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Rugăciunea este starea de simţire
a lui Dumnezeu
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IZVORUL SĂRAT

A vorbi sau a cugeta în
această lume secularizantă
despre

rugăciune repre-
zintă un demers
provocator şi ris-
cant. Acest fapt
presupune a aduce
în centrul atenţiei o
problemetică fasci-
nantă, dar, para-
doxal, lipsită de
rezonanţă pentru
cultura modernă, în
care este greu să
mai distingi esenţi-
alul de nonesenţial şi normalul de
paranormal. Lumea contemporană, în
marea ei majoritate, nu mai percepe
rugăciunea ca pe o valoare inesti-
mabilă pentru că nu o mai practică şi,
drept urmare, nu-i mai cunoaşte
puterea transfiguratoare, resursele

infinite şi puterea minunată în recon-
fortarea interioară a omului, din toate

punctele de vedere
(afectiv, psihic, spi-
ritual etc). Sfântul
Apostol Pavel îi în-
demna pe primii
creştini să se bucure:
„Bucuraţi-vă puru-
rea în Domnul. Şi
iarăşi zic: Bucu-
raţi-vă!“ (Flp 4, 4).
Bucuria curată iz-
vorăşte din roada
prezenţei Duhului
Sfânt în inima omu-

lui (cf. Gal 5, 22), ceea ce înseamnă
că dobândirea prezenţei permanente a
lui Dumnezeu în cele mai dinăuntru ale
omului conştient se face prin rugăciune.

Apariţia publicaţiei noastre
trimestriale „Sarea pământului“ a izvorât
bucurie în sufletele însetate de cult şi
cultură şi cred că cei mai mulţi cititori
care şi-au atins buzele de „Sarea“ pe
care le-am oferit-o au simţit „că bun este
Domnul“, vorba Psalmistului David. Dar
nu doar noi, cei din Târgu-Ocna,
gustând hrana duhovnicească oferită de
„Sarea pământului“, am simţit că trebuie
să ne apropiem tot mai mult de izvorul
tuturor darurilor care este Iisus Hristos
Mântuitorul. Chiar de la primele numere,
mesagerul nostru spiritual a ajuns până
la cele mai înalte spaţii de aprofundare
cum ar fi Biblioteca Naţională a Româ-
niei şi Biblioteca Academiei Române,
strădaniile noastre şi numele oraşului
nostru fiind cunoscute în domenii tot mai
largi de cercetare.

Ceea ce ne obligă la menţinerea
ştachetei ridicate şi a datoriei de a
învăţa şi de a ne îndemna unii pe alţii la
dragoste şi la fapte bune izvorâte pe
temeiul credinţei în Hristos ne mai vi-
ne încă şi din altă direcţie. „Sarea
pământului“ s-a făcut ea însăşi născă-
toare de alte publicaţii. Citim în

Unul din marii poeţ i ai literaturii
române, George Coşbuc, are o poezie
intitulată, sugestiv, Ideal. În această poezie,
autorul ne povesteşte, în versuri, despre o
tânără fecioară, ce, mergând într-o zi la
fântână pentru a lua apă, întâlneşte un
tânăr prinţ care trecea pe drumul mare.
Tânărul se apropie de fecioară şi o roagă
să-i dea apă să bea, pentru că era foarte
însetat. Fecioara i-a dat, iar la despărţire,

prinţul îi dăruieşte o năframă şi-i spune:
„Iată, păstrează această năframă până la
întoarcerea mea; ea va fi semnul după
care eu te voi recunoaşte; dacă te voi găsi
tot aici, la fântâna aceasta, când mă voi
întoarce, te voi lua de soţie”. Şi prinţul a
plecat mai departe…

˘ ˆ
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Din ziua aceea, tânăra fată nu s-a
mai gândit la altceva decât la acea
întâlnire. Şi în fiecare zi venea la fântână
aşteptând cu nerăbdare ca tânărul prinţ
să se întoarcă aşa cum făgăduise.

Au trecut o zi, o săptămână, o lună, a
trecut un an! Apoi s-au făcut cinci ani, zece
ani, douăzeci, patruzeci de ani
şi ea continua să vină neîncetat
la fântână, sperând că, într-o zi,
totuşi, tânărul prinţ va veni.

Acesta, însă, a întârziat să
vină. Tânăra a îmbătrânit şi, în cele din
urmă, s-a stins din viaţă, acolo, lângă
fântână, cu ochii îndreptaţi spre zarea
unde, cu mulţi ani în urmă, tânărul prinţ
dispăruse…

Trist poem! Tristă întâmplare! Trist
destin! Aşa am exclama fiecare dintre noi,
citind această poezie. Dar, totuşi, în
acelaşi timp, e şi minunată pentru că ne
vorbeşte despre o realitate, un adevăr
indubitabil care trăieşte, de multe ori, în
noi toţi: încrederea, speranţa pe care
simţim nevoia de a o pune în oameni sau,
mai bine zis, numai în oameni.

Tânăra fecioară şi-a pus toată
speranţa şi încrederea ei în acel prinţ, dar
speranţa i-a fost înşelată pentru că tânărul
nu s-a ţinut de cuvânt. De nenumărate ori
întâlnim acest tablou al speranţelor
spulberate, al încrederii înşelate, al
idealurilor neîmplinite, în viaţa de zi cu zi, a
noastră sau a semenilor noştri. Şi poetul
parcă ar vrea să ne spună, prin versurile
sale: „Iată ce înseamnă idealul pe care
voi, oamenii, vi-l construiţi numai cu
puterile omeneşti şi încrederea numai în
oameni; el este, adesea, înşelător şi slab
şi, de multe ori, nu se împlineşte”.

Experienţa de viaţă a multora dintre
noi ne spune că poetul are dreptate,
deoarece, de multe ori, toate nădejdile pe
care ni le-am pus în oameni sau în propria
persoană, ne-au fost înşelate mai
devreme sau mai târziu. Omul promite, îşi
dă cuvântul, face angajamente, făgăduinţe
sieşi sau altuia, dar promisiunea rămâne
doar vorbă. Făgăduinţa nu se împlineşte,
cuvântul dat nu se respectă, şi toate
acestea dintr-un motiv foarte simplu, dar
puternic: omul singur, numai cu puterile
proprii este slab şi nestatornic.

Atunci ne întrebăm: În cine trsebuie
să ne punem încrederea, nădejdea,
speranţa, dacă în oameni nu? În cine
putem avea încredere absolută,
necondiţ ionată? Cine îş i respectă
întotdeauna făgăduinţa?

Răspunsul adevărat la aceste
întrebări ni-l oferă EVANGHELIA;
Evanghelia (Vestea cea Bună) lui Hristos

înseamnă împlinirea făgăduinţei lui
Dumnezeu către omenire, împlinirea,
realizarea unui ideal. Aşteptarea unei
lumi întregi de-a lungul multor veacuri,
cu speranţa de mântuire, de salvare a
fost împlinită de Dumnezeu prin
Evanghelie. Aşteptarea mântuirii nu a fost
în zadar, făgăduinţa nu a fost dezminţită

ci a fost încununată cu împliniri
minunate.

Generaţii după generaţii au fost unite,
de-a lungul timpului, până la Întruparea
Fiului lui Dumnezeu, prin această
aşteptare şi speranţă în împlinirea
făgăduinţei făcute, nu de om, ci de
Dumnezeu, imediat după căderea omului
din har: „Duşmănie voi pune între tine şi
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei;
ACELA îţi va zdrobi capul…” (Fac III, 15). A
aşteptat omenirea, ca şi fecioara din
poezie, însă, de data aceasta, Cel care
făgăduieşte este Prinţul cel Mare,
Dumnezeu-Creatorul cerului şi al
pământului. Ne putem închipui un lanţ
de sute, mii, zeci de mii de oameni, stând
de-a lungul istoriei, îndreptaţi cu sufletul
lor către aceeaşi ţintă care avea să se
împlinească într-o bună zi, „la plinirea
vremii”, în chip minunat şi desăvârşit.

Iată diferenţa dintre Dumnezeu şi
oameni, dintre făgăduinţa lui Dumnezeu
şi promisiunile făcute de oameni. Iată în
cine trebuie să ne punem nădejdea şi
încrederea. DUMNEZEU este temeiul
cel adevărat al încrederii noastre! El este
stânca cea tare pe care trebuie să ne
clădim viaţa; El este Cel care nu ne
înşeală aşteptările niciodată şi Îşi ţine
întotdeauna cuvântul!

Când ne punem încrederea în
Dumnezeu ştim cu siguranţă că orice
aşteptare nu este în zadar; ştim că la
sfârşitul unui drum lung parcurs cu
încrederea că ajungem la destinaţie,
Cineva ne aşteaptă cu părintească
dragoste. Un astfel de drum este viaţa
omului pe pământ şi trecerea lui prin
timpul efemer.

Toţi trăim sub această problemă a
timpului, a vremii care ne stăpâneşte. „Nu
vremurile sunt sub om, ci bietul om sub
vremi” spune cronicarul Miron Costin, la
începutul cronicii sale. Trecând prin
această înşiruire de clipe, ceasuri, ani,
decenii, secole ce constituie timpul şi pe
care nu-l putem stăpâni, omul trebuie să
aibă un reazem, un sprijin, o nădejde care
să-l poată face biruitor asupra timpului

trecător, să-l scoată de sub „vremuri” şi să-l
ancoreze în veşnicia lui Dumnezeu. Altfel,
omul, biruit de multele şi, deseori, grelele
zbuciumări ale vieţii, poate ajunge în
pericolul de a crede că toate strădaniile lui
sunt zadarnice.

Însă chiar dacă omul este sub vremuri,
şi vremurile sunt sub cineva şi acest

„Cineva” este Dumnezeu!
Acesta este răspunsul
minunat pe care ni-l dă
credinţa noastră şi ne poate
umple sufletul de bucurie,

încredere, speranţă; el dă vieţii noastre un
sens, inimii noastre o temelie puternică
pe care să ne sprijinim, sufletului nostru
un port unde să ne ancorăm nădejdea că
nu suntem singuri, părăsiţi şi sub vremi, ci
Îl avem pe Dumnezeu care ne poate ridica
deasupra vremurilor şi a oricăror încercări,
necazuri şi ispite.

„…Ca să nu ne punem încrederea în
noi (în oameni), ci în Dumnezeu, Cel ce
înviază pe cei morţi” ne spune Apostolul
Pavel (II Cor I, 9). Glasul lui Dumnezeu, prin
profetul Isaia, ne încredinţează: „Ia aminte
la Mine, poporul Meu, şi voi, neamuri, fiţi cu
urechea la Mine, că de la Mine va veni
învăţătura şi legea Mea va fi lumina
popoarelor. Dreptatea Mea este aproape,
vine mântuirea Mea şi braţul Meu va face
dreptate popoarelor, întru Mine vor nădăjdui
ţinuturile cele îndepărtate, că de la braţul
Meu asteaptă scăparea. Ridicaţi la ceruri
ochii voştri şi priviţi jos pămânul; cerurile
vor trece ca un fum şi pământul ca o haină
se va învechi; locuitorii vor muri ca muştele,
mântuirea Mea va dăinui în veac şi în veac
şi dreptatea Mea nu va avea sfârşit.
Ascultaţi-Mă pe Mine, voi, cunoscători ai
dreptăţii, popor care eşti cu legea Mea în
inimă!… Dar dreptatea Mea va rămâne în
veac şi mântuirea Mea din neam în neam”
(Is 51, 4-8 ).

Numai Dumnezeu, Stăpânul vea-
curilor, poate vorbi astfel, iar pentru cei
credincioş i cuvintele Lui sunt viaţă
adevărată, putere, încredere şi mântuire.

Vremurile tulburi şi frământate pe care
le tră im ş i în care minciuna, falsul,
neîncrederea, lipsa seriozităţ i i ş i a
verticalităţii, suspiciunea, promisiunile
mincinoase, călcarea cuvântului dat etc.,
tind să se cronicizeze în viaţa societăţii la
toate nivelurile, ne determină şi mai mult
ca să discernem în cine să ne punem
încrederea şi să înţelegem că Dumnezeu
este unica şi adevărata alternativă.

Să avem deplină încredere în EL, să-L
iubim, să-L ascultăm şi să-I slujim cu toată
încrederea pentru că nu ne va dezamăgi
niciodată!
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editorialul buletinului parohiei «Sfântul Ilie», din Slănic-
Moldova, numit providenţial „Izvorul numărul unu“ şi purtând
data de naştere 20 iulie 2006, că „odată cu apariţia ziarului
«Sarea pământului» la Târgu-Ocna, familia Dumitru şi Maria
Ţainea au vrut un astfel de ziar şi în Slănic Moldova“. Prin
urmare, făcându-se născătoare şi de alte
publicaţii, „Sarea pământului“ trebuie să-şi
asume şi responsabilitatea paternităţii,
ceea ce îi obligă atât pe cei care scriu, cât şi pe noi toţi,
care citim, să conlucrăm la însănătoşirea socială şi spirituală
a comunităţii noastre. Şi prin a noastră, la a altora.

Să punem aşadar sare în izvorul care a descuiat
pântecele pământului şi din piatră seacă a izbucnit spre
astâmpărarea însetaţilor după neprihănire. Să ne gândim la
două modele biblice de sfinţire a apei. Unul este cel al apei
amare de la Mara, din vremea lui Moise, pe care Dumnezeu
a prefăcut-o în dulceaţă pentru popor, prin puterea Crucii. Al
doilea este cel cu apele cele vătămătoare din vremea lui
Elisei care au fost drese cu sare. Şi unul şi altul sunt icoane
cum nu se poate mai frumoase ale lui Hristos Cel care a dat
lumii izvoarele cele dulci pentru astâmpărarea setei şi
izvoarele cele sărate pentru astâmpărarea bolilor. Că ce-i
mai de dorit pentru omul ars de sete decât să poposească
la umbră lângă un izvor de apă dulce ca să-şi răcorească

setea. Şi ce-i mai de folos omului bolnav decât să guste din
ceea ce nepreţuita farmacie a pământului oferă în dar celor
copleşiţi de suferinţe: leacul izvoarelor sărate (bogate în săruri)
dătătoare de sănătate?

Şi iarăşi, tot de la Dumnezeu avem izvoarele cele reci
pe care în zăduful zilei le caută omul spre astâmpărarea
arşiţei. Ca şi pe cele calde, de folos pentru astâmpărarea

răcelilor.
Dacă astfel de izvoare dulci sau sărate,

reci sau calde, ne sunt de atâta trebuinţă
pentru trup, cu mult mai mult trebuie să înţelegem că sunt
importante pentru suflet izvoarele vieţii nemuritoare ce
năvălesc din Hristos, Cel pururea curgător. Prin urmare,
„Sarea pământului“, izvor de apă dulce pentru însetaţii de
adevăr, izvor de apă sărată pentru copleşiţii de boli sufleteşti
– şi cine ar putea spune că n-are nevoie de amândouă? –
trebuie să devină răspunsul nostru înţelept la revărsarea iubirii
dumnezeieşti.

Într-o vreme când atâţia oameni nu găsesc să dea nici
măcar un strop de apă din aceste izvoare binefăcătoare în
cea mai cumplită dintre suferinţele lui Hristos, cele de pe
Cruce, suportând şi plătind păcatul lumii, ci-I oferă încă tot
oţet şi fiere, să fie «Sarea pământului», «Izvorul numărul
unu» şi toate publicaţiile ziditoare de suflet picături de apă
pe buzele Răstignitului de pe Golgota ce ard de dorul
înveşnicirii Creaţiei Sale.

IZVORUL SĂRAT

Mântuitorul Iisus Hristos
zice: „Mulţi vor veni în
 numele Meu zicând:

Eu sunt Hristos şi pe mulţi îi vor
amăgi... Căci se vor ridica hristoşi
mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor
da semne mari şi chiar minuni, să
amăgească de va fi cu putinţă şi pe cei
aleşi“ (Matei 24, 5-24).

Nu puţini au fost cei care au afirmat
că sectele sunt cel dintâi semn
apocaliptic, dar oare ce sunt sectele şi
ce reprezintă ele? Sunt întrebări pe care
mulţi oameni şi le pun, puţini au găsit
răspunsul exact, alţii îl ignoră, iar alţii
sunt curioşi şi aceasta îi poate duce chiar
până la a deveni adepţi ai unei secte.

Sectele ar putea fi definite ca fiind
„comunităţi religioase desprinse dintr-o
Biserică oficială“. Şi mai concret
vorbind secta religioasă se defineşte ca
fiind „o comunitate religioasă formată
prin separarea de un alt grup sau din
alte grupări religioase, faţă de care se
află în opoziţie doctrinară şi care
cuprinde persoane din diverse clase şi

„Mulţi vor veni să amăgească!“
pături sociale, fără limite teritoriale.
Putem de asemenea spune că „sectele
sunt grupări religioase ce s-au rupt din
Biserica Apostolică întemeiată de
Hristos, schimbând dogmele credinţei
şi explicând după mintea lor Sfânta
Scriptură”. Ele au o diversitate mare
ce vine din multitudinea de idei şi de
practici pe care le propovăduiesc.

Cum să nu existe eretici, dacă în
urma păcatului strămoşesc au apărut
„inimi rele din care purced gânduri rele”
(Matei 15, 19)? Dacă cei dintâi oameni
au ascultat de satan când acesta i-a
îndemnat să mânânce din pomul oprit,
acţiunea răului nu încetează nici astăzi
să tulbure minţile şi viaţa spirituală a
credincioşilor. Fericitul Augustin
completează această idee afirmând că
„sectele se nasc din mândrie şi de n-ar
fi mândrie, n-ar fi eretici. Ea e cea care
naşte erezii şi le menţine cu o aprigă
luptă, ca pe nişte adevăruri veşnice”.

Caracteristicile sectelor, cauzele
apariţiei şi dezvoltării lor sunt multiple
şi se diferenţiază de la comunitate la

comunitate. Nu există secte religioase
care să aibă aceleaşi cerinţe către
adepţii lor. Ele au continuat şi continuă
să apară şi să dispară, adaptându-se în
fiecare ţară factorilor favorabili exis-
tenţei lor.

Dintre cauzele apariţiei sectelor
religioase putem aminti:

1. Dorinţa de noutate şi originalitate
cu orice preţ a unor oameni;

2. Dorinţa unora de a fi conducători
cu orice preţ, dorinţă neîmplinită în alt fel;

3. Pofta de câştig nemeritat care îi
face pe unii să-şi vândă sufletul şi
credinţa străbună, devenind propo-
văduitori ai unor rătăciri;

4. Slăbirea şi răcirea credinţei,
precum şi necunoaşterea temeinică a
propriei credinţe poate duce la erezii;

5. Mulţi oameni nu se mulţumesc să
găsească adevărul în Catehism sau în
alte cărţi de învăţătură, ci caută singuri
în Biblie uitând cuvântul Scripturii care

Preot Cristian MAZILU

(continuare în p. 5)
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Rugăciunea este, deci, marele

secret pe care lumea din Biserica
primară îl trăia plenar, însă, din păcate,
lumea modernă nu-l mai descifrează.
Rugăciunea este strategia optimistă
pentru aflarea fericirii pierdute, cum îi
răspunsul la toate problemele pe care
viaţa sau societatea în care trăim ni-l
înfăţişează.

S-au dat multe definiţii rugăciunii,
unele mai frumoase decât altele.
Amintesc doar una: rugăciunea este
starea de simţire a lui Dumnezeu. Mii
de oameni din lumea noastră sunt
dornici de o întâlnire cu Dumnezeu şi
sunt dispuşi să dedice pentru aceasta
foarte mult timp din viaţa lor. Aceştia
sunt oameni ai rugăciunii permanente.
Ei devin „teologi” fără să studieze
structurat ştiinţa teologiei. De
fapt, Sfântul Evagrie Ponticul a
sesizat aceasta de foarte mult
timp zicând: „cel care se roagă
este teolog”. Adică cel ce ştie
să intre prin rugăciune în legătură
directă cu Dumnezeu, acela se
odihneşte în El participând la
Taina persoanei Lui fără să se
confunde cu El, iar Dumnezeu îi
descoperă noi valori spirituale şi
noi sensuri ale existenţialităţii.
Puterea cu care Dumnezeu se
descopoeră unui suflet smerit şi
sincer în rugăciune, depăşeşte de
infinite ori forţa viziunii sau a
vedeniei. Viziunea sau arătarea
lui Dumnezeu, a unui înger sau a
unui sfânt, constituie pentru mulţi
oameni ai zilelor noastre garanţia
supremă a realităţilor transce-
dentale. Cu toate acestea viziu-
nea se pretează la foarte multe
iluzii. Ea presupune o relevare
exterioară a unui personaj
oarecare, fie el sfânt, în timp ce
rugăciunea păstrează marile
experienţe în plan interior. Pe
Dumnezeu nu trebuie să-L vezi,
ci trebuie să-L simţi. Întâlnirea
cu El în rugăciune constituie o
experienţă interioară atât de
complexă şi adâncă, încât
aceasta nu poate fi exprimată
prin limbajul convenţional, pentru
că mintea şi inteligenţa trebuie să
se oprească în faţa misterului
divin. Dumnezeu rămâne inefabil,

iar întâlnirea noastră în rugăciune cu
El rămâne suprema descoperire a
omului, aici, în „valea plângerii”.

Trebuie să subliniem şi faptul că
rugăciunea autentică are exigenţele ei.
Ea nu se dobândeşte în mod automat,
fără anumite eforturi din partea noastră.
Rugăciunea curată, adevărată presupune
prezenţa Duhului Sfânt, care El Însuşi
se roagă în noi „cu suspine negrăite”
(Rom 8, 20). Deci, rugăciunea adevărată
este condiţionată de venirea Duhului
Sfânt, de o „epicleză“ a Duhului Sfânt,
făcută nouă, fiecăruia, în mod individual.
Duhul Sfânt, odată coborât în inima
noastră, ne face să trăim în planul
realităţilor divine şi umane, iar rugăciunea
se realizează de la sine, fără nici un efort
uman, întrucât Dumnezeu doreşte tot cea
ce dorim noi pozitiv şi util în perspectiva

întâlnirii cu El. În acel moment viaţa
noastră devine viaţa Lui, voinţa noastră,
voinţa Lui, lucrarea noastră, lucrarea Lui.
Deci, El se alătură aspiraţiilor noastre pe
care le înalţă şi le înnobilează, le conferă
o nouă dimensiune şi o nouă finalitate, le
sporeşte în demnitate şi amploare, dân-
du-le perspectiva vieţii veşnice. În acelaşi
timp, Duhul Sfânt, transformă „tenta-
tiva” noastră de rugăciune în rugăciune
autentică. Omul, de unul singur, nu este
capabil de rugăciune, întrucât aceasta
este o întreprindere în doi. Este o
conlucrare, o împletire de eforturi, o
întâlnire între om şi Dumnezeu.

Prin urmare, rugăciunea, ca
prezenţă şi lucrare a Duhului Sfânt în
om, aduce mângâiere, pace, linişte şi
bucurie şi ea ne dă prilejul fericit să
ne unim cu Dumnezeu, izvorul

bucuriei şi al vieţii veşnice. De
aceea rugăciunea a fost numită
de către Sfinţii Părinţi „respi-
raţia sufletului”, „termometrul
credinţei”, „lucrarea minţii
ascunsă în inimă“ etc.

Pentru a dobândi aceste
bunătăţi inefabile, Biserica,
mamă care pregăteşte fiii ei
pentru întâlnirea supremă cu
Dumnezeu, învaţă şi pune la
dispoziţie mijloacele de dobândire
a acestui atribut fiinţial. Unul din
aceste mijloace este  punerea la
dispoziţia celor care vor să se
roage a diferite cărţi de rugăciuni,
în care creştinul găseşte tot ce
are nevoie pentru a intra în
comuniune cu Dumnezeu în orice
moment al zilei. Dar, din păcate
aceste cărţi de rugăciuni apar
fără binecuvântarea noastră, a
ierarhilor, iar unele rugăciuni,
alcătuite la întâmplare, pe lângă
faptul că sunt neinspirate, pot
avea un conţinut teologic eronat
şi nu aduc folosul scontat. De
aceea, îi sfătuim pe credincioşii
noştri, prin intermediul acestei
publicaţii, să-şi procure cărţi de
rugăciuni, acatistiere, psaltiri etc.
numai de la Biserică şi pe cele
care sunt tipărite sub Binecu-
vântarea unui ierarh al Bisericii
noastre Ortodoxe.

Fie ca Dumnezeu să îi sbine-
cuvânteze pe toţi cei care se roagă
în Duhul Bisericii!

Rugăciunea este starea de simţire a lui Dumnezeu

ASCULTĂ, IISUSE

Ascultă, Iisuse, o rugă de jar
Din locul în care se nalţă spre Tine
Şi toarnă-mi în suflet tărie şi har

Să nu mă-nspăimânte talazul ce vine.

Alină-mi durerea în drumul cel lung
Şi-mi mângâie dorul trezit dimineaţă,

O candelă-aprinsă să-l am când ajung
Cununa iubirii în veşnica viaţă.

Şi-ajută-mi iubirii ’nainte de-apus
Să-mpartă mai rodnic sfinţita comoară
În cântec şi-n raze să-mi zboare în sus
Dorinţa de-Acasă plângând în cămară.

Iisuse, lumină-mi seninul meu tot,
Împarte-mi deasupra azurul în două

Cât dorul să-mi scape ca tainic să pot
Să-Ţi scriu o cântare cu pana cea nouă.

Şi-apoi orice noapte şi-ar face sălaş
Eu fi-voi cu Tine deasupra-n lumină...

O, Doamne, deschide-mi mai grabnic făgaş
Iubirii aprinsă de doruri să vină.

Presb. Nina RONCEA



Nr. 3 / iul - sept 20065SAREA PĂMÂNTULUI

spune: „Cum aş putea să înţeleg, dacă
nu mă va călăuzi cineva?“ (Fapte 8, 31).
Deci, nepriceperea de a interpreta, duce
la multe îndoieli şi concluzii greşite legate
de un text scripturistic.

Sectele apar şi dispar, deoarece nu
au tradiţie şi consistenţă în doctrină; ele
acţionează într-un timp şi un spaţiu mai
mare sau mai mic şi, de regulă, biografia
întemeitorilor se confundă cu începutul
activităţii sectare respective.

  Sectarismul creştin s-a ivit odată
cu creştinismul. Cel mai clasic exemplu
e cel al lui Simon Magul care a încercat
să cumpere de la apostoli puterea de a
sfinţi prin punerea mâinilor, precum şi
ereziile din Corint care tăgăduiau
posibilitatea învierii morţilor.

În timpul postapostolic, s-au ivit noi
erezii care au fost cu adevărat o primejdie
pentru Biserică. În secolul al II-lea apare
gnosticismul, în secolul al III-lea şi al IV-
lea arianismul. Au urmat apoi nesto-
rianismul, macedonianismul, apolina-
rismul, toate purtând numele înteme-
itorilor, iar în secolul al VIII-lea şi al
IX-lea iconoclasmul care a desfăşurat o
luptă aprigă împotriva Ortodoxiei.

O mare amploare a avut în secolul
al XVI-lea Reforma religioasă începută
în apus de către Luther, continuată de
către Calvin şi de alţi numeroşi
reformatori, având ca efecte
desprinderea de Biserică a multor
comunităţi protestante.

În fine, în secolul al XIX-lea a avut
loc o nouă diversificare în rândul
protestanţilor, care duce la apariţia unor
grupări religioase neoprotestante, care
i-au o mare amploare.

Modalitatea de pătrundere a sectelor
este, în special, prin intermediul
predicatorilor misionari, care nu ţin cont
că prozelistismul este interzis prin legi
internaţionale şi duc o luptă acerbă pe
stradă, în pieţe, în gări, în mijloacele de
transport în comun. Ei folosesc broşuri
ieftine în conţinut, dar frumos realizate,
încercând să scoată în evidenţă doar
intenţiile „nevinovate“ ale ideologiei lor.

O nouă  metodă  este, de
asemenea, vânzarea ambulantă a unor
cărţi cu subiect laic la modă, pe preţuri
mici şi, eventual, pe datorie, pentru a
putea menţine o legătură aparent
nevinovată cu persoana respectivă,
urmând ca la vizitele următoare să i

„Mulţi vor veni să amăgească!“
(urmare din p. 3) se afle nemulţumirile, intimităţile

familiei şi apoi, după câştigarea
încrederii (sau a unei eventuale
prietenii), să se încerce racolarea sa.

Şi majoritatea tarabelor de pe
stradă, unde se oferă servicii medicale
gratuite (cum ar fi măsurarea tensiunii
arteriale sau stabilirea glicemiei), aparţin
tot sectanţilor care caută să câştige
bunăvoinţa celor aflaţi în dificultate.

Acolo unde creştinii nu sunt bine
orientaţi în probleme de credinţă, acolo unde
nu există demnitate, sectanţii duc o mare
luptă de penetrare a scutului slab al credinţei
acestora. Trufia minţii lor îi face să se
socoteacă luminaţi şi să creadă că ştiu a
tâlcui Scriptura, mai bine decât preoţii care
au învăţat ani buni şi au primit şi Sfânta
Taină a Hirotoniei prin puterea episcopilor.

Creştinii adevăraţi nu trebuie să
dea ascultare unor astfel de oameni.
Ei trebuie să se ferească de dezbinare,
căci dezbinarea scade puterea unui
popor sau a unei comunităţi. Păstrarea
unităţii credinţei şi a Tradiţiei Bisericii
e o prioritate şi de aceea orice bun
creştin trebuie să-i îndemne şi pe alţii
să rămână statornici în istorica şi
dreapta credinţă a poporului român.

În fiecare an, în ziua de
9 noiembrie, Biserica îl cinsteşte
pe Sfântul Mucenic Claudiu. Aces-
ta a primit cununa muceniciei la
Sirmium, în timpul unuia dintre cei mai cruzi
persecutori ai creştinilor – împăratul roman
Diocleţian.

Istoria Bisericească nu
reţine prea multe date în
legătură cu viaţa sa. Locuia în apropiere de Sirmium
şi se ocupa cu cioplitul în marmură. A primit botezul
împreună cu Castorius, Nicostratus, Sempronianos
şi ei cioplitori, de la episcopul Chiril al Antiohiei,
care era exilat în aceste ţinuturi. Refuzând să
sculpteze statui sau alte lucrări închinate diverşilor
zei păgâni, împăratul Diocleţian a poruncit ca Sfântul
Claudiu împreună cu alţi patru creştini să fie închişi
de vii în sicrie de plumb şi aruncaţi în râul Sava.

Un creştin cu numele Nicodim
a scos, în ascuns, sicriele din apă şi
le-a îngropat după rânduiala creştină,
ca pe nişte odoare de mare preţ.

Cei cinci sfinţi mucenici, prin curajul şi dăruirea
lor faţă de Hristos, sunt modele pentru creştinii de

astăzi care, de multe ori, sunt
puşi în faţa compromisului şi a
ispitei de a ceda în faţa suferinţei.

Pe Sfântul Mucenic Claudiu să-l cinstim cu
troparul: „Mucenicul Tău, Doamne, Claudiu, întru
nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la
Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe
chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor
neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui,
mântuieşte sufletele noastre, Hristoase
Dumnezeule“.

 

SFÂNTUL CLAUDIUSFÂNTUL CLAUDIUSFÂNTUL CLAUDIUSFÂNTUL CLAUDIUSFÂNTUL CLAUDIU

Protosinghel Claudiu PANŢIRU
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TRANSPLANTUL DE ORGANE - EXPRESIE A IUBIRII...

Transplantul de organe
este mai mult decât
sentimentul milei sau al
compasiunii faţă de
semenul nostru. Este
mai mult decât un act
de generozitate sau
altruism: este actul de
totală dăruire ce merge
până la jertfă ca ex-
presie a iubirii maxime,
salvatoare.

Viaţa noastră este un dar al lui
Dumnezeu pe care l-a făcut fiecăruia
dintre noi în parte. Acest dar ne este
de mare preţ pentru că vine de la
Dumnezeu şi el trebuie conformat cu
dorinţa şi voinţa lui Dumnezeu: „Pentru
că noi nu suntem ai noştri ci am fost
răscumpăraţi cu mare preţ.”

Pentru că suntem formaţi din trup
şi suflet, viaţa noastră e legată de
pământ şi de cer în acelaşi timp.

Trupul nostru este supus deseori
unor încercări de sănătate. Uneori se
ajunge că printr-un tratament medi-
camentos nu putem readuce starea de
sănătate necesară unei vieţi norma-
le. Alteori, chiar şi intervenţiile
chirurgicale nu rezolvă totul şi atunci
apare necesitatea unor transplanturi
de organe prelevate de la alte
persoane.

În acest context, viaţa noastră
depinde de a altor confraţi ai noştri,
de dragostea şi jertfelnicia lor.

Suferinţa este o realitate pe care
nu o putem nega şi nici nu o putem
îndepărta din viaţa noastră.

De aceea, Biserica se roagă ca
fiii săi să aibă parte de „sfârşit
creştinesc, fără durere, neînfruntat şi
în pace”.

Când suferinţa apare totuşi,
comportamentul nostru trebuie să fie
dinamic, compătimitor şi participativ
faţă de aproapele, făcând tot posibilul
pentru a-i uşura suferinţa.

Creştinul înţelege cauza suferinţei,
precum şi faptul că Dumnezeu poate
să utilizeze chiar răul spre bine, astfel
putând înţelege şi sensul ascuns al
suferinţei.

Creştinului nu-i este îngăduit să aibă
o atitudine pasivă faţă de boală şi faţă
de suferinţă, nici când el are parte de
ele, nici când alţii sunt victima acestora.

Mântuitorul Însuşi nu a rămas
indiferent la boala şi suferinţa altora,
vindecându-i  pe mulţi. El Şi-a asumat
suferinţa lumii şi a anulat-o prin propria
suferinţă, „spre învierea vieţii” (Ioan V, 29).

Biserica luptă împotriva păcatului
şi a suferinţei. Dar dacă medicina are
drept obiectiv ameliorarea şi eventual

înlăturarea suferinţei şi a bolii, Ea a
binecuvântat şi binecuvintează
strădaniile medicilor. Nu întâmplător în
calendarul creştin se găsesc sfinţi
consacraţi cu numele de „doctori”,
adică medici.

În practica lor, medicii folosesc
mijloace extraordinare. Unul dintre
acestea este transplantul de
ţesuturi şi organe.

„Prin transplant de ţesuturi şi
organe se înţelege acea activitate
medicală complexă care în scop
terapeutic înlocuieşte ţesuturi sau

organe umane, compromise morfologic,
din corpul uman, cu  alte organe sau
ţesuturi dovedite ca fiind sănătoase”
(Legea 2/8/1998).

Această practică a transplantului
îşi propune să transforme suferinţa în
nădejdea prelungirii vieţii, fără însă a
suprima altă viaţă (nimeni nu trebuie
ucis pentru ca să trăiască altcineva).

În ceea ce priveşte tipurile de
transplant, ele sunt multiple.

La realizarea transplantului sunt
necesare nişte principii fundamentale de
care trebuie să se ţină cont, şi anume:

1. Dacă transplantul va risca grăbirea
morţii pacientului în caz de nereuşită sau
supunere la o traumă mai mare, fără
certitudinea reuşitei, el nu trebuie efectuat.

2.  Să se apere viaţa donatorului şi
a primitorului.

Sub aspect etic, transplantul de
organe este mai mult decât sentimentul
milei sau a compasiunii faţă de semenul
nostru. Este mai mult decât un act de
generozitate sau altruism: este actul de
totală dăruire ce merge până la jertfă
ca expresie a iubirii maxime,
salvatoare.

Dacă din milostenie, dai dintr-al tău,
prin jertfă dai din tine sau pentru tine.
Dacă la baza izbăvirii omului stă jertfa
supremă a Fiului lui Dumnezeu,
transplantul de organe ca act de
jertfă, este modul cel mai înalt de
imitare a lui Hristos, singurul obiectiv
fiind salvarea vieţii şi alinarea
suferinţei umane.

În România, prelevarea şi
transplantul de ţesuturi  şi organe u-
mane au fost legiferate în anul 1997.

Care este poziţia Bisericii ?
Din punct de vedere creştin,

moartea are două accepţiuni:
1. Moartea veşnică este îndepăr-

tarea omului de Dumnezeu prin
păcate.

2. Moartea fizică intervine prin
despărţirea sufletului de trup.

Din punct de vedere medical, se
vorbeşte de mai multe morţi, şi anume:

a. Moarte aparentă.
b. Moarte clinică.
c. Moarte biologică.

d. Moarte cerebrală.
Se apreciază că aceia care au

efectuat primul transplant de organe în
istorie au fost Sfinţii Cosma şi Damian
(Sec. al IV-lea) care  au  grefat piciorul
unui cadavru aflat în a patra zi de
deces, unui bolnav cu piciorul
cangrenat. Şi omul s-a însănătoşit.

Această vindecare dovedeşte că
Biserica nu se opune transplantului de
organe, numai că acesta trebuie făcut cu
respectarea legilor şi garantarea vindecării
celui bolnav şi fără a provoca noi suferinţe
sau invaliditate donatorului viu.

În ce priveşte aceste transplanturi,
Biserica poate fi de acord cu faptul că
atunci când se întocmesc nişte liste
pentru operaţii, ele să fie respectate.
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...FAŢĂ DE APROAPELE

Preot Constantin GENES

În multe case găsim permanent pe
masă un coş cu fructe. Mere,  portocale,
banane sau amestecate, care de care
mai frumoase şi mai îmbietoare, dar fără
nici o semnificaţie prin aranjament sau
poziţie. Nu am găsit vreo consemnare
ca cineva să se fi gândit să transmită
un mesaj prin fructele care sunt puse
pe masă decât în lumea spionilor sau a
curtezanelor, o lume în care mesajele
nu sunt purtătoare de sensuri
mântuitoare. Dar să spunem că avem o
familie care pentru a-i învăţa pe copii să
citească semnele prin care Dumnezeu
le vorbeşte, pun pe masă portocale
atunci când este prăznuit sfânt cu „cruce
neagră” sau banane când este „cruce
roşie”. Alte fructe: smochine când este
Evanghelia cu smochinul neroditor pentru
a-i determina pe copii să aducă roade
prin fapte bune. Struguri când se citeşte

Fructele care „vorbesc“
Evanghelia cu viţa şi mlădiţele etc. O
înţelegere şi un cod între membrii familiei
respective!

 Am făcut această introducere
pentru a vă arăta că şi prin aşezarea
unor fructe pe masă, pe un platou, se
poate transmite un mesaj care să ne
întoarcă privirea la Dumnezeu. Două -
trei mandarine, uneori mai multe
portocale sau mere pe colacul de la
înmormântare nu sunt puse întâmplător!
Acolo unde se mai găseşte câte o
bătrână înţeleaptă, veţi găsi în colac
înfipte beţişoare legate în forma crucii,
pe care se înfig feliuţe de măr sau prune
(valea Slănicului). Credincioşii gândesc
că aceste fructe sunt puse pentru a fi
împărţite după citirea rugăciunilor şi aşa
este. Vor fi împărţite, dar de ce au fost
puse acolo? De ce nu lipsesc măcar
de la o singură înmormântare?

Membrii familiei îndurerate şi
cutremurate de întrebările: «Ce este
moartea? De ce este moartea în lume?
De ce a murit fratele sau părintele
nostru?», cu mâinile tremurânde, aşază
fructele pe colac fără a-şi da seama că
tocmai când fac acest lucru îşi dau
răspuns la frământătoarele întrebări,
comune tuturor oamenilor, din toate
timpurile, în faţa morţii. Răspunsul este
dat de ei înşişi atunci când pun fructele,
pentru că aceste fructe, beţişoarele sau
în unele cazuri un pom împodobit ca la
Crăciun - cu bomboane, ciocolată,
biscuiţi (zona Bicaz, judeţul Neamţ) -
sunt un simbol al pomului din mijlocul
Raiului din care a mâncat Adam şi astfel
a adus moartea în lume. Colacul este
Raiul şi Trupul Domnului în acelaşi timp.
În mijlocul Raiului, a colacului (foarte
rar, alături) sunt puse fructele, pentru
că Pomul oprit din care a mâncat Adam
era în mijlocul Raiului (Facere 3,4) !
Păcatul a adus moartea în lume şi
acest adevăr este mărturisit la fiecare
înmormântare de oameni, poate în mod
inconştient, mânaţi de tradiţie, dar
totdeauna în Duhul Sfânt.

Beţişoarele legate cu aţă sau, şi mai
cifrat, prezenţa unui singur măr pe
colac, sunt un mesaj pentru toţi cei
prezenţi, de a nu mai păcătui. Fructul
ne arată păcatul săvârşit de Adam şi
Eva. Păcatul aduce moarte, în primul
rând sufletească: „Din toţi pomii Raiului
poţ i  să mănânci, dar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să nu
mănânci, căci în ziua în care vei mânca
din el, cu moarte vei muri!”(Facere 2, 17)
Adam nu a murit trupeşte, dar a murit
sufleteşte atunci când a păcătuit, aşa
cum murim şi noi de fiecare dată când
păcătuim. „Tu vino după Mine şi lasă-i
pe cei morţi să-şi îngroape morţii!”
(Matei 8, 22), spune Mântuitorul, pentru
că numai cine este cu El - aşa cum
erau şi sunt s Apostolii şi sfinţii -
trăieşte în veci, este viu sufleteşte. Nu
întâmplător ultima Duminică înainte de
Postul Mare se numeşte Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai, pentru a ne
arăta care este consecinţa nepostirii:
pierderea comuniunii cu Dumnezeu.

Acum, după ce am văzut înţelesul
unui fruct aşezat într-un anume loc în
biserică, fructele din casă parcă vor să
ne spună şi ele ceva. Cu atât mai mult
cu cât nimeni nu ştie dacă fructul
Pomului oprit era măr, pară, banană
sau portocală. Sfânta Scriptură nu
spune că era măr!

Preot Cătălin ILIE

Comerţul cu organe este con-
damnabil. De asemenea, nici cazurile
în care oameni ajunşi în lipsuri cumplite
îşi oferă organele spre vânzare nu pot
fi acceptate.

Re fuzul  de  a  dona organe
pentru transplant în timpul vieţii sau
după moarte nu este justificat de
ideea că la Învierea de Obşte tru-
purile vor învia cu „inventarul”
complet. Învierea morţilor va fi un
act de nouă creaţie a lumii şi a
omului, după modelul trupului înviat
al Mântuitorului .

Biserica binecuvântează orice
practică medicală în vederea alinării
suferinţei din lume.

În ce priveşte declararea morţii
reale (părăsirea trupului de către suflet)
identificată cu moartea cerebrală, legal
declarată, trebuie respectată cu
stricteţe. Aceasta trebuie făcută de o
echipă medicală legală, neimplicată în
acţiunea de transplant.

Biserica nu poate fi de acord cu
transplantul de ţesuturi embrionare
care poate afecta sănătatea fătului.

De asemenea, respinge tendinţa
unora de a deveni donatori de organe,
cu condiţia să fie eutanasiaţi.

Biserica binecuvântează persoa-
nele care pot face asemenea sacrificii,
dar în egală măsură, înţelege şi pe cei
care nu pot face aceasta, respectând
libertatea şi decizia fiecărui om.
Deopotrivă are înţelegere pentru cei
care-şi doresc scăparea de suferinţă
şi prelungirea vieţii fizice, încredinţată
că aceasta va duce la creşterea lor
duhovnicească.

Ea binecuvântează efortul medi-
cilor în vederea reducerii suferinţei în
lume, precum şi jertfa celor dispuşi să
ofere aceste organe.

Având în vedere cele expuse, la
care putem adăuga şi îndemnul Sf.
Ap. Pavel care zice: „De aş da trupul
meu să-l ardă iar dragoste nu am,
nimic nu-mi foloseşte” (I Corinteni
XIII, 3) sau: „Mai mare dragoste
decât aceasta, nimeni nu are, ca
viaţa să şi-o pună pentru prietenii săi”
(Ioan XV, 13), precum şi: „Întru
aceasta am cunoscut iubirea: că
Acela  Şi-a pus viaţa pentru fraţi”
(I Ioan III, 16), putem concluziona
că dragostea faţă de aproapele poate
ajunge până la jertfa de sine.
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Pe lângă materia pâinii şi a vinului aduse de credincioşi şi
folosite la ritualul Proscomidiei, se folosesc şi o seamă de obiecte
cultice consacrate, care pe lângă utilitatea lor au şi o bogată
simbolistică.

Încă de la început facem precizarea că atunci când la Vohodul
Mare se pomenesc „cei care au adus aceste cinstite
daruri şi cei pentru care s-au adus“, sunt pomeniţi
deodată creştinii care au oferit pâine şi vin la
Sfântul Altar cu pomelnicul lor, dar şi cei intraţi în
rândul ctitorilor care au donat vase sfinte,
constituite şi ele ca cinstite daruri aduse lui
Dumnezeu.

De o importanţă majoră în cadrul Sfintei Liturghii
este Sfântul Potir – paharul din metal preţios din care
ne împărtăşim.

Înainte de prefacere, Sfântul Potir simbolizează Vasul
Patimilor în care ostaşii romani au pus oţet şi fiere. Tradiţia
consemnează că Sfântul Evanghelist Ioan în acelaşi vas a
adunat Sângele şi Apa care au curs din coasta împunsă a
Domnului.

Dupa Sfintele Daruri, Potirul preînchipuie paharul
din care Domnul le-a dat să bea Apostolilor la Cina cea
de Taină.

Sfântul Disc – închipuie cerul şi pentru aceea este
rotund şi cuprinde pe Stăpânul Cerului. Are imprimat
chipul Maicii Domnului sau scena Naşterii Domnului.

Sfânta Steluţă – simbolizează stelele cerului
dar mai ales Steaua după care s-au ghidat
Magii la Betleem, „...şi venind steaua a stat
deasupra unde era pruncul...”.

Sfânta Copie –  preînchipuie suliţa care a
împuns coasta Domnului prin mâna ostaşului
roman. Preotul, împungând Agneţul în partea Iis, spune:
„şi unul dintre ostaşi, cu suliţa coasta Lui a împuns şi îndată a ieşit
sânge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit si adevărată este
mărturisirea lui“. Şi îndată preotul toarnă în Sfântul Potir vin şi apă.

Sfânta Lavidă (linguriţa pentru împărtăşanie) – are
semnificaţia simbolică a cleştelui cu care serafimul a luat un cărbune
aprins şi l-a atins de buzele profetului Isaia spunându-i: „Iată s-a
atins de buzele tale, va şterge păcatele tale şi fărădelegile tale le

va curăţi“ (Isaia 6, 6-7). Aceleaşi cuvinte le rosteşte preotul după
ce se împărtăşeşte, sărutând Sfântul Potir.

Sfânta Linguriţă se numeşte Sfânta Lavidă sau cleşte
deoarece preotul, în perioada primară (sec VIII-IX) când s-a
introdus, lua cu ea o bucată din Trupul Domnului (numit

Mărgăritar) şi-l punea în palma dreaptă a creştinului
spre a se împărtăşi.

Astăzi există voci din partea unor creştini
îndoielnici care susţin că folosirea aceleiaşi linguriţe

la împărtăşanie ar constitui un pericol de îmbolnăvire
cu anumite boli transmisibile. Însă problema aceasta

trădează din partea celor ce spun  lipsă de credinţă că
în Sfântul Potir se află cu adevărat Trupul şi Sângele

Mântuitorului, pe care le primim, aşa cum cerem în
rugăciunea pregătitoare: „spre tămăduirea trupului şi a

sufletului“.
Una din condiţiile principale pe care Biserica o pune la

primirea Sfintelor este credinţa că ne împărtăşim cu „Însuşi
Sf. Trup şi Însuşi Sf. Sânge al Domnului nostru Iisus
Hristos“.Cei care susţin această problemă a înlocuirii
linguriţei, dovedesc lipsa acestei credinţe riscând să se
îmbolnăvească nu din pricina aceleiaşi linguriţe, ci din

pricina nevredniciei şi a necredinţei.
Sfintele Acoperăminte pentru Sf. Disc şi Sf. Potir

– închipuie tăria cerului, dar în acelaşi timp scutecele
Pruncului sau giulgiul de la Mormânt.

Procovăţul sau hlamida este prosopelul
acela roşu folosit în momentul împărtăşaniei
şi închipuie hlamida cu care a fost îmbrăcat
Domnul în Pretoriu, odatã cu sângele Trupului
Lui biciuit.

Toate vasele de slujbă şi acoperămintele le
numim întotdeauna Sfinte – vase şi acoperăminte –

pentru că ele sunt sfinţite cu rânduieli specifice, dar mai ales
pentru că ele pururea sunt atinse de Trupul şi Sângele Domnului.

Acestea sunt pe scurt semnificaţiile obiectelor de cult folosite
la Proscomidie, însă multitudinea sensurilor simbolice ale
întregului ritual ne obligă să le abordăm într-o temă aparte.

 Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii
– PROSCOMIDIA (II) –

Preot Valentin ILIE

„O, cât de măreaţă, de sfântă, de mântuitoare şi de dorită este pentru
creştin Liturghia! Cu adevărat biserica se face cer! Fiindcă Dumnezeu în
Treime pogoară pe sfântul şi de-viaţă-făcătorul prestol în fiecare zi şi
săvârşeşte marea minune a milostivirii Sale, prefăcând pâinea şi vinul în
Preacuratul Trup şi Preacuratul Sânge al Fiului lui Dumnezeu şi
învrednicindu-i pe credincioşi să se împărtăşească cu Ele.

Cu ce mare cinste l-a învrednicit Dumnezeu pe om, venind să se
sălăşluiască în el prin Sfintele Taine, umblând în el şi cu el – într-un cuvânt
– făcându-l templul Său însufleţit, după cum a spus Domnul: vom veni la el
(la cel ce împlineşte poruncile Lui) şi vom face la el sălaş (Ioan 14, 23). Şi

Liturghia – cerul pe pământ

Sfântul Ioan de Kronstadt

totuşi oamenii care poartă numele de creştin rămân în mare parte insensibili
faţă de această nemăsurată binefacere a lui Dumnezeu, necinstind templul
lui Dumnezeu – trupul şi sufletul lor – prin tot felul de păcate, patimi, pofte.
O, nesimţirea, nebunia şi blestemul nostru! Universul cel atât de măreţ şi
de minunat alcătuit nu-L cuprinde pe Creatorul şi Domnul său şi nu este
vrednic să-L cuprindă, ca unul ce este material, în timp ce sufletul omului Îl
cuprinde, se face mădular al Lui, se logodeşte cu El. Ce cinste, se
dumnezeiască vredncie!“
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Poate primi o supracinstire cum se cuvine numai acea
Fecioară care a fost prorocită de profeţii lui Dumnezeu pentru
un scop cu totul aparte de gândirea omenească. Sfinţirea
unei astfel de Fecioare prin harul Duhului Sfânt se realizează
chiar dinaintea naşterii sale. În clipa naşterii şi în tot restul
vieţii – atât a celei pământeşti cât şi a celei
de apoi – ea este însufleţită deplin de
dumnezeirea Tatălui din ceruri. O astfel de
Fecioară s-a învrednicit a fi Maica lui Iisus
Hristos.

Sfinţenia s-a arătat la ea pe baza
neprihănirii din veac a lui Iisus Hristos. În
această sfinţenie, ca orice stăpână,
domneşte necurmat Sfânta Maică a
Domnului – «Pururea-Fecioară». Ca exemplu
de credinţă faţă de poporul său, Preacinstita
Fecioară Maria, plină fiind de Duh Sfânt, arată
tuturor un model de trăire duhovnicească în
Dumnezeu. Tot ce-o înconjoară se umple de
duh dumnezeiesc, aşa cum Duhul Sfânt – în
limbi de foc – S-a revărsat asupra Sfinţilor
Apostoli, la Cincizecime.

Lucrarea Maicii Domnului, naşterea din pântecele ei a
Fiului lui Dumnezeu, evocă cinstea Fecioriei sale  observată
de Ochiul Preasfânt al Ziditorului. Slăbiciunea sufletelor
creştine arată, dimpotrivă, nefolosirea acestei şanse
spirituale a mântuirii oferite omenirii, mântuire la baza căreia
stă chiar Sfânta Fecioară Maria. Pentru toţi, acesta este un
semn de credinţă, o cale spre desăvârşirea sufletului.

Gradul înalt al sfinţeniei nemărginite a Maicii Domnului
este evidenţiat de faptul că aceasta poartă «coroana
credinţei Fiului Său – Iisus Hristos». Primită cum se
cuvine, ea  împrăştie mereu şi mereu această credinţă în
mulţimea tot mai păgână de astăzi care se depărtează, puţin

câte puţin, de la viaţa lui Hristos – stare ce a
prins rădăcini în conştiinţa făpturilor
pământeşti.

Cuvintele străbune ale Sfinţilor noştri Părinţi,
în ceea ce priveşte luarea în seamă a cinstirii
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oferă un
prilej unic de ascultare duhovnicească faţă de
Însuşi Hristos, care S-a zămislit în preacuratul
pântece al ei. Oricine dintre noi, care nu acordă
atenţie cuvenită acestui fapt desăvârşit în Hristos,
se va pierde de pe culmea duhovniciei celei
adevărate, în care domnea mai înainte, când
era în credinţa cea dreaptă. Aceasta este o
problemă gravă de care multe persoane se
împiedică în calea vieţii lor, pierzându-se încetul
cu încetul în fumul păcatului.

Un creştin adevărat se jertfeşte pentru
cinstirea Maicii Domnului. Căci în fruntea Bisericii şi a slavei
lui Hristos se află însăşi Fecioria Maicii Domnului. Prin
cinstirea ei este cinstit Însuşi Mântuitorul lumii – Hristos,
Care S-a zămislit în pântecele Maicii Maria – fapt prorocit
mai înaintea venirii lui Iisus pe acest pământ.

Maica Domnului în slava întrupării lui Hristos

Teofil RONCEA, clasa a VIII-a

PILDA REA

– Mamă dragă, – zise un copil de
şase ani către mamă-sa – aşa-i că după
ce voi fi mare nu trebuie să mai zic
rugăciunile?

– Ba trebuie, dragul mamei, căci
toţi oamenii cei buni se roagă. Numai
oamenii cei răi nu se roagă.

– D-apoi, atunci, tăticul, dacă-i
bun, de ce nu se roagă?

ACUL DOCTORULUI

Când doctorul află pe cineva greu
bolnav şi ameţit de boală, ia un ac şi cu
el îl împunge pe cel bolnav. De simte
bolnavul împunsătura şi se mişcă, atunci
mai este nădejde de scăpare şi

tămăduire. Dar de nu simte bolnavul
nimic, atunci e pierdută orice nădejde.

Aşa sunt, dragă cititorule, şi suferinţele
şi necazurile ce ni le trimite Doctorul nostru
cel sufletesc, Tatăl Ceresc. De simţi acul
mustrărilor şi al suferinţelor, atunci tu poţi
fi tămăduit şi mântuit. Dar, dacă nu le mai
simţi, eşti pierdut.

„VINE PREOTUL!”

„Uite că vine preotul la noi! Alergaţi
repede şi aduceţi Biblia din cămară!...
Căutaţi Ceaslovul de pe grindă!... Scoateţi
Psaltirea din ladă!... Ştergeţi-le de praf şi
le puneţi pe masă, să vadă părintele că noi
suntem oameni credincioşi!”

Oare nu cam aşa se întâmplă prin
multe case creştine?

CELE PATRU ICOANE

Într-o veche biserică din Italia se
află zugrăvite pe un perete patru
icoane.

În prima, se vede un chip de
episcop învăţând, iar dedesubt
cuvintele: „Eu vă învăţ pe toţi”.

În a doua, se vede un chip de
general, sub care scrie: „Eu vă apăr
pe toţi”.

În a treia se vede un chip de ţăran
arând, iar dedesubt e scris: „Eu vă
hrănesc pe toţi”.

În a patra, se vede chipul
diavolului, având dedesubtul lui scrise
cuvintele: „Eu vă iau pe toţi care nu vă
faceţi datoria”.

Istorioare mici cu înţeles mare

(culese dintr-o carte bătrână)
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ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT...ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT...ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT...ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT...ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT...
Veneraţia pentru domnia luminoasă şi pilduitoare a

Voievodului Ştefan, cu aureola de pământean blagoslovit,
stăpânitor cuvios al Moldovei 47 de ani, două luni şi trei
săptămâni, nu va înceta niciodată. Cu vitejia sa a luptat în 40
de războaie şi, credincios fiind, a înălţat 44 de biserici şi
mânăstiri. Venerat în sfinţenie ca atlet al credinţei creştine,
considerat mântuitorul neamului, a îndeplinit atributele
conducătorului politic precum şi relaţia cu
Dumnezeu, în baza doctrinei creştine.
Tradiţia bisericească a Ortodoxiei, prin Sfântul
Sinod al Bisericii Autocefale, l-a canonizat,
l-a trecut în rândul sfinţilor la 2 iulie 1992.

Prin canonizare se înţelege actul solemn
prin care Biserica declară pe eroii dreptei
credinţe în rândul sfinţilor şi îi venerează.
Cuvântul canonizare vine de la grecescul
„canon“ care însemnează catalogul sfinţilor
existenţi în calendarul Bisericii, unde sunt
enumeraţi Sfinţii Vechiului Testament, Sfinţii
Apostoli, martiri, Sfinţii Părinţi, domnitori şi
împăraţi, luptători pentru dreaptă credinţă.

Canonizarea Sfântului Voievod Ştefan
cel Mare, cel Bun şi Sfânt al Moldovei, este
o mărturie a sfinţeniei sale, binecredincios
în faţa lui Dumnezeu. Dintre condiţiile de
fond a îndeplinit puterea de a înfrunta orice
primejdie pentru mărturisirea dreptei
credinţe până la moarte şi puterea de a apăra
cu devotament eroic Moldova, spre gloria
şi fericirea naţiunii române. Dinspre
frumoasa Bucovină, veselă grădină, şi peste
toată Ţara Moldovei, Ştefan domneşte şi
astăzi singur, se află peste tot şi, cu această
prezenţă prelungită în absenţă, îşi urmează
viaţa dincolo de moarte.

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!
Mânăstirea Putna clădită în timp de trei ani (1466-1469)

după biruinţa de la Chilia, unde domnitorul odihneşte de peste
500 de ani, este cel dintâi sanctuar central al neamului nostru.
În 2 iulie 2004 el a fost comemorat aici de întreg poporul
român. Este icoana sufletului românesc, este „Ierusalimul
neamului nostru“, cum spusese Eminescu. Din veneraţie
pentru Ştefan cel Mare, la festivitatea de la Putna din 1871,
organizată de tinerimea română, studenţi la Viena sau Paris,
aceştia au considerat personalitatea Voievodului Ştefan o
figură supremă, care a întruchipat concepţia unei singure
Românii. Ei au făcut să strălucească pe frontispiciul Arcului
de triumf la intrarea în Mănăstire inscripţia: „Ştefan cel Mare
mântuitorul neamului“. Atunci preotul Iraclie Golembiovski
Porumbescu, părintele venerabilului Ciprian Porumbescu,
la acel moment sacru maiestuos, a exprimat: „Moldovă,
Moldovă, veche şi nouă, iată eroul tău!“

Savantul român Nicolae Iorga, ca o aureolă de miracol,
a precizat că la trecerea spre cele veşnice prin îngropare în
1504, pe mormântul lui Ştefan la Putna, timp de trei zile şi
trei nopţi a ars o lumină pe care nu o aprinsese nimeni.

Cronicarul Grigore Ureche în al său Letopiseţ al Ţării
Moldovei, făcând celebrul portret al voievodului Ştefan, spune
că era mânios şi vărsător de sânge, dar iscusit şi norocos

bătând pe unguri, pe tătari, poloni şi mai ales
pe turci, iar ca perpetuă venerare pentru
vitejia sa, Moldovenii l-au socotit Sfânt.

Pentru anul 2004 denumit „Ştefa-
niada“, cercetători istorici în diferite
publicaţii au relatat adevăruri care ne
surprind.

Autentice cercetări de istorie
comparată au precizat că unul din modelele
de suveran pe care Ştefan le-a urmat, a
fost acela oferit de împăratul bizantin
Constantin cel Mare, care în faptele sale a
fost condus de graţia divină, căci sub
protecţia dumnezeiască a învins
păgânismul în bătălia de la Pons Milvius,
devenind un model pentru toţi conducătorii
creştini de mai târziu, cu toate că şi-a
condamnat la moarte soţia Fausta şi fiul
Crispus, a protejat Biserica şi a apărat-o
de erezii. Calităţi excepţionale au fost
atribuite şi altor personalităţi, precum
Alexandru cel Mare, sau celor consemnaţi
în cărţile sfinte, ca regi, precum David şi
Solomon (deşi cu haremuri şi oameni ucişi
la activ).

Dacă Alexandru cel Mare, geniu
militar, strateg, purta cu sine în luptă Iliada
şi Odiseea lui Homer şi Virgiliu într-o

casetă de argint, Ştefan cel Mare purta icoana Sfântului
Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi drept recunoştinţă a
ridicat lăcaşuri de închinare pe care le-a dăruit cu cărţi,
odoare, le-a înzestrat cu averi însemnate, (una din acestea
fiind biserica de la Răuseni pe locul unde în 1451 fusese
tăiat părintele său, Bogdan al II-lea).

Cu prilejul unor cercetări arheologice la mormintele
voievodale de la Mănăstirea Putna, mormântul Sfântului
Voievod a fost deschis de două ori – o dată în feb. 1758
de către mitropolitul Iacov al Sucevei şi în 1856 de către
o comisie oficială a autorităţilor austriece pentru
Bucovina, când din ambele documente încheiate, reiese
că Ştefan a fost îngropat modest, fără sicriu, cu trupul
aşezat pe treisprezece bare de fier, cu capul pe un
căpătâi de cărămizi, – ritual ce ţine de cel al cinului
călugăresc. Îmbrăcămintea era de stofă grea cu crucea
de aur în dreptul pieptului. Istoricul Silviu Dragomir
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...VENERAÞIE...VENERAÞIE...VENERAÞIE...VENERAÞIE...VENERAÞIE

Prof. Presb. Ecaterina CAPOTĂ

În contextul unei lumi tot mai secularizate şi mai
secularizante, a vorbi despre viaţa monahală înseamnă a
soluţiona, din multe puncte de vedere, frământările unei
căutări lăuntrice de conservare a sentimentului religios,
element de temelie pentru păstrarea comuniunii eclesiale şi
a bucuriei mântuirii despre care Psalmistul David simţea un
gol pe care dorea nespus să-l umple: „Dă-mi iarăşi bucuria
mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte“.

Nouă, târgocnenilor, credincioşilor acestor ţinuturi
binecuvântate ale sării, ni s-a dat şi acest mare dar de la
Dumnezeu, acela de a avea la îndemână, în apropiere, două
astfel de vetre păstrătoare ale credinţei pe care dintotdeauna
revista noastră, «Sarea pământului», ni le-a adus mărturie şi
îndemn spre ridicare la cele mai înalte ale trăirilor duhovniceşţi.

În acest număr, într-un interviu cu Prea Cuvioşia Sa,
Părintele Arhimandrit Epifanie, atât de cunoscut tuturor, vor
păşi picioarele noastre de pe crestele Măgurii Ocnei pe cele
ale Greciei ortodoxe, unde Părintele a fost de curând pelerin.

Reporter: Prea Cuvioşia Voastră, ce folos au credincioşii
mireni atunci când îşi îndreaptă paşii spre mănăstire, când
participă la viaţa liturgică de aici?

P. Cuv. Epifanie: Credincioşii mireni au fântâni care stau
tot timpul în satul lor şi din care se adapă cu apa cea de
viaţă dătătoare a mântuirii. Este vorba de biserica lor
parohială. Când vor să bea o apă mai rece, urcă la munte.
La mânăstire, apa aceasta mai rece înseamnă o slujbă mai
după tipic, săvârşită mai fără grabă, pentru că noi aici pentru
asta ne-am dedicat viaţa în slujba lui Dumnezeu.

Reporter: În Vieţile Sfinţilor găsim cel mai adesea
exemple minunate ale sfinţilor dintre monahi care s-au
învrednicit de viaţă duhovnicească înaltă. De ce atât de mulţi
dintre oameni cred cu anevoie în această realitate a
îndumnezeirii fiinţei umane?

P. Cuv. Epifanie: Vedeţi că lucrurile lui Dumnezeu se
înţeleg şi se primesc prin credinţă şi aceasta-i darul oamenilor
cuvioşi pe care trebuie să-l cerem necontenit de la Dumnezeu
ca să ni-l tot crească, aşa cum Sfinţii Apostoli Îl rugau pe
Mântuitorul: „Doamne, măreşte-ne credinţa“. Ei erau tot mai
conştienţi că lucrarea pe care Iisus Hristos o îndeplinea în
lume scapă raţiunii omeneşti şi că trebuia neapărat să
apeleze la credinţă pentru a-L înţelege şi urma în toate cele
pe care El le proorocea că se vor întâmpla cu Sine.

Reporter: Dintotdeauna mărturiile istorice rămase pe locul
martirajelor creştinilor de demult sau vestigiile vechilor biserici
roase de vremi au constituit mijloace eficiente pentru
înlăturarea îndoielilor multora în ceea ce priveşte viaţa autentică

PELERIN
ÎN GRECIA

A consemnat Preot Petru RONCEA

(continuare în p. 12)

răspunde la întrebarea: a fost călugărit Ştefan cel Mare
înainte de moarte?

Dovezi elocvente asemănătoare aduce scriitorul
Vasile Andrei care tulbură profund: în Sfântul Munte
Athos, printre pustnici bătrâni din generaţie în generaţie
circulă adevărul că în copilărie Ştefan a dus o viaţă
isihastă în Athos. Faptele sale ulterioare atestă o legătură
specială cu Athosul, unde a construit biserici şi a fost
protector politic şi financiar al Sfântului Munte, într-o
vreme când Grecia era înrobită de turci.

Coroborarea faptelor duce la ideea că Sfântul Ştefan
cel Mare a fost călugărit înainte de moarte. La Sfântul Munte
Athos, Ştefan a zidit din temelie Mănăstirea Zografu unde
se află steagul său de luptă, pe o parte cu chipul Sfântului
Gheorghe, iar pe cealaltă cu stema Moldovei.

Tot în Athos, la Mănăstirea Sfântului Gheorghe unde
se află ca moaşte mâna Sf. Gheorghe, există şi icoana Sf.
Gheorghe pe care Ştefan o purta în lupte. La turci, păstrată
cu veneraţie pentru strategia domnitorului, se află sabia sa
pe care România şi-ar dori-o.

Unor mănăstiri din Athos le-au făcut daruri şi primele
două soţii ale lui Ştefan: Evdokia de Kiev cu piatra sa de
mormânt de la Suceava şi Maria de Mangop, de neam
bizantin. Ambele atestă urmările acestor căsătorii, care
l-au introdus pe domn într-o structură de mari dimensiuni în
planul alianţelor politice.

Ştefan cel Mare şi Sfânt este icoana eroică a
trecutului pe linia tradiţiei naţionale, într-un prezent rătăcit,
debusolat, când sesizăm multe îndoieli de principiu pe
plan socio-politic.

Oare ce ne spune răsunetul lui Andrei Mureşanu în
„Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,...“
ca imn naţional al României? Nădăjduim să putem spune
odată ca Eminescu: „Dacă o generaţie poate avea un
merit, acela e de a fi un credincios sol al istoriei, de a
purta sarcinile impuse de locul pe care-l ocupă în
înlănţuirea timpurilor...“

Tot Eminescu, cu genială putere creatoare, ca
expresie lirică la cea ideologică de conservare a identităţii
naţionale, năzuinţă politică şi moral-socială, în poezia
Doina parcă se roagă cu strigăt la icoana lui Ştefan:

„Ştefane, Măria Ta, / Tu la Putna nu mai sta,
Lasă Arhimandritului / Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor / În seama părinţilor,
Clopotele să le tragă / Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Tu te-nalţă din mormânt, / Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând!...“

Doina simbolizează tocmai idealul naţiunii.
Acest sens este un adevăr universal.
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de credinţă. Ştim că ne-aţi purtat de
curând în rugăciuni înălţate lui Dumnezeu
din minunate oaze de spiritualitate
ortodoxă ale Greciei. Împărtăşiţi-ne ceva
din acest ultim pelerinaj, despre viaţa de
credinţă a oamenilor de acolo etc.

P. Cuv. Epifanie: O întâlnire cu
realităţile vieţii duuhovniceşti desigur că
valorează mai mult decât o predică sau o
citire despre aceasta. Să ne aducem
aminte de oamenii din Samaria care, după
ce L-au întâlnit pe Hristos şi au vorbit cu
El, au exclamat: „Credem nu numai pentru
cuvântul tău – al samarinencei –, căci noi
înşine am auzim şi ştim că Acesta este
cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii“.
De multe ori auzi printre creştini acelaşi
lucru: „Am citit, dar acum văd cu ochi mei!“
Eu, aşa cum aţi spus, am fost de curând
în Grecia, într-un pelerinaj. Am observat,
în primul rând, un lucru interesant:
credincioşii din  Grecia vin foarte de
dimineaţă la slujbele Bisericii. De altfel şi
slujbele se ţin mai de dimineaţă decât la
noi, poate şi din cauza căldurii mari de
peste zi. Oamenii sunt evlavioşi şi foarte
respectuoşi, mai ales faţă de preoţi.
Prezenţa unui preot în hainele lui specifice
pe stradă este foarte apreciată şi cinstită
acolo. Am observat cum toată lumea se
pleacă în faţa oamenilor Bisericii. Şi cred
că de aceea şi este o prezenţă atât de
variată la slujbă, de la copii, tineri şi până
la cei mai în vârstă, cu toţii păstrând
credinţa cu multă evlavie.

Mânăstirile vizitate ţin, aproape
toate, rânduiala mai de dimineaţă
decât cele de la noi. Am observat
cum călugării sunt foarte primitori,
foarte bucuroşi de venirea
pelerinilor. Ne-au primit cu drag, ne-
au ospătat, am stat în casele lor, i-
am simţit foarte respectuoşi.

La biserică am văzut credin-
cioşii îmbrăcaţi foarte decent şi un
lucru iarăşi pe care  l-am remarcat
a fost acela că tinerii, copiii şi toţi
credincioşii fac semnul crucii
foarte corect şi evlavios. Nu am
întâlnit secte şi n-am auzit despre
prezenţa lor din discuţiile cu cei
de acolo.

Reporter: Iată câte avem de
învăţat dintr-o astfel de experienţă...

P. Cuv. Epifanie: În Grecia
predomină tineretul şi vârsta a doua la
biserică. Şi aşa cum am mai spus, au
mult respect faţă de preoţi. În autobuz
se sculau de pe scaune şi trebuia să
nu-i refuzi dragostea de a-ţi oferi locul,
mai ales dacă te vedeau că eşti preot.
În biserici, se ridicau din strană şi ne
ofereau locul nouă, pelerinilor. Cred că
evlavia aceasta se datorează şi multor
centre de spiritualitate creştină care le
ţine aprinsă credinţa în Dumnezeu.

Reporter: Să nu ne despărţim până
nu ne spuneţi şi nouă ce locuri sfinte aţi
vizitat în Grecia.

P. Cuv. Epifanie: Primul mare
obiectiv dinaintea ochilor noştri a fost
Sfântul Munte Athos pe care l-am
admirat într-o croazieră cu vaporul,
deoarece aveam în grup şi femei
credincioase care nu au voie să
păşească pe Sfântul Munte. Am vizitat
apoi Mânăstirea Sfântului Ioan
Teologul. Am văzut moaştele Sfântului
Arsenie. Apoi Meteora, cu biserica
Sfântului Ştefan, Corfu, cu moaştele
Sfântului Spiridon şi ale Sfintei Teodora.
Am văzut moaştele Sfintei Paraschevi
şi piatra cu care i s-a tăiat capul. De
asemenea, am vizitat şi Mânăstirea
Sfântul Ilie. La Patras ne-am plecat
fruntea pe capul Sfântului Apostol
Andrei, întâiul chemat la Apostolat şi
ocrotitorul României, şi pe crucea

martiriului său. La Panaghia Malevi am
văzut un lucru minunat, anume, o mică
biserică pe locul martiriului Sfintei
Teodora din părul capului căreia au
crescut şaptesprezece copaci care ies
în afară prin zidurile şi acoperişul
bisericii, iar de sub aceştia ţâşneşte
un izvor de apă. M-am aplecat şi asupra
celor trei sute de Sfinte Moaşte din
Marea Peşteră, moaşte ale Sfântului
Pantelimon, Sfântul Efrem Sirul etc.

Un loc deosebit l-a constituit
Biserica cu şerpi. Odinioară aici intraseră
păgânii să batjocorească maicile
nevoitoare. Dar ele s-au rugat cu multă
credinţă lui Dumnezeu să le izbăvească
de această nevoie. Deodată s-au
transformat în şerpi, astfel că
batjocoritorii de cele sfinte au fugit cu
groază. În fiecare an, de la 6 la 15
august, se arată şerpi în biserică
ridicându-se şi încolăcindu-se pe icoana
Maicii Domnului. Am ţinut şi eu unul pe
palme. Era cald.

Am văzut moaştele Sfântului Patapie,
la biserica Sfântul Ioan Prodromul moaştele
Sfântului Nectarie, apoi la Mânăstirea
«Schimbarea la Faţă» chiliile părintelui
Porfirie, a Sfântului Ioan Rusu şi a
Cuviosului David. Revenind la moaştele
Sfintei Paraschevi şi la izvorul cel
tămăduitor de acolo, ne-am oprit la Salonic,
la Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, şi la
Sfântul David care a stat într-un copac zece
ani. Am văzut şi moaştele întregi ale

Sfântului Grigorie Palama, marele
teolog al luminii taborice.

Desigur că toate aceste locuri
sfinte au menirea să înflăcăreze
şi mai mult credinţa noastră în
Dumnezeu.

Reporter: Credem şi noi că
aceste gânduri îi vor înnobila pe
cititorii noştri şi atunci când vă vor
întâlni cu siguranţă vor fi curioşi
să afle mai multe direct de la
sursă. Vă mulţumim pentru
dragostea cu care ne-aţi purtat în
rugăciune pe la vetrele de lumină
ce le-aţi vizitat şi Dumnezu să Vă
dăruiască sănătate. Binecuvân-
taţi-ne, Prea Cuvioase Părinte!

P. Cuv. Epifanie: Domnul şi
Maica Domnului să ne mântu-
iască pe toţi.

(urmare din p. 11)

PELERIN ÎN GRECIA

Când vei veni la mine
Aici, în ţara mea,
Poporul te primeşte
Cum este datina:

Cu pâine şi cu sare
Pe un ştergar cu flori,
Cu zâmbet de fecioare
Cu doine şi cântări.
.............................
Dar gândul nu te-aducă
La ce nu este-al tău
Sau ca să vii la mine
Cu gând viclean şi rău.

S-or răscula şi morţii
Ieşind toţi din mormânt
Căci jertfa lor clădit-a
Al ţării sfânt pământ.

Aici dorm bunii noştri,
Viteji soldaţi si domni,
Cu regi încoronaţi
Toţi voievozi eroi.

Deci liniştea le fie
Deplină, odihnind!
Să calci uşor, străine,
Nu-i tulbura nicicând!

STRĂINE

Prof. Elena BUSUIOC
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Sunt ferm convinsă că nimic
 din viaţa noastră nu e
  întâmplător… Totul are un

sens, un scop…
O femeie ajunge să-L cunoască pe

Dumnezeu în urma unei boli grave…
Dar iată ce mărturiseşte ea:

„Eram atee şi Îl huleam des şi
groaznic pe Dumnezeu. Trăiam în ruşine
şi preacurvie şi eram ca moartă pe
pământ. Însă Preamilostivul
Dumnezeu nu m-a lăsat să pier, ci
m-a călăuzit spre pocăinţă.

În anul 1962, m-am îmbolnăvit
de cancer şi am stat bolnavă trei ani.
Nu stăteam întinsă şi mergeam la
doctori, nădăjduind că voi găsi terapie.
În ultimele şase luni slăbisem de tot, încât
nici apă nu mai puteam să beau. Atunci
m-am dus la spital şi, pentru că eram
foarte energică, am chemat un profesor
de la Moscova şi au hotărât să-mi facă
operaţie. Dar imediat după ce mi-au
deschis stomacul, am murit. Sufletul mi-a
ieşit din trup şi stătea între doi medici şi
eu, cu frică şi cu groază, priveam ce mi
se întâmplă. Întregul  stomac şi
intestinele îmi erau mâncate de cancer.
Stăteam şi mă gândeam de ce suntem
două? Nici nu-mi trecea prin minte că
există suflet. Comuniştii ne-au îndopat
şi ne-au învăţat că nu există suflet şi
Dumnezeu, că acestea sunt născocirile
preoţilor, ca să înşele poporul şi să-l facă
să-i fie frică de ceva ce nu există. Văd
că stau în picioare şi totodată mă văd şi
pe masa de operaţie. Mi-au scos afară
toate măruntaiele şi căutau duodenul.
Dar acolo exista doar puroi, toate erau
distruse  şi stricate, nimic nu mai era
sănătos. Atunci medicii au zis: „Această
femeie nu mai avea cu ce să trăiască!”

Le vedeam pe toate cu frică şi cu
groază şi iarăşi mă gândeam: „Cum şi
de unde suntem două? Stau în picioare
şi totodată sunt întinsă pe masă”. Atunci
medicii mi-au pus la loc intestinele şi
stomacul şi au zis că trupul meu trebuie
dat medicilor tineri pentru practică, şi l-au
transportat în laborator(…) Acolo m-au
lăsat întinsă, dezbrăcată, acoperită până
la piept cu un cearşaf. După aceea am
văzut că a venit fratele meu împreună
cu fiul meu cel mai mic. Avea şase ani
şi se numea Andruşka. A început să
plângă şi să zică: „Mamă, mamă, de ce
ai murit? Sunt încă mic, cum o să trăiesc

fără tine? N-am nici tată şi acum ai murit
şi tu!”

Eu atunci l-am îmbrăţişat şi l-am
sărutat, dar el nu a simţit şi nu a văzut
asta, nici nu m-a băgat în seamă, ci
privea trupul meu mort. Vedeam, de
asemenea, că şi fratele meu plângea.

După aceea am ajuns dintr-o dată
acasă. Acolo era soacra mea de la prima

căsătorie şi sora mea. Pe primul meu soţ
l-am părăsit pentru că el credea în
Dumnezeu. Începuse împărţeala lucrurilor
mele. Trăisem în bogăţie şi lux, şi toate
acestea le dobândisem pe nedrept şi prin
preacurvie (…) În vreme ce ele se certau
pentru lucrurile mele, am văzut în jurul meu
diavoli care jucau şi se bucurau.

Deodată m-am aflat în aer şi
vedeam cum zbor. Am simţit cum
cineva mă ţinea şi că mă înalţ din ce în
ce mai mult. Mă găseam deasupra
oraşului Barnaul. Apoi am văzut că
oraşul a pierit. S-a făcut întuneric. După
aceea a început din nou să apară
lumina, şi în final s-a făcut lumină
deplină, atât de puternică, încât nu
puteam să văd.

Vedeam copaci cu tulpini foarte
groase şi frunziş bogat în culori...

 (O vede pe Maica Domnului şi pe
Îngerul păzitor care se ruga în zadar şi
plângea pentru ea… Maica Domnului
zise:)

„Doamne, unde va merge  aceas-
ta în starea în care se găseşte?” Eu
m-am înfricoşat şi abia atunci am
înţeles că murisem, că sufletul meu se
afla în cer şi că trupul mi-a rămas pe
pământ. Atunci am început să plâng şi
să mă  îndurerez, şi am auzit o voce
care a spus: „Întoarce-o pe pământ,
pentru binefacerile tatălui ei”. O altă
voce a spus: „M-am săturat de viaţa
ei păcătoasă şi mizerabilă. Am vrut s-o
şterg de pe faţa pământului fără să se
pocăiască, dar s-a rugat pentru ea tatăl
său. Arată-i locul pe care îl merita”.

Îndată am ajuns în iad. (Vede
muncile ce o aşteptau şi se îngrozeşte
cumplit. Apoi continuă:)

Am văzut acolo o femeie care
făcuse avort şi a început să-L roage pe
Domnul să aibă milă de ea. Acesta i-a
răspuns: „Tu n-ai vrut să Mă recunoşti
pe pământ, ţi-ai omorât copiii în pântece
şi, mai mult, le spuneai oamenilor: «Nu
trebuie să naşteţi copii, copiii sunt de
prisos». Pentru Mine nu există lucruri
de prisos. Pentru Mine toate au

rostul lor.”
Către mine, Domnul a zis: „Eu

ţi-am dat boala ca să te
pocăieşti, dar tu M-ai hulit până
la sfârşitul vieţii şi n-ai vrut să
Mă cunoşti, şi de aceea nici Eu
nu te cunosc. Precum ai trăit

pe pământ fără Dumnezeu, aşa vei
trăi şi aici!”

Deodată toate s-au schimbat şi eu
zburam undeva (Vede biserica şi preotul
în veşminte albe). O voce m-a întrebat:
„Cine este acesta? Eu am răspuns:
„Preotul nostru”.

„Tu ziceai că e pomanagiu, dar el e
păstor adevărat. Află că deşi este mic
în grad, preot obişnuit, Mă slujeşte pe
Mine. Şi află şi alt lucru: dacă acesta
nu-ţi va citi rugăciunea de spovedanie,
Eu nu te voi ierta”.

Atunci am început să mă rog:
„Doamne, întoarce-mă pe pământ, am
un fiu mic!” Domnul a răspuns: „Ştiu
că ai un copil şi îmi pare rău de el”.
„Îmi pare rău de el”, am repetat eu.
Atunci Acela a spus: „Mie Îmi pare rău
de voi toţi, de trei ori îmi pare rău. De
la toţi aştept să vă treziţi din visul
păcatului, să vă pocăiţi şi să vă reveniţi.”

(Apoi apare din nou Maica
Domnului pe care o întreabă dacă
există Rai)

Drept răspuns, după aceste vorbe,
m-am aflat iarăşi în iad. Acum era mai
rău ca prima dată. Diavolii alergau în jurul
meu şi îmi arătau păcatele strigând: „Tu
ne-ai slujit nouă cât ai fost pe pământ”.
Au început să citească păcatele mele;
toate faptele îmi erau scrise cu litere mari
şi am simţit o frică groaznică”…

Dar vom afla data viitoare despre
mărturisirile cutremurătoare ale acestei
femei (Din Viaţa după moarte,
capitolul „Povestirea unei femei care
s-a întors din cealaltă viaţă”, pag. 75-
84, Ed. BUNAVESTIRE, Galaţi, 2003).

ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?ÎNCOTRO?

 Presb. Aurelia GENES
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„Prin Sfinţi, la Dumnezeu“

Maica Parascheva BÂGU,
Mânăstirea Măgura Ocnei

„Sufletul meu tânjeşte după
Dumnezeu şi Îl caută cu lacrimi“, spunea
Cuviosul Siluan Atonitul.  Tot aşa şi noi,
cei credincioşi, care Îl căutăm pe
Dumnezeu şi dorim să ne unim cu El
încă de aici de pe pământ, dar desăvârşit
să fim cu El în ceruri,
trebuie să plângem şi
să cerem milostivirea
Lui prin rugăciuni
către El, dar şi către
Maica Sa şi către toţi
Sfinţii care pot să
mijlocească pentru
noi, ca unii ce au
putere şi îngăduinţă de
la Dumnezeu.

La începuturile
Bisericii, toţi creştinii
se numeau „sfinţi“,
pentru că erau roade
curate ale darurilor
Sfântului Duh şi pentru că aveau
menirea să sfinţească progresiv
întreaga lume.

Sfinţenia este o stare duhov-
nicească şi harică atât de îmbunătăţită,
depăşind nivelul nostru, al oamenilor
obişnuiţi, încât uneori credem că ea vine
din altă lume. Aceasta, pentru că drumul
sfinţeniei este un drum de luptă
neîntreruptă până la sfârşitul vieţii.

Sfinţii au fost cei care au imitat
viaţa lui Hristos. Aceştia au fost:
apostolii, mucenicii, cuvioşii şi alţi drepţi
care, suferind răul de la alţii, s-au arătat
îndelung-răbdători, nerăspunzând răului
cu rău, gândind că nu este voia omului,
ci nedreptatea diavolului care-i silea pe
ei să le facă lor acele rele.

Luând de la Dumnezeu în dar
bucuria de a se sălăşlui în Rai, ei nu
încetează de a-i ajuta pe cei din mijlocul
cărora s-au ridicat, duhul lor arzând de
iubire pentru oameni. Când trăiau încă
pe pământ, ei nu puteau să audă fără
durere de un om păcătos şi în
rugăciunile lor vărsau lacrimi pentru el.
Mai mult, acum, când prin Duhul Sfânt
văd şi ştiu cât de plini de osteneli şi cât
de secătuite sunt inimile oamenilor, ei,
primind de la Dumnezeu puterea de a

ne ajuta, aud rugăciunile noastre şi ne
vin grabnic în ajutor.

Nenumărate sunt exemplele
minunate de ajutor primite în dar de la
Dumnezeu prin mijlocirile Sfinţilor. Cei
care i-au chemat în ajutor sau au mers la

Sfintele lor Moaşte au
fost grabnic ajutaţi
prin uşurarea necazu-
rilor sau a bolilor de
care erau cuprinşi.
Dar Sfinţii mijlocesc la
Dumnezeu şi pentru
mântuirea sufletului
celui care se roagă, şi
mare nădejde aflăm în
rugăciunile lor cele
smerite. Astfel, un
Sfânt Părinte spune şi
ne îndeamnă să ni-i
facem prieteni pe
sfinţi şi să ne rugăm

către toţi.
Rugăciunea „Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui

Dumnezeu pentru noi“ recomandată mai
ales de părinţii din Rusia care au ca
pravilă obligatorie „rugăciunea celor 500
de la Optina“ (ce cuprinde rugăciuni
către Mântuitorul, Maica Domnului şi
către toţi Sfinţii făcute cu şiragul de
mătănii) este plină de nădejde şi de
bucurie. Căci ce lucru măreţ este a te
ruga Sfinţilor, ştiind că îndată ce spui:
„Toţi Sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu
pentru noi“, în acea clipă în Împărăţia
Cerurilor toţi, dar absolut toţi Sfinţii ce
stau înaintea Tronului lui Dumnezeu, se
pleacă deodată în faţa Domnului şi strigă
toţi împreună: „Doamne miluieşte!“

Să ne rugăm lui Dumnezeu, dar să
ne rugăm şi tuturor Sfinţilor care pot,
prin darul ce l-au primit, să mijlocească
şi să ceară la Dumnezeu ajutor în lupta
duhovnicească pe care o avem de dus
aici pe pământ. Pentru ca, nu fără luptă
şi osteneală, să ne facem şi noi părtaşi
Împărăţiei lui Dumnezeu şi comuniunii
cu toţi Sfinţii Lui şi cu Prea Curata Sa
Maică şi îngerii care-I slujesc. Amin!

Frânturi din Pateric
Unui frate oarecare i s-a arătat

diavolul într-o noapte, în chip de înger
luminat şi i-a zis lui: Eu sunt Gavriil şi
sunt trimis la tine să-ţi aduc o veste
bună. Iar fratele i-a răspuns: Cred că
vei fi fost trimis la alţii, căci eu sunt
păcătos şi nu sunt vrednic să văd înger.
Aceasta zicând, el îndată a pierit
vicleanul dinaintea lui şi a fost nevăzut.

Ziceau bătrânii că oglinda
călugărului este rugăciunea. Şi iarăşi
ziceau ei, că precum este cu neputinţă
a-şi vedea cineva faţa sa în apă tulbure,
aşa şi sufletul nu poate să se roage de
nu se va curăţi de cele străine.

Un frate l-a întrebat pe un bătrân,
zicând: Avvo, ce este smerenia?
Răspuns-a lui bătrânul: Smerenia este
aceasta, fiule, să nu socoteşti cândva
întru părerea ta, cum că ai făcut ceva
lucru bun şi plăcut lui Dumnezeu. Ci
mai vârtos să te socoteşti pururea fără
de nici o faptă bună şi plăcută lui
Dumnezeu. Între oameni fiind, să te
socoteşti şi să te vezi mai păcătos şi
mai nevrednic decât toţi. Celui ce-ţi face
rău, să te sileşti să-i faci bine, după
putinţa ta. Iată, fiule, ţi-am spus ce este
smerenia, mergi dar şi fă aşa şi te vei
mântui!

Zis-a un bătrân: să nu-l nesocoteşti
pe cel ce îţi slujeşte ţie, că tu nu ştii, că
poate este mai mult duhul şi darul lui
Dumnezeu într-însul decât în tine. Pentru
aceea, să nu fim nesocotitori spre cei
ce ne slujesc nouă.

A zis un bătrân: de vei vedea pe
cineva râzând sau mâncând prea mult,
să nu-l judeci, ci mai vârtos să zici:
fericit este acesta, neavând păcate şi
pentru acesata se bucură sufletul lui.

Zis-a un bătrân: să nu ai în chilia
ta haină spânzurată netrebuincioasă, că
moarte îţi este. Căci mulţi tremură,
poate mai drepţi fiind decât tine. Şi tu
păcătos fiind, pentru ce să ai de prisos?

Zis-a un bătrân: de vei auzi despre
cineva că te urăşte şi te ocărăşte,
trimite-i sau dă-i lui puţină blagoslovenie
după puterea ta, ca să ai îndrăzneală
să zici în ceasul judecăţii: iartă-ne
nouă, Stăpâne, greşelile noastre,
precum şi noi am iertat greşiţilor noştri!

*

*

*

*

*

*

Icoană din Biserica Sfintei Învieri,
Ierusalim; foto: preot Petru Roncea
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„Răsăritul soarelui să te găsească cu Biblia în mână!“. Această exclamaţie a lui Evagrie exprimă foarte bine
tradiţia patristică. Canonul 9 al Sinodului „trullan“ prescrie preoţilor să-i iniţieze pe credincioşi în cea mai mare
intimitate cu Biblia. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte energic: „Eu nu sunt călugăr, vor spune unii dintre voi...
Dar aici este greşeala voastră de a socoti că citirea Scripturilor nu priveşte decât pe monahi, în timp ce aceasta vă
este mult mai necesară vouă, celor care vă aflaţi în mijlocul lumii. Mai rău decât a nu citi Scriptura nu este alta decât
a socoti citirea ei inutilă”, – „practică satanică”, striga el.

„Revenind de la Biserică, soţul va trebui să repete ceea ce s-a citit acolo; şi se va pregăti astfel, pe lângă masa
materială, cea spirituală“. Şi Sfântul îndeamnă a se studia acasă pasajul care trebuie să fie citit la Biserică, şi de a
avea grijă să ne obişnuim copiii cu lectura atentă şi zilnică a Sfintei Scripturi.

Citind Scripturile se poate distinge sensul prefigurativ tipologic şi împlinirea profeţiilor în timpul mesianic al
venirii lui Hristos. Se poate, de asemenea, sesiza înţelesul istoric şi eshatologic şi împlinirea Istoriei care se revarsă
în Împărăţie. Dar cel care oferă metoda meditaţiei bisericeşti este cultul divin în care Cuvântul este vestit, cântat,
rugat şi trăit. Cultul se prelungeşte în viaţa credincioşilor şi se regăseşte în lectio divina zilnică ce continuă a fi o
formă de rugăciune şi de comuniune. Aici Dumnezeu vorbeşte, intervine în viaţa fiecărui om, îl invită să ia drumul în
compania îngerilor şi a apostolilor. O asemenea lectură stă la baza fiinţei şi ea constituie desăvârşirea existenţei.
După Sfântul Ioan Gură de Aur, citirea Scripturilor este sacerdoţiul laicilor şi-i conduce la sfinţenie.

Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, Ed. Christiana, Bucureşti, 1993, pp. 189, 193

LECTIO DIVINA, CITIREA BIBLIEILECTIO DIVINA, CITIREA BIBLIEILECTIO DIVINA, CITIREA BIBLIEILECTIO DIVINA, CITIREA BIBLIEILECTIO DIVINA, CITIREA BIBLIEI

1. După acestea, Dumnezeu a încercat pe
Avraam şi i-a zis: “Avraame, Avraame!” Iar el a
răspuns: “Iată-mă!” 

2. Şi Dumnezeu i-a zis: “Ia pe fiul tău, pe
Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, şi du-
te în pământul Moria şi adu-l acolo ardere de tot
pe un munte, pe care ţi-l voi arăta Eu!” 

3. Sculându-se deci Avraam dis-de-dimi-
neaţă, a pus samarul pe asinul său şi a luat cu
sine două slugi şi pe Isaac, fiul său; şi tăind lemne
pentru jertfă, s-a ridicat şi a plecat la locul despre
care-i grăise Dumnezeu. 

4. Iar a treia zi, ridicându-şi Avraam ochii, a
văzut în depărtare locul acela. 

5. Atunci a zis Avraam slugilor sale:
“Rămâneţi aici cu asinul, iar eu şi copilul ne ducem
până acolo şi, închinându-ne, ne vom întoarce la
voi”. 

6. Luând deci Avraam lemnele cele pentru
jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său; iar el a
luat în mâini focul şi cuţitul şi s-au dus amândoi
împreună. 

7. Atunci a grăit Isaac lui Avraam, tatăl său,
şi a zis: “Tată!” Iar acesta a răspuns: “Ce este,
fiul meu?” Zis-a Isaac: “Iată, foc şi lemne avem;
dar unde este oaia pentru jertfă?” 

8. Avraam însă a răspuns: “Fiul meu, va
îngriji Dumnezeu de oaia jertfei Sale!” Şi s-au
dus mai departe amândoi împreună. 

9. Iar dacă au ajuns la locul, de care-i grăise
Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a
aşezat lemnele pe el şi, legând pe Isaac, fiul său,
l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. 

10. Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat
cuţitul, ca să junghie pe fiul său. 

11. Atunci îngerul Domnului a strigat către el
din cer şi a zis: “Avraame, Avraame!” Răspuns-a
acesta: “Iată-mă!” 

12. Iar îngerul a zis: “Să nu-ţi ridici mâna
asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum
cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru mine n-ai
cruţat nici pe singurul fiu al tău”. 

13. Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit, şi
iată la spate un berbec încurcat cu coarnele
într-un tufiş. Şi ducându-se, Avraam a luat berbecul
şi l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. 

14. Avraam a numit locul acela Iahve-ire,
adică Dumnezeu poartă de grijă şi de aceea se
zice astăzi: “În munte Domnul Se arată”. 

15. Şi a strigat a doua oară îngerul
Domnului din cer către Avraam şi a zis: 

16. „Juratu-M-am pe Mine Însumi, zice
Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta şi n-ai
cruţat nici pe singurul tău fiu, pentru Mine, 

17. De aceea te voi binecuvânta cu
binecuvântarea Mea şi voi înmulţi foarte neamul
tău, ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul de pe
ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău cetăţile
duşmanilor săi; 

18. Şi se vor binecuvânta prin neamul tău
toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat
glasul Meu”. 

19. Întorcându-se apoi Avraam la
slugile sale, s-au sculat împreună ş i s-au
dus la Beer-Şeba şi a locuit Avraam acolo
în Beer-Şeba. 

VECHIUL TESTAMENT
Facere, cap. 22, vers. 1-19

NOUL
TESTAMENT

13. Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât
Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului,
Care este în cer. 

14. Şi după cum Moise a înălţat
şarpele în pustie, aşa trebuie să se
înalţe Fiul Omului, 

15. Ca tot cel ce crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. 

16. Căci Dumnezeu aşa a iubit
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Năs-
cut L-a dat ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică. 

17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci
ca să se mântuiască, prin El, lumea. 

18. Cel ce crede în El nu este
judecat, iar cel ce nu crede a şi fost
judecat, fiindcă nu a crezut în numele
Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu. 

19. Iar aceasta este judecata, că
Lumina a venit în lume şi oamenii au
iubit întunericul mai mult decât Lumina.
Căci faptele lor erau rele. 

20. Că oricine face rele urăşte
Lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca
faptele lui să nu se vădească. 

21. Dar cel care lucrează adevărul
vine la Lumină, ca să se arate faptele
lui, că în Dumnezeu sunt săvârşite. 

Ioan, cap. 3, vers. 13-21
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Cât de vechi sunt icoanele
româneşti pe sticlă? Cele mai sigure
indicii le avem din piesele datate
păstrate sau documentele care vorbesc
despre ele. Cea mai veche icoană pare
să fie aceea amintită în scriptele satului
Săcădate de lângă Avrig din judeţul
Sibiu. Din cercetări aflăm că un
prim centru al acestui meşteşug a
fost localitatea Nicula, situată la
vreo 45 km nord-est de Cluj şi la
4 km depărtare de orăşelul Gherla.
Nicula pare a fi, într-adevăr, centrul
dezvoltării unui meşteşug ca acela
al zugrăvirii de icoane. Cei care
pictau icoanele erau ţăranii şi de
cele mai multe ori şi le comer-
cializau.

Icoanele sunt numite „pe sticle”,
deoarece sunt zugrăvite chiar pe
dosul sticlei, care, la prima vedere,
pare destinată să apere pictura.
Meşterii care fac o astfel de icoană
au nevoie de trei materiale: sticlă,
vopsea şi lemn pentru cadru.

Este o tehnică tradiţională în
pictarea icoanelor. Se execută
desenul pe hârtie, după care se
transpune pe spatele sticlei cu tuş şi
se trece la colorarea suprafeţelor. Sticla
se degresează, cu spirt sau diluant, pe
partea unde se face desenul. Se aşază
sticla peste desenul făcut înainte, iar
apoi se conturează cu o pensulă subţire
sau cu peniţa, înmuiate în tuş negru sau
tempera neagră amestecate cu aracet.
Urmează trasarea detaliilor, tot cu
culoare neagră. Când totul s-a uscat,
se trece la colorarea suprafeţelor în

Despre icoanele pe sticlă
Prof. Alina VAMANU

 „Pe această sticlă clară ca faţa unui iaz, / Voi zugrăvi în zare, albi, munţii. Pe un dâmb
Păstorii plini de spaimă şi steaua cu zbor strâmb…“

(Ion Pillat)
culori tempera, culori pentru vitraliu,
cerneală tipografică sau ulei.

La confecţionarea icoanelor se
poate folosi bronzul auriu. După ce
culorile au fost aşternute şi procesul
de uscare este încheiat,  este

preferabil să se lipească peste desen
o foaie de hârtie albă sau colo-
rată,lipirea se face numai pe mar-
ginea sticlei. În tehnica picturii pe
sticlă, culorile sunt vii, luminoase,
formele sunt simplificate, iar tratarea
suprafeţei este decorativă. Se pot crea
compoziţii cu motive florale, ani-
maliere, vrejuri, figuri geometrice.

Spre deosebire de celelalte
popoare la care e cunoscută pictura pe

sticlă, se poate spune că zugravii
români n-au reprezentat decât subiecte
religioase. Icoanele înfăţişând scene din
viaţa lui Hristos, a Maicii Domnului, a
Sfinţilor (Sf. Gheorghe, Sf. Haralambie,
Sf. Ilie, Sf. Nicolae etc.) sunt cele mai

dragi artizanilor populari. Se
spunea că atunci când se spărgea
o icoană, cioburile ei nu erau
aruncate oriunde, ci într-o apă
curgătoare, pentru a se evita
eventuala ei pângărire. S-au scris
foarte multe despre mijloacele,
tehnicile şi frumuseţea deosebită a
icoanelor pe sticlă. Unul dintre
primii care au scris despre acest
lucru a fost Nicolae Tonitza, urmat,
mai târziu, de alţi scriitori care au
scris despre această artă.

Un mare poet, Lucian Blaga,
tânăr pe atunci, dotat cu o
sensibilitate şi o receptivitate
excepţională, a consacrat, într-un
poem, arta iconarilor-ţărani. Iată
numai câteva versuri din poezia În
amintirea ţăranului zugrav :

„Mi-aduc aminte de ochii tăi...
Şi de meşteşugul blând cu care

zugrăveai sfinţi atât de fragezi,
Parcă veneau de-a dreptul din lună...
Erai prieten cu toate minunile...
Într-o icoană închipuită de tine...
(de mâinile tale grele ca tăvălugul
cu care pecetluiai sămânţa în

arătură...)
I-ai arătat, în aur şi albastru

ceresc...
minunea- fetei care te întreba:
«Cum S-a născut pruncul Iisus?»“

Dacă existenţa însăşi a icoanei se sprijină pe Întruparea Celei de a doua Persoane a Sfintei Treimi, Întruparea este, la
rândul ei, susţinută şi probată prin imagine. Altfel spus, icoana este un garant al realităţii deloc iluzorii a Întrupării divine. De
aceea, în ochii Bisericii, negarea icoanei lui Hristos echivalează cu negarea Întrupării Sale, cu negarea întregii iconomii a
mântuirii noastre. Iată de ce, atunci când Biserica apără imaginile sacre, ea nu apără doar rostul lor didactic şi nici aspectul
lor estetic. Ci însăşi temelia credinţei creştine. Aşa se explică fermitatea ortodocşilor în apărarea icoanelor, intransigenţa lor,
ca şi acceptarea tuturor sacrificiilor... În ochii Bisericii, icoana nu este deci o artă care ilustrează Sfânta Scriptură; ea este un
limbaj care îi corespunde, care îi este echivalent, corespunzând nu literei biblice şi nici cărţii ca obiect, ci propovăduirii
evanghelice, adică tocmai cuprinsului Scripturii, sensului ei – aşa cum se întâmplă cu textele liturgice. Iată de ce icoana are
în Biserică acelaşi rol ca şi Scriptura, întrunind aceeaşi semnificaţie liturgică, dogmatică şi educativă.

TEOLOGIA ICOANEI

Leonid USPENSKY, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Busureşti, 1994, pp. 80, 94.
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Manelismul este un „curent muzical“
(mult spus muzical) care de câţiva ani
a cucerit România. Pe oriunde ai
merge auzi numai manele. Răsună în
baruri, discoteci, restaurante, instituţii,
căminele elevilor, dar ce este mai grav
este faptul că răsună şi în inimile şi în
minţile noastre. Au intrat acolo
benevol sau poate accidental şi s-au
cuibărit bine, după care au format
impresia că sunt inofensive şi chiar
plăcute. Chiar aşa şi sunt... în
aparenţă. Fără să ne dăm seama, ne-
au smuls un sentiment de toleranţă
faţă de ceea ce, de fapt, nu ne place.
Nu vă grăbiţi să negaţi acest lucru, ci
gândiţi-vă bine! Faceţi-vă un proces
de conştiinţă! Cine îşi doreşte ca viaţa
lui să fie o manea? Chiar ne dorim
viaţa ilustrată în manele? Preferaţi în
locul unei vieţi virtuoase o viaţă ce se
rezumă doar la bani, femei, maşini,
duşmani? Pare o viaţă interesantă,
bogată, însă este o iluzie totul şi o
viaţă care ar fi greu de suportat.
Manelele trezesc în noi doar o falsă
sensibilitate şi impun trăirea unor
pseudosentimente.

Luaţi textul unei manele şi analizaţi-l
cu atenţie! Ce transmite? Veţi vedea
doar versuri goale „ce din coadă au să
sune“, cum zice poetul. Veţi observa
că versurile se bat cap în cap, şi apoi,
probabil, vă veţi întreba: „Cum de mi
s-a părut că mă regăsesc în această
melodie?“ De fapt, ce vrea să spună
acest text? Adevărul este că nici măcar
cei care-l cântă nu-l prea înţeleg. Dar
ce contează? Le convine că au
consumatori. Iar lucrul acesta îl afirmă
chiar şi un renumit patron al unei case
de producţie a manelelor: „Manelele
sunt ca parizerul, spunea el. Ambele

„Manelele este bune”„Manelele este bune”„Manelele este bune”„Manelele este bune”„Manelele este bune”
Motto: „Eşti miştoacă între stele

Tu mi-ai rupt inima-n doi
Toate sufletele mele

Bate pentru tu şi noi“.

sunt de proastă calitate, dar ieftine şi
căutate“.

Mulţi spun că manelele nu trebuie să
fie discreditate. Într-adevăr, manelele
nu trebuie discreditate. Ele se
autodiscreditează, atât prin cei care le
cântă, cât şi prin cei care le ascultă.

Pe nişte ritmuri care mai vesele, care
mai triste, majoritatea furate din Orient,
care acoperă goliciunea versurilor, ele
gâdilă urechea, gâdilă limba, gâdilă
trupul şi aprind poftele. Astfel inima
noastră, care trebuie să fie templu al
Duhului Sfânt, devine templu al lui
satan. Acolo se cultivă lăcomia,
zavistia, ura, desfrânarea, mândria şi
se dezvoltă patimile. Modelul lui Hristos
este înlocuit cu false modele,
majoritatea persoane pătimaşe, lipsite
de cultură şi morală. Oare cum vă
simţiţi la auzul începutului unei manele
a lui Adi...: „Sunt Adi... stăpânul
sufletelor voastre!“ chiar vreţi să fiţi
robii unui incult care cântă iubirea
pentru bani? Maneliştii nu pot şi nu
trebuie să ne servească drept exemple
de viaţă, pentru că însăşi viaţa lor este
un haos moral şi material.

Ce e mai grav este faptul că maneliştii
au devenit idolii copiilor, generaţia care
va trebui să ducă în viitor cultura şi
tradiţiile din moşi-strămoşi. La vârsta
adolescenţei, tânărul este tentat să-şi
imite idolul. Astfel se ajunge la o
distrugere a personalităţii, el nemaifiind
decât un straşnic imitator. Imitând
idolul şi comportamentul lui imoral se
ajunge la o obişnuinţă, la o familiaritate
cu răul, cu păcatul. Obişnuinţa duce la
patimă, la atrofierea simţului care
spune: „Acest lucru nu e firesc; acest
lucru e păcat sau pervers. Acest lucru
duce la crearea unei mentalităţi
contrare religiei creştine şi bunului
simţ“.

Este un adevăr dureros, greu de
acceptat, greu de negat. Dacă nu m-am
făcut înţeles, vă propun următorul
experiment. Ascultaţi câteva manele,
faceţi-vă că vă plac, imaginaţi-vă că
vă  reprezintă! Vă  veţi simţi pe
moment grozav. Veţi avea bani, putere,
multe femei frumoase, cele mai tari
maşini. Ei bine, acum îngenuncheaţi
şi încercaţi să vă rugaţi. Vedeţi?... Nu
prea merge. VISAŢI la o lume ireală,
care vă tulbură şi vă face să vă
ruşinaţi faţă de Cel înaintea Căruia aţi
îngenuncheat.

Un lucru după care nu poţi să te rogi
înseamnă că nu e bun, deci nu trebuie
făcut.

Problema se pune în mod concret în
felul următor: „Nimeni nu poate să
slujească la doi domni, căci pe unul îl
va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de
unul se va lipi şi pe celălalt îl va
dispreţui; nu puteţi sluji lui Dumnezeu
şi lui mamona!“ (Lc 6, 24). Deci ori
eşti creştin ortodox, ori manelist?

Este o problemă dificilă la care mulţi
preferă să se gândească pentru a evita
sau amâna o alegere. Maneliştii au ales.
E rândul dumneavoastră să alegeţi!!!

Constantin MACOVEI
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Scrisoare deschisă

Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Îţi vorbesc cu sufletul meu, nu
numai de la mine, ci de la cei
care m-au învăţat pe mine: sfintele
Scrieri, Sfinţii Părinţi şi alţi slujitori ai
lui Dumnezeu.

– Rugăciunea este convorbirea
noastră cu Dumnezeu.

– Prin rugăciune, cerem lui
Dumnezeu să fie aproape de noi.

– „Cu inima se crede spre
îndreptare, cu gura se mărturiseşte
spre mântuire“ (Rom 10, 10).

– „Rugaţi-vă neîncetat!“ (I Tes 5, 17).
– „Privegheaţi în toată vremea,

rugându-vă“ Domnului Hristos (Lc
21, 36).

– Când ne rugăm, noi suntem
însoţiţi de sfinţi, care şi ei se roagă
pentru noi (cf. Apoc 8, 4).

– Rugăciunea este forma prin care
se intră la Dumnezeu (Sfinţii Părinţi).

– „Prin două aripi se înalţă omul
de la cele pământeşti: prin nevinovăţia
gândurilor şi curăţia inimii“ (Toma de
Kempis).

– „Prin rugăciune vorbim direct cu
Dumnezeu. Este relaţia eu-tu“.
(Părintele Dumitru Stăniloae)

– „Rugăciunea este potirul
reculegerii întru Hristos şi semn că
spiritul este în dialog cu divinitatea“.
(Părintele D. Stăniloaie)

– „Rugăciunea unora pentru alţii,
iertarea reciprocă, smerenia, refuzarea
slavei deşarte... sunt tot atâtea mijloace
care pot duce... spre Împărăţia
cerurilor, care este împărăţia iubirii
desăvârşite“. (din Scrisorile lui
Varsanufie, Filocalia)

– „Rugăciunea stăruitoare ne
aduce linişte, pace şi singuranţă în viaţa
noastră duhovnicească“. (Sf. Ioan Gură
de Aur)

– „Rugăciunea este cheia darurilor
dumnezeieşti“. (Fer. Augustin)

– „Eşti amărât de nu vezi nicio
ieşire? Genunchiul la pământ şi
gândul la cer!“. (În spiritul pr. C.
Voicescu)

– „Rugăciunea este dăruire
totală... înălţător contact cu
Dumnezeu”. (Ernest Bernea)

– „Rugăciunea este hrana
sufletului“. (Părintele Cleopa)

– „Rugăciunea este fapta noastră
morală prin care ne unim tot mai mult
cu Dumnezeu şi Dumnezeu cu noi“.
(Părintele D. Stăniloae)

– „Rugăciunea adevărată nu poate
există fără păstrarea dreptei credinţe.“

– Prin rugăciune se face înălţarea
spre Dumnezeu şi intrarea în
comuniune cu El.

– „Rugăciunea unită cu postul face
adevărate minuni!“

– „Rugăciunea este aripa credinţei,
roada nădejdei, oglinda dragostei şi
pecetea virtuţii“ (Dr. Vasile Coman,
Episcopul Oradei).

– „Prin rugăciune se realizează
împăcarea noastră cu Dumnezeu şi cu
toţi oamenii“. (P.S. Epifanie al
Buzăului).

– „Rugăciunea către sfinţi e ca o
comunicare în trei: omul, sfântul şi
Dumnezeu“ (Părintele D. Stăniloae).

– Rugăciunea este legă tura
noastră permanentă cu Dumnezeu,
care ne menţine cugetele treze şi
ne înalţă  sufletele la Creatorul
nostru.

– „În rugăciunea din biserică, la
rugăciunea obştească, ne întâlnim toţi,
între noi şi cu Dumnezeu“ (Părintele
D. Stăniloae).

– „Prin rugăciune aflăm marele
adevăr şi binecuvântarea lui Dumne-
zeu“. (P.S. Epifanie al Buzăului)

– „Fii primăvară înmiresmată de
balsamul rugăciunii“! (din Acatistul
Sfântului Ierarh Calinic).

– „Prin rugăciune aducem
mulţumiri lui Dumnezeu, Îi cerem să
lucreze în noi şi-L lăudăm pentru ceea
ce face în noi şi pentru noi“. (Părintele
D. Stăniloae)

– „Prin rugăciune deseobim binele
de rău şi bucuriile adevărate de cele
false.“ (P. S. Ep. Epifanie al
Romanului)

– Cel mai mare dar dat de
Dumnezeu este de a ne putea ruga.

– „Rugăciunea stabileşte legătura
noastră cu Fiinţa divină.”

– Rugăciunea înseamnă declan-
şarea unei mişcări luminoase, divine.

– Prin rugăciune smerită se capătă
înălţimea unei minţi libere, mai curând
decât prin instruire.

– Rugăciunea este doctoria de
vindecare a durerilor sufleteşti.

– Prin rugăciune avem puterea de
a răbda. „Doamne, fă să treacă acest
pahar după cum voieşti Tu!“

– Rugăciunea altora pentru noi ne
duce în Împărăţia lui Dumnezeu dar
numai faptele proprii ne stabilizează
acolo.

– Rugăciunea ne leagă de
Dumnezeu, când Îi aducem laudă;
recunoaştem Atotputernicia Sa.

– După cum focul se înteţeşte
când este alimentat de mai mulţi
cărbuni, aşa şi rugăciunea este mai
eficientă, când este făcută de mai
mulţi.

– Prin rugăciunea obştească,
fiecare se simte resposabil pentru
mântuirea celorlalţi.

– Cea mai la îndemână relaţie a
omului cu Dumnezeu este rugăciunea.
Ce nespus de mare şansă! Eu, cel mic
şi neînsemnat, să stau de vorbă cu
Dumnezeu, Creatorul şi Proniatorul
Universului!

– „Rugăciunea aduce mângâiere,
pace şi bucurie“. (I.P.S. Daniel al
Moldovei).

– „Când ne rugăm cu credinţă
ş i  dragoste în Dumnezeu,  ne
manifestăm şi recunoştinţa noastră
pentru daruri le  primite“.  (P.S.
Eftimie al Romanului).

– „Rugăciunea duce multă iubire
sfântă în inimă, ne ajută să vedem
în fiecare om un frate“ (I.P.S. Daniel
al Moldovei).

Cugetă, draga mea, asupra
acestora!

Îţi doresc sănătate şi mântuire!

(gânduri despre rugăciune)

Laetiţia LEONTE
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Dragi creştini, nici nu ştiţi câtă putere are o
rugăciune făcută din suflet curat şi umilit, adresată
lui Dumnezeu, dar mai ales atunci când persistăm
în rugăciune şi nu ne lăsăm cuprinşi de
deznădejde că nu s-a împlinit cererea noastră,
poate din lenea noastră sau din puţina credinţă,
ori alte motive. Dumnezeu ne pune la încercare
credinţa şi răbdarea, iar noi trebuie să le avem
neapărat, altfel nu vom izbuti.

Rugăciunea este de mai multe feluri: de
slăvire sau de laudă a lui Dumnezeu, de
mulţumire, adusă lui Dumnezeu pentru tot şi pentru
toate (dar care rugăciune nu prea I-o aducem!) şi
rugăciunea de cerere (pe care adesea o rostim!).

Puterea rugăciunii aduse din suflet curat,
cu smerenie şi dragoste pentru Dumnezeu şi
pentru aproapele nostru, este mare. Când
vedem pe cineva drag nouă sau chiar străin  că
este cuprins de o suferinţă sau de o grea
încercare, alergăm îndată la Dumnezeu,
rugându-L să dăruiască celui în nevoie cele
necesare ieşirii din amarul său. Însuşi Mântuitorul
nostru a dat poruncă: „Rugaţi-vă unul pentru
altul!“ Şi tot El a mai zis: „Unde sunt doi sau trei
adunaţi în numele Meu“ le voi împlini cererea.

Trebuie să ne mai rugăm pentru cineva. Pentru
duşmani, chiar de ne fac rău, să ne rugăm ca
Dumnezeu să-i înţelepţească şi să-i facă mai buni.
Ce să mai spunem despre rugăciunea mamei
pentru copiii ei, că este ascultată de Dumnezeu,
pentru care fapt orice mamă este datoare în faţa lui
Dumnezeu să se roage necontenit pentru copiii ei,
ca ei să nu rătăcească din căile Domnului. Şi dacă
din voia vrăjmaşului vreunul din copiii ei s-a întâmplat
să apuce pe căi greşite, cu atât mai mult mama
trebuie să alerge la icoana Domnului Iisus şi a Sfintei
Fecioare Maria, acasă ori la biserică, pentru a cere
cu lacrimi întoarcerea copilului pe calea mântuirii.
Mama trebuie să persiste în rugăciune, cu inima
înfrântă, cu lacrimi şi smerenie, iar Domnul, Care
are multă milă şi iubire, îi va asculta rugăciunile în
cele din urmă şi-i va salva copilul din ghearele
vrăjmaşului. Pe cât de mare va fi bucuria mamei
văzându-şi cererea împlinită, cu atât mai mult va
trebui să-I mulţumească Domnului.

Din păcate, sunt şi mame care nu ştiu să se
roage şi atunci trebuie să le venim în ajutor, să le
învăţăm cum să se roage lui Dumnezeu, iar
Dumnezeu Se va bucura văzând acest lucru.

Având milă şi dragoste unii pentru alţii,
Dumnezeirea ajută şi copiilor noştri şi altor
persoane aflate în suferinţă pe care nu
întâmplă tor  ş i  mereu să  le ajutăm cu
rugăc iunea noast ră .  Să  vă  re la tez o
întâmplare nefericită, petrecută unui tânăr
pe care îl cunoaştem foarte bine.

Un accident grozav de maşină a adus acel
tânăr pe masa de operaţie. Era foarte grav. A
scăpat cu viaţă, însă era rănit la cap şi pierdea
mult sânge. Dumnezeu, în marea Lui milostivire,
le rânduieşte pe toate. Întâmplător, în spital era
internată o femeie care-l cunoştea pe acel tânăr
şi a dat telefon unei alte femei credincioase, ca

să se roage pentru acel tânăr şi să anunţe şi pe
părinţii lui.

Acea femeie şi mamă (căci avea şi ea copii)
a pus genunchii la pământ în faţa icoanei
Domnului Iisus şi s-a rugat toată noaptea pentru
tânărul acela. De asemenea, când părinţii lui au
aflat tragicul accident al fiului lor, tatăl băiatului a
dat telefon tot acelei femei credincioase, ca să se
roage pentru fiul său, care deja se afla în operaţie.
Tot prin rânduiala lui Dumnezeu, am aflat şi eu
de accidentul acelui tânăr din altă sursă, şi m-am
întristat mult şi am plâns, căci îl cunoaştem foarte
bine. Îmi imaginam ce mult suferea bietul de el,
prin ce groază a trecut, prin ce mare pericol.

Imediat m-am aşezat în genunchi. Mai întâi
am aprins candela, apoi în faţa icoanelor
Mântuitorului şi a Maicii Preacurate, cu lacrimi
am început să citesc Paraclisul Maicii Domnului
şi multe alte rugăciuni, pentru ca Dumnezeu să-l

salveze pe acel tânăr, să-l predea familiei şi
societăţii, iar Domnul Iisus, Care este Doctorul
trupurilor şi al sufletelor noastre, cred că a auzit
rugăciunile noastre, căci vedeţi cum în acelaşi
timp, în acelaşi ceas, două suflete, două mame
(căci şi eu am copii) s-au rugat cu milă şi durere
pentru acel tânăr. Şi am aflat apoi că a ieşit cu
bine din operaţie, dar este foarte slăbit, însă cu
mila şi harul lui Dumnezeu îşi va reveni.

Dar este şi mai important ca în astfel de situaţii
să alergăm la preoţii Bisericii pentru că ei au o mai
mare putere de rugăciune către Dumnezeu, fiind
investiţi cu acest har. Prin Sfântul Maslu şi alte
rugăciuni ei cer de la Dumnezeu sănătate pentru
cei bolnavi, izbăvire pentru cei aflaţi în nevoi. La ei
să alergăm atunci când suntem copleşiţi de mari
nevoi, de boli şi de alte necazuri, iar ei se vor
ruga lui Dumnezeu, vor mijloci între noi şi
Dumnezeu pentru ca să se împlinească cererile
noastre. Dar nu trebuie să-i lăsăm doar pe ei să
se roage, iar noi să ne vedem în continuare de
ale noastre, nepăsători, sau prin cârciumi, ori în
faţa televizoarelor, gândind  că doar preoţii trebuie
să se roage, că de aceea sunt preoţi!

Nu, dragi creştini, ei trebuie sprijiniţi de noi
cu rugăciunile noastre împletite cu ale lor, cu viaţa
noastră fără de păcat,  cu ascultare de Dumnezeu.

Şi noi suntem datori să plecăm genunchii în
faţa icoanelor şi cu lacrimi să ne rugăm pentru
cei aflaţi în nevoi. Dumnezeu aşteaptă şi din
partea noastră un sacrificiu, dacă vrem să ni se
împlinească cererile. Să nu lăsăm totul în seama
preoţilor, iar noi să stăm paşnici, pentru că
rugăciunile preoţilor împletite cu rugăciunile
noastre vor fi ascultate de Dumnezeu şi vor da
rod. Dar dacă noi nu ne rugăm cu lacrimi şi cu
inimă curată, rugăciunile noastre vor rămâne
seci şi vai de acel suflet care aşteaptă mântuire,
sau scăpare din boală sau din orice fel de
nenorocire, şi care nu are un rugător fierbinte
pentru el. Totuşi Milostivul Dumnezeu, va veghea
şi asupra lui şi-l va mântui căci poate, undeva,
un suflet de creştin, neştiut de el, se roagă la
Dumnezeu pentru salvarea lui.

Vedeţi câtă importanţă are o rugăciune
adusă la timpul şi momentul potrivit? Cât de
important este să ne rugăm şi pentru „acei pentru
care nu are cine să se roage“, căci Dumnezeu,
ne va răsplăti cândva unicul nostru efort, ne va
mai ierta din păcate. Trebuie să avem în sufletele
noastre mare milă şi iubire faţă de aproapele
nostru, ca Dumnezeu să Se îndure de noi toţi.

Cu adevărat, se cuvine ca neîncetat să
aducem rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu,
zi şi noapte pentru binefacerile pe care ni le
dăruieşte, pentru faptul că încă ne mai rabdă
pentru păcatele noastre şi încă mai aşteaptă să
ne întoarcem la El, precum oaia cea rătăcită,
pentru viaţa pe care ne-a dat-o, dar pe care
trebuie să o trăim cum se cuvine.

PUTEREA RUGĂCIUNII

 Doina Maria RUSU OLARU –
Director al Fundaţiei Orfanii, Bacău

O, Maică Preacurată,
Tu, Pururea Fecioară,

Ascultă-mi ruga, Doamnă,
Din zori, din zi, din seară.

De câte ori, Măicuţă,
La tine m-am rugat,
Tu, Maica tuturora,

Mereu m-ai ascultat.

Eu fără Tine, Doamnă,
Nimic n-aş mai putea
Să lupt cu viaţa asta
’n singurătatea mea.

În orice clipă, Doamnă,
Eu vreau să-ţi mulţumesc

Că nu ne dai uitării
Şi că ne ocroteşti.

Ajută toţi copii,
Nepoţi şi strănepoţi
Măreşte-ne credinţa
Să te slăvim noi toţi.

S-aducem osanale
Păstorului cel Bun

Că turma Lui noi suntem
A Lui de păstorit.

În turma Lui să mergem
Păşunea spre-a afla
Şi-n fiecare clipă

Pe Domnu-a-L lăuda.

Prof. Elena BUSUIOC

RUGĂ
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POLIŢIA DE PROXIMITATE VĂ INFORMEAZĂ

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

Cauze ce duc la declanşarea unor conflicte ce pot
degenera în violente:

* nu faceţi singur dreptate lovind adversarul, aceste fapte
pot avea uneori consecinte grave;

* evitaţi în orice ocazie să daţi frâu liber sentimentelor de
ură, gelozie invidie, lauda şi grandomanie;

* evitaţi persoanele mai irascibile, puse pe harţă, evitaţi
orice conflict cu acestea, nu-i jigniţi şi nu-i încurajaţi;

* dacă sunteţi martorul unei bătăi, interveniţi imediat pentru
a-i despărţi pe combatanţi, cerând la nevopie ajutorul altor
persoane precum şi a lucrătorilor de poliţie;

* nu daţi curs provocărilor venite de la persoane  aflate în
stare de ebrietate care se leagă de dvs.;

* luaţi-vă măsuri de precauţie mai ales la ore târzii pe
străzi necirculate sau când sunteţi sub influenţa băuturilor
alcoolice – ele pot fi autoare sau complice la tâlhării;

* dacă sunteţi în stare de ebrietate rugaţi la bar să vi se
comande un taxi, nu acceptaţi să fiţi conduşi spre casă de
către persoane necunoscute;

* nu frecventaţi localurile de condiţie îndoelnică în zilele de
salariu sau când aveţi la dvs. o sumă importantă de bani;

* nu acceptaţi niciodată ofertele de găzduire făcute de
persoane necunoscute sau pe care abia le-aţi cunoscut la
un pahar de alcool, aceste persoane activează de regulă în
jurul gărilor autogărilor, barurilor şi birturilor de cartier.

STIMAŢI CETĂŢENI

Poliţia de proximitate - reprezintă un nou concept al activităţii de poliţie bazat pe acţiunea comună a
poliţiştilor şi cetăţenilor în vederea soluţionării problemelor ce implică

starea de legalitate din comunitate şi singuranţă civică.
Pentru a veni în sprijinul dvs., la nivelul Poliţiei oraşului Tg. Ocna a fost desemnat un poliţist de legătură

cu comunitatea, respectiv Agent Şef Pr. Apostu Gheorghe, care poate fi contactat la telefoanele:
344.145 – 07234.407050.
Noi am făcut primul pas,

vă aşteptăm şi pe dumneavoastră!

RECOMANDĂRI UTILE PENTRU
PREVENIREA

INFRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ

FURTUL DIN SOCIETĂŢI
COMERCIALE (MAGAZINE)

POATE FI EVITAT

* dotaţi-vă magazinele cu un sistem viabil de alarmă;
* faceţi o investiţie, dar descurajaţi hoţii;

* procuraţi-vă şi montaţi-vă în punctele sensibile ale
magazinului sau chioşcului un grilaj solid care să împiedice
pătrunderea hoţilor în interior;

* este recomandat ca uşa de acces în magazin să fie
prevăzută cu un sistem de protecţie tip clopot care să
protejeze lacătul, astfel se îngreunează activitatea
infracţională a hoţului;

* apelaţi la serviciile unei societăţi serioase de pază şi
protecţie care intervine rapid;

* angajaţi-vă pe timpul nopţii un paznic;
* mare atenţie la persoanele care trec pragul magazinul

dvs., acestea nu doresc întotdeauna să cumpere sau să ceară
relaţii despre un produs;

* dacă spaţiul magazinului prezintă zone moarte din punct
de vedere al vizibilităţii celui ce vinde la raion, fiţi sigur că în
acele zone vor acţiona hoţii. Indicat ar fi ca în magazin să
se afle întotdeauna doi angajaţi ca supravegherea să se
realizeze în mod optim;

* sfătuiţi-vă angajaţii să nu ţină bani proveniţi din încasări în
vitrina sau sub raftul pe care se vând produse. Hoţii profită de
neatenţia vânzătorului, se apleacă peste vitrină sau raft şi fură;

* creaţi un dulap cu cheie în care angajaţii să-şi depoziteze
genţile sau poşetele şi unde cumpărătorii să nu poată avea
acces.

FURTUL DE ŞI DIN AUTO

* Parcaţi în locuri iluminate, în zona de acţiune a oamenilor
de ordine şi pază sau în garaj.

* Dacă parcaţi într-un loc public (parcare cu plată,
eventual), nu spuneţi nimănui cât aveţi de gând să întârziaţi.

* Parcaţi vehiculul cât mai în apropierea casei sau a
magazinului când plecaţi la cumpărături.

* Întotdeauna parcaţi maşina cu faţa la stradă, astfel încât
orice persoană care ar umbla la ea să poată fi uşor văzută.

* Bicicletele şi motoretele nesupravegheate asiguraţi-le prin
legare de suporţii special amanajaţi, de stâlpi, pomi etc.
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Compartiment Poliţie de Proximitate
Ag. Şef. Pr. de poliţie Gheorghe APOSTU

* Închideţi complet toate geamurile. Un singur geam lăsat
uşor întredeschis poate să vă dea peste cap toate precauţiile
folosite.

* Nu lăsaţi la vedere bunuri de valoare, cum ar fi radio,
camere video, casetofoane auto, telefoane mobile, genţi,
borsete obiecte de îmbrăcăminte etc. Acestea vor tenta hoţii
să vă spargă vehiculul.

* Evitaţi să ţineţi în autoturism actele de identitate, de
firmă, permis de conducere, actele de înmatriculare ale
maşinii, cărţi de credit, ordine de plată etc.
   * Nu atasati la chei o plăcuţă cu numele dumneavoastră.
Aceasta ar putea conduce hotul direct la maşina sau casa
dumneavoastră în cazul în care pierdeţi cheile.
   * Nu lăsaţi niciodată cheile în contact.
  * Asiguraţi-vă autoturismul chiar dacă lipsiţi din el doar
câteva minute.
    * Nu încredinţaţi autoturismul altor persoane pentru a-
l conduce.
   * Folosiţi încuietori atipice pentru uşi şi piuliţe speciale
pentru roţi.
   * Pentru a împiedica furtul, scoateţi o piesă fără de care
motorul nu porneşte (fişa centrală etc).
   * Folosiţi un sistem de blocare a volanului şi pedalelor sau
un întrerupător electric general montat într-un loc ascuns.
   * Un sistem de alarmă montat pe maşină este ideal pentru
descurajarea infractorilor.

FURTUL DIN LOCUINŢE
POATE FI EVITAT

Pentru un sejur cât mai plăcut, Poliţia vă recomandă să
aordaţi atenţie la:

Banii lichizi
Depozitaţi banii şi valorile pe care le deţineţi în seiful

hotelului. Luaţi cu dumneavoastră numai sumele strict
necesare pentru cumpărături sau plăţi curente.

Bagajele
Trebuie supravegheate în permanenţă, mai ales în

locurile aglomerate sau în mijloacele de transport în comun.
Taxi
Evitaţi taxiurile fără însemnele firmei sau care nu au

ceas ce indică suma datorată pentru călătorie.
Schimb valutar
Garanţia unui schimb valutar corect, lipsit de riscuri,

este asigurată numai de casele de schimb autorizate.
Prieteniile de ocazie
Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute.

Printre amabili şi binevoitori puteţi întâlni, adesea, şi escroci.
Prostituţia
Este ilegală. Prostituatele vă pot transforma uşor în

victima unui jaf sau a unei escrocherii.
Pentru obţinerea unor informaţii apelaţi oricând la

poliţiştii întâlniţi pe stradă. Solicitaţi ca orice problemă

pe care o aveţi cu un poliţist să o rezolvaţi numai la
secţia de poliţie.

Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, apelaţi numai la
poliţie. Reţineţi cât mai multe date despre persoanele şi locurile
pe care le-aţi cunoscut. Veţi uşura descoperirea celor care
v-au păgubit şi vă puteţi recupera astfel bunurile pierdute.

Vă mulţumim!

ÎN LOC SĂ STEA LA CĂLDURĂ,
VA STA LA RĂCOARE

La data de 11.06.2006, Poliţia Staţiunii Târgu-Ocna a
fost sesizată despre faptul că din casa Asociaţiei Non-Profit
SPERANŢA ÎN VIITOR din Târgu-Ocna, strada Libertăţii,
nr. 2, a fost sustrasă centrala termică marca Vaillant, de
către persoane necunoscute.

În urma activităţilor specifice desfăşurate de către
cadrele Poliţiei Staţiunii Târgu-Ocna, în data de 07.08.2006
a fost identificat autorul furtului în persoana numitului
VOICU PETRIŞOR, fiul lui natural şi natural, născut la
data de 29.07.1978, în municipiul Bacău, cu domiciliul în
Târgu-Ocna, str. Măgura, nr. 27, fără ocupaţie, cu
antecedente penale, stabilindu-se că cel în cauză în data de
10.06.2006, la ora 04.00,  a pătruns prin podul casei în locuinţa
de unde a demontat şi sustras centrala termică.

Prejudiciul a fost recuperat integral.
Susnumitului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea

infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsiă de
art. 208-209 Cod Penal.

Ştiaţi că…
Denumirea cartierului Tiseşti vine de la

numele lui Panait Tisescu, arendaş al ocnii venit
în Târg din Transilvania, în timpul Revoluţiei lui
Horia, Cloşca şi Crişan?

Cartierul Tăbăcari îşi trage numele de la
fabrica evreiască de pielărie care a funcţionat în
această zonă?

Costache Negri a fost reprezentantul ţării pe
lângă Divanul Turcesc ş i a fost rugat să
candideze la Scaunul domnesc, dar a refuzat?

Gheorghe Iordache,
Icoane Târgocnene, pag. 86.
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Oamenii caută, în general, motive diferite în a întârzia
luarea unor decizii importante în viaţa lor, mai ales când
este vorba de hotărâri spirituale. La prima vedere acest
lucru pare paradoxal, pentru că a alege binele şi confortul
dependenţei de voinţa divină, a urma legile lui Dumnezeu,
care te pun în acord cu semenii şi cu societatea, ar trebui să
fie printre primele decizii asumate de orice om. Cea mai
mare greşeală este însă faptul că, în pofida evidenţei
beneficiului unei relaţii armonioase om – divinitate şi într-o
profundă lipsă de consideraţie pentru „mâna întinsă” de
Dumnezeu oamenilor prin jertfa de pe crucea Golgotei a
Unicului Său Fiu, Iisus Hristos, oamenii aşteaptă „un semn”.
De câte ori nu ne aducem aminte de Dumnezeu decât doar
atunci când avem câte un necaz? Uităm adesea că nu
Dumnezeu este Cel care Îşi întoarce faţa de la noi, ci noi,
oamenii, suntem cei care preferăm să ne trăim viaţa aşa
cum credem noi că e mai bine, asemenea fiului risipitor –
departe de Părintele nostru. Iar atunci când ne merge rău,
şi nu trece prea mult timp până se întâmplă acest lucru,
alergăm căiţi şi cu ochii plini de lacrimi la Cel care ne poate
oferi alinarea. Cât de sincer este, însă, demersul nostru?
Sau mai bine zis, cât de statornic?

Îmi aduc aminte de Iosua, care, la îndemnul Domnului, s-a
adresat poporului iudeu spunându-le oamenilor să decidă viitorul
pentru ei şi copiii lor, de vreme ce au aşezat în faţă binele şi
răul. Au ales atunci să fie poporul lui Dumnezeu. Dar cât de
statornici au fost cei din poporul ales? Paginile Vechiului
Testament ne dau mărturie despre toate suişurile, dar mai ales
despre coborâşurile pe care evreii le-au avut în relaţia lor cu
Dumnezeu. Este în firea omului să uite repede binele şi să
aleagă răul, manifestând o tendinţă autodistructivă greu de
explicat ţinând cont de faptul că persoana umană este înzestrată
cu raţiune şi poate anticipa consecinţele faptelor sale.
Dumnezeu cunoaşte acest lucru, ştie că avem firea slăbănogită
de urmările păcatului strămoşesc şi manifestă dragoste şi
răbdare, cu adevărat dumnezeiască, în relaţia cu noi, oamenii.

Unii dintre noi au ignorat, de cele mai multe ori, cu bună
ştiinţă, consecinţele faptelor lor şi astăzi sunt în postura celor
care, la greu fiind, au nevoie de mila şi ajutorul lui Dumnezeu.
Iar momentul nevoii stringente de ajutor divin este amplificat
pe fondul unor afecţiuni medicale de cele mai multe ori foarte
grave. Mă refer aici la deţinuţii Penitenciarului Spital din
Tg. Ocna. Instituţia nu se numeşte întâmplător „penitenciar”
pentru că aici este un loc special destinat în care omul să-şi
trăiască penitenţa pentru greşelile comise faţă de semeni,
societate şi, nu în ultimul rând, faţă de Dumnezeu.

Acum se impun mai multe întrebări care să fie adresate
conştiinţei noastre: Există un moment anume pentru a-L
cunoaşte pe Dumnezeu? Trebuie să avem o anumită vârstă
biologică pentru a statornici o relaţie durabilă între viaţa
noastră şi voinţa lui Dumnezeu? Trebuie să aşteptăm
anumite experienţe limită în viaţa noastră care să ne aducă
aminte de adevărul existenţei unui Atotputernic Dumnezeu?

Bineînţeles că momentul dedicării noastre cu trup şi
suflet unei vieţuiri alături de Bunul Dumnezeu nu cunoaşte
încorsetări de tipul pe care noi le cunoaştem ca fiind elemente
de timp şi spaţiu, momentul prezent fiind cel mai bun prilej
de a deveni fii ai Tatălui, urmaşi ai lui Hristos şi beneficiari
ai binecuvântărilor Duhului Sfânt.

Omului îi este teamă de necunoscut. Dar despre binele
ce i se poate întâmpla dacă ascultă de porunca Scripturii
şi a Bisericii istoria umanităţii dă bună mărturie. Ştim că
putem beneficia de tot binele aici, ca şi în viaţa viitoare, dar
amânăm conştient momentul bucuriei sufletului nostru
hărăzindu-i, în schimb, angoasa necunoscutului consecinţelor
faptelor noastre rele. Dumnezeu este bun şi răbdător, dar
este, în acelaşi timp, şi drept. La judecata sufletului nostru
vom fi întrebaţi de ce am aşteptat în zadar un moment care
să ne decidă a urma evidenţei adevărurilor mântuitoare.

Aşa că, suflete, oriunde te-ai afla şi oricât ai oscila aşteptând
un moment hotărâtor pentru întoarcerea la Dumnezeu, află că
astăzi, acum, a sosit acest moment. Fii gata!

Preot Capelan Paul Vamanu

Existã un moment anume pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?Existã un moment anume pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?Existã un moment anume pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?Existã un moment anume pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?Existã un moment anume pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?
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Sfârş i tul lunii  iunie 2006  a adus, pentru
Penitenciarul Târgu-Ocna, o sărbătoare mai puţin
obişnuită, cel puţin pentru cei ce au apucat să guste
„beneficiile” epocii comuniste. Dacă înainte de 1989 era
de neconceput ca religia şi credinţa în Dumnezeu să-şi
găsească locul într-o închisoare, ei bine, lucrurile s-au
schimbat... Penitenciarul din Târgu-Ocna are acum o
capelă cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, doi sfinţi
consideraţi de creştinism drept ocrotitori ai închisorilor şi
patroni spirituali pentru cei ce ispăşesc pedepse privative
de libertate.

Joi, 29 iunie 2006, Capela penitenciarului din Târgu-Oc-
na a împlinit 10 ani de existenţă. Ctitorita în anul 1996 şi
sfinţită de către P.S. Eftimie al Romanului, capela este locul
de rugăciune pentru minorii internaţi în Centrul de Reeducare
Târgu-Ocna, persoanele aflate în secţia de majori, elevii Şcolii
de Administraţie Penitenciară şi salariaţii celor două unităţi;
existând momente ca acestea în care este permis accesul
tuturor celor doritori. Cu acest prilej, preoţii care au slujit aici,
oficialităţile urbei, actualii şi foştii şefi ai Penitenciarului
Târgu-Ocna, credincioşi din parohiile Ocnei şi împrejurimi, au
fost prezenţi la săvârşirea Sfintei Liturghii prilejuite de
prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, patronii spirituali
ai celor aflaţi în spatele gratiilor. La finalul slujbei, au fost
înmânate diplome de merit pentru toţi aceia care, într-un fel
sau altul, au sprijiit activitatea moral-religioasă.

Sărbătoare la Penitenciar
Răspunsurile corale la săvârşirea Sfintei Liturghii au

fost date de copiii din cadrul Asociaţiei de Tineret
Onestin, dirijati de domnul prof. Adrian Cioca. În
continuarea manifestărilor, a avut loc un spectacol de
teatru susţinut de tineri elevi, actori în cadrul trupei
aceleiaşi asociaţii şi vizionarea unei expoziţii de icoane
şi obiecte decorative realizate, sub îndrumarea prof.
Petrişor Birtea, de către deţinuţii majori. A urmat o agapă
creştină la care au participat toţi cei prezenţi.

Vineri, 1 septembrie 2006, a fost un alt prilej de
sărbătoare în cadrul unităţii penitenciare Târgu-Ocna:
Centrul de Reeducare Târgu-Ocna a împlinit 50 de ani
de existenţă pe tărâmul resocializării.  Cu acest prilej a
avut loc o festivitate impresionantă cu participarea
oficialităţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
a celor locale şi a foştilor şi actualilor conducători şi
salariaţi din această instituţie de reeducare. S-au
rememorat clipe ale trecutului, prezentul fiind ilustrat de
către domnul Director Dumitru Tânţaru şi de către
expoziţiile tematice. În cadrul manifestărilor, a avut loc
şi un spectacol cultural-artistic oferit de către minorii
internaţi în Centru precum şi dezvelirea şi sfnţirea unei
plăci comemorative.

Cronicar de după gratii
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Avva Ioan Moshos (secolul
al VII-lea) spune:

„Sarea vine din apă şi,
dacă se apropie de apă, se
topeşte şi piere. Tot aşa şi
monahul vine din femeie, şi
dacă se apropie de femeie,
se topeşte.“

J. Moschus,
Le Pré spirituel, 217

Se deschide Centrul de Recuperare
a Persoanelor cu Dizabilităţi – Târgu-Ocna

„Într-o zi de sărbătoare, Costache
Negri după ce se retrăsese la Tg. Ocna,
demisionând din Reprezentanţă şi trăind
ocupându-se numai cu îngrijirea livezilor
sale, primeşte vizita primarului de pe
atunci din Tg. Ocna, un oarecare
Metaxa, grec de origine şi a slujitorului
de primar, tot grec şi acesta, pe nume
Ioanidis. După recepţia obişnuită în atari
împrejurări şi pe acele vremuri, la
plecare Conu Costache oferi primarului
Metaxa drept semn de ospitalitate un
coş cu fructe, din rodul livezilor sale.

Acesta, după ce primeşte coşul cu
fructe, mulţumi pentru o astfel de atenţie
din partea unui om mare cum era Negri,
plecă spunând gazdei că-şi va trimite
odăiaşul său să-i aducă darul acasă.

Cum plecă primarul, Conu Costache
ia frumos coşul cu fructe dăruite
primarului şi i le duce singur acasă“.

RestituiriRestituiriRestituiriRestituiriRestituiri

Gheorghe Iordache,
Icoane Târgocnene, pag. 86.

În oraşul Târgu-Ocna, se va da în
folosinţă în toamna acestui an proiectul
Centrul de Recuperare şi Reabilitare
a Persoanelor cu Dizabilităţi.

Capacitatea Centrului este de 50
de beneficiari, aceştia fiind persoane
adulte cu dizabilităţi. Ei vor fi aduşi prin
restructurarea Centrului de Recuperare
şi Reabilitare Neuropsihiatrică,
Răcăciuni. Scopul urmărit este
formarea deprinderilor de viaţă
independentă, recuperare de tip
psihologic, kinetoterapie, logopedie,
terapie ocupaţională (ergoterapie).

Proiectul se adresează persoa-
nelor cu dizabilităţi medii. Condiţiile
oferite de spaţiul achiziţionat (fostul
sediu al ALCONEP, din spatele
Colegiului C. Negri) sunt următoarele:
15 garsoniere şi 6 apartamente cu
două camere. În garsoniere vor sta
câte doi beneficiari, în apartamente,
câte patru beneficiari.

Garsoniera cuprinde, pe lângă
camera de zi, grupul
sanitar şi locul de
servire a mesei –
bucătăria. Tot confor-
tul necesar pentru
rezidenţa benefi-
ciarului este asigurat
(mobilier, aparatură
electrocasnică, utilităţi
– apă caldă, căldură,
hrană) prin finanţare
PHARE.

Personalul  de
deservire cuprinde
un număr de 50 de

lucrători sociali, doi asistenţi sociali,
un kinetoterapeut, un logoped, trei
asistenţi  medicali,un medic, un
psiholog, un contabil, un adminis-
trator, doi ergoterapeuţi, doi paznici,
doi muncitori de întreţinere şi un şef
de Centru.

Majoritatea persoanelor angajate
sunt din Târgu-Ocna şi ele au fost
încadrate prin două sesiuni de
examinare.

Pe măsură ce persoanele
beneficiare aduse aici de la Răcăciuni
se vor reintegra în societate, locurile
disponibile vor fi preluate de alte
persoane cu dizabilităţi din comunitatea
locală (Târgu-Ocna şi împrejurimi).

Aşteptăm să vedem finalizarea şi
a celuilalt proiect, Centrul de Îngrijire
şi Asistenţă a persoanelor cu
Dizabilităţi, cu locaţia la fostul Spital
al oraşului Târgu-Ocna.

Preot Petru RONCEA

În numărul viitor veţi citi un istoric
al bisericii «Sfântul Gheorghe», din Tiseşti




