Paisie,

îmi dau
s e a m a
că, a-
cum 35
de ani,

stăteam la picioarele unor sfinţi.
Fotografia nu-i decât o amintire. O
amintire plăcută, neştearsă! Dar amintirile
plăcute nu-s altceva decât „singurul rai
din care nu te poate izgoni nimeni!” Cine
a avut imensa şansă să fie fiul spiritual
al marelui Paisie Olaru şi pregătit la
şcoala duhovnicească a Părintelui Cleopa
Ilie nu poate uita niciodată. Viaţa
pământească se scurge repede,
asemenea unui fir care iese din caierul

...stăteam la picioarele unui sfânt

Acum 35 de ani...

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 4)
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Unicul şi veridicul răspuns la aceste întrebări nu-l găsim decât în învăţătura
mântuitoare a Evangheliei lui Hristos: omul a fost creat de Dumnezeu cu o
destinaţie precisă: VEŞNICIA, iar veşnicia ne-o oferă ÎNVIEREA. Iată direcţia
spre care trebuie să alergăm: spre Înviere. Ea este ţinta, scopul şi rostul
vieţii; ea devine o poruncă pentru toţi oamenii, dar mai ales pentru creştini.
Dacă suntem creştini (nu doar formal, cu numele) trebuie să fim VII; nu poţi
fi creştin fără să trăieşti în Înviere, fără să fii VIU, fără să vieţuieşti în LUMINĂ.
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră!” (I Cor 15, 14).
Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este viaţa noastră!

Suntem deci un popor al Învierii. Dar oare suntem cu adevărat? Cum
întelege, cum percepe majoritatea poporului minunea Învierii? Au răbdare
cu Învierea? Sau „n-am timp“, „nu am răbdare” sunt pretextele sau scuzele
care-i ţin pe mulţi departe de Înviere?

Noaptea Sfintelor Paşti…, noapte sfântă; întuneric prefăcut în
lumină; moarte transformată în viaţă; tristeţe transfigurată în bucurie
nesfârşită; Liturghie minunată, solemnă, cea mai minunată! Cu mic cu
mare, fremătând de emoţie, bucurie şi credinţă toată suflarea îsi
îndreaptă paşii spre biserică. Un sondaj realizat anul trecut, după
Sfintele  Paşti,  arată că  aproximativ 75% dintre români au participat la
Slujba de Înviere. Însă ar fi fost interesant să se afle câţi din cei 75% au
participat la toată Slujba de Înviere. Deci câţi au participat într-adevăr,
adică la toată Slujba Învierii, la Liturghia Învierii? Ce înseamnă Slujba
Învierii pentru majoritatea? 15-20 de min., la miezul nopţii! După care…
linişte, întuneric, odihnă sau poate distracţie, plimbări nocturne sau

cine ştie ce altceva. Şi toate acestea în timp ce în locaşurile sfinte se
săvârşeşte Liturghia Învierii!

Am luat Lumină, dar, cei mai mulţi, nu reuşim să o ţinem aprinsă nici măcar
pe timpul celei mai însemnate şi mai solemne Liturghii din tot anul – LITURGHIA
LUI HRISTOS ÎNVIAT! Am luat lumina şi am plecat acasă. Am „furat” Lumina şi
credem că am rezolvat totul, că am înviat împreună cu Hristos. Iar pentru unii
este singurul moment din an când se apropie de biserică.

De ce? Pentru că nu avem timp, pentru că se invocă poate oboseala,
pentru că sunt lucruri „mai importante“ de făcut în acea noapte, pentru că
slujba este prea lungă. „Nici un ceas n-aţi putut priveghea împreuna cu
Mine? Dormiţi şi vă odihniţi de acum…” (Mt 26, 40, 45)

Pentru cei mai mulţi Învierea, Paştile s-a transformat doar într-o
tradiţională şi obişnuită festivitate scurtă (presată de timp) ce se desfăşoară
la biserică şi este continuată apoi de manifestări care de cele mai multe ori
nu au nimic în comun cu Învierea. Mai mult, se vorbeşte în aceste zile de
„Iepuraţul de Paşti“ şi mai multă importanţă i se dă decât adevărului Învierii.
Ce legătură o avea bietul iepuraş cu Sfintele Paşti?

De aceea, dacă e vreun moment în care trebuie să nu mai fim sub
presiunea timpului sau să nu ne grăbim, să avem răbdare să înlăturăm
comoditatea, să luptăm cu oboseala şi să fim VII, atunci acel moment este
LITURGHIA ÎNVIERII.

S-ar putea ca în aceste rânduri mulţi dintre noi să ne regăsim, însa
regăsindu-ne să reflectăm mai mult la atitudinea noastră faţă de ÎNVIERE
şi faţă de participarea la Liturghia din noaptea Sfintelor Paşti, fără vreo
umbră de supărare, ci cu dorinţa sinceră de îndreptare.

(urmare din p.1)
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deosebită în iconomia mântuirii lumii, pentru fiecare abatere i s-a
cerut un preţ al ispăşirii, uneori neînchipuit de amar.

Poate că nu doar ţara noastră, ci fiecare ţară creştină are
de purtat această cruce a ispitirilor. Dar la noi, în contrast cu
bogăţia spiritualităţii ortodoxe cu care ne-a binecuvântat
Dumnezeu, ticăloşia vieţii sufleteşti în care ni se scufundă
sufletul neamului este alarmantă. Parcă-i un
făcut ca, după mari încercări şi pedepse de-a
dreptul meritate, să nu pricepem amărăciunea
Domnului şi să-I facem în ciudă cu tăvălirile
noastre ruşinoase în mocirla celor mai înjositoare păcate.

Spun bătrânii că poporul nostru avea un spirit
caracteristic de ospitalitate şi prietenie ce l-au făcut renumit
în lume. Dar când a venit peste el pârjolul Primului Război
Mondial şi a fost călcat în picioare de copitele recepte ale
Apusului, dar – ce zic?–, chiar şi de cele pravoslavnice din
Răsărit, ca o pandemie de gripă aviară s-a prins înjurătura
de Dumnezeu şi animalica beţie de sufletul candid al
strămoşilor noştri. Ei, Dumnezeu ar fi vrut să facă mari lucruri
cu noi, dar se pare că-n firea noastră nătângă încă nu-şi
poate face loc viaţa autentică în Hristos.

Îmi veţi spune că nu-i chiar aşa. Dar, văzut-aţi oare starea
morală a creştinătăţii noastre la ultima trecere dintre ani care
încă ne mai este în memorie? Să ne-aducem aminte de palma
lui Dumnezeu dată ţării noastre în anul trecut, dar – ce zic ţării?–
oraşului nostru chiar, că şi-acum încă mai avem fraţi ai noştri
purtând crucea păcatelor noastre în familiile lor urgisite. Şi
ce-am înţeles, oare, din acest semn apocaliptic al mâniei
dumnezeieşti? Oare să urmărim fericirea poporului nostru? Da
de unde! V-aţi uitat ce ne-au fost satele şi oraşele la trecerea

dintre ani? O boală ascunsă s-a cuibărit în sânul poporului nostru.
Beţia şi sudalma, starea de animalitate, spiritul vandalic de vitejie
prostească şi altele izvorâte din acestea s-au manifestat demonic
în noaptea Revelionului. Când am plecat la biserică în primul
răsărit de zori al noului an, străzile oraşului nostru – şi-am aflat
că imaginea era generală în toată ţara – păreau ca după război:
nenumărate gunoaie de la artificii împrăştiate pe tot caldarâmul,

coşuri de gunoi distruse de picioarele
pecetluite pentru a merge pe calea Domnului,
ce mai, acte de bravură sub dominaţia lui
Bachus. Ba îmi povestea un frate preot că,

încercând să potolească prin sfătuire setea unuia de distrugere
a bunurilor obşteşti, s-a ales şi cu o sticlă goală aruncată asupra-i.
O, şi câte altele nu s-au adunat iarăşi în paharul mâniei cereşti,
prea degrabă umplându-se cu faptele tot mai strigătoare la cer
săvârşite în aceste zile.

Poate că cei care citiţi aceste rânduri aţi fost izbăviţi
de aceste ispite. Poate v-aţi recules în rugăciune
doxologică la miez de noapte şi punte între ani şi nu v-aţi
amestecat în gloata care, ca o turmă bezmetică, a năvălit
pe caldarâmuri să întâmpine luciferic noul an. Dar nu fiţi
mulţumiţi pentru aceasta. Neamul ne piere în ticăloşie
sufletească. Civilizaţiile dinafară ne sufocă puritatea
credinţei noastre şi nu trebuie să fim nepăsători. Bisericii
lui Hristos îi lipseşte creştinul care îi trebuie. Care să ştie
de ce merge la slujbă, de ce se spovedeşte, de ce se
împărtăşeşte etc. Şi care să înţeleagă că nu se poate
mântui în manieră egoistă. Ci împreună cu familia şi
neamul lui faţă de care este strâns cu veşnice legături.
Asta vrea să facă şi revista «Sarea pământului», dar
tocmai aceasta înseamnă Ortodoxia!

(urmare din p. 1)
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vremii şi se deapănă pe ghemul
veşniciei, dar unora ne rămâne în suflet
imaginea paradigmatică a acestor mari
învăţători şi îndrumători, care au exercitat
asupra noastră acea paternitate
spirituală ce ne-a marcat viaţa ulterioară.
De aceea spun adesea că la baza
formării mele pentru viaţa monahală stau
învăţătura primită la şcoala duhov-
nicească a Părintelui Cleopa şi povăţuirile
sfinte ale  Părintelui Paisie.

Părintele Paisie a  fost duhovnicul
harismatic a zeci de
mii de  credincioşi,
călugări şi preoţi. Mă
număr printre aceş-
tia. Îmi amintesc şi
că în septembrie 1969, când am intrat
în obştea Mănăstirii Sihăstria, Părintele
Caliopie Apetrei, stareţul de atunci, mi-a
dat primele porunci, indispensabile
începătorilor: „Frate Il ie, pentru
ascultare în gospodărie te adresezi
economului, Părintelui Victorin; când ai
nevoie de cele necesare, chelarului,
Părintelui Ambrozie; pentru învăţături
şi sfaturi duhovniceşti, Părintelui
Cleopa; pentru rânduiala bisericii,
eclesiarhului mare, Părintelui Macarie;
pentru cele cărturăreşti, Părintelui
Petronie, iar ca duhovnic să iei pe
Părintele Paisie”. Aşa am făcut!

Aveam aproape 15 ani. Aş putea
spune că ştiam ceva despre viaţa
călugărească şi despre felul cum să te
spovedeşti (mă trag dintr-o familie
evlavioasă, între rudeniile mele
apropiate au fost şi sunt foarte mulţi
călugări). Totuşi, prima  spovedanie la
Părintele Paisie m-a marcat foarte  mult
şi mi-a rămas ca o icoană. Câtă pace
şi linişte mi-a vărsat în suflet acest om
al lui Dumnezeu este greu de explicat
şi nu pot uita niciodată. Cu puţine
cuvinte, Părintele Paisie reuşea să-ţi
ridice moralul şi te izbăvea de dez-
nădejde. Dezlegarea lui te făcea să te
simţi într-un colţişor de rai şi-ţi  umplea
sufletul de bucurie cerească.
Convorbirea duhovnicească cu Sfinţia
Sa era un dialog emoţional al inimii, al
bucuriei şi iubirii paradisiace. Era un
dialog filocalic, harismatic, plin de
încredere şi dătător de nădejdea
mânturii. El nu vorbea aproape nicio-
dată despre diavol şi iad, ci despre flori
şi lumină, îngeri şi sfinţi, Măicuţa
Domnului şi slava lui Dumnezeu. De
aceea şi salutul său obişnuit, după
fiecare spovedanie, era mereu acelaşi:
„Să ne întâlnim la uşa raiului!”

Aş putea spune că  felul de „a fi” al
Părintelui Paisie îl cunosc bine. De

asemenea, mersul său, osteneala sa,
programul său zilnic. Aceasta pentru
că, din primele zile ale vieţii mele în
obştea mănăstirii Sihăstria, chilia mea
era perete în perete cu cea a Sfinţiei
Sale. Economul mănăstrii, Părintele
Victorin, mi-a rânduit ascultarea în
gospodăria anexă a mănăstrii. Mi-a
încredinţat „spre păstorire” cârlanii şi
berbecii, iar chilia mi-a fixat-o mai
aproape de grajd, cu fratele Dumitru
Asoltanii (din călugărie Dometian). Îmi
amintesc că, în anii 1969-1970, în
corpul acela de chilii locuiau următorii

părinţi: Părintele Climent Hotnog, ajutor
de ecomom; Părintele Ieronim
Molmaciu, cel care m-a învăţat să citesc
slova kirilică; fratele Nicolae Şerban
(Nicanor), şi Părintele Paisie. Deoarece
chilia mea era perete în perete cu cea
a Părintelui Paisie, avem şansa să-i cer
binecuvântare în fiecare zi şi să-i
urmăresc activitatea. În fiecare noapte
când mă alungeam pentru odihna
trupului ostenit de munca asiduă de
peste zi, ştiind că dincolo de perete
este Părintele, aşezat pe scaunul său
de spovedanie şi de rugăciune, aveam,
uneori, impresia că stau la pieptul
Părintelui ascultându-i bătăile inimii,
cum făcea oarecând Sfântul Ioan
Evanghelistul cu Iisus. Inima sa bătea,
parcă, în acelaşi ritm cu inima mea.

Vedeam în fiecare adesea şiruri
neîntrerupte de credincioşi din toate
categoriile sociale trecând zi şi noapte
spre chilia Părintelui. Lucrarea lui era
mereu aceeaşi: să primească pe toţi la
scaunul de spovedanie şi să citească
rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Cine ştie
câţi oameni au îngenunchiat sub epitrahilul
său? Numai Dumnezeu ştie! Vremurile
erau confuze şi tulburi. Comunismul ateu
constrânsese Biserica să-şi desfăşoare
o succintă activitate liturgică, doar  în
careul locaşurilor de închinare. Cateheza
era interzisă în locuri publice. Însă
Dumnezeu, pentru a menţine vie
spiritualitatea poporului credincios, care
în marea lui majoritate nu a voit să-şi plece
genunchii lui Baal, ici şi colo, în ţara
noastră binecuvântată, a trimis aceşti
minunaţi duhovnici misionari, care au
învăţat poporul dreapta învăţătură şi i-au
arătat calea spre Hristos, pentru ca acesta
să nu piardă orientarea în istorie şi
asemănarea cu Dumnezeu. Între toţi
aceştia excela, cu siguranţă, Părintele
Paisie. Învăţătura sa nu era sofisticată, ci
simplă, dar pătrunzătoare. Cuvintele lui

erau pline de har şi purtau ceva din
mireasma veşniciei. Nu era zi lăsată de la
Dumnezeu să nu vină cineva la chilia
Sfinţiei Sale. Îi primea pe toţi cu aceeaşi
bucurie serafică şi fiecare pleca iarăşi la
ale sale cu o floare în suflet culeasă din
acel „colţişor de rai” al chiliei Părintelui.

Niciodată nu am văzut  lumina
stinsă în chilia lui.

Îmi amintesc că părintele ecomom,
după ce coborâsem de la stână (era
noiembrie 1969), mi-a dat ascultare la
grajd. Îngrijeam cele 25 de vaci ale
mănăstirii. Muncă grea pentru vârsta

mea fragedă.
Părintele Paisie
ştia foarte bine
acest lucru. De
aceea îmi doza

canonul în funcţie de munca prestată
peste zi. Nu puteam să merg tot timpul
la Utrenia de la miezul nopţii, ci după
aceea. Către ora 01:30 clopotarul venea
şi mă trezea, pentru a pleca la biserică,
la Psaltire. De fiecare dată mă întâlneam
cu Părintele Paisie care se întorcea de
la slujba Utreniei, dacă eventual nu avea
pe nimeni la spovedanie, pentru că
uneori spovedea şi în timpul Utreniei, iar
alteori, toată noaptea. În orice caz, către
orele 05:00 când mă întorceam de la
biserică, prin fereastra părintelui Paisie
se vedea aceeaşi lumină suavă, lumină
lină, angelică. Părintele era la rugăciune.
Nu ştiu când dormea acest om!

La biserică, nu slujea pe vremea
aceea Sfânta Liturghie decât foarte rar,
dar nu lipsea niciodată de la rugăciunea
comună. După rânduiala mănăstirii,
ziua de vineri era consacrată
spovedaniei. Părintele Pasisie, venea
la biserică ş i  citea molitfa de
spovedanie, apoi pleca la chilie să
primească părinţii şi fraţii pentru
spovedania săptămânală.

S-a spus şi se spune  că Părintele
Paisie era văzător cu duhul. Da, cred
că era! Şi iată de ce!

Mi-aduc aminte că, în vara anului
1970, economul mi-a încredinţat viţeii
mănăstirii. Plecam de dimineaţă prin
codrii din jur, înspre Schitul Sihla. Până
la amiază ajungeam în preajma peşterei
Sfintei Teodora, unde intram cu sfială să
mă rog puţin, apoi continuam către
Poiana Pustnicilor şi Râpa lui Coroi.
Hălăduiam singur şi nestingherit de
nimeni. Ca să nu mă înspăimântez de
animalele sălbatice, părintele Paisie îmi
dădea sfatul să repet mereu „Doamne,
Iisuse...” pentru a mă deprinde cu
formula isihastă. Dar mintea mea
zburdalnică mai fugea spre anii de
copilărie şi satul natal, iar în loc de

(urmare din p. 2)

Acum 35 de ani stăteam...
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„Doamne, Iisuse...” mai cântam câte un
cântec popular şi nu numai. Ştiam bine
că în codrii aceea seculari nu mă auzea
nimeni. Însă, mare mi-a fost mirarea ca,
într-o zi, la spovedanie, Părintele Paisie
să-mi spună: „Frate Ilie, lasă de acum
cântecele populare şi deprinde-te cu
cântările bisericeşti. Învaţă să cânţi
«Apărătoare Doamnă», «Sfinte
Dumnezeule», «Lumină lină», Tropare,
Psalmi..., că împreună cu tine, în chip
nevăzut, cântă şi îngerii în ceruri. Numai
aşa ai să devii un bun slujitor în Biserica
lui Hristos”. Nu ştiu dacă am devenit un
„bun slujitor în Bise-
rica lui Hristos”, dar un
lucru ştiu: că Părin-
tele Paisie era văzător
cu duhul!

În susţinerea argumentării mele
mai amintesc un fapt.

Părintele Ioanichie Bălan, la trei ani
după trecerea în veşnicie a Părintelui
Paisie, în anul 1993, cu binecuvântarea
IPS Daniel, a  scris o carte intitulată
Părintele Paisie Duhovnicul. În
capitolul „Sfaturi şi cuvinte duhovniceşti
la Părintele Paisie“, pag. 12, citim
următoarele: „În vara anului 1990 a venit
în pelerinaj pe la mănăstirile din Moldova
un tânăr ortodox, arhitect la Paris.
Ajungând şi la Mănăstirea Sihăstria, a
auzit  de vestitul  duhovnic Paisie şi dorea
să-i ceară un sfat duhovnicesc. A fost
primit cu dragoste de bătrânul.

– Părinte Paisie, a întrebat tânărul
pelerin prin translator, nu ştiu ce să fac
în viaţă, să mă căsătoresc sau să mă
fac monah?

– Câţi ani aveţi, a întrebat Părintele
Paisie?

– Am 31 de ani, părinte!
– Dacă a trecut vremea de

căsătorie, du-te la mănăstire, fă-te
călugăr şi slujeşte lui Hristos că vei
avea mare plată în ceruri!

Întorcându-se în patria sa, acest tânăr
nu mai avea linişte în suflet. Cuvintele
Părintelui Paisie şi glasul Duhului Sfânt îl
chemau să renunţe la toate şi să se facă
monah. După câteva luni a intrat în obştea
Mănăstirii Sihăstria şi astăzi (1993 n.n)
este ierodiacon şi mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru harul primit“.

Aşa a scris Părtintele Ioanichie în
1993. Eu scriu aceste rânduri în ziua
Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi,
30 noiembrie 2005. Şi mai pot adăuga la
această mărturie a Părintelui Ioanichie  că
„vederea în duh” a Părintelui Paisie nu s-a
încheiat atunci când tânărul acela a fost
hirotonit ierodiacon de IPS Daniel, ci în
6 mai 2005, când acel tânăr, în ziua
„Izvorului Tămădurii”, a fost hirotonit, tot
de IPS Daniel împreună cu alţi ierarhi (între

care mă aflam şi eu), episcop, pentru
Mitropolia Românilor din Europa
Occidentală şi Meridională. Este vorba de
PS Marc (Alric) Nemţeanul, fostul arhitect,
născut în mijlocul Parisului, nu departe de
„Jardin de Luxembourg”. Cine ştia atunci,
în l970, că drumul meu, fratele Ilie, păstorul
oilor şi viţeilor mănăstirii Sihăstria în codrii
Carpaţilor şi al lui Marc, arhitectul din Paris,
aveau să se intersecteze în anul 1990? În
acel an, într-adevăr, IPS Daniel m-a trimis,
din mijlocul Carpaţilor în mijlocul Parisului,
pentru aprofundarea studiilor de teologie,
iar pe arhitectul Marc l-a chemat din

mijlocul Parisului în mijlocul Carpaţilor să
devină călugăr. Ştiam că psalmistul a
spus: „Paşii omului de la Domnul se
îndreptează”.  Dar Părintele Paisie  ştia şi
el acest lucru, dinainte! Aşadar, cine mai
poate spune că Părintele Paisie nu era
un om cu viaţă sfântă şi nu avea darul
înainte-vederii? De aceea, cred că, atunci
când Biserica va decide să se înceapă o
lucrare sistematică de întocmire a
documentaţiei de canonizare a Părintelui
Paisie Olaru, multe din mărturii ca acestea
vor constitui unul din criteriile doveditoare
ale declarării lui ca sfânt cuvios, isihast al
Bisericii noastre Ortodoxe.

Am mai remarcat ceva la Părintele
Paisie!

Cunoştea pe fiecare persoană în
cele mai mici detalii. Mă miram cum
ţine minte numele fiecărui credincios,
tainele vieţii şi lucrarea fiecăruia. Spre
exemplu, îmi aduc aminte că Părintele
Paisie ca şi Părintele Cleopa nu era
pentru împărtăşania deasă sau rară, ci
cu dreaptă socoteală şi conştientă. De
obicei, cei care nu erau hirotoniţi, fraţii
şi călugării şi unii credincioşi, trebuia
să se împărtăşească, cu regulariate,
cam la patruzeci de zile.

Odată, preocupat cu ascultările
zilnice în gospodăria mănăstirii, într-o
seară, când am trecut, ca de obicei, să
iau binecuvântare de la Părintele, îmi
spune: „Frate Ilie, au trecut, iată,
patruzeci de zile şi şi nu te-ai pregătit
pentru Sfânta Împărtăşanie”.  Părintele
ştia că neglijasem esenţialul vieţii. Am
înţeles că, în preajma acestui mare avvă,
nu puteai să disimulezi ceva sau să te
eschivezi de la calea cea dreaptă, pentru
că el te ajuta să discerni esenţialul de
nonesenţial în efemera aventură terestră.

Părintele Paisie era şi om al
rugăciunii neîncetate. Ajunsese la
starea de rugăciune curată, fără
expresii şi gesturi. Îmi amintesc că de

... la picioarele unui sfânt

multe ori se retrăgea la „Sihlişoara”,
cum îi plăcea să-i spună Părintele
Schitului Sihla, şi se adăpostea la
chilia de sus, de sub stâncile care
ocrotesc acel schit, nu departe de
bisericuţa Sfintei Teodora făcută dintr-un
singur lemn. Până la biserica Sfântului
Ioan Botezătorul, din vale, cobora
cărarea construită din trepte. După ce
participa la sfintele slujbe, urca înapoi
la chilie. L-am văzut de multe ori urcând
sau coborând. Păstra acelaşi ritm
molcom de parcă spunea o rugăciune
la fiecare treptă a potecii. Înţelegeam,

prin aceasta, că toată
viaţa lui era o rugă-
ciune, o liturghie,
asemenea sfinţilor
filocalici. Nimic nu era

de prisos sau disimulat în viaţa lui. Cred
că avea dobândită, după atâta experienţă
isihastă, ceea ce numesc Sfinţii Părinţi
„rugăciunea inimii”, iar această rugă-
ciune permanentă făcea să se între-
zărească pe chipul lui acea lumină
necreată a lui Dumnezeu, care-i dădea
atâta linişte, atât sieşi cât şi celor ce-i
veneau în preajmă cu inimă curată.

Când citea molitfele de spove-
danie credincioşilor, adăuga şi altele
pentru diferite trebuinţe. Dădea
impresia că ştie necazul şi durerea
fiecăruia. Ştia să fie acelaşi pentru toţi
şi diferit pentru fiecare.

De la o anumită vârstă, Părintele
Paisie vedea foarte puţin cu ochii
trupeşti, însă textul rugăciunilor îl
spunea pe de rost cu aceeaşi voce
caldă şi aceeaşi cursivitate. După anii
1980, nu l-am mai văzut ci t ind
rugăciunile din vreo carte; le ştia pe
de rost. Cu toate că ţinea cartea în
mână, nu citea din ea, pentru că totul
venea din inima inundată de Duhul
Sfânt.

La vârsta de 90 de ani se simţea
obosit, pentru că dureri fizice îi vlăguiau
trupul ostenit de asceză. Cu toate
acestea, primea şi... tot primea...! Până
când a venit şi pentru el „marea
înserare”.

Pentru Părintele Paisie ziua de
18 octombrie 1990 a fost zi de Paşti,
adică de trecere din această lume
coruptibilă la cea incoruptibilă, unde a
început să se odihnească până la
învierea cea de obşte.

Acum  nu ne mai dă sfaturi, dar ne
priveşte cu dragoste din ceruri dacă
împlinim pe cele ce ni le-a dat şi se
roagă pentru ca nici unul din ucenicii
săi să nu piară, ci să intre în viaţă
veşnică, la fel ca şi el.

Cuvioase Părinte Paisie, roagă-te
pentru noi !
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Noi, creştinii ortodocşi, ştim că avem o singură credinţă
adevărată, pe care ne-a lăsat-o Însuşi Domnul nostru Iisus
Hristos în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

Această învăţătură a fost transmisă Sfinţilor Săi Apostoli
cu mesajul: „Mergând, învăţaţi toate neamurile”. Sfinţii
Apostoli au hirotonit episcopi prin cetăţi, cărora le-au dat
aceeaşi putere de a învăţa, de a conduce, de a sfinţi pe
credincioşii care ascultau cuvântul, se botezau şi deveneau
fii ai Bisericii lui Hristos. Apoi, preoţii au primit aceeaşi
putere, prin punerea mâinilor episcopilor în Taina Hirotoniei.

Această credinţă neştirbită a păstrat-o cu sfinţenie
Sfânta Biserică, numită „stâlp al adevărului”, şi înfiinţată
în mod tainic de Însuşi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos pe Sfânta
Cruce, iar în chip văzut a luat fiinţă
la Pogorârea Duhului Sfânt.

În decursul vremurilor, această
învăţătură, singura adevărată, a fost
răstălmăcită de anumite persoane care
s-au crezut inspirate sau mai dotate
intelectual şi aşa au apărut ereziile, acele
abateri de la învăţătura cea adevărată.

Faţă de aceste erezii care
fărâmiţau unitatea Bisericii şi
produceau tulburare, Biserica a fost
nevoită să ia atitudine, combătând
învăţătura eretică.

În acest sens, au fost convocate
cele şapte sinoade ecumenice, adică
acele adunări ale tuturor episcopilor
din toată lumea care, sub inspiraţia
Sfântului Duh, au hotărât care este învăţătura cea adevărată
în concordanţă cu cea lăsată de Însuşi Iisus Hristos.

Numai aşa s-a putut păstra unitatea de credinţă. Dar,
cu toate acestea, Biserica nu s-a bucurat de linişte deplină…
Alte persoane s-au ridicat, răstălmăcind Sfânta Scriptură
„spre a lor pierzare” şi astfel, prin diferite metode, i-au rupt
de la sânul Bisericii pe unii credincioşi, ca să-i facă şi pe
aceştia „fiii pierzaniei”.

Sigur v-aţi confruntat şi vă mai confruntaţi cu anumite
persoane „binevoitoare” care vin şi sună pe la uşi cu
„bunăvoinţă” ca să vi-L facă cunoscut pe Hristos şi învăţătura
lor, oferindu-vă cărţi gratuite, Biblii, pentru a produce derută
şi a vă ademeni, „lupi îmbrăcaţi în piei de oaie”, aşa cum îi
numeşte Sfânta Scriptură pe unii ca aceştia. Sminteala
trebuie să vină, dar vai de cei prin care vine!

Ne este cunoscut faptul că Biserica este una,
sobornicească şi apostolească  şi că noi avem datoria să
păstrăm unitatea şi sfinţenia ei. Iar apostoleasca învăţătură
trebuie păstrată neştirbită.

Ştim că în Sfânta Scriptură sunt lucruri „cu anevoie de
înţeles” dar, apelând la persoanele cu pregătire în această
privinţă, putem să ţinem calea cea dreaptă. Sfânta Scriptură
este ca o farmacie cu multe şi felurite medicamente. Dar

aceste medicamente, pentru a-şi face efectul dorit, se prescriu
de persoane pregătite în această privinţă… Dacă ne luăm
singuri medicamentul, fără prescripţie medicală, el poate
deveni foarte dăunător, chiar otravă… Aşa este şi cu învăţătura
Sfintei Scripturi pe care căutăm să ne-o însuşim singuri.

 Mai ştim că în anii aceştia ai democraţiei au proliferat
foarte multe secte, aşa zise moderne şi cu „credinţă nouă”
care au acelaşi arbore genealogic şi anume: „minciuna, falsitatea,
dezordinea, ruptura şi chiar crima“ deoarece stăpânul lor „dintru
început a fost ucigaş de oameni” (In, 8, 44).

Secta sau gruparea religioasă este periculoasă şi din punct
de vedere moral, „căutând să producă dezordine, dezmăţ,

nesupunere, practică prozelitismul, se
opune apărării adevărului şi tolerează
violenţa” (P.I. David, Călăuza
creştină).

Aminteam mai sus că Biserica are
obligaţia de a păstra neştirbită
învăţătura de credinţă şi atunci când
apar devieri, ea intervine… Aşa s-a
întâmplat şi în şedinţa Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române din zilele
de 20-21 octombrie 2005. Redăm
hotărârea Sf. Sinod referitor la
„mişcarea anarhică autointitulată
«Biserica Ortodoxă Secretă»” :

„Din rapoartele primite de la mai
multe eparhii «reiese că mişcarea sau
fenomenul Biserica Ortodoxă
Secretă comportă multe abateri de
la învăţătura de credinţă ortodoxă,

de la practica liturgică ortodoxă (inclusiv hirotonia femeilor)
şi de la spiritualitatea ortodoxă în general».

Unul din fondatorii acestei mişcări este Constantin
Dogaru, un fost profesor din Tecuci, în vârstă de 57 de ani.
Acesta, pretinzând că este subiectul unor teofanii, mariofanii
şi anghelofanii, susţine că a fost trimis să facă cunoscut
oamenilor conţinutul acestor întâmplări, în calitatea sa de
«comunicator ceresc». Constantin Dogaru este autorul mai
multor lucrări cu conţinut care se vrea ortodox, dar care, în
realitate, este viciat în mod conştient de o serie de doctrine şi
practici inspirate în mare parte din religiile ezoterice orientale.

Mişcarea religioasă a lui Dogaru se înscrie în aceeaşi
categorie a manifestărilor profetice ca fenomenul de la
Pucioasa-Noul Ierusalim, erezia pnevmatoforă a
«gherasimiţilor» de la Mânăstirea Cocoş, judeţul Tulcea,
viziunea maicii Veronica de la Vladimireşti, în care afinităţile
cu ideologia New Age sunt evidente.

«Învăţătura de credinţă» propovăduită de Dogaru nu poate
fi încadrată teologic, nu are logică, ci este alcătuită dintr-o
înşiruire de credinţe, de idei şi de «transmisiuni cereşti» hilare,

„NU VÃ LÃSAÞI AMÃGIÞI”„NU VÃ LÃSAÞI AMÃGIÞI”„NU VÃ LÃSAÞI AMÃGIÞI”„NU VÃ LÃSAÞI AMÃGIÞI”„NU VÃ LÃSAÞI AMÃGIÞI”

Preot Constantin GENES
(continuare în p. 7)

Este limpede pen-
tru orice om de bun
simţ că avem de a
face cu o erezie care
sfidează mai toate
f u n d a m e n t e l e
credinţei ortodoxe,
difuzată de un om
care are serioase
probleme psihice.
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pe care le consideră infailibile deoarece au paternitate divină.
Este limpede pentru orice om de bun simţ că avem de a face
cu o erezie care sfidează mai toate fundamentele credinţei
ortodoxe, difuzată de un om care are serioase probleme psihice.

Dogaru dezvoltă o amplă învăţătură despre zece ceruri.
Împărăţia cerurilor despre care vorbeşte Mântuitorul este,
potrivit opiniei lui, împărăţia luminilor. Această concluzie,
ca de altfel întreaga sa doctrină, se bazează pe investigaţii
făcute în lumea nevăzută, după cum însuşi mărturiseşte. Iar
între «cercetători» îl menţionează pe Gheorghe Văsâi care
s-a sinucis în 2003. Acesta este liderul unei grupări de tineri
şi tinere care tulburau marele ceremonii religioase din ţară,
scandând lozinci antiierarhice.

Acest aşa-zis lider al «Bisericii Ortodoxe Secrete»
inventează o mulţime de personalităţi cereşti, unora dintre
acestea făcându-le acatiste în care amestecă incoerent îngeri
cu diverse persoane lumeşti (exemplu: poetul M. Eminescu).

Doctrina lui este înţesată de profeţii care au în centrul lor,
în general, ideea că România va fi centrul religios al lumii. În
opera sa, spaţiul cunoştinţelor religioase se restrânge geografic
la zona Mânăstirea Vladimireşti şi a Municipiului Tecuci.

Mulţi se vor încreştina de la Vladimireşti şi multe alte minuni
se vor face prin descoperire divină în ţara noastră românească.
Mulţi dintre serafimi se vor arăta în Noul Ierusalim românesc
care se va construi din cele mai grozave materiale care acum
nu sunt elaborate pe pământ. Ele se vor elabora numai după
instituirea Ţării Sfinte Ortodoxe România, aşa cum se va
descoperi numai lui Constantin Românul şi nu altora.

La Vladimireşti să fie făcută o cristelniţă de aur înaltă
de 5 metri în care să fie botezaţi evreii. Undeva în Moldova
de dincolo de Prut se va construi un oraş după un plan ceresc
care se va numi Oraşul Sfintei Cruci. În acest oraş se va
construi o mare întreprindere pentru executarea lucrărilor
sfinte. Să fie chemaţi la colaborare mulţi creştini ortodocşi
care vor să facă voia lui Dumnezeu în viaţa pământească.

Deşi consideră că slujitorii lui Dumnezeu, ierarhi şi
preoţi, nu-şi mai pot asuma rolul de mijlocitori pentru lume,
Dogaru, este îndemnat de sus să-şi trimită operele lui
religioase Sfântului Sinod al B.O.R. să vadă ce zice.

Dar incoerenţa care-i domină întreaga operă, se vădeşte
şi în pendularea permanentă între mesajul divin care i se
adresează nemijlocit şi dorinţa de a avea girul unor ierarhi
pământeni despre care a afirmat că nu mai pot conduce
lumea pe calea mântuirii.

Mişcarea lui Dogaru are probabil legături şi cu mişcarea
intitulată «turma Sfântului Ilie» condamnată de Sfântul Sinod
în anul 1994, de vreme ce în cartea sa «Biblia Maicii Domnului»
scrie: «să fie făcute două milioane de candele cu icoana Sf.
Ilie Tezviteanul care să se împartă în toată România».

Luându-se în considerare gravitatea cazului şi tendinţele
de extindere între creştinii neavizaţi, s-a hotărât ca această
problemă să fie discutată în cadrul Sf. Sinod pentru a se lua
măsurile ce se vor găsi de cuviinţă”.

Ne îngrijorează şi pe noi, preoţii oraşului Târgu-Ocna,
faptul că unii dintre bunii noştri creştini s-au lăsat ademeniţi
de acest fenomen „Biserica Ortodoxă Ssecretă” şi de
practicile neortodoxe pe care le evidenţiază.

Nu risipiţi darul lui Dumnezeu care a fost sădit în inima
Dumneavoastră, lăsându-vă amăgiţi pentru ceva nou. Nu tot ce
este nou este şi bun. De aceea, păstraţi-vă credinţa cea adevărată
şi transmiteţi-o la alţii neştirbită. Nu căutaţi să vă faceţi prozeliţi.

Vă aduc aminte „Pilda fiului risipitor” care s-a întors la
casa tatălui său cu regretul pentru faptul că l-a supărat.
Întoarceţi-vă la Casa Tatălui Ceresc, căindu-vă pentru cele
făcute şi hotărându-vă să nu-L mai supăraţi, pentru că El
v-a purtat de grijă şi încă vă mai poartă.

În loc de concluzii, să luăm aminte la câteva sfaturi ale
Sfântului Apostol Pavel:

„Vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări
şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o.
Depărtaţi-vă de ei” (Rom 16,17).

„Nu vă lăsaţi furaţi de învăţăturile străine cele de multe
feluri” (Evr 13, 9).

„Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă,
care este Iisus Hristos” (I Cor 3, 11).

„NU VÃ LÃSAÞI...„NU VÃ LÃSAÞI...„NU VÃ LÃSAÞI...„NU VÃ LÃSAÞI...„NU VÃ LÃSAÞI...
(urmare din p. 6)

Cei ce nu Te au aproape
Trăiesc în obscuritate,
Căci prezenţa Ta divină
Aduce-n viaţă lumină.

Către Tine s-aspirăm,
Nicicând să nu Te uităm.
Negura să ne-ocolească
Şi lumea să Te cunoască.

Să nu ne lăsăm umbriţi,
Ca să fim iubiţi de sfinţi.
Căci prin mijlocirea lor,
Vom avea mult ajutor.

Răul poate fi curmat
De ne rugăm neîncetat.
Să nu amânăm noi clipa

Că ia naştere risipa.

Domnul ne înlesneşte suferinţa
Să fructifice în noi credinţa!

Binecuvântarea-i ne-o oferă nouă,
Şi ea se revarsă sub formă de rouă.

DUMNEZEU-LUMINA

Anamaria DAVID
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Bărbatul care aprinde focuri în jurul copiilor săi, noaptea,
în pădure, şi femeia care toarnă hipoclorit în toaletă nu au
nimic în comun la prima vedere, în afară de presupunerea
că ar putea fi soţ şi soţie. Două fapte diferite, supuse însă
unui singur scop: apărarea familiei.

 Să-l vedem acum pe Adam care întinde mâna să
culeagă un fruct din grădina Raiului, cu puţin timp înainte
de cădere. Se hrăneş te, potrivit binecuvântăr i i
dumnezeieşti: „Iată, vă dau vouă toată iarba dătătoare de
sămânţă pe faţa’ntregului pământ, şi tot pomul purtător de
rod cu sămânţă de pom într’însul; acestea vă vor fi vouă
spre hrană” (Fac 1, 30).

Aceeaşi imagine a lui Adam care întinde mâna după un
fruct, în aceeaşi grădină. Un alt moment şi o altă trăire:
acum fapta sa este supusă unui duh al neascultării. Adam
păcătuieşte. Fapta în sine este aceeaşi: întinderea mâinii
spre fruct. Slujirea este diferită: prima dată slujeşte lui
Dumnezeu prin ascultare, iar a doua oară slujeşte diavolului
prin neascultare. După cum am văzut, acelaşi duh – al
apărării familiei să zicem, poate fi slujit prin fapte diferite,
aşa cum aceeaşi faptă – întinderea mâinii după un fruct –
poate servi duhuri diferite, uneori diavoleşti.

Antoine de Saint-Exupery, scrie în Citadela: „...aşa
încât nu voi urmări actele vecinului ce domneşte de
cealaltă parte a muntelui. Căci nu ştiu să văd, în zborul
unui porumbel, dacă se îndreaptă înspre porumbar sau
îşi umple aripile de vânt, căci nu ştiu să văd, în pasul
unui om ce se îndreaptă înspre casă, dacă el cedează
dorinţei nevestei lui sau plictisului datoriei, dacă pasul
lui construieşte dragostea sau divorţul” (pag. 227).
Într-adevăr, nu ştim dacă pasul omului de lângă noi
construieşte dragostea sau divorţul, pentru că pasul lui,
omul în întregime, poate fi stăpânit de un duh sau altul!

Sfântul Apostol Ioan, în prima sa Epistolă (cap. 4, vers 1),
ne spune peste veacuri: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui
duh, ci puneţi duhurile la’ncercare, dacă sunt de la
Dumnezeu”. Aşadar omul, cu toate că are trup, este
„construit” să lucreze cu duhurile, este menit să identifice
duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau de la diavol.

Instaurarea unui duh nou înseamnă şi o nouă ordine,
aşa cum venirea Duhului Sfânt a adus în lume «Împărăţia
cerurilor». Primii creştini vedeau, înţelegeau şi mărturiseau
acestea atunci când în rugăciunea Tatăl nostru înlocuiau
«vie împărăţia Ta» cu «vino, Duhule Sfinte». «Vie împărăţia
Ta» înseamnă ca noi oamenii să trăim începând de pe
pământ în împărăţia cerurilor, cu viaţă curată, sfântă şi
atunci Duhul Sfânt va fi cu noi. Ca urmare, cele două
cereri sunt identice.

«Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor”, a spus
Mântuitorul la începutul predicii Sale. Cu aceleaşi cuvinte
şi-a început predica şi Sfântul Ioan Botezătorul. „Or,
«Împărăţia lui Dumnezeu» şi «lumea aceasta» – cum spune
Schmemann, marele teolog estonian, doctor la Sorbona –
unite în Evanghelie într-o coexistenţă oarecum încordată şi
în luptă, au început să fie gândite aproape exclusiv într-o
succesiune cronologică: acum numai «lumea aceasta», pe
urmă numai «Împărăţia», în timp ce pentru primii creştini
realitatea atotcuprinzătoare şi noutatea cutremurătoare a
credinţei lor au fost tocmai că Împărăţia s-a apropiat şi deşi

nevăzută «lumii acesteia», ea se află deja «în mijlocul
nostru», luminează deja, lucrează deja în lume…” (Euharistia
– Taina Împărăţiei, pag. 48)

Duhul Sfânt a venit cu Împărăţia cerurilor, dar şi celelalte
duhuri îşi instalează propriile împărăţii, în care lucrurile din
lumea aceasta capătă ierarhii valorice diferite. De exemplu,
pentru duhul lumii din vremea guvernatorului Pilat, împărat
era Cezarul de la Roma, rege în Israel era Irod, Pilat însuşi
este reprezentantul puterii romane în Israel, Hristos era
condamnatul la răstignire (cea mai cruntă formă de a ucide
din toate timpurile), Sfântul Ioan Botezătorul era un alt obscur
condamnat la tăierea capului, Maria Magdalena era desfrânata
sau Fecioara Maria era simpla mamă a unui condamnat la
moarte. În realitatea Duhului Sfânt însă, pentru Împărăţia
cerurilor, Hristos Domnul este Împăratul, (In 18, 36) Irod este
desfrânatul, Pilat este laşul, cel care tremură pentru postul
său, făcând fapte necugetate – cum ar fi uciderea unui
nevinovat–, Sfântul Ioan Botezătorul e „cel mai mare om născut
din femeie”, Fecioara Maria este Maica Împăratului, iar Maria
Magdalena, o femeie mai curajoasă ca 11 bărbaţi la un loc şi
primul om din lume care-L vede pe Dumnezeu înviat.

Împărăţia cerurilor, a Duhului, se dezvoltă aşadar ca un
univers paralel, coexistent cu lumea aceasta, care absoarbe
lucrurile, oamenii, de fapt lumea întreagă într-o nouă
rânduială. Petru şi Andrei nu mai sunt pescarii lipsiţi de
importanţă, ignoraţi de oameni. Ei sunt acum preoţi, arhierei,
apostoli, între primii 12 după Împărat.

Îmi stăruie în minte figura unui papă, în timpul cruciadelor,
îmbrăcat în armură, alături de soldaţii săi.

Un sutaş roman, păgân, a ştiut să intre în lumea Duhului
Sfânt ca model al Mântuitorului, al Samarineanul milostiv,
prin grija faţă de sluga sa bolnavă (Lc 7, 2-10), dar un papă,
arhiereu al iubirii, nu a ştiut că prin uciderea de oameni,
fie şi în numele credinţei, ratează Împărăţia cerurilor ca
destinaţie. Acel papă elimina fizic oamenii din lumea lui, pe
care o credea a fi Împărăţia, uitând că Domnul şi pe farisei,
pe cei răi, i-a absorbit în lumea Sa: „Cu stâlpări lăudându-L
mai înainte, cu lemne mai pe urmă…” (Cântarea a III-a –
Canonul de Florii, care vede răstignirea ca o laudă adusă
Mântuitorului). Ei Îl răstigneau şi El îi curăţa de păcate: „Iartă-le,
Doamne, păcatul acesta!”

Ne întoarcem la Antoine de Saint-Exupery, care ne dă o
soluţie practică pentru a identifica duhurile: „Vreau să aflu
despre vecinul meu nu ceea ce face, ci ceea ce nu uită
niciodată să facă. Căci atunci voi şti ce zeu îl domină, chiar
dacă el nu-şi dă seama de aceasta, şi direcţia viitorului său”
(Citadela, pag. 228).

Vă las să aflaţi singuri, să conştientizaţi ce nu uitaţi
niciodată să faceţi, pentru a afla cărui duh slujiţi sau în ce
împărăţie trăiţi în lumea aceasta. Sperăm ca rezultatul
analizei a ceea ce nu uitaţi niciodată, să fie rugăciunea şi
mărturisirea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Atunci
vom cunoaşte că duhul care vă stăpâneşte este de la
Dumnezeu, după cum zice Sfânta Scriptură: „Fiecare duh
care-L mărturiseşte pe Iisus Hristos ca venit în trup, este de
la Dumnezeu; şi fiece duh care nu-L mărturiseşte pe Iisus,
nu este de la Dumnezeu” (I In 4, 2).

Cercetaţi duhurile!

Preot Cătălin ILIE
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Să ne rezumăm deci să cercetăm acest verb „a fi”, fără
aprofundări pe care spaţiul de aici nu le-ar putea cuprinde.

Conjugat ca verb în sine, predicativ, nu ca verb ajutător,
verbul „a fi” nu a primit în limba noastră după cum se ştie, decât
dreptul la diateza activă – (subiectul face acţiunea).

Acest lucru poate lumina vocaţia făptuitoare, activă şi
creativă a poporului pentru care a fost dăruit sub aceste forme
flexionare şi totodată sugestia clară de detaşare şi dezinteresare
pentru fructele şi efectele acestor acţiuni. Mai mult chiar, acest
lucru poate să mai spună ceva important şi anume că el singur
nu poate suporta efectele propriilor acţiuni – bune sau rele –, ci
alţii, de aceea el este obligat prin gramatica lui „a fi” la
autocontrol şi iubire de semeni. Şi pentru că acest popor nu-şi
poate dărui sieşi roadele acţiunilor lui, ci se supune şi primeşte
doar ceea ce el CERE de la CER cu dreaptă măsură, adică
respectând voinţa CERULUI şi nu cerând lucruri nebuneşti şi
potrivnice FIRII, istoria lui se sustrage tipicului, aşa cum voinţa
Cerului nu poate fi subordonată voinţei omului.

Dar Bunăvoinţa Cerului, este vizibil că poate fi câştigată
prin conştienzarea şi responzabilizarea înaltă a omului în efortului
lui de A FI FIU.

Mai observăm în conjugarea acestui verb, cu care nu putem
să nu ne identificăm, ciudata absenţă a casei Fiului – litera F –
din formele de la prezent (eu sunt; tu eşti; el ea este; noi suntem;
voi sunteţi; ei ele sunt) şi vă vom spune că aceasta este una
dintre cele mai optimiste şi mai reconfortante confirmări ale
existenţei acestui popor în veşnicie.

Să ne explicăm: popor al lui IISUS - nu numai noi românii,
ci toţi aceia cărora ni s-a dat darul şi misiunea şi încă teama şi
tema existenţială SĂ FIM FII, SĂ FIU FIU – avem asigurate în
destin toate formele de trecut şi viitor pe care le poate cunoaşte
omul, prin însăşi prezenţa căsuţelor lui IISUS - FIUL:  literele F
în formele de perfect ale timpului trecut şi formele de la viitor ale
acestui verb.

Spunem că aceată observaţie conţine în ea o informaţie
optimistă, pentru că litera F, cu semnificaţia ei divină din formele
viitorului lui a fi  (eu voi fi; tu vei fi; …şi eu voi fi fost; tu vei fi fost;…)
ne proiectează Fiinţele în veşnicie, ca prin nişte miraculoase
ferestre spre CER – păsări de Lumină şi DUH  şi văzDUH dincolo
de păşirea pe moarte.

Iar prezentul nostru nu mai poate exista pentru FIU şi pentru
noi decât ca o înclinare şi închinare TATĂLUI, din faţa Căruia
ne vom retrage asemenea Fiului, cu respect şi adâncă
smerenie, ca din faţa Subiectului şi a Predicatului celei mai
înalte şi adevărate tautologii: „EU SUNT CEL CE SUNT” – pentru
a ne pierde de fapt în îngăduitoarea nemărginire a bunătăţii
Sale. Să ne închinăm dar TATĂLUI şi să ne încredinţăm Lui,
înţelegându-I puterea de a-Şi trăi veşnicia doar la timpul prezent,
şi să ne continuăm, ajutaţi de Lumina Fiului, cercetarea lui a fi
la timpul trecutului şi al viitorului nostru de efemeri. La forma de
imperfect a modului indicativ a verbului a fi (mod care arată o
lucrare sigură) în diateza activă (diateză care arată că subiectul
face acţiunea) litera F – căsuţa Fiului – şi posibila noastră
fereastră, lipseşte total şi la singular şi la plural (eu eram; tu erai;
el ea eram; noi eram; voi eraţi; ei ele erau).

 O primă explicaţie pare să fie că lucrurile imperfecte (vieţile)
aparţin oamenilor căzuţi din graţia şi condiţia divină, pentru că

FIREA CREªTINULUI – A FI ÎN FIU (II)
(urmare din numărul trecut) numai ei pot fi în mod sigur subiecţii acţiunilor imperfecte. Iar a

doua explicaţie – mai de profunzime –, de fapt continuare a
primeia, vizează cu singuranţă legătura dintre a fi la timpul
imperfect şi aria de manifestare a omului în spaţiul liberului
arbitru, spaţiu care conţine alternativele pozitive dar şi variantele
negative ale acţiunilor lipsite de litera F.

Şi evident când omul face loc în fiinţa şi inima sa lui Iisus, aşa
cum formele perfectului simplu şi compus ale lui a fi îl primesc
pe F, începe lucrarea perfectă a omului, pentru că, ascultându-şi
inima aşa cum fac schimnicii în Rugăciunea lui IISUS, omul Îl
ascultă pe Însuşi MÂNTUITORUL, iar subiectul adevărat al
acţiunilor noastre devine, prin abandonul propriei voinţe, voinţa
TATĂLUI, Însuşi DUMNEZEU Care ne vorbeşte prin FIUL.

I            N           I                M                     A
IISUS    NĂSCUT    IISUS                MÂNTUITORUL          ALFA
Iată modelul fiinţării perfecte doar în UNIVERSUL FIULUI:
PERFECTUL SIMPLU (cu cele două forme):
I. Fui, Fuşi, Fu, Furăm, Furăţi, Fură.
II. Fusei, Fuseşi, Fuse, Fuserăm, Fuserăţi, Fuseră.
PERFECTUL COMPUS (cum ai pus aşa ai):
Am fost, Ai fost, A fost, Am fost, Aţi fost, Au fost.
Pentru a spulbera dubiile, acest al doilea perfect se compune

cu ajutorul verbului auxiliar a avea care indică ce trebuie să aibă
sau condiţia de îndeplinit să FIE atinsă perfecţiunea: FOST este
această condiţie, după cum asemeni putem observa.

   F             O                  S                   T
FIU        OMEGA         SFINŢENIE           TATĂL
 Compunerea timpului viitor cu ajutorul lui A VREA ne indică,

dimpotrivă, ce trebuie să vrea omul pentru a fi cu adevărat în
Fire (iată dezvăluit acum şi înţelesul lui „a pune punctul pe i”).

VIITOR I:
Voi fi, Vei fi, Va fi, Vom fi, Veţi fi, Vor fi
VIITOR II (ANTERIOR):
Voi fi fost,  Vei fi fost,  Va fi fost, Vom fi fost, Veţi fi fost, Vor fi fost.
Concluzia pe care o tragem din această succintă

analiză, după cum se vede, nu mai poate fi decât una:
Pentru a-şi FI trăit viaţa în mod sigur în trecut, dar şi într-
un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, omului i-a fost
trimis FIUL – IISUS – FIU al lui DUMNEZEU şi FIU al
Omului ca un dar ceresc şi călăuză întru desăvârşire, cel
mai plin de iubire mod al TATĂLUI de a-Şi face simţită
prezenţa în viaţa omului.

      P                     U               T            ÎN             Ţ                   A
PUTEREA  UNICULUI  TATĂ        ÎN       CRUCE
Veacuri de-a rândul se vor fi întrebat savanţii, desigur, cum

s-au născut limbile popoarelor şi în ce fel, cum s-au cristalizat
peste milenii gramaticile lor.

Fie-ne dar îngăduit să ne întrebăm, la rându-ne: care
minte omenească având oricât de înalte puteri omeneşti,
s-ar fi putut găsi în stare să proiecteze o construcţie atât de
miraculoasă  ş i  fascinantă  precum l imba ş i  gramatica
poporului nostru, dezvă lu i te nouă  pr in această  nouă
lumină? Şi oare prin ce întâmplare miraculoasă i s-a dăruit
acestui popor imnul „Deşteaptă-te, Române!” Sau emblema
sa cromatică în treimea singurelor culori primare ale
spectrului LUMINII?

Prof. Ilie TEODORESCU
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În fiecare an, la 20 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română
îl serbează pe „Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare“.

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare a trăit în vremea
împăratului Teodosie (379-395), ajungând până în zilele lui
Leon împăratul (457-474). Era din părţile Melitinei, Mitropolia
Armeniei, născut din făgăduinţă,
asemenea Sfântului Ioan Botezătorul,
purtând nume de veselie, pentru că
Eftimie înseamnă „veselie“.

După moartea tatălui său, mama sa
l-a încredinţat fratelui ei care era preot,
iar acesta l-a dus la casa episcopului
Armeniei, unde a deprins bine Sfintele
Scripturi, viaţa curată şi toată învăţătura
credinţei creştine.

La vremea potrivită, a fost făcut preot,
iar episcopul i-a dat în grijă mânăstirile şi
schiturile din toată Mitropolia Armeniei.
La vârsta de 29 de ani face un pelerinaj la
Ierusalim, unde va rămâne într-o
mânăstire numită Fara. Aici se va
cunoaşte cu Cuviosul Teoctist, prietenul
său de viaţă şi de gând.

După cinci ani, a plecat din Fara şi
s-a sălăşluit într-o peşteră din râpa unui
munte în pustia Iordanului. Aici a trăit în
viaţă aspră, în post şi rugăciune, lucru ce a dus la primirea
darului Sfântului Duh, darul facerii de minuni şi al prorociei.

Deci când a binevoit Dumnezeu a fost descoperit de
nişte ciobani, începând de-acum să vină la el mulţi care se
lepădau de lume. Astfel a întemeiat mânăstire de obşte şi
lavră de sihăstrie, că mulţi auzind de fericitul Eftimie doreau

să-l cunoască şi toţi îl slăveau şi îl implorau, iar bolnavii
aşteptau tămăduire prin dânsul.

Niciodată nu a acceptat lauda omenească, ci fiind foarte
aprig, dorea puterile lui Dumnezeu prin linişte şi rugăciuni în
pustie.  Luând pe ucenicul său, Dometian, a ieşit din chilia

sa şi a mers în munţii de lângă Marea
Moartă şi, găsind un izvor, a ridicat chilii
şi a rămas o vreme acolo. Dar văzându-se
împresurat de mulţime, s-a întors la chilia
sa, la Avva Teoctist, petrecând mai mulţi
ani în pustie, iar sâmbăta şi duminica
se întâlneau cu cei ce-i căutau.

Sfântul Eftimie cel Mare era foarte
cunoscut şi cinstit de cei trei mari
îndrumători ai vieţii pustniceşti din Ţara
Sfântă: Sfântul Simeon Stâlpnicul,
Fericitul Sava cel Sfinţit şi Sfântul
Teodosie. Aprecierea celor trei Sfinţi a
fost unită prin rugăciune comună, în
apărarea dreptei credinţe, împotriva
rătăcirilor doctrinare din vremea aceea.

Sfântul Eftimie a întors din rătăcire
pe mulţi, până şi pe împărăteasa
Evdochia care căzuse în rătăcirea lui
Eutihie. Spre sfârşitul vieţii sale a prorocit
că doi dintre ucenicii lui, Elie şi Macarie

vor fi patriarhii Ierusalimului, lucru care s-a întâmplat întocmai.
La vârsta de 97 de ani a răposat întru Domnul, în zilele

împăratului Leon cel Mare.

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

Despre prietenie în Sfânta Scriptură

Protosinghel Claudiu PANŢIRU
Mânăstirea «Cuviosul Eftimie cel Mare», Târgu-Ocna

Dacă ar fi să definim pe scurt prietenia, am spune că
este unul din roadele dragostei adevărate, nutrite faţă de
aproapele nostru. Despre acest gen de legătură
interumană s-a scris foarte mult, însă credem că locul cel
mai nimerit pentru a primi înţelepciunea necesară închegării
şi păstrării unei prietenii adevărate nu poate fi altul decât
Sfânta Scriptură.

Ne vom referi cu precădere la Cartea Proverbelor,
recunoscută ca scriere cu caracter sapienţial, datorită
mulţimii de poveţe întâlnită aici.

1. Valoarea prieteniei
Un prieten poate fi o sursă de mângâiere la bine sau la

rău: „Pentru orice vreme să ai un prieten să-ţi fie de
folos la nevoie, că pentru aceasta este făcut” (Pr 17, 18),
fiind uneori mai bun decât un frate (Pr 18, 25).

Bun sfetnic, prietenul poate fi pentru noi izvor de
înţelepciune, „în vreme de necaz” (Pr 27, 10).

Aşadar, prietenia este o binecuvântare, după Sfânta
Scriptură, însă a dobândi prieteni de încredere nu este
totdeauna uşor, principiile de urmat în această dificilă alegere
găsindu-le tot în Cuvântul lui Dumnezeu:

2. Dobândirea prieteniei

Întâi aflăm de cine să ne ferim: de bârfitori (Pr 20,
14-16), de cei lipsiţi de caracter (Pr 22, 24-25), de cei
dedaţi cu băutura (Pr 23, 20-21), lipsiţi de încredere
(Pr 25, 18), violenţi  (Pr 1, 10-14), într-un cuvânt, de
oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu.

3. Păstrarea prieteniei
O dată închegată, o relaţie de prietenie nu trebuie

pierdută. Iată câteva sfaturi:
Prietenul este cel care iartă multe greşeli aproapelui

său, definit ca fiinţă cu puteri limitate (Pr 17, 9). Un alt
sfat ţine de evitarea stărilor conflictuale, a certurilor;
scornitorului de ceartă „Dumnezeu îi va trimite împotrivă
îngerul neîndurării” (Pr 17, 11). De asemenea, în aceeaşi
Carte sapienţială sunt enumerate şi alte leacuri împotriva
destrămării prieteniilor: lipsa glumelor fără sens, a
abuzului de ospitalitate, a linguşelilor nesincere etc.

Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o închegăm nu
o poate întrece pe aceea, pe care o putem avea cu Izvorul
iubirii, Mântuitorul Hristos, Care-i numeşte „adevăraţi prieteni
pe cei care împlinesc poruncile divine” (In 15, 14).

Preot Daniel NICHITA
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De-o vreme-ncoace, când te uiţi în calendar pe 20 ianuarie
şi citeşti: „Cuviosul Eftimie cel Mare“ nu te gândeşti doar la
vlădica albit de zile care, păşind acum pe-al 92-lea an al vieţii,
conduce Eparhia Romanului, ci atenţia ţi se-ndreaptă şi spre
altceva legat pe veci de acest nume ce-aduce
a blândeţe în traducerea lui. Credincioşii
oraşului Târgu-Ocna, care citesc aceste
rânduri, deja privesc cu ochii credinţei la
culmea însângerată a dealului Cireşoaia ce
uneşte – dacă-ţi îndrepţi privirea spre nord-ves-
tul orizontului – culmile Cărbunarului şi ale
Măgurii în platou de liniştire spirituală şi de
moştenire a celor blânzi, cum spune una din
fericirile lui Dumnezeu: „Fericiţi cei blânzi,
că aceia vor moşteni pământul!“. „Pământul
celor blânzi“, loc de sălăşluire a celor drepţi,
cum spune iarăşi o stihiră de la slujba
înmormântării, nu ne-ar fi greu să-l identificăm
chiar şi cu acest loc în care drepţii neamului
ne odihnesc sub plapumă de ţărână. „Pământ
eşti şi în pământ te vei întoarce...“ şi somnul
ţi-e liniştit căci mâna caldă a mamei care te-a
născut, te acoperă cu blândeţe tăcută până
când zorii veşniciei se vor ivi la Răsărit.

Aşadar nu doar gând cucernic pentru
Stăpânul nostru ne-a cuprins şi-n acest an, la
sărbătoarea „Cuviosului Eftimie cel Mare”
– căruia şi pe-această cale-i dorim să ne
păstorească vrednic întru mulţi şi fericiţi ani –, ci şi pentru
superba bisericuţă maramureşeană ce se ia la-ntrecere cu brazii
din juru-i, de la mănăstirea Prea Cuviosului Părinte Stareţ,
Protosinghelul Claudiu.

În sfârşit, iată-ne ajunşi. Cler şi popor. Peste tot, cearşaf
alb, sclipitor, acoperind acest pământ al blânzilor, al eroilor
noştri nemuritori. Biserica, a cărei temelie stă pe jertfele
martirilor noştri, ea însăşi a răsărit dând sens gândului cu
care ei au înfruntat moartea. Fără Biserică, jertfa n-are
sens. Rostul jertfei s-ar pierde sub tăvălugul veacului. Dacă

nici porţile iadului nu pot birui Biserica, ce putere asupra ei
ar avea moartea cea semeaţă, oarecând, dar pe veci zdrobită
de capul Bisericii, de Hristos cel Înviat?

Jertfa eroilor îşi află însă finalitate atunci când în casa
Domnului se permanentizează liturgic
moartea Domnului care nimiceşte iar şi iar
moartea lumii, pieirea noastră. De aceea,
potrivit Psalmistului, „în Casa Domnului vom
merge!“ (Ps 121, 1) pentru că de-acolo
primim mereu binecuvântarea, după cum ne-
a întâmpinat titlul de mai sus:
„Binecuvântatu-v-am pe voi din Casa
Domnului“ (Ps 117, 26).

Cine-a fost şi-n acest an pe plaiul
Cireşoaiei are privilegiul o dată-n plus să
priceapă vibraţia de suflet ce mistuie aceste
slove. Biserica de lemn te înghite ca un sicriu
şi-năuntru-i retrăieşti veşnicia. Pentru o clipă,
care-i liturgică. Adică mulţumitoare pentru
darul hărăzit lumii de Dumnezeu şi care i-a
redat vieţii orientarea primordială. Iar darul
lui Dumnezeu este Fiul Său, Iisus Hristos,
„Care pentru noi şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S-a
făcut Om“, cum mărturisim cu evlavie în
Crezul nostru ortodox.

În colo, a fost totul potrivit tradiţiei noastre
strămoşeşti. Împreună-slujire a celor din Altar, sub protia
părintelui Protopop Constantin Alupei, cu strana, dar ce zic, cu
tot poporul lui Dumnezeu, un singur glas ca oarecând cel al lui
Iona din pântecele peştelui uriaş ce l-a înghiţit. Cu toţii mizând
pe puterea braţului Celui Preaînalt care ne va izbăvi curând
din acest trup de moarte şi ne va strămuta în împărăţia dragostei
Sale. Până va veni ziua aceea, ne vom aduce însă aminte iar şi
iar, după cum ne-a poruncit Iisus Domnul, de Patimile şi Moartea
Sa pentru lume.

„Binecuvântatu-v-am pe voi, din Casa Domnului” „Binecuvântatu-v-am pe voi, din Casa Domnului” „Binecuvântatu-v-am pe voi, din Casa Domnului” „Binecuvântatu-v-am pe voi, din Casa Domnului” „Binecuvântatu-v-am pe voi, din Casa Domnului” (Ps 117, 26)

Preot Petru RONCEA

Cu vrerea lui Dumnezeu Cel în
Treime lăudat, pe data de 9 ianuarie
2006, a avut loc la Oneşti, la Catedrala
Pogorârea Sfantului Duh,   sinaxa preoţi-
lor din  Protoieria Oneşti. A fost un mo-
ment înalţător pentru faptul că l-am avut
în mijlocul nostru pe P. S. Dr. Ioachim
Băcăuanul care de altfel a şi prezidat
Sfînta Liturghie, căruia s-au alăturat peste
100 de preoţi din această Protoierie. Şi
de această dată, poporul credincios a
răspuns prezent la chemarea P.C. Preot
Protopop Constantin  Alupei, care ştie
atât de bine să pregătească astfel de
evenimente duhovniceşti. Slujba a fost
înalţătoare. Cuvântul de învăţătură rostit

de Preasfintia Sa Dr. Ioachim  Băcăuanul
de asemenea. Răspunsurile la strană au
fost date de corul Protoieriei Onesti
format din preoţi care au cântat îngereşte.
După slujbă, s-a ţinut o agapă frăţească
într-o locaţie deosebită, fiind oaspeţii
domnului Ion Butucaru, care nu este la
prima acţiune de acest gen, şi care de
fiecare dată se ridică peste măsura
aşteptărilor noastre, ale preoţilor din
această Protoierie. În cadrul acestei
agape frăţeşti, am avut marea bucurie să
admirăm hărnicia şi sârguinţa unui frate
al nostru, în persoana părintelui Petru
Roncea, care se osteneşte atât la Sfântul
Altar cât şi cu mânuirea condeiului. Mai

bine zis, au fost prezentate două cărţi
ale acestui vrednic părinte care este un
exemplu demn de urmat.

Concluzionând cele amintite, putem
spune ca evenimentul  din data de
9 ianuarie 2006 a fost atât binevenit, cât
şi binecuvântat de Dumnezeu. Ne-am
simţit în comuniune noi, preoţii acestei
Protoierii, în comuniune cu episcopul
nostru şi de asemeni cu credincioşii pe
care îi păstorim. Dumnezeu să ne învred-
nicească de cât mai multe evenimente
de acest gen. Amin!

Sinaxa preoþilor din Protoieria Oneºti

Protosinghel Teodor AMBĂRUŞ
Mânăstirea «Naşterea MD», Caraclău
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ÎNGER DRAG

Înger drag cu aripi albe,
Dulce-nsoţitor vieţii,

Vin din ţara mea de dor
Şi-i fii tainic păzitor

Dăruitului odor,
Că-i în roua dimineţii.

Când e singur, stai aproape
Lângă leagănu-i de vise

Cântă-i cum în lume nu-s
Dulci cântări despre Iisus,
Să adoarmă-n gânduri dus
Unde-s imnele nescrise.

Când veţi obosi zburând
Desfătându-vă-mpreună,
Voi începe eu să-i cânt
Cu-al iubirii drag cuvânt

Să vă-ntâmpin pe pământ
Cu-a cântărilor cunună.

Presb. Nina RONCEA

Cel  mai mare dar între persoanele
care se iubesc este momentul întâlnirii
reale, al comuniunii în iubire. De aceea,
darul cel mai valoros oferit de Dumnezeu
oamenilor, din iubire divină, este Taina
Sfintei Euharistii – Sfânta Liturghie –
taina în care oamenii nu se întâlnesc doar
între ei, ci mai ales se întâlnesc cu
Hristos cel Răstignit şi Înviat, după cum
Însuşi Domnul grăieşte: „Unde sunt doi
sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo
sunt şi Eu în mijlocul lor“ (Mt 18, 20).

Comuniunea cu Hristos în Taina Sfintei
Liturghii nu este un simbol, o idee, ci este
o împărtăşire reală cu Sfântul Său Trup şi
Sânge. Aşadar orice creştin prezent şi
împărtăşit cu Hristos Euharistic are
credinţa că el „nu va mai muri niciodată”,
ci viu va fi cu Domnul în vecii vecilor.
Sfânta Liturghie transfigurează lumea,o
transformă într-o Euharistie; face dintr-un
individ o persoană, dintr-o societate o
comuniune, dintr-un cuvânt o rugăciune,
dintr-un străin un prieten, dintr-un duşman
un om bun, dintr-un păcătos un sfânt,
dintr-o faţă umană chipul lui Hristos,
dintr-o realitate istorică o lume înveşnicită.

Taina Sfintei Euharistii săvârşită de
slujitorii sfinţiţi are loc în cadrul slujbei
Liturghiei – inima cultului Bisericii –, în care
fiecare cuvânt, fiecare gest sau mişcare
liturgică are o istorie şi un înţeles adânc.
Vom purcede la o călătorie în paginile cărţii
care descrie rânduiala acestei slujbe, carte
numită LITURGHIER, având ghid însuşi
glasul Sfinţilor Părinţi care ne-au tâlcuit
fiecare moment în parte al acestei
dumnezeieşti rânduieli.

Deschizând Liturghierul la Slujba
Sfintei Liturghii, vom vedea că prima
rânduială care se cuvine a fi săvârşită este
pregătirea sfinţiţilor slujitori înaintea
începerii Proscomidiei. Este momentul
acela când preotul şi diaconul, sau, la
slujba arhierească, Arhiereul, stau în
naosul bisericii, rostind binecuvântarea,
rugăciunile începătoare şi troparele de
umilinţă, urmate de închinarea la Sfintele
icoane, metanii (sau închinăciuni în zi de
Duminică) şi rugăciunile specifice (la
Mântuitorul, la Maica Domnului, la icoana
hramului, la icoana Sfântului Nicolae sau
a Sfântului Ioan Botezătorul etc.).

Centrul acestei rânduieli este
rugăciunea rostită de preot în mijlocul
bisericii, prin care primeşte putere de sus
pentru jertfa ce va fi adusă: „Doamne,

trimite  mâna Ta din înălţimea Sfântului
Tău locaş şi mă întăreşte spre slujba
ce-mi este pusă înainte, ca, neosândit
stând înaintea înfricoşătorului Tău
altar, să săvârşesc Jertfa cea fără de
sânge. Că a Ta este puterea şi slava în
vecii vecilor. Amin.“ Această rugăciune
este consemnată în manuscrise încă din
secolul al XI-lea.

Urmează Otpustul sau Apolisul,
pentru că orice rânduială începută cu o
binecuvântare, se sfârşeşte cu o
rugăciune de final, numită Apolis ( sau
otpust) – („Hristos, Adevăratul
Dumnezeul nostru…“). Apoi preotul
(diaconul) intră în Sfântul Altar rostind:
„Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi
în biserica Ta cea sfântă, întru frica
Ta, Doamne, povăţuieşte-mă întru
dreptatea Ta, iar pentru vrăjmaşii mei,
îndreptează înaintea Ta calea mea“,
face trei metanii şi sărută Sfânta
Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfânta Masă,
iar diaconul doar colţul Sfintei Mese. Se
face menţiunea că mirenii când intră în

Sfântul Altar, cu binecuvântarea preotului,
datori sunt a face trei metanii
(închinăciuni), fără a atinge Sfânta Masă,
care preaînchipuie Masa Cinei celei de
Taină, Jertfa Sfintei Cruci, Tronul lui
Dumnezeu, Sfântul Mormânt al Domnului
Iisus Hristos, unsă la sfinţirea bisericii cu
Sfântul şi Marele Mir şi purtând în piciorul
ei Sfinte Moaşte de Martir. Preotul (şi
diaconul) îmbracă sfintele veşminte,
fiecare în parte având de rostit o
rugăciune aparte, la urmă spălându-şi
mâinile şi rugându-se specific pentru
acest moment. Trebuie ştiut faptul că
preotul trebuie să vină din timp pentru
săvârşirea acestei rânduieli care precedă
Sfânta Liturghie, pentru ca Binecu-
vântarea Mare şi începerea Tainei să se
facă în jurul orei 9-10, căci aşa cum apar
lumina şi soarele pentru ochii trupeşti, aşa
vine Hristos, Lumina lumii şi Soarele
Dreptăţii pentru ochii sufleteşti.

Şi creştinii au datoria să vină la Casa
Domnului din timp şi nu după începerea
Sfintei Liturghii, pentru a avea timp să
vorbească prin rugăciune cu Dumnezeu,
căci intrând în casa cuiva se cuvine a da
bineţe, a binecuvânta. Aşadar intrând în
sfânta biserică, creştinii rostesc
rugăciunea intrării: „Veselitu-m-am de
cei ce mi-au zis mie: În casa Domnului
voi merge. Iar eu întru mulţimea
îndurărilor Tale, Doamne, voi  intra
în casa Ta, închina-mă-voi în biserica
Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne,
povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, iar
pentru vrăjmaşii mei, îndreptează
înaintea Ta calea mea.“

Se închină la sfintele icoane, rostind
rugăciunile necesare (scrise la multe
biserici în dreptul sfintelor icoane), face trei
metanii (închinăciuni) sub policandrul mare,
rostind rugăciunea de pocăinţă a
vameşului: „Doamne, milostiv fii mie
păcătosului“, apoi face o închinăciune
scaunului arhieresc (ca semn de smerită
ascultare), închinăciune spre strana
dreaptă, spre cea stângă şi către apus,
zicând (în taină, dacă slujba este începută):
„Iertaţi-mă, fraţilor, şi Dumnezeu să vă
ierte!“, urmând să-şi ocupe locul cuvenit
(în dreapta bisericii, bărbaţii, iar în stânga,
femeile ). Este cunoscut faptul că fiecare
creştin îşi găseşte locul său de taină în
sfânta biserică, unde se poate aduna în
inima sa, întâlnindu-se cu Hristos, iar acest
loc al fiecărui creştin  botezat, atunci când

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie -
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acesta lipseşte fără motiv binecuvântat în
zi de Sfântă Liturghie, este ocupat cu
obrăznicie de vicleana nepăsare pentru
Hristos.

Părintele Cleopa Ilie obişnuia să-i
întrebe pe unii creştini mai indiferenţi faţă
de slujbele săvârşite în biserici, unde vor
să fie în veşnicie, cu Hristos (în RAI) sau
fără Hristos (în IAD) şi toţi răspundeau:
,,În Rai!” Iar părintele îi avertiza cu
bunătate, spunându-le: „Fraţilor, dacă nu
puteţi să rezistaţi aici lângă Hristos câteva
ore, cum vreţi să staţi lângă Hristos o
veşnicie!” Deci participarea la Sfânta
Liturghie a sfinţiţilor slujitori şi a
credincioşilor implică o pregătire, atât cea
prevăzută în Liturghier (pentru preoţi) şi
în catehisme (pentru credincioşi), cât şi o
pregătire anterioară (în ziua premer-
gătoare Sfintei Liturghii sau – ideal – în
toată vremea), care presupune o curăţie
interioară, după îndemnul Sfântului
Apostol Pavel: „Faceţi să moară ceea ce
alcătuieşte în voi omul cel pământesc:
desfrânarea, necurăţia, patima, pofta cea
rea şi lăcomia” (Col 3, 5). Cât priveşte
pregătirea trupească exterioară, aceasta
implică o înfăţişare cuviincioasă, curăţie
trupească şi haine adecvate. Trebuie ştiut
faptul că la biserică ne întâlnim în primul
rând cu Dumnezeu, cu Maica Domnului
şi cu Sfinţii, de aceea în efortul de a
lepăda toată grija cea lumească şi de a
plăcea în primul rând lui Dumnezeu nu
trebuie să etalăm moda lumii, ci să
respectăm decenţa pe care ne-o impu-
ne chipul slavei lui Dumnezeu sădit în
noi. În faţa lui Dumnezeu nu ne putem
prezenta nici cu sufletele întunecate de
indiferenţă, nici cu feţele machiate cu
lacrima durerii şi nici cu capurile
dezgolite de ascultare. Odinioară,
strămoşii noştri credincioşi aveau un
rând special de haine tradiţionale pe
care le îmbrăcau doar la biserică şi
simţăminte alese cu grijă pentru
împreuna-petrecere cu divinitatea.

Aşadar o astfel de pregătire
sufletească  ş i  trupească  ni se
recomandă în faţa lui Dumnezeu ca
nişte fii ascultători şi respectuoşi,
care sunt conştienţi de marea Taină
a întâlnirii cu Domnul Slavei, retrăind
cu Hristos, prin fiecare gest, un mo-
ment al dumnezeirii.

- explicată

Preot Valentin ILIE

Am văzut în numărul trecut câteva
date despre tehnica pictării icoanelor,
având ca suport de lucru lemnul. Să
luăm acum, pe rând, şi alte materiale
destinate suportului, pentru a putea
duce la bun sfârş i t o istorie a
reprezentării icoanelor, care ne va face
să presimţim că vom putea şi noi gusta,
prin ele, veşnicia.

Suporturi rigide
Piatra. Este un suport extraordinar

al picturii, poate suportul ideal şi oricum,
cel mai vechi suport cunoscut.
Durabilitatea, rigiditatea şi rigurozitatea
pietrei, la care se adaugă emanaţia de
săruri au asigurat conservarea picturilor
rupestre vreme de multe milenii.

Tencuiala. Aplicată pe ziduri de
piatră sau de cărămidă, este unul din
cele mai vechi şi mai utilizate suporturi
pentru tehnici precum fresca, tempera
şi pentru pictura în ulei. Artiştii secolului
nostru sunt mai reticenţ i faţă de
asocierea uleiului cu zidul şi multora li
se pare improprie această asociere.
Cerinţa firească a peretelui este să
„respire”. Sufocarea lui printr-un strat
uleios duce la blocarea schimburilor
normale cu mediul ambiant, la
acumulări chimice nedorite şi condens.

Metalul. Aurul, metal nobil moale,
dar de o mare durabilitate, este înzestrat
cu o inerţie aproape absolută faţă de
acţiunea agenţilor chimici din mediul
ambiant. Tras în foiţe fine, bine fixate
pe suporturi subiacente sau aplicat
local, pentru valoarea lui decorativă, este
cel mai întrebuinţat dintre metale. Foiţa
de aur este folosită astăzi mai mult
pentru încadrări, restaurări, etc. şi foarte
puţin pentru pictură. Argintul este un
metal la fel de maleabil şi durabil ca
aurul, dar în contact cu umiditatea şi
cu gazele din atmosferă formează la
suprafaţă patine specifice, nuanţate fin,
care îi diminuiază strălucirea.

Sticla. Materie folosită cu două
milenii înainte de Hristos pentru
crearea unor obiecte de uz mai mult
sau mai puţin curent, rigidă şi totodată
extrem de fragilă, sticla este prezentă
printre suporturile picturii. Vitraliile
medievale, cu spectaculoasele lor
incorporări de lumini colorate, sunt
probe de netăgăduit ale generozităţii
acestui material.

Date generale privind realizarea icoanei (II)
Suporturi rigide si suporturi semirigide

Suporturi semirigide
Cartonul. Se foloseşte destul de

mult în vremea noastră, prin semiri-
giditatea lui situându-se în categoria
suporturilor bune, cu condiţia să fie
fabricat dintr-o pastă de calitate, să fie
suficient de gros şi de bine presat.
Cartonul are câteva calităţi indiscu-
tabile. El nu se crapă ca lemnul, nu
este flexibil ca pânza, nu este atacat
de viermii lemnului şi este destul de
uşor pentru a nu pune probleme
deosebite la transport. Nu putem să-i
ignoram nici defectele: într-un mediu
prea uscat se poate desfolia, iar într-u-
nul prea umed se poate umfla, chiar
dacă este grunduit pe spate.

Pergamentul. Ca ş i  hârtia,
pergamentul este un suport multifun-
cţional, utilizat pentru scris, desen şi
pictură, mai ales în Antichitate şi Evul
Mediu. Se obţinea din pielea unor
animale mici, oaie şi capră în special
sau căprioară, viţel, porc, etc.
Pergamentul destinat picturii se trata de
obicei cu clei subţire, care asigură priza
pigmentului şi a aurului, iar cel pentru
desen era colorat uniform cu culori pe
bază de clei.

Suporturi flexibile
Hârtia. La îndemâna oricui, ieftină

şi uşor transformabilă. Prea flexibilă,
totuşi, şi prea puţin rezistentă la
solicitări, maruflajul ei fiind necesar.
Prin maruflaj înţelegem procedura prin
care se lipesc două suporturi, unul
f lex ib i l  peste a l tu l  (mai)  r ig id.
Maruflajul urmăreşte rigidizarea
suporturilor flexibile şi semirigide,
creşterea rezistenţei preparaţiei şi a
stratului de pictură.

Pânza. Aceasta este şi astăzi
suportul cel mai folosit. Este uşoară,
se poate mânui, rula şi transporta la fel
de uşor, oferind suporturi a căror mărime
poate varia de la dimensiuni miniaturale
până la suprafeţe ample, monumentale;
în plus, pânza este mult mai ieftină
decât tradiţionalul panou.

Cleiurile
Includem sub denumirea de cleiuri

o multitudine de materii diverse ca
provenienţă, aspect şi proprietăţi, dar

Presb. Prof. Alina VAMANU

(continuare în p. 17)(va urma)
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Cu mersul meu prin viaţă şi
prin lume, ca o româncă adevărată
cu simţire românească în tradiţii
moldovene, m-am crezut uneori un
suflet călător prin multe spaţii
geografice, ţări, mări şi oceane, avidă de
interesul asiduu al cunoaşterii pe fond de
cultură, istorie, arte şi mai presus de toate
prin locuri de închinăciune ca periplu la
Locurile Sfinte, am avut dorinţa împlinirii
virtuţilor umaniste, pătrunsă de credinţa în
Dumnezeu pe care o consider pivotul ce-mi
susţine viaţa. Aşa am ajuns la Santa Terra,
miticul Ierusalim, în anul 1989 şi în 1999-
2000, anul Domnului nostru Iisus Hristos,
când am simţit paşii lui Dumnezeu pe
pământ – în Grecia marcată de mister, de
mitologie şi de gândire universală.

Geniul grec a modificat structura
mentală a întregii lumi europene, singurul
„universalism“ pe care l-a acceptat şi l-a
asimilat Istoria. M-am prosternat în faţa
perfecţiunii naturii şi a ingenuozităţii
omului, care a creat imensităţi printre care
atâtea temple, domuri uriaşe, basilici,
mănăstiri, case sfinte ale lui Dumnezeu
pe pământ, pentru echilibru şi moderaţie
în spiritul moralei creştine, pentru a-l
apropia mai mult pe om de Dumnezeu,
prin rugăciunea de credinţă în faţa sfintelor
icoane la care frumuseţea, ajunsă mit pe
calea esteticului pictural, pătrunde taina
tainelor – frumuseţea divină prin iubire –,
căci Dumnezeu înseamnă iubire. Această
frumuseţe prin iubire ar putea salva lumea
din rătăciri prăpăstioase, prin luciditate şi
normalitate. Cultura religiei creştin-orto-
doxe înseamnă viaţa la un grad superior
de intensitate.

Mi se opreşte gândul la o icoană
deosebit de reprezentativă în credinţa
ortodoxă, aceasta fiind Prodromiţa,
icoana făcătoare de minuni, nefăcută de
mână omenească.

Această icoană s-a pictat prin minune
dumnezeiască la Iaşi, cetatea de cultură
şi istorie moldoveană, în anul 1863, de
către pictorul Iordache Nicolau care, deşi
prin rugăciune şi post, când ajungea să
picteze sfintele feţe ale Domnului Iisus
Hristos şi ale Maicii Domnului, nu izbutea
împlinirea. Cu rugi şi candele aprinse, a
doua zi, când să reînceapă lucrul, excla-
mă: „O, minunile Tale, Doamne!“ Icoana
era terminată, frumos pictată, precum se
prezintă imaginea autentică a icoanei.

Ctitorul schitului Prodromul, iero-
schimonahul Nifon din Sfântul Munte
Athos, a cerut această icoană pentru acest
schit care a luat numele Sfântului Ioan
Botezătorul, „Prodromul“, în limba greacă.
Locul ales, Grădina Maicii Domnului,
martor şi moştenitor al strălucitei culturi
bizantine, Sfântul Munte Athos, este tezaurul

cel mai de preţ al Sfintei Ortodoxii, tăria,
lauda şi cununa ei.

Sfântul Munte Athos este muntele cel
sfânt care, împreună cu Sinaiul (pe care
l-am văzut cu ocazia periplului în
Peninsula Sinai, din Egipt, când am urcat
Horebul, la Mănăstirea Sfânta Ecaterina,
cu moaştele sale prin martirizare) şi
Muntele Tabor al Ţării Sfinte, alcătuiesc
triada munţilor descoperirilor dumneze-

ieşti. Sfântul Munte Athos este o mică
peninsulă din Marea Egee, cu o suprafaţă
de 339,5 km pătraţi, având o lungime de
70 km şi o lăţime de 12 km, cu impunătorul
vârf al Athonului înalt de 2033 m. Capitala
Sfântului Munte Athos este Kareia, iar
portul de intrare este Dafne.

După Înălţarea Domnului Hristos la
cer şi Pogorârea Sfântului Duh, Tradiţia
spune că a ajuns aici Maica Domnului
cu o corabie, împreună cu Sfântul Apostol
Ioan, ca să vestească evanghelia
mântuirii. Cu sfinţenie, pe unde a trecut
Maica Domnului, la Sfântul Munte Athos
nu are voie partea feminină. În Athos se
află douăzeci de mănăstiri, treizeci de
schituri, două sute de paraclise canonice.
După căderea Constantinopolului (1453),
Sfântul Munte Athos a stat cinci sute de
ani sub stăpânirea otomană. Din anul
1912, Sfântul Munte intră sub tutela
Greciei, iar din septembrie 1926 este
declarat republică monahală ortodoxă cu
regim administrativ autonom. Domnii
moldoveni ş i munteni au acordat
Sfântului Munte Athos ajutoare în bani,
danii, icoane, construcţii de mănăstiri.

Din Iaş i ,  sfânta icoană
Prodromiţa a fost luată de către
părinţii athoniţi grăbindu-se să
plece spre Sfântul Munte Athos,
dar au făcut un pelerinaj prin

câteva oraşe moldovene. La Huş i ,
oamenii Episcopiei s-au închinat la
icoana făcătoare de minuni cu ruga:
„Mântuieşte, mântuitoarea lumii, ţara
aceasta de cutremur şi orice necaz ar
veni asupra noastră din pricina păca-
telor noastre“. În oraşul Bârlad, un
învăţător cult, dar necredincios, a trimis
trăsura ca să fie adusă sfânta icoană în
casa sa. Când părinţii au vrut să pună
icoana în trăsură, Prodromiţa a trosnit,
tocul icoanei s-a desfăcut din toate
încheieturile, semn că Maica Domnului
n-a voit să meargă acolo unde nu este
evlavie şi frică de Dumnezeu. La Galaţi,
părinţii au aşezat icoana în biserica
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena.
Acolo se afla un pictor care picta şi
văzând numeroş i i credincioş i ce se
închinau admirând icoana, ispitit de
diavol, ocărându-i, le spuse că un pictor
ca el poate picta o icoană mult mai
frumoasă. Atunci, Maica Domnului din
icoană s-a schimbat la faţă iar pictorul
îngrozit a grăit cu smerenie: „Să credeţi
cu adevărat că sfânta icoană cu minune
dumnezeiască s-a pictat şi este făcă-
toare de minuni!“

La plecarea păr in ţ i lor  Ni fon ş i
Nectarie din Galaţi cu sfânta icoană
către schitul Prodromul, faţa sfintei
icoane a asudat. Apoi, intrând într-un
vapor austriac „Loid“, au privit to ţ i
pasagerii sfânta icoană, mirându-se
de chipul  ce l  minunat  a l  Maic i i
Domnului ş i s-au închinat. Când au
ajuns părinţii cu sfânta icoană în portul
mănăstiri i româneşt i Prodromul, au
trimis veste sus la mănăstire ca să se
pogoare preoţii îmbrăcaţi în sfintele
veşminte cu cântări şi tămâieri, pentru
a întâmpina sfânta icoană. Şi astfel cu
mare pompă şi în sunetul clopotelor,
au aşezat sfânta icoană Prodromiţa în
biserica catedrală Prodrom, unde se
află şi astăzi.

Rugăc iune:  „O,  preaminunate
lucrurile tale, Preacurată Fecioară,
căci s-a arătat izvor de minuni curgător
din preacurata ş i  dumnezeiasca ta
icoană .  Că t re  ea să  a lergăm noi ,
credinc ioş i i , ş i  cu bucur ie  să  o
sărutăm, luând după vrednicie marele
ş i  minunatu l  dar  a l  Preacurate i
Fecioare,  z icând că t re  dânsa:
«Bucură-te, cea plină de dar, Domnul
este cu tine!»”

PRODROMIŢA,
icoana făcătoare de minuni

Presb. Prof. Ecaterina PĂUNESCU CAPĂTĂ
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„Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi
Domnului“ (Ps 75, 11), sau: „Am jurat,
am hotărât să păzesc Judecăţile
dreptăţii Tale“ (Ps 118, 106) zice
psalmistul David, spre aducere-aminte
a ceea ce a făgăduit, cugetând ziua şi
noaptea la poruncile Domnului.

Făgăduinţa este o promisiune
făcută cuiva dintre oameni sau chiar
lui Dumnezeu şi ea trebuie făcută cu
foarte multă luare aminte şi îndelungă
chibzuinţă, pentru a nu greşi. Sfinţii
Părinţi ne învaţă că nu trebuie să ne
luăm hotărâri pripite, pentru a nu fi siliţi
să ducem la îndeplinire ceea ce am
făgăduit fără a ne gândi mai mult, sau
în vederea câştigării unui bine mai mare
să ne aflăm încălcători ai legământului
dat şi deci mincinoşi. De aceea, trebuie
să ştim şi să cunoaştem că nu toate
făgăduinţele făcute trebuie îndeplinite
cu stricteţe, ci numai acelea care se
referă la păzirea dragostei de oameni
pentru care toate sunt de dispreţuit, ca
să nu se păteze binele şi desăvârşirea
acestuia. La fel, trebuie să îndeplinim
fără schimbare jurământul pentru
păzirea înfrânării, a credinţei, a
cumpătării şi dreptăţii fără de care este
cu neputinţă mântuirea noastră.

Dar există şi făgăduinţe care de
multe ori este nevoie de a fi încălcate,
ţinerea cu încăpăţânare la o hotărâre
luată putând să aducă multă pagubă şi
chiar osândă veşnică.

Fiecare om, de-a lungul vieţii sale,
este pus în situaţii variate, mai mult sau
mai puţin dificile, mai mult sau mai puţin
rele. Dar o situaţie dificilă în care ne
găsim fiecare, dacă nu de mai multe
ori, cel puţin o dată în viaţă, este aceea
de a făgădui un lucru şi de a nu-l împlini
sau, îndeplinindu-l, să fie un lucru rău
şi nu un bine.

Mărturiile Sfintei Scripturi ne
arată cât de nimicitor a fost pentru mulţi
faptul că şi-au respectat angajamentele
şi cât de folositor şi de sănătos a fost,
dimpotrivă, pentru mulţi că s-au
îndepărtat de ele.

O mărturie foarte limpede pentru
ambele situaţii ne-o oferă exemplul
Sfântului Apostol Petru şi cel al lui Irod.
Cel dintâi, fiindcă a renunţat la hotărârea
întărită cu jurământ pe care o luase
zicând: „Nu-mi vei spăla niciodată

picioarele“, a meritat soarta nemu-
ritoare a lui Hristos pe care ar fi pierdut-o
dacă ar fi ţinut cu încăpăţânare să-şi

ducă la îndeplinire cuvântul dat. Iar Irod,
credincios unui jurământ pripit, a
devenit un ucigaş foarte crud,
condamnând la moarte pe Înain-
temergătorul Domnului şi din teamă
deşartă să nu-şi calce jurământul s-a

înfundat singur în osânda şi în chinurile
morţii veşnice.

Sfânta Scriptură ne arată cum că
şi Sfinţii Îngeri şi chiar Dumnezeu Cel
Atotputernic Şi-au schimbat adesea
hotărârile luate. Sfinţii Îngeri refuză să
intre în casa lui Lot din Sodoma, zicând
către el: „Nu vom intra, ci vom poposi
în piaţă“, dar, la rugăminţile stăruitoare

Despre făgăduinţe şi respectarea lor
ale lui Lot, ei sunt înduplecaţi să-Şi
schimbe cuvântul dat, poposind peste
noapte la el. Domnul Dumnezeu de
multe ori Îşi schimbă hotărârea luată,
dacă omul se îndreaptă şi părăseşte
păcatul .  Aşa a fost  cu regele
Iezechia pe care, după ce acesta se
pocăieşte, nu numai că-l scapă de la
moartea cea hotărâtă, ci îi dăruieşte
pe deasupra şi cinciprezece ani de
via ţă ,  iar ninivitenilor ,  care se
pocăiesc, le arată milă prin aceea că
nu le distruge cetatea.

În toate lucrurile, aşadar, trebuie
avut în vedere scopul şi după el trebuie
condus mersul acţiunilor noastre. Şi
dacă printr-o judecată mai chibzuită am
văzut că un plan al nostru ne duce la
ceva rău, este de drept să-l părăsim
chiar printr-un mijloc nepotrivit, pentru
a trece la o situaţie mai bună, decât să
ne legăm cu încăpăţânare de stări care
ne-ar conduce la păcate mai grele.

În ceea ce priveşte obiceiurile
legate de cele ale trupului, nu este nici
o primejdie dacă pentru un timp
renunţăm la ele. Chiar nu trebuie luate
hotărâri definitive asupra lor, ca să nu
ne facem lege acolo unde nu există
lege. Spun Sfinţii Părinţi că cel aşezat
sub harul libertăţii, dându-şi lege sieşi,
se leagă singur în lanţurile unei robii
primejdioase, astfel încât ceea ce ar fi
putut face în chip îngăduit şi chiar
lăudabil, cu lucrarea harurilor, dacă
trebuinţa l-a împins cumva, acel lucru
îl va săvârşi cu păcat. Căci „unde nu
este lege, nu este nici călcare de lege“.

Deci este mai de folos, atunci când
nu este vorba de o făgăduinţă din cele
care trebuie păstrate cu stricteţe, să
trecem peste cuvântul dat, decât să
producem vătămare unei lucrări care
este dreaptă şi plină de evlavie. Căci
Dumnezeu nu este numai cercetătorul
şi judecătorul vorbelor şi faptelor, ci şi
cunoscătorul gândurilor şi al intenţiilor
noastre şi cu darul Său ne va lumina,
dacă-I vom cere aceasta, şi ne va ajuta
să ne ţinem făgăduinţele pe care trebuie
să le ţinem şi să renunţăm la cele pentru
care renunţarea la ele ne va conduce la
un câştig duhovnicesc mai mare.

Monahia Parascheva BÂGU
Mănăstirea „Măgura Ocnei“
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Adesea auzim în zilele noastre ideea conform căreia credinţa
slăbeşte, deoarece laicizarea societăţii contemporane duce
vrând-nevrând la o amplă criză a credinţei. Totuşi, în mod

paradoxal, literatura teologică şi mai cu seamă literatura spirituală oferă din
ce în ce mai multe titluri. În realitate, acest „torent“ de cărţi este de fapt semnul
unei căutări neliniştite, datorate unei rupturi dintre trecut şi prezent. Însă, cu
toţii vom putea trece peste această criză spirituală doar prin autoeducarea
propriei persoane şi prin înţelegerea unei realităţi: credinţa trebuie primită
aşa cum e ea, aşa după cum spune Mântuitorul: „Crede şi nu cerceta!“.

Sfânta Scriptură sau Biblia, dar şi Sfânta Tradiţie originară Bisericii,
îi îngăduie unui creştin „să-şi practice“ credinţa doar prin adevărurile şi
lumina aduse de cuprinsul lor. Şi astfel, ceea ce numim „practicarea cre-
dinţei“ este, de fapt, o sintagmă asemănătoare cu „iubirea creştină“ şi
ambele sunt pornite din interiorul creştinului.

„Lucrarea lăuntrică“, prin excelenţă, este rugăciunea cu toate
semnificaţiile pe care le are această noţiune în Sfânta Scriptură şi în
Sfânta Tradiţie. «Spune-mi cum te rogi, şi îţi voi spune ce crezi.» s-ar
putea modifica, prin analogie, un cunoscut proverb.

În practica rugăciunii devine evidentă esenţa faptului de a fi creştin prin
modul în care credinciosul se raportează la Dumnezeu. Astfel se poate structura
ideea pregnantă că numai în rugăciune creştinul este în mod efectiv el
însuşi. Cea mai bună dovadă este chiar Iisus Hristos Care, ca Om adevărat dar
ca şi Dumnezeu adevărat, Se roagă direct şi sincer către Dumnezeu-Tatăl. Iar
apoi, tot Mântuitorul este Cel Care Îşi revelează fiinţa Sa relaţionată cu Tatăl,
învăţându-i pe Apostoli cum să se roage, rostind Tatăl nostru. Tocmai acest text
simplu – încă înainte de a fi existat Crezul – concentra, în forma unei rugăciuni,
esenţa credinţei creştine, adică a acelei relaţii Dumnezeu-om-Dumnezeu, ce a
fost instaurată de Fiul, Cel Unul Născut şi Întrupat al lui Dumnezeu.

Conform învăţăturii biblice, omul a fost creat „după chipul lui
Dumnezeu“ (Fc 1, 27), dar este menit să devină „asemenea“ lui Dumnezeu.
Această legătură este dinamică; ea presupune şi o evoluţie spirituală prin
trăirea sinceră şi profundă în timpul rugăciunii.

Aşa cum scria Origen în lucrarea sa Despre rugăciune: „...dispoziţia
(interioară) şi ţinuta (exterioară) pe care trebuie sa le avem când ne rugăm,
locul unde trebuie să ne rugăm, direcţia în care trebuie să privim şi – dacă ne
permit împrejurările – timpul potrivit pentru rugăciune sunt subiecte neepuizate
încă“. Această remarcă este cât se poate de actuală, dar trebuie să stăruim, ca
să progresăm, mai ales că prin rugăciune intrăm în comuniune cu Dumnezeu.

Limitându-ne conştient doar la rugăciune personală – întrucât ea este
fundamentul sigur al vieţii spirituale şi al rugăciunii liturgice comunitare – trebuie
să ţinem minte şi să aplicăm un aspect esenţial: credinţa şi Sfânta Scriptură
nu pot fi detaşate de Biserică, deoarece avem mărturii despre sentimentul
acesta sublim, care este credinţa, chiar în tradiţia apostolică şi patristică, deci
în Sfânta Tradiţie.

Acest triunghi imaginar realizat din credinţă, rugăciune şi trăirea
duhovnicească reprezintă, de fapt, esenţa religiei creştine. De ce? Pentru că
fiecare dintre ele există în deplină dependenţă şi în armonie cu celelalte două. Şi
ar fi un nonsens ca un ins să susţină: că este credincios, dar să nege rugăciunea
şi/sau trăirea; sau că se roagă şi este credinicos, dar nu trăieşte cu adevărat
rugăciunea etc. Cert este că aceste trei „elemente“ sunt un tot unitar, care
simbolizează, de fapt, „cheia“ spre comorile spirituale pe care ni le descoperă
Sfânta Liturghie, arta creştină şi, nu în cele din urmă, teologia (termen considerat
în sensul originar, deci conform etimologiei: Teo = „Dumnezeu“ şi Logos = „vorbire“,
„cuvânt“, adică „vorbirea despre Dumnnezeu“).

Această triadă despre care comentăm se poate spune că este tot
dinamică, la fel cu legătura dintre Logos şi creaţia Sa. Astfel, prin actele Sale
mântuitoare, Hristos a îndumnezeit progresiv umanitatea. El „reprezintă
mântuirea omului nu doar la modul negativ – izbăvindu-l de consecinţele
păcatului strămoşesc, al protopărinţilor –, ci şi pozitiv, întregind existenţa
iconică dinainte de cădere. Relaţia Fiului cu omul nu e numai tămăduitoare,
e ceva mult mai larg decât răscumpărarea, ea coincide cu îndumnezeirea“
(Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Ortodoxie şi contemporaneitate).

Aşadar credinţa, împletită cu rugăciunea şi trăirea, are un dublu scop:
să simtă din ce în ce mai direct, sigur şi profund relaţionarea cu Dumnezeu şi
să beneficieze la maximum de răspunsurile rugăciunilor adresate.

Locul de întâlnire dintre Dumnezeu şi credincios este inima, deoarece
a crede este „o funcţie“ a inimii. În înţelesul ei biblic, inima este sediul voinţei,
al intelectului, al raţiunii, al discernământului şi al simţirii, este chipul interior al
persoanei, omul lăuntric sau ascuns („homo absconditus”). Inima
credinciosului poartă pecetea Duhului Sfânt, semnul de proprietate faţă de
Dumnezeu. Când un om crede, el primeşte Duhul Sfânt ca parte a vieţii
viitoare („ce va să fie“ – Crezul) şi ca o asigurare că va primi şi restul, în mod
neîndoielnic, aşa după cum scria Maxim Mărturisitorul: „Credinţa în Dumnezeu
este acelaşi lucru cu Împărăţia lui Dumnezeu“.

Legătura dintre Creator şi făptura Sa este un act de iubire. Oamenii
trebuie să-L caute pe Domnul cu toată inima, deci cu trăire duhovnicească şi
„să-şi lipească inimile de Domnul“ (I Rg 7, 3), „să-L iubească din toată inima”
(Deut 6, 5). Iată că relaţia omului cu Dumnezeu este condiţionată de iubire, dar
iubirea e condiţionată de credinţă, rugăciune şi trăire duhovnicească.

Credinţa este actualizarea permanentă a relaţiei omului cu Sfânta
Treime: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Sfântul Duh, deci
este o relaţie personală, pentru că omul este o persoană, iar Sfânta Treime
are cele trei Persoane ale divinităţii. În plus, credinţa îi oferă deplinătate
unui om doar dacă acesta este membru al Sfintei Biserici, acolo unde este
comuniune, comunicare şi cuminecare.

Din punct de vedere lingvistic, la fel ca şi-n alte limbi, verbul „a crede“
este plurisemantic:

1) a considera, a socoti, a avea o părere despre valoarea de adevăr
a unui enunţ (în sens logic);

2) a fi sigur (convins) că o anume propoziţie este adevărată sau falsă;
3) a crede în Dumnezeu. O structură cu sensul acesta poate avea

două forme: I. „cred în Dumnezeu“ (şi atât) sau aspectul absolut; II. „cred
şi mărturisesc“.

Sensul 3) are şi note fundamentale comune cu 1) şi 2):
– are caracter profund subiectiv al stării de conştiinţă, care antrenează

întreaga personalitate a autorului convingerii sau „trăitorului“;
– o afirmaţie în care există verbul „a crede“ nu implică în mod necesar

adevărul propoziţiei sau existenţa obiectivă a fiinţei (în cazul nostru, ci există
de la sine din totdeauna şi pentru tot-deauna, de-oarece este Dumnezeu).

Astfel universul de credinţă al unei persoane credincioase cuprinde
afirmaţiile convingerilor sale la un moment dat, dar care nu pot fi în totalitate
explicate şi nici chiar conştiente.

De aici ne putem gândi iarăşi la aşa-numita „rugăciune a inimii“ care
îi poate demonstra credinciosului trăitor legătura continuă şi profundă cu
Dumnezeu, legătură ce capătă aspecte specifice (distincte) în funcţie de
persoană, timp şi spaţiu.

După cum se ştie, rugăciunea este de trei tipuri: 1) de slavă a lui
Dumnezeu; 2) de mulţumire pentru tot ceea ce ne-a dăruit; 3) de
cerere, prin care Îi solicităm lui Dumnezeu în Treime să ne dea cele
necesare sufletului, trupului şi minţii.

Această triadă unitară – credinţă, rugăciune, trăire duhovnicească –
apare evidenţiată şi în opera poetică a lui Vasile Voiculescu, numit „poetul
Rugului aprins“ sau „poetul lui Dumnezeu“: „Inimă a lui Dumnezeu, Iisuse
Hristoase, / Deschide-Te rugăciunilor noastre sfioase.“ (Inimă a lui
Dumnezeu). Este remarcată, de asemenea, adevărata valoare a comuniunii
armonioase dintre mintea şi inima credinciosului: „În teascul inimii Te-au
diortosit evangheliştii / Pentru ca noi cu inima să Te citim.“ (Evangheliile)

„Necontenit inima bate toaca în Tine / Şi cheamă la rugă în strâmtu-i
ungher, (...) / Coboară şi tu şi îngenunchează în ea cu duhul, (...) / Inima
nesimţit se roagă fără cuvinte / Arde numai ca o candelă cuminte.“
(Rugăciunea cordială)

Aşadar trăirea profundă a credinciosului care se roagă îl face să-şi
simtă inima drept tăinuitoare a lui Dumnezeu, dar şi loc de întâlnire a omului
cu Dumnezeu, pentru că inima este călăuză fără greş.

Credinþã, rugãciune ºi...
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În rugăciunea pe care o adresăm Sfintei Treimi va trebui să fie
evidenta victorie a inimii în faţa minţii, a raţiunii. De ce? Fiindcă aceasta este
de multe ori trufaşă şi nu ne permite să ne smerim suficient atunci când ne
rugăm, trăind întru lumina divină.

Conform Sfinţilor Părinţi, fiecare facultate a spiritului uman – inteligenţa,
iubirea, creaţia – reflectă chipul lui Dumnezeu, care este de fapt întregul
omenesc, având drept centru duhul de la Dumnezeu. De aceea, trăirea
în timpul comuniunii prin rugăciune este influenţată de:

1) starea noastră generală fizică, psiho-emoţională (putem să ne rugăm
privind spre Răsărit, stând în picioare sau în genunchi, îndreptându-ne ochii
către o biserică, o troiţă, o icoană sau o cruce, putem să ne rugăm cu ochii
închişi, având lumină mai puţin intensă sau chiar pe întuneric, în taină, în
şoaptă sau cu glas mai tare, plângând cu lacrimi sau doar sufleteşte);

2) locul în care ne rugăm: „Când te rogi, intră în cămara ta, unde
numai Tatăl ascuns poate vedea şi auzi“ (Mt 6, 6-7). Acesta este sfatul dat
de către Mântuitorul Iisus Hristos, condamnând vechiul obicei de a rămâne
în locurile publice şi în colţurile străzilor atunci când semnalul goarnei
anunţa începutul jertfei de dimineaţă şi de seară la templu.

Totuşi un aspect este cert şi la fel de valabil astăzi: oricare bun creştin
e bine să se roage în cămara sa, dar să vină şi la rugăciunea comunitară Presb. Prof. Nicoleta MAZILU

... trãire duhovniceascã
făcută în biserică, împreună cu alţi credincioşi, în frunte cu preoţii. Cu o
observaţie importantă: fiecare din noi trebuie să aibă puterea de a pune în
prim plan rugăciunea ce porneşte din interiorul lui, care să se împletească
armonios cu cea a altora şi nu să iasă în evidenţă ca persoană fizică,
materială prin prezenţă şi conduită (îmbrăcăminte, gesturi etc.).

3) Timpul sau momentul rugăciunii poate fi ales de către fiecare
creştin în parte, mai ales când e acasă; dar este şi bine stabilit,
conform Canoanelor Bisericii, în funcţie de slujbele care se fac în
cadrul cultului divin comunitar.

Aşadar să ne împodobim credinţa prin rugăciuni sincere şi fierbinţi,
ostenindu-ne în picioare, în genunchi sau făcând metanii, dobândind astfel o
trăire incandescentă, necesară comuniunii mai profunde cu Dumnezeu.

Însă oricare ar fi cultura sau statutul social şi politico-economic ale
credinciosului ortodox rugător şi trăitor, el va putea progresa în viaţa
spirituală dacă va fi conştient de propriile greşeli, dacă le va abandona şi
dacă se va smeri din ce în ce mai mult, urcând astfel treaptă cu treaptă pe
scara către Dumnezeu.

care posedă o trăsătură comună, şi anume lipesc.
Există patru categorii de cleiuri:
– cleiuri animale (cele mai importante);
– cleiuri vegetale;
– cleiuri minerale;
– cleiuri sintetice.
Grundul
Acesta este stratul intermediar, de legătură, între suport

şi pigmenţi. Funcţiile grundului:
- grundul asigură legătura culorii cu suportul, reţine şi

menţine vreme îndelungată materia picturală;
 - prin grund se realizează uniformizarea suprafeţei

suportului;
- grundul colorează suportul, influenţând prin aceasta

expresia picturii (luminozitatea, transparenţa).
Aurirea
Mai întâi se stabileşte ce fel de aur se va folosi: foiţa de

aur veritabil sau şlagmetalul. Foiţa de aur se vinde în mici
carneţele de 25 de foi, la dimensiunea de 8 x 8 cm sau la
alte formate, în care fiecare foiţă este aşezată deasupra unei
file – suport adeziv –, dată cu albuş de ou diluat.

Accesorii şi unelte
Şevaletul. Solid, de culoare patinată, aşezat în plină

lumină şi la locul cel mai de vază, şevaletul este una din
prezenţele cele mai familiare pentru pictor. Acum a apărut
şevaletul de câmp, pliant, din lemn, mult mai uşor de
transportat.

Paleta. Suprafaţa tare, plană, netedă şi neabsorbantă,
pe care pictorii îşi prepară şi fluidizează culorile.

Pensulele. Cele mai folosite pensule sunt astăzi cele
din păr de porc. Pensula este simplă şi eficace.

Înainte să fie expusă fumului de lumânare şi prafului, în
general icoana este impregnată cu ulei de in fiert, amestecat
cu răşină sau cu acetat de cobalt, care pătrunde prin stratul
de culori.

Dacă icoana nu se semnează, cu toate că există
numeroase excepţii de la această regulă, ea primeşte
totdeauna un nume care o leagă de modelul ei.

Scrierea numelui investeşte icoana cu o prezenţă.
Punerea numelui este recunoscută în toate religiile şi în
numeroasele culturi vechi. Vechii egipteni susţin că numele
face parte integrantă din persoană. A-l scrie sau a-l rosti
înseamnă a-i da viaţă. La chinezi, a da un nume implică o
luare în stăpânire a persoanei sau a obiectului în cauză.
Evreii au atribuit lui Dumnezeu numele de Yahve (IHVH – Eu
sunt Cel ce sunt – Ieşirea 3, 14), pe care numai arhiereul îl
putea pronunţa.

Numele Mântuitorului Iisus Hristos şi al Maicii Domnului
poartă, în limba greacă, abrevierea numelui Mântuitorului
(ICXC) şi al Maicii Domnului (MP-ČY). Deseori, în funcţie de
originea icoanei, lângă inscripţia iniţială se adaugă şi alte
inscripţii în limba locului de unde provine icoana. Un manual,
de la Muntele Athos, pentru folosinţa iconografilor propune o
întreagă serie de nume pentru Hristos: „Atotputernicul”,
„Izvorul vieţii”, „Mântuitorul lumii”, „Milostivul”, „Emanuil”,
„Regele slavei”. La fel şi pentru Maica Domnului: „Odighitria
(Cea care arată drumul)”, „Împărăteasa îngerilor”, „Fecioara
dulce mângâietoare”, „Bucuria tuturor”, „Mângâietoarea celor
în nevoi” etc.

Adăugăm,de asemenea, că aureola Mântuitorului Iisus
Hristos poartă întotdeauna inscripţia ĎŮÍ (Cel ce Este),
aşezată deasupra sau de o parte şi de alta, aşa cum se
vede în diverse variante.

(urmare din p. 13)

Suporturi rigide si suporturi semirigide
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F indcă te-ai dovedit atât de
  dornică să citeşti scrisoarea
mea, încât ai „sorbit-o” ime-

diat ce ai fost în posesia ei şi mi-ai şi
telefonat bucuria, mulţumindu-mi, mi-ai
dat îndemnul de a continua, aşa cum
promisesem.

De astă dată, vom trăi împreună
Sfânta Liturghie.

Mai întâi, ce este Sfânta Liturghie?
Cuvântul vine din greceste şi

înseamna slujbă publică, populară, la
care participă tot poporul. Şi adevărat
că participă, fiindcă la toate rugăciunile
preotului răspundem şi noi. De exemplu:
părintele cere de la Dumnezeu:
„… apără, mântuieşte, ne păzeşte…!”
şi noi răspundem: „Doamne, miluieşte!”
(adică, fie-Ţi milă de noi).

Aşadar Sfânta Liturghie trebuie
trăită de noi cu mintea şi cu inima.
Aceasta se oficiază după anumite
reguli lăsate de Sfintii Părinţi. De
aceea,  în orice biserică ortodoxă ai
intra, te simţi bine, înţelegi slujba ca
la biserica ta de acasă, chiar dacă
este într-o limbă necunoscută.

Liturghia începe cu binecuvântarea
părintelui, când zice: „Binecuvântată
este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor”, iar credincioşii răspund
„Amin”. În acest moment, oriunde te-ai
afla în biserică, te opreşti, te înclini
adânc şi te închini. Abia după ce
răspund şi creştinii „amin” (aşa să fie),
continui ce aveai de gând.

Apoi, părintele spune o ectenie ,
adică o cerere. Noi toţi răspundem de
fiecare dată: „Doamne, miluieşte!” şi
alte răspunsuri potrivite cu ceea ce
auzim din Sfântul Altar, căci ne rugăm
pentru toată lumea, Biserica, unirea
tuturor, Prea Sfinţitul Episcop, toată
preoţimea, diaconimea, clerul, poporul,
buna întocmire a văzduhului, pacea,
mântuire, izbăvirea de tot răul; apoi o
pomenim pe Maica Domnului  şi pe noi
înş ine, urmând ecfonisul, adică
încheierea: „Că Ţie Se cuvine toată
slava, cinstea şi închinăciunea…”

Urmează şi alte ectenii (cereri) şi
noi la toate răspundem, adică
participăm la slujbă.

Un moment deosebit – când e bine
să îngenunchem – este „ieşirea cu Sfânta
Evanghelie” (Vohodul mic). Părintele (sau
mai multi preoţi, dacă sunt) iese din
Sfântul Altar pe uşa dinspre nord, păşeşte
cu atenţie spre mijlocul bisericii şi apoi
se îndreaptă spre Uşile Împărăteşti.
Aceasta se face în amintirea ieşirii
Domnului Hristos la propovăduirea Sfintei

Sale Evanghelii. Înaintea părintelui merge
cineva cu o lumânare aprinsă în mână,
simbolizând lumina ce o vom primi prin
Evanghelie şi pe care a vestit-o Sfântul
Ioan Botezatorul şi Înaintemergătorul.
Parcă-L vedem pe Însuşi Domnul Care a
venit în lume să ne înveţe adevărul despre
mântuire.

Înainte de a intra în Sfântul Altar,
părintele ridică Sfânta Evanghelie,
rostind îndemnul: „Înţelepciune, drepţi!”
Aceasta înseamnă că noi toţi, care vom
asculta Sfânta Evanghelie, să fim
înţelepţi cu mintea şi drepţi cu inima.
Şi atunci, noi toţi, la îndemnul stranei:
„Veniţi să ne închinăm şi să cădem la
Hristos…”, ne însemnăm cu semnul
Sfintei Cruci, îngenunchem şi facem
metanii (repet: nu trebuie să ne
călăuzim dupa cei care, din neputinţe
omeneşti, nu fac aceste acte liturgice).

Înainte de Vohod, se cântă
Fericirile, fiind chiar predica spusă de
Domnul Hristos, cu Însăşi Prea Sfînta
Sa gură, mulţ imii de ascultători,
adunate la poalele muntelui.

Un alt moment semnificativ este
citirea Apostolului de către cântăreţ, în
mijlocul bisericii (sub candelabrul din
faţa Sfântului Altar). Cartea din care
citeşte cuprinde doar o parte din Noul
Testament şi anume: Faptele Apos-
tolilor şi scrisorile (epistolele) trimise de
Sfântul Apostol Pavel către credincioşii
din diferite oraşe, unde el înfiinţase
comunităţi (Biserici) creştine: romani,
corinteni, efeseni, filipeni, coloseni,
tesaloniceni, evrei. Citirea Apostolului
semnifică propovăduirea făcută de Sfinţii
Apostoli.

Urmează imediat citirea Sfintei
Evanghelii, pe care ne-o vesteşte
preotul: „Înţelepciune drepţ i, să
ascultăm Sfânta Evanghelie, pace
tuturor!”, căci învăţătura cea nouă,
adusă de Mântuitorul în lume, este
învăţătura păcii. Şi apoi precizează:
„Din Sfânta Evanghelie de la… ( Matei,
Marcu, Luca sau Ioan), căci aceşti
patru Sfinti Evanghelişti ne-au lăsat
scrisă viaţa, activitatea şi învăţătura de
pe pământ a Domnului Hristos şi
adaugă: „citire” adică se va citi.
Ascultăm cuvântul mântuitor în
genunchi, cu multă smerenie.

După Sfânta Evangelie urmează
iarăşi ectenii (cereri) pentru vii şi
răposaţi, căci noi, cei vii (numiţi
Biserica luptătoare), împreuna cu cei
adormiţ i  (Biserica triumfătoare),
formăm Biserica lui Hristos.

Urmează atenţ ionarea celor
chemaţi: „Cei chemaţi ieşiţi… ca nimeni

din cei chemaţi să nu  rămână”. Aşa a
rămas în practica bisericească, dar
astăzi nu mai sunt doar chemaţi în
Biserică, adică nebotezaţi în numele
Sfintei Treimi, dar doritori, pregătiţi
pentru primirea Sfântului Botez.

Cu aceste cuvinte se încheie
Liturghia catehumenilor şi urmează cea
a credincioşilor: „câţi suntem credincioşi,
iară şi iară, cu pace Domnului să ne
rugăm“.

În tot timpul slujbei, când noi
cântăm sau numai gândim şi  cântă
strana, preotul se roagă, în Sfântul
Altar, în taină, tot după cum este
rânduit de sfinţii părinţi, care au
alcătuit Liturghia: întâi Sfântul Apostol
Iacob, apoi cei  trei sfinţi ierarhi: Vasile
cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de
Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur. La
sfârşitul slujbei, când părintele dă
binecuvântarea, numeşte pe sfântul a
cărui liturghie s-a oficiat. Subliniez că
tot timpul părintele se roagă în altar,
ca să se înţeleagă de ce par uneori
aşa de alungite şi uneori chiar repetate
răspunsurile noastre. Preotul trebuie
să aibă timp pentru a citi rugăciunile
rânduite.

Unii credincioşi vin să dea darul
la  a l tar  ( lumânarea,  prescura,
pomelnicul) şi nu au răbdare, neştiind
de ce întârzie părintele, care se roagă
necontenit pentru sine şi pentru noi
toţi. Dau un singur exemplu: în timpul
ecteniei pentru cei chemaţi, spune,
în taină, următoarea rugă: „Mulţumim
Ţie, Doamne, Dumnezeul puterilor,
Care ne-ai învrednicit pe noi a sta şi
acum înaintea Sfântului Tău Jertfelnic
şi a cădea la îndurările Tale, pentru
păcatele noastre şi pentru păcatele
cele din neşti inţă ale poporului.
Primeşte, Dumnezeule, rugăciunea
noastră; fă-ne să fim vrednici a-Ţi
aduce rugăciuni, cereri şi jertfe fără
de sânge pentru tot poporul Tău; şi
ne învredniceşte pe noi, pe care ne-ai
pus în această slujbă a Ta, cu puterea
Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de
osândă şi fără de sminteală, întru
mărturia curată a cugetului nostru, să
Te chemăm pe Tine, în toată vremea
şi în tot locul şi, auzindu-ne pe noi,
milostiv să fii nouă, întru mulţimea
bunatăţii Tale”.

Să ne rugăm şi noi, în gând, în tot
timpul, pentru părintele nostru, pentru
noi şi pentru ai noştrii vii şi adormiţi.

Draga mea, să ne oprim aici
deocamdată, că, de va vrea Dumnezeu,
vom continua într-o scrisoare viitoare.

Sănătate şi mântuire!

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

Prof. Laetitia LEONTE
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 În numărul trecut, vorbeam despre „Suferinţele Mamei Blondina, o
martiră a Siberiei”, care, după patimile din lagăr, revenită în ţară, avea să
mai îndure şi purtarea nedreaptă a fiului ei ce o dăduse afară din casă…

Într-una din zile, fiul vine spăşit la mama sa şi o roagă să-l ierte şi
să se roage pentru el, că Dumnezeu l-a pedepsit tare. După ce a
scos-o din casa lui, la o lună, certându-se cu directorul său, au ajuns
la partid. Partidul l-a susţinut pe director şi pe el l-a forţat să-şi dea
demisia… De patru luni de zile umbla prin Iaşi pe la toate instituţiile şi
nu-l primeau nicăieri. A recunoscut, spunând: „Am văzut că Dumnezeu
pe tine te apără şi pe mine mă pedepseşte”.

Mama, veşnic iubitoare, s-a dus la Sfânta Mitropolie să se roage la
Dumnezeu să-l ierte. „Cu lacrimi, povestea ea, le-am rugat pe Maica
Domnului şi pe Sfânta Parascheva să-l ierte şi să-i aranjeze  un serviciu.

Au trecut 10 zile  şi el a venit să-mi spună că într-adevăr printr-o minune l-au
mutat la Galaţi pe director, duşmanul lui, iar pe el imediat l-au primit la serviciu,
încadrându-l în acelaşi post. A recunoscut puterea şi mila lui Dumnezeu.”

Dar cu aceasta neplăcerile n-au luat sfârşit… Soţia lui era tot ingineră,
dar pe post de asistentă la Facultatea din Galaţi, şi era mai mult pe drumuri…
Atunci el, fiind mai mult singur, a început să bea şi să ducă o viaţă
destrăbălată, dorind să divorţeze.

Văzând mama că fiul nu ascultă de sfaturile sale şi nu-şi schimbă
comportarea, s-a dus iarăşi cu pomelnice la Sfânta Parascheva. Rezultatul?
„N-au trecut 40 de zile şi Facultatea de la Galaţi s-a mutat la Iaşi. Astfel,
venind soţia la el, şi-a refăcut căminul familial”.

După câţiva ani de mulţumire sufletească, a început între ei o altă
discordie, pentru că ea nu voia copii şi el se hotărâse iar să divorţeze.

 Dar mama ştia leacul şi, prin rugăciunile Cuvioasei, nora născu
o fetiţă, Irina. Supărarea bunicii era că nora nu vroia s-o boteze, deşi
avea de acum mai bine de un an… În urma rugăciunilor la Cuvioasă,
aceasta îi apare în vis şi-i spune că nepoata va fi ocrotită de ea şi va
primi lumina lui Hristos… Ceea ce se şi întâmplă, peste o lună, când, în
urma unui accident de maşină, toţi fuseseră răniţi, în afară de fetiţă,
ceea ce-i determină pe părinţi să o
lase să fie botezată…

Cu toate acestea, sufletul
bătrânei mame n-avea linişte… Şi iată
de ce:

„Nora mea fiind păgână, era şi
foarte mândră, îngâmfată, mereu
influenţa pe fiul meu să se poarte cu
subalternii săi în mod brutal şi arogant.
El, dându-se după capul ei, a făcut
multe nedreptăţi supuşilor săi. Mulţi au
aflat că sunt mama lui şi veneau la
mine şi se plângeau de el şi-mi cereau
ajutorul să intervin pentru ei. Eu nu
aveam nici o putere şi nu voiam să le
spun că nu pot merge acasă la fiul
meu; nu aveam voie de la ei.

Fiindu-mi milă de oameni, că
aproape în fiecare zi veneau şi-mi
spuneau câte o nedreptate, m-am
hotărât să merg la el la serviciu. M-am
înscris în audienţă – era prim-se-
cretar de partid – şi când mi-a venit
rândul, am intrat.

– Nu pentru mine sunt aici, ci pentru subalternii tăi, care în fiecare zi vin la
mine şi se plâng pentru nedreptăţile ce le faci. Să ştii că lacrimile lor fac zid între
tine şi Dumnezeu şi când Dumnezeu Îşi va întoarce faţa de la tine, va fi vai şi
amar. Ai grijă şi nu mai fă nedreptăţi şi opreşte lacrimile supuşilor tăi.”

Unii din cei revoltaţi l-au reclamat la partid, s-au făcut cercetări şi
sâmbătă urma să se facă şedinţă şi să fie dat afară din partid. Dar joia,
ducându-se la serviciu, i s-a făcut rău şi a fost spitalizat, urmând apoi
concediu medical.

În acest timp, el şi-a căutat mama, i-a spus ce-a păţit şi a rugat-o să
facă rugăciuni pentru el. Drept răspuns, el a fost transferat în interes de
serviciu la minister în Bucureşti.

Nu după multă vreme, el se îmbolnăveşte de plămâni şi urma să fie operat.
Desigur, mama aleargă la Sfintele ei ocrotitoare, cerând salvarea lui. Chirurgul a
fost chemat la o conferinţă în străinătate, operaţia s-a amânat şi între timp doctorii au
dat de un medicament străin care l-a salvat. Medicii i-au spus:

– Domnule inginer, ai pe cineva care se roagă lui Dumnezeu
pentru matale!

– Da, o am pe mama.
– Nici nu ne mirăm, numai rugăciunile unei mame pot face astfel de minuni!
Cu toate acestea, fiul nu şi-a revizuit atitudinea faţă de mamă… Ca dovadă,

când mama s-a îmbolnăvit şi a fost internată şi operată, el nu s-a dus să o vadă
şi să fie alături de ea…

Înainte de moarte, ea i-a transmis, prin cineva, fiului ei acestea: „Să
nu-L uite pe Dumnezeu niciodată şi să-şi crească fiica – pe Irina –
în frică şi credinţă de Dumnezeu”.

Mama Blondina îşi dorea să moară de cancer (e o moarte mucenicească,
spunea ea) şi să fie între Paşti şi Înălţarea Domnului pentru a i se cânta
„Hristos a înviat!” Şi, într-adevăr, avea să moară de cancer şi în ziua de
Înălţarea Domnului a anului 1971, când, „sub privirea îndurerată a unei mari
mulţimi, aşa cum avea să mărturisească o cunoştinţă a sa, trupul i-a fost
coborât în mormânt şi tainic sufletul s-a «înălţat» la Hristos, Cel în numele
Căruia a suferit, a iertat şi s-a umplut de iubire pentru semeni”.

Cei care au cunoscut-o pe
mama Blondina au mărturisit că „ea
nu avea vreo altă grijă decât să
meargă la biserică, să se roage,
să facă o faptă bună, să ajute pe
cei necăjiţi, să scrie acatiste şi să le
dea bisericilor care nu aveau cărţi
de rugăciune. Nu mai trăia deloc
pentru ea, ci doar pentru alţii!”

La înmormântare a sosit şi fiul ei
care, impresionat de mulţimea
îndurerată de oameni ce o conducea
pe ultimul drum pe mama sa, exclamă:
„Atâta lume a preţuit-o şi a iubit-o şi eu
n-am ştiut să o preţuiesc!...”

Iată un exemplu de trăire
creştinească ce trebuie să ne dea de
gândit…

Ar mai fi de povestit despre minuni
ale Cuvioasei Parascheva consemnate
de „mama” Blondina în scrierea sa, dar
aceasta o lăsăm pe altă dată…

PUTEREA  CREDINÞEI (II)PUTEREA  CREDINÞEI (II)PUTEREA  CREDINÞEI (II)PUTEREA  CREDINÞEI (II)PUTEREA  CREDINÞEI (II)

Presb. Aurelia  GENES

Frânturi din Pateric

Un iubitor de Hristos mergând pentru o trebuinţă,
a întâlnit pe cale un sărac gol şi făcându-i-se milă de
dânsul i-a dăruit lui haina sa. Iar săracul ducându-se, a
vândut-o. Iar acela, înştiinţându-se de ceea ce făcuse
săracul, s-a întristat. În noaptea următoare, Hristos a
stat înaintea lui, în vis, purtând acea haină şi arătând-o
a zis: nu te scârbi, că iată, port ceea ce Mi-ai dat!

A zis un bătrân: cel ce fură, sau cel ce minte sau
cel ce face alt păcat de multe ori îndată după ce a săvârşit
păcatul suspină şi se prihăneşte pe sine şi vine întru
pocăinţă. Cel ce are în suflet pomenire de rău, ori
mănâncă, ori doarme, ori umblă ca de rugină este ros. Şi
păcatul totdeauna nedespărţit îl are şi rugăciunea lui
devine blestem. Toată osteneala lui este neprimită, chiar
de îşi va vărsa sângele lui pentru Hristos.

Zis-a un bătrân: să nu ai în chilia ta haină
spânzurată netrebuincioasă, că moarte îţi este. Căci
mulţi tremură, poate mai drepţi fiind decât tine. Şi tu
păcătos fiind, pentru ce să ai de prisos!
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O dată cu alinierea în rândul ţărilor europene, românii
încearcă, şi chiar au succes, să se rupă de tradiţiile noastre.
Am împrumutat tot felul de obiceiuri occidentale şi am uitat
tot mai multe din tradiţiile poporului nostru. Dacă faci
imprudenţa să întrebi un tânăr care este cea mai mare
sărbătoare a lunii lui Făurar, nu vei auzi Întâmpinarea
Domnului, ci îţi va răspunde dintr-o suflare Sf. Valentin,
sărbătorit pe 14 februarie. Nu cunosc ziua sfântului al cărui
nume îl poartă, dar toţi ştiu cu exactitate data Sf Valentin,
despre care nu cunosc altceva decât că este patronul
îndrăgostiţilor. De ce este protectorul cuplurilor? Nu are
importanţă atâta timp cât sărbătoarea lui este plină de
inimioare roşii, amoraşi, declaraţii mai mult sau mai puţin
decente şi tot felul de concursuri care au drept concurenţi
diferite perechi pregătite să-şi manifeste dragostea în public,
dacă se poate într-un mod cât mai vulgar.

Sf. Valentin este mai mult o sărbătoare comercială, decât
una de suflet. Dacă la sărbătoarea unui sfânt ortodox creştinii
merg la biserică şi-i aduc ofrandă pentru că aşa vor, aşa
simt, de Sf. Valentin tinerii îşi oferă diferite daruri pentru că
aşa cere această nouă tradiţie care s-a împământenit tot
mai mult şi la noi.Valentine’s Day nu este altceva decât
celebrarea unei iubiri comerciale, o iubire de o zi. De Sf.
Valentin imoralitatea e la ea acasă. Nu contează că această
sărbătoare nu are nimic în comun cu tradiţia creştină sau
măcar cu cea populară, ne-am lasat atraşi în mrejele ei. Ne-am
lăsat  purtaţi de valul Occidentului şi riscăm să ne înecăm.

Oare câţi dintre cei care respectă cu patos obiceiurile
acestei zile ştiu că acestea sunt de origine păgână ?
Sărbătorirea zilei de Sf. Valentin îşi are obârşia în Roma
antică, în serbările numite Lupercalia, care se organizau pe

15 februarie în cinstea zeilor Juno şi Pan, o sărbătoare a
fertilităţii. Aceste obiceiuri romane au căpătat apoi caracter
creştin, protectorul fertilităţii devenind Sf. Valentin. Legenda
Sf. Valentin se pierde în istoria Imperiul Roman. Se spune
că Valentin era un preot ce slujea în Roma secolului al III-lea,
când împăratul Claudius al II-lea a hotărât că bărbaţii
necăsătoriţi erau soldaţi mai buni şi drept urmare a scos în
afara legii căsătoria. Preotul Valentin a avut curajul să-l
înfrunte pe temutul împărat şi a continuat să oficieze căsătorii
în secret. Când fapta i-a fost descoperită, a fost condamnat
la moarte martirică.

Toată lumea îl sărbătoreşte azi pe Sf Valentin, uitându-l
pe protectorul local al îndrăgostiţilor, Dragobete, sărbătorit
în tradiţia populară tot în februarie, pe 24. Atunci tinerii de
altădată îşi căutau pereche, fetele strângeau apă din zăpadă
netopită cu care se dădeau pe obraz, pentru a-şi ţine
frumuseţea. Păsările începeau să cânte, semn că primăvara
este aproape, iar primii ghiocei îşi scoteau capetele din
pământ.

Azi însă tradiţia strămoşilor noştri este uitată. Am importat
tot felul de obiceiuri ale altora, pentru că au nume mai
răsunătoare, şi le-am uitat pe ale noastre. Tinerele de astăzi
îl sărbătoresc cu mai multă plăcere pe Sf Valentin decât pe
Sf. Nicolae, ocrotitorul fecioarelor, toată lumea sărbătoreşte
Hollewen, iar Sf Andrei este dat deoparte, ca să nu mai vorbim
de numeroasele colinde importate. Oare românii înţeleg prin
intrarea în Uniunea Europeană pierderea identităţii naţionale
şi a celei spirituale? Dacă renunţăm la tradiţiile noastre de
creştini ortodocşi, atunci ce ne mai rămâne?

Prof. Ancuţa MAFTEI

Sfântul Valentin şi mândria de a fi român

Doamne, oare nu-i deajuns atâta rău în lume, atâta
desfrâu? În mass-media: în televiziune (pe aproape toate
posturile TV), în reviste, pe internet numai imagini
pornografice, imagini dezgustătoare pentru un creştin
adevărat, pentru un părinte cu frica de Dumnezeu şi pentru
unii tineri cu bun simţ şi educaţie decentă. E plină lumea de
astfel de imagini! Sunt la îndemâna tuturor! Unii oameni,
fie tineri sau chiar mai în vârstă, caută intenţionat astfel de
imagini pentru a-şi satisface poftele păcătoase din ei.

Acum însă astfel de imagini se pot transfera de pe internet
direct pe telefonul mobil. Chiar am văzut un tânăr (copil de
abia 13 ani) care vroia să arate astfel de imagini unui grup de
fete şi băieţi. L-am certat şi nu l-am lăsat să mai continue (îl
cunoşteam). L-am întrebat dacă părinţii lui ştiu ce are el pe
telefon şi mi-a răspuns foarte dezinvolt: „Tati ştie!” M-am
indignat şi mirat totodată de această precizare şi i-am spus că
nu îl cred şi îl voi spune părinţilor (ştiindu-i oameni la locul lor).

Deci, din frageda vârstă, se strică unii tineri, deoarece,
privind astfel de imagini josnice şi urâte înaintea lui

Dumnezeu, ei îşi stârnesc dorinţa de a păcătui, fie din
curiozitate, fie din instinct.

Imaginile porno cu homosexuali au năpădit mapamondul.
E o adevărată insultă la adresa lui Dumnezeu, deoarece se
practică ceva împotriva firii.

Tinerii stricaţi nici nu mai au nevoie de internet, deoarece
au la îndemână telefonul mobil şi în orice clipă îşi pot
satisface curiozitatea şi a-şi aţâţa simţurile. Iar de aici până
la săvârşirea păcatului nu mai este decât un pas.

Voi, mame şi taţi (părinţilor, în general), căutaţi să
smulgeţi aceşti tineri din gheara satanei care a cuprins şi
acaparat deja prea mulţi! Rugaţi-vă lui Dumnezeu ca să-i
scoată din aceste grele păcate şi în marea Lui milostivire
să-i întoarcă pe drumul cel bun! Altfel, e vai şi amar de
aceste suflete, iar noi, părinţii, vom da socoteală lui
Dumnezeu pentru ei.

Doamne, ai milă de tineri!

Telefonul mobil şi pornografia

Doina Maria RUSU OLARU
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În spaţiul public POLIŢIA
răspunde de siguranţa cetăţenilor. Ea
trebuie să reacţioneze când această
siguranţă este ameninţată, fiind
arhicunoscut faptul că este mai bine
să previi răul, decât să repari daunele
provocate de acesta.

POLIŢIA DE PROXIMITATE
reprezintă noul concept de ordine publică
promovat de Poliţia Română, care are
ca obiectiv orincipal consolidarea
patreneriatului cu societatea civilă,
creşterea eficienţei activităţilor de
prevenire a faptelor antisociale, precum
şi o prezenţă permanentă şi activă a
poliţiştilor în mijlocul cetăţenilor pentru
rezolvarea mai operativă a problemelor
cu care aceştia se confruntă. În
contextul acestor cerinţe, în cadrul
birourilor şi formaţiunilor poliţiei de ordire
publică de la poliţiile municipale şi
orăşeneşti din judeţul Bacău, au fost
înfiinţate compartimente ale poliţiei de
proximitate, unde îşi desfăşoară
activitatea agenţi de proximitate, care
îşi dedică activitatea consilierii şi
informării cetăţeanului cu privire la
respectarea prevederilor legale,
prezentarea procedeelor pe care le pot

folosi pentru a nu deveni victime, precum
şi antrenarea cetăţenilor la acţiuni care
să contribuie la întărirea climatului de
siguranţă civică.

Poliţiştii de proximitate îşi dedică
în principal activitatea consilierii şi
informării cetăţenilor cu privire la:
prevederile unor acte normative;
procedeele pe care aceştia le pot folosi
pentru a fi apăraţi să nu devină
infractori sau victime   ale unor
infracţiuni; îmbunătăţirea imaginii
poliţiei în general. De asemenea,
stabilesc şi menţin legătura între poliţie
şi populaţia din sectorul de activitate;
au contacte cu administratorii
asociaţiilor de proprietari şi participă la
şedinţele organizate; ţin legătura cu
persoanele în vârstă, potenţiale victime
ale infracţiunilor şi organizează întâlniri
de grup, cu care poartă dialog în scop
preventiv; ţin legărura cu instituţiile de
învăţământ, având în atenţie tinerii cu
comportament deviant; participă la
punerea în aplicare a programelor de
prevenire a criminalităţii; ajută cetăţenii
aflaţi în pericol; mediază şi rezolvă

„ULCIORUL NU MERGE DE MULTE ORI
LA  APĂ!“

În perioada 30 octombrie 2005 – 23 ianuarie 2006, la
Poliţia oraşului Târgu-Ocna au fost sesizate de cetăţeni
comiterea unui număr de 14 spargeri de locuinţe, spargeri
comise de autori neidentificaţi, în fiecare caz cetăţenii fiind
deposedaţi de bunuri, bijuterii, bani, produse alimentare în
valoare totală de aproximativ 120 mil. RON.

Cu ocazia activităţilor specifice intreprinse de lucrătorii
Poliţiei Târgu-Ocna, s-a reuşit prinderea autorului acestor
fapte în persoana numitului Puiu Constantin, fiul lui
Alexandru şi Niculina, născut la 20 mai 1978, în Comăneşti,
cu domiciliul în Asău. Acesta, la data identificării, venea
tocmai de la o astfel de spargere. Susnumitul a fost
prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti care
a emis mandat de arestare preventivă.

Urmează o perioadă de staţionare într-o locaţie sigură,
o perioadă mai lungă de timp unde acesta va medita asupra
faptelor comise.

unele conflicte, încurajează oamenii să
îşi rezolve, în mod paşnic, neînţelegerile
dintre ei; atrag şi sensibilizează cetăţenii
în derularea unor programe de
prevenire a crimininalităţii din cartiere.

Poliţiştii de proximitate sunt
poliţişti cu experienţă, care au absolvit
cursuri de specializare suplimentară, ce
se pregătesc intensiv prin delurarea
unor teme teoretice şi practice, de
natură să conducă la o fluidizare a
comunicării dintre poliţist şi cetăţean
pentru rezolvarea cu promtitudine şi
solicitudine a problemelor cu care se
consfruntă comunitatea. Munca de
poliţist de proximitate necesită
ABILITATE, DISPONIBILITATE,
INIŢIATIVĂ PROPRIE şi AUTO-
NOMIE.

La nivelul POLIŢIEI STAŢI-
UNII TÂRGU-OCNA desemnat ca
poliţist de proximitate este agen-
tul-şef pr. de poliţie Apostu
Gheorghe care poate fi contactat la
telefoanele: 344145 sau 0723407050.

Noi am făcut primul pas, vă
aşteptăm şi pe dumneavoastră!

„UITE ROATA, NU E ROATA!”

În luna decembrie 2005, mai mulţi cetăţeni domiciliaţi pe
raza Staţiunii Târgu-Ocna au avut parte de un „cadou“ mai
puţin obişnuit. Când au mers dimineaţa în parcări, unde aveau
autoturismele proprietate personală, au constatat că au avut
musafiri la acestea, vizitatori care nu au plecat cu mâna goală,
ci i-au deposedat de casetofoane, roţi, capace şi alte bunuri.

Cu ocazia activităţilor specifice, au fost identificaţi autorii
acestor „vizite“:

1. Acatrinei Nelu Marian, fiul lui Ion şi Florentina, născut
la 13.08.1982, în Galaţi, domiciliat în comuna Ion Creangă,
judeţul Neamţ;

2. Hârbu Viorel, fiul lui Mihai şi Lenuţa, născut la
17.08.1982, în Târgu-Ocna, cu domiciliul în comuna Dofteana,
sat Hăghiac.

Aceştia vor răspunde în faţa legii pentru încălcarea
prevederilor articolelor 208-209 din Codul Penal.

I.P.J. Bacãu – Poliþia Staþiunii Târgu-Ocna – Compartimentul Poliþie-Proximitate

STIMAŢI CETĂŢENI,

Compartimentul Poliţie Proximitate

 Poliţia de proximitate vă informează

Poliţist de proximitate,
Agent şef pr. de poliţie, Gheorghe APOSTU
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La fel ca şi în întreaga societate, timpurile prezente pe
care le trăim impun diverse transformări, inclusiv în mediul
penitenciar. Departe de a fi o ramură de frunte a naţiunii
române, spun asta datorită activităţii sale de muncă cu
deţinuţii ţării, sau un lucru de laudă faţă de avansul în domeniu
al ţărilor europene, Administraţia Penitenciarelor a necesitat
şi necesită ample reconfigurări administrative, materiale,
dar şi de mentalitate.

Începând cu anii ’90 şi având în vedere mediul
penitenciar al celorlalte ţări europene în perspectiva
integrării în Uniunea Europeană, cei care se ocupă de bunul
mers al penitenciarelor ţării s-au confruntat cu rezolvarea
problemelor trecutului. Dacă baza materială a rămas iniţial
aceeaşi a trebuit modificată repede problema mentalităţii.
Mulţi dintre foştii deţinuţi politici, acum eliberaţi, au înfiinţat
ONG-uri, care au în vedere respectarea drepturilor celor
privaţi de libertate. Nu a fost uşoară nici pentru ei, nici
pentru cei care i-au păzit ani îndelungaţi, reîntâlnirea în
cadrul unui penitenciar în noile condiţii. La fel s-a întâmplat
şi cu cei închişi în trecut pe probleme de conştiinţă
religioasă. Acum, aceştia, cu aprobarea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, pot intra liber să vorbească
actualilor deţinuţi despre libertatea în Hristos, despre
Vestea cea Bună adusă omenirii şi despre iubirea lui
Dumnezeu. Mai pretutindeni poţi întâlni deţinuţi şi camere
de deţinere în care prezenţa publicaţiilor religioase abundă,
în fruntea lor aflându-se Biblia. Îndrăznesc să cred, având
în vedere şi mărturia mai multor deţinuţi, ca în libertate,
afară, sunt încă mulţi creştini care nu au sau nici măcar
nu au citit paginile sfinte ale unor cărţi de rugăciune sau
duhovniceşti. Mulţi dintre cei cu care noi, preoţii capelani,
stăm de vorbă mărturisesc că, dacă ar fi avut timp pentru
a fi în legătură cu Hristos în libertate măcar 5 minute, cu
siguranţă nu ar fi ajuns în spatele unor ferestre zăbrelite.

Dreptul deţinuţilor la informaţie şi la exprimare liberă a
convingerilor religioase este astăzi garantat. La depunerea într-un
penitenciar, aceştia îşi declară apartenenţa religioasă, iar mai
apoi disponibilitatea de a i se acorda asistenţă religioasă.

Biserica Ortodoxă Română nu i-a uitat pe cei care, într-un
fel sau altul, îşi pierd libertatea socială. În urma unui Protocol
semnat între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei a fost
reglementată asistenţa religioasă pentru majoritatea
deţinuţilor.

Timpul a trecut, unităţile penitenciare s-au renovat şi
reconstruit, relele tratamente au fost înlocuite de programe
educative speciale, de vorba bună şi de exemplul bun
personal, preoţii au trecut şi ei din rândul celor care formau
masa deţinuţilor în categoria celor care se preocupă de
reintegrarea creştinilor între creştini. Reînviindu-se tradiţia,
alterată doar în perioada comunistă, a capelelor în
penitenciare, s-a putut reuşi redarea feţei umane penitenţei.
Un om care îşi recunoaşte greşeala, care şi-o asumă şi o
regretă, hotărându-se în schimb a nu o mai comite este o
persoană care înţelege că a greşit faţă de Dumnezeu şi
societate, dar care poate să se reintegreze în rândul celor
din care singur s-a exclus. Rolul capelelor, al icoanelor, al
sfintelor slujbe săvârşite într-un mediu penitenciar este de
a redescoperi umanul din sufletul unui om cu păcate şi de
a-L aduce pe Hristos în mijlocul celor păcătoşi, aşa cum El
Însuşi Îşi mărturisea misiunea. Întâlnirea cu Hristos tocmai
într-o închisoare nu este zadarnică şi nici tardivă. Iisus îi
iubeşte pe toţi oamenii şi mai ales pe cei păcătoşi, pentru că
reuşita întoarcerii unui om socotit pierdut este întotdeauna
mai mare, atât în cer cât şi pe pământ.

În unele penitenciare s-a refăcut capela, care ca
spaţiu fusese folosită pentru alte activităţi mai puţin creştine,
în altele s-a construit din temelii, dar peste tot acestea au
un limbaj comun chemând la îndreptare, la urmarea lui
Hristos. Ele sunt mărturii fizice ale dorinţei lui Dumnezeu şi
urmă a pasului făcut de Dumnezeu în aceste locuri bine
păzite, în întâmpinarea celor aflaţi în nevoi. Ele sunt şi
garanţia succesului reformei creştine în penitenciare, pentru
că orice lucru făcut cu harul lui Dumnezeu capătă valabilitate
şi statornicie în timp.

Reforma în penitenciare, în spiritul credinþeiReforma în penitenciare, în spiritul credinþeiReforma în penitenciare, în spiritul credinþeiReforma în penitenciare, în spiritul credinþeiReforma în penitenciare, în spiritul credinþei

Preot capelan Paul-Gabriel VAMANU
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Pare dificil pentru omul aflat în libertate să reuşească
ieşirea din risipire spre cele ale lumii, spre lumesc. La fel de
greu e şi pentru cel căzut în temniţă, mai ales că aici e un
spaţiu în care te mişti limitat şi trebuie să te încadrezi în
norme, reguli şi programe.

Pentru mulţi, acest tip de îngrădire, de limitare a libertăţii, dacă
se conjugă cu un tratament la limită, adică fără pic de umanitate şi
de rază de Hristos, duce la o înrăire şi o afundare în non Eu.

Spaţiul carceral de astăzi însă respiră de umanism şi de
deschidere către aproapele căzut şi numai cine nu vrea nu
face pasul spre propria cunoaştere şi, mai ales, spre cunoaşterea
lui Hristos. Aici începi să preţuieşti libertatea la adevărata ei
valoare, să te autocunoşti şi, dacă baţi bine la uşă, poţi face
pasul spre tine, prin golire de sine şi apoi prin umplere de Hristos.

Ar crede unii că aceste lucruri sunt imposibile, chiar
dacă procentual rezultatele sunt mici, important e că pot fi
reintegraţi şi restauraţi unii dintre cei căzuţi.

Nu toţi cei din închisori sunt infractori înrăiţi, există şi o
categorie a celor ce au nevoie de un mare sprijin moral şi
uneori chiar material, dacă nu pentru ei, pentru cei de acasă.
Paleta celor închişi merge de la furturi din avutul personal
şi public, tâlharii, trafic şi consum de droguri, omor, trafic
de persoane, viol si tentative de omor ori viol, violare de
domiciliu, ultraj, vătămare corporală, lipsire de libertate până
la abandon de familie ori furt, furt de lemne ş.a.m.d.

Parte dintre aceştia sunt la prima abatere, alţii sunt chiar
şi la a 7-a consecutivă… şi trebuie să cântăreşti şi să descoperi
lumina din fiecare, pentru a scoate OMUL din risipire.

Este dificil să renaşti într-un mediu de tipul celui carceral
şi apoi e şi mai dificil să rămâi statornic în credinţă. Marele

nostru potrivnic, diavolul, nu ne slăbeşte şi încearcă toate
vicleniile posibile ca să semene îndoiala şi nesiguranţa în
inima noastră. Credinţa e o confruntare continuă cu el şi
nici un om care se sileşte să ducă o viaţă credincioasă nu e
scutit de această luptă.

Aici simularea, minciuna, interesul fac casă bună cu
parte din cei închişi. Te împrăştii şi te risipeşti în intrigi, zvonuri
şi în încercarea de a supravieţui fără a vieţui (în egoism). Şi
având parte din toate acestea, evident că la rugăciune apare
marea problemă a împrăştierii. Şi pentru a reuşi în asta
trebuie să împingi departe toate problemele care aşteaptă o
rezolvare şi să reuşeşti concentrarea asupra rugăciunii şi
intrarea în dialog cu Dumnezeu… şi nu uita de dialogul cu
omul de lângă tine!

Tăcerea ne arată cât de mult rău se răspândeşte prin
puterea limbii dar şi cât de indispensabilă este liniştea pentru
rugăciune. Esenţialul vieţii religioase este în a voi doar un singur
lucru. Scopul vieţii e acela de a trăi numai pentru Dumnezeu,
de a pune totul în slujba Lui…, dar mai reuşim noi astăzi acest
lucru? Cui dedicăm cea mai mare parte din ceea ce construim
zilnic? Uneori, nici noi nu ştim: trupului, materiei, orgoliului,
mândriei, dragostei egoiste, confortului… Mulţi căutăm să trăim
bine, uşor, să nu suferim, să nu ne lipsească nimic, să fim
răsfăţaţi, să avem imagine şi ne trezim că nu mai suntem noi,
că nu mai avem nici o fărâmă de credinţă.

Şi totuşi, dincolo de toate acestea, pot să renască oameni;
purtători ai chipului lui Hristos, pe care trebuie să-L facem
vizibil măcar din când în când, când omul revine în sine.

FIUL RISIPITOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU HRISTOS ÎNTEMNIŢAT

În scurta vacanţă pe care au avut-o la dispoziţie, membrii
Asociaţiei de Tineret „Onestin“ au desfăşurat o amplă acţiune
ce a vizat sensibilizarea populaţiei faţă de unul dintre cele
mai grave păcate: avortul. Acţiunea membrilor „Onestin“ este
parte integrantă din campania iniţiată de părintele Macarie de
la schitul Oituz, sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române.

Misiunea tinerilor din Oneşti a fost distribuirea pliantelor
concepute de duhovnicul oituzean. Acţiunea a început la
sediul „Onestin“, unde membrii au avut de împăturit nu mai
putin de 30.000 de pliante pe care le-au grupat câte 3,
fiecare având alt conţinut. Cele 10.000 de „pachete“
rezultate au fost împărţite în cutiile poştale din Oneşti şi
chiar trecătorilor de pe stradă. La acţiunea „pliantul“ au
participat 25 de liceeni din Oneşti. Copiii nu au reuşit să

umple toate cutiile poştale din oraş, dar au
distribuit tot materialul, în ciuda dificultăţilor
întâlnite la intrările de bloc dotate cu interfon.

Sărut mâna, măicuţa mea! Acesta
este titlul unuia din cele trei pliante care
înfăţişează, pe prima pagină, zâmbetul
nevinovat al unui copil. Rândurile ce
urmează, se doresc a fi gândurile unui prunc
nenăscut: „Sunt cel din pântecele tău,

care-ţi şoptesc la ureche cât sunt de speriat, de trist şi
de îndurerat, pentru că vrei să mă omori, crezând că-ţi
sunt o grea povară… Dar tu nu ştii cât e de greu să nu-ţi
aud cântecul de leagăn, să nu mă bucur de mângâierile
tale, să nu îţi văd chipul tău, măicuţă dragă…“

Materialul distribuit de către
liceeni este o îmbinare între
argumentele de ordin medical,
ş t i in ţ i f ic ,  rel ig ios ală tur i  de
măr tur i i  cutremură toare ale
femeilor care au apelat la ajutorul
medicilor pentru întreruperea
sarcinilor nedorite.

Preot Florin SMARANDI

Sărut mâna, măicuţa mea!

www.onestin.ro
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Vă înştiinţăm cu bucurie că, urmare selecţiei
naţionale şi deciziei Consiliului Naţional de
Dezvoltare Regională, proiectul „Dezvoltarea
infrastructurii pentru valorificarea şi
promovarea potenţialului turistic al staţiunii
de interes naţional Târgu-Ocna, judeţul
Bacău (Dezvoltarea şi modernizarea zonei
de agrement parc «Măgura», Târgu-Ocna)“,
din cadrul  Programului Phare 2004-2006:
„Coeziune Economică ş i Socială“, este
nominalizat pentru finanţare, urmând a
începe implementarea acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de
4.026.141 Euro, din care Grant-ul reprezintă
3.449.693,16 Euro – 90 %, iar contribuţia
Consiliului Local Tg.Ocna  383.299,24 Euro –
10 % .

Durata  proiectului este de 20 luni, timp în
care vor fi concretizate urmă-toarele obiective:

A. Centrul de tratament balnear „Parc
Măgura“ – Adc = 1.019,00 mp. (1. Bază de
tratament; 2. Corpul social; 3. Corpul tehnic).

B. Centrul de informare turistică – Adc
=  422,27 mp.

C. Centrul izvoare ape minerale – Adc
=  578,46 mp.

D. Lacul de sufoziune (surpare)
Măgura – S = 11.140,00 mp.

E. Elemente de infrastructură şi utilităţi
aferente activităţilor specifice zonei de
agrement;

F. Lucrări de drumuri şi poduri
– pod peste pârâul Slănic.
Este îmbucurător şi faptul că prin acest proiect

vor fi create şi un număr de 49 locuri de muncă.
Urmă toarele proiecte: 1) Crearea

Centrului de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanei cu Dizabilităţi Târgu-Ocna şi 2)
Crearea Centrului de Îngrijire şi  Asistenţa a
Persoanei cu Dizabilităţi „C. Negri“, Tg.Ocna;
Locaţia: str. C. Negri, nr. 45, din cadrul
Programului „SCHEMA DE GRANTURI

IMPLEMENTAREA, ÎN ORAªUL TG.OCNA,IMPLEMENTAREA, ÎN ORAªUL TG.OCNA,IMPLEMENTAREA, ÎN ORAªUL TG.OCNA,IMPLEMENTAREA, ÎN ORAªUL TG.OCNA,IMPLEMENTAREA, ÎN ORAªUL TG.OCNA,
A PROIECTELOR CU FINANÞARE EXTERNÃA PROIECTELOR CU FINANÞARE EXTERNÃA PROIECTELOR CU FINANÞARE EXTERNÃA PROIECTELOR CU FINANÞARE EXTERNÃA PROIECTELOR CU FINANÞARE EXTERNÃ

PENTRU REFORMA INSTITUŢIONALĂ ÎN
SECTORUL PROTECŢIEI PERSOANELOR
CU DIZABILITĂŢI” – LINIA BUGETARĂ –
PHARE / 2003/ 005-551.01.04.01, sunt în faza
pregătitoare execuţiei de lucrări.

Valoarea primului proiect este de 652.135
Euro, din care Grant-ul reprezintă 544.011 Euro
– 83,42 %, iar contribuţia Consiliului Local
Târgu-Ocna este de 62.474,54 Euro – 9,58 %.
Valoarea proiectului 2 este de 536.555,6 Euro,
din care Grant-ul reprezintă 482.900 Euro – 90
%, iar contribuţia Consiliului Local Târgu-Oc-
na este de 39.734 Euro – 7,41 %.

Obiectivele celor două proiecte cuprind
activităţi din domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, dar şi
instruirea şi angajarea unui număr de 138 de
persoane în aceste centre ce-şi vor afla
curând finalizarea în urbea noastră.

Întocmit,
Rodica GHERGHESCU

Zis-a un bătrân: de îţi va zice ţie
gândul să faci multe feluri de bucate la
praznic, să nu-l asculţi pentru că
necreştineşte prăznuiţi, căci aceia aşa
gătesc. Iar hrana cea mai bună a
monahului este plânsul şi lacrimile.

¤
Zis-a un bătrân: cu cuvinte

dumnezeieşti să ne desfătăm şi cu
vieţile sfinţilor părinţi să prăznuim, nu cu
pântecele desfătându-ne, ci duhov-
niceşte veselindu-ne!

¤
Au zis bătrânii: de vei vedea pe

cel tânăr, de voia sa suindu-se la ceruri,
apucă-l de picior şi trage-l, căci nu îi
este de folos.

¤
Zis-a un bătrân: este un om care

mănâncă mult şi încă nu se satură şi
este altul care mănâncă puţin şi se
satură. Deci cel ce mănâncă mult şi încă
i-ar mai trebui, are mai mare plată decât
cel ce mănâncă puţin şi se satură.

¤
Întrebat a fost un bătrân, despre

cei ce umblă şi cer rugăciuni altora, iar
singuri fiind petrec în lene. Şi răspunzând
a zis: „Mult poate rugăciunea dreptului
care se face“, adică: împreună ajutând
şi nevoindu-se cel ce cere acea
rugăciune. Pentru că de va vieţui fără
socoteală, nu va avea nici un folos de
vor fi şi sfinţi cei ce se vor ruga pentru el.
Că unul zidind, iar altul risipind, amândoi
nu dobândesc decât osteneli!

¤
Doi bătrâni, de mulţi ani şedeau

împreună şi niciodată nu a fost ceartă între
dânşii. Şi a zis unul către celălalt: să ne
certăm şi noi ca oamenii. Iar celălalt a
zis: nu ştiu cum se face cearta. Al doilea
a zis: iată, pun o cărămidă în mijloc şi
zic că este a mea. Tu zici nu, că este a
ta. Şi de aici se face începutul. Deci au
pus în mijloc cărămida şi a zis unul către
celălalt: aceasta este a mea! Şi a primit
răspuns: nu, că este a mea! Şi i s-a spus:
dacă este a ta ia-o şi mergi. Şi s-au dus,
neputând să se certe între dânşii.

FLORI  DIN  PATERIC




