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Suntem în săptămâna Patimilor. În
această sfântă săptămână, fiecare zi are o
semnificaţie liturgică şi teologică aparte.
Cântările şi lecturile,
imnele şi rugăciunile
sunt cu totul diferite faţă
de alte perioade ale
anului bisericesc.
Fiecare zi abundă de
gesturi, de cuvinte şi
expresii uimitoare în-
cărcate de sens şi
putere transfigura-
toare. Dar dintre  toate
zilele acestei săptămâni
cele mai dense şi pline
de sens  mistico-teologic
rămân Sfânta şi Marea
Joi şi Sfânta şi Marea Vineri sau „Vinerea
Scumpă”, cum mai este denumită în popor.

 În meditaţia noastră ne vom ocupa
doar de semnificaţia teologică şi liturgică
a Deniei care se săvârşeşte  joi seara,
care de fapt este Utrenia zilei de Vineri.

Se mai numeşte şi „Denia celor 12
Evanghelii”. Această laudă bisericească,
prin conţinutul ei, rămâne, pentru creştinii

din Biserica Ortodoxă,
una dintre cele mai
însemnate slujbe din
această perioadă
sfântă. Din Sinaxarul
zilei desprindem înţe-
lesul mistagogic al
acestui eveniment
sacru: „În Sfânta şi
Marea Vineri se
prăznuiesc Sfintele,
mântuitoarele şi înfri-
coşătoarele patimi
ale Domnului şi Dum-
nezeului şi Mântui-

torului nostru Iisus Hristos: scui-
pările, loviturile peste faţă, palmele,

Mijloacele de culturalizare a
poporului au un impact definitoriu
asupra suf letulu i  acestuia.  Ne
referim, mai cu seamă, la rolul
televiziunii, al radioului, al presei de
orice fel etc. Ultimii şaisprezece ani
am putea să- i  socotim ca f i ind
promotorii celei mai grozave decăderi
spirituale pe care a suferit-o neamul
nostru în decursul celor două mii de
ani de existenţă a lui. Cauzele provin
din creşterea alarmantă a diferenţelor
dintre valorile Sfintei Scripturi, cartea
de căpătâi a poporului nostru în
toată istoria sa, şi valorile promovate
de mass-media. Interferenţele dintre
cultura sădită pe Evanghelia Dom-
nului Iisus Hristos şi subculturile
create de mass-media actuală – căci
cum altfel am putea denumi mai bine
urmările furibundelor acţiuni cu efecte
adeseori subliminale ale mediei
româneşti –  nasc elemente negative
în comportarea spirituală a unui
popor creştin ca al nostru.

Cât de frumos răsună aceste
cuvinte cântate în biserici la vecernia
din Duminica Învierii (a doua Înviere):
„Cine este Dumnezeu mare ca
Dumnezeul nostru!” Pare a fi o
întrebare, dar, mai curând, este o
exclamaţie, un strigăt convingător,
triumfal, biruitor, un strigăt de bucurie:
„Tu eşti Dumnezeu Care faci minuni!”

Cine este Dumnezeu! Mai
exclamă oamenii astăzi, se mai întreabă
unii oameni  astăzi, într-o lume parcă
tot mai departe de Dumnezeu, de
credinţă, parcă din ce în ce mai mult
cufundată în neantul indiferenţei şi
răcelii, în chingile tot mai sufocante ale

Răstignirea  este ontologia iubirii
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civilizaţiei, în corsetul materiei devenite
idolul modern al zilelor noastre? „Cine
este Dumnezeu“ mai este preocuparea
omului năucit şi derutat de poveşti
fantasmagorice moderne, de ipoteze şi
„noutăţi“ ce pretind că dezvăluie
„mistere” tainic ascunse ale
omenirii şi care pot schimba
cursul istoriei (spre exemplu,
controversatul si ereticul roman
„Codul lui Da Vinci” şi filmul cu
acelaşi nume)?

Cine este Dumnezeu ne-ar putea
întreba cei mai tineri neînrobiţi încă
până la posedare de „net“, rock , dro-
guri, alcool, desfrâu sau violenţă de
limbaj sau fizică.

S-ar putea da un răspuns teoretic
sau o definiţie teologică la această
întrebare, dar nu ştim câţi ar înţelege.
Am putea spune fără rezerve şi cu
toată convingerea că Dumnezeu este
totul, este existenţă supremă, infinită;
este universul întreg, viaţa adevărată,
suprema fericire, fiinţa spirituală
absolută, începutul şi sfârsitul (alfa şi
omega) etc. Am putea spune – cei
credincioşi ştiu acest lucru – că
Dumnezeu ţine întreaga viaţă,
existenţă, că fără El nu poate exista
nimic şi fără El nu putem face nimic.
Şi tot ce am afirmat este adevărat!

Dar, pe lângă toate acestea, şi,
privind prin prisma marii sărbători a
creştinătăţii, ÎNVIEREA, am putea da
un răspuns la întrebarea „Cine este
Dumnezeu?” cu o definiţie scurtă,
precisă, clară şi usor de înţeles şi reţinut:
DUMNEZEU ESTE LUMINA.

Învierea Mântuitorului ne oferă
această definiţie; Învierea pune
totdeauna şi peste toate veacurile,
problema luminii. Lumina înseamnă
viaţă. Viaţa pe pământ (chiar şi numai
la nivel biologic) nu poate exista fără
lumină. Alături de apă, ea este un
element esenţial pentru viaţă. Lumina
Învierii înseamnă victoria vieţii asupra
morţii pentru totdeauna, victoria luminii
asupra întunericului.

Dumnezeu Însuşi se defineşte ca
fiind  LUMINA: „Eu sunt lumina lumii.
Cel ce-mi urmează Mie, nu va umbla
în întuneric, ci va avea lumina vieţii”
(In 8, 12). La LUMINĂ sunt chemaţi
toţi oamenii în ziua Învierii, chemare
perpetuă pentru omenire odată cu

ieşirea biruitoare a Mântuitorului din
mormântul întunecat: „Veniţi de luaţi
lumină“, pentru ca „luminaţi să
prăznuim” şi în „Ziua Învierii popoare
să ne luminăm” suntem îndemnaţi prin
cântările bisericeşti. La LUMINĂ
este chemat şi pruncul la botez unde

se naşte pentru o noua viaţă ce începe
prin Sfânta Luminare. Învierea
înseamnă nesfârşita revărsare de
lumină de la Dumnezeu peste
întreaga lume, revărsare de bucurie
strălucitoare şi viaţa fericită de la
«Părintele luminilor», pentru că
„lumina lui Hristos luminează
tuturor!”.

Cine reuşeşte să se apropie de
această LUMINĂ, să o simtă, să o
perceapă şi să o înţeleagă, ajunge şi
el, la rândul lui, lumina, trăieşte în
lumină şi se hrăneste cu ea; lumina
lui Dumnezeu alimentează flacăra
credinţei în om pentru a nu se stinge
niciodată, aşa cum petrolul face
flacăra să ardă în lampă.

Credem că Dumnezeu este lumina
şi mărturisim acest lucru atunci când
rostim Crezul şi spunem despre
Mântuitorul că este „lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat”.

Dumnezeu este lumină dar şi
creatorul luminii: „A zis
Dumnezeu:  să fie lumină; şi a
fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu

că lumina este bună şi a despărţit lumina
de întuneric” (Fac 1, 2-4). Lumina este
primul element al creaţiei văzute, este
energia care susţine viaţa şi fără de
care nu ar exista viaţă.

Lumea a fost creată să existe în
LUMINĂ, după cădere a fost repusă
în LUMINĂ prin Fiul lui Dumnezeu
jertfit şi înviat şi este menţinută în
LUMINĂ prin lucrarea Sfântului Duh
în Biserică.

De aceea, chemarea pentru fiecare
creştin şi fiu al Bisericii este de a fi el
însuşi purtător de lumină, de a fi făclie
care să lumineze în întunericul
necunoaşterii, al necredinţei sau păcatului:
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, asa încât să vadă faptele
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16).

Dacă am înţelege fiecare că,
într-adevăr, Dumnezeu este Lumină, am
face tot posibilul să trăim în lumină, iar a
fi în lumină înseamnă a trăi în adevăr:
„Căci tot cel ce face fapte rele urăşte
lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se
vădeasca faptele lui, pentru că sunt rele.
Iar cel ce face adevărul vine la lumină ca
să se vădească faptele sale pentru că în
Dumnezeu (în LUMINĂ) sunt săvârşite”
(In 3, 20-21). A trăi în adevăr înseamnă a
trăi în Hristos şi învăţătura Sa; fericirea
n-o vom găsi deplin aici, pe pământ, oricât
am căuta-o. Lumina şi fericirea nu le
putem avea deplin decât de la Cel Ce ne-
a creat şi Care este El Însuşi LUMINĂ
şi FERICIRE.

Nouă nu ne-ar rămâne decât să
putem mărturisi totdeauna împreună cu
psalmistul: „Întru lumina Ta, Doamne,
vom vedea lumină“ (Ps 35, 9).

Aşadar, întorcându-ne la titlul
acestor gânduri aşternute în scris, „Cine
este Dumnezeu?”, putem striga din toate
puterile şi cu toată convingerea că:
„DUMNEZEU ESTE LUMINĂ!…”.

Învredniceşte-ne, Doamne, să
rămânem în LUMINĂ!

UN DOR DIVIN

Un dor divin mai am rămas,
Pe-acest pământ de jale:

Să-mi fie cel din urmă pas
În slujba voii Tale.

Şi ziua veşnică-de-apoi
Eternă sărbătoare

Când răsplătirile şuvoi
Mă vor preface-n soare.

Împodobit cu flori de har
Pe-albitele-mi veşminte

Să mă-nsoţească la hotar
Doar visurile sfinte.

O, dor frumos, în tine ard
Suspine cât s-ar cere

Şi voi ’nălţa al tău stindard
Spre Marea Înviere.

Presb. Nina RONCEA
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Una din cauzele primordiale ce a condus la dependenţa
sufletului neamului de mass-media depărtată de Evanghelie
este tocmai depărtarea poporului nostru de Sfânta Scriptură.
Abraham Lincoln zicea odinioară că „un
popor care citeşte Biblia nu poate fi
înrobit“. Câţi români citesc oare astăzi
Biblia în casele lor? Dar câţi români privesc jalnicele programe
mediatice, fără a fi pregătiţi să discearnă între bine şi rău?
Urmarea este crunta înrobire a spiritului neamului nostru
valorilor anticreştine şi imorale promulgate de o mass-media
românească bolnavă.

Este evidentă stupefacţia unora dintre concetăţenii noştri
atunci când află că cineva se lipseşte de programele actuale
mediatice pentru a nu-şi robi fiinţa subculturilor promovate
de acestea. Omului înrobit i se pare amarul dulce şi
Evanghelia ceva de domeniul istoriei; de aceea rămâne mirat
de „izolarea de actualitate“ a unora care citesc încă Biblia
acum, la începutul celui de-al III-lea mileniu.

Dar boala mass-mediei trebuie să aibă o cauză. Oare nu
este ea o urmare a sărăcirii spirituale a poporului însuşi? Nu-i
dă televiziunea poporului ceea ce îi place acestuia? Nu stau
oamenii conectaţi asupra programelor subliminale, parcă
atraşi de o forţă irezistibilă, satanică? Ce-i atrage, oare, să-şi
aloce amar de timp pentru satisfacrea unor nevoi spirituale
bulversate din sufletul lor? Iată ce-i atrage: mesajele agresive
ce promovează imoralitatea şi care conduc la secătuirea
comunicării creştine, spiritul de instigare la violenţă,
concupiscenţă şi libertinaj, glorificarea inteligenţei monştrilor
şi promovarea ideii că ştiinţifico-fantasticul este sensul în care
omul se dezvoltă, spiritul de înstrăinare a persoanei de semeni
şi de Dumnezeu, promovarea intereselor oculte de natură
politică, financiară sau socială, promovarea superstiţiilor,
ambiţia câştigurilor nemuncite prin angajarea la jocurile de

noroc şi câte alte atracţii diabolice care îi pot câştiga uşor pe
oamenii bolnavi ai societăţii actuale.

Vina pentru starea actuală a consumatorilor de informaţii
trebuie s-o căutăm mai întâi în noi înşine. N-am tăcut noi

prea mult încă de pe când se vedeau
ghearele lupului prin blana de oaie a
mediei româneşti? Nu prea tăcem încă

nici azi când unele din programele diabolice ale televiziunii
manevrează vădit mase largi de diverse vârste sub ochii noştri
neputincioşi? Nu trebuia să punem în temă pe păstoriţii noştri
de efectele nocive şi acţiunile subliminale promovate de
subculturile mass-media actuale? Aşadar va trebui să ne
predăm pe noi înşine judecăţii Bisericii. Apoi vom putea să-i
tragem la răspundere şi pe cei care produc şi trimit în văzduh
astfel de programe pentru îmbolnăvirea, uneori nevindecabilă,
a societăţii româneşti. În faţa lui Dumnezeu, şi unii şi alţii
vom da greu răspuns, fie pentru tăcerea care nu trebuia
îngăduită, fie pentru graiul şi imaginea de factură anticreştină
pe care le-am promovat.

Publicaţiile şi programele religioase sunt o alternativă la
producţiile mediatice secularizate. Revista urbei noastre,
„Sarea pământului“, s-a născut tocmai pentru a face mai
plăcută viaţa duhovnicească aruncând puţină sare spirituală
în zvâcnirile noastre spre lumină pentru a le da sens şi gust,
presărând-o şi-n orgoliile rănite pentru a opri boala, cu riscul
usturătoarelor dureri inerente, spre a salva ce se mai poate.
Vom reuşi, oare, să vindecăm societatea românească, pentru
ca aceasta să aibă apoi curajul şi tăria să pretindă
mass-mediei programe creştine? Depinde câtă putere vor
avea cuvintele noastre pentru însănătoşirea poporului şi
dezvoltarea discernământului creştin în sufletul muribund al
acestuia. Şi depinde cât mesaj biblic vom reuşi să trimitem
în lumea undelor şi a literelor pentru reaprinderea aspiraţiilor
spirituale tradiţionale ale sufletului românesc.

Biruind puterea morţii şi sfărâmând încuietorile iadului,
Iisus a înviat a treia zi în revărsatul zorilor şi a ieşit cu slavă
din Mormânt.

Această mare şi strălucită zi sfântă a Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos e numită de Biserica noastră Ortodoxă
între celelalte „praznicul praznicelor şi sărbătoarea
sărbătorilor“. Pe drept cuvânt este cinstită astfel ziua aceasta
în frumoasa cunună de sărbători a anului, toate amintind
mari şi minunate fapte şi chipuri ale mântuirii neamului
omenesc.

Biruinţă şi viaţă, lumină şi dreptate, adevăr, pace şi
bucurie este pentru noi ziua Învierii lui Hristos. Durere şi
moarte, întuneric şi nedreptate, spaimă şi zbucium au fost
pentru noi judecata şi răstignirea Domnului.

A fost bătut, a fost scuipat, a fost batjocorit, a fost încoronat
cu spini, a fost osândit la moarte pe cruce, a fost răstignit între
doi tâlhari ca să fie scos pentru totdeauna din rândul drepţilor,

al prorocilor, al sfinţilor – pe cât puteau ei să înţeleagă – şi ca
prin moarte de ocară să fie dispreţuit şi blestemat pentru
totdeauna Cel ce ziceau ei că ar aduce nenorocire asupra
poporului şi că a luat în deşert numele lui Dumnezeu.

Dar adevărul şi dreptatea au putere dumnezeiască
împotriva a toată răutatea celor ce L-au umilit şi osândit.
Împotriva tuturor învinuirilor grele ce I s-au adus, împotriva
tuturor măsurilor ce s-au luat cu ajutorul stăpânitorilor străini,
Hristos a înviat precum Însuşi a prezis şi bucuria ucigătorilor
s-a întors în scârbă, dar spaima şi durerea credincioşilor s-a
preschimbat în marea bucurie a Învierii Domnului care este
bucuria noastră din fiecare zi de Paşti.

Aceste lucruri, toate grele şi mari pentru înţelegerea
noastră, au stat în rânduiala şi rostul faptelor dumnezeieşti

Protosinghel Claudiu Constantin PANŢÎRU

UN PIC DE SARE...

SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTORILOR,
ÎNVIEREA LUI IISUS

(continuare în p. 9)
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insultele, batjocurile, haina de
porfiră, trestia, buretele, oţetul,
piroanele, suliţa şi înainte de toate,
Crucea şi moartea pe care le-a primit
de bunăvoie pentru noi. Se mai face
încă pomenire de mărturisirea
mântuitoare  făcută pe Cruce de
tâlharul recunos-
cător, care a fost
răstignit împreună
cu El”.

Tot acest buchet
de semnificaţii reie-
se din cele douăsprezece pericope
evanghelice ce se citesc după o
rânduială  bine stabilită pe scheletul
liturgic al Utreniei din zilele obişnuite ale
anului liturgic. Sfinţii Evanghelişti se
completează reciproc sau redau fidel
aceleaşi evenimente, din care desluşim
în detaliu jertfa supremă care s-a adus
o dată pentru totdeauna, în vederea
restaurării fiinţiale a umanităţii, cum şi
pentru  reînnodarea legăturii  de iubire
a omului cu Dumnezeu. Participarera
cu evlavie la această denie şi ascultarea
textelor evanghelice şi a imnelor care
le  însoţesc  armonios, înseamnă să trăim
încă o dată ceea ce s-a împlinit acum
aproape două mii de ani pe Golgota.
Retrăim misterul patimilor, retrăim
misterul crucii, retrăim iubirea jertfelnică
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În
Vinerea Patimilor înţelegem că ultima
Intrare triumfală a Mântuitorului în
Ierusalim sub aclamaţia mulţimilor avea
valoare de simbol, făcea parte din planul
de mântuire a lumii. Ea anunţa adevărata
victorie a lui Hristos asupra morţii,
victorie obţinută prin moartea pe Cruce,
această armă de tortură devenind prin
Hristos semnul biruinţei şi al Învierii.
Hristos a venit de bună voie la patimă,
iar în planul Său dumnezeiesc, stabilit
din eternitate, atunci când a intrat  în
Ierusalim pentru a împlini acest plan, El
nu S-a instalat  pe tronul lui Irod, ci pe
tronul Crucii, repurtând astfel cea mai
splendidă victorie a tuturor timpurilor. Era
biruinţa totală asupra morţii şi asupra
păcatului. Pe la mijlocul slujbei din seara
aceasta de denie, Crucea este purtată
solemn de preoţi în mijlocul Bisericii,
reamintind Crucea de odinioară a

Golgotei. În acest semn trebuie să
distingem „Tronul Împăratului
Împăraţilor şi Domului Domnilor”.
Este semnul Eliberatorului din robia
păcatului şi a morţii. Acest fapt ne spune
că  pe acest lemn al crucii s-a văzut şi
trebuie să vedem şi acum concentrarea
iubirii la modul suprem. Crucea de pe

Golgota a devenit semnul cel mai
autentic al morţii din iubire. Moartea lui
Hristos între doi tâlhari nu s-a produs nici
pe pământ, nici în cer, ci între cer şi
pământ, devenind, astfel, cea mai
grandioasă moarte din câte au avut loc
în istorie. În clipele acelea s-au împlinit
cuvintele lui Hristos pe care le spusese
mai înainte: „Când voi fi înălţat de pe
pământ, îi voi trage  pe toţi la Mine”,
arătând prin aceasta cu ce moarte avea
să moară, cum completează
Evanghelistul (cf. Ioan 12, 32-33).

Dar Crucea de pe Golgota, atunci
când o privim în mijlocul Bisericii, trebuie
să o vedem şi ca pe un arbore împodobit
de verdeaţa şi florile iubirii. Hristos
răstignit pe ea nu mai este absolut nimic.
El este iubire. Numai în acel loc El a
arătat cât de mult a iubit lumea pe care
a creat-o. Nici o altă iubire nu poate
copleşi iubirea lui Hristos. Aici se află
centrul misterului: este greu de înţeles
cum Hristos a murit în cel mai sinistru
abandon, sub ura şi injuriile oamenilor,
El care întreaga viaţă a predicat şi trăit
iubirea! La ingratitudinea umană, Hristos
a răspuns cu iubire, iar răstignirea nu-i
decât ontologia iubirii. De aceea, în
Vinerea Mare nu trebuie făcut elogiul
morţii lui Hristos, ci al iubirii Sale. Numai
aşa vom putea înţelege că suferinţa din
iubire nu desfigurează, ci transfigurează.

Crucea de pe Golgota ne
descoperă, de asemnea, milostivirea
infinită a Tatălui Ceresc pentru lume,
care n-a ezitat să-L sacrifice pe Unicul
Său Fiu. Crucea mai evocă şi iubirea
pe care Dumnezeu a arătat-o lumii în
Hristos răstignit şi apoi înviat.
Contemplând pe Hristos atârnat între

cer şi pământ ne dăm seama că singură
iubirea Îl defineşte plenar pe
Dumnezeu, iubire la care ne-am făcut
toţi părtaşi. Doar o singură condiţie ne
cere Dumnezeu pentru a putea
participa la dragostea Lui: să eliminăm
din viaţa noastră păcatul pentru a trăi
în comuniune cu El şi cu semenii noştri:

„Rămâneţi în-
tru dragostea
Mea ... căci
fără Mine nu
puteţi face ni-
mic!“ Trebuie să

mai ştim că El suferă mult din cauza
neputinţei noastre de a-L iubi. Sfântul
Pavel a sesizat şi el foarte bine acest
lucru, arătând că indiferent ce facem,
dacă nu avem dragoste nu suntem
nimic. ( cf. I Corinteni 13, 13)

Prin urmare, vocaţia fiecărui
creştin trebuie să fie iubirea, singura
care mântuieşte. Toate celelalte
realităţi pământene, indiferent cât de
frumoase sau elegante ar fi ele, sunt
trecătoare şi îşi pierd sensul şi valoarea
în transcendentul divin. În Împărăţia lui
Dumnezeu nu este decât iubire. Şi după
cum Crucea trebuie văzută în
perspectiva Învierii aşa şi iubirea, în
perspectiva vieţii veşnice.  „Moarte,
unde îţi este biruinţa”? , ne întrebăm
ca şi Sf. Pavel, în  fiecare noapte de
Paşte, demonstrând că moartea nu-i
finalitate, nici fatalitate, ci o trecere
către un alt mod de viaţă, unde
Dumnezeu este totul întru toate. Nu
prin moarte începem viaţa, ci prin
Înviere. Aşadar Crucea a făcut să
triumfe  iubirea, iar iubirea, viaţa.

Tot în seara aceasta sfântă,
Evangheliile ne mai prezintă şi alte
personaje, legate – negativ sau pozitiv
– de istoria mântuirii aduse de Hristos.
Mai întâi, Iuda, unul din cei 12 ucenici
ai lui Hristos. Iuda trădează, dar el
reprezintă, uneori, pe unul dintre noi.
Personajul acesta a controversat mult 
lumea, nu numai cea creştină. El este
personajul pe care, fără să cugetăm
suficient, îl urâm toţi, dar, din ipocrizie,
pentru că el a arătat cu atâta claritate
cine suntem. El apare deci diferit în
anumite crâmpeie ale istoriei. La
începutul acestui mileniu, spre exemplu,

Răstignirea  este...
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a apărut din nou. De curând în
mass-media din România a apărut
ştirea că s-a descoperit o nouă evan-
ghelie, numită a lui Iuda şi care, s-a
spus, ar putea să răstoarne elementele
de bază ale creştinismului. Nu este în
intenţia noastră să analizăm cu
argumente pro şi contra acest
manuscris apo-
crif, dar putem
spune că lucrări
ca acestea, din
care mai amintim
Codul lui Da
Vinci a lui Dan Brawn, piesa
Evangheliştii a doamnei Alina Pipidi
Mungiu nu sunt alceva decât
excamotări ale adevărului revelat
despre Iisus Hristos şi, totodată,
vânzarea Mântuitorului Hristos,  ca
orice altceva într-o economie de piaţă.

Trecem mai departe şi reţinem
circumstanţele religioase şi politice ale 
Patimilor lui Hristos.

Puterea religioasă a poporului evreu
de atunci era sub mâna arhiereului Anna,
iar cea politică se exersa de Cezarul de
la Roma, reprezentat, în Israel, prin Pilat
din Pont. Din relatările evangheliştilor
aflăm că potenţaţii religioşi ai vremii, ca
să-L condamne pe Iisus la moarte, au
spus: „N-avem alt împărat decât numai
pe Cezarul”. Insă Pilat le spune, desigur,
în batjocură, în cadrul deriziunii demonice:
„Acesta este împăratul vostru”. În
momentul în care reprezentanţii poporului
ales se leapădă de Dumnezeul lor, totuşi
aceştia au fost salvaţi de un conaţional,
tâlharul răstignit alături de Hristos. Au
mai fost şi alţii, după aceea. Aceasta
însemnă că, dacă Hristos a venit „la ai
săi, deşi o parte nu L-au primit, totuşi
celor care L-au recunoscut  ca
Dumnezeu li s-a dat posibilitatea să
fie fii ai lui Dumnezeu, după har”.
Calitatea de fiu al lui Dumnezeu  l-a
primit tâlharul, un păcătos, reprezentant
al poporului ales, care intră direct în rai
spunând doar atât: „Pomeneşte-mă,
Doamne,  când vei veni întru
împărăţia Ta”! Ce răsturnare  spec-
taculoasă de situaţie! Cei din cer cad
până la iad, iar tâlharul urcă din iad  în
cer prin convertire. Alţi reprezentanţi ai
poporului ales care au salvat întreaga

instituţie trădătoare a fariseilor şi
cărturarilor au fost Iosif şi Nicodim din
Arimateea. Aceştia salvează din toată
religia lor minunată Trupul mort al lui Iisus
Hristos. După cum se ştie, Iisus a fost
înscris, ca om, la plinirea vremii, în
catastifele  istoriei poporului ales. Prin cei
doi corifei, Iosif şi Nicodim, s-a păstrat

trupul lui Iisus, mort, pe care l-au cerut 
lui Ponţiu Pilat. Insistăm puţin !

S-a polemizat foarte mult pe tema:
cine este vinovat de moartea lui
Iisus? Poporul ales sau romanii,
stăpânitorii vremelnici ai acestui popor.
Să nu ne grăbim să condamnăm pe
cineva înainte de a judeca mai profund
circumstanţele. Dacă ajungem la
concluzia că evreii l-au omorât pe
Hristos, totuşi, prin aceşti doi
reprezentanţi ai lor, Iosif şi Nicodim,
am primit trupul lui Hristos. Poporul
evreu a fost şi este un popor al tainelor
cât va fi lumea. Ucigându-l pe un Fiu
al poporului lor, totuşi nu l-au aruncat,
ci ni l-au dat nouă celor ce credem .
Mort, e drept, dar ni l-au dat. Iar atunci 
când au făcut acest gest, potrivit
tradiţiei, cântau : „Unule născut, Fiule
şi cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce
eşti fără de moarte. Şi ai primit
pentru mântuirea noastră a Te
întrupa din Sfânta Născătoare de
Dumnezeu şi pururea Fecioara
Maria. Care neschimbat Te-ai
întrupat şi răstignindu-Te, Hristoase
Dumnezeule, cu moartea pe moarte
ai călcat. Unul fiind din Sfânta
Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.”

O altă convertire, în timpul patimilor
şi îngropării lui Iisus e cea a sutaşului
roman. De data aceasta, un reprezentant
al lumii păgâne. Un păgân se face primul
mare apostol şi propovăduitor al lui
Hristos: „Cu adevărat omul acesta a
fost Dumnezeu”. Din Evagheliile serii
deducem acest mare mister al răsturnării
de situaţie privitor la Hristos: Cei ce ar
fi trebuit să-L mărturisească pe Dum-

nezeu spun că nu vor pe Dumnezeu, ci
vor un om (pe Cezarul sau pe Varava),
iar sutaşul, cel ce slujise numai pe
oameni (pe Cezarul) spune: „am
descoperit pe Dumnezeu într-un om”.

Aceste convertiri rapide şi
schimbări de planuri inimaginabile ne
duc la concluzia că Patimile Dom-

nului nostru Iisus
H r i s t o s
reprezintă  de-
butul unei re-
creaţii a lumii.
Hristos Îşi atin-

sese scopul prin Jertfa Sa. Conţinutul
morţii pe Cruce a lui Hristos, ca jertfă
îndreptată spre Dumnezeu şi cu mare
efect pentru umanitatea Sa, este o
totală predare a lui Hristos, ca om,
Tatălui. Iar motivaţia suferinţei
implicate în ea din cauza legăturii Lui
cu oamenii înstrăinaţi de Dumnezeu
este adânca şi totala compătimire a
Lui pentru oamenii pe care-i iubeşte.
Părintele Stăniloae  zice: „Compă-
timirea aceasta dusă  până  la
moarte pentru ei, ca predare totală
Tatălui, ca să-i facă şi pe ei (pe
oameni) să se predea Tatălui, este
ea însăşi o forţă eficientă asupra
lor, dar şi asupra umanităţii Sale.
Compă-timirea aceasta e o mare
suferinţă pentru păcatele lor, dar
totuşi singură nu-i poate elibera de
păcat. Trebuie să le infuzeze şi lor
pornirea de a muri şi ei egoismului
lor, luând putere din moartea Lui în
faţa Tatălui. Compătimirea Şi-o
manifestă Iisus şi pe Cruce: Iartă-le
lor, că nu ştiu ce fac! Îl doare
nesimţirea şi nenorocirea lor, dar
acestea  Îi dau şi putere  să moară
pentru a-i scoate din această stare”.

În sfârşit, putem spune, după
aceste scurte reflecţii, că cine nu
se entuziasmează de taina patimilor
lui Hristos pe care le-am trăit din
nou în slujba deniei din Joia Mare,
greu va duce un an în continuare,
pentru că nu va găsi rostul vieţii lui
în altă parte.

Din această slujbă inegalabilă
desprindem lecţia în care Dumnezeu
recreează lumea şi-i dă posibilitatea
să se  transfigureze în El.

...ontologia iubirii
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Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe Constantin cel Mare
sărbătorindu-l împreună cu mama sa, Elena, în ziua de
21 mai a fiecărui an. Este cinstit în acest mod datorită
importanţei pe care a avut-o perioada domniei lui pentru
creştinii acelor vremuri.

Pănă în anul 312 d.Hr el cunoscuse creştinismul, dar
nu se iniţiase mai îndeaproapre în
religia creştină. În acel an, în timpul
războiului cu Manxenţiu, schimbarea
lui Constantin este mare, sur-
prinzătoare şi incontestabilă. Conform
celor relatate de istoricii creştini
Eusebiu de Cezareea şi Lactanţiu, în
ajunul luptei cu Maxenţiu, date la 23
octombrie 312 la Pons Milvius,
Constantin a văzut pe cer, ziua în
amiaza mare, o cruce luminoasă,
deasupra soarelui şi inscripţia: „În
acest semn vei învinge!”.

Noaptea i s-a arătat în vis Însuşi
Iisus Hristos şi i-a cerut să pună
semnul crucii pe steagurile soldaţilor,
pentru a fi ocrotiţi în luptă. Respectând
porunca divină, împăratul a fost ajutat
de Dumnezeu să învingă în luptă, deşi
avea doar 20 000 de soldaţi, faţă de
cei 150 000 ai adversarului său. Mai apoi, în semn de
mulţumire faţă de Dumnezeu, împăratul a pus pe arcul de
triumf de la Roma, inscripţia „instinctu divinitas“ care
înseamnă „prin inspiraţie divină”, recunoscând că acela a
fost momentul ce l-a determinat să treacă de partea
creştinilor.

După câteva luni de la victorie, Constantin acordă
libertate de cult generală pentru creştinism, singura religie
netolerată până atunci în Imperiul Roman. Actul din
ianuarie 313 de la Milan, este un act de dreptate,
împăratul apărând şi menţinând din acel moment, în mod
continuu valorile religioase şi morale al creştinismului în
imperiul pe care-l conducea.

Astfel din tolerant faţă de toate religiile, Constantin
devine protector al creşnistimului şi ia una după alta, mai
multe măsuri favorabile Bisericii. El înlătură din legile
penale toate dispoziţiile şi pedepsele contrare spiritului
creştin cum ar fi: răstignirea, zdrobirea picioarelor şi
stigmatizarea. Modifică de asemenea în spirit creştin

legislaţia referitoare la căsătorie, la
celibatari, îngreunează divorţul,
pedepseşte adulterul şi interzice
abandonul copiilor şi vinderea lor.

Constantin cel Mare a hotărât
în 321 ca duminica, sărbătoarea
săptămânală a creştinilor, să devină
zi de repaus în tot imperiul. În
această zi toţii soldaţii asistau la
slujbe alături de popor.

După victoria finală asupra lui
Liciniu, în 323, emblemele păgâne
încep să dispară, iar măsurile
favorabile creştinismului se înmulţesc.

Voinţa lui Constantin cel Mare de
a susţine creştinismul s-a văzut şi în
alegerea noii capitale, prin caracterul
religios ce s-a dat acestui fapt şi prin
zidirea de biserici şi monumente
creştine în oraş. 11 mai 330 a fost data

inaugurării noii capitale, Constantinopol, iar împăratul şi-a
dorit de la început ca acest oraş să fie întru totul creştin.

Costantin a fost botezat în vila sa de la Ancyrana de
către episcopul Eusebiu de Nicomidia şi alţi clerici, cu câteva
zile înainte de Rusalii, în luna mai a anului 337. El a murit
curând după aceea şi a fost îngropat în biserica Sfinţii
Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.

Pentru meritele sale şi mai ales pentru marile servicii
aduse creştinismului, Biserica Ortodoxă îl cinsteşte în chip
deosebit, trecându-l în rândul sfinţilor şi considerându-l pe
merit ca fiind „cel întocmai cu Apostolii”.

Preot Cristian MAZILU

Belşugul harurilor Tale
Să ne cuprindă-ntotdeauna
Reînnoind în noi credinţa

Nădejdea şi iubirea-ntruna.

Dacă Îţi aparţinem, Doamne,
Atunci şi lumea va fi vie
De răul greu descătuşată
Slujindu-Te cu bucurie.

Constantin cel Mare – împãrat al credinþeiConstantin cel Mare – împãrat al credinþeiConstantin cel Mare – împãrat al credinþeiConstantin cel Mare – împãrat al credinþeiConstantin cel Mare – împãrat al credinþei

PUTEREA CREDINŢEI
Şi conlucrând astfel cu Tine

Vei revărsa spre noi mult bine
Şi şti-vom că pe-al nostru suflet

Dorinţa mântuirii-l ţine.

Astfel, fiinţa noastră-ntreagă
Va-ntoarce către Tine slava

Şi bunătatea sufletească
Pe faţa noastră străluci-va.

Păstrându-şi flacăra iubirii
Nestinsă-n sfânta-ncredinţare

Ea va rămâne-a nemuririi
Eternă floare zâmbitoare.

Anamaria DAVID
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E Vinerea Mare şi scumpă pentru
toţi creştinii… Încă de dimineaţă, în
biserici se citesc Ceasurile împă-
răteşti… Biserica e îmbrăcată în doliu.

În ceasul amiezii preoţii în cadrul
Vecerniei, scot Sfântul Epitaf în mijlocul
bisericii, în dangătul lin şi duios al
clopotelor… Credincioşii aduc flori şi
parfum pentru a împodobi Sf. Epitaf şi
a-l unge cu aromă plăcut mirositoare
ca oarecând femeile mironosiţe
aducând miresme ca să ungă trupul
Domnului Iisus…

Apoi în biserică se aşterne
liniştea… Grupuri de credincioşi cu flori
în mână şi cu feţele smerite vin să se
închine, să sărute şi să treacă pe sub
Sf. Epitaf. Copii mici şi mari îi însoţesc
pe părinţi la această închinare…

Vine seara… Clopotele iarăşi bat.
E vremea deniilor. E vremea Prohodului
Domnului nostru Iisus.

În uşa bisericii Precista, preotul cu
Sf. Evanghelie şi Sf. Cruce, însoţit de
credincioşi, aşteaptă un oaspete de
seamă: pe Prea Sfinţitul Arhiereu vicar
Ioachim Băcăuanul…

Trec puţine minute după  ora 18 şi
Prea Sfinţ ia Sa apare însoţ it de
Părintele Diacon Ciprian Ignat şi de
Prea Cuviosul Părinte Nicodim.

Intrăm în sfânta biserică.
Credincioş i i, în linişte, aşteaptă
binecuvântarea Ierarhului.

Începe slujba deniilor. În mijlocul
bisericii, Prea Sfinţitul, înconjurat de
preoţi şi credincioşi, începe cu glas
dulce şi duios cântarea:

„În mormânt, Viaţă, / Pus ai fost,
Hristoase, / Şi s-au spăimântat oştirile
îngereşti, / Plecăciunea Ta cea multă
preamărind.”

Apoi strana întâi şi a doua continuă
cântarea… Prea Sfinţitul cădeşte Sf.
Epitaf şi toată biserica. Glasurile
credincioşilor străbat prin turlele
bisericii spre ceruri, spre Tatăl Ceresc.

La timpul potrivit, când strana
cântă „Sfinte Dumnezeule” funebru,
clopotele iarăşi bat. Sf. Epitaf este
ţinut pe umeri de consilierii bisericii.
Prea Sfinţitul, însoţit de preoţi, având
înainte Sfânta  Cruce şi odoarele sfinte,
se îndreaptă spre ieşirea din biserică
pentru a o înconjura. Corul iarăşi cântă:
„Mergi la cer şi Te aşază lângă Tatăl
Creator, / Tu ce laşi în lume pace,
Iisuse, Salvator…”

După ce am înconjurat biserica,
făcând opririle după rânduială, în
aceeaşi atmosferă de pace şi linişte se
intră în biserică… Se aşază Sf. Epitaf
pe Sf. Masă în Sf. Altar, care  reprezintă
punerea în mormânt. Mormânt care, în
prima zi a săptămânii, adică Duminică
spre ziuă, va rămâne gol prin învierea
Domnului… Urmează rânduiala
tipiconală.

 La sfârşit, Prea Sfinţia Sa rosteşte
un cuvânt de învăţătură, aducând
aminte de importanţa zilei şi apoi
întărindu-i în credinţă pe cei prezenţi,
îndemnându-i să fie ataşaţi Bisericii
străbune şi ierarhilor ei, neluând în
considerare alte curente care vin şi
tulbură l iniştea Bisericii ş i a
credincioşilor ei.

A fost un moment înălţător atât prin
importanţa zilei de Vinerea Mare, cât
şi prin prezenţa unui ierarh la această
slujbă.

Spunea Prea Sfinţia Sa că Duhul l-a
îndemnat să fie prezent la biserica
Precista.

Ne este cunoscut şi nouă faptul că
biserica Precista, zidită la anul 1680 şi
refăcută la 1859, în decursul sutelor de
ani, fiind mănăstire, a adunat în jurul ei
multe personalităţi. Prezenţa unui ierarh
la denia din Vinerea Mare vine să
completeze lista acestora…

Vinerea Mare pentru noi, creştinii,
este zi de doliu. Este ziua în care ne
aducem aminte de Patimile ş i
Răstignirea Domnului. Ne aducem
aminte de jertfa supremă pe care Unicul
Fiu al lui Dumnezeu o aduce ca preţ de
răscumpărare pentru păcatele noastre.

Dumnezeu nu L-a cruţat pe Unicul
Său Fiu, deşi a fost rugat în grădina
Ghetsimani: „Dacă este cu putinţă, să
treacă paharul acesta, dar nu după
cum voiesc Eu, ci după cum voieşti
Tu”  iar voia Domnului s-a văzut, „că
din mare iubire fa ţă  de neamul
omenesc, Dumnezeu a dat ca jertfă
pe Unicul Său Fiu”.

Avraam şi Sara au avut şi ei un
singur  fiu, pe Isaac. Dumnezeu voind
să încerce credinţa lui Avraam, i-a cerut
să aducă jertfă pe singurul lor fiu.
Avraam se supune. Văzând Dumnezeu
credinţa lui, a cruţat viaţa fiului, dar pe
Iisus Hristos, Unicul Său  Fiu  L-a adus
jertfă pentru noi şi pentru a noastră
mântuire. „Cea mai mare iubire este

„PÃRINTE, ÎN MÂINILE TALE ÎNCREDINÞEZ DUHUL MEU!“„PÃRINTE, ÎN MÂINILE TALE ÎNCREDINÞEZ DUHUL MEU!“„PÃRINTE, ÎN MÂINILE TALE ÎNCREDINÞEZ DUHUL MEU!“„PÃRINTE, ÎN MÂINILE TALE ÎNCREDINÞEZ DUHUL MEU!“„PÃRINTE, ÎN MÂINILE TALE ÎNCREDINÞEZ DUHUL MEU!“

Preot Constantin GENES

aceea ca cineva să-şi pună viaţa pentru
semenii săi…”

Dumnezeu este iubire care radiază
în fiecare dintre noi. Iar la rândul nostru
trebuie să facem ca această iubire să
se răsfrângă în iubirea faţă de
Dumnezeu şi faţă de semenii noştri…

După binecuvântarea arhierească
primită la sfârşitul slujbei, ne îndreptăm
paşii către locuinţele noastre, către
„biserica de acasă”, încărcaţi de energie
divină şi de duioşie…

Ne retragem în aşternuturile
noastre cu gândul la câte a pătimit
Iisus pentru noi şi ca un reproş la ce
facem noi pentru Hristos. Nu cumva Îl
răstignim a doua oară prin păcatele
noastre?

Adormim liniştiţi şi ne trezim în
Sâmbăta Mare.

Vine ora 24. Din nou auzim
dangătele clopotelor. De data aceasta
prevestesc o bucurie… Vocea preotului
din faţa  Sfintelor Uşi se aude zicând:
„Veniţi de luaţi lumină! Lumina lui
Hristos luminează tuturor.”

Ne apropiem cu bucurie să luăm
lumină din Lumina care este Hristos.

S-au încheiat zilele tristeţii, a venit
bucuria Învierii… „Din mormântu-ntu-
necat, azi Hristos a înviat, lumea iar s-a
luminat” .  Hristos a înviat!

Lumina  din „Lumină lină” să
rămână mereu prezentă în inima
noastră ş i Hristos cel înviat să
„lumineze haina sufletului” nostru…

În mormânt, Viaţă,
Pus ai fost, Hristoase,

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,
Plecăciunea Ta cea multă preamărind...

Cuvine-se, dar,
Să cădem la Tine, Ziditorul,

Cela ce pe Cruce mâinile Ţi-ai întins,
Şi-ai zdrobit de tot puterea celui rău...

Neamurile toate
Laudă-ngropării

Ţi-aduc, Hristoase al meu...

Primăvară dulce,
Fiul meu preadulce,

Frumuseţea unde Ţi-a apus?

(începuturi de stări ale Prohodului Domnului)
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Într-o zi am fost nevoit, pentru a căuta câţiva oameni
de ajutor la biserică, să intru în cârciumă. Fum, mizerie,
înjurături şi ceea ce este mai dizgraţios: omul ajuns pe treapta
cea mai de jos a existenţei, care soarbe uneori plictisit, alteori
cu nesaţ, seva vieţii întru păcat prin vinul şi tăriile oferite de
diavol. Intrarea mea acolo a devenit spectacol, fiind salutat
de unii cu glasul tremurând a pocăinţă, de alţii cu puterea
dată de păcatul nesimţirii. Imediat a venit şi invitaţia: „Haide,
părinte, ia un pahar!” Atunci mi-am adus aminte de ce s-a
întâmplat când doi îngeri din trei câţi
s-au arătat lui Avraam la stejarul
Mamvri, au ajuns în Sodoma,
cetate care urma să fie distrusă de
Dumnezeu pentru păcatele ei. Lot,
nepotul lui Avraam, la fel de iubitor
de străini ca şi acesta, a insistat ca
cei doi să intre în casa lui, unde au
fost puşi la masă.

„Dar mai înainte ca Ei să se fi
culcat, oamenii cetăţii – sodomiţii -
de la tânăr până la bătrân, tot
poporul pân’la unul, au înconjurat
casa şi l-au chemat afară pe Lot şi
i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care-au
venit la tine-asupra nopţii? Adu-ni-i afară ca să-i cunoaştem!”
(Fac 19, 4-5) Cu alte cuvinte: „Scoate-i, ca să păcătuim cu
ei!” căci erau homosexuali. Contextul confirmă folosirea aici
a verbului „a cunoaşte” în sensul în care Adam a cunoscut
pe Eva şi aceasta a zămislit (Fac 4,1; a se vedea şi Fac 4, 25;
Num 31, 18; Jud 19, 25; I Regi 1, 19; III Regi 1, 4 etc.). Fiind
vorba de o mulţime de bărbaţi şi dorinţa lor de „a cunoaşte”
pe bărbaţii din casa lui Lot este clară dorinţa de a păcătui.
Vedeţi adâncimea păcatului? „De la tânăr până la bătrân!”
Dar totodată vedem şi înălţimea credinţei: Lot trăia fără acest
păcat în mijlocul Sodomei.

„Iată, eu am două fete – spune Lot – care n-au cunoscut
bărbat; vi le-aduc să faceţi cu ele ce vă place, numai Acelor
Oameni să nu Le faceţi nimic, de vreme ce-au intrat sub
acoperişul casei mele!”(Fac 19, 8). Muţi de uimire în faţa
jertfei pe care vrea s-o aducă pe altarul ospitalităţii acest
om, care dacă ar fi ştiut că cei doi musafiri sunt doi îngeri
poate ar fi cerut ajutorul lor dumnezeiesc, ne gândim la cât
de săracă este jertfa noastră pe acelaşi altar. Sfinţii Părinţi
spun că Lot stătea anume la poarta cetăţii pentru a căuta
străini pe care să-i găzduiască sau să-i ajute şi nu făcea
asta pentru bani aşa cum fac astăzi mulţi locuitori ai
staţiunilor montane, balneoclimaterice sau de pe litoral care
stau la poarta oraşului cu invitaţia scrisă: „ofer cazare”.
„[Lot]…pentru că ştia păcătoşenia locuitorilor Sodomei, nu
intra în casă nici spre seară, ci aştepta, că poate va cădea
vreo comoară, ca să poată astfel culege rodul iubirii de
străini. Trebuie cu adevărat să ne minunăm tare mult de

virtutea acestui drept, care nu numai că n-a ajuns un păcătos,
deşi a trăit în mijlocul atâtor călcători de lege, ci dimpotrivă
a ajuns încă şi mai virtuos.” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii
la Facere, II, PSB 22, p.106)

Lot era liber să trăiască în cetate, dar nu avea şi libertatea
de a primi în casă bărbaţi, fără a-i pune la dispoziţia locuitorilor
cetăţii. Închipuiţi-vă imaginea apocaliptică în care vecinii de
apartament, văzând că aveţi musafiri vor striga la geam să-i
scoateţi afară pentru a bea alături de ei. Ca să nu spunem mai

mult! Nu am ajuns încă acolo? Dar
homosexualii care au mărşăluit prin
Roma cerând preoţi hirotoniţi din
mijlocul lor? Dar homosexualii din
Bucureşti care au făcut paradă prin
oraş, cerând dreptul de a fi trataţi egal
în societate? Pentru cine nu ştie, pe
28 mai 2005, România s-a confruntat
cu primul marş al homosexualilor,
desfăşurat în pofida sutelor de scrisori
de protest primite de primarul Adriean
Videanu din partea cetăţenilor
Capitalei şi în urma intervenţiilor
regretabile ale preşedintelui Băsescu
şi ale ministrului Justiţiei, Monica

Macovei. De aici până la înconjurarea casei noastre de către
homosexuali nu mai este decât un pas, care depinde de noi dacă
va fi mai mic sau mai mare. Deja casele noastre au fost
înconjurate de posesorii de televizor, de cei care zic să nu avem
decât un singur copil, de fumători, de hoţi care par oameni cinstiţi,
de mincinoşi, de bârfitori şi de mulţi alţii. Aici am enumerat numai
pe cei care ne-au înconjurat casa şi spre deosebire de Lot, le-
am deschis şi uşa !

În cârciumă, eu nu am avut libertatea de a intra fără a
fi invitat la a bea un pahar cu vin. Am cedat totuşi pentru un
pahar cu suc de fructe – preţul pentru cei doi trei oameni
care s-au găsit să mă ajute. În viaţa de zi cu zi televizorul,
fumatul sau petrecerile în zile străine de spiritualitatea
noastră ortodoxă cum ar fi Sfântul Valentin sau Hallowen,
şi multe alte cedări, pot fi preţul pe care-l dăm pentru o
bună imagine în societate.

Locuitorii din Sodoma au fost orbiţi de cei doi îngeri şi
nu au mai găsit uşa casei lui Lot. Nu ştiu dacă Lot s-a rugat
lui Dumnezeu să-i vindece pe oamenii aceia de orbire dar
ştiu că Biserica se roagă pentru homosexuali, pentru cei
din cârciumă, pentru cei care vă «forţează» să fumaţi, să
mergeţi la petreceri în numele prieteniei etc., ca şi ei să
găsescă UŞA prin care dacă vor trece, „păşune vor afla”.

«Eu sunt uşa – spune Mântuitorul. De va intra cineva
prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va
afla» (In 10, 9)

Lot ºi homosexualii

Preot Cătălin ILIE

Biserica se roagă
pentru homosexuali,
pentru cei din cârciu-
mă, pentru cei care vă
«forţează» să fumaţi, să
mergeţi la petreceri în
numele prieteniei etc.
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şi omeneşti ale Mântuitorului Hristos. El a murit jertfindu-Se
pentru păcatele noastre şi a înviat biruitor asupra morţii şi a
păcatelor noastre. Osândirea şi moartea Domnului au vădit
păcatele neamului omenesc; învierea Lui din morţi a dovedit
adevărul şi puterea Lui dumnezeiască.

Sfântă şi duhovnicească fiind bucuria Învierii
Domnului, drepte şi curate trebuie să fie şi gândurile
noastre, simţămintele noastre, dorinţele noastre toate.
Gânduri de mărire şi de mulţumire lui Dumnezeu pentru
bucuria mântuirii noastre, pentru slăvita Înviere a
Mântuitorului şi pentru toate darurile bucuriilor Sale;
gânduri de mulţumire pentru iertarea păcatelor şi pentru
primirea Sfintelor Taine; gânduri de pace, de dragoste,

de bunăvoire, gânduri de omenie, de pocăinţă, gânduri de
îmbunătăţire a vieţii noastre trupeşti şi neamului nostru
românesc.

Învierea Mântuitorului este sărbătoarea vieţii şi a
bucuriei de a o avea. Să o vestim şi să o dăm tuturor oamenilor
şi să-i îmbrăţişăm cu dragoste creştină, împărtăşind cu ei
toată bucuria noastră, aşa cum împărtăşim bucuria firească
de primăvară a întregii naturi în nesfârşituri inefabile, an cu
an la vremea aceasta a Învierii Domnului. Să zicem cu prea
frumoasa cântare a Bisericii noastre Ortodoxe: „Ziua Învierii“
şi să ne luminăm cu prăznuirea. Să zicem „fraţilor“   şi celor
ce ne urăsc pe noi. Să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să
strigăm: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte
călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le“.

(urmare din p. 3)

SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTORILOR,...

Cele două noţiuni din titlu, «păcat» şi «pedeapsă», ne caracterizează
pe fiecare din noi, oamenii, care suntem fie sub păcat, fie sub pedeapsa lui.
Tot ce lasă în urmă păcatul este pur şi simplu dezastru trupesc şi sufletesc,
fizic şi moral, văzut şi nevăzut... Dacă te afli într-un desăvârşit păcat, îţi
trăieşti autodistrugerea ta cu păcatul respectiv. Este un fel de asociere între
om şi păcat, care sfârşeşte cu moartea.

Când ne referim la «păcat», ne gândim totodată la «pedeapsa» pentru
el. Să vedem cele două mari păcate săvârşite în lumea lui Dumnezeu,
nevăzută şi văzută, la începutul Creaţiei:

1. Cel dintâi păcat s-a produs în lumea îngerilor, după care Lucifer,
„cel mai strălucit dintre îngeri”, a fost izgonit ca un fulger din rai, în
întunericul cel mai din adânc al pământului, precum spune marele proroc
Isaia: „Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii!
Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în
cugetul tău: «Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele lui
Dumnezeu Celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi
pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi
deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi». Şi acum, tu te
pogori în iad, în cele de mai de jos ale adâncului” (Is 14, 12-14).
Explicaţia acestui fel de izgonire prezintă un aspect cu totul şi cu totul
altfel faţă de oricare pedepse omeneşti. În adâncul sufletului, trufia l-a
făcut pe acest înger luminat să se gândească c-ar putea fi mai presus de
Dumnezeu, peste rai şi peste pământ.

2. Al doilea păcat „şi-a găsit destinaţia“ în Grădina Edenului . Însă
felul acesta de patimă este unul cu totul deosebit. Dacă trufia l-a izgonit pe
Lucifer din cer, aici neascultarea de Dumnezeu i-a făcut pe Adam şi pe
Eva să mănânce din rodul pomului din mijlocul Edenului, la intervenţia
diavolului prefăcut în şarpe. Astfel ei s-au lipsit de slava cerească pe care
o aveau înainte, rânduită vieţii. Neascultarea de Dumnezeu şi de marea
Sa poruncă a fost păcatul primului om, căruia i-a urmat pierderea fericirii
dumnezeieşti şi alungarea lui din Rai. „De aceea, precum printr-un om a
intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi
oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el... Căci precum prin neascultarea
unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor
face drepţi cei mulţi“ (Rom 5, 12, 19).

Vindecarea sufletească a păcătoşilor răspunde cu dreptate, iar
vindecarea de neascultare răspunde cu ascultare. Prin Taina Sfântului
Botez omul se îmbracă cu haina cea nouă a vieţii, lepădându-o pe cea
veche, a păcatului strămoşesc. Devenim astfel, cu toţii, creştini, fii ai lui
Dumnezeu. Însă, pe parcursul vieţii, duşmănia diavolească împrăştie
„neghină” în sufletul nostru curat, devenind, cu timpul, întinat şi pierdut de
pe calea cea curată a vieţii.

Multe scrieri ale Sfinţilor Părinţi amănunţesc faptul cum diavolul îl
atrage pe om la păcătuire prin voia lui de formă negativă, ispita. Boala
pătimaşă a păcatului îmbolvăneşte sufletul, aruncându-l în punctul cel mai
grav al întunericului satanic. Niciodată nu s-a lăsat şi nu se va lăsa diavolul
distrus de vreun oarecare lucru omenesc! Porunca dumnezeiască dărâmă,
însă, această încredere a diavolului. Satan, când se vede călcat, încearcă
din răsputeri să nu piară sub «Degetul lui Dumnezeu». El mai are şansa
de a captiva, din răsputeri,  sufletul prin ispitiri de moment. Prin aceasta, el
se întăreşte aproximativ cu jumătate din puterea proprie, ceea ce reprezintă
un lucru pe jumătate grav persoanei ispitite. Însă, dacă sufletul cel credincios
lui Dumnezeu, care se căieşte de toate greşealele sale, îşi trăieşte în
continuare viaţa numai prin post sfânt şi rugăciune continuă, acela nu va
mai avea greutate în lupta cu ispita diavolească în tot cursul vieţii.

Oare astăzi mai sunt printre noi  astfel de persoane rânduite Domnului
până la Uşa Raiului, dar şi dincolo de ea? Oare mai slujim noi în mod firesc
Sfintei Treimi, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt? Nu! Căci
dacă măcar o persoană şi-ar dedica, astăzi, viaţa lui Hristos şi ar fi gata să
se jertfească pentru El, atunci poate omenirea s-ar mai îndrepta în credinţă.
Avem un Răscumpărător, avem o credinţă. Avem mărturisitori, avem Sfânta
Scriptură. Toate sunt elementele prin care să ne distrugem partea răutăţii
dinăuntrul sufletului nostru. Acum şi pentru totdeauna depinde de noi înşine,
de voinţa noastră mântuirea. Căci nimic nu se face fără voia omului.

Trebuie să ne îndepărtăm mereu şi mereu de patimi şi de păcate prin
puterea credinţei. Deci, să luăm aminte la această îngrozitoare „istorie“ a
păcatului ce poate sfârşi, atât bine, cât şi rău.

Păcatul şi pedeapsa

Teofil RONCEA
elev, clasa a VII-a, Şc. Gen. Nr. 1, Târgu-Ocna
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La plămada multor generaţii de preoţi din Moldova –
cele care au urmat cursurile Seminarului Teologic
de la Mânăstirea Neamţ în perioada anilor 1952-

1975 - a contribuit din plin şi Părintele Profesor Arhid. Ioan
Ivan. Mă număr printre cursanţii acelor generaţii şi  cred că
toţi îşi amintesc cu bucurie şi veneraţie de acest  părinte 
minunat, pe care, iată, Bunul Dumnezeu l-a învrednicit în ziua
de 7 mai 2005 să împlinească frumoasa vârstă de 90 de ani.

Dintru început, vreau să-mi exprim admiraţia pentru
„ucenicii” P.C. Sale de a fi avut iniţiativa, ca la acest popas
aniversar din viaţa sa, să imortalizeze  într-un volum-omagiu
eseuri, evocări, scrieri etc., despre acest „Pestalozzi” al
învăţământului teologic românesc. Temerarii iniţiatori m-au invitat
şi pe mine să scriu  ceva despre personalitatea şi activitatea
Părintelui. Am acceptat cu bucurie. Dar când am început să
selectez ceva specific sau inedit din panoplia amintirilor despre
eruditul profesor de la Neamţ, mintea  nu reuşea să se oprească
asupra unui fapt anume, iar mâna mi-a devenit ca de plumb şi
nu vroia să creioneze nicicum ceva din trăsăturile chipului său
iconic. De fapt, ce mai poţi spune nou despre Părintele Ivan,
căci nimic din viaţa lui nu a fost ascuns sau disimulat, ci totul
s-a desfăşurat în lumină şi la vedere. Aşa că  nu-mi propun
nicicum să zugrăvesc în cuvinte chipul său suav şi frumos ca
şi crinul bunelor vestiri, sau să schiţez în expresii patetice
biografia marelui pedagog şi teolog – probabil  o vor face alţii –,
totuşi  voi încerca, în câteva fraze, să prezint nişte crâmpeie
din viaţa Părintelui care au constituit elementele de bază la
formarea mea ca om al Bisericii lui Hristos.

Pentru prima dată l-am văzut pe Părintele Ivan  în ziua
de 8 septembrie 1969, slujind la hramul Mănăstirii Sihăstria.
Tocmai ajunsesem în oaza spirituală a acelei mănăstiri, nu
doar cu dorinţa de a asista la slujba hramului, ci cu  hotărârea
fermă de a rămâne în obştea de acolo. Ca orice tânăr
entuziast, în astfel de momente de „carrefour”, încercam
să-mi fixez nişte repere pentru a mă orienta ulterior în viaţă.
Pe atunci erau mulţi părinţi paradigmatici care făceau parte
din obştea Mănăstirii Sihăstria. Aveam de unde alege. Între
slujitorii soborului de călugări de la hram, după percepţia
mea juvenilă, am remarcat un diacon rostind ecteniile, care,
încă de pe atunci, avea un chip patriarhal. Credeam că face
parte din obşte. Mi s-a imprimat în suflet alura  lui sobră de
slujitor impecabil şi mi-am propus, în sinea mea, că, dacă
Dumnzeu mă va ajuta să devin vreodată diacon, voi încerca
să slujesc ca părintele acela din sobor. După ani şi ani,
Dumnezeu m-a învrednicit să ajung diacon. Am rămas în
această slujire doar zece ani. Nu ştiu dacă am reuşit să
slujesc aşa ca el, ci doar am avut bucuria să fiu alături de el
la multe Liturghii sau la diferite slujbe ocazionale, învăţând
de la el foarte multe din gesturile liturgice ale acestei trepte
ierarhice. Părintele Ivan a rămas pentru mine  modelul
diaconului autentic. Îmi amintesc că Părintele nu lipsea
niciodată, de la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii – hramul
 Mănăstirii Bistriţa. Era prilejul să liturgisesc împreună cu
el, iar acest lucru îmi dădea o mare satisfacţie, pentru că
aveam ocazia  să mai învăţ câte ceva în plus din cele ale
diaconiei, ca de la un „expert în materie”. Prin urmare, mi-a
fost un profesor  permanent, chiar şi după terminarea
Seminarului. Îi mulţumesc pentru toate.

 Întotdeauna l-am simţit pe Părintele Profesor Ivan ca pe
un adevărat prieten al călugărilor şi călugăriţelor din toate
mînăstirile nemţene şi nu numai. De altfel, nici nu-l deosebeşti
de călugări atât ca mod de viaţă  cât şi ca atitudini. Eu am aflat
mult mai târziu că Părintele Ivan este căsătorit şi nu e călugăr.
Între câteva fotografii cu valoare de cronică, pe care le posed
din epoca anilor 1970-1975, am şi una cu soborul Mănăstirii
Neamţ din anul 1973. Între venerabilii părinţi ai acestei mănăstiri,
în rândul  marilor „proistoşi”, lângă P.C. Arhim. Epifanie Norocel,
pe atunci stareţul Neamţului şi actualul Episcop al Buzăului şi
Vrancei, este aşezat somptuos, dar smerit, Părintele Arhid.
Ioan Ivan. Este semnul că a fost şi este iubit de soborul acestei
importante lavre a monahismului românesc în mijlocul căreia
s-a încadrat foarte bine.

Din anul 1970 am avut şansa să fiu admis pentru a
urma cursurile Seminarului de la Neamţ. În acel an,
Patriarhul Iustin, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei,
a dispus să-l numească pe Părintele director Arhim.
Epifanie ca stareţ al Mănăstirii Neamţ, iar în postul vacant
de la seminar să-l reinstaleze pe Părintele Ivan. Ca un
bătrân soldat chemat din nou sub arme, Părintele Ivan a
preluat pentru încă cinci ani conducerea Seminarului de la
Neamţ. Ascultarea încredinţată s-a potrivit  tocmai cu
perioada  de studii seminariale a generaţiei mele. De aceea,
marea majoritate a colegilor mei îi suntem viu recunoscători
pentru că am avut imensa şansă să ne formăm sub
„bagheta  de aur” a Părintelui Profesor Ioan Ivan. Era
perioada grea a comunismului totalitar, iar, în ciuda
greutăţilor, lipsurilor şi restricţiilor, Părintele Ivan s-a dovedit
a fi un foarte bun „manager”. În timpul său, administraţia
seminarului era metronomică, iar programul şcolii nu se
deosebea de cel al  militarilor. Munca administrativă nu l-a
desprins totuşi de catedră, ceea ce ne-a dat satisfacţia să
avem la orele de Noul Testament pe unul din cei mai
remarcabili profesori pe care i-am cunoscut în viaţa mea.
Era o plăcere deosebită să-l asculţi. Persoana lui impunea
respect şi demnitate. Când intra în clasă, alura lui focaliza 
privirile tuturor, iar ochii lui ghiceau repede  gândurile
noastre. Sub această strălucire ingenuă, de inteligenţă, de
bunătate, de strălucire cu care ne întâmpina se întrezărea
totuşi umbra unei modestii profunde care-i caracteri-
za personalitatea lui proeminentă.

Anii au trecut pentru fiecare din noi, dar şi pentru el.
Unii am ajuns în diferite responsabilităţi  ale Bisericii, dar
nu-l putem uita niciodată pe Părintele Ivan cu toate că şi alţi
profesori s-au adăugat la formarea multora dintre noi.
Părintele Ivan a rămas şi va rămâne totuşi o persoană aparte,
pentru că el a ştiut să pună ceva special în fiecare din noi.

Acum, când împlineşte  patriarhala vârstă de 90 de ani,
rog pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate şi răbdare,
iar când Hristos, pe care L-a iubit şi propovăduit cu multă
dragoste, va rândui şi pentru Prea Cucernicia Sa „marea
înserare”, Îl rog ca să aşeze pe vrednicul Său slujitor între
marii dascăli şi învăţători ai lumii, pentru că a fost un mare
dascăl aici pe acest pământ.

Profesor paradigmatic

† Ioachim Băcăuanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului
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     „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut
vreodată”, cu toate acestea El nu a
rămas necunoscut oamenilor. Numai
cunoscându-L, aceştia Îi pot îndeplini
voia. Doar dacă nu vrei nu-L vezi pe
Dumnezeu. De multe ori cele mai
luminate minţi nu au reuşit să-L
perceapă aşa cum au putut-o face
oamenii simpli, fără prea multă stiinţă
de carte, dar cu multă înţelepciune. Se
spune că odată doi filosofi se
contraziceau pe tema existenţei lui
Dumnezeu. Unul susţinea că Dumnezeu
există chiar dacă nu poate fi vazut,
celălalt, că nu există. Pe lângă ei a trecut
un copil ce se juca. Văzându-l, învăţaţii
au hotărât să-i ceară părerea con-
siderând că, datorită curăţiei sale, copilul
va putea să le dea un răspuns bun. Cel
care susţinea că nu există Dumnezeu îi
spune: „Copile, uite, îţi dau un măr dacă
îmi spui unde este Dumnezeu!” Copilul
l-a privit mirat şi fără nici cea mai mică
ezitare a răspuns: „Nene, îţi dau eu două
mere, dacă îmi spui unde nu este
Dumnezeu!”
     Conform învăţăturii Bisericii
Ortodoxe există două căi de cunoaştere
a lui Dumnezeu: una afirmativă –
catafatică, alta negativă – apofatică. Cea
catafatică exprima calităţile şi atributele
revelate ale lui Dumnezeu, încercând o
cunoaştere în ceea ce El este.
Cunoaşterea apofatică încearcă să o
depăşească pe prima printr-o serie de
negaţii, conştientă de faptul că
Dumnezeu nu poate fi pătruns cu mintea
omenească, este incognoscibil, încearcă
să-L cunoască în ceea ce nu este. Astfel,
prin cunoaştere apofatică, Dumnezeu nu
este iubire, înţelepciune, bunătate, ci este
mai presus de orice iubire, de orice
înţelepciune şi de orice bunătate
perceptibile cu mintea omenească
limitată. În cartea Ascetica şi mistica
Bisericii Ortodoxe, părintele Stăniloae
vorbeşte despre raportul dintre cele două
căi, considerând că ele nu pot exista
independent una faţă de cealaltă, ci se
întrepătrund, având chiar o existenţă
oarecum ipostatică: „Pentru ortodocşi,
după cunoaşterea prin intermediul
naturii a raţiunilor şi a energiilor divi-
ne, urmează cunoaşterea energiilor

divine descoperite. Desigur, cunoaş-
terea acestor energii este însoţită de
apofatism. Cunoaşterea energiilor
învelite în natură e însoţită de
cunoştinţa necunoaşterii energiilor
divine descoperite,  iar cunoaşterea
acestora, de conştiinţa absolutei
incognoscibilităţi a fiinţei divine. Astfel
apofatismul e prezent deodată cu
cunoaşterea, sau alternativ.” Cata-
fatismul este mai uşor de peceput,
pornind de la simpla afirmare a calităţilor
lui Dumnezeu până la superlativizarea
lor. Apofatismul înseamnă eliminarea
completă a  elementelor pozitive de
cunoaştere, bazându-se pe negare.
     Se poate oare vorbi despre existenţa
acestor două căi de cunoaştere la omul
simplu? Oare ţăranul român, adesea
fără cunoştinţă de carte, prins de grijile
vieţii cotidiene, percepe astfel pe
Dumnezeu? Se pare că, fără să ştie, da.
Vladimir Lossky spunea: „Apofatismul
teologiei ortodoxe nu este o tehnică
de interiorizare. (…) Este o proster-
nare înaintea Dumnezeului Celui viu.
(…) Apofaza este exprimarea limba-
jului omenesc, în limbaj teologic, a
tainei credinţei. (…) Această taină a
credinţei, ca întâlnire personală şi
participare ontologică, este unica
temelie a limbajului teologic, limbaj

pe care apofaza îl deschide tăcerii
îndumnezeirii”.  Aşadar orice trăire
creştină autentică se înscrie în sfera
apofaticului şi a catafaticului, care, aşa
cum am văzut, interacţionează. Şi putem
afirma că ţăranul român este mai
aproape de Dumnezeu decât orice mare
teolog. El îşi începe şi-şi încheie ziua
alături de Dumnezeu şi orice lucru al
mâinilor sale nu-l face fără Dumnezeu.
Ţăranul român are conştiinţa că nu este
niciodată singur, Dumnezeu este cu el
permanent şi-I simte ocrotirea. În
neştiinţa sa, el exprimă atributele şi
calităţile lui Dumnezeu la superlativ prin
adverbul prea: Preabun, Preasfânt,
Preadrept, Preaputernic etc. Acest
prea, care conform DEX „exprimă o
nuanţă de exagerare arătând că
acţiunea sau calitatea pe care o
determină are un grad mai mare decât
este necesar, de dorit, de aşteptat”,
are rolul de a afirma apofatismul
cunoaşterii lui Dumnezeu la ţăranul
român. „Aspectul apofatic al trăirii de
către ţăran a legăturii cu Dumnezeu
este mai greu de probat prin mărturii
verbale, pentru că însăşi această
experienţă rămâne inexprimabilă, şi
asta indiferent de gradul de şcolire
al credinciosului. Nu se poate accede
cu instrumente de cercetare ştiinţifice
în de ne-pătrunsul suflet al omului.
Dar anumite manifestări ale
ţăranului nu pot fi incluse decât în
sfera apofaticului. Ce altceva poate
trăi el, de exemplu, în momentele când
înconjoară de trei ori, pe coate şi pe
genunchi, biserica mănăstirii la
hramuri, în Transilvania. Sau când
se roagă plângând pe la moaştele
unui sfânt sau la vreo icoană a
Maicii Domnului?” spunea Costion
Niculescu în lucrarea sa Despre
cunoaşterea lui Dumnezeu la
ţăranul român. Rugăciunea curată
venită  dintr-un suflet simplu şi
contactul permanent cu natura l-au
ajutat pe ţăran să constate puterea
creatoare şi proniatoare a lui
Dumnezeu şi să-I exprime calităţile
catafatic şi apofatic.

Apofatismul ºi catafatismul Apofatismul ºi catafatismul Apofatismul ºi catafatismul Apofatismul ºi catafatismul Apofatismul ºi catafatismul – cãi ale– cãi ale– cãi ale– cãi ale– cãi ale cunoaºterii cunoaºterii cunoaºterii cunoaºterii cunoaºterii
lui Dumnezeu la þãranul românlui Dumnezeu la þãranul românlui Dumnezeu la þãranul românlui Dumnezeu la þãranul românlui Dumnezeu la þãranul român

Prof. Ancuţa MAFTEI

EROII
Pe Măgura, în vârf de munte

Există un drapel
E Tricolorul Ţării mele,

Eroii dorm sub el.

Sunt obosiţi, ei au luptat
’n Oituz, la Coşna, Cireşoaia,
şi sângele le-a curs şuvoi
prin gloanţe iuţi ca ploaia.

........................................
Dormiţi, eroi, în pace
Vă fie somnul lin...

Eu pentru jertfa voastră
Azi, fruntea mi-o înclin.

Prof. Elena BUSUIOC
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Cea mai mare minune
dumnezeiască se
produce la Ierusalim, în
fiecare an de Sfintele

Paşti, în Sâmbăta Mare, ziua, în jurul
amiezii, şi prin uimitoare sfinţenie
miracolul se întâmplă doar la ortodocşi.

În anul 1989, lunile martie-aprilie,
pronia cerească m-a ajutat să ajung
singură, cu
strădanii şi
posibi l i tăţ i
proprii, în Pa-
tria creştinis-
mului, la Locurile Sfinte din sfânta
cetate a Ierusalimului binecuvântat –
Palestina biblică fiind Ţara Sfântă
pentru întreaga creştinătate.

Între timp am trecut în Egipt, în
Peninsula Sinai, şi apoi am realizat
periplul în Egiptul antic, cu Alexandria,
deltele Nilului, Piramidele din Gisec,
Valea Regilor, Sfinxul, până la Cairo.

A doua călătorie la Locurile Sfinte
a fost de zece zile, în decembrie spre
anul 2000, anul Domnului, când am
primit gramata de pelerin, cu
consideraţia de hagiu, adică sfânt (în
greceşte). Am cunoscut Israelul,
pământul făgăduinţei, din nord, de la
Haifa, marele port la Marea
Meditareană, de culoarea cerului, am
trecut prin multe oraşe, până în sud, la
Marea Moartă de smarald, suprasa-
linizată, vindecătoare de multe maladii,
în care se varsă râul Iordan, râu în care
Iisus Hristos a fost botezat la 30 de ani,
de către marele proroc Ioan Bo-
tezătorul.

Israelul în Orientul Milociu ar trebui
să fie ţara păcii cu poporul ales de
Dumnezeu, dar prezintă multă
nesiguranţă, cu răzvrătiri între evrei,
palestinieni şi arabi musulmani.

Ducând viaţă pământeană până la
30 de ani, ca fiind fiu al Fecioarei Maria
şi al lui Iosif, Iisus Nazarineanul timp
de trei ani, adică până la treizeci şi trei
de ani, îşi începe activitatea creştină ca
Învăţător Mântuitor, Fiu adevărat al lui
Dumnezeu, legând viaţa omenească de
cea dumnezeiască prin predici,
parabole, minuni: a oprit furtuna pe
mare, l-a scăpat pe Petru de la înec, a

prefăcut apa în vin, a înmulţit pâinile şi
peştii, a vindecat bolnavi, a înviat morţi
şi cea mai mare minune a fost Învierea
Sa din morţi.

Icoana Învierii Domnului pe care
am pictat-o pe sticlă, cu deosebit
efect spiritual prin expresia întregită
de armonia cromatismului, apare
micşorată ca mijloc de comunicare

divină, simbol vizual care ne pătrunde
întreaga fiinţă de realitatea minunii

„de la moarte la viaţă“ (după calvarul
Golgotei), a Morţii şi a Învierii, cu
aureola de strălucitoare raze ale
Sfintei Învieri.

Ierusalim – Jerusalem – înseamnă
oraş nedespărţit, orânduit cu o mie de
ani înaintea erei noastre, în limba
ebraică însemnând „pacea viitoare“,
oraşul fiind întemeiat pe Muntele
Sionului.

Obiectivele monumental-religi-
oase care marchează viaţa lui Iisus
Mântuitorul, îl poartă pe creştinul
rugător cu ochii deschişi la Dumnezeu
prin toate locurile sfinte descoperite de
Împărăteasa Sfânta Elena, mama

Împăratului Constantin cel Mare care
a învins păgânismul şi, prin Edictul de
la Milan, din anul 313, creştinismul a
devenit religie de stat. Sfânta Elena a
descoperit Betleemul unde S-a născut
Iisus, Nazaretul unde Fecioara Maria
a fost vestită de îngerul Gavriil că va
naşte prunc, Iordanul unde a fost
botezat Iisus, mormântul lui Lazăr

înviat de Iisus
când i-a ros-
tit: „Vino afa-
ră, Lazăre!“,
casa Martei

şi a Mariei, Ghetsimani unde Iisus S-a
rugat: „Doamne, treacă de la Mine
acest pahar“, locul unde Iisus a învăţat
pe ucenici cum să se roage rostind
Tatăl nostru, Drumul Crucii, Muntele
Căpăţânii, Golgota, unde a fost
răstignit; a descoperit Sfânta Cruce a
răstignirii, Piatra Ungerii unde Iisus
pogorât de pe Cruce a fost înmiresmat
şi înfăşurat în giulgiu (care se află la
Torino), a descoperit Sfântul Mormânt
de unde Iisus a treia zi a înviat şi alte
locuri unde a ridicat câte o biserică.

Sfânta cetate a Ierusalimului vechi
este înconjurată de ziduri groase de
circa trei metri şi înalte de zece-
doisprezece metri, pe o suprafaţă de
patru kilometri pătraţi. Intrarea se face
prin şapte porţi, cea de a opta este
Poarta de Aur prin care Mântuiroul cu
alai a intrat în Ierusalim în Duminica
Floriilor, poartă rămasă închisă până la
a doua venire a Sa pentru Judecata de
Apoi. Dintre celelalte porţi, fiecare cu
denumire anume, Poarta Damascului
este cea mai frecventată. Am trecut
cu evlavie prin Mica şi Marea Galilee,
Nazaret, Betleem, Ierihon, Betania,
Betsaida, Somalia, Hebron, Muntele
Măslinilor (Eleon, în greceşte), Muntele
Sion, Tabor, Muntele Fericirilor,
Ghetismani, grădina cea mai iubită de
Domnul Iisus, iar trei săptămâni, de
Sfintele Paşti, am participat la toate
procesiunile. Cele mai importante au
fost în Săptămâna Patimilor cu Drumul
Crucii, adică Via Dolorosa, pe distanţă
de un kilometru până la Sfântul
Mormânt care, ca un bastion circular
în ansamblu, adăposteşte locurile

MINUNEA SFINTEI LUMINI...
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creştinismului: Piatra Ungerii, Golgota,
Mormântul Domnului în mijlocul unei
rotonde uriaşe, Biserica Învierii şi multe
altare printre care Altarul armenilor,
Altarul copţilor, adică al egiptenilor,
Altarul romano-catolic şi alte capele
şi paraclise, care în totalitate constituie
centrul creştinismului mondial.

La Sfântul Mormânt, în fiecare an
de Paşti, o mulţime
impresionantă din toate
colţurile lumii vin să vadă
minunea Luminii sfinte, a
focului dumnezeiesc coborât
din cer, chiar pe locul unde a înviat Iisus
– lumina care nu arde, doar luminează.
Învierea şi Sfânta Lumină în tradiţia
divină românească este fericirea care
intră în „corola de minuni a lumii“.
Venirea Sfintei Lumini este un dar
ceresc, o creaţie sfântă pentru omul
făurit de Dumnezeu tot printr-un act
creator. Înţelegem cu adevărat că
Dumnezeu ne este Calea, Adevărul şi
Viaţa. Biserica Ortodoxă la Locurile
Sfinte este reprezentată prin greci,
slujbele liturgice se oficiază în limba
greacă de către patriarhul grec,
episcopi, preoţi.

Marea procesiune din Sfânta
Vineri din Săptămâna Patimilor
porneşte de la Patriarhie pe Drumul
Crucii, în frunte cu patru dragoni,
diaconi cu crucea mare a răstignirii în
care se află parte din lemnul Crucii
Mântuitorului şi mulţime de credincioşi
de toate naţiile, cu cântări de prohod
ce înconjoară Sfântul Mormânt, iar
seara Sfântul Mormânt înmiresmat se
acoperă cu vată, poliţia cercetează să
nu fie nici o sursă de foc, toate
candelele se sting şi intrarea se
sigilează , totul  fiind  cercetat şi
supravegheat de poliţie. A doua zi, în
Sâmbăta Mare, după ora 11:00 vin la
Sfântul Mormânt sute de arabi
ortodocşi, copţi, armeni, care se roagă
puternic în cântări şi strigăte cu mâinile
înălţate: „Doamne, trimite-ne din cer
Lumina!“ Credinţa prin voinţă mi-a dat
puteri nebănuite şi, prin mulţimea de
nepătruns, m-am strecurat printre
teologi, poliţie, pe lângă Piatra ungerii
şi prin minune, rugându-mă  la

Dumnezeu, am urcat scările de
marmură la Altarul Golgotei, de unde
aveam o largă perspectivă vizuală. Pe
Golgota se află crucea cu chipul
Domnului răstignit, la dreapta chipul
Maicii Domnului, iar la stânga chipul
Sfântului Ioan, ucenicul cel mai iubit
al Domnului. Aici, în Altarul Golgotei,
sub Sfânta Masă, marcat de o rozetă,

se vede locul adânc înmiresmat, unde
a fost înfiptă Sfânta Cruce. Credin-

cioşii aici merg în genunchi şi se roagă.
Un ochi de sticlă sub stâncă arată
ceva din stânca Muntelui Căpăţânii.
Am cunoscut cum patriarhul rămas
numai în stihar, fără celelalte odăjdii,
a desigilat uşa Sfântului Mormânt, a
intrat în mica încăpere „Capela

Îngerului“, apoi în Sfântul Mormânt.
În această atmosferă de rugă parcă
înfricoşată, a început să apară pe bolta
bisericii repetate scânteieri ca nişte
fulgere şi deodată din cupolă o rază a
aprins vata de pe Mormântul
Domnului. Patriarhul cu două
mănunchiuri de câte treizeci şi trei de
lumânări aprinse striga: „Veniţi de luaţi

lumină!“ Concomitent, aici pe
Gogota, cu mare rugă, ca într-
o comunicare astrală, un fel de
vorbire cu Dumnezeu, eu am
simţit că mă detaşez straniu de

mine ca pământeană , implorând
minunea Sfintei Lumini. În acel
moment unic, cu dorinţă şi frică de
Dumnezeu, o fulgerare puternică a
aprins în acelaşi timp toate făcliile de
treizeci şi trei de lumânări din jurul meu.
În rugă fără grai, minunea Sfintei
Lumini se afla în mâna mea înălţată
tot mai sus spre cer.

Din emoţie şi evlavie, ochii mei
picurau lacrimi de cristal topit că am
primit şi am văzut minunea sfântă la
cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii
de Sfintele Paşti, la Sfântul Mormânt
al Domnului şi Dumnezuelui nostru. În
universul meu sufletesc creştin-ortodox,
minunea Sfintei Lumini care nu arde,
doar luminează, a fost atât de
copleşitoare încât mi-a prilejuit trăiri
cucernice rămase veşnice. La Ieru-
salim, slujba Învierii se face în marea
biserică a Învierii de la Sfântul
Mormânt, începută la ora 23:00 până
în zori. A doua Înviere ca slujbă în prima
zi de Paşti începe la ora 12:00 iar
Sfânta Evanghelie se citeşte în multe
limbi printre care şi în limba noastră
românească.

A trăi cu adevărat, înseamnă a
călători şi a urca neîntrerupt spre
piscurile inundate de lumina şi bucuria
Învierii. Imnul Luminii şi Învierii
sălăşluieşte în sufletele credincioşilor
adevărul de credinţă: „Hristos a înviat
din morţi cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le!“.

...LA IERUSALIM

Prof. Presb. Ecaterina
PĂUNESCU CAPOTĂ
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Înainte de începutul propriu-zis al
Sfintei Liturghii, se săvârşeşte în latura
de miazănoapte a altarului,  ritualul
numit PROSCOMIDIE. Numirea de
origine greacă înseamnă ,,aducere
înainte” ,,a oferi ca dar”, ceea ce ne
descoperă din început scopul acestei
rânduieli care constituie parte integrantă
şi indisolubilă a Sfintei Liturghii.

Practic, rânduiala Proscomidiei
constă în aducerea, alegerea ş i
afierosirea darurilor de pâine şi vin
prezentate la altar de credincioşi şi
preluate de preoţii slujitori. Aceste daruri
sunt ridicate la rangul de Cinstite Daruri
şi pregătite spre a fi transformate în
însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Ritualul acesta nu a fost de la început
în forma în care se găseşte astăzi, a
avut o devenire. Însă cert este că el a
existat de la început în cultul
,,frângerii pâinii”.

Privind materia pâinii

Primul gest al fiecărui
creştin privind participarea la
Sfânta Liturghie este aducerea
darurilor la Sfântul Altar. La
început, această prezentare a
darurilor se făcea diaconului,
înainte de sosirea clerului
superior (episcop, preot), iar
după anumite dovezi, cel puţin
în zona Antiohiei, aceste daruri
erau însoţite de pomelnice,
pentru fiecare nume oferindu-se
o pâiniţă. Această multitudine de
pâini era folosită la împărtăşirea
tuturor creştinilor, aşa cum se
ştie că se practica în primele
veacuri creştine. Pâinile care rămâneau
se dădeau săracilor.

Pâinea producerii nu se deosebea
prin formă de cea de la masa familiei. De
timpuriu însă exista obiceiul ca pe ele să
se cresteze semnul Sfintei Cruci, în forma
literei greceşti X (panes decussati).
Aceste cruci erau o anticipare a peceţii
de astăzi care constă în forma unui pătrat
împărţit în patru, având marcate iniţialele
IIS HR NI KA (Iisus Hristos Învingătorul).
Astfel, putem vorbi de prescură din
secolul al VIII-lea d. Hr. Apariţia ei a fost
determinată de introducerea împărtăşirii
credincioşilor cu linguriţa, scăzând
semnificativ cantitatea administrată.
Acest lucru a dus la reducerea pâinilor
folosite, ajungând să se folosească la
Proscomidie anumite părţi dintr-o pâine,
restul darurilor fiind folosite ca Anaforă,
spre alinare şi întărire până la primirea
Sfintelor Taine.

Forma prescurii este simbolică:
rotundă, pentru că Dumnezeu este fără
de început şi fără de sfârşit, din două
straturi arătând două firi ale Mântuitorului:
dumnezeiască şi omenească. Culoarea
albă arată starea la care trebuie să ajungă
sufletele noastre. Se obişnuieşte la noi
în ţară prescura cu trei cornuri în numele

Sfintei Treimi, cu patru cornuri în forma
crucii, cu cinci cornuri, amintind de cinci
pâini de orz înmulţite de Mântuitorul.

Povăţuirile din Liturghier prevăd o
anumită calitate a prescurii, din făină
albă de grâu curat, nu mucegăit,
pregătite cu apă naturală, dospite din

aluat, fără anumiţi fermenţi (drojdie), bine
coaptă, cu gust firesc, potrivit de sărate.

În mentalitatea creştină actuală, s-a
fixat ideea că prescuri pot face doar
femeile văduve, nu şi cele căsătorite,
cu o viaţă conjugală normală, deşi nu
există nici un canon care să
reglementeze special acest lucru. La
originea acestei concepţii stă, de fapt,
interdicţia celor care trăiesc în păcate
grave, de a oferi darul lor la Sfântul Altar
şi de a se împărtăşi cu Sfintele Taine.

Aşadar, pot face şi oferi prescuri
toţi cei care se străduiesc să ducă o
viaţă curată, conformă cu îndrumările
Mântuitorului şi cu binecuvântarea de
a se împărtăşi.

Privind materia vinului

După ce preotul aşază Agneţul pe
Sfântul Disc, îl împunge cu Sfânta Copie,

rostind: ,,Şi unul dintre ostaşi, cu suliţa
coasta Lui a împuns, şi îndată a ieşit
sânge şi apă…” şi toarnă în Sfântul Potir
vin şi apă. Problema care se pune este
ce fel de vin  trebuie oferit la Sfântul Al-
tar, care să corespundă atât din punct
de vedere simbolic, cât şi practic. Dacă
Biserica Romano-Catolică a optat, după
multe sinoade locale, pentru vinul alb,
din raţiuni practice (pentru curăţirea
vaselor şi a veşmintelor), Biserica
Ortodoxă, bazându-se pe argumente
simbolice şi istorice a folosit, încă din
vechime, cu preponderenţă vinul roşu,
deşi nu în mod imperativ.

Pe lângă argumentul istoric, Sfânta
Liturghie fiind o actualizare a Cinei celei
de Taină, Biserica a adăugat şi pe cel
simbolic, vinul roşu fiind mai apropiat
ca materie de sângele Domnului. S-a

căutat de asemenea să fie dulce
la gustare, împlinind astfel
cuvântul psalmistului ,,Gustaţi şi
vedeţi că bun este Domnul”
(Psalmul 33, 8), acest aspect
făcând mai uşoară ş i
împărtăşirea copiilor.

Dacă în Biserica Greacă
există vinuri potrivite pentru
Sfânta Jertfă, cum ar fi Roussos
şi Mavrodafni, în Basarabia
există vinul Kagor, cu o calitate
asemănătoare celor greceşti, în
ţara noastră, vinul care ar fi cel
mai apropiat de sensul Sfintei
Liturghii ar fi soiul autohton
,,Busuioacă de Bohotin” –
produs pe dealul Huşilor, deşi
nu are tăria şi calitatea vinurilor
de mai sus.

Revenirea în ultimii ani la
practica normală a aducerii darurilor la
Sfântul Altar de către credincioşi este
realizabilă şi din punct de vedere al
materiei darurilor. Nu este firesc ca
preotul să cumpere fă ină ş i  să
desemneze o anumită creştină care să
facă prescuri, ci mai corect ar fi ca
fiecare comunitate să desemneze mai
multe femei vrednice, care să realizeze
aceste prescuri (chiar ş i  pentru
pangar), astfel încât fiecare creştin să
poată aduce la Sfântul Altar o prescură,
pomelnic, lumânare şi dacă este posibil
vin, care să poată f i folosit la
Proscomidie.

Important este ca aducerea acestor
daruri să devină o obişnuinţă, în
conştiinţa că ele vor deveni pentru noi,
prin harul Domnului, merinde pe calea
veşniciei spre Dumnezeu.

 Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii

PROSCOMIDIA (1)

Preot Valentin ILIE
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Centrul Ortodoxiei din Japonia este
Catedrala Sfintei Învieri din Tokyo,
cunoscută în mod obişnuit ca Nicholai-
do, numită astfel cu afecţiune după Sf.
Nicholai Kasatkin (1836 – 1912), primul
misionar ortodox în această parte a
lumii.

Planurile Catedralei au fost făcute
de Profesorul Shicherpov de la
Institutul de Inginerie Imperială al
Rusiei, iar lucrările de construcţie au
fost conduse de arhitectul englez
Conder, între anii 1884 – 1891. Din
nefericire, acoperişul s-a dărâmat şi
interiorul a fost complet ars în timpul
marelui cutremur de pământ Kanto.
Catedrala a fost restaurată după
tragedie, în forma pe care o are acum.
Clopotniţa a fost coborâtă, cupola a
fost proiectată în stil bizantin şi interiorul
a fost simplificat. Înălţimea domului
principal este de aproximativ 35 m.

Sf. Nicholai a venit în Japonia la
25 ani, ca preot – capelan al
consulatului rus din Hakodate. Şi-a
petrecut primii 7 ani studiind limba,
religiile şi cultura Japoniei. De îndată
ce Sf. Nicholai a început misiunea de
evanghelizare, mulţi au răspuns
chemării sale şi în câţiva ani erau deja
30.000 de credincioşi. Zelul său
misionar, care a continuat până la ultima
suflare, este manifestat acum în
prezenţa a 150 de biserici în toată
Japonia şi prin munca voluminoasă de

Biserica Ortodoxã în JaponiaBiserica Ortodoxã în JaponiaBiserica Ortodoxã în JaponiaBiserica Ortodoxã în JaponiaBiserica Ortodoxã în Japonia
traducere în japoneză a cărţilor de cult
care sunt în folosinţă.

Sf. Nicholai a fost hirotonit episcop
al Bisericii Ortodoxe din Japonia,
independentă faţă de Biserica Rusiei,
şi a murit la 16 februarie 1912, în vârstă
de 75 ani. După moartea sa, Biserica
a avut de înfruntat mai multe
evenimente istorice, multe în
detrimentul evanghelizării Japoniei.

În prezent, Biserica Ortodoxă din
Japonia este condusă de P. S. Sa
Daniel Nushiro, Arhiepiscop de Tokyo
şi Mitropolit al întregii Japonii. Biserici
ortodoxe sunt în toate oraşele mari cum

ar fi: Kobe, Osaka, Kyoto, Sendai,
Hakodate şi Sapporo.

Ridic uşor cu mâna
Un bulgăr de pământ
Deşi îl văd şi-l mângâi

El nu este pământ.

E trup din trupul ţării
Cu os de voievod

Cu sângele ce curs-a
Din plin de la popor.

E lacrima durerii
De mamă, soră, frate

Unită cu iubirea
Acelor duşi să-l apere.

De-ating acum obrazul
De-această sfântă glie,
Eu simt cum îmi alină

Durerea din inimă.

De-aplec urechea bine
Şi-ascult, ascult mereu,

s-aude din adâncuri
chemări ca un ecou.

Prin mii şi mii de glasuri
Acesta ne vorbeşte:

„Al vostru sunt, vi-s vatră,
Deci tu mă ocroteşte!

Iubeşte-ţi graiul, crezul
Şi portul sfânt mereu!...
Uniţi să fiţi de-apururi

La bine şi la greu!“

Prof. Elena BUSUIOC

PATRIA

Presb. Prof. Hermina ZAKARIAS

Frânturi din Pateric
Un frate l-a întrebat pe avva Pimen, zicând: cum poate omul să fugă de a vorbi de rău

pe aproapele? I-a răspuns lui bătrânul: noi şi fraţii noştri două icoane suntem. deci în orice
vreme va lua omul aminte la sine şi se va prihăni, se află fratele lui cinstit înaintea lui; iar când
i se pare el lui şi bun, află pe fratele său rău înaintea sa!

Povestit-a avva Iosif, că a zis avva Isaac: şedeam odată cu avva Pimen şi l-am văzut
uimindu-se. Şi fiindcă aveam multă îndrăzneală către dânsul, am pus lui metanie şi m-am
rugat, zicând: spune-mi unde erai? Iar el, fiind silit, a zis: gândul meu era unde a stat
Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu şi plângea la Crucea Mântuitorului, şi eu voiam
pururea aşa să plâng.
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Cea mai mare sărbătoare a creştinilor trebuie să fie cinstită şi trăită la
adevărata ei valoare de către toţii oamenii. În trecutul nu prea îndepărtat,
prin sărbătoarea Paştilor nu se înţelegea doar un moment potrivit pentru
repaus şi „iarbă verde”, ci posibilitatea aşteptată preţ de un an de zile şi
pregătită cu o perioadă temeinică de post adevărat, pentru ca toată suflarea
creştină dintr-o comunitate să-şi aducă contribuţia la înfrumuseţarea
Praznicului. Cei mai în vîrstă trebuia să dea exemplu viu de cumpătare şi se
transformau în publicul care aştepta să urmărească spectacole şi mici scenete
ale celor mai tineri, care pregăteau astfel, prin artă, momentele importante
din istoria mântuirii neamului omenesc.

Urmând acestor exemple ale trecutului şi dorind din tot sufletul ca în
acest an, sărbătoarea Sfintelor Paşti să fie memorabilă, elevii Şcolii Generale
nr. 1, din Târgu-Ocna, şi-au propus relizarea unui proiect deosebit. Mintea
lor tânără şi dorinţa de a fi semenilor lor de pe acum folositori şi pilduitori,
s-a materializat în spectacolul intitulat „Lumina Învierii“.

Prin acest spectacol, copiii şi-au propus să aducă un mesaj plin
de sensibilitate, care să poată face real sentimentul bucuriei trăite de
creştini, ştiind şi înţelegând că „Hristos a înviat“!

Spectacolul s-a realizat după o perioadă de efort susţinut, în care s-a
pus mult suflet, dar, în primul rând, încredinţarea că nimic nu se poate
realiza fără ajutorul lui Dumnezeu.

Susţinut în ziua de 25 aprilie, pe scena Casei de Cultură din Târgu-Ocna,
spectacolul a debutat cu un moment artistic în limba franceză, condus de doamna
profesoară Griober Adriana, urmat de două imne închinate Mântuitorului Iisus
Hristos, interpretate de un cor pregătit de doamna profesoară Mocanu Viorica.
Programul artistic a continuat cu un moment foarte apreciat de public, intitulat
„Ouă de Paşti“, de George Topârceanu, susţinut de elevii clasei a IV-a B,
îndrumaţi de doamna învăţătoare Grigoraş Corina.

Au urmat trei scenete religioase, care au transpus momente din viaţa
unei familii creştine. Prima a fost „Sfinţii Îngeri“, urmată de una dintre cele
mai frumoase Pilde rostite de către Domnul Hristos – a Fiului Risipitor – şi
de ultima, intitulată „Învierea lui Hristos“. Din distribuţia acestora au făcut
parte elevii claselor a V-a A, a VII-a B şi a VIII-a B.

Pe lîngă jocul actoricesc de înaltă ţinută, elevii au purtat o costumaţie, în
consens cu timpul în care se petrecea acţiunea, care a ajutat la transpunerea
ideilor scenetei. Spectatorii au putut fi, pe rând, alături de familia Ionescu, care
discuta împreună cu copiii despre învăţăturile de credinţă, alături de tatăl
deznădăjduit, care îşi vede, cu tristeţe, fiul pierzându-şi tinereţile, dar care trăieşte
bucuria întoarcerii pline de căinţă a acestuia, pentru ca, ultima parte a spectacolului
să împartă în sufletele participanţilor bucuria Învierii Domnului Hristos.

Ideea spectacolului a apărut din dorinţa de a pune în valoare talentul
micilor actori, elevi ai Şcolii nr. 1 din localitate, de a cinsti sărbătoarea
Sfintelor Paşti din acest an şi de a evidenţia legătura strânsă dintre obiectul
de studiu Religie şi formarea micilor creştini pentru viitor.

Efortul elevilor a fost răsplătit pe deplin, pentru că sala Casei de
Cultură a fost arhiplină, iar spectacolul s-a bucurat de succes. Aplauzele,
hrana artiştilor, au fost împărţite cu dărnicie de publicul spectator. Succesul
reputat ne-a făcut încrezători în puterile noastre, aşa încât, după o
săptămână, spectacolul a fost susţinut într-un mediu mai puţin accesibil, dar
nu mai puţin propriu, la Penitenciarul-Spital Târgu-Ocna, unde s-a bucurat
de acelaşi succes.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul nemijlocit şi înţelegerea
pe care le-am primit din partea doamnei directoare Florica Bulimar, dar şi
a întregului personal al Casei de Cultură din localitate, care ne-au asigurat
toate cele necesare şi ne-au îndrumat şi cărora, acum, la final, dorim să le
mulţumim din inimă.

Ne propunem ca acelaşi lucru să fie continuat de către elevii şcolii noastre
şi, cu ajutorul celor mai sus amintiţi, să oferim concitadinilor noştri momente
artistice de neuitat cu prilejul altei mari sărbători a creştinătăţii, Crăciunul.

Sărbătoarea Sfintelor Paşti
trăită pe scenă

Presb. Prof. Alina VAMANU

Şcoala, instituţia aceasta de învăţământ public în care se
predau elementele de bază ale disciplinelor de folos instruirii
morale şi cunoaşterii ştinţifice, se află în atenţia conducerii
Primăriei Târgu-Ocna nu doar pentru buna desfăşurare a
activităţilor, ci şi pentru recompensarea acelora dintre elevii
urbei care s-au remarcat în chip deosebit la concursurile şi
olimpiadele desfăşurate în cursul unui an şcolar.

Aducem mulţumire şi cinstire şi pe această cale tuturor
elevilor care au obţinut rezultate deosebite la concursurile
şi olimpiadele şcolare, faza judeţeană, interjudeţeană şi
naţională. Menţionăm aici pe cei de la următoarele şcoli:

De la Şcoala nr. 1: Moraru Ioana, Eremia Larisa-
Andra, Dumitraşcu Andreea, Harapu Diana, Iosub Diana,
Obreja Flavia, Tudoreanu Elena-Diana, Roncea Teofil şi
membrii echipajului «Prietenii pompierilor».

De la Şcoala nr. 2: Văcaru Raluca-Paula, Hoha
Ancuţa, Răducea Lucia, Ghineţ Emanuel, Dănăiţă Ştefan,
Antonovici Ioana, Jitaru Antonela, Tudor Ioana, Munteanu
Maria, Goagă Radu, Ilie Vasile, Nichita Teodora, Panţiru
Codruţ, Borş Adina, Leonescu Diana, Vrânceanu Alexandru,
Iaru Elena, Munteanu Mihai, Brumă Georgiana, Petriuc
Lavinia, Năstasă Vlad, Antonovici Denisa, Roman Teodora,
Tudor Ioana, Rusu Mădălina, Moraru Bianca, Ioniţă Radu,
Vrânceanu Alexandru, Buzinchi Mădălina, Birtea Ioana,
Gavril Cosmin, Pricopi Vlad, Hasan Cosmin, Bordei Ştefan,
Panţiru Andreea, Căşineanu Adina, Răducea Lucia,
Botezatu Mădălina, Rusu Vlad, Jitaru Paula, Antoce Mihai,
Voicu Maria şi Bantu Mădălina.

De la Şcoala nr. 3: Sava Cristina-Alexandra, Orlic
Valentina, Avadaniei Cătălina şi Panţiru Cristian.

 De la Colegiul Naţional «C. Negri»: Paisa Iulia,
Stoican Eliza, Kis-Mihăilescu Anca, Mihai Alexandru,
Predică Alina, Filipenco Anca, Ungureanu Daniela, Fulga
Irinuca, Petrescu Diana, Sprinţăroiu Irene, Tudose Oana,
Apostu Ioana, Molnar Bernadeta, Mihăilă Maria, Boroş
Dimitria, Apetrei Mihaela, Alexandru Elena, Chioară Ciprian,
Ciobanu Mădălina, Bănicioară Dragoş, Bogasiu Alina, Lovin
Mircea, Stoian Alexandru, Cantaragiu Tiberius, Iftimie
Cristina, Cojocaru Andrei, Bran Alexandra, Antohi Diana,
Andronic Cristian, Tudorache Teodor, Bertalan Ioana,
Unguru Andreea, Beta Cristina, Legănuş Elena, Gavrilă
Silviu şi Scurtu Aurelian. De asemenea, s-au obţinut
rezultate frumoase la diverse concursuri sportive, faza
judeţeană şi olimpiada naţională.

De la Şcoala de arte şi meserii s-au evidenţiat Dorvoş
Mihaela, Orlic Paulina, Cătană Alin, Ioancea Cosmin Cătălin,
Iojă Liviu Gabriel, Martin Francisc şi participanţii la diverse
concursuri sportive.

Felicităm, de asemenea, conducerile şcolilor şi pe toţi
îndrumătorii premianţilor care au făcut şi în acest an cinste
oraşului nostru prin rezultatele de excepţie obţinute la
învăţătură şi în concursurile organizate pe plan local, judeţean,
interjudeţean şi naţional.

FLINTOACĂ

Elevi la concursuri ºi olimpiadeElevi la concursuri ºi olimpiadeElevi la concursuri ºi olimpiadeElevi la concursuri ºi olimpiadeElevi la concursuri ºi olimpiade



Nr. 2 / apr - iun 2006SAREA PĂMÂNTULUI 17

PUTEREA  CREDINÞEI (III)PUTEREA  CREDINÞEI (III)PUTEREA  CREDINÞEI (III)PUTEREA  CREDINÞEI (III)PUTEREA  CREDINÞEI (III)
Am promis în articolul trecut că vom vorbi despre minuni

ale Cuvioasei Paraschiva consemnate de „mama” Blondina
în scrierea sa…

Ideea e că noi, creştinii, nu prea vrem să ne purtăm
„crucea suferinţei”… Am uitat de slăbănogul care aşteptase
38 de ani vindecarea fără să deznădăjduiască şi pentru aceea
Mântuitorul îl tămăduieşte (la scăldătoarea Vitezda). Vrem
ca orice necaz să treacă repede de la noi… Mai este totuşi
şi lume conştientă de ce se întâmplă cu adevărat… Am văzut
de curând la televizor un bătrân sinistrat care spunea:
„Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului
binecuvântat”.

O bătrână, rămasă peste noapte fără agoniseala de o
viaţă, se ruga cu lacrimi într-o biserică: „Doamne, ştiu că
pentru păcatele noastre ne-ai pedepsit, dar ajută-ne să putem
răbda şi să avem un acoperiş deasupra capului până la
iarnă”…

Noi, ceilalţi, vrem să ne facem repede sănătoşi, să fim
izbăviţi de duşmani, să ni se descopere paguba, să ne
căsătorim, să fim izbăviţi din diferite necazuri… Despre toate
acestea putem citi în „Minuni ale Cuvioasei Paraschiva
consemnate de Mama Blondina”. Şi, într-adevăr, sunt
consemnate multe vindecări miraculoase, chiar şi de cancer,
diferite solicitări pentru căsătorie, pentru bunuri pierdute,
pentru examene şi pentru orice alt necaz, rezolvate cu bine
cu ajutorul rugăciunilor la Maica Paraschiva.

Am să relatez doar câteva dintre ele…
„Pe ziua de 16 octombrie 1968, vine o mamă într-o stare

de nebunie, ţipă, strigă, plânge, îşi rupe părul… Am întrebat-o
ce are. Mi-a spus că e foarte vinovată faţă de Sfânta
Paraschiva.

In ziua hramului, Sf. Paraschiva, 14 octombrie, ea s-a
apucat să facă pregătiri pentru iarnă. Mama ei, o femeie
bătrână şi credincioasă, a avertizat-o: să nu faci asta, căci
astăzi este o mare sărbătoare – ziua Sf. Paraschiva.

Ea îi răspunde: „În fiecare zi este câte un sfânt, dar eu
n-am timp să-i prăznuiesc pe toţi”. La scurt timp după această
discuţie, fetiţa ei de 9 ani pe care o trimisese să cumpere
ulei, este accidentată de un autobuz şi dusă la spital. (…)
Dar pocăinţa mamei a fost sinceră şi fetiţa s-a făcut
sănătoasă, fără nici o complicaţie”.

„În casa unui profesor universitar era o mare păgânătate.
În ziua de 14 octombrie – hramul Sf. Paraschiva – soţia
profesorului i-a spus femeii din casă: „Astăzi să faci săpun”.
Aceea, fiind creştină, i-a răspuns: „Eu nu fac asta, că e
mare sărbătoare. Astăzi e Cuvioasa Paraschiva şi mă duc
la Sfânta Mitropolie la slujbă”. Şi s-a dus la sfintele slujbe.

Stăpâna, foarte supărată, s-a apucat singură să facă
săpunul. A aşezat un cazan afară şi acolo a clocotit grăsimea
cu soda caustică şi cu apa. Ea a intrat în casă, iar fetiţa ei
unică, de 12 ani, fugea în jurul cazanului şi la un moment
dat a căzut în el şi a murit imediat.”

Din exemplele de vindecări datorate Cuvioasei amintesc
doar aceea a unui student care a înnebunit subit, dar într-o
formă aşa de gravă încât mama lui îl ţinea într-o cuşcă.

Ea întotdeauna a fost credincioasă, în schimb soţul ei
era un ateu şi întotdeauna îl blestema pe copil şi înjura pe

Dumnezeu. Ea mereu se ducea la biserică, rugându-se cu
lacrimi pentru fiul ei. Într-o noapte, visează o femeie înaltă,
îmbrăcată în negru, care-i spune că dacă vrea să se facă
sănătos copilul ei să  vină la ea. „Dar cine eşti şi unde să
mă duc?”. Ea a răspuns: „Sunt Sfânta Paraschiva din Iaşi!”
Atunci mama, care locuia în Bulgaria, a venit în România, la
Iaşi, a dat pomelnic pentru un an de zile şi toată ziua s-a
rugat la Sfânta Paraschiva.

Peste un an a venit să-i mulţumească Sfintei Paraschiva
că băiatul ei s-a făcut complet sănătos şi continuă studiile
la facultate.

O altă mamă a venit într-o duminică să întrebe cu ce
poate mulţumi ea Sfintei Paraschiva pentru ajutorul primit.
Avea o singură fiică, studentă, bolnavă de cancer (leucemie)
şi în urma rugăciunilor la Cuvioasă s-a vindecat.

„Am sfătuit-o să dea rugăciuni de mulţumire şi să vină
şi ele cât de des la biserică să-i mulţumească Sfintei
Paraschiva şi lui Dumnezeu pentru ajutorul primit.”

O altă femeie necăjită de suferinţa soţului său a venit să
mulţumească Sfintei Paraschiva şi lui Dumnezeu pentru că,
deşi acesta suferea mult şi încercase multe tratamente, totul
era în zadar, ba chiar mai rău, dar cu ajutorul rugăciunilor la
Cuvioasă şi cu ajutorul unei batiste ce fusese atinsă de sfintele
moaşte iar apoi în mod repetat  de faţa bolnavului, acesta s-a
făcut sănătos.

Un alt exemplu consemnat a fost cel al unei funcţionare
din Galaţi, venite să dea examen la  Facultatea de germană.
Călătorind spre Iaşi, s-a împrietenit în tren cu o domnişoară
care era în aceeaşi situaţie şi căreia-i propune să meargă la
Cuvioasa să-i ceară ajutorul.

„Domnişoara, foarte mândră, mi-a răspuns că «ea n-are
nevoie de ajutorul nimănui, că este pregătită bine». Eu totuşi
am venit la Sf. Paraschiva şi i-am cerut ajutorul şi mi l-a dat.
La examen, cea bine pregătită a picat şi eu am reuşit, iar
acum am venit să-i mulţumesc Cuvioasei”.

Am să mai amintesc doar o ultimă întâmplare : „Fiica
unei doctoriţe din Iaşi a căzut la un examen şi era ameninţată
să rămână repetentă. A venit mama ei la mine şi mi-a spus
necazul ei, desigur, rugându-se Sf. Paraschiva cu lacrimi.
Doctoriţa mi-a făcut mie mult bine. Am rugat-o şi eu pe Sf.
Paraschiva s-o ajute: «Tu ştii, Sfântă Paraschiva, cât de mult
m-a ajutat doctoriţa pe mine, te rog ajut-o şi tu pe ea, că eu
nu pot». Noaptea am visat-o pe Sf. Paraschiva, care mi-a
spus: «Şi ce datoare sunt eu doctoriţei, dacă te-a ajutat pe
tine? Dar hai să fie cum vrei tu! Eu îţi trimit pe fiul tău, care-i
prieten  cu profesorul fetei, să vorbească el cu profesorul s-o
mai examineze o dată, iar eu o voi ajuta la examen». Peste
două zile a venit băiatul meu de la Bucureşti – nechemat –, a
aranjat toate şi fata a luat examenul şi a trecut în anul trei.”

Din toate acestea să învăţăm să avem credinţă fierbinte,
să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor
pentru mântuirea noastră, în primul rând, şi pentru ajutor ca
să trecem cu bine în această viaţă peste greutăţile şi ispitele
zilnice ce ne apar în cale, iar apoi să nu uităm să venim şi
să mulţumim pentru toate…

Presb. Aurelia GENES
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Scrisoare deschisă Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,
În  scrisoarea trecută, am ajuns să

simţim că suntem la Sfânta Liturghie,
pe care am explicat-o până la Heruvic,
când se cântă imnul „Noi care pe
heruvimi cu taină închipuim…”; acesta
este o cântare în care ne asemănăm
cu ceata heruvimilor, înconjurătorii
tronului ceresc. Aşa şi noi aducem
cântare Sfintei Treimi, Celei făcătoare
de viaţă, obligându-ne ca toată grija
cea lumească şi orice gând rău să
lepădăm din sufletele noastre (Iar
părintele se roagă, acum, mult, în
Sfântul Altar; uneori cântăreţul şi
strana ne îndeamnă să repetăm
cântarea, până ce părintele termină
ruga sa tainică).

Urmează  Vohodul Mare sau
Ieşirea cu Cinstitele Daruri. Preotul
descoperă Sfântul Potir şi Sfântul
Disc (în primul e vinul, iar pe celalalt
e Sfântul Agneţ şi miridele sau
părticelele scoase din prescuri), iar
acoperământul de deasupra lor
(procovăţul) îl pune pe umerii săi, în
semn că-şi asumă marea răspundere.
Această  ieş ire arată  ducerea
Darurilor, cu cinstea cuvenită, de la
proscomidiar (aflat în partea stângă
în Sfântul Altar), prin Biserică, pe
Sfânta Masă, pentru a vedea şi noi
drumul Mântuitorului din Betania în
Ierusalim şi să ne cutremurăm că
trece pe lângă noi. Cu alte cuvinte
este intrarea triumfală în această
cetate,  unde urma să se jertfească.
Părintele cu aceste două sfinte vase
trece pe lângă noi şi ne aminteşte de
cuvântul tâlharului din partea dreaptă
a Crucii Răstignirii ,  pe care
Mântuitorul l-a iertat spunându-i:
„Astăzi vei fi cu mine în Rai!”. Şi noi
toţi am dori să fim iertaţi! Acum
părintele se roagă  pentru to ţ i :
episcopul locului, poporul român,
preoţi şi credincioşi… şi pentru cei
plecaţi dintre noi – eroi ai neamului,
părinţi, strămoşi… – şi toţi cei de o
rudenie cu noi, şi, de fiecare dată
spune: „…să-i pomenească Domnul
Dumnezeu întru Împărăţia Sa.”.
După  f iecare pomenire, noi

răspundem: „Amin”, iar, în gând,
fiecare adăugăm: „Pomeneşte-mă,
Doamne, şi pe mine păcătosul când
vei veni întru Împărăţia Ta!” Apoi,
tot în gând, pomenim şi pe cei răposaţi
ai noştri.

Preotul duce în altar şi aşază pe
Sfânta Masă  Sfintele Vase (pe
Mântuitorul) în uralele cântate de noi
„Ca pe Împăratul tuturor primind  pe
Cel nevăzut înconjurat de cetele
îngereşti. Aliluia!” (acest cuvânt, de
origine ebraică ,  este compus şi
înseamnă: „Slavă Ţie, Doamne!”). Se
închide apoi perdeaua de la uşile
împărăteşti, ca semn că s-a închis
mormântul Domnului Hristos. Ectenia
ce urmează se încheie cu: „Uşile, uşile,
cu înţelepciune, să luăm aminte!” Prin
aceste cuvinte ni se atrage atenţia să
vedem dacă  nu a rămas vreun
nebotezat pe lângă uşi, căci urmează
acum să  facem mărturisirea de
credinţă (Crezul). Rostim cu voce tare
şi cu toată convingerea, toţi deodată,
că noi credem în Dumnezeu Tatăl,
Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh,
apoi în Biserica Una (singură), Sfântă
(căci Sfânt este Domnul – Capul
Bisericii), Sobornicească (aşezată pe
temelia soboarelor sau sinoadelor din
primele secole) şi Apostolească (zidită
de Sfinţii Apostoli de la întemeierea
ei în chip văzut la Pogorârea Duhului
Sfânt). Toţi ştim să spunem Crezul,
dar nu toţi ştim ce spunem sau nu
rostim corect. De exemplu, când
rostim „…şi a înviat a treia zi…”, ne
grăbim să spunem „după Scripturi”.
Parcă vrem să spunem că Domnul
Hristos a înviat „în spatele
Scripturilor”! Nu trebuie rostit repede
şi fără intonaţia corectă, ci trebuie
făcută o mică pauză şi apoi rostit
„după Scripturi”, adică „după cum
scrie în Scripturi”.

Toată Sfânta Liturghie este
importantă, dar, după Crez, urmează
momentul central şi părintele ne
pregăteşte, binecuvântându-ne cu
Sfânta Cruce: „Darul Domnului nostru
Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu

Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să
fie cu voi cu toţi”. Noi îi mulţumim
părintelui şi ne rugăm, la rândul nostru,
să fie şi cu părintele, căci zicem „Şi cu
duhul tău!”. Apoi ne îndeamnă: „Sus
să avem inimile” şi „Să mulţumim
Domnului”, iar noi aprobăm: „Cu
vrednicie şi cu dreptate este a ne
închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Treimea cea de o fiinţă şi
nedespărţită”. După ce părintele
rosteşte solemn: „Cântarea de biruinţă
cântând, strigând, glas înălţând şi
grăind”, noi cântăm cu mare bucurie:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul
Savaot…” (cuvânt ebraic ce înseamnă
„Atotţiitorul”), întocmai cum cântă şi
mulţimea care întâmpină pe Domnul la
intrarea în Ierusalim. Aşa au cântat şi
îngerii în jurul tronului dumnezeiesc
după întruparea Fiului lui Dumnezeu,
când, împreună cu oamenii, s-au unit
într-o singură ceată, lăudând întru-un
glas pe Cel Preaînalt. Ce bucurie că şi
noi facem parte din această ceată!

Apoi, cu multă dragoste, părintele
ne cheamă la Cina Domnului: „Luaţi,
mâncaţi…” şi „Beţi dintru acesta
toţi…”. Prin vocea părintelui noi auzim
glasul Mântuitorului Care S-a adresat
ucenicilor Săi. Oare noi merităm să
cinăm împreună cu ei şi să mâncăm
Trupul Domnului? Ne-am lepădat noi
de toate cele lumeşti pentru a ne uni
cu Hristos? În timp ce noi ne rugăm
cântând „Pe (pre) Tine Te
lăudăm…”, părintele se roagă, în faţa
Sfintei Mese, ca Sfântul Duh să
coboare şi să transforme pâinea şi
vinul în Trupul şi Sângele Domnului.
Acesta este cel mai important moment
din Sfânta Liturghie! Duhul Sfânt se
coboară la noi în Biserică, în Sfântul
Altar!… Această sfântă invocare se
numeste „epicleză“. Părintele se
roagă, în taină, cu multă căldură şi
evlavie, în smerită şi cucernică poziţie.
Acum nimic nu se mai mişcă în
Biserică (rămâi acolo unde te afli!).
Gândul nostru al tuturor – uniţi – se
îndreaptă la cer! În rugăciunea „Pe
Tine Te lăudăm” noi mărturisim cele
trei feluri de rugăciune: de laudă („Pe
Tine Te lăudăm, pe Tine Te
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binecuvântăm…”), de mulţumire
(„Ţie Îţi mulţumim, Doamne”) şi de
cerere („… ne rugăm Ţie…”).

În continuare, noi cântăm
„Cuvine-se cu adevărat”, adică
Axionul – cântarea de preamărire a
Maicii Domnului – cu toată evlavia,
tot în genunchi stând, ca o dovadă de
multă dragoste şi preaslăvire ce
arătăm Maicii Domnului, cea mai
mare ajută toare a noastră  ş i
rugătoare către Dumnezeu, deoarece
este ş i  „mama” noastră ,  a
credincioşilor. (Cuvântul „Axion”
este grecesc şi înseamnă „vrednică
este”). Maica Domnului este mai
presus decât toţi sfinţii şi îngerii, este
unică în lume! Ea a zămislit, a născut
şi a rămas fecioară! (Să lămurim ce-
i cu „pe” şi „pre”. Strămoşii noştri
obişnuiau să pună un „r” după
litera „p”, de exemplu „pre tine”
în loc de „pe tine “. Acesta este
un fenomen lingvistic numit
„rotacism” care, astăzi, nu se
mai întâlneşte. Nu este greşit să
se spună în oricare fel.)

După o altă ectenie auzim
că preotul ne îndeamnă să ne
rugăm: „Şi ne învredniceşte pe
noi, Stăpâne, fără de osândă, să
cutezăm a Te chema pe Tine,
Dumnezeul Cel Ceresc, Tată, şi
a zice:...”

În genunchi, cu multă evlavie
şi cu cutremur, îndrăznim să-I
zicem Dumnezeului din cer TATĂ,
căci ne adresăm cu „Tatăl nostru”
(Înainte se rostea „Carele”, dar
acum acest cuvânt, acest pronume
„care” este neschimbat la singular
şi plural, ca şi la feminin şi
masculin; deci, „Tatăl Care”,
„Născătoare de Dumnezeu care”
etc.). Într-adevăr, e mare
îndrăzneala noastră de a-L numi
„Tată“ pe Dumnezeul Ceresc, dar
aşa ne-a învăţat Însuşi Mântuitorul.
De aceea, această rugăciune se
mai numeşte „Rugăciunea
Domnească“.

În tot acest timp, părintele se
roagă, pregătind Sfânta Împăr-
tăşanie. Apoi se împărtăşeşte cu

lungi şi frumoase rugăciuni, iar noi
ascultăm (sau cântăm şi noi) cântările
de la strană, sau auzim citindu-se
cazania (sau cuvântul de învăţătură).
Apoi ne cheamă şi pe noi la Sfânta
Împărtăşanie: „Cu frică  de
Dumnezeu, cu credin ţă  ş i  cu
dragoste, să vă apropiaţi!”. Ar trebui,
în acest moment, ca cei pregătiţi prin
Sfânta Spovedanie să se apropie de
uşile împărăteşti cu lumânare aprinsă,
pentru a se împărtăşi.  În multe
biserici, însă, se apropie de Sfântul
Altar toţi din Biserică. Părintele nu-i
îndepărtează, ci-i atinge pe toţi cu
Sfântul Potir, în care se află Sfânta
Împărtăşanie.

Când primim Sfânta Împărtăşanie,
Însuşi Domnul Hristos se uneşte cu
sufletul omului. Această unire este cu

totul reală. Nimic nu dă Domnul cu
dragoste atât de mare, precum această
Sfântă Taină, când se dăruieşte pe Sine
ca Hrană a sufletelor noastre. Prin
dragostea Sa fierbinte, Domnul a dorit
să Se unească cu noi, pentru ca noi să
fim o singură fiinţă cu El (după cum ne
învaţă Heruvim Carambelas în Părinţi
Duhovniceşti contemporani de la
Sfântul Munte Athos – p. 33).

După alte ectenii, părintele iese în
mijlocul Bisericii şi, cu faţa către Altar,
citeşte „rugăciunea  amvonului”,
zicând „Cu pace să ieşim”, să plecăm
din Biserică în pace şi s-o ducem cu
noi, în casele noastre.

Apoi ne predică, explicându-ne
înţelesul Sfintei Evanghelii din ziua
respectivă şi ne dă multe, frumoase şi
folositoare învăţături pe care trebuie să

le urmăm cu sfinţenie.
După ce ne dă binecuvân-

tarea, anafora şi ne unge cu ulei
sfinţit, abia acum ar trebui să ne
salutăm şi să ne îmbrăţişăm cu
semenii noştri din Biserică
(Anafora aminteste mâncarea în
comun a primilor creştini, iar
miruirea închipuieşte împărtăşirea
Darurilor Sfântului Duh prin
Biserică).

Cu sufletele pline de bucurie
mulţumim lui Dumnezeu, la ieşirea
din Biserică, pentru că ne-a ajutat
să luăm parte la Cina Sa (la masa
Sa) şi ne rugăm să ne ajute să mai
venim şi altă dată.

După cum ţi-ai putut da seama,
Sfânta Liturghie aminteşte de toată
viaţa Domnului şi noi luăm parte la
ea! Şi tu ai luat parte la ea!... Ce
mare bucurie duhovnicească!... Cu
aceste gânduri ne ducem acasă şi
ne rugăm să ne păzim aşa cum ne-am
rugat: „Învredniceşte-ne pe noi,
Doamne, fără de păcat să ne
păzim noi!”. Adunaţi-vă, cât mai
des, la Cina Domnului! Tatăl
Ceresc îi aşteaptă pe toţi fiii Săi
iubiţi şi, mai ales… iubitori de
Dumnezeu!

REVELAŢIA IUBIRII

Când m-am născut, acum ceva milenii,
Strămoşii mei din rai plecau pe jos,
Purtând pe umeri greutatea vinei

Că s-au lăsat vrăjiţi de-un măr frumos.

Ei înşişi, coborând din constelaţii
În noul Univers abia creat

Se văd acum, căzând din alte spaţii
Smeriţi, la judecata lui Pilat!

Nici Moise, nici David, nici Ilie
Nu au putut din moarte a-i trezi,

Ci doar Golgota-n noaptea sângerie
A reuşit blestemul a-l opri!

Când a-nceput din nou numărătoarea
Şi-n templu nou pământul nou zidea

Lumina Învierii umplea zarea
Şi-un alt Adam iertarea întrona!

O dovedesc tranşant cosmonauţii,
O recunosc şi cei ce L-au jertfit,

Iubirea e izvor de revelaţii
Fără-nceput şi fără de sfârşit!

text cules şi prelucrat de Ioan
Iftimie, Buhoci,

publicat în vol. «Florile Iubirii» Sănătate şi mântuire!
Laetiţia LEONTE
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Dintru început, când Dumnezeu, Tatăl  Ceresc
l-a făcut pe om, pe Adam, o dată cu sufletul,
acea scânteie din dumnezeirea Sa, Tatăl Creatorul

i-a dat omului şi puterea de a gândi – GÂNDUL –, acea lumină
a înţelepciunii cu care omul trebuia să se călăuzească în viaţă,
să ştie ce să facă, cum să judece înainte de a
începe un lucru, o faptă.

Acel gând, de la început, era curat, fără
ascunzişuri, era gândul supus lui Dumnezeu,
era neprihănit; dar după ce Dumnezeu Creatorul i-a facut
bărbatului ajutor, femeia (Eva), prin ispita diavolului s-a întinat
gândul curat al omului. Diavolul, care de la inceput  a fost vrăjmaşul
omului, voindu-i pieirea, a lucrat cu atâta vicleşug încât a pus în
mintea Evei gândul cel rău, cel răzvrătit, al neascultarii de Părintele
Ceresc, gândul măririi deşarte, cel mai cumplit gând pentru om
şi cel mai urât lucru pentru sufletul lui.

Sub forma şarpelui, diavolul s-a aratat Evei, îndemnând-o
să mănânce din pomul oprit, amăgind-o că de va mânca
împreuna cu Adam, vor fi la fel cu Dumnezeu, Creatorul
lor, adică vor şti totul, vor fi totul. Ce amăgire cumplită, ce
crimă cumplită pusă la cale de diavol! Punând gândul în
faptă şi mâncând din pomul oprit, Adam şi Eva s-au
condamnat  la moarte singuri şi împreună cu urmaşii lor. S-au
ascuns de Dumnezeu atunci când i-a strigat, deoarece se
gândeau (prea tîrziu însă) că au greşit, au facut un păcat
cumplit şi se temeau de mânia Lui, a Părintelui lor. Iată
cum gândul bun se poate stinge în faţa gândului rău. Gândul
păcatului, al neascultării, este, de multe ori, mai puternic
decât gândul curat. Dacă suntem tari în credinţă şi cerem
ajutorul lui Dumnezeu, putem să ne ţinem gândul departe
de păcat şi de orice nu este plăcut lui Dumnezeu.

Atunci când Cain l-a omorat pe Abel, tot gândul viclean,
al invidiei, l-a îndemnat spre acea faptă cumplită  ce avea
să-l urmărească şi să-l macine toata viaţa ca un blestem.
Cât a mai trăit, zilele i-au fost un calvar, o povară. Şi pentru
ce? Pentru mărire, mânie nestăpânită, cruzime, invidie.

Gândul cel bun, curat şi gândul rău, murdar, fără scrupule
sunt ca o sabie cu două ascuţişuri care poate să apere sufletul
sau să-l rănească, dacă omul nu este atent. Ele se confruntă

o viaţă întreagă în mintea omului, care pe care să biruiască.
Un exemplu în acest sens  ni-l oferă regele şi psalmistul
David care a ascultat de gândul cel rău când a căzut în
păcatul  uciderii şi al desfrânării. Apoi, dându-şi seama de
greşeală, a căzut cu faţa la pământ şi a plâns cu amar, cerând

iertare lui Dumnezeu. Astfel a compus
psalmul de pocăinţă (Psalmul 50) pentru
păcatele făcute, implorând mila şi iubirea
lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor.

Iată aşadar cum gândul cel curat, fără pată, vine în conştiinţa
omului şi se luptă cu cel păcătos până când învinge şi face
sufletul scăpat din mâna diavolului.

Pentru a reuşi în această luptă ne trebuie credinţă
puternică din care vom primi putere de luptă cu gândul cel
necurat ce în oricare clipă poate veni de la diavol pentru a
ne pierde. De aceea e necesar ca permanent să-L chemăm
în ajutor, prin rugăciune (acasă şi la biserică) pe Mântuitorul.
Diavolul a avut îndrazneala de a-L ispiti pe Însuşi Mântuitorul
în pustie, punându-I în faţă bogăţiile lumii pentru a-L pierde;
însă Mântuitorul nu Se gândea la comorile trecătoare ale
lumii pământesti, ci la Împăraţia Tatălui Ceresc unde avea
să Se întoarcă, trecând prin jertfa Crucii – o jertfă supremă
pentru noi oamenii mărunţi şi păcătoşi, nerecunoscători (de
cele mai multe ori) şi care Îl răstignim mereu cu faptele
noastre uneori de o răutate nemaiîntâlnită.

Trebuie neapărat să ne vină tuturor gândul cel bun, curat,
gândul salvator al sufletelor noastre, gândul smereniei şi al
ascultării de Dumnezeu, pentru a putea fi iertaţi şi a nu fi
pierduţi din pricina păcatelor grele pe care le facem şi cu
care Îl supărăm zi de zi pe Dumnezeu. Să ne rugăm
Mântuitorului ca să ne trimită gând de pocainţă şi de întoarcere
spre Dumnezeu, gând curat şi fără patima răutăţii, pentru ca
şi Domnul să-Şi întoarcă faţa către noi, care-I greşim clipă
de clipă. Să părăsim cu toţii gândurile satanei, gândurile
necurate ce ne trag în jos, spre iad şi să facem loc gândurilor
ziditoare de suflet ce ne apropie în mod real de Dumnezeu.

Dăruieşte-ne, Doamne, tuturor, gândurile cele bune!

G Â N D U L

Doina Maria RUSU OLARU

Un frate şedea într-o chilie din Egipt, în multă
smerenie petrecând. Şi avea acesta o soră care
curvea în cetate pricinuind pierzare multor
suflete. De multe ori îl supărau bătrânii, mai pe urmă îl trimiteau pe frate la
dânsa, doar sfătuind-o se va strica păcatul cel ce se lucra printr-însa.
După ce a ajuns el la locul acela, văzându-l unul din cunoscuţi, a alergat
mai înainte şi a vestit surorii lui, zicând: iată, fratele tău este lângă uşă.
Atunci ea împungându-se la cele dinăuntru şi lăsând pe ibovnicii cărora
le slujea, a ieşit cu capul gol în întâmpinarea fratelui său. Dând să-l
îmbrăţişeze, i-a zis fratele: sora mea cea adevărată, fie-ţi milă de sufletul
tău, că mulţi pier din cauza ta! Cum vei putea suferi munca cea veşnică
şi amară? Iar ea cutremurându-se, i-a zis: crezi că mai este mântuire
pentru mine de acum? Răspuns-a fratele: de vei voi, este mântuire. Ea
aruncându-se la picioarele fratelui său, îl ruga să o ia în pustie, împreună

cu el. El i-a zis: pune-ţi acoperământul pe cap şi
vino după mine! Atunci ea i-a zis: să mergem, că
mai de folos îmi este să fac această necuviinţă să

merg cu capul gol, decât să intru în cursa fărădelegii. Şi mergând ei, o
sfătuia fratele său la pocăinţă. Când vei vedea pe unii venind înspre ei,
de vreme ce nu toţi ştiu că eşti sora mea, dă-te în lături puţin din cale,
până vor trece cei ce vin. Iar ea s-a abătut. După aceea i-a zis: să
mergem, soro, în calea noastră! Dar ea nu i-a răspuns. Şi apropiindu-se
el de dânsa, a găsit-o moartă. A văzut şi tălpile picioarelor ei însângerate,
căci era desculţă. Şi fratele vestind bătrânilor cele ce s-au întâmplat şi
iscându-se neînţelegere între dânşii, că de vreme ce nu a purtat grijă de
nici un lucru trupesc, ci şi-a defăimat şi trupul, nesuspinând întru atâta
rană, pentru aceasta i s-a primit pocăinţa.

DESPRE POCÃINÞÃ

(Pateric)
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1. „Desenăm, ne jucăm –
circulaţie învăţăm“

La data de 15 mai 2006, la Cubul elevilor Târgu-Ocna
s-a desfăşurat faza locală a concursului de desen pe teme
rutiere „Desenăm, ne jucăm – circulaţie învăţăm“ la care
au participat copiii câştigători ai fazelor pe şcoli de la toate
unităţile de învăţământ de pe raza Staţiunii. Au fost desemnaţi
câştigători: La clasa I: Roncea Maria, Şcoala Generală nr.
1; la clasa a II-a: Roncea Ştefan, Şcoala Generală nr. 1; la
clasa a III-a: Roncea Felicia, Şcoala Generală nr. 1; la clasa
a IV-a: Onel Diana, Şcoala generală nr. 1.

Desenele acestora vor participa la faza judeţeană.

2. „Caravana Antidrog“

La data de 22 mai 2006, în Piaţeta Primăriei Târgu-Ocna
a fost desfăşurată activitatea preventivă, „Caravana
Antidrog“, cu participarea elevilor de la Colegiul Naţional
«Costache Negri» şi a elevilor de la clasele V-VIII de la
celelalte unităţi de învăţământ.

Cu această ocazie a fost prezentată tema„Riscul
consumului de droguri“, de către un reprezentant al Agenţiei

naţionale Antidrog, au fost distribuite pliante cu
prezentarea urmărilor concumului de droguri, a fost
organizată o expoziţie de desen, concurs de karturi,
activităţi sportive şi un program artistic.

3. „Educaţia rutieră –
Educaţie pentru viaţă“

La data de 22 mai 2005, la Şcoala Generală nr. 2
Târgu-Ocna, s-a desfăşurat faţa locală a concursului
„Educaţia rutieră – Educaţie pentru viaţă“, cu participarea
echipajelor de la unităţile de învăţământ de pe raza
Staţiunii, clasele V-VIII.

În urma desfăşurării probelor teoretice, a probelor de
îndemânare în poligon etc. a fost desemnat câştigător
echipajul Şcolii generale nr. 2.

Membrii echipajului au fost premiaţi de sponsorul
concursului, Laurenţiu Neghină, administrator la SC Nevila
SRL, cu bunuri, bani şi o bicicletă performantă cu care
echipajul va participa la faza judeţeană din data de
10 iunie 2006. Această fază va avea loc tot în Staţiunea
Târgu-Ocna, manifestare la care vă aşteptăm pentru a
susţine performanţa.

 Evitaţi deplasările pe trasee situate în zone mai puţin circulate
(câmpuri, parcuri, şantiere etc.).

 Dacă din diverse motive trebuie să circulaţi după lăsarea întu-
nericului, ocoliţi locurile neiluminate ori în care se află unităţi cu program
prelungit sau non-stop, unde se comercializează băuturi alcoolice
(restaurante, discoteci etc.); este bine ca în astfel de cazuri să fiţi însoţiţi.

 Când observaţi că sunteţi urmărit de un individ (sau de mai
mulţi), deplasaţi-vă prin zone intens circulate (chiar dacă acest lucru
presupune schimbarea traseului) şi adresaţi-vă primului poliţist întâlnit.

 Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare (lănţişoare, brăţări etc.);
 În ziua în care primiţi retribuţia treceţi întâi pe acasă pentru a lăsa

banii şi apoi mergeţi la cumpărături, luând doar suma necesară efectuării
acestora.

 Lăudându-vă persoanelor necunoscute sau amicilor ocazionali
cu valorile pe care le aveţi la dumneavoastră, puteţi rămâne fără ele.

 Poşeta atârnată de umăr trebuie în permanenţă protejată cu mâna.

 Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de către indivizi care oferă
spre vânzare diverse produse (de obicei ieftine).

 La urcarea sau la coborârea din autoturism, când vorbiţi la telefonul
mobil, dacă nu sunteţi atenţi puteţi deveni foarte uşor victimele infractorilor.

 Seara, în mijloacele de transport în comun aşezaţi-vă cât mai
aproape de conducătorul vehicului sau de o altă persoană.

 Evitaţi compartimentele goale din tren sau metrou.
 Când vă urcaţi într-un taxi, totdeauna ocupaţi locul din spate.
 Evitaţi deplasarea pe bordura trotuarului având geanta spre carosabil.

Din viteza bicicletei, motocicletei şi chiar a maşinii, geanta poate fi smulsă.
 În coşul pentru cumpărături nu puneţi niciodată portofelul cu

bani, actele sau cheile casei.
Şi nu uitaţi: în caz de pericol apelaţi cu încredere la telefon

0234/344145 şi 112.

POLIŢIA DE PROXIMITATE VĂ INFORMEAZĂ

Compartiment Poliţie de Proximitate
Ag. Şef. Pr. de poliţie Gheorghe APOSTU

„Un om prevenit este un om salvat!”

SIMPLU, DAR EFICIENT!SIMPLU, DAR EFICIENT!SIMPLU, DAR EFICIENT!SIMPLU, DAR EFICIENT!SIMPLU, DAR EFICIENT!

Sfaturi practice de urmat pentru prevenirea tâlhăriilor

Compartimentul Proximitate din cadrul Formaţiunii P.O.P. al Poliţiei Staţiunii Târgu-Ocna, având în
vedere programele aflate în derulare: „Siguranţa ta contează“, „Stop accidentelor de circulaţie – viaţa are
prioritate“, „Un om prevenit este un om salvat“, în colaborare cu Clubul elevilor, Colegiul Naţional «Costache
Negri», Şcoala nr. 2, Târgu-Ocna, a organizat o gamă de activităţi preventive din care enumerăm:
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Mediul penitenciar nu presupune distanţare faţă de Hristos. Faţă de
societate şi de semeni, da, însă nu şi faţă de Hristos. În primul rând, pentru
că Hristos este pretutindeni, cu atât mai mult într-un mediu unde oamenii au
nevoie de El. Iar Hristos Însuşi mărturiseşte despre El că a venit în lume
pentru a-i căuta pe cei păcătoşi şi pentru a-i salva de la pieirea veşnică.
Ştim, de asemenea, că predica Mântuitorului era însoţită mereu de fapte şi
de aici ştim şi noi că fapta asigură nemurirea credinţei.

Deţinuţii de la Penitenciarul-Spital din Tg. Ocna beneficiază de un
program religios susţinut. Pe lângă posibilitatea reală de a beneficia zilnic
de rugăciuni care se pot săvârşi cu ei, pentru ei, sunt vizitaţi frecvent de
către membrii Bisericii Ortodoxe Române. Părintele Protopop Constantin
Alupei se interesează mereu de buna desfăşurare a activităţilor misionare
în unitatea noastră. Iar membrii Oastei Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, desfăşoară un program constant, o lucrare creştină
binecuvântată, care, pe lângă propovăduirea adevărurilor evanghelice,
îi ajută material pe deţinuţii aflaţi în nevoi deosebite şi pe cei care se apropie
de momentul eliberării condiţionate.

Un alt sprijin îl primesc deţinuţii şi din partea Părintelui Arhimandrit
Epifanie, de la Mănăstirea Măgura Ocnei. Pe lângă rugăciunile săvârşite
constant pentru ajutorul divin al acestora şi pentru întoarcerea lor la casele
lor schimbaţi în bine, în oameni care şi-au însuşit o lecţie grea a vieţii,
părintele îi sprijină şi material. Anul acesta, ca şi anul trecut, deţinuţii au
primit o danie bogată constând în cozonac şi pască, suficiente pentru a fi
împărţite, la masă, ca supliment, întregului efectiv.

Alt sprijin ne-a venit în acest an din partea Părintelui stareţ Macarie,
de la Schitul Oituz, care a donat pentru toate camerele de deţinere icoane
noi, pentru înseninarea feţelor de perspectiva păcatului şi bucurarea
sufletelor în aşteptarea mântuirii.

Acestă relaţie nevăzută nu a rămas fără de răspuns. Mulţi dintre
deţinuţi mi-au spus că adorm cu ochii îndreptaţi către piscul pe care se
ridică spre cer Mănăstirea Măgura, ştiind că, indiferent de oră, cineva
se roagă acolo şi pentru ei, singurul geam către lume din camerele lor
nearătându-le altceva decât soluţia la toate problemele omenirii,
căutarea cu prioritate a căii mântuirii sufletelor noastre, celelalte
necesare adăugâdu-se de la sine. Mulţi, de asemenea, mi-au spus că,
în pofida faptului că sunt de la distanţă mare faţă de aceste locuri, nu
concep să plece către case, cu riscul de a pierde puţine legături directe
către acestea, până ce nu vor trece pe la mănăstire să se roage.
Dumnezeu lucrează nevăzut la inimile lor.

În acest an, sărbătoarea cea mai importantă a creştinătăţii, Paştile, s-a
dorit a fi trăită mai intens, din punctul de vedere al bucuriei pe care o aduce, la

nivel de Episcopie luându-se decizia de a-i sprijini pe creştinii aflaţi vremelnic
după gratii.

Astfel, în ziua de 27 aprilie 2006, Penitenciarul din Bacău, Centrul de
Reeducare din Tg. Ocna şi, respectiv, Penitenciarul-Spital Tg. Ocna, şi-au
deschis porţile pentru a primi dania creştinilor din afară pentru cei din lăuntru.

Momentul vizitei s-a aflat nu întâmplător în Săptămâna Luminată, pentru
că dorinţa sprijinitorilor din acest an nu este să-i găsească mereu aici pe cei
din detenţie, ci să le arate faţa frumoasă a umanităţii şi că rolul lor se regăseşte
în liberatate şi nu după uşi zăvorâte. Sunt sprijiniţi pentru că acesta este rolul
Bisericii, de a întinde prieteneşte o mână de ajutor, dar rolul celor care
alcătuiesc Biserica este şi cel de învăţător – de a le arăta că locul lor este în
libertate. Hristos cunoaşte păcatele oamenilor, dar este dispus să le ierte,
plătind preţ de răscumpărare pentru toţi, o dată pentru totdeauna.

La unitatea noastră au fost prezenţi şapte preoţi, în frunte cu părintele
protopop, care au reprezentat parohiile lor şi mesajul de solidaritate şi
împreună părtăşie al parohienilor lor cu cei închişi. Din păcate, a greşi faţă
de societate este foarte uşor şi de multe ori orice neatenţie se poate solda
cu închisoarea. Linia foarte subţire dintre cei liberi şi cei închişi este de prea
multe ori trecută cu uşurinţă. Vizitându-i pe cei aflaţi în detenţie în unitatea
noastră, preoţii şi-au putut vizita şi pe unii dintre cei păstoriţi de acasă, care
acum au nevoie de îndrumare, în urma greşelilor lor, cu atât mai mult.

Toţi deţinuţii au putut primi din partea acestor generoşi preoţi 155 de
pachete conţinând bunuri în valoare de 50.000 de lei vechi – un plic, un pix,
cozonac, pască, o periuţă de dinţi, un săpun, un bic de bărbierit. Privirile celor
care primeau dania erau vii şi pline de recunoştinţă, nu atât pentru valoarea
darurilor absolut necesare, cât pentru gestul simbolic făcut, care demonstra că
pentru cei de acasă, poate pentru cei faţă de care au greşit, oameni sau instituţii
(sunt printre ei şi unii care au intrat prin efracţie în biserici), nu îi privesc cu
răutate, ci ca pe unii care au, cu atât mai mult, nevoie de ajutor.

Uşile camerelor de deţinere s-au deschis larg pentru a primi dania
dumneavoastră, a celor care aţi sprijinit această activitate, aşa cum
mormântul lui Hristos s-a deschis larg pentru a-L lăsa pe Cel înviat să Se
arate lumii. Însă dacă atunci Hristos a plecat către lume, în penitenciarul
nostru El a intrat, cu aceeaşi bucurie, cu ajutorul dumneavoastră.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care au
făcut posibilă această bucurie, iar aceste lucrări plăcute divinităţii să se
formeze într-o constantă, ori de câte ori va fi posibil, pentru că, din păcate,
mereu vor fi semeni ai noştri aflaţi în dificultate, pe lângă povara păcatelor
săvârşite aceştia purtând şi povara unor afecţiuni medicale serioase.

Paştile în penitenciar

Preot capelan Paul - Gabriel VAMANU
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În cursul zilei de joi, 27 aprilie a Săptămânii Luminate,
în conformitate cu Ordinul Episcopiei Romanului nr.949 /
2006, Pr. Protopop Alupei Constantin, asistentul social al
Protoieriei Oneşti şi preoţii: Pr. Panţîru Vasile, Parohia

Buna Vestire – Tg. Ocna, Pr. Ilie Cătălin, Parohia Sfântul
Ilie – Slănic-Moldova, Pr. Nichita Dănuţ, Parohia Sfântul
Gheorghe – Tg. Ocna, Pr. Bugeac Adrian, Parohia Sf.
Treime – Tg. Ocna, Pr. Ciobotaru Dumitru, Parohia Sf.
Ioan – Tg. Ocna, Pr. Barna Costică, Parohia Sfântul
Nicoale – Viişoara, Pr. Genes Constantin, Parohia Precista
– Tg. Ocna, Pr. Ilie Valentin, Parohia Sfântul Gheorghe –
Cerdac, Pr. Zogoreanu Dănuţ, Parohia Sfinţii Voievozi –
Tg. Trotuş, Pr. Mazilu Cristian, Parohia Schimbarea la faţă
– Poieni, Pr. Zgăbei Cătălin, Parohia Sfinţii Apostoli –
Vâlcele, Pr. Isache David, Parohia Dofteana I, Pr.
Postelnicu Sorin, Parohia Larga, Pr. Apostu Mihail, Parohia
Dofteana II şi Pr. Ilie Mircea, Centrul de Plasament au
participat la o întâlnire de suflet la Spitalul Penitenciar şi
Centrul de Reeducare Târgu-Ocna.

Cu această ocazie, întreg soborul de preoţi i-a bi-
necuvântat pe deţinuţi şi le-a alinat suferinţa cu ajutorul

BUCURIA ÎNVIERII ÎN PENITENCIARELE DE LA TÎRGU-OCNABUCURIA ÎNVIERII ÎN PENITENCIARELE DE LA TÎRGU-OCNABUCURIA ÎNVIERII ÎN PENITENCIARELE DE LA TÎRGU-OCNABUCURIA ÎNVIERII ÎN PENITENCIARELE DE LA TÎRGU-OCNABUCURIA ÎNVIERII ÎN PENITENCIARELE DE LA TÎRGU-OCNA
rugăciunilor, al cântărilor bisericeşti şi al unor ajutoare
materiale donate de credincioşii acestor parohii.

Ca recunoştinţă la acest gest umanitar, un deţinut (nu
dăm numele din motive obiective) de la Spitalul Penitenciar

Târgu-Ocna a trimis următorul mesaj de
mulţumire:

«...sunt unul dintre cei multi de la Spitalul
Penitenciar Târgu-Ocna, pe care i-aţi vizitat
si am primit de la dumneavoastră acele mici
atenţii. Am ales această cale scrisă pentru a
vă mulţumi, întrucât este cel mai bun mijloc
prin care îmi pot exprima sentimentul de
respect şi consideraţie faţă de toţi cei care au
fost angrenaţi pentru a ne arăta şi nouă că,
deşi suntem mai păcătoşi decât restul
oamenilor, nu am fost uitaţi, iar cineva s-a gândit
la noi. Vă multumesc, atât în numele meu cât
şi al multora de aici, care au apreciat sincer
gestul dumneavoastră şi vă mai aşteaptă şi cu
alte ocazii să veniţi».

În speranţa că veţi răspunde la fel de
prompt şi cu alte ocazii, Alupei Raluca

Maria, asistent social la Protoieria Oneşti şi toţi

preoţii implicaţi în acest gest umanitar vă mulţumesc
şi vă urează ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească
osteneala.

Păunul, cu penele sale mândre, e pilda obişnuită a
trufiei. Şi totuşi nu este tocmai aşa.

„Păunul, spune un cunoscător al vieţii păunilor, se uită
cu un fel de trufie la penele sale, dar, îndată după aceasta,
caută în jos, şi, privindu-şi picioarele negre şi urâte, rămâne
parcă umilit de ruşine“.

Oricâte daruri ai avea, dragă cititorule, de la Domnul
de Sus, avere, înţelepciune, sănătate, daruri sufleteşti etc.,
uită-te mereu în jos, la neputinţele şi slăbiciunile tale şi
vei scăpa de ispita trufiei!

PILDA  PĂUNULUI

Asistent social, Raluca-Maria ALUPEI
Biroul de Asistenţă socială al Protoieriei Oneşti
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Cu ajutorul lui Dumnezeu, la sfârşitul
lunii mai, curent, am fost învrednicit să fac
un pelerinaj la Bisericile Apocalipsei aflate
în spaţiul Turciei de azi. Despre Bisericile

vizitate aflăm în Sfânta Scriptură, în ultima
carte, Apocalipsa, cum Dumnezeu
transmite scrisori speciale fiecăreia dintre
cele şapte, anume acelora din Efes,
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes,
Filadelfia şi Laodiceea (Apoc cap. 2 şi 3).
Astfel, cu pioşenie şi mare bucurie totodată
am păşit pe tărâmurile Sfintei Scripturi,
mergând astfel în pelerinaj la Izmir, unde
am vizitat biserica Sfântului martir
Policarp. Efesul, unul din primele centre
ale creştinismului, unde Sfântul Apostol
Pavel a înfiinţat o importantă comunitate
creştină, ne-a amintit de suferinţele
Sfântului Apostol Pavel, dar ne-a oferit
nouă, pelerinilor, locul unde se află
mormântul Sfântului Apostol şi Evanghelist
Luca şi locul în care Sfântrul Ioan a scris

prima şi a doua epistolă. Dar ceea ce a
umplut inima noastră de bucurie a fost
binecuvântarea de a păşi în casa în care
a trăit ultimii ani de viaţă Preacurata Maică
a lui Iisus, însuşi pelerinajul nostru fiind
sub patronajul ei, cu harul Fiului său, al
Domnului nostru Iisus Hristos.

La Instanbul, am vizitat faimoasa
bazilică creştină «Sfânta Sofia», azi
muzeu, locul unde Sf in ţ i i  Împăra ţ i
Constantin şi mama sa Elena au dat
Bizanţului şi întregii omeniri semnalul
binecuvântării de a-şi asuma credinţa
ortodoxă, constituind o temelie pentru
Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Dar
multe biser ic i  din t impul Sf in ţ i lor
Împăraţi deopotrivă cu Apostolii, cum îi
cinsteşte Biserica, sunt astăzi doar
ruine. Şi asta datorită marilor păcate de
la Curtea Imperială şi în special marea
fală  în care au alunecat împăra ţ i i
bizantini de mai târziu care au făcut ca
operele grandioase din perioada
constantiniană şi de mai târziu să devină
ruine, poate ş i  ca pedeapsă  de la
Dumnezeu, spre luare-aminte.

Biserica românească «Sfânta
Paraschiva», ctitorie a lui Constantin
Brâncoveanu, Biserica Vlaherne, unde s-
a făcut priveghiul pentru slava Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu, Mânăstirea
«Izvorul Tămăduirii», Mânăstirea «Panto/
crator» şi Patriarhia Ecumenică a Con/
stantinopolului au fost alte locuri sfinte în
care am fost oaspete în acest pelerinaj.

Am avut, de asemenea, binecu-
vântarea să slujesc, de Înălţarea Domnu-
lui, la biserica ctitorită de marele nostru
Constantin Brâncoveanu, în Istanbul. Cu
durere am aflat aici că n-a fost atâta
răutate din partea turcilor la decapitarea
familiei voievodale române cât  a fost din

partea unor boieri români pe care viaţa şi
realizările marelui Voievod le erau
incomode. Intrigile acestora la Poarta
Otomană au cântărit foarte mult la
dispariţia Brâncovenilor.

Am primit un «Certificat de pelerin»
pentru tot acest periplu duhovnicesc pe
care nu l-am putut cuprinde cum se
cuvenea în câteva cuvinte, fa ţă de
importanţa şi măreţia locurilor sfinte, mai

ales a acelora în care  s-au nevoit creştinii
primelor veacuri, în crăpăturile munţilor,
în peş teri ş i  alte locuri ascunse.
Încheierea textului din «Certificat» mi-
aduce mereu aminte de binecuvântarea
lui Dumnezeu revărsată peste mine în
această primăvară: „Bucură-te pelerine
către cer de folosul ostenelii tale!“

PELERIN  LA  BISERICILE  APOCALIPSEI

Arhim. Epifanie

Locurile de nevoinţă ale creştinilor

Biserica lui Constantin Brâncoveanu




