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NOU!   «Sarea pãmântului»
poate fi accesatã ºi pe Internet,
la adresele www.vto.ro
secþiunea Ghid turistic -
Publicaþii locale,
www. protoieriaonesti.ro ºi
www.tirguocna.ro

E seară, târziu, sunt singur şi trist, după
încă o zi agitată… Parcă sună cineva la uşă… A
strigat cineva la poartă! Cine să fie? Nu aşteptam
pe nimeni la ora asta. De altfel e târziu şi sunt
obosit, am alergat toata ziua după… iată, că nici
nu mai ştiu! Dar ce mă plâng, aşa e în fiecare zi
de câtva timp încoace… nu mai ştiu după ce
alerg! Cred că nu o să deschid, nu am chef să

văd pe nimeni la ora asta, nici să aud de nimeni.
Nici chiar dacă e un prieten! Să vină altădată!
Dar dacă e fratele meu, sau mama, poate-i tata;
poate-i vreun nevoiaş, vreun cerşetor, dar ce
îmi pasă? Sunt din ce în ce mai mulţi şi nimănui
nu-i pasă. De ce mi-ar păsa mie? Oricum nu le
pot rezolva eu problema şi nici nu am timp pentru
că sunt lucruri mai importante de făcut!

Dar poate că este copilul meu venit de
departe… ce bine ar fi! Nu l-am mai văzut de

Cuvântul „Liturghie“ este un cuvânt
magnific. El înseamnă „lucrarea poporului”,
„lucrare comună”, sau „lucrare săvârşită
împreună”.  Este tocmai ceea ce am săvârşit noi
astăzi, aici în această Catedrală, cei în jurul a
100 de preoţi reuniţi în sinaxa noastră anuală
de la Oneşti.

Faptul că ne-am împărtăşit din acelaşi Sfânt
Potir, adică am fost în comuniune euharistică atâţia
preoţi şi credincioşi, în cuvântul meu de astăzi am
găsit potrivit să abordez mai pe larg  noţiunile
care reies din cuvântul „liturghie“: Comunitate,
comunicare şi comuniune. E firesc ca anul acesta
să vorbim mult despre „liturghie“ întrucât pentru
viaţa liturgică şi pastoral-misionară a Bisericii
creştine este un an special: se împlinesc 1600 de
ani de la trecerea în veşnicie a Sfântului Ioan

Gură de Aur, cel care a  compus Sfânta Liturghie
pe care am oficiat-o împreună.

Prea Cuvioşi, Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi
credincioşi,

Ştim că Sfânta Liturghie este slujba cea mai
importantă din viaţa noastră: a episcopilor, a
preoţilor şi a credincioşilor, care constituim Trupul
tainic al lui Iisus  Hristos în această lume.

În Sfânta Liturghie se retrăieşte lucrarea
comună a comunităţii, iar această lucrare are ca
finalitate cuminecarea sau împărtăşirea cu Hristos
euharistic, adică unirea cu Hristos prin Sfânta

(cuvânt rostit în Catedrala «Pogorârea Sfântului Duh» din Oneºti,
în cadrul Sfintei Liturghii anuale cu toþi preoþii Protopopiatului Oneºti) În luna februarie, curent, un

eveniment deosebit a marcat viaþa
spiritualã a oraºului nostru ºi a Vãii
Trotuºului, sau, mai bine zis, a
Protoieriei Oneºti. E vorba de primul
pelerinaj al unui grup mai mare de familii
de preoþi din cadrul Protoieriei Oneºti
în Þara Sfântã. Evenimentul atinge ºi
spiritualitatea Târgu-Ocnei, pentru cã din
acel grup au fãcut parte ºi familii
preoþeºti ale oraºului nostru.

Evenimentul mi-a adus aminte – dar
ce zic aducere-aminte, cã un astfel de
pelerinaj þi se întipãreºte într-un veºnic
acum pe tãbliþa inimii – de trãirile sufleteºti
pe care, în urmã cu patru ani, le-am trãit
ºi eu într-un astfel de nesperat pelerinaj
de zece zile la Ierusalim.

N-am fost ºi acum la Ierusalim. Dar
o datã cu fraþii mei preoþi am retrãit ºi eu
fiorul reatingerii de vis cu mâinile ºi
picioarele mele a locurilor în care s-a scris
istoria mântuirii noastre. ªi ce mi-am dorit
încã dimpreunã cu fraþii mei decât sã-mi
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mai plec o datã fruntea pe stânca Golgotei ºi pe piatra Ungerii
Mântuitorului, sã stau singur în Mormântul Sfânt al Mântuitorului
ºi acolo sã-i pomenesc pe toþi cei pe care-i aduc înaintea lui
Dumnezeu la Altarul parohiei mele!

Când am fost la Ierusalim am înþeles însã cât de departe
sunt de începutul pocãinþei. ªi cã tot ce-am fãcut pânã acum n-a
purtat întru totul amprenta responsabilitãþii pentru mântuirea
semenilor mei.  Un pelerinaj în Israel te marcheazã ºi-þi pune în
viaþã un hotar. El însuºi, pelerinajul la Locurile Sfinte, este un
hotar. Mi-aduc aminte cã într-o noapte petrecutã la Sfântul
Mormânt al Mântuitorului am avut aceastã revelaþie a ceea ce
înseamnã împlinirea Euharisticã. Venise un grup de pelerini ruºi.
Eram mulþi, din toate neamurile de sub cer, în preajma
Mormântului Domnului, da, Sfântul Mormânt cu taina Sfintei
Lumini, mãrturie peste veacuri a locului de unde a rãsãrit Raza
Învierii. O, ce mãrturie cutremurãtoare este aceasta pentru
aberaþiile contemporaneitãþii atât de ispitite a ºterge paginile Istoriei
sfinte a mântuirii cu false morminte ºi hristoºi mincinoºi la care
cei lesne-crezãtori sunt prinºi ca pasãrea în laþul vânãtorului!

Aceºti pelerini veniserã pregãtiþi sã se împãrtãºeascã la
Sfântul Mormânt. Parcã-i vãd ºi acum, ce deosebire era între
ochii lor ºi ai celorlalþi, unii din alte confesiuni ºi religii curioºi
sã asiste la o Liturghie Ortodoxã aici, în centrul lumii. O
scânteiere nelumeascã lucea din strãfundurile inimii în ochii
acestor candidaþi la înviere. Cã, într-adevãr, atunci când te
apropii de Sfântul Potir – ºi acum este vreme potrivitã pentru
aceastã apropiere sfântã, fiind încã în Postul cel Mare – n-ai
voie altfel sã te apropii decât arzând de dor dupã Înviere. La
vremea Crezului, l-au rostit plângând. Când Episcopul a ieºit
cu Sfântul Potir din Sfântul Mormânt – o, ce icoanã superbã a
Învierii Domnului! – au înaintat cu toþii spre Altarul cel mare al
Bisericii Învierii ºi acolo s-au împãrtãºit cu Trupul ºi Sângele
lui Hristos rãsãrit din Mormântul Sfânt.

Am scris aceste rânduri de actualitate pentru cã, o datã cu
pãrinþii duhovnici care au mers acum la Ierusalim, ne-am plecat
pe lespedea milenarã a Sfântului Mormânt spre închinare ºi noi
toþi cei care le suntem fii duhovniceºti. Cã împreunã cu ei ne-au
luat în suflet ºi pe noi, cei rãmaºi la ale noastre. Dar, o datã cu
pelerinajul de acum, mi-am amintit încã ºi de celelalte locuri din
Ierusalim ºi din toatã Þara Sfântã care mi-au întors veacurile la
începuturile erei creºtine: Cetatea Ierusalimului cu porþile sale,
muntele Sionului cu locurile Cinei celei de Tainã, ale Pogorârii
Duhului Sfânt ºi cu mormântul regelui David, valea lui Iosafat
cu vestitele-i morminte din vechime ºi, pe muntele din faþã,
mãslinii milenari între care Domnul S-a rugat cu transpiraþie de
sânge pentru unitatea alor Lui, pustia Iudeii, acest loc blestemat
pentru idolatria lui Israel, Nazaretul, Cana Galileii, Capernaumul
cu peºtele fript care ºi azi te cheamã la Mensa Christi ºi Marea
Galileii cu valurile-i nestãpânite. Toate acestea, ca ºi peºtera
Sfântului Ilie de la pârâul Horat ºi moaºtele Sfântului Ioan Iacob
Hozevitul din pustia Hozevei, sfântul nostru de la Ierusalim,
Betleemul, Emausul ºi Ein Karemul, iatã câteva izvoare care mi-au
încãrcat fiinþa de amintiri rãscolitoare. Toate acestea ne obligã la
ceva. Nu numai pe cei care am fost cu adevãrat acolo, dar ºi pe
cei care am fost prin purtãtorii noºtri de rugãciuni cãtre Cel
Preaînalt. Ne obligã la reaºezarea noastrã duhovniceascã în faþa
Celui care-a rãsãrit din Mormânt, pentru a putea rosti fãrã îndoialã
ºi cu cereascã bucurie: Hristos a Înviat!
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câţiva ani… munceşte din greu la străini, că la
noi n-a găsit de lucru şi oricum muncea pe bani
puţini. Nici să-mi trimită câte o scrisoare nu are
timp săracul… doar când şi când câte un SMS,
să-mi spună că e bine şi că la anul poate obţine
actele. Cât de bine poate să-i fie, căci e la munca
de jos acolo…; l-am purtat cu greu în şcoală şi a
făcut facultatea ca să ajungă cineva şi, când
colo… Dar aşa or fi vremurile!

Mi-a zis deunăzi că o să fie mai bine şi
pentru noi cei de acasă pentru că am intrat în
UNIUNE. Ce-o mai fi şi asta că nu prea am
înţeles! De fapt nici nu prea ne-au explicat…
Cine ar fi trebuit să ne explice? Nici asta nu prea
ştiu. Sau poate că aşa e rânduiala: mai întâi
potcoava şi apoi calul…

Că tot veni vorba de cal… M-a fascinat
întotdeauna legenda Troiei şi a calului troian. Să
aibă oare vreo legătură această legendă cu
UNIUNEA? Poate da, poate nu…, nimeni nu ne
spune; poate că nu are nimeni curajul, poate că
nu mai are nimeni coloana vertebrală sau poate
că nu trebuie să ştim. Dar sperăm pentru că, nu-i
asa…?, speranţa moare ultima! Teribilă consolare!
Dar cel puţin e veche, e de când lumea, face
parte din firea noastră a românilor… răbdători,
cuminţi, cu bun simţ… şi nădăjduind că într-o zi va
fi mai bine, dar până când? Să fie vreo legătură
între acea zi şi „calendele greceşti”, adică, mai pe
româneşte, „Paştile cailor”? Nici asta nu ştiu.

Dar, totuşi, cine bate în poartă? A, e poştaşul… a
întârziat săracul, dar iată vine zi de zi cu revistele mele
preferate: Tvmania, Ciao, Star… Abia aştept să le
răsfoiesc, să-mi mai alunge tristeţea, plictiseala,
lehamitea… Abia aştept să mai citesc de vreun scandal
amoros sau de corupţie la nivel înalt, vreo intrigă sau
vreun divorţ celebru sau de vreun bileţel năstruşnic!

Dar ce-i asta?  Nu primesc decât o scrisoare?
Vai, de când nu am mai primit o scrisoare! De la
cine o fi? Cine s-a mai gândit la mine? Adevărul e
că nici nu prea mai am prieteni de când sunt aşa
ocupat. Şi totuşi cineva s-a gândit la mine!

Mai există cineva care să facă acest lucru? Mai
e cineva care mă iubeşte aşa cum sunt şi nu  m-a
uitat? Mai e cineva care-mi  scrie pentru a-mi risipi
negura cenuşie ce-mi inundă tot mai mult fiinţa? Ia să
deschid scrisoarea! Ard de nerăbdare s-o citesc!

SCRISOARE DE LA DUMNEZEU*

Către: TINE, fiul meu
Data: astăzi, mâine şi întotdeauna
De la: TATĂL tău Cel Ceresc
Subiect :TU ÎNSUŢI, persoana ta
Referire: VIAŢA, darul Meu pentru tine

„Eu sunt Dumnezeu. Astăzi mă voi ocupa
de toate problemele tale. Te rog să-ţi aduci
aminte că nu am nevoie de ajutorul tău.

Dacă se întâmplă ca viaţa să îţi ofere o
situaţie la care nu poţi face faţă, nu încerca să o
rezolvi singur. Pune-o cu grijă în cutia cu „ceva
de făcut pentru Dumnezeu”. Toate situaţiile vor
fi rezolvate, dar în timpul Meu, nu al tău.

Odată ce problema este aşezată în cutie,
nu te mai preocupa de ea, îngrijorându-te. Mai
degrabă concentrează-te asupra lucrurilor
minunate care sunt prezente acum în viaţa ta.

Dacă eşti prins în trafic, nu dispera.
Gândeşte-te că există mulţi oameni pentru care
a conduce un automobil reprezintă un privilegiu
nemaiauzit.

Dacă ai o zi grea la serviciu, gândeşte-te
la cei care nu au de ani de zile un loc de muncă.

Dacă te-ai întristat pentru trecerea unui
sfârşit de săptămână, gândeşte-te la femeia
aflată într-o situaţie critică şi care lucrează 12
ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a-şi
putea hrăni copiii.

Când maşina ta se strică, lăsându-te la
câţiva kilometri de un service, gândeşte-te la
paraplegicul care s-ar fi bucurat să aibă ocazia
să facă plimbarea aceea.

Dacă eşti disperat din cauza unei relaţii care
se destramă, gândeşte-te la persoana care niciodată
n-a aflat ce înseamnă să iubească şi să fie iubită.

Dacă ai pierdut mult în viaţă şi te întrebi ce
rost are viaţa şi care este rolul tău, fii mulţumitor.
Există mulţi care nu trăiesc destul pentru a avea
această oportunitate.

Dacă ţi-ai observat încă un fir de păr alb
când te-ai privit în oglindă, gândeşte-te la
pacientul de la chimioterapie care şi-ar dori să
aibă păr ca să-l examineze.

Dacă eşti victima amărăciunii, ignoranţei,
micimii şi insecurităţii altor oameni, adu-ţi aminte
că lucrurile pot fi şi mai rele: ai putea face parte
din categoria lor“

Al tău ocrotitor pentru  totdeauna

PS. Nu întârzia să-Mi răspunzi. Răspunde-Mi
cu dragoste şi vei trăi veşnic!

(* scrisoare preluată de pe Internet)

Iubite frate care citeşti aceste rânduri, poştaşul
este la uşa ta; el are chipul Mântuitorului; scrisoarea
este în mâna ta, deschide-o, citeşte-o pe nerăsuflate,
aşaz-o în cutia sufletului tău şi nu îţi va mai lipsi nimic,
pentru că te vei umple de dragostea LUI.

În num�rul viitor,În num�rul viitor,În num�rul viitor,În num�rul viitor,În num�rul viitor,
veţi citi un reportaj de suflet din Ţara Sfântă, în urma unui
pelerinaj făcut de mai multe familii de preoţi din
Protopopiatul Onești - o parte și din Târgu-Ocna - în luna
februarie a acestui an.

Mormântul profetului Samuel (foto: preot Petru Roncea)



În 20 ianuarie am sãrbãtorit ºi-n
acest an pe
s t ã p â n u l
n o s t r u

Eftimie,
episcopul
de-Dumne-
zeu-pãzitei Eparhii a Romanului. Numit
cu numele veseliei ºi pomenindu-l pe
Ierarhul nostru în acea zi, am adus în
inima noastrã pe Sfântul Eftimie cel
Mare despre care pãrinþii lui aveau
amintiri minunate, dupã cum ne spune
sinaxarul: „ªi mergând [pãrinþii, n.n.] la
biserica cea sfinþitã de acolo a sfântului,
slãvitului ºi bunului biruitor Mucenic
Polieuct, au stãruit zile multe în
rugãciune [pentru cã nu aveau copii
n.n.], dupã cum spune cuvântul din cei
vechi. ªi într-una din nopþi rugându-se
ei singuri, li s-a arãtat oarecare vedenie,
zicându-le: «Veseliþi-vã, veseliþi-vã,
pentru cã iatã v-a dãruit Dumnezeu fiu,
numit cu numele veseliei, cãci prin
naºterea lui dãruieºte Dumnezeu
veselie Bisericii Sale». Iar ei însemnând
vremea vedeniei, s-au întors la casa lor;
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ºi din vremea zãmislirii, cunoscând ca
adevãrate cele ale vedeniei, cum s-a
nãscut copilul, l-au numit Eftimie, care
se tãlmãceºte veselie, fãgãduind a-l
afierosi lui Dumnezeu“ (Vieþile Sfinþilor
pe luna ianuarie, Editura Episcopiei
Romanului, 2001, p. 413).

Cinstirea ºi urarea de bine cãtre
Ierarhul nostru unde se putea mai înalt

a o face în altã parte – dacã n-am
putut faþã cãtre faþã – decât în

mânãstirea ce-i poartã numele ºi
pe care istoricul ºi însângeratul

deal al Cireºoaiei o þine.
În aceastã zi cu soare ºi

veselie ne-au purtat paºii iar
cãtre acolo, la binecuvân-
tatul moment liturgic al
hramului. Pãrintele Clau-
diu, ca un stareþ din
moºi-strãmoºi cu aurã de
biruitor al puterilor întu-
nericului ne întâmpinã în
pragul bisericii cu urare
de bun-venit. Pe cãrãri de
munte, creºtinii cucer-
nici îºi adaugã paºi în
tolba mântuirii. Fiecare
picãturã de ostenealã
mântuitoare este cântã-
ritã ºi numãratã de
îngerul cel bun. Ne con-
stituim ºi-n acest an în

adunare liturgicã cãlãu-
zitã spre zenit de acelaºi

înflãcãrat întru ale slujirii,
protopopul nostru, pãrintele Constantin.
De pe versantul celãlalt al muntelui,
venerabilul pãrinte arhimandrit Epifanie
ne însoþeºte ºi el cu statura-i impu-
nãtoare de apostol al lui Hristos.
Mânãstirea Mãgura ºi cea de la Cire-
ºoaia, douã braþe ridicate spre cer
pentru biruinþa celor din vale, precum
erau ale lui Moise, sprijinite de Aaron
ºi Hur, ca sã biruie poporul Israel pe
Amalec. Cã ce altceva-i apriga încleº-
tare dintre a face binele ºi a nu sãvârºi
rãul, decât o neîncetatã luptã dintre firea
cea nouã, renãscutã prin botez, ºi cea
veche în care s-a cuibãrit Amalec-ul cel
vechi, ºarpele satan.

Liturghia pe acest munte al eroilor
este ea însãºi izvor de gânduri ziditoare
de suflet. Pãrintele protopop, cu încu-
viinþarea pãrintelui stareþ, zideºte un alt

Preot Petru RONCEA

Ce tainicã minune
În suflet ne-a pãtruns
Când Tu la rugãciune,
Iisuse, ne-ai rãspuns.

Fii binecuvântat,
Iisus, de cât ne-ai dat,

Când ne-ai gãsit
ªi ne-ai primit

La Sânul Tãu iubit.

Ce stãri preafericite,
Iisuse, azi trãim

În braþele-Þi iubite
De care ne-alipim.

Prin orice suferinþã
Noi trecem liniºtiþi

De dulcea Ta Fiinþã
ªtiindu-ne pãziþi.

Pe orice cãi ne-ai duce
Noi Te urmãm mereu

ªtiind cã Mâna-Þi dulce
Ne scapã de-orice greu.

Ce dulce ºtim cã vine
o fericitã Zi

din care lângã Tine
pe veci în cer vom fi.

Presb. Nina RONCEA

altar de comuniune cu eroii: cu o
sãptãmânã mai înainte de Înãlþarea
Domnului, sinaxa preoþilor Protoieriei
Oneºti aici sã se constituie. Sub
mireasmã de muguri de brad ºi de
cuvânt. Providenþial, în acest an, ziua
cade tocmai în 10 mai, zi regalã ºi
istoricã totodatã. Poate va fi comuniune
arhiereascã, de ce nu ºi regalã,
Dumnezeu ºtie. În 20 ianuarie a fost ºi
una ºi alta. Pe toþi pomenindu-i, iarã ºi
iarã Domnului sã ne rugãm!
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În fiecare an, la 7 iaunuarie, Biserica a rânduit sã se
facã prãznuirea Sfântului Ioan Botezãtorul ºi
Înaintemergãtorul Domnului nostru Iisus Hristos. El a fost
cel care, pregãtind calea Mântuitorului la propovãduire, striga:
„Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat Împãrãþia Cerurilor!“ (Mt 3, 2)

Viaþa de ascet a Sfântului Ioan Botezãtorul trãitã în
post ºi rugãciune, predica sa, sfârºitul tragic ºi împrejurãrile
urmãtoare morþii lui au fost ºi au rãmas pentru întreaga
creºtinãtate prilejuri de reculegere ºi evocãri pioase.

Lumea veche, lipsitã de conºtiinþa pãcatului strãmoºesc,
vieþuia întru întuneric. Cel Care fusese fãgãduit ca Mântuitor
al lumii trebuie sã arate mai întâi cã mântuirea este necesarã,
cã este pentru oameni ºi cã rostul vieþii este dobândirea
mântuirii.

Douã mari suferinþe sfâºiau sufletul omenesc la ieºirea la
propovãduire a Sfântului Ioan Botezãtorul: fãrãdelegea cu
urmãrile sale pãgubitoare pentru sufletul ºi trupul celui care le-a
fãptuit ºi gândul cã fãrãdelegile aduc pedepse fãptuitorului.

Sfântul Ioan Botezãtorul, ca Înaintemergãtor al
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, propovãduia pentru prima
datã, milã ºi iertare pentru cei ce au greºit. El a cerut, prin
predica sa, ca aceia care au greºit sã se pocãiascã ºi sã se
pregãteascã sã fie demni pentru împlinirea iertãrii. El arãta
ascultãtorilor cã vor dobândi iertare numai prin pocãinþã
sincerã: „Pocãiþi-vã cã s-a apropiat Împãrãþia Cerurilor“
(Mt 3, 2), sunt cuvintele care au pãtruns ºi au rãmas în
sufletele celor ce-L aºteptau pe Iisus Hristos. Glasul lui
despica pustiul, iar cuvântul sãu tuna în mijlocul mulþimii.

Pocãinþa îl întoarce pe credincios la Dumnezeu ºi spre
sine; este schimbarea felului de viaþã, de gândire, de voinþã
ºi de simþire; este îndreptarea acestor simþãminte spre cele
înainte, este liniºtea ºi tãria sufletului. Pocãinþa duce
întotdeauna la iertare iar în voinþa de iertare se aflã tot
adâncul cuprinsului duhovnicesc al vieþii celei noi. Ea aduce
ºi bogãþie duhovniceascã ºi dã posibilitate credinciosului sã
se apropie de viaþa veºnicã încã de aici de pe pãmânt.

În Sfânta Scripturã întâlnim nenumãrate exemple de
oameni care s-au pocãit. Din cunoaºterea ºi interpretarea corectã
a acestor exemple, desprindem ideea cã pocãinþa adevãratã
presupune recunoaºterea pãcatului, mãrturisirea lui cu umilinþã
ºi hotãrârea îndepãrtãrii de el. Dar cel ce se pocãieºte în acest
chip, dobândeºte iertarea pãcatelor sale, iar faptele pocãinþei
sunt: întoarcerea ºi îndepãrtarea de la pãcatele mãrturisite, postul
ºi rugãciunea, lacrimile ºi înfrânarea sufletului ºi toate faptele
bune care îl îndepãrteazã pe credincios de la pãcat ºi-l îndreaptã
spre calea cea bunã. Atât gestul, cât ºi roadele pocãinþei sunt
strâns legate între ele, încât atunci când lipsesc faptele pocãinþei,
aceasta nu este adevãratã ºi nici folositoare. De aceea Sfântul
Ioan Botezãtorul, Înaintemergãtorul Mântuitorului, îi îndemna pe
cei care se pocãiau cu urmãtoarele cuvinte: „Faceþi totdeauna
fapte vrednice de pocãinþã“ (Mt 3, 8)

Pentru a înþelege mai bine aceste adevãruri, care trebuie
sã ne cãlãuzeascã întreaga noastrã viaþã, e bine sã ne
amintim de câteva exemple din Sfânta Scripturã: Când
Iuda a vãzut cã Iisus Hristos, vândut de dânsul, a fost osândit
la moarte, atunci ºi-a recunoscut pãcatul, spunând
arhiereilor ºi bãtrânilor: „Am greºit cã am vândut sânge
nevinovat“ (Mt 27, 4). Pocãinþa lui a fost, însã, lipsitã de
roade; el nu mai nãdãjduia sã primeascã iertare ºi de aceea
„mergând, s-a spânzurat“ (Mt 27, 5); spre deosebire de el,
femeia pãcãtoasã are un alt fel de pocãinþã. Ne amintim cã
ea a cãzut la picioarele lui Iisus, le-a spãlat cu lacrimile ei ºi
le-a ºters cu pãrul capului sãu. Apoi le-a uns cu mir ºi aºa a
devenit, prin faptele sale, vas ales ºi de mare preþ înaintea
lui Dumnezeu… Ne amintim ºi de Sfântul Apostol Pavel
care s-a pocãit pe drumul Damascului ºi ne-a arãtat nouã
tuturor, mai apoi, prin viaþa sa, care sunt roadele pocãinþei.
Nimic nu l-a mai putut despãrþi pe acesta de dragostea lui
pentru Dumnezeu, nici primejdiile, nici prigoanele, nici
lanþurile, nici lovirile cu pietre. ªi, în cele din urmã, pocãinþa
apostolului neamurilor, a fost încununatã cu aureola
muceniciei, rodind întoarcerea neamurilor de la închinarea
la idoli la cunoaºterea adevãratului Dumnezeu.

Sfântul Apostol Petru ºtim cã de trei ori s-a lepãdat de
Hristos. S-a pocãit însã, plângând cu lacrimi amare aceastã
greºealã, ºi mai apoi, cu multe osteneli, lupte ºi primejdii, a
propovãduit în toatã lumea pe Dumnezeul Cel Adevãrat, pe
Iisus Hristos de care s-a lepãdat în curtea arhiereului Caiafa.
ªi tot din dragoste faþã de Iisus Hristos ºi-a vãrsat sângele
ºi a suferit în cele din urmã moarte martiricã.

Cãtre un astfel de mod de vieþuire ne cheamã glasul
Sfântului Ioan Botezãtorul. Viaþa în Hristos cere sã ne
curãþãm sufletele de toate elementele care aduc lâncezealã
vieþii ºi ne îndeamnã cãtre fapte de caritate sãvârºite cu
sinceritate ºi jertfelnicie. Sã nu cerem nimic mai mult decât
ne este rânduit (Lc 3, 13), spunea Sfântul Ioan Botezãtorul,
sã nu asuprim pe nimeni, sã nu învinuim pe cineva pe nedrept
ºi sã fim mulþumiþi cu cât avem (Lc 3, 14).

Sã ascultãm glasul Sfântului Ioan care se aude ºi astãzi
ºi care ne cheamã sã „gãtim calea Domnului ºi drepte sã
facem cãrãrile Lui“ (Lc 3, 4). ªi sã fim convinºi cã Domnul
ne îndeamnã sã mergem pe calea pãcii ºi a iubirii.

Sã avem deci puterea sã pãstrãm bunele rânduieli ºi
datini, sã iubim dreptatea ºi sã o aplicãm în toate acþiunile
vieþii noastre, pentru cã omul drept este înconjurat de stima
ºi iubirea tuturor. Mergând pe aceastã cale, sã ne cercetãm
zi de zi conºtiinþa dacã am fãcut noi fapte vrednice de
pocãinþã ºi doar în felul acesta vom avea conºtiinþa cã am
fãcut voia lui Dumnezeu ºi ne-am apropiat mântuirea
sufletelor noastre.

Preot Cristian MAZILU

,
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Ne este foarte binecunoscut faptul
cã Biserica a fost întemeiatã de Însuºi
Domnul nostru Iisus Hristos, în mod
tainic pe Sfânta  Cruce, iar în mod vizibil
în ziua Cincizecimii, la Pogorârea
Duhului Sfânt.

Astfel Biserica apare ca un
rezultat al lucrãrii de rãscumpãrare a
lui Hristos, care prin Duhul Sfânt se
sfinþeºte ºi se desãvârºeºte .

Prin lucrarea Sfântului  Duh,
coborât în chip de limbi de foc peste
fiecare apostol, li s-a dat acestora
puterea de a sfinþi ºi, prin botezul celor
trei mii de suflete,  Biserica a devenit
loc ºi locaº al prezenþei lui Hristos.

Toate acestea converg pentru a ne
încredinþa cã Biserica este depozitara
harului divin, care apoi este împãrtãºit
tuturor fiilor sãi.

Harul lui Dumnezeu ne este absolut
necesar pentru mântuire. Harul lui
Dumnezeu este împãrtãºit slujitorilor
Bisericii, care la rândul lor, au fost ºi ei
sfinþiþi prin harul lui Dumnezeu în Taina
Hirotoniei.

Una din cele trei slujiri ale preotului
este aceea de a sfinþi pe credincioºi ºi
natura înconjurãtoare. Aceastã sfinþire
sau aceastã împãrtãºire a Harului divin
se face în cadrul Sfintelor  Taine ºi a
Ierurgiilor, despre care vom relata în
aceste rânduri.

Ce sunt ierurgiile?
„Sunt rugãciuni pentru binecu-

vântarea ºi sfinþirea omului în diferite
momente ºi împrejurãri ale vieþii,
precum ºi pentru binecuvântarea ºi
sfinþirea firii înconjurãtoare ºi a
diferitelor obiecte sau lucruri de folos
omului” (Învãþãtura de credinþã).

Rostul acestor ierurgii este de a
curãþa ºi a binecuvânta omul ºi firea
înconjurãtoare sau vietãþile ºi lucrurile
de care omul are nevoie pentru viaþa
sa sau pentru mântuirea sufletului ºi
preamãrirea lui Dumnezeu.

De ce este nevoie de aceastã
sfinþire sau purificare?

Dupã învãþãtura Bisericii noastre,
pãcatul primilor oameni a introdus
dezordinea, suferinþa, durerea ºi
nefericirea, nu numai a vieþii omeneºti,
ci a stricat ºi frumuseþea ºi armonia
cea de la început a firii înconjurãtoare
dinainte de pãcatul primilor oameni,
când toate cele fãcute de Dumnezeu
«erau foarte bune» (Fac 1, 31).

Efectele pãcatului primilor oameni
nu s-au rãsfrânt numai asupra tuturor
oamenilor care moºtenesc pãcatul
strãmoºesc, ci ºi asupra tuturor
lucrurilor din naturã în mijlocul cãreia
omul îºi trãieºte viaþa.

«Blestemat va fi pãmântul din
pricina ta. În dureri te vei hrãni din el
în toate zilele vieþii tale! Spini ºi
pãlãmidã îþi va rodi, ºi tu cu iarba
câmpului te vei hrãni. Întru sudoarea
feþei tale îþi vei mânca pâinea, pânã te
vei întoarce în pãmântul din care eºti
luat, cãci pãmânt eºti ºi în pãmânt te
vei întoarce» (Fac 3, 17 -19).

Între om ºi naturã a existat de la
început o solidaritate, ºtiut fiind faptul cã
omul a fost zidit din elementele primordiale
ca ºi natura, adicã din pãmânt.

Pãcatul omului a fãcut întreaga
naturã sã sufere împreunã cu el. «Printr-un
om a intrat pãcatul în lume, iar prin pãcat
moartea» (Rom 5, 12).

Urmãrile pãcatului primilor oameni
a fãcut ca ºi natura sã doreascã ºi ea
izbãvirea din stricãciune, ca ºi omul,
precum spune Sfântul Apostol
Pavel: «Cãci fãptura s-a supus
deºertãciunii, nu de voia ei, ci din
pricina aceluia care a   supus-o, cu
nãdejdea însã cã ºi ea, fãptura însãºi,
se va elibera din robia stricãciunii. Cãci
ºtim cã pânã acum toatã fãptura
suspinã laolaltã ºi suferã-n durerile
naºterii» (Rom 8, 20-22).

Cãzutã sub influenþa celui rãu din
pricina pãcatului omenesc, natura a
redobândit, odatã cu omul, posibilitatea
de a fi restabilitã, în curãþia, frumuseþea
ºi armonia iniþialã, prin întruparea
Mântuitorului. Îmbrãcând firea

omeneascã, Mântuitorul ªi-a împletit
toatã viaþa Sa pãmânteascã cu cea a
omului ºi a naturii. El a mers pe pãmânt,
a mâncat din roadele pãmântului, a fost
botezat în apa Iordanului, trupul Sãu a
fost uns cu mir ºi arome, înainte de
înmormântare. Într-un cuvânt, nimic din
creaþie n-a rãmas strãin umanitãþii Sale
ºi sfinþirii prin harul Sfântului Duh.

Astfel sfinþind El Însuºi natura
omeneascã pe care a purtat-o, Mântu-
itorul a dat ºi Sfinþilor Apostoli puterea
de a resfinþi natura.

De aceea, Biserica binecuvânteazã
nu numai toate lucrurile pe care slujitorii
ei le întrebuinþeazã în serviciile religioase
(apa, pâinea, vinul, tãmâia, untdelemnul,
vasele, veºmintele etc.), ci ºi toatã natura
cu care omul vine în contact: þarinile,
livezile, roadele pãmântului, fructele,
mâncãrurile, casele ºi lucrurile din ele.
Biserica binecuvânteazã ºi munca
omului, cãlãtoria acestuia, naºterea,
moartea etc.

În acest fel, ierurgiile þintesc sã
realizeze desãvârºirea creaþiei. Ele
prevestesc fãptura cea nouã care va sã
fie, adicã acel „cer nou ºi pãmânt nou”.

Ierurgiile se împart în douã mari
grupe:

1. Ierurgii care sfinþesc viaþa omu-
lui, cum ar fi cele legate de naºterea ºi
sfârºitul lui;

2. cele care se sãvârºesc pentru
natura neînsufleþitã ºi a diferitelor
obiecte.

De  fapt ierurgiile mijlocesc
binecuvântarea ºi harul dumnezeiesc
pentru cel credincios, pentru ca prin
aceasta sã se cureþe ºi sã se sfinþeascã
toate spre folosul omului.

Dintre ierurgii amintim pe cele
legate de botez: rânduiala din ziua întâi
la femeia lãuzã, rugãciunea la femeia
lãuzã din a opta zi, rugãciune când
leapãdã femeia, rugãciunea cea din a
40-a zi de când a nãscut.

Dupã aceea, rugãciuni pentru
dezlegare de blestem sau de jurãminte,
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Preot Constantin GENES

rugãciuni pentru sfinþirea fântânii, a
vaselor spurcate, rugãciunea din a opta
zi dupã cununie, apoi cele legate de
sfârºitul omului, cum ar fi: rugãciunea
pentru sfinþirea hainelor care se dau
de pomanã, rugãciuni pentru binecu-
vântarea meselor ºi a pomenilor,
rugãciuni pentru binecuvântarea
mâncãrurilor aduse ca pârgã (fructe,
struguri etc.), rugãciuni pentru binecu-
vântarea anului nou, la aniversare,
onomasticã…

Timpul când se sãvârºesc aceste
ierurgii: unele se sãvârºesc la anumite
date, iar celelalte atunci când este
nevoie.

Scopul ierurgiilor este de a-L
preamãri pe Dumnezeu, de a ne ajuta
la mântuirea noastrã, de a  elibera
natura înconjurãtoare de sub blestemul
pãcatului ºi de sub influenþa celui rãu,
sfinþind-o ºi fortificând-o.

Efectele ierurgiilor þin mult de
credinþa fiecãruia ºi aceasta este
dovada necesitãþii conlucrãrii omului cu
harul lui Dumnezeu la mântuirea
fiecãruia în parte.

Locul sãvârºirii acestor ierurgii
este: în bisericã, în casele fiecãruia, în
aer liber sau în orice loc.

Sãvârºitorul  este preotul, cel
cãruia i s-a împãrtãºit harul sfinþitor prin
Taina Hirotoniei.

Din cele expuse putem trage
concluzia cã ierurgiile au fost
rânduite pentru noi ºi cã ele sunt
absolut necesare pentru sfinþirea
vieþii noastre ºi pentru izbãvirea
naturii înconjurãtoare din blestemul
pãcatului. Primind harul lui Dumne-
zeu prin aceste ierurgii, noi putem
progresa mai uºor în viaþa noastrã
spiritualã, spre mântuirea sufletelor
noastre.

În numerele urmãtoare, vom vorbi
despre ierurgiile care se sãvârºesc la
naºtere ºi apoi acelea referitoare la
sfârºitul vieþii omului.

„De ce sã credem în Dumnezeu?
ªtie cineva cum e pe lumea cealaltã?
S-a întors cineva de acolo?…  Poate cã
nu existã nici Rai, nici Iad. Totul e aici,
pe lumea asta. ªi fiecare trebuie sã ne
zbatem sã scãpãm de iadul necazurilor
ºi sã ajungem în raiul plãcerilor.”

Cine spune asta? Mulþi, foarte mulþi
oameni. ªi chiar unii creºtini, care sunt
creºtini numai prin botez, ºi care nu cred
în Dumnezeu pentru cã minþile lor au fost
întinate cu învãþãturi atee. De-a lungul
istoriei au existat mulþi oameni care
s-au îndoit de existenþa Raiului ºi a Iadului.

Într-o vreme în care pãcatul
cucereºte din ce în ce mai multe
suflete, Dumnezeu a rânduit ca robii Sãi
credincioºi sã se foloseascã de cãrþile
duhovniceºti. Vãzând în jurul lor atâta
cãdere, creºtinii se simt parcã singuri.
Nevoia lor de comuniune este foarte
mare. Totuºi, oricât ar fi de puþini, ei
mai au o
cetate pe
care duº-
manul dia-
vol nu o poate birui, oricât de tare ar
lupta împotriva ei ºi aceasta este
Biserica. Se ºtie cã sufletul omului,
dupã moarte, îºi va gãsi odihna în Rai
pentru faptele bune, iar pentru cele rele,
va ajunge în Iad.

Existenþa celor douã locuri: Rai ºi
Iad ne este confirmatã ºi de Biblie.
Însuºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
în „Pilda bogatului nemilostiv ºi a
sãracului Lazãr” ne prezintã Raiul ºi
Iadul.

Aici observãm cã existã viaþã dupã
moarte ºi cã nu este la fel cu cea de pe
Pãmânt. Bogatul avea tot ce îºi dorea
pe Pãmânt dar nu fãcea milostenie ºi
trãia în pãcat, ºi de aceea a ajuns în
Iad. Sãracul Lazãr, care a stat toatã viaþa
la poarta bogatului, dorind sã mãnânce
ºi el din resturile rãmase, ajunge în Rai,
în sânul lui Avraam.

Focul Iadului ne este prezentat de
bogat, atunci când îi spune lui Avraam:
„Pãrinte Avraame, fie-þi milã de mine ºi
trimite pe Lazãr sã-ºi ude vârful degetului
în apã ºi sã-mi rãcoreascã limba, cãci
mã chinuiesc în aceastã vãpaie.”

Bogãþia este o armã care te poate
ucide, iar sãrãcia te ajutã de multe ori
sã fii mai bun decât cel bogat.

Se ºtie cã, înainte ca Hristos sã
se dea jertfã pe Sine pentru iertarea
pãcatelor noastre, toþi cei care mureau,

drepþii ºi pãcãtoºii Vechiului Testament,
se duceau în Iad. Aºa s-a întâmplat ºi
cu Lazãr din Betania, fratele Mariei, cea
care-a uns cu mir pe Domnul ºi I-a ºters
picioarele cu pãrul capului ei. Se spune
cã dupã învierea din Betania, prietenul
Domnului nu mânca altceva decât fructe
ºi cã nu a mai râs niciodatã. Pentru
patru zile fusese în „tãrâmul ºi în
umbra morþii” unde domneºte o
cãldurã ca focul de cuptor. Înþelesese
profund realitatea. Nu a spus nimic
despre cele din Iad pentru cã nu i s-a
îngãduit sã vadã toate cele de acolo,
sau, dacã le-a vãzut, i s-a poruncit sã
tacã.

Raiul ne este prezentat în foarte
multe cãrþi ca fiind un oraº foarte mare,
cu Biserici, case, parcuri ºi alte
nenumãrate frumuseþi cereºti, care
lumineazã ºi strãlucesc cu o
neobiºnuitã luminã. Se spune cã oraºul

este strã-
bãtut de
douã râuri
uriaºe ca-

re curg domol... Unul are culoarea albã
reprezentând laptele, iar altul galbenã,
reprezentând mierea. Terenul Para-
disului este ca de sticlã ºi limpede
precum cristalul. În jurul caselor cereºti
se întind parcuri uriaºe, pline de copaci
minunaþi ºi de flori, care rãspândesc o
negrãitã mireasmã ºi parfumul lor purtat
de o adiere uºoarã, se revarsã peste
tot. În Rai este o mare mulþime de
oameni, de toate vârstele. Bãtrânii sunt
de o frumuseþe desãvârºitã ºi minunatã.
Din semnele bãtrâneþii pãstreazã pãrul
alb ºi barba ondulatã. Copiii se
aseamãnã în multe privinþe  cu îngerii.
Pentru viaþa lor curatã ºi virtuoasã,
Dumnezeu le dãruise tuturor, în Rai,
toate bucuriile.

De aceea, toate faptele pe care le
facem trebuie fãcute cu dragoste ºi
credinþã în Dumnezeu. Nu trebuie sã
ne lãsãm pradã deznãdejdii, deoarece
diavolul aºteaptã în orice moment sã
ne prindã în mrejele lui ºi sã ne dea
pierzãrii.

 „ªi acum rãmân acestea trei:
Credinþa, Nãdejdea, Dragostea. Iar
mai mare dintre acestea este
Dragostea”  (I Corinteni 13, 13).

Nicolae Claudiu BARNA,
elev al Seminarului Teologic

Ortodox „Sf. Gheorghe” - Roman
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„În vremea aceea, trecând, Iisus, a vãzut un om orb
din naºtere.[…] Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina
lumii. Acestea zicând, a scuipat jos ºi a fãcut tinã din
scuipat, ºi a uns cu tinã ochii orbului. ªi i-a zis: Mergi
de te spalã în scãldãtoarea Siloamului. Deci s-a dus ºi s-a
spãlat ºi a venit vãzând.” (Ioan 9, 1-7) Iisus a fãcut tinã din
scuipat ºi cu aceasta a uns ochii orbului deºi putea sã-i dea
vederea fãrã sã-l atingã. Cei zece leproºi (Luca 17,12-19),
sluga sutaºului roman (Matei 8, 5-13), fiica femeii cananeence
(Matei 15, 21-28), fiul slujitorului regesc din Capernaum (Ioan
4, 46-53) au fost toþi vindecaþi de la distanþã. Orbului din
naºtere îi lipsea ceva. Dumnezeu l-a fãcut fãrã ochi din
naºtere ºi ca urmare, Hristos se foloseºte de acest prilej
pentru a transmite un mesaj: „Mã vedeþi ca Om dar sunt ºi
Dumnezeu”. Gestul Sãu de a lua
pãmânt ºi de a completa ochii orbului
are o izbitoare asemãnare cu ce face
Dumnezeu în Rai când îl modeleazã
pe Adam din pãmânt. Gestul fãrã
redarea vederii ar fi rãmas o simplã
imitare. Gestul însoþit de redarea
vederii este un mesaj. În altã
împrejurare, axat pe credinþa evreilor
cã numai Dumnezeu iartã pãcatele,
spune slãbãnogului: „Iertate sunt
pãcatele tale!”(Matei 9, 2). Ca la
matematicã: voi ºtiþi cã A=B, adicã
„Numai Dumnezeu iartã pãcatele”,
Eu vã demonstrez cã C=B, adicã
„Eu, ca Om, spun slãbãnogului –
Iertate sunt pãcatele tale! – ºi acesta
se ridicã ºi umblã”. Acum nu aveþi
decât sã trageþi concluzia cã C=A,
adicã sã credeþi cã Cel din faþa
voastrã, Omul Hristos, este
Dumnezeu. O concluzie simplã dar
extrem de greu de tras pentru evrei,
deoarece acceptarea acestei
concluzii însemna acceptarea lui
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.

Noul Testament are mai multe
locuri în care este folositã aceastã
logicã. Un episod interesant este
întâmplarea petrecutã pe drumul spre
Emaus - satul spre care se îndreptau
în Duminica Învierii doi dintre ucenici,
Luca ºi Cleopa, cãrora li se alãturã
Domnul, fãrã ca ei sã-L cunoascã.
Cei doi nu sunt singurii care nu-L
recunosc pe Iisus dupã Înviere: Maria
Magdalena crede cã este grãdinarul
(Ioan 20, 11-18), iar cei 11 Apostoli
trebuie sã-L vadã mâncând miere ºi
peºte pentru a-ºi îndepãrta temerile
cã au în faþã o fantomã (Luca 24, 37).

Cei doi ucenici au ascultat tâlcuirea profeþiilor despre
Mesia „de la Moise ºi de la toþi profeþii”, s-a fãcut searã „ºi a
fost cã-n timp ce stãtea împreunã cu ei la masã, [Domnul]
luând pâinea a binecuvântat ºi, frângând, le-a dat. ªi s’au
deschis ochii lor ºi L-au cunoscut”. (Luca 24, 30-31). Domnul
se face apoi nevãzut, dar rãmâne în pâine pentru a le arãta
ucenicilor cã de acum Îl vor gãsi pe Dumnezeu în Sfânta
Împãrtãºanie. Luca ºi Cleopa L-au cunoscut pe Iisus când
Acesta face acelaºi gest pe care l-a fãcut în Joia Patimilor
la Cina cea de Tainã: a frânt pâinea.

Când Mântuitorul vrea sã Se descopere ca Dumnezeu
în faþa mulþimii, cu mult înainte de Cinã, înmulþeºte pâinile ºi
peºtii, fãcând acelaºi gest: „luând cele cinci pâini […] le-a
binecuvântat, a frânt ºi le-a dat ucenicilor ca sã le punã

înaintea mulþimii.” (Luca 9, 16)
Înþelegem din acestea, cã Apostolii
ºi ucenicii nu erau strãini de
frângerea pâinii ºi asociau gestul cu
manifestarea dumnezeirii. Unde este
logica? În timpul propovãduirii
Evangheliei, Apostolii ºi ucenicii au
vãzut cã Iisus „binecuvânteazã ºi
frânge”, în limbajul matematic
convenit de noi: A=B. Când Luca ºi
Cleopa, necunoscând pe cel din faþa
lor, vãd cã „binecuvânteazã ºi frânge”,
adicã C=B, li se deschid ochii spre
C=A: Necunoscutul este Iisus.
Întotdeauna aceastã logicã, dupã
cum am vãzut, este întãritã printr-o
minune: redarea vederii orbului din
naºtere, ridicarea slãbãnogului sau
faptul cã se face nevãzut de la ochii
celor doi ucenici. Creºtinilor de
astãzi, urmaºi ai celor care „stãruiau
în învãþãtura apostolilor ºi în pãrtãºie,
în frângerea pâinii ºi în rugãciune”
(Faptele Apostolilor 2, 42-46) trebuie
sã le fie prezenþa la Sfânta Liturghie,
în cadrul cãreia se frânge pâinea
astãzi, semnul care declanºeazã
cunoaºterea sau conºtientizarea
prezenþei lui Dumnezeu în viaþa lor.

Concluzii mântuitoare în viaþa
noastrã gãsim la tot pasul, dar cea
mai mare, pentru care primul a fost
fericit Sfântul Apostol Petru, este cã
Hristos Omul este Fiul lui Dumne-
zeu. Pe aceastã „concluzie”, la care
a cãutat Domnul sã ne aducã pe toþi,
se întemeiazã însãºi Biserica, pe
care nici porþile iadului nu o pot
dãrâma.

Preot Cãtãlin ILIE

MI-E DOR DE TINE,
MÃNÃSTIRE

Mi-e dor de tine, Mănăstire,
Slăvită doamnă împărăteasă,
Zidire sfântă cu uimire,
A Domnului Iisus Mireasă.

Mi-e dor de tine, locaş sfânt,
Ocrotitoare a tuturor,
De rugăciune şi de cânt
De Harul Sfânt ocrotitor.

Mi-e dor de Sfânta Euharistie,
De candelele aprinse şi de lumânări,
De sunetul de toacă din pustie,
De clopotul ce sparge mii de zări.

Mi-e dor de tine, Sfânt Altar,
Să îngenunchez tăcut şi umilit
Să nalţ o rugăciune iar şi iar
Şi jertfa Celui răstignit.

Mi-e dor de smirnă şi tămâie,
De mir de nard, ulei sfinţit,
De răcoritoarea agheazmă vie,
De busuiocul înverzit.

Protosinghel
Spiridon UNGUREANU

Mânãstirea «Cuv. Eftimie cel Mare»
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„Bine este de conducãtorul care cunoaºte Adevãrul ºi care la bunã vreme cheamã poporul
sãu la pocãinþã înaintea Dumnezeului Celui Viu. Bine este de poporul care la bunã vreme de
dezarmeazã de pãcatele sale ca de niºte arme îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Nici un rãu
nu i se poate întâmpla unui asemenea popor. De-ar fi ºi neînarmat cu arme de rãzboi, el va trãi
în siguranþã, fiindcã Cel Atotputernic îl va acoperi cu dreapta Sa cea nebiruitã. Chiar de nu ar
avea nici mãcar o sabie, vrãjmaºii lui vor fi neputincioºi faþã de el ºi nu vor putea încãlca hotarele
þãrii lui. Fiindcã nu le-o va îngãdui Domnul oºtirilor. ªi dacã vrãjmaºii vor încãlca hotarele þãrii
lui, se vor arunca în propriul mormânt. Bine este de poporul care, dezarmat de pãcat, se
dezarmeazã cel dintâi ºi de armele de rãzboi. Un astfel de popor are o mare misiune în lume. ªi
va fi luminã tuturor popoarelor. ªi îl va proslãvi pe el Domnul Dumnezeu cu slavã nemaivãzutã
ºi îl va binecuvânta cu binecuvântarea Sa veºnicã”.

Episcopul Nicolae Velimirovici, Rãzboiul ºi Biblia, Ed. Sophia, Bucureºti, 2002, pp. 203-203.

„Iar Saul cu Israeliţii s-au adunat şi şi-au
aşezat tabăra în valea Stejarului şi s-au pregătit
de luptă cu filistenii… Atunci a ieşit din tabăra
Filistenilor un luptător cu numele Goliat, din Gat.
Acesta era la statură de şase coţi şi o palmă… Şi
a început acesta să strige către cetele lui Israel şi
să le zică: «De ce aţi ieşit voi să vă războiţi? Nu
sunt eu oare filistean, iar voi robii lui Saul? Alegeţi
dintre voi un om să se coboare la mine! De se va
putea acela lupta cu mine şi mă va ucide, atunci
noi să fim robii voştri; iar de-l voi ucide eu, atunci
voi să fiţi robii noştri şi să ne slujiţi nouă». Şi a mai
zis filisteanul: «Astăzi voi ruşina tabăra lui Israel.
Daţi-ne un om şi ne vom lupta în doi»… Toţi
Israeliţii, văzând pe omul acela, fugeau de el,
temându-se foarte tare…

Atunci David a zis către Saul: «Să nu se
împuţineze nimeni cu duhul din pricina lui; robul
tău se va duce şi se va bate cu acest filistean!» A
zis Saul către David: «Tu nu vei putea să mergi
împotriva acestui filistean, ca să te baţi cu el, căci
eşti încă un copilandru, iar acesta este ostaş din
tinereţile lui».David însă a zis lui Saul: «Robul tău
a păscut oile tatălui său şi când se întâmpla să
vină leul sau ursul să ia vreo oaie din turmă,
atunci eu alergam după el şi i-o luam din gura lui;
iar dacă el se arunca asupra mea, eu îl apucam
de coamă şi-l loveam până-l ucideam. Şi urşi şi
lei a ucis robul tău; şi cu acest filistean netăiat
împrejur se va întâmpla acelaşi lucru ca şi cu
aceia, pentru că huleşte aşa oştirea Dumnezeului
Celui viu. Să mă duc dar şi să-l lovesc, ca să spăl
ruşinea lui Israel? Căci cine e oare acest
filistean?» Apoi a mai zis David: «Domnul, Cel ce
m-a scăpat de la lei şi urşi, mă va scăpa şi din
mâna acestui filistean!» Atunci Sul a zis lui David:
«Du-te şi Domnul să fie cu tine!»…

Şi şi-a luat toiagul în mână, a ales cinci
pietricele lucii din pârâu şi le-a pus în traista sa de
păstor; şi cu traista şi cu praştia în mână a ieşit
înainte filisteanului… Deci căutând filisteanul şi
văzând pe David, a privit cu dispreţ la el, căci
acesta era tânăr, bălan şi frumos la faţă. A zis
filisteanul către David: «Ce vii asupra mea cu
toiag şi cu pietre? Au doară eu sunt câine?» iar
David a răspuns. «Nu, ci mai rău decât un câine.»
Şi a blestemat filisteanul pe David în numele
dumnezeilor săi. Apoi a zis filisteanul către David:
«Apropie-te de mine şi voi da trupul tău păsărilor
cerului şi fiarelor câmpului!» Iar David a zis
filisteanului: «Tu vii asupra mea cu sabie şi cu
lance şi cu scut, eu însă vin asupra ta în numele
Domnului Savaot, Dumnezeul oştirilor lui Israel
pe Care tu L-ai hulit. Acum însă te va da Domnul
în mâna mea şi eu te voi ucide şi-ţi voi tăia capul,
iar trupul tău şi trupurile oştirii filistene le voi da
păsărilor cerului şi fiarelor câmpului, şi va afla tot
pământul că în Israel este Dumnezeu; şi toată
adunarea aceasta va cunoaşte că nu cu sabia şi
cu suliţa izbăveşte Domnul, căci acest război este
al Domnului şi el vă va da în mâinile noastre.»

Iar după ce s-a sculat filisteanul şi a început
a veni şi a se apropia în întâmpinarea lui David,
David a alergat cu grăbire spre rândurile oştirii în
întâmpinarea filisteanului. Şi îşi vâră David mâna
în traistă, luă de acolo o pietricică, o repezi cu
praştia şi lovi pe filistean în frunte, aşa încât piatra
se înfipse în fruntea lui şi el căzu cu faţa la pământ…
Atunci David a alergat şi, călcând pe filistean, luă
sabia lui şi, scoţând-o din teacă, îl lovi cu ea şi îi
tăie capul; Filistenii, văzând că uriaşul lor a murit,
au fugit.”

(versete din I Regi cap. 17)

De atunci a început Iisus să arate ucenicilor
Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să
pătimească multe de la bătrâni şi de la arhierei şi
de la cărturari şi să fie ucis, şi a treia zi să învieze.
Şi Petru, luându-L la o parte, a început să-L
dojenească, zicându-I: Fie-Ţi milă de Tine, să
nu Ţi se întâmple Ţie aceasta. iar El, întorcându-
se a zis lui Petru: „Mergi înapoia Mea, satano!
Sminteală Îmi eşti; că nu cugeţi cele ale lui
Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.“

Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: „Dacă vrea
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va
voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va
pierde sufletul pentru Mine îl va afla.

Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va
câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va
pierde? sau ce va da omul în schimb pentru sufletul
său? Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui
Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia
după faptele sale.

Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce
stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu
vor vedea pe Fiul Omului, venind întru Împărăţia
Sa.“ (Matei, 16, 21-28)

Găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine,
legea că răul este legat de mine. Că, după omul
cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se
împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii
păcatului, care este în mădularele mele. Om
nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi din trupul
morţii acesteia?“ (Romani 7, 21-25)
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Împărtăşanie. În Biserică, membrii comunităţii se regăsesc în permanent dialog
întreolaltă şi toţi cu Hristos, Care doreşte „ca toţi să fie una în El”. Observăm că
noţiunea „comun” este rădăcina tuturor celor trei termeni: comunitate, comuniune
şi comunicare. Întreg misterul comuniunii începe din comunitatea dialogică ce are
ca scop bucuria întâlnirii cu celălalt şi bucuria unirii cu Hristos în dragoste.

Azi am simţit din nou această bucurie comună când împreună ne-am
împărtăşit, adică am devenit  consangvini cu Hristos, Întemeietorul şi Capul
Bisericii. Deci, primul fruct al comuniunii este bucuria. De altfel, Sfântul Pavel,
atunci când vorbeşte despre darurile Duhului Sfânt, zice că bucuria vine din
capul listei. Bucuria este raţiunea de a fi a creştinului, care îi dă imboldul să
semene şi să primească bucurie. Săvârşind sau participând la Sfânta Liturghie,
fiecare adaugă câte o floare la buchetul multicolor şi multifloral al „Odei Bucuriei”.

Misterul Liturghiei începe prin introducerea bucuriei în relaţia
comunitară, ştiind că centrul credinţei în Dumnezeu este de a sădi în
comunitatea umană  premizele comuniunii din ceruri, unde este comuniunea
sfinţilor, prietenii şi casnicii lui Dumnezeu. Spaţiul în care se mişcă sfinţii este
un spaţiu de comuniune, unde totul este esenţial şi totul urcă din slavă în
slavă către  profunzimile lui Dumnezeu.

Dar pentru a realiza sau a accede la această bucurie supremă, adică
la liturghia cosmică,  trebuie să lucrăm cu sârg şi demnitate liturghia vieţii
pe acest pământ.

Ce-ar însemna slujirea sau lucrarea Liturghiei?  Mai întâi, trebuie să
precizăm că a lucra nu-i totuna cu a face sau a munci. Un scriitor, spre
exemplu,  atunci când scrie o carte sau un studiu, nu înseamnă că a  scris
opera sa în întregime. El realizează întreaga sa lucrare sau operă, atunci
când a scris mai multe cărţi sau a construit o lume nouă prin operele sale.
Altfel spus, a elaborat o gândire unitară asupra lumii şi cosmosului sau a
descoperit o nouă  viziune asupra lumii.

A realiza o operă, din punct de vedere spiritual, înseamnă a descoperi
ceva senzaţional care dă contur persoanei sale şi care descoperă noi
sensuri ale existenţialităţii. Aici este, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt din noi.
Important este că în opera sau lucrarea noastră, cerul şi pământul se unesc.

Într-adevăr, am lucrat sau am realizat o operă excepţională, unică, atunci
când am unit cerul cu pământul. Sfânta Liturghie este o astfel de operă sau
lucrare. În slujirea ei, unim cerul cu pământul. Sfânta Liturghie este lucrarea
care înmănunchează nişte lucrări externe, sigure şi precise. Liturghia
recapitulează de fiecare dată viaţa mistică a lui Hristos. El Se naşte,
propovăduieşte Evanghelia mântuirii, pătimeşte, moare pe Cruce, învie şi Se
înalţă la ceruri în fiecare Liturghie. Hristos a făcut o dată pentru totdeauna toate
acestea în mod concret, la plinirea vremii. Apoi, tot concret, le recapitulează prin
Liturghie, însă  noi credincioşii, lucrările Lui, le simţim mistic. Este lucrarea lui
Hristos pentru om. La moartea lui Hristos pe Cruce s-au auzit câteva cuvinte.
Imaginea morţii Lui şi auzul cuvintelor Sale de pe Cruce arată că Dumnezeu
cel viu alimentează lumea în mod continuu cu Jertfa Sa.  Prin urmare, cei care
participăm la Sfânta Liturghie, văzând gesturile şi auzind cuvintele Liturghiei,
ne înscriem în jertfa şi răscumpărarea aduse nouă de Hristos.

Remarcăm, din cele expuse până acum, câteva lucruri esenţiale.
Mai întâi, simţim că în Sfânta Liturghie este esenţa vieţii divine, iar esenţa

vieţii divine este Trinitatea. Dacă în Liturghie contemplăm Trinitatea, simţim că
Dumnezeu trăieşte o viaţă liturgică continuă în noi. Misticii, atunci când au
descoperit că Dumnezeu este Trinitate, s-au umplut de bucurie, pentru că
viaţa trinitară desemnează viaţa care este în Dumnezeu. De aceea Dumnezeu
nu-i doar un punct matematic, transcendent, în cer. Dumnezeu este viaţă
continuă, în interior de Sine Însuşi şi în Care iubirea circulă constant între
Persoanele treimice şi care face, perihoretic, ca Tatăl să Se  odihnească în
Fiul şi în Duhul Sfânt. Fiul Se roagă prin Tatăl în Duhul Sfânt şi toate Persoanele
Sfintei Treimi se bucură de prezenţa Celeilalte. Observăm că întreg misterul

persoanei se află în acest mod de viaţă divină, unde Persoanele Treimice
slujesc uneia celelalte în mod continuu.

Deci revin prin a spune că Dumnezeu nu-I un punct matematic
transcendental, aşa cum îl vedea Nietzsche care vorbeşte de dictatura lui
UNU în raport cu multiplu. Nu! Unitatea în Dumnezeu este acelaşi lucru cu
multiplicitatea în Dumnezeu. Acest fapt demonstrează că Dumnezeu este
cu atât mai mult El Însuşi, cu cât El Se bucură de prezenţa celorlalte
persoane. Persoanele dumnezeieşti revarsă plenar  iubirea, una în
cealaltă, fără să se epuizeze.

Prin analogie, ce putem spune despre persoanele umane care
participă la Sfânta Liturghie. Persoana este relaţia dintre trup, suflet şi spirit.
Trupul este sursa primordială a vieţii, care vine din străfundul universului
şi a creaţiei. Sufletul este manifestarea personală a vieţii şi chip al lui
Hristos. Spiritul uman, este suflul creator care traversează întreaga fiinţă şi
care o propulsează către planurile  superioare ale existenţialităţii. Persoana
umană este deci plină de Treime. Ştim că Trinitatea o avem în interiorul
nostru, dar în viaţa aceasta nu este percepută decât prin credinţă, Ea ni Se
va  descoperi mai mult în planurile superioare.

Prin urmare, când zicem că celălalt este o persoană în comuniune şi cu
care comunicăm, zicem în acelaşi timp că este un fiu al lui Dumnezeu în devenire,
deci o liturghie vie. Omul trebuie să se împlinească în Hristos prin Liturghie, iar
Liturghia este împlinirea lui Hristos în noi. Totul trebuie să meargă către împlinirea
lui Hristos în noi care înseamnă, unirea cu El în dragoste. Împlinirea a fost, de
altfel, sensul Patimilor lui Hristos, Care, înainte de moartea de pe Cruce, a spus
dumnezeieştile cuvinte: Săvârşitu-s-a adică Împlinitu-s-a. Crucea, deci, este o
împlinire, cum şi Liturghia este la fel.

Ce înseamnă această împlinire?
Înseamnă restaurarea fiinţială a umanităţii în adevărata împărăţie a lui

Dumnezeu. Teologia Ortodoxă afirmă deja că Hristos a venit să restaureze
fiinţial umanitatea şi să instaureze Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta nu
înseamnă tocmai ceea ce spun alte doctrine creştine, că Hristos a murit
pentru a plăti prin patima Sa datoriile oamenilor. Când Hristos a murit pe
Cruce, realitatea vieţii apare în toată plenitudinea sa. De aceea, pentru a
aborda marile probleme ale vieţii, acest fapt nu se poate face decât în
dimensiunea iubirii în Hristos, care este hiperexistenţa în sine. Dacă Hristos
nu ar fi fost susţinut de hiperexistenţa divină, n-ar fi putut înfrunta ofensele
ce I s-au adus de către oameni. Aşadar, retrăind Liturghia, retrăim
supraexistenţa sau hiperexistenţa divină în noi, adică, ceea ce a spus
Sfântul Dionisie Areopagitul, «retrăim supraesenţialul care ne-a purtat,
ne poartă şi ne va purta mereu». Liturghia reia, deci, de fiecare dată,
moartea şi învierea lui Hristos pentru a ne aduce în comuniune cu El;
pentru a ne face să simţim în limitele pregătirii noastre prezenţa lui
Dumnezeu. De aceea, Liturghia este un laborator celest în care omul este
adus să descopere alte sensuri ale existenţialităţii prin experienţa trăirii în
Dumnezeu şi cu Dumnezeu. Dacă întreaga organizare liturgică  conturnă
în jurul morţii şi învierii lui Hristos, este pentru a ne face să trăim această
hiperexistenţă, cum a trăit-o El. Liturghia ne face să retrăim Patima şi
Învierea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel zice colosenilor: „Căci de fiecare
dată când voi veţi mânca din pâinea aceasta şi veţi bea din paharul
acesta, moartea lui Hristos vestiţi până când va veni“  (I Cor 11, 26).

Dar în Liturghie nu se retrăiesc doar moartea şi Învierea lui Hristos,
ci şi Rusaliile. La Rusalii s-a fondat Biserica, iar Liturghia este actul
fundamental al Bisericii. Episcopii şi preoţii au fost mandataţi de Biserică
pentru ca întru puterea Sfântului Duh să slujească Sfânta Liturghie, la care
trebuie să participe credincioşii, căci Liturghia, după cum am spus mai sus,
este opera sau lucrarea poporului. Caracterul personal de primire a Sfintei
Împărtăşanii nu diminuează aspectul colegial sau comunitar al Liturghiei.
Din contra, persoanele  devin consangvine cu Hristos şi devin în acelaşi
timp pietre vii sau « mădulare în parte» din care se alcătuieşte trupul Său,
care este Biserica, în puterea Duhului Sfânt.

(urmare din p. 1)
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Viaţa lui Hristos continuă în fiecare persoană prin Duhul Sfânt, pentru
că fiecare, prin Botez, mai întâi, se încorporează în Hristos, apoi trăieşte
prin moartea şi Învierea Lui, întru iubirea Lui. Iată cum ne rugăm în Liturghie:
«Iar noi toţi, care ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, ne unim
unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşi Duh Sfânt şi pe nici unul dintre noi
să nu ne faci a ne împărtăşi cu Sfântul Trup şi Sânge al Hristosului Tău
spre judecată sau osândă, ci să aflăm milă şi har împreună cu toţi Sfinţii,
care din veac au bineplăcut Ţie, cu strămoşii, părinţii, proorocii, apostolii,
propovăduitorii, evangheliştii, mucenicii, mărturisitorii, dascălii şi cu tot
sufletul cel drept săvârşit în dreapta credinţă».

Aşadar, viaţa comunităţii euharistice se reflectă în viaţa trinitară prin
dăruire şi întrajutorare.

Iubiţii mei,
Liturghia continuă prezenţa trupească a lui Hristos pe pământ, dar sub

forma pâinii şi a vinului euharistic. Mădularele Bisericii perpetuează prezenţa
lui Hristos şi opera Lui mântuitoare în societate şi-n lume. Apostolul Pavel
merge până la a zice că suferinţele îndurate de creştini pentru edificarea
Bisericii completează lipsurile, necazurile lui Hristos… (Col 1, 24).

Această remarcă ne invită să spunem că Liturghia aduce satisfacţie
lumii întregi. Hristos a vărsat sângele Său pentru noi şi pentru mulţi, adică
pentru toţi credincioşii ataşaţi trupului lui Hristos, şi apoi pentru lumea
întreagă. Biserica devine imaginea lumii reînnoite prin Hristos. Acest fapt
reprezintă misterul consubstanţialităţii naturii umane asumate de Hristos.

Lumea întreagă este menţionată de mai multe ori în rugăciunile Liturghiei.
Fie că lumea este conştientă sau nu, Biserica se roagă în Liturghie pentru
întreaga lume şi pentru întreg universul creat. Precum vedeţi, istoria umanităţii se
derulează fără ca majoritatea oamenilor să ştie că noi slujim aici Sfânta Liturghie.
De aceea, viitorul umanităţii depinde mai mult de Liturghiile noastre, decât de cei
ce fac şi desfac destinele acestei lumi. Sfântul Sofronie Atonitul a spus: „Atunci
când slujesc Liturghia, eu mă rog pentru lumea întreagă şi sunt sigur că atâta
vreme cât această jertfă a dragostei continuă să se slujească în lume,
supravieţuirea lumii va fi garantată“. Prin Liturghie noi spunem oamenilor că este
Cineva în mijlocul vostru pe care voi nu-L ştiţi, dar pe care vi-L vestim ca Domn
şi Mântuitor al lumii. El nu mai este prezent fizic în lume, pentru că, aşa cum ne-a
spus,  S-a dus la Tatăl, dar ne-a lăsat semne ale prezenţei Sale în lume.

Amintiţi-vă despre întâlnirea lui Hristos cu Luca şi Cleopa pe calea către
Emaus. Până la frângerea pâinii, ochii lor erau ţinuţi să nu-L cunoască. L-au
cunoscut în momentul frângerii, dar în acel moment El s-a făcut nevăzut de ochii
lor trupeşti. Unde a dispărut Hristos? Evident, în pâine. Acest fapt înseamnă că
ochii noştri trupeşti nu au nevoie să vadă, în această lume, pe Hristos biologic,
ci pe cel teologic, căci prin acest Hristos teologic se restaurează întreaga lume,
iar lumea întreagă se sfinţeşte prin Hristos în puterea Duhului Sfânt.

Acest fapt ne aduce la cunoştinţă că sfinţenia prin Hristos nu este dată
numai lumii, ci şi creaţiei întregi, pentru că sfintele daruri sunt premize ale
creaţiei. Transfigurarea lumii a început în trupul lui Hristos, însă ea continuă
prin Taina Liturghiei şi prin celelalte Sfinte Taine. Sfântul Chiril al Alexandriei
spune că „întreaga creaţie în care este inclusă şi firea animală, vegetală
şi minerală, este sfinţită prin tainele Bisericii. Hristos, Care conservă şi
menţine lumea şi cosmosul, asociază pâinii şi vinului euharistic întreaga
Sa creaţie, redând acestora posibilitatea îndumnezeirii“.

Aşadar Sfânta Liturghie este singura cale de îndum-nezeire în această
lume. Încă din primele veacuri creştine, Sfântul Martir Felix spunea: „Creştinii
fac Liturghia, iar Liturghia pe creştini“. Una nu poate exista fără cealaltă.

Să ne ajute Dumnezeu să săvârşim, după rânduiala Bisericii, cât mai
multe Liturghii, ca, astfel, Hristos să Se recunoască în noi şi în slujirea noastră,
ca preoţi şi credincioşi în dialog permanent cu lumea şi cu Dumnezeu. Amin.

Oneşti, 8 ianuarie 2007

Sunt multe taine în sufletul unui copil aflat în lunga călătorie a cunoaşterii,
însă aceste taine sunt cu atât mai profunde cu cât ele sunt trăite în Altarul
unei biserici ortodoxe. O astfel de taină trăiam şi noi copiii aflaţi în Sfântul
Altar la momentul când preoţii din Slănic se îndreptau spre o placă mare de
marmură şi pomeneau: Axente – ctitorul, Maria – ctitora, cu fiul lor Nicolae.
Mai târziu am aflat ce făcuseră aceşti oameni, de erau permanent pomeniţi:
s-au hotărât să ridice locaş Domnului, lucru pe care l-au împlinit aşa cum
se obişnuia odinioară – biserică monumentală de piatră, mobilier de stejar,
pictură, chiar şi casă parohială, într-un cuvânt ca pentru Domnul. Într-un
dialog cu un cărturar care dorea să-L urmeze „oriunde”, Hristos îi răspunde
că „vulpile au viziuni şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are
unde să-şi plece capul.” (Matei 8, 20). Dar într-o biserică sălăşluieşte
permanent Hristos în Sfântul Chivot, încât înţelegem sfântul locaş ca un loc
unde Fiul Omului îşi pleacă capul, „smerindu-se pe Sine, chip de rob (om)
luând”, pentru ca pe oameni să-i înalţe la demnitatea dumnezeiască.

Gândind numai la acest aspect, realizăm câtă plată are un creştin
care îşi înveşniceşte avutul său zidind o biserică. Apoi, câţi oameni vin la
credinţă prin auzirea Evangheliei sau a rugăciunii, se spovedesc, se
împărtăşesc în biserică sau se însemnează cu Sfânta Cruce, mărturisind
Treimea: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Oare nu şi acest simplu gând la Cruce
foloseşte şi ctitorului care a marcat prezenţa lui Dumnezeu prin ctitoria sa?
Nu  ştiu ce viaţă vor fi avut aceşti oameni, ctitori ai bisericii din Slănic, dar
ştiu sigur că atâtea rugăciuni, pomenirile la Sfânta Liturghie, atâţia oameni
întorşi de la gândul păcătos spre Dumnezeu, toate acestea, nu se poate să
nu picure în sufletele lor bucurie şi binecuvântare veşnică.

Aşa s-a întâmplat şi în satul Cerdac, unde comunitatea fiind sărăcită
de război şi biserica veche distrusă de bombardamentele Primului Război
Mondial, o creştină evlavioasă, pe nume Eufrosina Ştefănescu, a vrut să
se înveşnicească prin ctitorirea unei biserici noi de lemn. Îi rămăsese la
inimă se pare, doamnei Eufrosina, pilda Mântuitorului cu sfetnicul împărătesc
care era gata să-şi piardă funcţia (care în tâlcuire, este de fapt viaţa lui,
pentru că împăratul este Dumnezeu) şi care a început să-şi împartă avutul,
pentru ca atunci când nu va mai avea putere să se bucure de cinstea
(rugăciunea) oamenilor. Asemenea a făcut şi Eufrosina CTITORA:
împărtăşind credincioşilor o biserică din avutul său, a câştigat în schimb
rugăciunile oamenilor şi răsplata Domnului.

Au trecut de la aceste momente de jertfă generaţii după generaţii care s-
au întâlnit cu Hristos în această biserică. Dar Domnul Istoriei, Dumnezeul cel
viu care lucrează şi cere lucrare şi jertfă de la fiecare  neam şi neam, ne
îndeamnă şi pe noi să fim părtaşi la această vrednicie de ctitor: „Ceea ce am
făcut, nu am făcut de sila cuiva, ci ca să am şi eu un loc şi un nume în
creştinătate” – spunea Marele Voievod Mihai Viteazul, ctitorul atâtor biserici.

Pentru orice lucru există şi contestatari, care vor spune probabil că
nu este momentul potrivit, că sunt vremuri grele, nu ca altădată… Dar să
cugetăm la „bogăţia” pe care o avem raportată la străbunii noştri, care
cărau cu boii o mână de pământ spre a zidi pe el Altare.

Numai dacă privim cu sinceritate în sufletele noastre vom descoperi
bogăţia lui Dumnezeu, care ne-a dat atâtea daruri şi haruri unei generaţii ca
a noastră, lipsită de războaie, de foamete, de molime etc. Însă de multe ori
umblând să agonisim lucruri care ni se par de preţ, pierdem ceea ce cu
adevărat are preţ: „Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă,
dacă-şi pierde sufletul. Sau ce ar putea să de-a omul în schimb pentru
sufletul său?” (Matei 8, 36-37). Răspunsul la această întrebare ni-l sugerează
Biserica atunci când ne spune că există o „bancă” capabilă să transfere
ceea ce avem material în această lume, răscumpărându-ne astfel sufletul.
Ctitorirea unei biserici şi darul din darul lui Dumnezeu sunt această „bancă”,
în care depunând bunuri pământeşti ne agonisim o răsplătire veşnică.

Vrem noi oare fraţilor să folosim această „bancă”? Dorim noi oare să
primim pe Hristos în mijlocul nostru, în ceea ce avem noi mai de preţ – într-o
biserică frumoasă - sau putem să-L întâmpinăm în dărâmături? Are nevoie
Domnul de aur şi smirnă şi tămâie din partea noastră? Cert este că dragostea
lui Dumnezeu pentru noi ne obligă la un răspuns pe măsură.

Preot Valentin ILIE
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„Buna Vestirea” sau „Blagoveºtenia”
face parte din sãrbãtorile împãrãteºti ale
Preacuratei Fecioare Maria care
copleºeºte prin însemnãtatea ei
dogmaticã, cele trei sãrbãtori închinate
Maicii Domnului, adicã Naºterea ei sau
Sfânta Marie Micã, la 8 septembrie,
Intrarea ei în bisericã sau Vovidenia, la
21 noiembrie ºi Adormirea ei, sau
Sfânta Marie Mare, la 15 august.
Aceastã sãrbãtoare deschide porþile
bucuriei celor ce au aºteptat din
veacuri venirea lui Mesia. ªi cum
pãcatul a intrat în lume printr-o
femeie, tot prin femeie trebuie sã se
punã capãt întunericului. De data
aceasta a fost aleasã cea mai sfântã
fecioarã de pe faþa pãmântului, Maria
din Nazaretul Galileii.

Tradiþia aratã cã era fiica lui
Ioachim ºi a Anei, doi bãtrâni
credincioºi din Nazaret care s-au
rugat o viaþã întreagã lui Dumnezeu
sã le dãruiascã un copil, cãci ºtiut
este cã în Legea Veche lipsa de
prunci era consideratã ca un blestem
. ªi Dumnezeu le-a ascultat
rugãciunea ºi le-a rãsplãtit credinþa,
dãruindu-le spre bãtrâneþe o fiicã ce a
primit numele de „Miriam” sau „Maria”
care înseamnã „cea plãcutã”, „cea
aleasã”, „Doamnã” sau „Stãpânã”.

De micã, de la trei ani, a fost
închinatã Domnului, fiind dusã la templul
din Ierusalim, unde a trãit în curãþire ºi
sfinþenie, muncind ºi rugându-se
neîncetat. La vârsta de 15 ani a trebuit
sã pãrãseascã templul ºi, pentru cã
pãrinþii ei muriserã, tânãra Maria a fost
încredinþatã unei rude mai îndepãrtate,
bãtrânul Iosif, om drept din Nazaret.

Sfânta Scripturã ne spune cã Maria
era „logoditã” cu sfântul Iosif, dar ea a
trãit toatã viaþa în feciorie. În casa
dreptului Iosif aflã vestea unicã, adusã
de arhanghelul Gavriil.

Îngerul apare sub forma unui tânãr
strãlucitor, cu o floare de crin în mânã.
Naraþiunea evanghelicã privind
bunavestire a Naºterii Pruncului Iisus  
se desfãºoarã sub forma unui dialog
între arhanghelul Gavriil ºi Fecioara
Maria . Cuvintele cu care o întâmpinã
îngerul sunt: „Bucurã-te ceea ce eºti
plinã de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântatã eºti tu între femei”.(Luca
1,28). Îngerul, vãzând emoþia puternicã
a Sfintei Fecioare ºi pentru a putea fi

„Bucurã-te ceea ce eºti plinã de har. Domnul este cu tine. Binecuvântatã eºti tu între femei”. (Luca 1, 23)

înþeles, continuã, vestind-o cã a „aflat
har la Dumnezeu”, cã va zãmisli ºi va
naºte un fiu al cãrui nume va fi „Iisus”
care se va chema Fiul Celui Preaînalt”.
Acesta „va împãrãþi peste casa lui Iacov
în veci ºi împãrãþia lui nu va avea sfârºit”
(Luca 1, 30-33).

Maria nu ºi-a pierdut cumpãtul în faþa
acestei solii creºtine, ci îndrãzneºte sã
întrebe plinã de curaj: „Cum va fi aceasta
de vreme ce eu nu ºtiu de bãrbat? (Luca

, 34). Urmeazã o a doua parte a
mesajului divin ºi cea mai importantã, în
care arhanghelul îi dezvãluie modul
minunat în care se va petrece zãmislirea
Pruncului, subliniind din nou dumne-
zeirea Lui: „Duhul Sfânt se va pogorî
peste tine ºi puterea Celui PreaÎnalt te
va umbri; pentru aceea ºi Sfântul care
se va naºte din Tine, Fiul lui Dumnezeu
se va chema” (Luca 1, 35). Pentru a întãri
adevãrul celor spuse, îngerul o mai
înºtiinþeazã cã ºi ruda ei Elisabeta, va
avea un fiu, încheind prin cuvintele ”Cã
la Dumnezeu nimic nu este cu neputinþã”
(Luca 1, 36-37). Dupã ce a ascultat cu
emoþie aceste profeþii, Maria rãspunde
cu demnitate: „Iatã roaba Domnului. Fie
mie dupã cuvântul tãu” (Luca 1, 38).

ªi într-adevãr, acele profeþii de înger
s-au împlinit peste nouã luni, prin
naºterea supranaturalã a lui Iisus Hristos,
dar nu în Nazaretul Galileei, unde locuiau
dreptul Iosif cu Fecioara Maria, ci în
Betleemul Iudeii, precum s-a prezis de
proorocii Vechiului Testament.

Troparul praznicului rezumã acest
episod biblic ºi cu conþinut dogmatic prin
cuvintele:” Astãzi este începutul mântuirii
noastre ºi arãtarea Celui din veac. Fiul
lui Dumnezeu se face Fiul Fecioarei ºi

Gavriil binevesteºte”. Pe dreptul Iosif îl
va încredinþa de acest lucru un înger al
Domnului:”Nu te teme a lua pe Maria,
logodnica ta, fiindcã ceea ce s-a zãmislit
într-însa este de la Duhul Sfânt”(Matei
1,20). ªi astfel, Fecioara Maria, devine
„Nãscãtoare de Dumnezeu”, devine
„Maica lui Dumnezeu” ºi în acelaºi timp
„Maica” noastrã, a tuturor. ªi cu toate
acestea ea rãmâne pentru totdeauna
„Fecioarã” sau „Pururea Fecioarã”, cum

o numeºte Biserica.
ªi noi creºtinii avem datoria sã

o cinstim mai presus decât pe îngeri
ºi pe sfinþi, cum Însuºi Dumnezeu a
cinstit-o, de vreme ce a ales-o pe ea
sã-L nascã pe Mesia Cel prezis de
prooroci, pe Fiul Sãu; a cinstit-o
îngerul binevestitor, numind-o „plinã
de har” ºi „binecuvântatã între femei”
(Luca 1,28); a cinstit-o Fiul ei, Care
în copilãrie îi era „supus” (Luca 2,
51); iar mai târziu, pe cruce fiind, a
încredinþat-o Apostolului sãu preferat,
Sfântul Ioan (Ioan 19, 26-27). Ea
însãºi, sub insuflarea Duhului Sfânt,
a zis despre sine cã „de acum mã
vor ferici toate neamurile, cã mi-a

fãcut mie mãrire Cel Puternic” (Luca 1,
48-49).

Din aceste motive ºi Sfânta noastrã
bisericã i-a acordat o cinste deosebitã
în curgerea veacurilor. Sfinþii Pãrinþi au
scris lucrãri speciale despre ea; mari
imnografi au alcãtuit cântãri în cinstea
ei, cum ar fi „axionul” pe care-l auzim la
Sfânta Liturghie; în numele ei s-au
ridicat biserici ºi mãnãstiri, iar icoanele
sunt aºezate în biserici pe iconostas
cu Pruncul în braþe, în bolta altarului,
dar ºi în casele credincioºilor pentru a-i
cere ajutor prin rugãciune.

Sã o preamãrim ºi noi, nu numai
cu prilejul celor patru sãrbãtori, ci în
toate zilele vieþii noastre. Iar credin-
cioasele noastre, indiferent de vârstã,
sã o aibã drept model de viaþã, atât ca
Fecioarã, cât ºi ca Maicã. Sã o cinstim
cu toþii, repetând cuvintele pe care le
auzim la slujbele noastre prin vocea
preotului: ”Pe Nãscãtoarea de Dumne-
zeu ºi Maica Luminii, întru cântãri
cinstindu-o, sã o mãrim”.

Burnichi Marian Ciprian
Anul III, Seminarul Teologic

Piatra Neamþ

Locul Bunei Vestiri - Nazaret
(foto: Preot Petru Roncea)
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Am arătat, în numărul precedent al
revistei, o parte din calendarul după care
îşi desfăşoară viaţa şi munca poporul
român, pe care l-am numit „calendar
popular” (alcătuit de popor).

Acest calendar este în deplină
concordanţă cu cel bisericesc, adoptat
de toţi creştinii şi care este rezultatul unor
serioase ş i îndelungate calcule
astronomice. Ş i calendarul popular
păstrează împărţirea anului în patru
anotimpuri şi douăsprezece luni, doar că
lunile au alte denumiri semnificative.

IANUARIE se numeşte GHENARIE
sau GERAR, deoarece în această lună
erau cele mai mari geruri, începând cu
„gerul Bobotezei” (când strămoşii noştri
au conceput acest calendar, clima nu
suferise atâtea modificări din cauza
„progresului“ actual).

FEBRUARIE este numit FĂURAR
sau FAUR, fiind mare meşter în a făuri
poduri de gheaţă peste ape „fără fier şi
fără cuie” şi „croieşte-aşa deodată pod
întreg dintr-o bucată”.

MARTIE e MĂRŢIŞOR, e începutul
unei noi vieţi, e bucuria învierii naturii. Se
poartă mărţişoare (obicei latin): un fir de aţă
roşie ce înseamnă sânge, viaţă, împletit cu
altul alb ce semnifică puritatea, curăţenia.
Pe vremea romanilor, începutul anului se
serba la 1 martie. Însuşi împăratul ieşea pe
câmp şi trăgea o brazdă de arătură. De
aceea, la Anul Nou (deşi nu mai este la
1 martie) se umblă cu „pluguşorul” în care
se vorbeşte de „bădica Traian”, primul plugar
al împărăţiei, marele făcător de pâine.

APRILIE este PRIER, denumire ce
pare că vine de la cuvântul „prim” adică
prima lună  în care se încep muncile la
câmp, care cer mai multă grabă.

MAI e luna florilor, adică FLORAR.
Ea vine cu bogăţia de flori pe câmp, pe
dealuri, în grădini, în livezi.

În IUNIE se coc cireşele, deci e
CIREŞAR.

IULIE este aşteptat cu călduri mari,
dogoritoare, de cuptor, de aceea i se
spune CUPTOR.

AUGUST e luna când încep să se
coacă fructele şi strugurii, din care gustăm,
de aceea se şi numeşte GUSTAR.

Lui SEPTEMBRIE  printr-o asociere
necunoscută i se spune RĂPCIUNE.

În  OCTOMBRIE încep sa cadă
primele brume uşoare, deci e BRUMĂREL.

NOIEMBRIE e toiul brumelor –
BRUMAR.

Luna DECEMBRIE începe imediat
după ziua Sfântului Andrei şi este închinata
acestuia: Andrei – UNDREA. Ştim din
strămoşi că Apostolul Andrei ne-a adus în
părţile noastre învăţătura mântuitoare a lui
Hristos Domnul. Tot el ne apără de duhurile
rele, ale necredinţei – de aici obiceiul cu
usturoiul şi unsul uşilor şi ferestrelor, pentru
a nu putea intra duhurile rele în casă.

Sfinţii Gheorghe şi Dumitru împart
anul în două părţ i egale, fiecare cu
specificul muncii ţăranului. În noaptea de
Sfântul Gheorghe „înfloresc nucii”. La
câmp, încep pregătirile pentru „prăşitoare”
fie semănate, fie răsădite. La oierit, se
înţarcă mieii şi se începe pregătitul caşului
şi urdei. Urmează toiul treburilor: răsădit,
prăşit,  apoi secerat, treierat, strâns fânul,
recoltat… şi se ajunge la Sfântul Dumitru,
încheindu-se această jumătate a anului.

Acum încep treburile de iarnă:
depozitarea alimentelor, procurarea şi
tăierea lemnelor pentru foc, repararea
uneltelor etc.

În noaptea de Sfântul Dumitru, în unele
locuri (ex: Mănăstirea Caşin) se fac focuri,
iar invitaţiile se fac prin strigate, pe uliţi: „Hai
la focul lui Sânedru!” Se adună lemne, se
cântă, se joacă, se mănâncă mere, nuci,
cartofi copţi. Este  sărbătoarea de mulţumire
adusă pământului pentru bogăţiile cu care
a încheiat muncile de vară.

Ş i celelalte sărbători au
semnificaţiile lor ce se evidenţiază prin
diferite obiceiuri, din care vom da câteva
exemple.

La 1 faur (februarie), de Sfântul Trifon
– ocrotitorul lucrătorilor de pământ – se
stropesc cu aghiasmă grădinile, viile,
ogoarele, livezile.

În sâmbăta „lăsatului sec de carne”
sunt „moşii de iarnă”, când se dă de
pomană de sufletele moşilor şi strămoşilor
trecuţi în veşnicie. În nordul Transilvaniei
sunt biserici unde există câte o masă mare
de piatră în curte unde credincioşii aduc
de mâncare şi se ospătează simbolic şi
împreună cu cei trecuţi în viaţa veşnică.
Prin aceasta se demonstrează credinţa
neştirbită în nemurirea sufletului şi se
păstrează legătura ancestrală cu străbunii.

La 9 martie, ziua celor patruzeci de
mucenici, este evidenţ iată cu acei
colăcei fierţi sau copţi, în formă de 8

(sfinţişori), unşi cu miere şi nucă pisată,
ce ne amintesc de martirii ucişi prin
îngheţare în râu.

Vin apoi Sfintele Paşti cu nelipsiţii
cozonaci, pască şi ouă roşii, în amintirea
ouălor de la crucea Mântuitorului, înroşite
de sângele Lui. Creştinii aduc la biserică,
spre sfinţire, cele specifice acestor
sărbători, dar şi diverse alte alimente şi
seminţe, pentru sfinţirea celor ce vor gusta,
dar şi pentru rodirea celor semănate. În
părţile de sud ale ţării – Dobrogea – la o
săptămână după Paşti este „Pastile
blajinilor” (ale celor blânzi, adormiţi), când
se face pomenire pentru cei adormiţi şi toţi
creştinii se adună cu mâncare la cimitir şi
iau masa „împreună cu cei răposaţi”.

De Înă lţare iarăş i se exprimă
dragostea pentru cei adormiţ i întru
Domnul; se fac pomeniri pentru eroii
neamului. În ajunul Rusaliilor este, din
nou, pomenirea morţilor – „moşii de vară”.

La Rusalii (Rosalia – la romani) se
sfinţesc ramuri de tei (la Florii – salcie),
împodobindu-se casele spre a fi ferite de
duhurile rele şi apărate de Duhul Sfânt.
Aceste ramuri se păstrează în timpul
anului, la icoană, fiind vindecătoare de boli.
Tot la fel sunt considerate prunele sfinţite
la „Ziua Crucii” (14 septembrie).

Sărbătorile creştine au pătruns adânc
în sufletul, conştiinţa şi fiinţa românilor; de
aceea, în calendarul vieţii zilnice, adeseori
nu se folosesc cifre şi date abstracte care
nu spun nimic, ci nume de sfinţi sau
sărbători mereu vii în conştiinţă. Importanţa
unei zile este dată, deci, de sfântul sau
sărbătoarea prăznuită în ea (Sfântul
Mucenic Foca, Sfântul Pantelimon, Ignatul,
Sânpetru, Sântilie etc.)

Justeţea acestui calendar dove-
deşte spiritualitatea şi superioritatea
gândirii româneşti încă din cele mai
vechi timpuri, căci poporul a împletit
zilele de sărbătoare cu cele de muncă,
dovedind multe cunoştinţe şi din vieţile
sfinţilor.

Acest calendar legat de viaţa de zi
cu zi a românului, s-a păstrat, prin tradiţie,
din generaţie în generaţie, consolidând
spiritualitatea noastră  specif ică  ş i
întăr ind credin ţa strămoşească  a
creştinismului ortodox, de autentică
origine apostolică.

Prof. Laetiţia  LEONTE
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Dragi creºtini, cât de bun este
Domnul Iisus cu noi! Oare v-aþi
întrebat vreodatã de câtã dragoste a
dat dovada El ca sã primeascã a fi jertfit
pe cruce pentru iertarea pãcatelor
noastre?

Desigur, cã nu se întreabã prea
mulþi despre acest sacrificiu. ªi, totuºi,
Mântuitorul ªi-a vãrsat sângele
preacurat pentru noi cei pãcãtoºi ºi
decãzuþi. Cu câtã dragoste ºi milã i-a
iertat El pe mulþi! Exemple sunt
destule: femeia pãcãtoasã, Maria
Magdalena, Sfântul Apostol Petru etc.
În marea Lui milostivire, a dãruit
iertare de pãcate, a vindecat suflete ºi
trupuri, alinând suferinþe ºi dureri. Cum
noi, cei ce avem pãcate ºi greºim mereu
în faþa Lui, îi putem osândi pe semenii
noºtri cãzuþi în pãcate? Sigur cã nu este
corect, deoarece Mântuitorul, Dumne-
zeu fiind, a putut ierta atât de mult,
neavând pãcat sau vinã. Noi oamenii,
deseori, osândim ºi urâm pe semenii
noºtri care greºesc ºi-i condamnãm
aspru. Însã, Mântuitorul spune: „Tu vezi
paiul din ochiul semenului tãu, dar bârna
din ochiul tãu n-o vezi!” ªi: „Rugaþi-vã
unul pentru altul…”

Oare noi aºa facem întotdeauna?
Ne rugãm pentru semenii noºtri ca sã-i
scoatã Dumnezeu din pãcat? Nu, ci îi
condamnãm, îi urâm ºi astfel îi facem
sã cadã ºi mai rãu în pãcat, deoarece
nu au sprijin moral ºi mulþi chiar nu ºtiu
sã se apropie, prin rugãciune, de
Dumnezeu spre a-I cere iertare, ºi
rãmân în pãcat ºi necunoaºtere. ªi
toate acestea numai din pricina
ignoranþei ºi a rãutãþii noastre.

Noi suntem datori sã ne rugãm
pentru întoarcerea lor cãtre Dumnezeu,
pentru iertarea lor ºi ieºirea de sub
robia pãcatului ºi a diavolului care vrea
sã acapareze cât mai multe suflete.

Sã nu facem pe placul celui rãu,
ci sã ne angajãm în salvarea acestor
suflete din patimi, prin rugãciuni
fierbinþi cãtre Dumnezeu, prin post ºi
iubire faþã de aproapele cãzut în pãcat,
pentru cã toþi suntem fãpturile lui
Dumnezeu.

În acatistul Sfântului Ioan Rusul
se spune într-un loc: „…sã urâm
pãcatul, dar nu ºi pe cel ce face
pãcatul”. Adevãrat este acest cuvânt,
deoarece acel suflet sãrman care
pãcãtuieºte poate nu ºtie, nu cunoaºte
poruncile Domnului, învãþãturile Sfintei
Scripturi sau este robit de diavol ºi are
ochii sufletului ºi ai minþii legaþi încât
sã nu poatã vedea rãul în care trãieºte
sau nu este nimeni sã-l îndrume pe calea
cea bunã. Pãcat de acele suflete, cãci
ºi ei sunt fraþi ai noºtri!

Sã ne gândim cã, poate, dacã în
familia noastrã existã un suflet cãzut în
pãcat (un copil, un frate, un prieten drag
nouã) nu ne rugãm destul pentru el!
Trebuie sã încercam tot ce este posibil
pentru a-l scoate din mâna lui satan, cu
ajutorul rugãciunii, al postului ºi al sfatului
bun. Cu atât mai mult Dumnezeu Se va
bucura  atunci când ne rugãm pentru
un suflet strãin de noi, o persoanã pe
care o cunoaºtem ºi despre care ºtim
ca se zbate în pãcat. Domnul spune: „Sã
iubeºti pe aproapele tãu…”

Într-adevãr, dacã ne vom ruga
pentru el ca sã scape de patimi, cu

multã stãruinþã ºi încredere, Dumnezeu
va asculta rugãciunile noastre ºi Se va
milostivi spre cel pãcãtos. Domnul va
aprecia sacrificiul nostru ºi va avea
milã de cel pãcãtos, atunci când va
hotãrî sã-l ridice din pãcat.

Sã ne îndreptãm rugãciunile
noastre ºi cãtre Maica Domnului, cãci
ea este mijlocitoarea noastrã cãtre
Dumnezeu. Ea ne scoate de multe ori
din necazuri ºi dureri ºi are trecere la
Fiul ca sã ne miluiascã. Sã ne rugãm ºi
la sfinþi ºi la cei ce au pãtimit pentru
Mântuitorul, cãci prin patima lor ei au
trecere la Dumnezeu ºi ne pot ajuta.
Nu în ultimul rând, sã apelãm ºi la
preoþii slujitori ai altarelor, care, la
rândul lor, prin harul cu care au fost
investiþi de Însuºi Hristos ne pot ajuta
cu rugãciunile lor fãcute la Sfânta
Liturghie, Sfintele Taine ºi celelalte
rânduieli bisericeºti.

Sã urmãm exemplul Mântui-
torului ºi sã fim buni, sã ne compor-
tãm cu iubire ºi compasiune faþã de
semenii noºtri cãzuþi în greºealã, sã
nu-i judecãm ºi sã-i condamnãm
pentru ca Domnul Iisus a mai spus:
„Nu judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi!”
Sã nu-i urâm, ci sã ne rugãm pentru
ei cu stãruinþã! Sã fim ºi noi buni
samarineni, ca astfel Dumnezeu sã
ne ierte ºi pe noi atunci când va veni
vremea sã dãm socotealã în faþa Lui
la judecatã. Cu cât ne vom ruga mai
mult pentru semenii noºtri, cu atât
Dumnezeu Se va milostivi de noi ºi
ne va împlini cererile, pentru ca ºi
noi, cei cãzuþi în pãcat, sã fim
consideraþi din nou copiii Lui. Vom
dobândi, astfel, o mare cinste ºi
binecuvân-tarea iubirii Lui veºnice
în Împãrãþia Cereascã alãturi de cei
sfinþi, care se bucurã de vederea lui
Dumnezeu.

Dumnezeu sã ne dea înþelepciunea
de a face ceea ce trebuie spre a ne
mântui din pãcate împreunã cu toþi
semenii noºtri !

Doina Maria RUSU OLARU

Icoană din interiorul Sfântului Mormânt
al lui Iisus Hristos - Ierusalim

(foto. Preot Petru Roncea)
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Pentru cã suntem în Postul Mare ºi
mai ales acum este vreme de pocãinþã,
cãci rememorãm Patimile pe care
Domnul le-a îndurat pentru mântuirea
noastrã, aº vrea sã  ne amintim de un
exemplu elocvent de pocãinþã, de cel al
împãratului  Manase…

 „Manase, împãratul evreilor, din
Vechiul Testament, a fãcut atâtea
pãcate înaintea lui Dumnezeu, cum nu
a mai fãcut nimeni asemenea lui. Timp
de 52 de ani a fãcut ca un popor întreg
sã se închine cu sila la idoli ºi la diavoli,
silindu-l sã se lepede de Dumnezeu. ªi
s-au depãrtat de Dumnezeu ºi el ºi copiii
lui ºi toatã familia.

Iar pe cei care nu voiau sã se închine
la idoli ºi sã aducã jertfã dracilor îi omora
în cele mai crâncene
chinuri.

Deci, acest împãrat
a fãcut atâtea pãcate,
încât nu se poate spune.
Dar Preasfântul Dumnezeu, ca sã-ºi arate
adâncul milostivirii Lui ºi mila Lui care nu
are margini, l-a adus pe Manase la
pocãinþã prin judecãþile Sale. Cum? (....)

Vãzând Dumnezeu rãutatea ºi
necredinþa lui Manase ºi atâta
întunecare de minte, încât nu numai el
s-a îndepãrtat de Dumnezeu, ci ºi un
popor întreg a fost dus în calea pierzãrii,
silit sã se lepede de Dumnezeu, atunci
El, Care ºtie cum sã aducã pe fiecare
la pocãinþã, i-a pus zãbalã ºi frâu, cum
se spune în Psaltire: Cu zãbalã ºi cu
frâu, fãlcile lor vei strânge, ale celor ce
nu voiesc sã se apropie de Tine“.

Aºa a pãþit ºi acel împãrat. Cãci dacã
îl lãsa Dumnezeu aºa, niciodatã nu se
pocãia. Dar  a trimis Dumnezeu pe boierii
împãratului Asud din Babilon cu mare
oºtire ºi au robit Ierusalimul, luând pe
Împãratul Manase rob. L-au legat ºi l-au
pus într-o cuºcã în care nu putea sta în
picioare. Era legat ca un belciug, cu capul
la picioare, cu douã lanþuri de aramã. ªi
l-au bãgat în cuºca aceea, în care nu
putea sã ridice capul, decât sã stea numai
aºa, legat în formã de belciug rotund.

Împãratul Asud a crezut cã va trãi o
sãptãmânã sau câteva zile ºi îi dãdea
de mâncare de douã ori pe sãptãmânã,
numai pâine de tãrâþe ºi apã (…)

ªi a trãit împãratul în acea cuºcã, legat
cu lanþuri, nu o sãptãmânã, nu o lunã, nu
zece luni, ci ºapte ani ºi ceva (…)

Acest împãrat, de la care
Dumnezeu nu a voit sã ia  scânteia de
viaþã din el, dupã atâtea chinuri ºi necaz
ºi  canon ce avea acolo, rãmãsese
numai pielea ºi oasele. Atunci el ºi-a
adus aminte de Dumnezeu ºi a zis:
„M-a adus Dumnezeu în acest chin
ºi canon, pentru cã L-am mâniat ºi
m-am întors de la El  ºi am silit ºi
poporul lui Dumnezeu sã jertfeascã
la idoli!”

Se gândea în inima lui: „Dacã m-a
þinut Dumnezeu cu zile pânã acum,
oare ce vrea El de la mine? Sigur
cã vrea mântuirea mea!”.

Atunci, din adâncul inimii a
început sã suspine, sã verse lacrimi
ºi cu vãpaie de foc se ruga lui

Dumnezeu: „ Doamne, Dumnezeul lui
Avraam, al lui Isaac ºi al lui Iacov,
Dumnezeul cerului ºi al pãmântului!
Doamne, Dumnezeule, dacã Tu ai fãcut
milã cu mine sã nu mor eu atâþia ani ºi
sã stau în lanþurile acestea grele ºi sã
mai fie viaþã în mine, se vede cã Tu
aºtepþi sã mã întorc la Tine.

Deci, Doamne Dumnezeul meu, nu
pot pleca genunchii mei, nu pot sã plec
fruntea la pãmânt pentru cã sunt împilat
de lanþuri grele de fier ºi de aramã, care
mã trag ºi mã þin ca un belciug, cu capul
la picioare ºi nu pot sã mã rog Þie.

Nu pot sã fac metanii, nu pot sã
cad cu faþa la pãmânt, pentru cã sunt
aºa legat. Ci, Te rog, Doamne,
Dumnezeule, ºi îmi plec genunchii
inimii mele; adu-þi aminte, Doamne, cã
dacã Tu vei face milã cu cei drepþi,
nu-i nici o minune. Tu nu ai pus
pocãinþã lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov
ºi seminþiei lui celei drepte, ci ai pus
pocãinþã asupra pãcãtoºilor.

Deci, Doamne, Dumnezeule,
dacã ai sã faci milã cu mine, dacã ai
sã cauþi Tu în inimi, dacã ai sã mã
întorci  pe mine la pocãinþã, dacã ai
sã mã ierþi pe mine pentru pãcatele
care covârºesc nisipul de pe malul
mãrii, atunci are sã se cunoascã,
Doamne, cât de negrãitã este mila
Ta ºi cât este de neajunsã de minte
bunãtatea Ta…”

Aºa rugându-se el din adâncul inimii
lui ºi vãrsând ºiroaie de lacrimi cu durere
mare în acel chin în care era,
Preasfântul Dumnezeu ºi-a adus aminte
de dânsul ºi a dat în gând acelui
împãrat, pe nume Asud, sã-i dezlege
acele lanþuri ºi sã-l scoatã din cuºcã,
din acea carcerã.

Când l-a scos, din cauzã cã a stat
legat cu lanþuri de picioare, l-au dat de-a
dura ºi mergea ca un cerc. Oasele se
fãcuserã rotunde ºi nu se putea întinde
deloc. (…)

ªi au început a plânge pãgânii din
Babilon, zicând: „Mai existã viaþã în
omul acesta? Este fi inþã de om
aceasta?”

Atunci l-au lãsat liber ºi au început
sã-l hrãneascã câte
puþin, sã-l îngrijeascã,
ºi în timp de câteva
luni s-a ridicat pe
picioare. ªi nu numai

cã s-a ridicat ºi s-a fãcut sãnãtos, dar
împãratul Babilonului a spus:
„Dumnezeul lui, Cãruia I se închinã,
l-a iertat pentru aºa de mare
pocãinþã”. ªi l-a trimis înapoi împãrat
în Ierusalim!

Manase a venit iar împãrat ºi a adus
pe tot poporul la închinarea lui
Dumnezeu, fãcând fapte bune, pe cât
a putut pânã la sfârºitul vieþii ºi apoi a
scris rugãciunea aceea mare, pe care
o zicem la Pavecerniþa Mare, numitã
„Rugãciunea lui Manase“, împãratul
iudeilor.

Aþi vãzut  înþelepciunea lui
Dumnezeu? Aþi auzit ce face
Dumnezeu? Dintr-un împãrat pãgân,
ale cãrui pãcate covârºiserã stelele
cerului ºi nisipul mãrii, a fãcut iarãºi
împãrat ºi sfânt, pentru cã s-a pocãit
din adâncul inimii, a vãrsat lacrimi
de foc ºi a fost chinuit atâþia ani, cu
atâta post ºi cu atâta chinuire ºi
durere! Totuºi el nu ºi-a pierdut
nãdejdea în mila lui Dumnezeu.”
(Din volumul Ne vorbeºte pãrintele
Cleopa, vol. 2, pag. 42-46)

Sã nu deznãdãjduim deci nici noi
ºi sã avem încredere în mila ºi ajutorul
lui Dumnezeu, dar, în acelaºi timp, sã
facem fapte vrednice de pocãinþã…

Presb. Aurelia GENES

„Dumnezeul lui, Cãruia I se închinã,
l-a iertat pentru aºa de mare pocãinþã”.
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Voi ce-aþi murit departe-aici
De tot ce v-a fost drag
Mormântul vostru-i plin de bãlãrii
Cãrãrile pe-aicea sunt pustii.

Nu ºtie nimeni unde dormiþi
Nu vine nimenea din cei iubiþi
Dragi eroi ce dormiþi aici în cimitir,
La voi venim sã plângem pe mormânt,
Martiri ai scumpei noastre Românii.

V-aducem tot ce-avem mai scump ºi sfânt:
v-aducem flori ºi lacrimi de copii,
v-aducem ruga noastrã-ndureratã,
lângã mormântul trist ºi pãrãsit.

E ruga unei mame, a unui tatã.
Unui bunic sau unui copil iubit
Înalþã-o rugã fierbinte, curatã
Un preot ce vine din când în când
ªi poate o lacrimã-i vãrsatã
Din geanã pe-al vostru mormânt.

Text cules de prof. Elena BUSUIOC

Pe-aici cãlcat-au mai demult
De ani ºi ani de zile
Zglobii paºi ai unei mame
Ai Reginei Maria.

Pãºea, pãºea cu gând curat
s-ajungã-n mãnãstire
ca sã ajute pe rãniþi
în grelele lor clipe.

Cu mâna ei catifelatã
Ea rãnile spãla
Îi mângâia, îmbãrbãtându-i,
Cu feºe noi lega.

La fiecare pat Regina
Mergea cu-a ei tãrie
Pe frunte ea îi mângâia
Dându-le doctoria.

N-a fost uºor pe-acest pãmânt
Luptele au fost grele
Iar jertfa bravilor români
Dãdeau curaj, aveau dârzenie.

S-a plãmãdit al nost’ pãmânt
Cu sânge de eroi!
Datori suntem ca sã-l pãstrãm
În veci de veci nemuritor.

Codrule, pădure,
Nu vin după mure,
Şi nici după fragi
Printre falnici fagi.

Vin cu capre dalbe,
Să le duc la Albe,
C-aici la Poieni
Nu sunt buruieni…

Rogu-te acuş
Să faci din Trotuş
Un râu subţirel
Să trecem prin el,
Că-i prea-nvolburat,
E prea supărat:
Vine valuri, valuri,
Trece peste maluri.

Codru-l asculta,
Calea-i arăta
Să treacă cu turma,
Ca să-şi piardă urma,
Căci păgâni ca fiara
Cutreierau ţara.

Ţara cotropită
Şi năpăstuită.
Râul de-l trecea,
El coasta urca,
Coasta la Drăcoaia…
Şi văzu văpaia
Luptelor încinse,
Către văi împinse.

Iată că de-odată,
Calea-i e curmată
De români o ceată.
Mai marele lor,

La 6 august 1917, s-a dat una dintre grelele bãtãlii pentru cucerirea
muntelui Cireºoaia. Lupta a fost, în bunã parte, hotãrâtã de patriotismul
lui Elisei Ursac, din satul Poieni, care a cãlãuzit Batalionul de
Vânãtori de munte din Piatra Neamþ. Victoria de la Cireºoaia a
influenþat ºi câºtigarea marii bãtãlii de pe aliniamentul Mãrãºeºti-
Mãrãºti-Oituz.

«Spune�i genera�iilor viitoare«Spune�i genera�iilor viitoare«Spune�i genera�iilor viitoare«Spune�i genera�iilor viitoare«Spune�i genera�iilor viitoare
c� noi ne-am f�cut datoria!»c� noi ne-am f�cut datoria!»c� noi ne-am f�cut datoria!»c� noi ne-am f�cut datoria!»c� noi ne-am f�cut datoria!»

Moº Elisei Ursac
(baladã popularã pãstratã de Teodor Negrea)

Tinerel maior,
Plin de isteţime
Şi de agerime,
Bun iscoditor,
Zice-ncetişor…
– „Moşule dibaci,
Pe-aicea ce faci?
Pe unde-ai venit
De nu te-am zărit?
Te rugăm frumos
Să fii omenos.
Să ne dai un sfat
– Sfat de omenie –
Drumul apucat,
Bun sau rău să fie?“

– „Dragii mei oşteni
Pe-aici, prin Poieni
Mă-ntorc înapoi,
Alături de voi
Drumul să v-arăt,
Către duşmani, hăt!
Voi căpriţe staţi,
Staţi şi m-aşteptaţi!
Să fiţi cuminţele,
Căpriţele mele.
Căprior frumos,
Dacă vine fiara
Să nu fii fricos,
Să fii bărbătos!“

Domol şi cuminte,
O luă-nainte.
Dar, minune mare!
Iată o cărare,
Cu flori aşternută,
De codru ştiută,
De nimeni bătută.
Pe-o parte şi alta

– Până la Bogata –
Stol de păsărele
Stăteau santinele,
Ciripind de zor,
S-aibă la drum spor.
Altele, cuminte,
Le mergeau ‘nainte.
După un urcuş,
Ajung la Trotuş.
Apele-nspumate
S-au dat la o parte
Să treacă armata,
În sat la Bogata.
Pe înconjurate,
Să le cadă-n spate
Duşmanilor răi
Ascunşi printre văi.

Pe nemţi de zărea,
Iute ordin da,
Tânărul maior
Cu păr gălbior.
– „La atac, voinici,
Curăţaţi de-aici
Glia cea străbună
De oastea păgână!”.

Bravii vânători,
Parcă-s frăţiori,
La gând şi la faptă,
Colo-n luptă dreaptă.

Tunet are tunul,
Fulger e ghiuleaua!
Nemţii pân-la unul
Şi-au găsit beleaua.
Gurile de foc,
I-au făcut polog.
Vânt vijelios,

Negru şi turbat,
Crunt, nesăţios,
Brazi a răsturnat,
Dând necruţător
În invadator.

Apoi, cu duiumul,
Gloanţele, ca ploaia,
Le închide drumul
Către Cireşoaia!
Dragul piţigoi,
Întorcându-şi struna,
Tot striga întruna…
„Înapoi, ‘napoi,
În ţară la voi!”

Falnicii eroi,
Căzuţi de la noi,
Au fost adunaţi,
Duşi şi îngropaţi,
Colo-n cimitire,
Cu multă cinstire.

Bătrânul Ursac,
Sărutând pământul,
A-ncheiat cuvântul:
– „Bravo, fii de dac,
Le-aţi venit de hac!
Să ştie străinii
Cine sunt românii!”

Maior Bădulescu
– demn, umanitar –
Prezintă onorul
– onor militar –
Acelui bătrân,
Suflet de român!
Să se ştie-n veac
Fapta lui Ursac.

ONOR, REGINEI MARIA!ONOR, REGINEI MARIA!ONOR, REGINEI MARIA!ONOR, REGINEI MARIA!ONOR, REGINEI MARIA!

Prof. Elena BUSUIOC

ODÃ EROILOR
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Dacã ar fi sã preluãm o definiþie
deja cunoscutã, se poate preciza cã
postul e abþinerea totalã sau parþialã
de la mâncãruri de origine animalã ºi
bãuturi alcoolice, scopul fiind formarea
religios-moralã a credinciosului creºtin.
Aceastã înfrânare fizicã este cea care
duce ºi la o trãire spiritualã deosebitã,
superioarã, plãcutã lui Dumnezeu,
caracterizatã prin rugãciuni mai dese,
mai profunde, însoþite de mãtãnii ºi/sau
somn mai puþin. Ca o întãrire ºi ca o
încurajare pentru cele spuse anterior,
meritã amintite spusele lui Filon din
Alexandria: „Postul sau înfrânarea
conduce la cer ºi la nemurire, fiindcã
se opune iubirii de plãcere, care e
dãunãtoare vieþii“. (Thomas Spidlik,
Spiritualitatea rãsãritului creºtin)

Însã trebuie sã ºtim ºi sã înþelegem
cu toþii cã „nu existã post fãrã postire“.
Aceastã afirmaþie are o însemnãtate
deosebitã ºi de ea trebuie sã þinem cont.
Asta deoarece unii credincioºi creºtini
înþeleg greºit (din diverse motive)
scopurile duhovniceºti ale postului: ori
respectã scrupuloºi prescripþiile
alimentare, ori considerã cã renunþã
simbolic la „ceva“, sub influenþa unor
persoane cunoscute sau pentru cã – în
general – aºa se face în perioada
postului. Dar, în ambele cazuri
prezentate anterior, arareori postirea se
referã ºi are aplicabilitate la nevoinþa
totalã din post.

Uneori este greºit interpretatã
importanþa postirii adevãrate ºi asta
porneºte din necunoaºtere ºi/sau din
lipsa exerciþiului de trãire duhov-
niceascã. Oricine se hotãrãºte sã-ºi
impunã voinþã ca sã respecte
canoanele referitoare la post, cu
puþinã ordine în viaþa ºi activitatea
zilnicã, va descoperi cã îi va fi mai
bine, mai uºor, armonia ºi pacea
divinã se vor revãrsa în tot ce face,
în mintea sa ºi în sufletul sãu.

Spun asta gândindu-mã la un
aspect pe care unii l-au trãit, dar
probabil cã nu l-au conºtientizat (fie cã
nu le-a atras nimeni atenþia, fie cã au
fost indiferenþi): este situaþia în care,

în timpul unui post este o sãrbãtoare în
care Biserica, prin canoanele sale, dã
dezlegare la peºte, untdelemn ºi vin.
În Postul Mare, o asemenea sãrbã-
toare este Buna Vestire pe 25 martie.
Ca un paradox este faptul cã unii
creºtini sunt preocupaþi sã asigure
pentru meniu produsele alimentare
pentru care este dezlegare, dar uitã sau
lasã pe locul secund rugãciunile,
prezenþa la Bisericã sau chiar pome-
nirea celor adormiþi întru Domnul.

Aceastã observaþie nu trebuie
consideratã drept criticã, deoarece
evlavia lor este bine intenþionatã, însã
nu este suficientã. Apare aici un aspect
asemãnãtor cu mântuirea, la care
tindem toþi. Ea este starea la care
putem ajunge prin credinþã ºi fapte
bune. ªi cum credinþa fãrã fapte bune
e ca moartã, iatã cum descoperim un
lanþ întreg de calitãþi ale adevãratului
creºtin. Credinþa presupune ºi postire,
cu ceea ce implicã ea. Efectele sunt
biunivoce, iar rezultatele se vor vedea
ºi în plan fizic (trupesc) ºi în plan
duhovnicesc (sufletesc).

E clar cã respectãm cu toþii – cred
– dictonul: „Mãnâncã pentru ca sã
trãieºti, nu trãi pentru ca sã mãnânci!“
Sfântul Apostol Pavel scria cã postul
este „spre supunerea trupului ºi spre
slãbirea pornirii lui cãtre patimi“, cãci
din experienþa lui zicea: „când sunt slab,
sunt tare.“ (II Cor 2, 10)

Dar temeiul postului îºi are originea
în Vechiul Testament, unde existã
dovezi scripturistice: „Zis-a Domnul
cãtre Moise: «…grãieºte poporului sã
se þinã curat astãzi ºi mâine… Sã fie
gata pentru poimâine»…“ (Ieº 19, 10-
11), iar atunci Moise a primit
Decalogul. ªi în Noul Testament
avem exemple foarte convingãtoare de
porunci pentru modalitatea de a posti:
„Când postiþi, nu fiþi triºti ca fãþarnicii;
…iar Tatãl tãu, Care vede în ascuns,
îþi va rãsplãti þie!“ (Mt 6, 16-18). De
asemenea Însuºi Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, a stat în pustiu 40 de zile ºi
40 de nopþi postind ºi rugându-Se
tocmai pentru întãrirea Sa în faþa

ispitelor, dar ºi pentru a fi o pildã vie ºi
veºnicã pentru credincioºi.

Tot Sfântul Apostol Pavel fãcea
corintenilor un îndemn care este cât se
poate de actual: „Ori de mâncaþi, ori
de beþi, ori altceva de veþi face, toate
sã le faceþi spre Slava lui Dumnezeu!“
(I Cor 10, 31).

Asceþii creºtinãtãþii ºi Sfinþii Pãrinþi
au considerat mereu cã practica
postului este un mijloc de temperare ºi
eradicare a lãcomiei faþã de mâncare,
care poate duce la desfrânare,
deoarece „începutul oricãrei lupte
împotriva pãcatului ºi a poftei este
osteneala privegherii ºi a postului.“
(Sfântul Isaac Sirul).

Postul devine, aºadar, un act de
voinþã, prin care proclamãm întãrirea
minþii, a sufletului ºi a trupului. Postirea
cu alimente de post trebuie sã realizeze
o unitate deplinã ºi armonioasã cu
postirea care are în vedere: rugãciuni
suplimentare (inclusiv rugãciunea
trupului evidenþiatã prin Rugãciunea
inimii, care presupune 5 condiþii:
izolarea, liniºtea, lipsa luminii,
nemiºcarea ºi poziþia ºezândã);
abþinerea de la pãcate de orice fel (cu
vorba, cu fapta sau cu gândul) ºi
înmulþirea faptelor bune spre
mulþumirea sufleteascã mai ales a
noastrã, dar ºi a semenilor. De altfel
se ºtie cã postul este stâlpul de
rezistenþã al virtuþilor, iar omul virtuos
este plãcut lui Dumnezeu, Care, din
iubire nemãrginitã faþã de oameni, Se
bucurã de îndreptarea pãcãtoºilor, spre
a le acorda iertarea.

Metaforic vorbind – ºi cu toate
astea, pe înþelesul tuturor – se poate
spune cã postul nu este spinul care
creeazã durerea, ci trandafirul care
creºte printre spinii înfrânãrii ºi ai
cumpãtãrii.

Cel ce posteºte sã se ºi spove-
deascã ºi îi dorim sã fie vrednic de
Taina Sfântã a Euharistiei sau a Împãr-
tãºaniei, întru armonie deplinã cu
Dumnezeu ºi spre mântuire.

POSTUL CRE�TIN – modelatorul sufletului �i al trupuluiPOSTUL CRE�TIN – modelatorul sufletului �i al trupuluiPOSTUL CRE�TIN – modelatorul sufletului �i al trupuluiPOSTUL CRE�TIN – modelatorul sufletului �i al trupuluiPOSTUL CRE�TIN – modelatorul sufletului �i al trupului

Presb. Prof. Nicoleta MAZILU
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Pãrintele Petru Roncea, cunoscut
în publicistica teologicã mai ales ca
redactor al foii „Iisus Biruitorul”, iar nouã
târgocnenilor ca fondator al acestui ziar,
este un „cãlãtor” neobosit spre Ieru-
salimul ceresc care ne invitã acum la…
Popasuri duhovniceºti la sfinþi ºi
praznice împãrãteºti, a cincea carte în
intervalul 2004 – 2006.

Când am fost la prezentarea primei
sale cãrþi, Zece zile la Ierusalim, (Editura
„Oastea Domnului”, Sibiu, 2004) unicã
în viziunea sa de atunci ca trãire
spiritualã ºi efort financiar, am spus cã
este „prima din cele care vor urma”.
Intuiþie, previziune sau îndemn, cuvintele
mele s-au dovedit a fi adevãrate: cartea
aceasta depune astãzi mãrturie.

Popasuri duhovniceºti conþine 31
de predici pentru praznice împãrãteºti,
pentru sãrbãtorile Maicii Domnului ºi ale
Sfinþilor „cu cruce roºie“. Cu binecu-
vântarea Prea Sfinþitului Eftimie, Epis-
copul Romanului ºi prefaþa cunoscutului
profesor sibian Pr. Dr. Vasile Mihoc,
cartea se recomandã singurã. Este
suficient s-o deschidem pentru a „n-o
mai lãsa din mânã – cum spune Pãrin-
tele Mihoc – cãci nu numai cã afli în ea
coordonatele unei teologii ortodoxe de
cea mai bunã facturã, atât prin conþinut
cât ºi prin calitatea expunerii […], ci

Preot Petru RONCEA,
Popasuri duhovniceºti la sfinþi ºi praznice împãrãteºti,

tipãritã cu binecuvântarea Prea Sfinþitului Eftimie,
Episcopul Romanului

– Editura «Oastea Domnului», Sibiu, 2006, 192 pagini

informaþia care þi se oferã este de
o bogãþie fãrã seamãn.” Pãrintele
Petru apeleazã în primul rând –
aºa cum este ºi normal – la
Evangheliile sãrbãtorilor dar nu
uitã nici rânduiala slujbelor
acestor sãrbãtori sau textele
cântãrilor bisericeºti, rareori
vãzute ºi înþelese la adevãrata lor
valoare.

Cuvintele despre Maica
Domnului, cea care deschide ºi
închide anul bisericesc prin
Naºtere ºi Adormire, ne-o descoperã ºi
ne-o apropie într-un mod atât de intim
încât înþelegem cum trãia Sfânta
Fecioarã  Maria taina întrupãrii lui
Dumnezeu dar ºi respectarea Legii
Vechiului Testament în acelaºi timp: „O,
dar care era necurãþia Maicii Domnului
care a nãscut pe Hristos în afara firii?
Sau trebuia Pruncul sã fie afierosit lui
Dumnezeu, El, Care era Dumnezeu
adevãrat din Dumnezeu adevãrat,
nãscut din veci din Tatãl? Însã lucrarea
lui Dumnezeu cerea tãcere ºi cinstirea
Legii se lucra atât de atent în
conºtiinþa Sfintei Fecioare, încât ea
a pus mai presus aceasta decât
destãinuirea marii taine ce-o ascun-
dea în inimã.” (la Întâmpinarea
Domnului, pag. 106)

Ineditã pentru un autor moldovean
este predica despre „Sfinþii Mãrturisitori
Ardeleni”. Un bun prilej pentru a vorbi
despre uniaþie, un subiect care în
spiritul diluat al ecumenismului actual a
devenit din ce în ce mai absent în
discursul teologic. „[Românii] – spune
pãrintele Petru – cãlcaþi în picioare de
vechea „Uniune Europeanã” de atunci,
care era ticãlosul Imperiu Habsburgic,
nedoritul act urmãrit de viclenia
occidentalã s-a produs: Biserica
Ortodoxã Româneascã din Transilvania
s-a dezbinat. […] La început, toþi cei
trecuþi la uniaþie erau conºtienþi de
nimicnicia hotãrârii lor. ªtiau destul de
bine pricinile materiale care i-au obligat
sã calce în picioare legãmântul dintâi ºi
Ortodoxia. Ba, ca sã-ºi înºele conºtiinþa,
au pãstrat rânduielile de cult ºi slujba
Liturghiei ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat
nimic. Cu timpul însã, ruºinea aceasta
fireascã a dispãrut, înºelarea devenind
revelaþie ºi trãdarea, virtute.” (pag. 30)

Cu o frumoasã copertã, care prin
icoanele sale îþi aratã titlul înainte de a
citi sau înainte de a deschide la cuprins,
ce  mesaj conþine cartea, Editura
„Oastea Domnului” ºi Pãrintele Petru
Roncea, au fãcut încã un pas spre
sufletele oamenilor dornici de „apa cea
vie a Cuvântului dumnezeiesc.”

Preot Cãtãlin ILIE

La-nceput a fost Cuvântul,
Aerul, apa, pãmântul,
Au luat fiinþã flori
Dar ºi pomii roditori.

Soare, lunã, stele mii
Asemeni unor fãclii,
Fiinþe, vieþuitoare,
Peºti, pãsãri ºi animale.

Toate create de Domnul
Fãurind apoi ºi omul
Pentru-a stãpâni pãmântul
ªi a-I asculta cuvântul.

O lucrare-adevãratã
În ºase zile creatã,
În a ºaptea a apreciat
Ceea ce s-a realizat.

CREAÞIA DIVINÃ

Anamaria DAVID
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Perla este un „accident”! Un
grãunte de nisip care ajunge accidental
în scoicã ºi pe care cu mult efort, în
ani, scoica îl acoperã cu sidef, ca sã
nu-i rãneascã sensibila carne din
interior. Strat dupã strat, perla creºte
ºi este unul din cele mai minunate
lucruri de pe pãmânt, alãturi de pietrele
preþioase.

Se spune cã Însuºi Marele
Dumnezeu, Creatorul scoicii s-a
inspirat din pilda ei: când moartea a
intrat în lume prin greºeala primilor
oameni, a fost un accident nedorit de
Dumnezeu, care hãrãzise oamenilor
nemurire.

Acest grãunte dureros care a
rãnit ordinea lui Dumnezeu a fost apoi
acoperit de straturi de binecuvântare
ºi Fiul Sãu a fost trimis „cu moartea pe
moarte” sã calce. Prin Jertfa lui
Hristos, moartea este astãzi una care
mângâie la gândul cã ne apropie de
Dumnezeu ºi pune sfârºit vieþii de
pãcat. Moartea este în lume ºi a rãmas
singura cale de a vedea Faþa Domnului,
aºa cum firul de nisip a rãmas în scoicã

dar nu mai rãneºte. Scoica purã, fãrã
mizeria aceea strãinã de fiinþa ei, nu
va face niciodatã perlã.

În istoria poporului ales, multe
evenimente au fost nedorite ºi fãrã
binecuvântarea legii lui Dumnezeu. Un
exemplu este vinderea lui Iosif din
pizmã, de cãtre fraþii sãi. Acum vedem
cã este de neconceput formarea
conºtiinþei de popor ales fãrã ieºirea
din Egipt sau fãrã perioada de pribegie
în pustiu, toate consecinþã a vinderii lui
Iosif.

Credinþa este sideful care
acoperã multe lucruri nedorite în viaþa
noastrã. Prea Sfinþitul Gherasim
Putneanul de la Rãdãuþi s-a sãvârºit în
urma unui cancer la pancreas, suferinþã
despre care mãrturisea cã el însuºi o
ceruse de la Dumnezeu: „Sã mã
curãþesc de pãcatele mele!” Ce
frumoasã învãluire prin credinþã a unui
accident al celulelor din organism! Dar
credeþi cã firul de nisip ajunge în scoicã
fãrã voia lui Dumnezeu?

Presb. Prof. Hermina ZAKARIAS

Codul bunelor maniere cere ca
atunci când doi oameni se întâlnesc sã
se salute. Salutul este prima mani-
festare de curtoazie cu care întâmpini
pe cineva. Existã destul de multe
saluturi folosite în mod frecvent de
oameni. Unele mai vechi („bunã ziua!”,
„bunã seara!”, dupã momentul zilei în
care oamenii se întâlnesc), altele mai
noi, mai lipsite de conþinut, provenind
din diferite limbi („ciao!”, „hallo!”).

În primele veacuri, creºtinii se
recunoºteau ºi prin salut. Cuvântul
„salut” are origine creºtinã, fiind un
sinonim aproximativ al cuvântului
„mântuire”( în unele limbi de origine
latinã fiind folosit ca atare). Când se
întâlnesc, creºtinii se salutã utilizând
diferite formule, dar ce frumos este
atunci când în salutul lor adevãraþii
creºtini cheamã numele lui Dumne-
zeu. Dacã vom hoinãri pe uliþele
satelor româneºti, îi vom auzi pe þãrani
salutându-se cu „Doamne ajutã!”.
Mai nou acest salut a fost preluat ºi
de creºtinii de la oraº, astfel încât
astãzi s-a rãspândit pretutindeni. Câtã
încãrcãturã teologicã poartã aceste
douã cuvinte, aparent simple. Înainte
de a fi un salut, „Doamne ajutã!”
este o rugãciune asemãnãtoare cu
acel „Doamne miluieºte!” pe care îl
cântãm în bisericã. Salutându-ne, noi
ne rugãm atât pentru noi cât ºi pentru
cel pe care l-am întâlnit. Îl chemãm
pe Dumnezeu în mijlocul nostru
urmând sfatul Mântuitorului „unde vor
fi doi sau trei adunaþi în numele Meu
acolo sunt ºi Eu în mijlocul lor”(Mt.
18, 20). „Doamne ajutã!” este ºi o
urare izvorâtã din iubirea creºtineascã
faþã de semeni. Este o mãrturisire a
credinþei, o apropiere de Dumnezeu
ºi o propovãduire a Lui. Chemându-L
permanent în mijlocul nostru, rãmâne
mai puþin loc pentru pãcat.

Salutul poate reprezenta o
mãrturisire de credinþã. De la Paºti ºi
pânã la Înãlþarea Domnului, creºtinii se
salutã cu „Hristos a înviat!”
rãspunzând „Adevãrat a înviat!”. Prin
acest salut ei nu fac altceva decât sã
îºi afirme credinþa în Învierea Lui Hristos.
Acesta ar trebui sã fie salutul
permanent al creºtinilor, o frecventã
afirmare a Învierii Lui Hristos ºi a biruinþei
asupra pãcatului ºi a morþii.

Mulþi dintre marii preoþi ºi duhovnici
ai vremurilor noastre foloseau diferite
formule de salut ,simple dar cu un
conþinut profund, adevãrate rugãciuni
de întâmpinare. Pãrintele Galeriu, de
exemplu, obiºnuia sã-ºi întâmpine
cunoscuþii cu salutul „Bucurie divinã
ºi inima în luminã!” Câtã profunzime
în aceste cuvinte simple! Ele
mãrturisesc bucuria vederii cu cei
dragi, dar ºi conºtiinþa prezenþei Lui
Dumnezeu în mijlocul lor, prezenþã care
face ca inimile lor sã fie pline de
luminã, de lumina lui Hristos, pãcatul
ºi gândurile rele negãsindu-ºi locul.
Pãrintele Cleopa obiºnuia sã-ºi încheie
predicile cu urarea „Mânca-v-ar
Raiul!”. Era dorinþa pe care o avea
pentru fiecare dintre cei care îi ascultau

cuvintele. Era o rugãciune pentru
ceilalþi.

În Ardeal existã obiceiul ca atunci
când se întâlnesc creºtinii sã se
salute cu  „Dumnezeu sã te îmbu-
cure!”. O altã rugãciune pentru
semeni. ªi Elisabeta s-a bucurat la
salutul Mariei, pentru cã prezenþa lui
Hristos Cel ce sãlãºluia în pântecele
Mariei a bucurat-o. Invocarea prezenþei
lui Dumnezeu în mijlocul nostru nu
face decât sã ne bucure. Sã încercãm
sã-L facem mereu prezent pe Hristos
în mijlocul nostru în cel mai simplu
mod: atunci când ne salutãm.
Doamne, ajutã!

Prof. Ancuþa MAFTEI
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Asociaþia de Tineret ONESTIN a
depus în luna august 2006 un proiect
intitulat „Tinerii ºi Non-Violenþa” cãtre
IOCC (International Orthodox Christian
Charities – Organizaþia Internaþionalã de
Caritate Creºtin-Ortodoxã), care au fost
finanþaþi de USAID (Agenþia de
Dezvoltare a SUA) în cadrul unui
proiect de anvergurã denumit
„Consolidarea iniþiaþivelor comunitare
de prevenire a HIV/SIDA ºi a violenþei
în familie în România”. În total, din
România au fost depuse 40 de proiecte
din care doar trei au fost selecþionate
spre a fi finanþate. Printre aceste trei
organizaþii câºtigãtoare se aflã ºi
Asociaþia de Tineret ONESTIN.

Aºadar, dupã o perioadã de
consultãri ºi evaluãri riguroase la
Bucureºti ºi Oneºti,  în data de 8 febru-
arie 2007 s-a semnat contractul de
finanþare la sediul IOCC România, din
Bucureºti. Proiectul onestinilor are  ca
scop elaborarea ºi planificarea de
activitãþi privind diminuarea violenþei ºi
agresivitãþii la persoane din comunitatea
localã ºi zona proximã (15 km) prin

Pe malul râului Alb, în oraşul indienilor,
Indianopolis, s-a construit de către românii ajunşi
aici, în 1910 o biserică ortodoxă cu hramul Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena, din dorinţa de a nu
se pierde tradiţia şi credinţa strămoşească. Mai
apoi, pentru că râul a fost canalizat şi malurile
amenajate, biserica a fost strămutată în partea de
vest a oraşului. Biserica este
destul de spaţioasă şi bine
întreţinută, prin grija enoriaşilor,
a contribuţiei lor şi muncii în folosul comunităţii, pe
care o fac ori de câte ori sunt solicitaţi de Consiliul
bisericii – PARISH COUNCIL sau de grupul
doamnelor ajutătoare – LADIES AUXILIARY
GROUP. N-aş putea spune ce preoţi au slujit de
la început în sfântul locaş, dar din 2001, de când
cunosc biserica, comunitatea a fost păstorită de
ieromonahul Joseph, asistat de diaconul David
(la ora actuală preot paroh) şi subdiaconul cantor
Max. Toţi slujitorii sunt americani ortodocşi iar după
cum am menţionat preotul paroh este călugăr.
Slujba se oficiază în limba engleză, iar unele părţi
din Sf. Liturghie sunt spuse de preot în româneşte,
iar strana dă răspunsurile la fel. De ce aşa? Pentru
că enoriaşii, o parte sunt români ortodocşi prin
naştere, iar ceilalţi fie provin din familii americane
ortodoxe, fie s-au botezat în credinţa noastră mult
mai târziu, când au descoperit calea cea dreaptă,
iar alţii au intrat în biserică prin căsătorie cu românii.
De altfel părintele Joseph a făcut şi misionarism;

intervenþie ante-factum, presupunând
acþiuni de prevenire prin sensibilizarea
ºi conºtientizarea comunitãþii locale în
privinþa impactului violenþei în familie
asupra tinerilor, dar ºi prin intervenþie
post-factum (reparatorie) privind victime
ale violenþei ºi agresivitãþii în cadrul
familiei. Onestinii se pun pe treabã ºi
vor înfiinþa în incinta Grupului ªcolar „Gh.
Asachi” Centrul de Consiliere ONESTIN
pentru tineri ºi pentru persoanele afectate
de violenþa în familie. Serviciile în cadrul
acestui Centru vor fi oferite de oameni
calificaþi (psiholog, asistent social, preoþi,
profesori), pregãtiþi sã ajute oamenii aflaþi
în dificultate. Centrul  de Consiliere va fi
deschis la jumãtatea lunii martie 2007.

De asemenea, Asociaþia de Tineret
ONESTIN a pregãtit paleta largã de
acþiuni ce se vor desfãºura pe parcursul
a opt luni. Printre acestea se numãrã:
punerea în scenã a unei piese de teatru
pe aceastã temã, difuzarea unui film-
documentar, bazat pe poveºti de viaþã
adevãrate, o tabãrã educaþionalã, un
concurs de artã graficã cu premii, dise-
minarea de materiale informaþionale,

ºedinþe de consiliere în cadrul Centrului
de Consiliere. Toate acestea cu tinerii
din comunitatea noastrã, dar ºi cu cei
aflaþi în detenþie în Centrul de Reeducare
Minori, cât ºi secþia Majori, ambele
aflate la Tg. Ocna.

De menþionat este cã pe lângã
finanþarea primitã din partea IOCC,
Asociaþia de Tineret contribuie la
dezvoltarea acestui proiect cu aproximativ
5.000 $, bani proveniþi din impozitul de 2%
donat de cãtre membrii comunitãþilor din
Oneºti ºi Tg. Ocna. Astfel, se poate spune
ca la acest proiect participã ºi alþi membri
ai comunitãþii locale.

Asociaþia de Tineret ONESTIN
sperã ca prin acest proiect ºi prin alte
activitãþi desfãºurate cu tinerii sã
contribuie la evoluþia tinerilor comunitãþii
noastre, pe plan social, cultural-edu-
cativ ºi moral, impulsionând activitatea
societãþii civile.

13.02.2007

Consiliul Director
al Asociaþiei de Tineret ONESTIN

aşa au trecut la dreapta credinţă familii întregi care
au rătăcit dezorientate. Dacă mă uit la rubrica
„Received into the church” (Primiţi în biserică),
din revista „Solia” care apare bilingv, sub
conducerea P. S. Nathaniel Popp, observ familii
întregi care au fost primite în Biserica noastră prin
botez. Participând la Sf. Liturghie, mă bucuram

când vedeam venind la slujbă toată familia de la
mic la mare. Încântători erau cei mici care nu
ajungeau să sărute icoanele, dar după ce se
închinau, atingeau cu mâna icoana şi-şi pupau
degeţelele. Mai mare dragul să auzi cum toată
lumea cântă în biserică împreună cu cântăreţul şi
cum la terminarea slujbei se înşiruie de la uşa de
intrare până-n faţa catapetesmei să primească Sf.
Împărtăşanie şi mă gândeam că în ţară, acasă,
sunt atâtea duminici când nu se împărtăşesc decât
copiii. Şi fiindcă aminteam de revista „Solia”, în ea
se publică şi numele celor botezaţi, alături de ale
părinţilor şi naşilor, statul şi biserica unde are loc
evenimentul; număram în revista din august 2006:
52 copii botezaţi în dreapta credinţă. În revista din
sept.-oct. 2006 la rubrica BAPTISMS (botezuri)
este trecută şi nepoata noastră.

Părintele paroh scoate săptămânal o foaie a
bisericii numită GO FORTH (Mergi înainte) care
se distribuie gratuit în fiecare duminică, în care se

găsesc informaţii despre toate acţiunile în curs;
ora când are loc Utrenia, Sf. Liturghie, Vecernia,
Spovedania, Cateheza copiilor, tematica orelor
de cateheză, prezentarea vieţii unui sfânt din
săptămâna respectivă, tâlcuirea pe scurt a Sfintei
Evanghelii, precum şi alte informaţii.

În fiecare duminică, după terminarea slujbei,
se merge la sala de agape, de la
subsolul bisericii unde enoriaşii
aduc gustări, sucuri, cafele, fructe,

coliva de la parastasul oficiat pentru cei adormiţi;
părintele binecuvântează masa, stă de vorbă cu
enoriaşii care-şi pot clarifica unele probleme, românii
au posibilitatea să discute în româneşte între ei, iar în
final părintele citeşte din calendarul editat special de
biserică numele celor care-şi serbează ziua de
naştere sau onomastica în săptămâna respectivă,
spune o rugăciune de binecuvântare, apoi de către
toţi cei prezenţi li se cântă „Mulţi ani trăiască!.“

Am surprins doar unele aspecte din viaţa
românilor ortodocşi care trăiesc în îndepărtata
Americă. Reluând spusele unui baptist american
convertit la ortodoxie, citez: „Dacă vă pierdeţi
spiritualitatea, chiar dacă aţi câştiga lumea toată
şi bogăţiile ei, nu vă veţi folosi cu nimic.”

„Rugaţi-vă şi lucraţi pentru unitatea ortodoxă
în America de Nord” – îndemnul revistei „Solia”.
Dumnezeu să-i ajute pe toţi românii din afara
graniţelor ţării.

D. Mitu
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PREVENIÞI FURTUL DE ANIMALE ªI
ASIGURAÞI PRINDEREA HOÞILOR!

Animalele sunt avuţia dumneavoastră! Protejaţi-o deoarece de multe ori
reprezintă sursa de existenţă a familiei. Sunt mulţi cei care încearcă să
câştige bani pe spinarea altora, fără să le pese de răul pe care îl fac. Sunt
familii cărora li s-au furat 1,2 sau chiar trei animale. Paguba pentru aceştia
a fost extrem de importantă, de aceea facem un apel către toţi proprietarii
de animale, şi nu numai, de a-şi apăra această avuţie, luând următoarele
măsuri:

– Nu lăsaţi animalele nesupravegheate la păşunat pe timp de noapte şi
nu le încredinţaţi unor persoane dubioase, străine de sat, întrucât riscaţi să
rămâneţi fără ele.

– Câinele a fost întotdeauna prietenul omului. Ţineţi cel puţin 2 câini pe
lângă adăposturile animalelor, în locuri diferite şi ei vă vor da de ştire în
cazul în care aveţi „musafiri“ nepoftiţi.

– Nu prezentaţi animalele în locul de adăpostire unor persoane
necunoscute, dubioase care, sub pretextul de a le cumpăra, urmăresc de
fapt recunoaşterea „terenului“ la viitoarele victime.

– Ziua sau noaptea în cazul în care observaţi persoane străine de
localitatea dumneavoastră intraţi în vorbă cu ele pentru a afla scopul pentru
care se află în localitatea respectivă şi pe cine caută, în aşa fel încât în cazul
în care se întâmplă să fie vreun furt în zonă, să puteţi da aceste informaţii
poliţiştilor. Orice detaliu este important.

– Reţineţi numărul, culoarea şi tipul maşinilor străine de localitatea
dumneavoastră, notaţi-le pentru a le prezenta poliţistului.

– Dacă doriţi să cumpăraţi un animal din pieţele, târgurile sau oboarele
organizate, solicitaţi vânzătorului actul de proprietate emis de primăria de
domiciliu şi certificatul de sănătate, eliberat de medicul veterinar şi astfel nu
veţi avea surpriza de a intra în posesia unui animal furat.

Reţineţi cu maximă atenţie  semnalmentele animalelor dumneavoastră
(culoare, semne particulare, forma podoabelor capilare, vârsta, înălţimea,
specia) pentru ca, în cazul unui furt de asemenea natură, să le specificaţi
poliţiştilor pentru a lua măsurile ce se impun.

– Stimaţi cetăţeni, poliţia nu poate reuşi singură. Aşteptăm contribuţia
dumneavoastră la depistarea infracţiunilor şi vă rugăm să aveţi mereu în
vedere că: PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA!

– Nu vă bucuraţi de preţurile mici pentru că pot proveni din carnea
animalului dumneavoastră sau a vecinului.

STOP ACCIDENTELOR DE CIRCU-
LAÞIE – VIAÞA ARE PRIORITATE

DE LA 1 DECEMBRIE A INTRAT ÎN VIGOARE NOUL COD RUTIER.
Guvernul României a aprobat O.U.G. 195/2002 modificată prin legea

49/2006 şi HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a O.U.G. 195/2002.

Aceste acte normative aduc spre aplicare o serie de noutăţi şi măsuri
complementare menite să asigure deplasarea în siguranţă pe drumurile
publice şi responsabilizarea tuturor participanţilor la traficul rutier.

Astfel după gravitatea contravenţiei săvârşite aplicarea sancţiunii se
va face gradual fiind nominalizate 5 clase de sancţiuni. Dintre principalele
modificări precizăm:

– Art. 72 (2) din O.U.G. 195/2002 precizează ca pietonii au prioritate
de trecere faţă de conducătorii de autovehicule numai atunci când sunt
angajaţi în traversarea drumului public prin locuri special amenajate,
marcate, semnalizate corespunzător ori la culoarea verde a semaforului
electric.

– Art. 72 (4) – pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării
prin locuri nepermise ori la culoarea roşie a semaforului electric poartă
întreaga răspundere a accidentării lor.

– Art. 165/1 din HG 139/2006 stipulează obligaţiile conducătorilor
vehiculelor cu tracţiune animală de echipare corespunzătoare a acestora,
de respectare a regulilor stabilite în calitate de participant la traficul rutier şi
a zonelor permise circulaţiei pentru astfel de vehicule.

Ca o noutate, potrivit art. 96 alin. 2 din O.U.G. 195/2002, ca măsură
complementară aplicării sancţiunii contravenţionale, se CONFISCĂ
vehiculul cu tracţiune animală când circulă pe un drum public pe care îi
este interzis accesul.

Nu vor fi trataţi cu indulgenţă nici conducătorii auto care, dacă vor
încălca anumite reguli stabilite prin lege, pe lângă sancţiunea
contravenţională vor primi şi puncte de penalizare care cumulate duc la
pierderea dreptului de a conduce pentru perioade stabilite prin Regulament.

Ţinem să atragem atenţia în mod deosebit ca o serie de abateri
frecvent întâlnite în trafic sunt aducătoare de puncte de penalizare, pe
lângă măsura pecuniară aplicată, din care nominalizăm:

- nerespectarea regulilor stabilite privind viteza de deplasare pe
anumite sectoare de drum;

- executarea manevrelor de oprire şi staţionare în locuri şi situaţi
interzise;

- nefolosirea centurii de siguranţă în localităţi şi în afara acestora;
- folosirea telefonului mobil în timpul mersului (excepţie – dispozitiv

mâini-libere);
-nerespectarea regulilor stabilite privind folosirea luminilor de întâlnire

atât ziua cât şi noaptea.
Vă dorim drum bun fără evenimente rutiere!

În caz de pericol, sun� la telefonul care te ajut�: 112 (gratuit)
sau 344145 ori contacteaz� poli�istul de proximitate.

Infrac�ionalitatea ne afecteaz� pe to�i.
Împreun� putem crea un ora� mai sigur!

PENTRU PREVENIEREA COMITERII
FURTURILOR DIN LOCUINÞE

VÃ RECOMANDÃM:

Montaþi interfoane la uºile de intrare în scãrile blocurilor!

(continuare în p. 24)
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Preot Capelan Paul Vamanu

Alãturi de întreaga þarã, ºi penitenciarele au intrat în Uninunea
Europeanã. De fapt, una dintre condiþiile intrãrii României în Europa
a fost alinierea regimului penitenciar la standardele europene.
Reforma sistemului penitenciar românesc a fost printre primele
reuºite ale eforturilor româneºti de îndeplinire a condiþiilor de
aderare. Anual s-au depus eforturi substanþiale pentru a schimba
în bine penitenciarele ºi condiþiile de detenþie. Eforturile depuse
sunt considerate a fi un succes atunci când o fostã persoanã
aflatã vremelnic în custodie este educatã ºi determinatã sã nu se
mai întoarcã în penitenciar.

Condiþiile de detenþie s-au schimbat mult în bine, se vegheazã la
respectarea drepturilor omului ºi la asigurarea necesitãþilor deþinuþilor,
printre care ºi asistenþa religioasã. Este recunoscutã importanþa
factorului religios în reabilitarea celui certat cu legea ºi aflat departe
de Dumnezeu. În cadrul procesului de recuperare moralã ºi socialã,
se pot aplica cu succes etapele revenirii fiului risipitor în cadrul familiei.
Este importantã ºi acomodarea la sistemul de detenþie, asumarea
greºelii comise, desprinderea de învãþãturi de viaþã ºi înþelegerea
modului ºi a cauzelor în care s-a fãcut greºeala faþã de Dumnezeu ºi
societate. La acest lucru ajutã ºi asistenþa religioasã.

Unii dintre deþinuþi sunt mulþumiþi de condiþiile de detenþie
întâlnite, mai ales la Penitenciarul-Spital din Tg. Ocna, dar spun
acelaºi lucru: cu cât e „colivia mai auritã”, cu atât îþi lipseºte mai
mult un singur lucru, pe care odinioarã nu-l preþuiai prea mult,
libertatea. Pare paradoxal, dar este adevãrat. Cu cât condiþiile de
detenþie – camere mai mari, respectarea drepturilor de orice fel,
adresare politicoasã ºi nejignitoare din partea cadrelor de
penitenciar, numeroase programe educative – s-au îmbunãtãþit, cu
atât mai mult apreciezi libertatea ºi bucuria simplã de a fi alãturi de
cei dragi la bine ºi la rãu. Am fost creaþi liberi de cãtre Dumnezeu ºi
doare atunci când pierdem aceastã libertate, mai ales din vina noastrã.

Odatã cu 1 ianuarie 2007, deþinuþii din penitenciarele româneºti
au devenit cetãþeni europeni. Aceastã nouã calitate face ca
sentimentul neputinþei de a te bucura de libertate sã fie ºi mai
dureros. ªtiu însã cã, odatã eliberaþi, la sfârºitul pedepsei ºi dacã
se tem de prejudecata cunoscuþilor, pot începe o viaþã nouã în alt
loc cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulþi dintre cei care doresc ca
actuala lor condiþie, de persoane private de libertate, sã nu se mai
repete în viitor ºi care cred cã oricine are dreptul la iertare ºi la o

nouã ºansã în viaþã, doresc sã înveþe o meserie, sã iasã la muncã
pentru a avea zile câºtig sau sã înveþe sã scrie ºi sã citeascã, dacã
acest lucru nu l-au cunoscut mai demult. Actuala stare de lucruri
le alimenteazã speranþa cã vor putea recupera pentru familiile lor
timpul pierdut în penitenciar pentru greºelile trecutului prin gãsirea
unui loc de muncã mai bine plãtit, care sã le aducã un confort
material. Raþionamentul lor este bun, dar la acest lucru trebuie sã
adauge frica de Dumnezeu.

Orice creºtin ºtie cã nici un lucru nu se face fãrã Dumnezeu.
Dacã schimbarea nu vine din interior orice demers este zadarnic.
Niciodatã materialul nu a suplinit spiritualul. Rolul capelanului
din unitate este de a arãta cã, aºa cum la condiþiile îmbunãtãþite ºi
modernizate din penitenciare se adaugã asistenþa religioasã, tot
aºa trebuie ca în viaþa nouã, reînceputã în libertate, sã adauge
esenþialul – prezenþa lui Dumnezeu. De asemenea, nu trebuie
uitat faptul cã goana dupã bunurile materiale de dinainte i-a fãcut
sã plãteascã cu ani de detenþie. Dorinþa de a avea bunuri materiale
nu trebuie sã fie un scop în sine ºi sã-L excludã pe Dumnezeu.
Tocmai lipsa lui Dumnezeu din viaþa ºi conºtiinþa lor i-a fãcut sã
creadã cã se pot bucura de avantaje materiale obþinându-le ilegal.

Alte cauze ale prezenþei în penitenciare sunt legate de
atentatele la viaþa ºi integritatea aproapelui. ªi în Uniunea
Europeanã acest lucru este pedepsit cu severitate. Nimeni nu are
dreptul sã facã un rãu semenului sãu. Învãþãtura creºtinã propune
metode practice de ajutorare ºi sprijinire a aproapelui nostru aflat
în dificultate. Un  om în care trãieºte Dumnezeu vede în semenul
sãu nu un duºman, ci un prieten, cu care în timp se poate înþelege.

Libertatea nu este totuna cu libertinajul. Dacã prima noþiune
este cea corectã ºi un drept inalienabil, cea de-a doua desprinde
înþelesuri eronate ºi asociate greºit libertãþii. Libertinajul este
similar cu toate faptele antisociale pe care le sãvârºesc oamenii
considerând cã au libertatea de a le face. Cu cât se uitã sau se
ignorã drepturile, obligaþiile ºi limitele libertãþii, cu atât se va
cunoaºte puterea braþului lung al legii. Fiind un drept lãsat
oamenilor de cãtre Dumnezeu, orice libertate fãrã Dumnezeu se
transformã în libertinaj.

Începutul Postului Mare sã ne fie tuturor un bun prilej de a
ne gãsi libertatea de a fi cu Dumnezeu, prin faptele noastre bune
ºi prin împlinirea rugãciunilor noastre venite din orice loc.
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Cerul se deschide ºi parcã o cãrare coboarã de acolo
de Sus, spre pãmântul acesta mistuit de flãcãrile
pãcatului…ura, rãutatea, ipocrizia, mândria…

ªi cenuºa acestora se risipeºte în tot Universul,
spulberatã de puterea cântãrilor ce-ºi înalþã splendoarea spre
ceruri!

Învie Hristos ! Vin Paºtile!
Mai mult ca oricând ar trebui sã stingem focurile

pãcatelor sau mãcar sã încercãm sã le domolim cu iertare,
blândeþe, rugãciune, umilinþã, milostenie ºi post.

Ar trebui sã învãþãm sã iertãm dincolo de barierele
firescului, dincolo de puterea noastrã de a percepe pãcatul
ºi iertarea. Pentru cã atunci când vom reuºi sã nu mai
etichetãm totul, atunci când vom putea înþelege de ce unii
greºesc mai aspru decât mulþi dintre noi, atunci când îl vom
putea înþelege ºi ierta ºi pe cel care înºealã, batjocoreºte,
târãºte prin noroaie destine, curmându-le drumul ºi speranþa,
abia atunci vom putea rosti cu inima deschisã, la în orice
clipã din zi ºi din noapte : „ªi ne iartã nouã greºelile
noastre, precum ºi noi iertãm greºiþior noºtri.”

Abia atunci vom putea primi în sufletele noastre, în
casele noastre, peste tot, bucuria Învierii Domnului!

ªi pentru cã fiecare dintre noi ne pregãtim sã-L primim
pe Hristos în inimile noastre, ce-ar fi sã încercãm sã ascultãm
povestea unui om simplu, care a greºit aºa cum mulþi dintre
noi o facem, voit sau nevoit, dar numai unora li se aratã în
cartea vieþii lor drumul spre colivia libertãþii, unde aceasta se
mãsoarã în metrii cubi de aer, în minute ºi secunde de paºi,
în speranþe ºi aºteptãri, uneori deºarte, ºi pe care sã
încercãm sã-l iertãm noi, ca semeni ai lui.

Este un om simplu pe care l-aþi judeca fãrã sã clipiþi,
fãrã sã gândiþi cã mâine aþi putea fi voi în locul lui, fãrã sã-l
ascultaþi – doar i-aþi lipi pe frunte o etichetã: PUªCÃRIAª!

Mulþi dintre cei care-ºi petrec o parte din viaþa lor
hoinãrind prin zodia gratiilor au o poveste, care este a lor
ºi numai a lor ºi care este diferitã de cea pe care au spus-o
prin diversele declaraþii date nu oricum ºi nu oriunde. Trist
este cã de cele mai multe ori nu avem timp sã ascultãm
asemenea „snoave” ºi ºtiþi de ce? Pentru cã fiecare dintre
noi este mai important decât celãlalt, pentru cã povestea
mea este mai tristã decât al lui, pentru cã destinul meu, al
tãu… al nostru este cel mai nedrept… mai nedrept decât
al oricãrui suflet de pe acest pãmânt! Nu avem timp!! Nu
putem sã ne oprim din marºul acesta al pãcatelor care
duce niciunde!

Pe SUVAC OCTAVIAN, un om simplu, nãscut la þarã,
în comuna Vultureni, judeþul Bacãu, pe la începutul toamnei
anului 1952, l-am cunoscut într-o secþie de detenþie, undeva
în România. De când l-am perceput ºi pânã ºi-a luat zborul
din colivia libertãþii cubate, mi-a istorisit, de nenumãrate ori
povestea care l-a închis ºi pe care v-aº ruga sã o citiþi fãrã a
vã transforma în judecãtori cu robe improvizate, dând verdicte
sau închizând cazuri.

„Era luni, 13 septembrie 1998, ora 1700 ºi treceam pe
drumul din satul Bodeasa, comuna Dealul Morii, judeþul
Bacãu, cu încã douã persoane. Am auzit strigãtul
disperat a doi copii cerând ajutor: Salvaþi-ne mama!
Salvaþi-ne mama! Unchiul Victor a omorât-o!

Bunul Dumnezeu, prin semnul credinþei mi-a spus:
Du-te ºi salveazã acel suflet nevinovat! Este mama a ºapte

copii ºi au nevoie de ea cãci tatãl le-a murit într-un
cumplit accident!

Acel individ care a încercat sã-i ia viaþa femeii era
un alcoolic dar era concubinul ei. Pe propria lui soþie a
zdrobit-o din bãtaie, distrugând-o! Biata de ea când a
scãpat din mâinile criminalului ºi-a luat cei trei copii ºi
a plecat sã se adãposteascã la pãrinþii ei.

Tot bãtaia a fost cauza pentru care femeia aceasta
zãcea fãrã suflare, una cu pãmântul . ªi, ca ºi cum acesta
nu ar fi fost de ajuns, individul acesta ia aplicat în gurã
spray paralizant, fapt ce a accentuat ºi mai mult starea
de inconºtienþã. Acel individ avea ºi un nume – RÃDUC
VICTOR iar mama maltratatã era GUDULAI ELENA.

Am sãrit în ajutorul femeii ºi preþ de câteva minute
am încercat sã-i fac respiraþie artificialã. Totul pãrea în
zadar! Dupã zece minute de luptã ºi cu ajutorul oþetului
am reuºit s-o smulgem din ghearele morþii ºi sã o redãm
copiilor, care aveau atâta nevoie de ea!

ªi pentru aceastã faptã am fost condamnat la câþiva
ani de închisoare, pentru cã cel care a bãtut-o cu atâta
cruzime pe femeie, m-a acuzat cã l-am lovit cu o canã
în ochiul drept, ochi bolnav de cataractã, de cel puþin
doi ani. Ba mai mult, a cerut, în anul 1999 o despãgubire
de 650 milioane de lei pentru ochiul vãtãmat.

Cazul s-a judecat ºi rejudecat de câteva ori ºi tot de
atâtea ori completele de judecatã nu au þinut cont de
mãrturiile celor care erau de faþã când am încercat sã-i
salvez viaþa acelei femei, mamã a ºapte copii.

Judecaþi dumneavoastrã dragi cititori ºi puneþi-vã
în gând întrebarea: De ce oare în România te condamnã
ºi pentru cã salvezi o viaþã?

Domnilor judecãtori, procurori ºi avocaþi gândiþi-vã
cã este un Dumnezeu ºi EL vã va pedepsi groaznic pe
voi ºi familiile voastre! Eu am spus numai adevãrul ºi
dacã aici în România pentru adevãr am executat 2 ani
de închisoare, voi merge la Strassbourg sã mi se facã
dreptate pentru cã cei care au greºit trebuie sã dea
socotealã pentru anii mei în captivitate.

Dar cu toate acestea mã bucur cã trãieºte mama celor
ºapte copii!!!”

Aceasta este povestea pe care mi-a spus-o de nenu-
mãrate ori ºi o spunea oricui avea rãgazul sã îl asculte. ªi-a
manifestat revolta pentru anii pierduþi în felul lui: purta mereu
tricouri pe care scria povestea lui ºi cel mai adesea cuvintele:
DUMNEZEU, DREPTATE, STRASSBOURG.

ªi felul lui de a se revolta mã duce cu gândul la un OM
drag sufletului meu care spunea în unul dintre interviurile sale:
„În puºcãrie eram permanent revoltat. Mã gândeam întotdea-
una la zbaterile unui piþigoi captiv într-o colivie…Temniþa te
mai umple ºi de urã. Resentimentele acolo sunt fireºti cã
dacã nu suportã o pasãre captivitatea, cum s-o suporte un
om…Însã capeþi o mare poftã de dreptate”.

ªi atunci acest om meritã sã fie judecat de noi pentru
cã a fãcut puºcãrie salvând o viaþã?…

ªi ºtiþi ce este miraculos? Cã în faþã de Dumnezeu toþi
suntem egali!!! Toþi suntem oameni supuºi greºelilor, ispitelor,
pãcatelor dintre cele mai grele! TOÞI!!!

ªi totuºi, suntem OAMENI!

 Luminiþa ÞINTARU
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În perioada 20-21 februarie 2007, a
avut loc la WORLD TRADE PLAZA
Bucureşti Expo-conferinţa  cu tema
„Regiunile de Dezvoltare în România –
Regiunea Nord-Est, Specific local de
interes european“, la care au fost invitaţi
să participe reprezentanţi ai administraţiei
publice locale şi ai mediului de afaceri
din regiune.

Evenimentul a avut scopul de a
promova firme şi produse de marcă din
regiune precum şi importante proiecte de
investiţii care dovedesc că Regiunea Nord-
Est este interesată de viitorul său european.

Primăriei oraşului
nostru i-a fost rezervat un
stand cu o suprafaţă de 6 mp
în cadrul expoziţiei care a
avut loc în locaţia de la
WORLD TRADE PLAZA.

Pe panourile din acest
spaţiu, împreună cu Salina
Tg. Ocna, am expus
materiale informative, pliante,
fotografii din salină şi produse
specifice din sare, lucrările
ştiinţifice privind oraşul Tg. Ocna şi Valea
Trotuşului ale prof. Corneliu Stoica  precum
şi un număr mare de imagini din parcul
„Măgura” şi din oraş.

Pe panouri separate au fost prezentate
imagini ale bisericilor şi monumentelor
istorice din oraşul nostru precum şi planşe
din proiectele „Dezvoltarea şi modernizarea
zonei de agrement Parc Măgura Tg. Ocna”
şi „Colectarea selectivă şi transportul
deşeurilor în zona turistică Tg. Ocna” –

proiecte ce vor fi finanţate cu fonduri
europene.

Cu aceeaşi ocazie a fost realizat şi
expus un CD cu prezentarea generală a
oraşului.

Expoziţia a fost vizitată de către
persoanele prezente la conferinţă printre care
s-au numărat: Excelenţa sa  Dl. ROBIN
BARNETT – Ambasadorul Marii Britanii în
România, Dl. GIORGIO FICARELLI – seful
echipei de tranziţie PHARE al Reprezentanţei
Comisiei Europene în Romania, Dl. PIOTR
ZUBER – Şef al Departamentului de Politici
Structurale din Ministerul Dezvoltării

Regionale din Polonia, Dl. CONSTANTIN
APOSTOL  – Director general al ADR Nord-
Est, alte persoane cu responsabilităţi în
gestionarea fondurilor europene în regiunea
Nord-Est.

Prezenţa Primăriei Tg. Ocna la aceasta
acţiune a fost un început de bun augur
bucurându-ne de aprecieri din partea celor
care  au trecut pragul standului nostru.

Întocmit,
Jurist Maria STAN

Asiguraþi locuinþele cu sisteme de
alarmã, uºile cu închizãtori sigure ºi grilaje
la ferestre pentru cele aflate la parter!

Asiguraþi o bunã iluminare pe casa
scãrilor!

Folosiþi lanþul de siguranþã când
deschideþi uºa necunoscuþilor!

Nu lãsaþi bileþele în uºã cu mesaje
din care sã rezulte absenþa dvs!

Nu permiteþi necunoscuþilor care
pretind cã vând sau cumpãrã bunuri sã
intre în apartamentul dvs!

Când plecaþi în concediu lãsaþi
locuinþa în supravegherea unei persoane
de încredere!

(urmare din p. 21)

PENTRU PREVENIREA...

– Serviciul Paºapoarte ºi Serviciul
Public Comunitar Local, regim permise
de conducere ºi înmatriculãri vehicule,
aparþin Prefecturii?

– Direcþia Judeþeanã de Evidenþã
a Persoanei ºi Serviciul Public

Comunitar de evidenþã a Persoanelor
aparþin Consiliului Judeþean ºi,
respectiv, Consiliului Local?

– Aceste instituþii nu mai fac parte
din structura Poliþiei încã de la
01.09.2004?

ªTIAÞI CÃ...

Poliţia Staţiunii Târgu-Ocna
Compartimentul Proximitate
Ag. Şef Pr. Apostu Gheorghe

telefon: 0234/344145
0723/407050








