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În fiecare an, 30 noiembrie este
ziua de pomenire a Sfântului Andrei,
Apostolul care a semãnat cuvântul
Evangheliei lui Hristos pe pãmântul
patriei noastre. Sciþia Micã de atunci,
Dobrogea de astãzi, devenea, sim-
bolic Betleemul românesc unde s-a
nãscut creºtinismul poporului nostru.

Providenþa a rânduit ca a doua zi,
dupã pomenirea Sfântului Andrei, la 1
Decembrie, sã sãrbãtorim Ziua Naþio-
nalã a tuturor românilor, care aminteºte
de unirea celor trei provincii româneºti
într-un singur stat unitar independent.
Este firesc ca sãrbãtoarea Bisericii

Ortodoxe a poporului român sã se
îngemãneze cu cea a Statului, cãci
aceste douã instituþii, Biserica ºi Statul,
sau credinþa ºi neamul, s-au identificat,
s-au contopit în decursul istoriei noastre
bimilenare într-o unitate de nezdrun-
cinat.

Dacã în aceastã zi plinã de luminã
ne aducem aminte, cu veneraþie ºi
recunoºtinþã, de fãuritorii României din
1918, nu trebuie sã uitãm cã Biserica,
(continuare în p. 3)

Nu ºtiu pe alþii cât îi intereseazã
ºcoala româneascã; pe unii dintre noi,
însã, problema ºcolii româneºti ne
apasã zilnic, fãcându-ne oarecum
copãrtaºi influenþei ei asupra tinerelor
generaþii. Desigur, prin tãcerea noastrã,
care-ar putea însemna, pentru cei care
dirijeazã traseul educaþional, o tacitã
confirmare a unei ideologii adesea atee
ºi distrugãtoare de neam ºi suflet
românesc, pe care aceºtia o propagã
fãrã scrupule în conºtiinþa acestui popor
ce a ºtiut sã se apere eroic la atacurile
dinafarã, dar prea uºor se lasã manevrat
ºi împins de închipuirile dinãuntru.

Prea ne-am grãbit sã ne punem de
acord cu toate pretenþiile lumii libere
care se vede cã n-a prea învãþat nimic
din credinþa celor ce-au suferit dupã
cortina de fier ori de bambus. Prea uºor
ºi neînþelept am acceptat unele
orientãri noi în educaþie, contrare
bunelor tradiþii care ne-au adus neamul

Am ales ca titlu pentru aceste rânduri
întrebarea (sau poate doar cuvintele) „ce voi
face?” pentru ca ea, se pare, se pune din ce în
ce mai des şi de către mulţi dintre noi; ea poate
fi însă şi un enunţ ce exprimă neliniştea,
nedumerirea, teama, necunoaşterea, dar poate
fi şi retorică. Este o întrebare din ce în ce mai
frecventă, actuală şi generată probabil de aşa-
zisa criză ce ameninţă să cuprindă totul. Pe toate
canalele de informaţii, pe buzele tuturor se aud
cuvintele: criză, recesiune economică, şomaj,
blocaj financiar, colaps economic, faliment etc.

Ne înspăimântă parcă numai auzind zilnic aceste
cuvinte şi firesc ne punem întrebarea „ce vom
face?” De fapt, dintotdeauna în momentele mai
grele ale vieţii şi în decursul istoriei omul şi-a pus
această problemă.

Dar tot atât de firesc ar fi fost să se fi pus
aceasta întrebare şi în „vremurile bune” pentru
că, în mod cert, cauzele care au condus spre
această situaţie de criză (considerând că ea este
reală şi nu fabricată) nu au apărut peste noapte
sau din senin, ci în timp. Dacă ar fi să ne referim
numai la aspectele economice ale problemei am
constata că una din cauze ar fi producţia fără
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pânã aici. ªi toate aceste acceptãri îºi cer un preþ pe care
începem sã-l dãm cu amar.

Spun aceasta, în urma unui scurt dialog cu o educatoare
stresatã de incertitudinea zilei de mâine în privinþa serviciului.
Lucra la una din cele trei ºcoli din localitatea X. Numai cã
scãzând drastic numãrul copiilor, nu numai cã douã din ºcoli
vor deveni curând numai cu ciclul primar, clasele V-VIII
comasându-se la o singurã ºcoalã, dar ºi grãdiniþele nu vor
mai putea subzista cu un numãr prea mic de preºcolari. Ei,
bine, i-am zis, nu cumva aþi sãpat singuri groapa la marginea
cãreia aþi ajuns acum atâþia din personalul didactic?
Excluzând perioada când aþi fost oarecum obligaþi sã frângeþi
educaþia religioasã în ºcoli ºi chiar în familie, aduceþi-vã
aminte de batjocorirea profesorului de Religie în cancelarii
ori la catedrã. Aduceþi-vã aminte de osârdia cu care aþi pus
în practicã noile programe venite de sus, prin care aþi
implementat în conºtiinþa tinerilor elevi atâtea lucruri
demonice privitoare la familie ºi la actul conjugal. ªcoala
româneascã n-a reuºit sã-ºi afle albia sãpatã de marii dascãli
ai credinþei strãbune ºi încearcã acum sã se aºeze pe temelii
strãine de duhul culturii strãmoºeºti.

Femeia îºi plecã cu umilinþã capul, mãrturisindu-mi cum
a chemat în cursul anului pe pãrintele locului sã rosteascã
o rugãciune în clasa cu preºcolarii ei ºi, auzind directorul, a
avertizat-o cu excluderea din ºcoalã, dacã mai face astfel
de activitãþi cu copiii. Oamenii nu se mulþumesc cu
adâncimea ºi grozãvia gropii pe care au tot lãrgit-o pânã la
temelia existenþei lor. Fãrã nici o raþiune, parcã grãbesc
cãderea sã le fie ºi cu zgomot.

Corpul profesoral din România ºi-a sãpat luiºi o adâncã
groapã. A predat ateismul în ºcoli cu atâta râvnã, încât a
reuºit sã stingã orice fricã de pãcat din inima actualilor pãrinþi,
nefiindu-le greu sã-ºi ucidã copiii în pântece cu atâta nepãsare.

A împiedicat, uneori sistematic, reaºezarea creºtineascã
a celor scãpaþi de tortura avortului, ignorând educaþia
religioasã ºi chiar batjocorind-o, dupã cum au învãþat demult,
aceeaºi oameni vechi rãmânând la catedrele ce cereau, la
vremuri noi, oameni noi.

A acceptat ºi pus în acþiune o educaþie nouã, contrarã
celei din familie, împotriva familiei creºtine, împotriva Bisericii.
De curând, doar intervenþia miraculoasã a majoritãþii pãrinþilor a
reuºit sã închidã uºa implementãrii unui program de vaccinare
ce avea sã aibã urmãri grave ºi inimaginabile ºi asupra trupului.

Dar nu numai corpul profesoral din România este
periclitat de o cãdere iminentã în groapa pe care ºi-a sãpat-o
în decursul anilor din urmã. Oare bisericile nu sunt ºi ele tot
mai goale? În Occident au devenit deja muzee cele ce
odinioarã erau fala creºtinilor ce le-au zidit. Prin nepãsarea
sau neimplicarea serioasã în activitatea pastoralã, nu
alungãm noi duhul din sufletul creºtinilor noºtri rãmaºi
amorþiþi în litera care ucide?

Într-un popor ce-ºi fluturã cu laude credinþa în sondaje,
dar o înghesuie ruºinat în colþul inimii, sufocând-o, la tot
pasul afli gropi cu leºuri de epigoni care-au crezut cã pot
sã-L împingã pe Dumnezeu la fundul istoriei.

Au sãpat groapã lui Dumnezeu ºi au alunecat ei înºiºi
în ea. Mãcar de-ar lua aminte cei care mai vin dupã noi!

(urmare din p. 1)
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prin smeriþii ei sluijitori de altãdatã, ºi-a
adus contribuþia ei sincerã ºi totalã la
pregãtirea ºi apoi la  realizarea unirii
statale.  Dacã atâtea veacuri n-a existat
o unitate politicã a românilor de
pretutindeni, aºezaþi de Dumnezeu în
spaþiul lor mioritic de pe ambii versanþi
ai Carpaþilor, din cauza vitregiei
timpurilor, în schimb am avut o unitate
de culturã ºi credintã care s-a menþinut
prin Bisericã. Ne gândim la ierarhii,
preoþii, cãlugãrii, la zugravii de icoane
ºi biserici, la copiºtii de manuscrise ori
meºterii tipografi, dar ºi la miile de
credincioºi þãrani sau ciobani, pentru
care Carpaþii nu erau  un hotar, o limitã,
ci mai curând o poartã prin care
treceau dintr-o parte în alta, ducând cu
ei acelaºi grai, aceeaºi credinþã ºi
acelaºi simtãmânt românesc.

De aceea pentru noi, românii,
ziua integritãþii naþionale nu trebuie
sã rãmânã doar o zi comemorativã,
de pomenire a corifeilor ce au
înfãptuit marea unire într-un singur
stat, ci trebuie sã fie ºi o zi de
angajament solemn în faþa lui
Dumnezeu ºi a conºtiinþei strãmoºilor
noºtri de a lupta în continuare pentru
apãrarea identitãþii spirituale ºi
naþionale a poporului nostru.

Am convingerea cã, în contextul
statelor super-civilizate ºi ale
structurilor la care a aderat în ultimii
anii þara noastrã, poporul nostru sã aibã
rolul strãjer. Aceasta pentru cã
umanitatea a ajuns la un anumit
standard tehnologic încât nu mai este
capabilã de a-l gestiona din cauza

imaturitãþii ei spirituale. Tot ceea ce
omul a creat pentru el, actualmente
poate fi folosit ºi împotriva lui. Progresul
a devenit galopant ºi toþi cei angajaþi în
el nu mai au capacitatea sã mai ºi
mediteze asupra lui ºi asupra
eventualelor lui efecte negative;
progresul a ajuns sã fie lovit de boala
banalitãþii, provocând fel ºi fel de crize
insurmontabile. În aceastã situaþie, este
nevoie de cineva care, situat în afara
zgomotului infernal al supra-producþiei,
adâncit în extazul contemplaþiei ºi
meditând asupra destinului  final al
umanitãþii, sã poatã atrage atenþia
tuturor asupra adevãratului sens  al
istoriei. Iar poporul nostru, demn ºi
simplu, abia intrat în ceata superpu-
terilor tehnologice, creºtin din geneza
sa, se preteazã la un astfel de rol. Adicã
sã vegheze asupra sensului ultim al
existenþei umane, care nu are de a face
cu „a avea“ ci cu „a fi“, adicã cu lumea
adevãratelor valori care nu este  aceea
a „posesiunii“, ci aceea a „fiinþei“.

Deci care poate fi deci urarea
noastrã cãtre patria-mamã, de ziua ei?
Cred cã în aceastã zi ne putem ruga
aºa: „Cerul sã-þi dea azi, de ziua ta,
scumpã Românie, dicernãmântul de a
identifica adevãrata valoare în jungla
falselor valori, de a da sens etern
propriei existenþe ºi de a constitui, în
acest colþiºor de rai, dãruit þie de
Dumnezeu, luminã privirilor însetate de
esenþial!“

* Cuvântare rostitã de Ziua Naþionalã
a României, Roman, 1 decembrie 2008

(urmare din p. 1)
Dumnezeule prea bun,
Trimite-ne, de Crãciun,
Pe pãmântul pãcãtos

Pacea Domnului Hristos!

Înfrãþiþi, la primãvarã,
Sã ieºim cu plugul iarã

ªi cu oile pe lunci
Bucurie pentru prunci.

Lasã, Doamne, soarele
Sã ardã ogoarele,

Sã deschidã mugurii,
Sã rodeascã strugurii.

În toate pãdurile,
Sã se coacã murele;
Peste toate noimele,
Sã rãsune doinele.

În toate livezile,
Sã pascã cirezile

ªi-n toate grãdinile
Sã zboare albinele.

Pune, Doamne pe rãzoare
Tot un fluture ºi-o floare;
Iar în traistã, la sãraci,

Tot un mãr ºi doi colaci.

Dã-ne, Doamne, lunã plinã
ªi viaþã mai seninã,

Limpezeºte vãile
ªi ne-ndreaptã cãile.

Iar nouã, pentru colindã,
Sã ne scoatã gazda-n tindã

O vadrã ºi colãcei
Ca la Cana Galileii.

Nu doarã c-am fi sãraci
ªi umblãm dupã colaci,

Ci noi ºtim cã, din bãtrâni,
Aºa-i legea la români.

Sã se bucure tot satul
Cã s-a nãscut Împãratul

Sã ne-aducã fericire,
Pace ºi bunãvoire!

Prof. Laetiþia LEONTE

Precum ploaia cu cât mai mult
cade pe pãmânt, cu atât âl
înmoaie mai mult, aºa ºi pãmân-
tul inimii noastre îl bucurã ºi îl
înveseleºte Numele sfânt al lui
Hristos, cu cât e strigat ºi chemat
mai des de cãtre noi.

Pedagog bun al sufletului ºi al
trupului este pomenirea neîn-
cetatã a morþii ºi, trecând peste
toate cele intermediare, faptul de
a privi dinainte la ea, la însuºi
patul în care vom zãcea reci ºi
toate celelalte.
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Criza mondialã prin care poate
trece un popor – ºi noi, românii, se pare
cã parcurgem o asemenea etapã, pe
care o dorim cât mai scurtã – este cea
care genereazã ºirul unor fapte
responsabile absolut dezavantajoase
pentru naþiunea noastrã.

Dacã acum trecem printr-o
asemenea perioadã a crizei morale,
trebuie sã conºtientizãm faptul cã
aceastã criza e mai gravã decât cea
economicã sau financiarã. Prin
proporþiile ei, prin urmãrile pe care le
vom percepe, criza moralã ar trebui sã
inspire serioase îngrijorãri pentru ziua
de mâine. Totuºi noi ne împãcãm cu
gândul cã faptele reprobabile ce se
succed sub ochii noºtri nu intereseazã
ºi nu afecteazã viaþa noastrã socialã ºi
spiritualã decât accidental, temporal ºi
parþial. Or, trebuie sã fim convinºi cã
generaþia care se ridicã acum va fi
otrãvitã sufleteºte de noianul de pãcate
ale generaþiei actuale, pãcate care nu
aparþin doar politicienilor.

Spre a nu avea sã ne imputãm
nimic mai târziu, trebuie sã facem tot
ce e posibil pentru a nimici astãzi
aceste pãcate. Rãul îl putem distruge
radical numai prin educarea ºi deci
prefacerea sufletului fiecãrui român în
Biserica cea vie a lui Hristos.

Învãþãtura Bisericii noastre oferã
reþeta cea mai potrivitã pentru eliminarea
pãcatelor ce se manifestã în viaþa socialã
ºi pentru punerea unei temelii durabile
în spaþiul nostru social si cultural.
Istoricul N. Dobrescu spunea, cu niºte
ani în urmã, cã: ,,singurã, credinþa
creºtinã forma în Evul Mediu, ºi
asemenea e ºi-n epoca modernã,
întreaga hranã a vieþii spirituale a
românilor. În credinþa creºtinã ortodoxã
românii îºi aveau izvorul din care luau
îndemnuri, speranþã, moralitate, echitate
ºi seriozitate. În felul acesta ideile ºi
învãþãturile creºtine erau nedespãrþite de
faptele lor.” Acestea sunt cuvinte care
nu doar sunã frumos, dar ne ºi spun
totul despre viaþa socialã ºi moralitatea
poporului nostru cu ani în urmã.

Puterea neamului nostru s-a
conjugat totdeauna cu moralitatea
creºtinã chiar de la începuturile sale.
Creºtinismul adus de Sfântul Apostol
Andrei ºi, mai târziu, de legiunile

romane, împãrtãºit de daci, a adus
pacea între cele douã popoare, iniþial
în duºmãnie de moarte, ºi, în cele din
urmã, avea sã joace un rol hotãrâtor în
procesul de etnogenezã. Militarii romani
creºtini erau tot aºa de persecutaþi de
cãtre împãratul Traian, ca ºi creºtinii
proveniþi dintre daci. Aceastã persecuþie
i-a solidarizat ºi a fost beneficã pentru
procesul de formare a poporului ºi a
limbii române. Ni se pãstreazã ºi
numele primilor martiri daco-romani:
Eustaþie, Placida ºi Mercurie,
martirizaþi chiar în vremea lui Traian.

ªi mai târziu, în vremea stãpânirii
turceºti, „religia creºtinã, spunea N.
Iorga, a fost cea mai puternicã pârghie
ºi a dat strãbunilor noºtri un avânt
subl im în luptele ant iotomane,
conduse de cãtre Mircea cel Bãtrân,
ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul ºi alþi
domnitori. Prapurii de la biserici
serveau uneori ca steaguri în jurul
cãrora românii se adunau ºi porneau
la luptã“. În vremuri grele, chiar
mitropoliþi, precum Antim Ivireanul ºi
Veniamin Costachi, au fost în fruntea
luptei pentru asanarea relelor din
sânul societãþii româneºti. Acelaºi
mare istoric Iorga afirma: „Credinþa ºi
Biserica ne-au dat nouã, românilor,
cele dintâi cãrþi pentru luminarea
minþii, cele dintâi scrieri în limba
româneascã, cele dintâi ºcoli de prin
târguri ºi de prin sate, cele dintâi
începuturi pentru unirea sufleteascã
a întregului nostru neam, cele mai
eficiente sfaturi pentru înlãturarea
relelor din societate.“

Din cele expuse pânã aici rezultã
un adevãr incontestabil, ºi anume cã
Ortodoxia româneascã a fost din
totdeauna cel mai însemnat ºi mai sigur
adãpost ºi liant spiritual, care ne-a
menþinut unitatea naþionalã ºi puritatea
spiritualã.

Suntem o þarã europeanã ºi
nãdãjduim sã avem o realã democraþie.
Sã nu uitãm însã niciodatã faptul cã
Mântuitorul Hristos ne cheamã spre
libertatea care înseamnã acceptarea
testamentului Sãu – crucea creºtinã –
ce garanteazã ºi unica democraþie
valoroasã: cea creºtinã.

Preot Cristian  MAZILU

În oraºul Târgu-Ocna, Dumnezeu
i-a rânduit Sfintei Muceniþe Varvara un
sfânt locaº de închinare în subteran. E
vorba de biserica din interiorul minei
de sare, bisericã ce poartã hramul
„Sfintei Mucenice Varvara“ ºi în care,
cu ocazia zilei Sfintei, 4 decembrie, se
face Sfânta Liturghie cu sobor de
preoþi. În acest an, slujba s-a þinut în
data de 1 decembrie. Sfânta Liturghie
sãvârºitã în aceastã bisericã este ºi o
mulþumire din partea minerilor cãtre
Dumnezeu care o au pe Sfânta Varvara
ca ocrotitoare în locul lor de activitate.

Despre Sfânta Varvara ºtim cã
tatãl ei, care era pãgân, voia sã-i facã
o baie care sã aibã douã ferestre pentru
luminã. Dar Sfânta Varvara  a rugat
pe lucrãtori sã-i facã trei ferestre,
pentru a avea motiv sã le vorbeascã
despre Sfânta Treime ºi despre
Dumnezeu Cel care a fãcut cele
vãzute ºi pe cele nevãzute.

De aici s-a pornit ura de moarte a
tatãlui ei care era pãgân. De mânia
acestuia, fata fugi în munte iar acesta
ºi-a deschis o piatrã mare în care
Sfânta a intrat ca într-o peºterã.

Dar tatãl ei gãsind-o a apucat-o de
pãr ºi, scoþând-o afarã, o dãdu tiranului
pãgân Marcian care-i produse multe
dureri trupului ei fecioresc. A fost
bãgatã în temniþã, dar Însuºi Domnul i
S-a arãtat vindecând-o.

Fiind din nou scoasã din temniþã, i
s-a hotãrât sfârºitul prin tãierea capului.
Acest lucru l-a sãvârºit însuºi împietritul
ei tatã care a îndrãznit aceastã miºelie.

Dumnezeu Care este mult milostiv,
dar ºi drept, a pedepsit cu moarte
nãprasnicã atât pe tatãl ei, cât ºi pe
dregãtorul Marcian.

Elisei RONCEA

„Pe Sfânta Varvara să o cinstim; că a
sfărâmat cursele vrăjmaşului şi ca o

vrăbioară s-a izbăvit din ele, cu ajutorul
armei crucii, preacinstita“  (Troparul

Sfintei Marei Muceniţe Varvara)
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Motto: ,,O Biserică ce răstigneşte, în loc să
se răstignească, care trăieşte în slavă lumească
în loc de slava crucii, o Biserică ce cade în faţa
celor trei ispite ale lui Hristos în deşert, în loc
să le biruiască, este o Biserică secularizată”

(Hierotheos Vlahos)

Cât de necesară este predica în viaţa Bisericii
o dovedesc mai întâi cuvintele Sf. Apostol Pavel
către romani: ,,Cum vor crede în Acela de care n-au
auzit? Şi cum vor auzi fără propovăduitor?“ ( X,
14). O dovedeşte apoi istoria bisericească:
pretutindeni unde s-au aflat propovăduitori destoinici,
credincioşii au rămas în comuniune cu Hristos, n-au
căzut pradă ereziilor şi schismelor şi au împlinit faptele
bune, condiţii ale mântuirii. Scopul principal al
predicării este de a lumina mintea credincioşilor, de
a mişca inima şi de a îndupleca voia spre tot lucrul
bun1, de aici rezultând efortul Bisericii pentru a avea
vorbitori buni în biserici. În Facultăţile de Teologie
omiletica ocupă un rol de frunte, la cursurile de
îndrumare pastorală a preoţilor se reîmprospătează
cunoştinţele necesare  activităţii predicatoriale, avem
un număr mare de doctoranzi care se specializează
în domeniul acesta, s-au tipărit cărţi de predici, sau
care vin în ajutorul predicatorului ş.a. Biserica
reprezintă însă o instituţie legată de viaţă2, potrivit
cuvintelor Mântuitorului, Care a venit „ca lumea să
aibă viaţă, şi din belşug să aibă“ (Ioan X, 10).
Preotul este chemat astfel să fie prezent în mijlocul
credincioşilor, având ca obiect principal al discursului
dragostea lui Dumnezeu faţă de lumea pe care
Acesta a dat-o oamenilor spre stăpânire. Lumea
de astăzi este însă alta. Credinciosul zilelor noastre,
mai ales când e trecut prin şcoli, vine cu un bagaj
nou de cunoştinţe ştiinţifice, pe care şi le alege dintr-o
gamă destul de largă de sisteme şi curente, printre
care adesea creştinismul e doar unul din ele3.  El
trăieşte în epoca avionului, a rachetei , a internetului,
cu toate acestea resimţindu-se uneori lipsa
cuvântului care să pătrundă în suflet. Vorbind de
perioada mai recentă, de după evenimentul
decembrie 1989, Biserica noastră este confruntată
cu mai mulţi factori culturali noi ce reprezintă o
provocare şi uneori o sfidare la adresa ei. Vorbim
aici mai ales de fenomenul secularizării, ce confruntă
de multă vreme creştinismul occidental, şi este o
caracteristică a mileniului al treilea, după o perioadă
de persecuţii şi erezii (mileniul întâi), urmată de una
de dezvoltare a vieţii duhovniceşti prin prezenţa
marilor Părinţi ai Bisericii (mileniul al doilea)4.
Secularismul se caracterizează prin răzvrătirea
omului împotriva lui Dumnezeu şi autoafirmarea
agresivă a lui în raport cu Divinitatea, cu alte cuvinte,
are loc o deplasare a centrului de greutate al vieţii
şi al culturii de la Dumnezeu la om. În centrul

existenţei nu mai stă Dumnezeu, ci omul, trecându-se
astfel de la teocentrism la antropocentrism.
Îngrijorător este faptul că această ispită a modernităţii
este prezentă de cele mai multe ori în Biserică,
invadând viaţa credinciosului, de aici şi sintagma
de ,,cal troian în interiorul acesteia”5.

Tot mai mult îşi face simţită prezenţa ideea că
Biserica este o instituţie socială şi nu trupul divino-
uman al lui Hristos, ,,spitalul duhovnicesc, care-l
vindecă pe om”6. Se încearcă astfel mascarea
adevăratului obiectiv al Bisericii, anume
transfigurarea întregii creaţii. Apoi, în călăuzirea
pastorală a oamenilor, din nefericire, printre alte
metode, se încearcă să se folosească rezultatele
psihologiei moderne, în dauna metodei ascetice şi
isihaste promovate de Ortodoxie, acest lucru
constituindu-se tot într-o viziune secularizantă.
Vindecarea de patimi nu se obţine prin metode
naturale, ci prin puterea Duhului Sfânt; prin har
credinţă şi fapte bune, omul le schimbă în virtuţi,
intrând în comuniune cu dragostea Sf. Treimi. O
altă consecinţă a alungării sacrului din viaţa şi
preocupările omului secularizat este şi declinul
sărbătorii, în sensul că zilele de prăznuire creştină
au fost denaturate ori înlocuite cu sărbători
convenţionale, ce au un caracter strict politic,
naţionalist sau lumesc, uneori de un ridicol de
neacceptat, precum ziua muncii, a femeii, a copilului,
a îndrăgostiţilor etc. Chiar şi atunci când n-au fost
alungate din calendarul modernităţii, vechile
sărbători creştine au fost golite de semnificaţia lor
liturgică, sacră, devenind momente banale de repaus
fizic, de somnolenţă, de distracţie, de muncă
suplimentară în familie, ori de evadare în mijlocul
naturii, atâta cât a mai rămas în apropierea marilor
aglomeraţii urbane.

Însă emblema prin excelenţă a lumii în care
trăim este astăzi comunicarea. De la strategiile
mass-media la politicile sociale, de la viaţa de familie
la viaţa comunitară, de la activitatea didactică, la
amvonul Bisericii, cuvântul ,,comunicare” este atât
de prezent, încât ar fi de neînchipuit relaţiile
interumane fără acest concept. Pornind de la
adevărul învăţăturii creştine că toate s-au făcut prin
Cuvântul (Ioan I, 2), putem afirma că, în cazul predicii,
nu se transmite doar o idee, ci se comunică un
mesaj divin, o ,,putere“, un ,,har“, puterea creatoare
a Cuvântului şi harul înnoitor al Duhului; versetul
,,Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au
venit prin Iisus Hristos” (Ioan I, 17) este revelator în
acest sens. Dacă harul împărtăşit prin predică naşte
credinţa7, vedem apoi însemnătatea capitală a
cuvântării.

În trecut se credea că succesul de la amvon
era legat exclusiv de abilitatea emiţătorului,
ascultătorul fiind doar un simplu receptacul pasiv;

oratorul era văzut ca un arcaş care, adăugând
înzestrării naturale un antrenament corespunzător,
va lovi drept la ţintă, adică va obţine efectul dorit
indiferent de trăsăturile de personalitate,
predispoziţiile aperceptive, ideile sau starea psihică
a destinatarului8.

Mulţi propovăduitori ai Bisericii sunt încă, din
păcate tributari acestei concepţii eronate, fără a ţine
seama de faptul că într-o lume secularizată, pe care
şi noi am încercat să o creionăm, trăsătura esenţială
a comunicării este caracterul ei cooperant, unde
ascultătorul influenţează exprimarea predicatorului
prin faptul că-i sugerează acestuia să se adapteze
necontenit, adică să folosească un limbaj accesibil
lui. Altfel, putem vorbi, fără a exagera prea mult, de
prezenţa unui limbaj de lemn în Biserică, cu atributele
lui proprii: stilul complicat, aglomerare de cuvinte
inutile, folosite cu scopul de a-l „pierde” pe ascultător,
viziune maniheistă, dualistă a realităţii (buni şi răi,
prieteni şi duşmani, devotaţi şi trădători), folosirea
abundentă a termenilor din registrul militar (ex. „front
comun”, „strategie de luptă” contra păcatului,
„rezistenţa” în faţa ispitei, „lupta” cu sectarii ş.a.),
utilizarea abuzivă de banalităţi exprimate într-o
manieră pompoasă (ex. „vremurile sunt grele”);
barbarisme, desemnând un cuvânt împrumutat
dintr-o limbă străină, fără a fi necesar (ex. „shop”,
„agrement”, „dizabilităţi”); cuvinte pretenţioase( ex.
„sistemic”, „paradigmă”); avalanşă de  exprimări,
prin care se încearcă accentuarea obligativităţii (ex.
„trebuie să”, „suntem datori să”, „neabătut”,
„obligatoriu”, „negreşit”) ş.a. Andrei Pleşu vede în
acest tip de discurs emblema omului căzut, aflându-se
la antipodul limbii care se aude în paradis, e probabil,
spune el, discursul şarpelui la urechea Evei. Dacă
slăbiciunea cuvântării înseamnă pierderea
cuvântului, şi deci moartea spirituală, sfârşitul
limbajului de lemn şi a vieţii de lemn este Cuvântul
înviat, redat prin vitalitate şi energie. 9

Preot Daniel NICHITA

1 Pr. Asist. Gabriel Popescu, Predica în Biserica
Ortodoxă în vremea noastră, în „B.O.R.”, 1972, nr.11-
12, pg. 1209;
2 Ibidem, pg.1210;
3 Pr. Ioan Bizău , Viaţa în Hristos şi maladia
secularizării, Cluj-Napoca, 2003, pg.17;
4 Hierotheos Vlahos, Secularismul. Un cal troian în
Biserică, Galaţi, 1972, 2004, pg. 57;
5 Ibidem, pg. 10;
6 Ibidem, pg. 21;
7 Pr. Drd. Vasile Creţu, Comunicarea în predică, în
,,Ortodoxia”, 2004, nr.3-4, pg. 163;
8 Ibidem, pg. 182;
9 Andrei Pleşu, Chipuri şi măşti ale tranziţiei, Bucureşti,
1996, pg. 324.
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Iată o întrebare pe care ne-o punem adesea,
pentru că nu voim să greşim atunci când consumăm
peşte. Dar de multe ori am fost derutaţi. Calendarele
mai vechi nu ne indicau zilele când se putea mânca
peşte, mai cu seamă în posturile rânduite de Biserică.

Mai recent, a început să apară în calendare
zilele când se dă dezlegare la peşte. Dar şi aici mai
apar unele neconcordanţe.

Pentru a ne edifica în această privinţă, vom
încerca să dăm răspuns la întrebarea mai sus pusă.

Noi ştim că preocuparea pentru hrană nu
trebuie să deţină un loc primordial în viaţa şi activitatea
noastră, dar nici fără ea nu putem trăi. Cuvintele
Mântuitorului: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci
cu tot cuvântul care iese din  gura lui Dumnezeu”
(Matei 4, 2) ne sunt grăitoare.

Pornind de la grija pentru mântuirea
sufletului, gândindu-ne şi la urmările păcatului
lăcomiei, să avem în vedere că alimentele şi
băutura nu trebuie să constituie scopul principal
al vieţii. Trupul trebuie strunit prin anumite
restricţii alimentare, adică prin post.

Deviza noastră ar trebui să fie: „Nu trăim ca
să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim” iar în acest
sens ne vine în întâmpinare şi medicina care ne
sfătuieşte la o dietă de dezintoxicare a organismului,
dar care nu are sensul duhovnicesc al postului
creştin  care este un act de jertfă, prin care ne
eliberăm de ispite, patimi şi ne apropiem mai
mult de Dumnezeu, ne înduhovnicim.

Postul ne opreşte de la consumul anumitor
mâncăruri bogate în calorii şi proteine, cum ar fi
cele de origine animală: carnea, lactatele şi ouăle.

Singura carne permisă în perioada postului
este peştele, ca şi cea care provine de la
vieţuitoarele din apă cum ar fi: moluşte, crustacee,
scoici, raci, caracatiţe şi altele. Această carne se
deosebeşte substanţial de carnea animalelor şi
păsărilor care trăiesc pe uscat. Este o carne
uşor de digerat pe care organismul o suportă
mai uşor şi care este bogată în fosfor.

Dar şi carnea de peşte este permisă cu anumite
prerogative, ca o derogare, ca o mângâiere, pentru
cei care postesc. Ea este îngăduită numai în anumite
zile când se dă dezlegare şi nu constituie o hrană
permanentă, zilnică. Deci peştele şi fructele de mare
sunt permise ca o îndulcire pentru cei ce postesc şi
respectă rigorile postului. Unii consideră consumul
peştelui ca pe o mâncare obişnuită în perioada
postului, ceea ce nu este corect. De aceea este bine
să ştim când avem voie să consumăm peşte în timpul
unui an bisericesc

 Nu se dezleagă niciodată la peşte:
– în ziua serbării Înălţării Sfintei Cruci (14

septembrie);
– în ajunul Bobotezei (5 ianuarie);

– în ziua Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul
(29 august), indiferent în ce zi a săptămânii ar cădea.

În afara postului, peştele se consumă în toate
zilele săptămânii, cu excepţia zilelor de miercuri şi de
vineri. Fac excepţie la această regulă zilele de miercuri
şi de vineri care sunt însemnate în calendar cu „harţi”,
când este permis şi consumul de carne, lactate şi ouă.

Aşadar, putem consuma peşte:
– miercurea şi vinerea în Săptămâna luminată;
– miercurea şi vinerea în prima săptămână

după Rusalii, care este o prelungire a sărbătorii
Pogorârii Duhului Sfânt;

– miercurea şi vinerea de la Crăciun la
Bobotează;

– miercurea şi vinerea din Săptămâna
vameşului şi a fariseului;

– miercurea şi vinerea de la Paşti la Rusalii;
– miercurea şi vinerea în Săptămâna albă

sau a brânzei;
– la Întâmpinarea Domnului (2 februarie), chiar

dacă ar cădea miercurea şi vinerea;
– la Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie),

chiar dacă ar cădea în zilele de miercuri şi vineri;
– La Schimbarea la Faţă (6 august);
– La Florii;
– La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

(21 noiembrie);
– La Buna Vestire (25 martie). Dacă Buna

Vestire cade în primele patru zile din Săptămâna
Patimilor, se dezleagă numai la untdelemn şi vin, iar
când cade în vinerea şi sâmbăta Sfintelor Patimi, se
dezleagă numai la vin, aşa cum prevăd toate cărţile
de cult şi colecţiile de canoane. Însă canonul 5 al Sf.
Nichifor Mărturisitorul dezleagă la gustarea de peşte
şi vin în ziua de Buna Vestire chiar de cade joi sau
vineri în Săptămâna Patimilor, fără să păcătuim.
Acest canon nu s-a aplicat în practică de Biserică;

 – La Adormirea Maicii Domnului (15 august),
atunci când cade miercurea şi vinerea;

 – La Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie),
chiar dacă ar cădea miercuri sau vineri.

În ceea ce  priveşte consumul de peşte în cele
patru posturi, conform pravilelor şi canoanelor, el
este îngăduit în următoarele perioade:

– În Postul Crăciunului (15 noiembrie-24
decembrie) se îngăduie consumul de peşte
sâmbăta şi duminica până la 20 decembrie.

Dacă lunea, marţea sau joia cade serbarea
unui sfânt cu doxologie mare se dă dezlegare la
peşte. Dacă acelaşi sfânt cade miercurea şi vinerea,
această dezlegare nu are loc.

Dacă într-o zi de miercuri sau vineri cade un
sfânt cu priveghere cum ar fi: Sf. Amfilohie şi Antonie
de la Iezerul Vâlcii (23 noiembrie), Sf. Apostol Andrei
(30 noiembrie), Sf. Muceniţă Varvara (4 decembrie),
Sf. Cuvios Sava cel Sfinţit (5 decembrie), Sf. Ierarh
Nicolae (6 decembrie), Zămislirea Sfintei Fecioare

Maria (9 decembrie), Sf. Spiridon (12 decembrie),
Sf. Eustatie (13 decembrie), Sf. Elefterie (15
decembrie), Sf. Ignatie (20 decembrie), sau cade
hramul bisericii, se dezleagă la peşte .

Sfântul Sinod al Bisericii noastre, prin
Hotărârea sa din 2 februarie 1956, îngăduie
copiilor între 7 şi 12 ani, precum şi credincioşilor
maturi bolnavi şi slăbiţi din punct de vedere fizic
să consume peşte şi icre în tot postul.

În perioada 15-20 decembrie se pot face
masă de parastas sau pomeniri de morţi cu
preparate din peşte.

În Postul Paştelui nu se consumă peşte decât la
cele două praznice împărăteşti: Buna Vestire şi Florii.

Copiii între 7 şi 12 ani, precum şi suferinzii
pot consuma peşte în afară de prima şi ultima
săptămână a Postului Mare (excepţie făcând
miercurea şi vinerea).

În Postul Sfinţilor Apostoli  se dă dezlegare la
peşte în zilele de sâmbătă şi duminică. De
asemenea şi în zilele de luni, marţi şi joi, dacă în
aceste zile cade o sărbătoare a unui sfânt cu
doxologie.

La sărbătoarea Naşterii Sf. Ioan Botezătorul
(24 iunie), ca şi la hramul bisericii, se dă dezlegare
la peşte în orice zi ar cădea.

Concepţia că în acest post se poate consuma
peşte în orice zi este greşită.

În  Postul  Adormirii  Maicii  Domnului (1-14
august) se dă dezlegare la peşte la sărbătoarea
Schimbării la Faţă (6 august).

Dezlegare la peşte se dă şi la sărbătorile sfinţilor
importanţi prăznuiţi în toată Ortodoxia care se
prăznuiesc în afara posturilor mari a căror slujbă
are doxologie mare şi priveghere, dacă acestea
cad în zi de miercuri sau vineri şi cu atât mai mult
dacă în aceste sărbători sunt hramuri de biserici.

În concluzie, „ori de mâncaţi, ori de beţi,
ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi ” (I Corinteni,10, 31), aşa
cum  ne  învaţă  Sf. Apostol Pavel.

Tot el ne mai aminteşte: „Toate-mi sunt
îngăduite, dar nu toate-mi sunt de folos.
Toate-mi sunt îngăduite, dar eu nu voi fi
stăpânit de ceva. Bucatele sunt pentru
pântece şi pântecele pentru bucate, dar
Dumnezeu le va nimici şi pe acesta ca şi pe
acelea” (I Corinteni 6, 12-13).

Prin urmare, noi nu trebuie să uităm că
trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt şi că
în noi sălăşluieşte Dumnezeu Cel care ne-a creat şi
ne aşteaptă să devenim fii ai Împărăţiei Sale. De
aceea, să ne străduim să ducem o viaţă trăită
în rugăciune, post şi fapte bune, acestea din
urmă fiind dovada credinţei noastre.

Preot Constantin GENES
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limită, iraţională, nesăbuită a unor giganţi
economici sau a unor imperii financiare dornice
doar de a-şi spori profitul, de expansiune fără a
ţine cont şi de consecinţele ce pot decurge de
aici: supraproducţie, suprapopularea pieţei,
blocaj. Producem nesăbuit, exploatăm la maxim
resursele limitate ale pământului, dar
până unde şi până când? Superteh-
nologizarea şi tehnicizarea ex-
cesivă, „traiul civilizat” la superstan-
darde se întorc precum un bume-
rang împotriva omului, desigur cu
urmările pe care le simţim deja:
poluarea, epuizarea resurselor
naturale lăsate de Dumnezeu
pentru folosul omului, distrugerea
stratului de ozon şi încălzirea globală
prin efectul de seră, modificările şi
anomaliile genetice prin intervenţia
nesăbuită a omului în creaţia lui
Dumnezeu etc.

În spatele tuturor acestor
consecinţe ş i  situaţ i i , cauza
adevărată este de fapt alta.
Adevărata criză nu e cea eco-
nomică sau mai bine zis ea este
consecinţa crizei în plan spiritual,
deoarece ea (criza economică) se
pare că a lovit societăţile şi ţările
superdezvoltate şi civilizate cu
economii stabile, cu PIB-uri
impresionante, cu putere financiară
colosală, dar secularizate, laicizate,
globalizate şi în mare parte fără
Dumnezeu. Aici trebuie căutate
cauzele ce au condus la situaţia de faţă.

Când Dumnezeu e „scos din joc” sau din
„ecuaţie” şi înlocuit cu omul, orice zidire nu poate
sfârşi decât în criză. Nesăbuinţa omului care se
crede centrul universului şi zbuciumul continuu
de a acapara cât mai mult, obsesia omului care
crede că poate avea şi spune totul fără raţiune şi
limită nu pot conduce decât spre dezastru. Foarte
sugestivă este în acest sens Sfânta Scriptura prin
pilda rostită de Mântuitorul despre omul bogat
căruia i-a rodit ţarina din belşug şi care, în situaţia
de „supraproducţie”, s-a întrebat „Ce voi face că

nu am unde să adun roadele mele?...” (Luca
XII, 16-21). „Voi strica hambarele mele şi mai
mari le voi zidi…” (deja o consecinţă era
distrugerea), dar până când? Pentru că totul
avea să se năruie: „Nebune, în această noapte,
vor cere sufletul de la tine…” Şi totul se va sfârşi.
Este o pildă la care ar trebui să mediteze mai
mult cei care deţin pârghiile economiei şi care

sunt prosperi oameni de afaceri, cei care conduc
destinele societăţilor şi ale ţărilor pentru că
răspund pentru cele încredinţate nu numai în
faţa oamenilor ci şi în faţa lui Dumnezeu. Dar
oare o fac? Ar trebui, până nu e prea târziu.

     Aşadar răspunsul la întrebarea „ce voi
face?” într-o situaţie limită sau de criză, sau atunci
când poate ne problematizăm ca tânărul bogat
din Evanghelie: „Ce să fac pentru ca să
moştenesc viaţa veşnică?” (Matei XIX, 16-26)
ni-l oferă Mântuitorul şi Evanghelia Sa şi el s-ar
putea rezuma la două căi fundamentale:

Credinţa şi Dragostea  faţă de Dumnezeu şi
faţă de aproapele, adică „toată legea şi proorocii”
(Matei XXII, 37-40); ele rezolvă totul: credinţa
„mută şi munţii” (Marcu XI, 23), iar dragostea
„îndelung rabdă, este binevoitoare, nu piz-
muieşte, nu se laudă, nu se trufeşte; dragostea
nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu
se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se

bucură de nedreptate, ci se bucura
de adevăr. Toate le suferă, toate le
crede, toate le nădăjduieşte, toate le
rabdă. Dragostea nu cade niciodată”
(I Corinteni XIII, 4-8).

Într-o lume ameţită de iureşul
schimbărilor în care se fac şi se
desfac guverne, alianţe, partide, în
care lupul îşi dă mâna cu mielul
(pentru a-l înghite) şi se îmbracă în
piei de oaie în care oricine este dispus
să se facă frate şi cu „necuratul”
numai să nu-şi piardă poziţia, postul
sau scaunul cald, într-o lume în care
se calcă în picioare, fără nici un fel
de jenă, principii, morala şi doctrina,
şi în care schimbarea după cum bate
vântul, trădarea, lovitura pe la spate,
minciuna, promisiunile călcate tind să
devină fireşti şi naturale (mai ales în
viaţa politică) soluţia nu este decât
întoarcerea la Dumnezeu, la cre-
dinţă şi la valorile care îi conferă
omului statura de chip al lui
Dumnezeu.

Rezolvarea oricărei situaţii de
criză poate fi în noi înşine pentru că o
lume e bună sau rea după cum
suntem şi noi, buni sau răi. Dacă

încercăm zi de zi să devenim mai buni, de la mic
la mare sau de la „vlădică până la opincă” lumea
poate deveni mai bună şi poate ieşi din criză.
Cauzele oricărei situaţii grele nu sunt numai în
afară, chiar dacă influenţele sunt reale, ci şi în
interiorul nostru acolo unde trebuie să lucrăm
permanent pentru a schimba răul în bine, iar
calea spre bine şi spre viaţă este Hristos, Care
ne spune: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”
(Ioan XIV, 6) şi „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se
vor adăuga vouă” (Luca XII, 31).

(urmare din p. 1)
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(urmare din numărul trecut)

„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine,
că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“
(Matei 19, 14).

Pentru o parte dintre copii şi părinţi, a sunat
pentru prima oară clopoţelul.

Începe şcoala şi odată cu ea încep grijile celor
mici, dar mai ales ale celor mari.

Pregătirea viitorului şcolar nu implică doar
preocupări de ordin material (cărţi, rechizite,
uniforme), ci mai ales o reevaluare a stării de
sănătate a copilului nostru, la orice vârstă şi în
orice etapă a educaţiei sale, cu atât mai mult în
clasa I, pentru care de toate trebuie să se
îngrijească părinţii. Responsabilitatea de părinte
nu intră niciodată în vacanţă.

Cea de-a treia perioadă de la 6-7 ani, la
10-11 ani (a treia copilărie, a şcolarului mic)

La 6 ani capacităţile intelectuale ale copilului
ating un nivel de dezvoltare care permite ca
acesta să urmeze şcoala; de aceea această fază
este esenţialmente şcolară şi poartă pecetea
integrării intense a copilului în viaţă cultural-
socială, dovedind o multitudine de cerinţe de
ordin organizatoric, sistematizate riguros ştiinţific,
pe care părinţii trebuie să le cunoască diferenţiat,
de la an la an, transformări ale psihicului
copilului, spre a-şi aduce contribuţia împreună
cu şcoala la modelarea lui.

Trebuie subliniat faptul că activitatea şcolii
nu înlocuieşte şi nu poate înlocui, cum înclină
unii să creadă, rolul familiei în educarea copilului;
familia rămâne factorul de bază cel mai important
în opera de formare ş i  desăvârş i re a
personalităţii copilului.

De la 6 ani, copilul dispune de o bună
memorie şi o inteligenţă vioaie (produsul alăptării
la sân), asupra dezvoltării intelectuale dovedită
ştiinţific; manifestă o deosebită afecţiune şi pentru
învăţătoarea de la şcoală, pe care o percepe
ca pe a doua mamă.

După 7 ani este antrenat în lecţii, devine mai
perseverent în activităţi intelectuale; cunoaşterea
cititului şi a scrisului atrage numeroase restruc-
turări în configuraţia intereselor, aspiraţiilor şi
curiozităţilor în sfera personalităţii.

Între 7-8 ani devine prevenitor, atent şi
sociabil, îi place să facă mici servicii şi să fie
apreciat.

La 8-9 ani vioiciunea creşte, devine
expansiv, interesele se diversifică foarte mult în
relaţiile şcolare, este mult mai sociabil, foloseşte
un limbaj colorat cu neologisme.

La 9-10 ani interesele şi independenţa
depăşesc limitele mediului şcolar şi a localităţii
natale; se manifestă tendinţa de colecţionar (în
buzunarul lui sunt adunate fel de fel de obiecte
mărunte, ce dovedesc diversitatea intereselor).

Spre 10-11 ani devine puţin expansiv
cu tendinţe spre activităţi statice; în discuţii şi
conduită manifestă o vădită stare de ezitare.
Are loc în mod spontan o separare a fetelor
de băieţi în jocuri şi se accentuează tendinţa
de întrecere, acestea constituind de fapt
primele diferenţieri sexuale, trecerea la
următoarea etapă.

În această  etapă  copi lul  în pl ină
dezvoltare este supus influenţelor educative
ale: familiei şcolii, ale mediului social în care
trăieşte, uneori negative (mă refer la grupe
spontane întâlnite pe stradă) etc; şi părinţii
care şi-au crescut copii se trezesc acum cu
surprize, folosirea unor expresii indecente,
minciuni, însuşirea unor obiecte, care nu
întotdeauna înseamnă furt, dar atenţie, etc.
Rezolvarea acestor cazuri, nu trebuie făcută
cu brutalitate, cu nervi şi exasperare, ci cu
mult calm şi tact, prin discuţii şi explicaţii
exemplificate din viaţa cotidiană, deoarece
după 8 ani dispune de facultăţi intelectuale şi
va înţelege, iar modelarea se face dacă ştim
cum să procedăm. Mai târziu, posibilitatea
părinţilor de influenţare va fi foarte slabă şi
fără nici un efect; va fi după cum a dovedit-o
viaţa, prea târziu, copilul va greşi, va suferi şi
noi rămânem cu regretele şi remuşcările.

Cunoscând capacităţile intelectuale ale
copilului, părinţii să-i pretindă însuşirea
cunoştinţelor ce se predau în şcoală. Unii părinţi
păcătuiesc enorm; când din dorinţa ca fiul (fiica)
lor să fie cel mai bun, pretind de la acesta mai
mult decât poate. Acest lucru va duce copilul la
supraefort, la extenuare şi, nu după mult timp,
la situaţia de a nu mai putea merge în pas cu
colegii, la nevroză şi repercusiuni fatale.

Părinţii trebuie să-i cunoască foarte bine
sarcinile şcolare şi extraşcolare, să-i creeze
condiţii materiale şi climatul de care are nevoie
pentru studiu, să-l sprijine în activităţile lui fără a
face marea greşeală de a-i îndeplini sarcinile
pe care şi le poate îndeplini singur; să exercite
permanent control şi supraveghere asupra
comportării şi manifestării lui, fără dădăceală şi
pisălogeală.

Să obişnuiască copilul să lucreze după
program – regim de zi, – pe care să-l respecte
cu strictele, să-şi înveţe mai întâi lecţiile şi apoi
să-şi efectueze temele, cu pauze între obiecte,
ca la şcoală, şi numai după ce în prealabil s-a

odihnit o oră (foarte important în această etapă la
cls. I-IV).

La fel de important este şi antrenarea după
puterile lor la treburile uşoare gospodăreşti ale
casei părinteşti, ale şcolii, curţii şi drumului, să
strălucească de curăţenie, plante ornamentale
şi flori, după care să fie apreciaţi nu neapărat
material, pentru formarea sentimentelor estetice.

 Copilăria îşi cere drepturile ei în toată
plenitudinea; copilul trebuie să-şi  trăiască
copilăria şi una dintre cerinţele acesteia, care
se găseşte pe prim plan, este joaca. Joaca
pentru copil este ceea ce este dragostea pentru
tânăr şi munca pentru adult.

Să-i lăsăm pe copii să se joace, dar să
avem mereu în minte întrebările „când, cum şi
cât să se joace?“ Iată cum regimul de zi şi puterea
exemplului îşi au o importanţă covârşitoare în
formarea deprinderilor de muncă, ordine şi
disciplină, ceea ce îi uşurează integrarea viitoare
în societate.

Nu uitaţi, dragi părinţi, care aţi fost, sunteţi
sau veţi fi că toate aceste metode şi procedee şi
multe altele trebuie aplicate în clasele I-IV - BAZA
ÎNVĂŢĂTURII DE CARTE.

Tu, învăţătoare sau învăţător, să nu te
angajezi în această profesie de „inginer al sufletului
omenesc“ dacă nu-ţi place, nu iubeşti copiii la fel
ca pe-ai tăi, dacă nu-ţi vibrează sufletul şi inima o
dată cu ale lor, cu micile aspiraţii şi dureri ale lor,
dacă nu te joci cu ei etc.

Patru ani de muncă neîntreruptă (conti-
nuitate obligatorie) la aceeaşi clasă, atât pentru
învăţător cât şi pentru părinţi, este o bază solidă
a învăţăturii de carte, de care depinde toate
celelalte trepte ale învăţământului, unde
învăţătura va fi foarte uşoară, atât pentru
profesor, cât şi pentru elev şi student.

Şi atunci hai, să nu mai uzităm atât de mult,
în vocabularul nostru, ca în această perioadă,
ca şi în alte ocazii, de cuvântul PROFESOR şi
nu de ÎNVĂŢĂTOR.

Oare, nu „Învăţătorul “, îl modelează pe
viitorul „OM“ pentru toată viaţa? Fie (ea) el:
educatoare, învăţătoare, profesoară, inginer,
medic, asistent, preot, ofiţer, jurist, scriitor,
academician, savant, inventator , aviator,
domnitor, rege, împărat, muncitor cu înaltă
calificare în toate domeniile, ţăran agricultor,
inclusiv cei din vârful ierarhiei sociale care nu
de multe ori sunt cei mai buni luptători şi apărători
ai pământului strămoşesc şi neamului românesc,
ai credinţei noastre ortodoxe.

Înv. Florica VLEJA

(va urma)
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Se apropie marea sărbătoare a Naşterii
Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul.

Cu câtă bucurie aşteaptă în special
copiii acest Crăciun! Ei sunt nevinovaţi şi
se bucură de darurile primite de la Moş
Crăciun, dar câte mame povestesc
copiilor adevăratul sens al acestei
sărbători, adică naşterea din Preasfânta
Fecioară Maria a Pruncului Iisus şi a
tuturor evenimentelor care au avut loc în
jurul acestei naşteri? Câte mame cântă
copiilor colindele frumoase în care se
spune cum S-a născut Domnul Iisus?

Cu durere constatăm că puţine mai
sunt mamele care povestesc copiilor cele
întâmplate atunci în Betleemul Iudeii. Iată,
legat de naşterea în peştera săracă şi rece,
de ieslea care L-a găzduit cu Pruncul Iisus,
ne vom pune următoarea întrebare: Oare
cum se află în momentul de faţă ieslea
sufletelor noastre? Copiii cei mai mici
desigur ca vor fi având ieslea sufletelor
curată şi luminată în care poate sălăşlui
Domnul Iisus, la fel cum luminată a fost şi
ieslea în care a sălăşluit Pruncul în peştera
cea rece. Ieslea a fost luminată de însăşi
sfinţenia Pruncului şi a fost înconjurată de
îngerii care-I cântau şi-L preamăreau. Aşa
săracă cum era, s-a dovedit a avea menirea
de a-L primi pe Domnul Iisus în ea.

Oare nu aşa ar trebui să fie curată,
simplă şi luminată ieslea sufletului nostru?
Nu aşa ar trebui să fie pentru a putea sălăşlui
acolo Pruncul Iisus? Da, aşa ar trebui, numai
că atâţia nu mai avem de mult ieslea
sufletului curată şi luminată de Duhul Sfânt.

Cei mai mulţi dintre noi avem astăzi
ieslea sufletelor umedă şi rece din pricina
grelelor păcate în care ne adâncim tot
mai mult. Cum ar putea sălăşlui acolo
Pruncul Iisus, cum ar putea suporta
duhoarea păcatelor noastre, răceala
faptelor de milostenie, îngheţul faţă de
aproapele nostru...

Niciodată Domnul Iisus nu va putea
sălăşlui într-o astfel de iesle, dar să se
mai apropie măcar. În ieslea din peştera
Betleemului, chiar dacă erau paie, chiar
dacă era sărăcăcioasă şi nu avea saltele
moi, Domnul Iisus a stat cu plăcere pentru
simplitatea ei, pentru a demonstra

omenirii că El nu a venit să trăiască în
lux, în bogăţie, ci a venit simplu, în chip
smerit, pentru a sluji oamenilor, pentru a-i
scoate din robia păcatelor. A venit pe lume,
într-o peşteră săracă, rece, dar care s-a
încălzit de la lumina pe care o iradia
Pruncul cel Sfânt. A locuit în iesle pe paie
înconjurat de animalele care suflau să-I
facă căldură. Acea iesle a fost cel mai
curat loc, deoarece a voit Pruncul să stea
în ea. O, dacă am putea să avem ieslea
sufletelor noastre curată precum este
inima pruncilor, ar fi o fericire de nespus,
deoarece ar locui acolo cu mare bucurie
Domnul Iisus în chip de Prunc.

Cu mare durere constatăm însă ca
ieslea sufletului nostru este rece, întunecată,
umedă din pricina grelelor păcate, de
duhoarea pe care o împrăştie aceste
păcate şi desigur că Pruncul nu ar sălăşlui
niciodată într-o astfel de iesle. Cutremurător

ar trebui să ne fie numai gândul că Pruncul
nu se apropie de noi niciodată până nu ne
vom curăţi cum se cuvine ieslea sufletelor.

Ar trebui să curgă fluvii de lacrimi pentru
a albi ieslea întunecată a sufletelor noastre.

Indiferenţa oamenilor este atât de
mare încât ne îngrozim de câtă putere
are diavolul asupra lor de-i face
inconştienţi de ceea ce-i aşteaptă după
moarte. Le arată faptele cele groaznice a
fi bune şi frumoase, le ţine ochii sufletului
închişi, inima înlănţuită şi încătuşată în
păcate ca să nu poată face nimic.

Pentru aceasta este nevoie de
rugăciune puternică, de post, de fapte de
milostenie, de pocăinţă cu lacrimi amare
pentru îndepărtarea răului. Până nu vom
spăla ieslea sufletelor cu lacrimi, cu
aghiasmă, n-o vom înmiresma cu tămâie
pentru a fi curată şi luminată ieslea
sufletului ş i a îndepărta duhoarea
păcatelor, Pruncul Iisus nu va sălăşlui
acolo, El va sta afară trist şi va aştepta cu
răbdare să fie primit aşa cum se cuvine
înăuntru. Şi asta doar cât vom fi în viaţă,
căci altfel Domnul ne va spune: Ai avut
destul timp în viaţa ta de pe pământ să te
pocăieşti, să-ţi cureţi ieslea sufletului, dar
nu ai vrut. Eu am aşteptat destul!

Şi astfel ne vom duce în iad, în locul
cel înfricoşat. Să ne străduim deci să ne
facem ieslea sufletelor voastre asemenea
celei din peştera din Betleem, încât să
poată sălăşlui în ea Pruncul Iisus şi să
fim binecuvântaţi de El.

Dumnezeu să ne ajute şi să ne
lumineze mintea şi inima tuturor pentru a
avea puterea să ne lepădăm de păcatele
grele ce sălăşluiesc în ieslea sufletelor
noastre, pentru a putea locui în ea cu
plăcere, Domnul Iisus. Ajută-ne, Doamne
Iisuse, să Te putem primi pe Tine ca să
primim binecuvântarea Sfântului Duh şi să
câştigăm viaţa împreună cu Tine în
Împărăţia Ierusalimului Ceresc! Iar bucuria
Sărbătorilor de Crăciun şi a Anului Nou să
ne lumineze sufletul pentru a putea bucura
la rândul nostru şi pe cei aflaţi în nevoi.

Doamne Iisuse, ajută-ne!

Doina Maria RUSU OLARU

Colind
Doamne, Doamne, sã cobori

dar sã nu Te înfiori
de întunecimea

sufletelor noastre
ºi de sãrãcimea

faptelor mãiestre.

Doamne, Doamne, sã cobori,
Sã vii cu rouã din zori

ca sã luminezi
ieslea sufletului rece

ºi sã-nmiresmezi
viaþa care trece.

Coboarã Doamne, îndatã
vino, pe-o razã, curatã

ca sã ne sfinþeºti
ieslea sufletelor noastre

sã o rãcoreºti
cu privirile-Þi albastre.

Coboarã Doamne, coboarã
cãci noi, prin Sfânta Fecioarã

aflat-am sfinþirea
Cu-a Ta mântuire

Ce-alungã mâhnirea
ªi toarnã iubire.
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Desigur cã modul cel mai uºor
pentru un tânãr de a rezolva aceastã
problemã (curãþia vieþii sexuale de
pânã la cãsãtorie, n.n.), ar fi ca el sã
iubeascã pe cineva. În cazul acesta, el
ar înþelege în mod instinctiv falsitatea ºi
tot neadevãrul care zac în satisfacerea
exterioarã a impulsurilor sexuale ºi ºi-ar
putea da seama cã, iubind o fatã, el
aparþine acesteia nu numai cu sufletul,
ci ºi cu trupul. Este deci un furt, o
adevãratã tâlhãrie, o minciunã dintre
cele mai mari ºi mai sfruntate, atunci
când tânãrul, iubind o fatã, se dedã totuºi
viciului despre care am vorbit sau vieþii
sexuale înainte de cãsãtorie. În numele
fetei iubite, în numele iubirii delicate ºi
fierbinþi pe care o nutreºte pentru ea,
tânãrul este dator sã rãmânã curat. ªi
motivul acesta al curãþiei de foarte
multe ori ajutã tinerilor sã biruie ispita
care îi ademeneºte. Este un motiv
puternic, dar cu toate acestea insuficient,
deoarece el poate acþiona numai la aceia
cãror suflet este stãpânit de iubire.

Dar iubirea nu se poate provoca în
chip artificial. Ea este, în sensul acesta,
„o întâmplare“, care nu depinde câtuºi
de puþin de voinþa celor care se iubesc.
Este bine deci de aceia al cãror suflet
este plin de iubire, mai ales când iubirea
lor este împãrtãºitã ºi nu rãmâne fãrã
rãspuns, cãci aceastã iubire va fi pentru
ei întocmai ca o forþã creatoare în toate
privinþele ºi, ca atare, ºi în lupta cu
viciul, care se va putea da în numele
curãþiei lor sexuale.

Dar oare, nu mai existã ºi alte
motive pentru pãstrarea curãþiei
sexuale, în afarã de acela al iubirii?

Al doilea motiv pentru pãstrarea
curãþiei poate fi „grija de a te pãzi pe
tine însuþi“, dorinþa de a merge pe calea
binelui ºi a adevãrului. Este drept cã
motivul acesta comparativ, numai
rareori deþine o putere suficient de
mare, cãci numai foarte puþine firi, în
virtutea darului inerent pe care îl au,
tind de la sine spre autodesãvârºire.
Tendinþa de a deveni mai buni, de a
înãbuºi toate neputinþele ºi de a depãºi

toate potrivniciile firii este o tendinþã
asceticã ºi este cu atât mai puternicã
în noi, cu cât înaintea noastrã
strãluceºte un ideal care ne îmbie ºi ne
atrage spre el.

Acest fapt se petrece, în mod
deosebit, acolo unde existã o viaþã
religioasã. Aici motivele curãþiei capãtã
o expresie deosebit de puternicã. În
cadrul vieþii religioase, tânãrul tinde sã
devinã curat nu în numele sãu propriu,
ºi nu numai în numele autodesãvârºirii,
ci din iubire faþã de Dumnezeu, faþã
de sfinþi ºi din iubire faþã de Maica
Preacuratã a lui Dumnezeu. Prezenþa
lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu,
întocmai ca razele cele strãlucitoare ale
soarelui, pãtrund adânc în suflet ºi îl
lumineazã ºi fac ca orice patã, cât de
micã, ce s-ar gãsi în suflet, sã-i producã
tânãrului stare de chin ºi de alarmã.

Creatoare în viaþa religioasã,
pentru toþi, este taina spovedaniei –
taina ridicãrii noastre ºi a îndepãrtãrii
depline ºi reale din noi a pãcatelor pe
care le-am sãvârºit, prin care este
readusã curãþia dintru început a
sufletului nostru. Dacã ne vom pocãi
înaintea lui Dumnezeu pentru pãcatele
noastre ºi vom primi, prin preot, ca
urmare a pocãinþei noastre, iertarea de
pãcate, pãcatele vor fi alungate din
sufletul nostru, care se va reînnoi ºi se
va elibera de povara cea grea, regãsind
curãþia pierdutã. Îndeosebi în lupta cu
viciul ascuns, despre care am vorbit
mai înainte, ajutorul pe care îl poate da
viaþa religioasã este deosebit de mare.

Pe de o parte, motivele curãþiei
cuprinse în orientarea sufletului cãtre
Dumnezeu, prin forþa lor, covârºesc
toate celelalte motive; avântul creator
al sufletului se hrãneºte ºi se încãlzeºte
din toatã acea sfinþenie, cãreia noi ne
închinãm, ºi niciodatã nu slãbeºte, ci
dimpotrivã, sporeºte o datã cu
creºterea noastrã în viaþa spiritualã. Pe
de o altã parte, forþa curãþitoare a
pocãinþei ne restituie, în mod real,
curãþia sufletului pe care am pierdut-o
ºi ne redã energia necesarã pentru a
învinge ispitele.

Ceea ce este esenþial în lupta pentru
pãstrarea curãþiei ºi ceea ce are
importanþã nu numai pentru obþinerea
biruinþei împotriva viciului ascuns, dar
ºi în orice altã luptã cu ispitele, este
puterea de stãpânire a imaginaþiei.
Toate ademenirile spre pãcat au ca bazã
excitarea imaginaþiei noastre, iar lupta
cu pãcatul este foarte grea atunci când
lucrarea imaginaþiei nu este opritã în timp.

Bifurcarea dintre sexualitate ºi
eros, care apare ca defect natural al
maturitãþii noastre sexuale, ºi realizarea
desãvârºitã a armoniei dintre ele, a
orânduirii vieþii noastre sexuale, care
constituie problema cea mai impor-
tantã, sunt ºi ele în mod deosebit
tributare imaginaþiei. Imaginaþia
sexualã este întotdeauna o imaginaþie
necuratã, deoarece descãtuºeazã ºi dã
frâu liber acelor impulsuri care apar ca
normale ºi sãnãtoase numai atunci când
sunt cuprinse în avântul integral al iubirii,
în viaþa integralã de familie. Separate
de aceastã integritate a lor, impulsurile
sexuale calcã în picioare norma
fundamentalã a vieþii, iar imaginaþia
devine o adevãratã sursã de otravã.

La vârsta tinereþii, când nu existã o
trãire deplinã ºi integralã a sexului –
deoarece aceasta se realizeazã numai
în viaþa de familie – trezirea imaginaþiei
sexuale se face în chip deosebit de uºor.
Tocmai pentru aceasta, trebuie luptat din
toate puterile împotriva ei, pentru a nu i
se da nici un strop de libertate. Îndeosebi
în ceea ce priveºte dezvoltarea viciului
ascuns despre care am vorbit, imaginaþia
sexualã are un rol imens.

Cine vrea sã se lupte în sine cu
viciile ascunse nu numai cã trebuie sã
nu-ºi alimenteze imaginaþia, dimpotrivã,
este dator sã stãvileascã din toate
puterile lucrarea ei. Într-un stadiu
înaintat, veninul imaginaþiei necurate
pãtrunde în suflet atât de adânc, încât
a lupta împotriva lui este aproape cu
neputinþã. Iatã pentru ce dezvoltarea
unilateralã a imaginaþiei este
primejdioasã.

Reiese, oare de aici, cã trebuie sã
luptãm, în general, cu toatã puterea

(urmare din numãrul trecut)
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(va urma)

Prof. V. V. Zenkovschy

împotriva imaginaþiei, pentru a o înãbuºi
încã din copilãrie?

O astfel de concluzie ar fi cu totul
greºitã pentru cã forþa ºi influenþa
imaginaþiei curate sunt atât de
importante ºi de valoroase, încât fãrã
ele ar fi cu neputinþã a se înainta pe
calea rânduielii în ceea ce priveºte
viaþa noastrã spiritualã.

În ascetica romano-catolicã, imagi-
naþia este recunoscutã a fi una din forþele
active principale. Noi ortodocºii, nu suntem
însã de pãrerea aceasta. La noi principiul
suprem al sãnãtãþii spirituale este starea
de curãþie sufleteascã, principiul „trezviei“.
Principiul acesta al trezviei, care înseamnã
seninãtate ºi luminarea conºtiinþei, pune
anumite graniþe imaginaþiei, cãci fãrã
aceste graniþe viaþa spiritualã este
ameninþatã de altã primejdie, aceea a
„rãtãcirii“, cum se spune în ascetica
noastrã, adicã primejdia de a cãdea, pe
nebãgate de seamã, în adorarea minciunii
ºi a neadevãrului.

Dar dacã ascetica noastrã ortodoxã
pune graniþe imaginaþiei, aceasta se
întâmplã numai în ceea ce priveºte
lucrurile de jos ºi lumeºti. Dimpotrivã,
în ceea ce priveºte lucrurile de sus,
adicã cele cereºti, imaginaþia nu este
stãvilitã de nici o graniþã pentru cã nu
poate sã existe nici o primejdie, întrucât
ea are un caracter deosebit de curat.
Pe de altã parte, puterea erosului din
noi, care acþioneazã asupra imaginaþiei,
îi dã acesteia un caracter de curãþie, un
caracter de înstrãinare de lume, un
caracter de renunþare la toate cele din
jurul nostru.

Astfel, la adolescenþi, imaginaþia
romanticã nu numai cã este liberã de
orice atac al sexualitãþii, dar chiar se
înstrãineazã, se depãrteazã de orice
aluzie la sexualitate. Dezvoltarea la
infinit a unei astfel de înstrãinãri
romantice devine, de asemenea,
primejdioasã, pentru cã ea creeazã o
înclinare spre visare, imprimã pecetea
unui caracter fantezist, care conduce
adeseori, îndeosebi la fete, atunci când
încep viaþa de familie, la tragedii grele,
uneori ireparabile.

Dezvoltarea unilateralã a imagi-
naþiei romantice îºi are ºi ea pãrþile ei
primejdioase, ca ºi dezvoltarea
unilateralã a imaginaþiei sexuale. De
aceea este necesarã nu îndepãrtarea
definitivã a puterii de imaginaþie, ci
cultivarea corectã a ei. Þinând seama
de bifurcarea sexualitãþii ºi a erosului,
care apare ca o defecþiune carac-
teristicã, fireascã a tinereþii, e necesar
sã se urmãreascã cu orice preþ ca
imaginaþia sã fie totdeauna de partea
erosului, ºi nu a sexualitãþii.

Dupã convingerea mea, imaginaþia
are o foarte mare însemnate în viaþa
sexului, în orânduirea sau dezorga-
nizarea sa. Forþa imensã a imaginaþiei
ºi impetuozitatea ei sunt cu neputinþã
de stãvilit. Ea apare, astfel, ca o forþã
sinistrã, primejdioasã ºi aceasta pentru
cã noi nu suntem capabili sã o
direcþionãm aºa cum trebuie, dar ºi
pentru faptul cã ea, neavând hotare,
ne face sã pierdem simþul realitãþii, sã
pierdem controlul subconºtient al
instinctului de conservare ºi sã ne
dedãm pasiunilor noastre ca ºi cum am
fi îmbãtaþi de ele.

Dezvoltarea nereþinutã a imagi-
naþiei, rupându-ne de lumea realã, ne
poate duce la pierderea echilibrului
sufletesc. Tirania ei este cu atât mai
primejdioasã, cu cât pune stãpânire
totalã asupra sufletului nostru,
dãruindu-i un fel de desfãtare supremã.
Într-adevãr, emoþiile estetice, de care
sufletul, fiind desfãtat, poate atinge
limitele incomparabile ale bucuriei, nu
pot fi accesibile sufletului nostru, dacã
nu lucreazã în noi imaginaþia. Pe de altã
parte, nu este mai puþin adevãrat cã în
activitatea imaginaþiei existau
totdeauna cel puþin o micã parte din
aceastã îmbãtare esteticã; e de ajuns
sã ne gândim la starea aceea plãcutã
a reveriilor.

Imaginaþia este o forþã uriaºã,
creatoare, dar în acelaºi timp ºi sinistrã
ºi înfiorãtoare pentru suflet. Ca atare,
este imperios necesar ca ea sã fie
stãpânitã de noi, dar nu existã nici un
alt mijloc de a o putea stãpâni, decât

dându-i o îndrumare corectã. A înãbuºi
miºcarea imaginaþiei este ceva
primejdios, iar uneori absolut cu
neputinþã.

Aristotel învãþa despre acþiunea
purificatoare a artei spunând cã atunci
când venim în contact cu lumea ei,
introducem în sufletul nostru acel mare
principiu al ritmului, care înnobileazã
sufletul ºi corpul, care ne elibereazã de
tot ceea ce este grosolan ºi întunecos
ºi ne cheamã la înfrumuseþare ºi la
transfigurare. Este adevãrat cã arta,
de multe ori, aºa cum vedem chiar ºi
în contemporaneitate, cuprinde ºi opere
cu douã înþelesuri. De aceea, efectul
artei asupra noastrã este dublu: arta
înalþã sufletul, dar nu este mai puþin
adevãrat cã de multe ori strecoarã ºi o
dozã de venin în el. Constatarea
aceasta este ceva îndeobºte admis.
Aceasta nu înseamnã, însã, cã trebuie
sã lãsãm ca rãul sã pãtrundã în sufletul
nostru, ci trebuie sã luptãm pentru a-l
înlãtura ºi a alege în mod conºtient ºi
liber binele. Astfel, rãul care ar
pãtrunde prin artã în sufletul nostru,
poate fi mult mai uºor învins decât rãul
din viaþã. Avem o singurã datorie: sã
ajutãm sufletul nostru sã biruie ispita ºi
sã iubeascã binele.

Toate acestea ne ajutã sã
pãtrundem latura întunecoasã ºi grea
a vieþii intime, legatã de imaginaþie.
Ar fi o greºealã foarte mare dacã am
cãuta sã înãbuºim imaginaþia sexualã.
Experienþa spiritualã din trecut, a
sihaºtrilor ºi a asceþilor, ne este izvor
de învãþãminte. Lupta directã
împotriva unui rãu fortificã ºi mai mult
interesul sufletului  pentru ceea ce
noi cãutãm sã combatem. Avem
datoria, însã sã punem în evidenþã
partea luminoasã ºi bunã din ceea ce
tulburã la un moment dat sufletul, iar
atunci imaginaþia nu va mai apãrea
ca un vrãjmaº, ci ca un prieten, nu
ca un ispititor, ci ca un salvator al
sufletului nostru.
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Dacă în unele articole anterioare ne-am
străduit să prezentăm faptele de eroism legendar
al ostaşilor români din compunerea Regimentelor
27 şi 15 Infanterie şi ale primului Batalion de
Vânători de munte din Armata Română în timpul
Primului Război Mondial, considerăm că ne facem
o datorie de conştiinţă dacă vom exprima
recunoştinţa noastră şi pentru jertfa unei alte
categorii de luptători care, deşi erau instruiţi
pentru apărarea fruntariilor ţării îndeosebi pe timp
de pace, nu au ezitat nici o clipă să-şi sacrifice
viaţa pentru apărarea independenţei ş i
suveranităţii ţării, a pământului sfânt strămoşesc
şi a fiinţei naţionale a poporului român.

Acţiunile de luptă ale grănicerilor români în
timpul Primului Război Mondial au fost de mare
amploare şi de un eroism legendar, dar cu acest
prilej ne propunem să prezentăm succint faptele
lor de arme în zona unde noi, cei din depresiunea
Tazlău-Caşin şi de pe Văile Trotuşului, Oituzului,
Caşinului şi Tazlăului am trăit, am trudit, am sperat
şi sperăm într-un destin mai bun pe verticala
timpului şi a dăinuirii.

De la intrarea României în Război (15 august
1916) şi până în primăvara anului 1917, în mai
puţin de un an, pe timpul retragerii pe direcţia
Ploieşti, Buzău, Râmnicul Sărat şi al apărării din
Munţii Vrancei, Regimentul I Grăniceri a pierdut
4088, iar Regimentul 2 Grăniceri, 2976 de oameni.
Cunoscând că, în acel timp, un regiment avea
aproape 3400-3600 de oameni, rezultă că numai
în această etapă a Războiului cele două regimente
de grăniceri a pierdut fiecare mai mult de câte un
rând de efective, fapt care exprimă duritatea
acţiunilor de luptă prin care au trecut.

Ca urmare a eroismului dovedit, în ianuarie
1917, drapelele ambelor Regimente au fost
decorate cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul“. Cu
acest înalt ordin au mai fost decoraţi colonelul
Gheorghe Cantacuzino, locotenent-colonelul
Nicolae Dumitriu, căpitanii Ion Popovici,
Gheorghe Calistrat şi locotenentul Gheorghe
Enescu; au fost distinşi cu Ordine şi Medalii
Româneşti: cu „Steaua României“ zece ofiţeri;
cu „Coroana României“ nouă, şi cu alte decoraţii
121 cadre şi militari în termen. A mai fost decorat,
post-mortem, cu „Steaua României“, căpitanul
Octavian Isbăşeşcu. Pe timpul cât se găseau în
curs de reorganizare şi dotare la sud de Huşi,
cele două Regimente au fost inspectate de
Comandamentul Corpului Grănicerilor, generalul
Theodor Râmniceanu, iar în zilele de 25 şi 26
mai 1917, după ce se constituiseră în Brigada I

Grăniceri, au fost vizitate de Şeful Misiunii Militare
franceze, generalul Henri Berthelot are a elogiat
faptele de vitejie ale celor două unităţi şi, în nu-
mele Şefului Statului Francez, a înmânat
Comandantului Regimentului I Grăniceri,
colonelului Gheorghe Cantacuzino, Ordinul
„Legiunea de Onoare“, iar maiorului Dragu
Buricescu, sublocotenentului Leonte Scarlat,
sergentului Ion Ardelanu şi altora, Medalia „Croix
de Guerre“.

În primăvara anului 1917, inamicul a
intensificat încercările de rupere a apărării
trupelor române în sud-vestul Moldovei, pentru
a-şi deschide drumul către Iaşi, în scopul scoaterii
României din Război. Una din ultimele încercări
a fost ofensiva declanşată în zona Oituz cu o
grupare care urmărea să înainteze apoi pe Valea
Trotuşului spre Adjud, unde se stabilise să facă
joncţiunea cu o altă grupare care lovea din sud
pe direcţia Odobeşti-Mărăşeşti-Adjud, pentru a
încercui forţele Armatei a II-a dispusă în apărare
în Munţii Vrancei.

Marele Cartier General Român a hotărât
să oprească ofensiva grupării inamicului din zona
Oituz, printr-o contralovitură, şi să nimicească
gruparea principală a acestuia din poarta
Focşanilor, prin trecerea la contraofensivă în
sectorul Mărăşeşti. Pentru oprirea grupării
inamice de ofensivă din zona Oituz, Armatei a II-a
i s-au subordonat unele mari unităţi, printre care
şi Brigada I Grăniceri, comandată de colonelul
Gheorghe Cantacuzino. Brigada terminase
completările şi efectuase o scurtă perioadă de
instruire în zona de dislocare de lângă Huşi. În
zorii zilei de 29 iulie 1917, când ofensiva
inamicului era în curs de desfăşurare pe
aliniamentul Măgura Caşinului, est Grozeşti, nord-
est Dealul Coşna, Vârful Cireşoaia, această mare
unitate, după un marş de 32 de zile, a ajuns la
Oneşti şi a fost pusă la dispoziţia Corpului IV
Armată. Pentru participarea la contralovitură,
Regimentul II Grăniceri (minus Batalionul III),
comandat de locotenent-colonelul Dumitru
Rădulescu, în subordinea Diviziei I Cavalerie, a
ocupat poziţia de plecare în sectorul central al
fâşiei Corpului IV Armată, la piciorul pantelor de
est ale Dealului Coşna, iar Regimentul I
Grăniceri, comandat de locotenent-colonelul
Nicolae Dumitriu, întărit cu Batalionul III din
Regimentul II Grăniceri, în sectorul de sud, la
piciorul pantelor de est ale dealului Bâtca Carelor
(la imediat nord Măgura Caşinului). Deplasarea
pe poziţiile de plecare s-a făcut pe subunităţi, în

condiţii foarte grele, impuse de terenul accidentat
şi de focul inamicului.

În dimineaţa zilei de 31 iulie 1917, la ora
8:00, după o pregătire de artilerie care durase
trei ore, în sectorul central, Regimentul II Grăniceri
(minus Batalionul III), în cadrul celorlalte forţe din
Divizia I Cavalerie, cu un sprijin puternic de
artilerie, a trecut la atacul inamicului de pe dealul
Coşna. Atacul a fost întâmpinat cu foc intens de
baraj, însă grănicerii nu s-au oprit până la o sută
metri de creastă, unde au fost imobilizaţi de inamic
timp de două ore cu foc concentrat, executat cu
toate categoriile de armament. Primul Batalion
care a ajuns la creastă a fost Batalionul I Grăniceri
comandat de maiorul Alexandru Costăchescu.
Prin foc şi manevre iscusite, la ora 11:45, el a
pus stăpânire pe cota 789, înălţimea dominantă
a regiunii, care era obiectivul zilei. Respingând
contraatacurile furioase ale inamicului, grănicerii,
cavaleriştii şi infanteriştii au cucerit toată creasta
dealului de pe care se vedea către sud-vest,
frontiera pe linia pasului Oituz, pe unde treceau,
din Transilvania în sudul Moldovei, rezervele şi
materialele trupelor invadatoare.

Timp de două zile, au stăpânit grănicerii şi
cavaleriştii această înălţime care domina, în
dreapta, valea cu râul Slănic, iar în stânga valea
râului Oituz şi localitatea Grozeşti. Pierderile în
încleştările de pe dealul Coşna au fost mari. Aici
au căzut la datorie şi caporalul grănicer
Constantin Muşat, care, la 16 decembrie 1916,
în luptele de la Râpa Roşie, rămăsese fără
antebraţul stâng.

În această zi de 31 iulie, în sectorul de sud,
cuprins între Valea Oituzului şi Măgura Caşinului,
Regimentul I Grăniceri şi Batalionul III din
Regimentul II Grăniceri au trecut la atac, pe două
eşaloane, împotriva inamicului de pe dealurile
Bâtca Carelor şi Chioşurile, au depăşit pârâul
Curiţa şi, trecând printr-un baraj de artilerie,
aruncătoare şi foc de mitraliere, au ajuns la
reţeaua de sârmă unde au fost oprite timp de
patru ore. Până seara, au reluat atacul de şase
ori, fără a reuşi să se apropie de creasta dealului
Chioşurile care erau obiectivul zilei. Cele patru
batalioane s-au constituit în şaisprezece valuri
de asalt şi au respins zece contraatacuri, cucerind
repetat unele aliniamente importante. La Bâtca
Carelor şi dealul Chioşurile, Regimentul I
Grăniceri a dat „cele mai sângeroase lupte din
timpul Primului Război Mondial“. Aici au murit
eroic opt ofiţeri, între care maiorul Petre Caracaş,
comandantul Batalionului III, şi patru căpitani,
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comandanţi de companii, nouăsprezece ofiţeri şi
subofiţeri au fost răniţi, peste 1200 de gradaţi şi
soldaţi şi-au pierdut viaţa şi 325 au fost răniţi. Cei
rămaşi au apărat cu fermitate aliniamentul cucerit,
până în dimineaţa de 3 august când l-au predat
Brigăzii II Cavalerie şi au fost retraşi pentru
refacere la Oneşti, în rezerva Corpului IV Armată.

În ziua de 3 august, reluând ofensiva pentru
a rupe apărarea Corpului IV Armată Român, în
scopul ajungerii în Valea Trotuşului şi apoi la Adjud
de unde să lovească în spate gruparea română
de la Mărăşeşti, inamicul a respins Brigada II
Călăraşi care s-a retras de pe dealul Chioşurile,
la Bâtca Carelor. Pentru refacerea poziţiilor
pierdute, comandantul Corpului a scos Regimentul
II Grăniceri de pe dealul Coşna, a contraatacat la
sud de Grozeşti şi a cucerit creasta Runcului,
dealul Sticlăriei şi dealul Chioşurile, alungând pe
inamic către sud-vest, în valea Leşunţului.

În ziua de 6 august, inamicul a revenit şi a
atacat în sectorul de centru pentru a recuceri
dealul Coşna, precum şi în sectorul de sud pentru
a reocupa dealul Sticlăriei şi creasta Runcului.
Pentru rezolvarea situaţiei create în această zi,
în zona Oituz (când şi la Mărăşeşti inamicul făcea
eforturi să rupă frontul românesc şi să înainteze
către Adjud), comandantul Corpului IV Armată a
trimis în sprijinul trupelor de pe dealul Coşna
două batalioane din Regimentul I Grăniceri ce
se afla la Oneşti, dar acestea au fost respinse şi
au trecut la apărare pe marginea de vest a
localităţii Nicoreşti. Ulterior, aici au fost introduse
în luptă toate forţele Regimentului I Grăniceri.

În sectorul de sud, Regimentul II Grăniceri
care primise al treilea Batalion de la Regimentul
I Grăniceri, a respins atacul inamicului de pe
creasta muntelui şi dealul Sticlăriei, înregistrând
14 morţi şi 141 răniţi.

În ziua următoare, trupele Corpului IV
Armată, între care şi Brigada I Grăniceri au întărit
apărarea pe aliniamentul vest Tiseşti-Nicoreşti-
Grozeşti-creasta Runcului- dealul Sticlăriei de
pe care au respins ulterior toate atacurile
inamicului, încheind, la 9 august 1917, bătălia de
la Oituz, al cărei succes a contribuit la obţinerea
victoriei de la Mărăşeşti. În această bătălie s-a
acoperit de glorie şi Brigada I Grăniceri, ambele
Regimente ale acesteia, confirmând încă o dată
eroismul pentru care, anterior fuseseră distinse
cu ordinul „Mihai Viteazul“. Ele au lăsat pe câmpul
de onoare de la Oituz, pentru întregirea Patriei,
28 de ofiţeri, 22 subofiţeri şi 2506 soldaţi şi gradaţi.
Printre eroii Brigăzii I Grăniceri căzuţi în zona
luptelor de la Oituz se găseşte şi căpitanul francez
Ioseph Strecher, mort la 5 august 1917, în rândul
grănicerilor români, în timpul unei îndrăzneţe
acţiuni de nimicire a unui lunetist inamic.

General Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

În aceastã toamnã prelungitã ºi
neaºteptat de cãlduroasã, am avut
ocazia sã urc de douã ori pe plaiurile
Cireºoaiei. La început de septembrie, cu
o echipã a televiziunii române, a doua
oarã de Ziua Vânãtorilor de Munte,
comemoratã pe 3 noiembrie în
vecinãtatea Mãnãstirii Cireºoaia. Un
subiect atins în ambele ocazii a fost cel
legat de „Masa Reginei”, o poianã situatã
la 1,5 km de Mãnãstirea Cireºoaia.

Deºi acest subiect l-am abordat ºi
în lucrarea noastrã Istoria ilustratã a
oraºului Târgu Ocna din cele mai
vechi timpuri pânã la 1918 (Oneºti,
Ed. Aristarc, 2003), el meritã a fi
cunoscut de cât mai mulþi cetãþeni ai
oraºului, inclusiv de cãtre cititorii
revistei „Sarea Pãmântului”.

Bãtãlia de la Cireºoaia, care a
cunoscut trei etape în lunile august-
septembrie 1917, a rãmas în cãrþile de
istorie pentru dramatismul luptelor purtate
aici ºi a faptului cã a fost ultima bãtãlie
de pe frontul românesc. Pe aceste locuri
legendare au pãºit, printre alþii, Regele
Ferdinand, Regina Maria, practic toatã

familia regalã, generalii Alexandru
Averescu, Arthur Vãitoianu ºi mulþi alþii.

În toamna anului 1917, viziteazã linia
frontului istoricul Gheorghe I. Brãtianu care
arãta, în Cuvinte cãtre români, cã liniile
frontului erau atât de apropiate încât a reuºit
sã facã schimb de ziare cu un ofiþer inamic.
Tot istoricul relateazã ºi prima vizitã pe care
Regina Maria a fãcut-o în aceastã zonã.
„Regina a sosit fãrã veste în pãdurile
Cireºoaiei ºi a stãruit sã pãºeascã pânã în
ºanþurile cele mai înaintate ale noastre.
Camarazii mi-au arãtat pe urmã locurile pe
unde cãlcase postul trãgãtorului de la
margine de traseu, la câþiva metri de ºanþul
duºman, de care îl despãrþea reþelele de
sârmã ghimpatã, în desiºul codrului”.

Regina Maria povesteºte pe larg, în
Povestea vieþii mele, cele trei vizite
pe care le-a fãcut împreunã, fie cu
Regele Ferdinand, fie cu prinþul Carol,
pe aceste locuri legendare. În vizita din
toamna lui 1917, amintitã ºi de Gheorghe

I. Brãtianu, Regina Maria remarca: „A
fost o plãcere sã vãd uimirea încântatã
a soldaþilor când mã zãrirã [...] Aceastã
vizitã fãcutã soldaþilor mei a fost o mare
învãþãturã pentru mine, iar pentru ei o
bucurie aproape cucernicã”.

În primãvara anului 1918, pe 25
martie/7 aprilie, Regina Maria revine la
Cireºoaia. „Vizitarãm toate fostele poziþii
ºi generalul Vãitoianu ne explicã la faþa
locului, toate bãtãliile. Mã simþeam
ucigãtor de mâhnitã încât ºi trupul mi-era
obosit de atâta mâhnire.[...] Peste tot
locul mici morminte pãrãsite, fãrã nume,
risipite ici ºi colo pe câmpul de bãtãlie,
privind în veºnicã singurãtate splendidul
peisaj de pe vârful muntelui. Acolo unde
cursese sângele ºiroaie, creºteau acum
în stufoase ºi mari rãzoare, micºunele,
parcã ºi-ar fi ales anume sã înfloreascã
pe locul unde îºi scurseserã sângele
atâtea trupuri tinere. Iarba ºi pajiºtile
erau toate cenuºii de praf, contrastând
ici ºi colo coloritul nemaipomenit de viu
al micºunelelor. Poate cã strãlucitoarea
lor culoare era datoritã faptului cã
rãdãcinile se hrãniserã cu sângele
eroilor...[...] Pe atunci mã aflam într-o
lume vie, fremãtând de dorinþa arzãtoare
de a lupta. Fiecare soldat era sigur de
puterea lui ºi aprins de râvna de a învinge
pe duºman. Acum nu mai sunt aici
decât aºezãrile pãrãsite... Pãrãsite, dar
nu predate în urma unei lupte. Faþã în

Prof. Corneliu STOICA

(continuare în p. 14)

Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei
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faþã cu tranºeele noastre, erau tranºeele
duºmane, foarte aproape, depãrtate abia
de câþiva metri. Au ieºit din tranºee
câþiva ofiþeri austrieci, care ne-a salutat.
Într-adevãr, e o stare de lucruri ciudate.
Toate astea îmi îmbolnãvesc trupul ºi-mi
ostenesc sufletul. Îmi simþeam lacrimile
gata sã curgã. De fapt îmi venea foarte
greu sã mã întorc pe aceste locuri.
Singura mea mulþumire a fost sã rostesc
câteva rugãciuni lângã mormintele
pãrãsite ale soldaþilor” . Regina Maria
fusese însoþitã în aceastã vizitã
memorabilã de Regele Ferdinand.

Pe 6/19 august 1918, Regina Maria
face cea de a treia vizitã în zona Cireºoaia
ºi Coºna împreunã cu principele Carol,
principele Nicolae, principesa Elisabeta
ºi principesa Maria. Sus, pe Cireºoaia,
mormintele pãrãsite „au fost plivite ºi
însemnate cu cruci albe de mesteacãn”.
Pentru a comemora un an de la eroicele
lupte duse pe aceste meleaguri, s-a
sãpat, într-o poianã situatã pe versantul
nord-vestic al dealului Vrânceanu, un ºanþ
circular cu diametrul de 50 m ºi o
adâncime de 50 cm. Invitaþii, între care ºi
familia regalã, s-au aºezat pe taluzul
exterior al ºanþului, iar pe taluzul interior,
pe ºtergare aºternute pe iarbã, li s-a servit
masa. Familia regalã a fost reprezentatã
prin Regina Maria, principii Nicolae ºi
Carol ºi principesele Elisabeta ºi
Mãrioara. Lipsea Regele Ferdinand,
rãmas în autoexil la Bicaz în semn de
protest faþã de situaþia precarã a
României din 1918, când va refuza
ratificarea tratatului de la Bucureºti ºi
promulgarea legilor guvernului progerman
a lui Alexandru Marghiloman. La aceastã
comemorare au mai participat numeroºi
ofiþeri ºi soldaþi aflaþi în acel sector al
frontului, precum ºi numeroºi locuitori din
Târgu-Ocna ºi împrejurimile sale, care au
înconjurat cu multã cãldurã pe membrii
familiei regale. Acest eveniment a fost
imortalizat de fotograful bârlãdean Stanciu
Kotetschi. Fotografia a fost transmisã de-a
lungul timpului unor persoane din Târgu-
Ocna, C. Constantinescu, Sandu Teodor
ºi Nicolae Costin, ajungând în arhiva
Muzeului Militar Central din Bucureºti. O
copie este expusã în muzeul
Monumentului Eroilor, de pe Muntele
Mãgura. Locul ales atunci s-a numit

„Masa Reginei” ºi a intrat în conºtiinþa
localnicilor.

Nu putem încheia aceastã scurtã
evocare a unui loc cu atâta rezonanþã
istoricã fãrã a aminti doi oameni care
au încercat sã menþinã vie amintirea
acestor locuri ºi a eroilor neamului
cãzuþi aici ºi cãrora li se cuvine
recunoºtinþa noastrã ºi a celor care vor
urma dupã noi. Ne referim la regretatul
colonel (r) Nicolae COSTIN, cel care a
revigorat adevãratul patriotism în
aceastã zonã (Monumentul Eroilor de
pe Muntele Mãgura, cu muzeul de aici,
reabilitarea a numeroase monumente
din zona Târgu-Ocna ºi a prezenþei

familiei regale pe aceste locuri ºi multe
alte iniþiative care au conturat profilul
unui mare patriot). Al doilea este
preacuviosul pãrinte Claudiu-Constantin
PANÞIRU, cel care a ctitorit Mãnãstirea
Cireºoaia, cu hramul „Cuviosul Eftimie
cel Mare”, cu scopul mãrturisit de a fi
un aºezãmânt dedicat pomenirii eroilor
neamului cãzuþi pe aceste locuri
legendare. Faptul cã s-a preocupat de
conservarea ºi semnalarea tuturor
însemnelor vechilor bãtãlii purtate pe
aceste locuri, salvându-le de la o
distrugere sigurã, îi conferã un înalt
statut moral ºi un exemplu vrednic de
urmat de cãtre toþi cei care doresc sã
mai avem un trecut glorios de transmis
generaþiilor actuale ºi viitoare.

Astãzi, doar o simplã cruce de piatrã
mai marcheazã locul animat în urmã cu
peste nouã decenii de sutele de ostaºi
români angajaþi în dramatice confruntãri
cu trupele inamice ºi de prezenþa unor
personalitãþi de seamã ale istoriei noastre
naþionale între care Regina Maria ºi
Regele Ferdinand, care au rãmas de-a
pururi în amintirea generaþiilor ce au urmat
acelor timpuri eroice.

(urmare din p. 13)

Versant Masa Reginei

 Colindatul a devenit o raritate chiar
ºi la sat, acolo unde s-a nãscut. În zonele
unde îl mai regãsim ca obicei sãrbãtoresc,
remarcãm o pãguboasã uniformizare:
aceleaºi colinde preluate din câteva surse
scrise sau frânturi pãstrate dintr-o vastã
tradiþie oralã, ori adaptãri moderne, care
de care mai comerciale.

În vechime, colindul era un stil de viaþã,
un mod sãrbãtoresc de a trãi în adevãr ºi
comuniune. Era prilej de creaþie-creativitate,
prilej de mulþumire/rugãciune ºi nu doar –
aºa cum pare cã supravieþuieºte furibund
azi –, un act de aducere aminte, de
menþinere în memoria colectivã a
evenimentelor întemeietoare de ev nou. 

Diversitatea colindelor culese din
diferite zone ale þãrii ºi editate în prima
parte a secolului XX, se adaugã unicitãþii
lor: crez exprimat ca celebrare exuberantã
a certitudinii personale izvorâte din trãire.
Colindãtorii ºi gazdele aflaþi într-o reciprocã
primire – împãrtãºire a bucuriei –, sunt
martori ai Întrupãrii, credinþa fiind suflul
întemeietor al oricãrui colind. 

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului era
privitã ºi trãitã ca parte a unui întreg,
Crãciunul era receptat ca o etapã din
istoria mântuirii. În contrast cu acest mod
fiinþial, profilul mentalitãþii omului
contemporan se descoperã ca fiind unul
trunchiat, caracterizat de o percepþie
fragmentarã asupra sensului Întrupãrii
Mântuitorului, co-memorând un eveniment
sau altul doar pentru el în sine; dacã nu
cumva acest fapt ne semnaleazã mai mult
decât o înþelegere superficialã, chiar
tocmai o înstrãinare faþã de conþinutul sãu
real. Astfel, colindele mai vechi, uitate în
pagini îngãlbenite de vreme, ne
reconecteazã la un mod de privire în
ansamblu a misiunii Fiului Omului pe
pãmânt, premisã a intrãrii în dinamica
interioarã a sãrbãtorilor, spre sensul
deschis de taina Întrupãrii Domnului.  

Vestirea Naºterii coabiteazã  cu
momentul crucificãrii ºi al coborârii la iad,
al Învierii ºi Înãlþãrii: „Scoalã, gazdã, ºezi
la masã / Hristos Domnul nostru / [...] /
ª’ascultã colinda noastrã /...Cã-i colinda
lui Hristos / La tot omul de folos. / Când
vremea da-o sosât (sosit),  / Ce proorocii
o prorocit, / L’o nãscut Maica cea sfântã /
[...] / În ieslea boilor, / Împãrat îngerilor./
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Sã fii Maicã adevãratã, / Ca-i nãscut fiu
fãrã tatã, / ªi-ai nãscut un fiuþ sfânt /
Oamenilor pe pãmânt. / Iar Fiul dacã
creºtea / Multe minuni cã fãcea: / Bolnavi-i
tãmãduia, / Pe orbi cu ochi îi fãcea. /
Jidovii se mânia / ªi în loc sã-i
rãsplãteascã, /  Stã gata sã-L rãstig-
neascã. / [...]. / Pe dealul Golgotei’n sus,
/ Pe cruce de brad l-o pus, / Cu suliþa L-o
strãpuns, / Mult sânge ºi apã o curs. / Pe
cruce de lemn de brad, / Pentru-a lui Adam
pãcat. [...] / ªi a treia zi au înviat / ªi s-o
coborât la iad, / Ca sã scoatã pe Adam /
ªi pe pruncii lui Avraam: / - Scoalã Adame,
hai cu mine, / Sã mergi de la rãu la bine,
/ Cã de când aici ºedeai (stãteai)  /
Doamne, rãu te necãjeai. / Scoalã darã
sã pornim, Sus la cer sã ne suim. / Sus la
cer cã s-au suit, / cu Tatãl au vorovit (vorbit):
Cum de noi ne-am mântuit / de-acel vecinic
(veºnic) iad cumplit. / ªi colinda o gãtãm
(sfârºim), / Sus la ceruri cã o’nãlþãm. [...]
O’nchinãm cu cuget bun, / C’am ajuns
sfântu Crãciun. / [...] / Sã fii gazdã’n
veselie, / Ca sã mergem la litie, / la naºterea
lui Mesie”.

Timpul nu mai era perceput secvenþial,
ci era resimþit ca permanentizare a
prezenþei milei lui Dumnezeu în oameni,
cu oamenii. Cu întruparea Lui Hristos
timpul a început sã pulseze ca veºnicie...
înserarea fiecãrei zile nu se mai stinge în
lipsa de speranþã a morþii; înserarea a
devenit ajun cãtre întâlnirea cu Pruncul
Hristos, cu Hristos Care acceptã botezul
lumii (anunþarea asumãrii crucii), cu
Hristos Care Se oferã jertfã de
rãscumpãrare, cu Hristos înviat din morþi
Care Se înalþã la Tatãl pentru a ni-L trimite
pe Mângâietorul.  Ajunul concentreazã
tensiunea aºteptãrii de veacuri a lui Mesia:
„Cãci umblãm ºi colindãm / ªi pe Domnul
Îl cãutãm, / [...] Nu dormim de astã searã,
/ Ci ºedem în priveghialã / Din seara
Ajunului / Pânã ’ntr’a ( întru a ) Crãciunului,
/ S’aºteptãm pe Domnul sfânt, / Ca sã vie
pre pãmânt, / Cãci e fiul cerului / ªi Domnul
pãmântului”. 

Timpul istoric se repotenþeazã ca unul
al mântuirii; ceea ce conteazã este
înscrierea fiinþialã pe acest traseu al unei
noi creaþii a omului ºi lumii, parcurs deschis
de întruparea lui Hristos: „De când
Doamne s’a nãscutu / Dumnealui ºi Domn

din cer / ªi pãmântul s’a fãcutu, / ªi cerul
s’a ridicatu, / pe patru stânci (stâlpi) de
argintu, / Soarele cu razele-re, / Luna plinã
cu luminã, / Oamenii cei spovediþi / Ca
niºte pomi înfloriþi; / Iarã cei nespovediþi /
Ca niºte butuci pârliþi”. 

Scopul timpului pe care-l traversãm
este dobândirea unei vieþuiri cereºti;
Întruparea Domnului a fãcut din pãmânt
fundaþia casei cerului; trupul pãmântesc
poate deveni pentru Oamenii cei
spovediþi4, templul Duhului Sfânt (II
Corinteni 6,16). Pãmântul fiinþei noastre a

fost reînsãmânþat, omul poate redeveni un
pom înflorit al raiului. Cei care refuzã
pocãinþa – schimbarea dupã mentalitatea
lui Dumnezeu, urmeazã consecinþa
propriei lor alegeri. Butucii pârliþi amintesc
de parabola Viþei din evanghelia dupã Ioan:
Eu sunt viþa cea adevãratã ºi Tatãl meu
este lucrãtorul [...]. Dacã cineva nu rãmâne
în Mine se aruncã afarã ca mlãdiþa ºi se
usucã; ºi le adunã ºi le aruncã în foc ºi
ard. (Ioan 15, 1, 6). O altã variantã, ne
sugereazã ºi mai puternic coborârea
împãrãþiei pe pãmânt prin întruparea Fiului
lui Dumnezeu, imaginea Bisericii însãºi
ca laborator al re-sfinþirii creaþiei ºi omului:
„De când Domnul s’a nãscut / ªi pãmântul
l-a urzit. / Cerul mai sus la suit / Pe patru
stâlpi de argint / ªi frumos l’a împodobit /
Tot cu stele mãrunþele”. 

Colindul este alcãtuit pedagogic,
folosind întrebarea pentru a moºi (ajuta
sã se nascã) rãspunsul în sufletul gazdei
care îl ascultã: „Astã searã-i searã mare./
Dar de ce e searã mare? / Este seara lui
Crãciun, / Lãsatã de Domnul bun. / S’a
nãscut un fiu de maicã, Fiu de maicã fãrã
taicã / Dar unde ni l’a nãscut ? / Unde
locul i-a plãcut, / Tot în ieslea boilor / Ori
în târla oilor. / [ ...] A venit Sfântul Ioan, /
M’i l-a luat, l’a botezat.. / Dar unde l’a
botezat? / Tot în râul lui Iordan./ Dar
numele cum i-a pus ? / Tot Iisus, Iisus
Hristos. Dar cu ce l-a dãruit? / Cu cerul ºi
cu pãmântu, / Cerul ca sã mi-l priveascã,
/ Pãmântul sã-l stãpâneascã”. 

Bucuria se revarsã ºi pulseazã în toþi
ºi în toate ºi nu este o bucurie superficialã,
ci o bucurie izvorâtã din înþelegerea –
cunoaºterea faptului cã cerurile s-au
aplecat din iubire pentru om prin naºterea
Dumnezeului-om Hristos: „Lãudaþi pe
Dumnezeu, / Marele Arhiereu, / Cã s-a
nãscut azi Hristos, / Într’a lui Adam folos./
Dãnþuiþi ºi sãltaþi, / Tot ce vi s’a trâmbiþat
/ Magilor cãlãtoriþi, / Pe Mesia sã-l gãsiþi.
/ Voi pãstori sã fluieraþi, / Slavã lui sã îi
cântaþi, / Cã Maria a nãscut, / ªi blestemul
s’a p(i)erdut. / Noi viaþã am primit, ªi prea
mult ne-am veselit. / [...] ªi lemnele raiului,
/ Toate astãzi dãnþuiesc, Cu danie
prãznu(i)esc. / [...] ªi deacum pânã’n
vecie, / Mila Domnului sã fie”.

Preot Florin SMARANDI

STĂ CRUCEA-STEA
Stă încă Crucea-Stea şi-arată
La Betleem unde-i grăjduţul
Cu ieslea-n care, şi-azi, uitată,
Mai stau Măicuţa şi Pruncuţul.

Corindă, corindă, nu-I nimeni s-aprindă
O lampă la grindă şi-o flacără-n tindă,
Si-i noapte-n poiată,
Si-i ieslea-ngheţată,
Şi iarna se-ntinde, şi Iuda ne vinde…
Corinde, corinde, corinde…

Fiori de frig pătrund prin oase
Si tainic se-nfioară fânul,
Când numai vitele sfioase,
suflând, îşi încălzesc Stăpânul.

S-au dus la ceruri îngeraşii
Care-au cântat Osana dulce,
s-au dus la turme păstoraşii,
pe lângă focuri să se culce.

S-au dus şi magii fără teamă
Spre casa lor îndepărtată,
Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Mamă
Stau tot în ieslea îngheţată.

Au îngeraşii-un cer să meargă
Si păstoraşii-şi au căsuţa,
Si magii-o ţară unde-aleargă,
Dar Pruncul n-are, nici Măicuţa…

…O, Drag Pruncuţ fără de ţară
şi singuratică Măicuţă,
veniţi la mine-n inimioară
şi staţi în casa mea călduţă!
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Cu adevărat Sfântul Dimitrie a spus un
veritabil „Marş!”. Un bătrân fiind întrebat
cum trebuie să se răspundă celor care ne
atacă credinţa, a grăit simplu: „Acelora  care
calcă neamul şi care calcă credinţa, să le
spui atât: marş de aici!” Şi aici nu este vorba
de aroganţă, ci doar de conştientizarea
faptului că omul lipsit de demnitate, de
raţiune şi mai ales de bun simţ trece la
zootehnie, iar acestui tip de subspecie nu-i
poţi cuvânta decât pe măsură.

Trebuie însă consemnat şi asta încă
din început, faptul că există două
dimensiuni ale acestui răspuns, iar
acestea ni le sugerează cu precădere
viaţa Sfântului Dimitrie. Acest om cu viaţă
curată a trăit în perioada când persecuţiile
Imperiului roman asupra creştinilor erau
„en vogue”, cum s-ar spune astăzi. Fiind
fiul unei familii respectate de împărat, este
chemat, după moartea părinţilor săi, să
meargă în regiunea Tesalonicului pentru
„a o păzi şi curăţa de necuraţii creştini,
ucigându-i pe toţi care cheamă numele
lui Iisus Hristos Cel răstignit”. Ajuns în locul
respectiv, Dimitrie începe, dimpotrivă, să
mărturisească legea nouă, legea Iubirii,
a Trinităţii. Auzind împăratul Maximinian
acest lucru, vine personal în Tesalonic şi-l
întreabă dacă într-adevăr cele spuse
despre el sunt adevărate. Sfântul
mărturiseşte că e creştin, defăimând
închinarea la idoli, cea păgânească şi ca
răspuns la acest fapt este trimis în temniţă,
urmând ca în scurt timp să primească
moarte mucenicească.

Cu siguranţă că viaţa acestui tânăr
îmbunătăţ it este uluitoare din toate
punctele de vedere, însă nimic nu ne va
împiedica să tragem învăţăminte, căci
într-adevăr ignoranţa este un păcat, mai
ales când este mai mare decât prostia.
Cu alte cuvinte, îi putem remarca pe cei
doi de „marş”, fiecare cu valenţe diferite:
când Sfântul nu respectă porunca
împăratului, ci, mai mult, Îl mărturiseşte
pe Hristos în Tesalonic şi atunci când
defaimă păgânismul primind cu bucurie,
cu nădejde întemniţarea mucenicească.

Aceste două atitudini nu au lipsit nici
din expresia neamului românesc şi nu cu
stupoare trebuie să sesizăm că de-a
lungul istoriei am fost nevoiţi, şi nu de

Dobre Costina, clasa a XI-a MIE  C

puţine ori, să răspundem astfel. Vorbim
deci de o poziţie a lui „marş”, de un mod
de a te adresa prigonitorilor: unul „pe
tăcute” şi unul „de-a dreptul”. Pentru a
înţelege, mult mai bine este a ne opri
privirile asupra acestui fastuos fenomen
numit „comunism” care nu s-a limitat în a
cuprinde tipul de reacţie analizat. Este o
reacţie „plină”, plină de ce? De substanţă,
de profunzime, de verticalitate, de
Dumnezeu, pentru că numai aşa se poate
justifica puterea şi forţa sfinţilor din
temniţele comuniste care se lăsau
schingiuiţi în nenumărate feluri pentru
neam, pentru credinţă. Ei au spus „marş”
ipocriziei, inculturii, blasfemiei, jegosului.
Cutremurătoare imaginea: am avut
temniţele pline de sfinţi Dimitrie şi am
tăcut, nu am zis nimic, darmite să-i
ajutăm, să-i preţuim. Iar acum, când
aparent teroarea a dispărut, suferim de
aceleaşi complexe. Primejdia mărturisirii
capătă la acest popor deja prea mult
inflamat dimensiuni impresionante.

Ce este greu de înţeles? Tentaculele
comuniste se întind până astăzi. Am ajuns
să râdem de Sfânta Biserică, să numim
„nedemocratică” religia din şcoală, să ne
desconsiderăm ţara şi să-i repudiem pe
oamenii care asemenea Sfântului
Dimitrie mai au curajul să spună „marş”.
De asemenea, face foarte bine distincţia
Dan Puric între popor şi neam: vorbim de
popor într-un context istoric şi vorbim de
neam ca sumă calitativă a valorilor dintr-un
anumit popor. Cu alte cuvinte, România
este pentru mine un Noica, un Eliade, un
Brâncuşi, un Neagoe Basarab, un Valeriu
Gafencu sau Ioan Ianolide pe când,
pentru ceilalţ i, România înseamnă
incultură, sexualitate dusă până la extrem
şi nu în ultimul rând înavuţire.

Trăim o epocă ce ne cere la vorbă,
ne cere să reacţionăm, ne cere să fim
drepţi, verticali. Este sublimă imaginea
Sfinţilor Brâncoveni care îi arată pe
copilaş i i domnitorului ş i ulterior pe
domnitorul însuşi dându-şi viaţa pentru
legea creştină cu o exclamaţie cutre-
murătoare: „Vreau să mor creştin, loveşte!”.
Acelaşi lucru trebuie să-l spunem şi  celor
care din prea multă mândrie nici nu mai
ştiu ce fac. Iar pentru noi acest cuvânt „a

muri” să nu însemne un somn profund pe
urechea dreaptă cu gândul amăgitor al
neputinţei. Ne credem adesea incapabili,
lipsiţi de orice sprijin şi mai ales de
resurse, fie fizice, fie intelectuale, de orice
natură. Fraţ i lor, dar pentru cine Se
răstigneşte Hristos la fiecare Sfântă
Liturghie? Am avea parte de un Dumnezeu
absurd dacă ne-ar da greutăţi mai mari
decât puterile noastre de suportabilitate.
O, Doamne, şi ce în putere suntem! A muri
creştin înseamnă a mărturisi până la
capăt, a spune „marş” până la capăt, aşa
cum a făcut Sfântul Dimitrie. Amăgirile
democraţiei sunt pentru noi loviturile de
lance ale comunismului. Dacă atunci
puteam vedea dracul prin torţionari, prin
ideologie, prin sistemul însuşi, acum
lucrurile sunt mai bâjbâite, acum starea
laxă care ne este indusă vine ca un
supliment al „roadelor” comunismului.

Să nu credeţi că acesta nu a lăsat
repercusiuni după cei patruzeci de ani de
autonomie. După ce ne-au omorât valorile
în puşcării, acum ne servesc ca meniu
numai incultură, indecenţă, pornografie,
parvenire pe motiv că „nu se vinde”. Dar
aţi încercat să schimbaţi felul? Aţi încercat
să impuneţi un anumit nivel?

Iar în faţa acestor zgândăreli, noi
trebuie să rămânem drepţi şi, ca bradul,
mereu verzi, mereu în aşteptare, mereu
apţi de a lua o decizie, de a ne jertfi, de a-L
mărturisi pe Hristos. Şi celor care, sensibili
la argumente, strâmbă din nas când aud
de Ortodoxie, de creştinism, le lansăm
invitaţia să rămână aşa, strâmbi, pentru
că scopul nostru nu este acela de a-i
„destrâmba” pe ei, ci de a mărturisi, ca
Sfântul Dimitrie. Dar nu aţi auzit de
Drepturile Omului? Avem libertate de
expresie... Dacă musulmanii vor să umble
înfofoliţi pe stradă, noi de ce nu am putea
să ţinem posturile sau să participăm la
fiecare Sfântă Liturghie? Desigur că este
diferenţă între participare şi asistare, ca
să nu-i spun vizionare, însă în esenţă aici
şi stă farmecul: fiecare cu drumul lui, noi
cu Hristos, iar ei cu al dumnezeului lor.
De aceea, nădăjduind în mila Sfântului
Dimitrie ca să ne apere de „defăimarea
celor mândri”, cutezăm în a ne apăra cu
un dumnezeiesc „Marş de aici!”.
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Fãrã ,,doar” ºi ,,poate” cã
Dumnezeu, în atotputernicia Sa ºi-n
atotºtiinþa Sa, a hotãrât ca omul sã aibã
ºansa sã devinã asemenea Lui, doar
dacã foloseºte cât mai armonios
raþiunea, voinþa ºi sensibilitatea
sufletului.

O definire „la rece”, din DEX,
pentru termenul generic de demnitate
ar fi: autoritate moralã, prestigiu.  Cu
siguranþã cã din combinarea celor doi
termeni din titlu, cu aplicaþie
permanentã în viaþa omului, vor rezulta
niºte aspecte uºor de recunoscut ºi de
apreciat, dar poate mai greu de
menþinut, dacã OMUL nu respectã cu
sfinþenie legile moralei creºtine.

Mare lucru e sã ºtie fiecare dintre
noi ce vrea, mai ales cã sunt atâtea
ispite ºi atâtea capcane acum ºi peste
tot, încât primordialã este arta divinitãþii
puse în om, aceea a întrepãtrunderii
minunate dintre raþiune, voinþã ºi suflet
– toate fiind valori incomensurabile de
la Dumnezeu.

 Înainte de toate, demnitatea trebuie
înþeleasã nu ca o consecinþã a mândriei,
ci ca un lucru minunat zidit, prin conºtiinþa
raþionalã, cu inima ºi cu tot ceea ce omul
este ºi face. Uneori capacitatea de a-i
percepe ºi de a-i înþelege pe ceilalþi, aºa
cum sunt ei în realitate, ne este stopatã
sau ,,opacizatã” tocmai din lipsa raþiunii
limpezi. Acest din urmã fapt se poate
datora fie unor cauze organice (de obicei
maladive, mai mult sau mai puþin evidente
sau recunoscute), fie din lipsa unei
transparenþe obiective, care apare din
cauza distanþãrii de Dumnezeu, din
mândrie, egoism, invidie, rãutate sau
chiar urã.

Dacã fiecare s-ar analiza direct ºi
obiectiv ºi ar reuºi sã rãspundã corect
la întrebarea „cine sunt eu?“, atunci nu
vom decãdea nici fizic, nici sufleteºte,
iar Dumnezeu ne va întãri ºi ne va ajuta
mai mult ca sã înaintãm, astfel încât sã
facem din TIMP ºi SPAÞIU dimensiuni
luminoase. Nu întâmplãtor ating ideea

legatã de aceste elemente: fericiþi ºi
demni de admirat sunt cei care au timp
pentru toate ºi ajung uºor în orice loc,
þinând cont cã-ºi fac zilnic datoria
onorabil, iar Dumnezeu lucreazã prin
aceºti ,,pioni” bine plãcuþi Lui. ªi totuºi,
pentru cã omului i-a fost datã ºi
libertatea, el foloseºte acest dar în
funcþie de voinþa  sa, construindu-ºi
binele personal, dar ºi onoarea în faþa
propriei persoane, dar ºi în faþa celorlalþi
oameni. Cum putem deveni onorabili sau
demni? Uºor de spus, dar mai puþin uºor
de fãcut! Si totuºi...

Morala creºtinã include ºi prezintã
foarte clar legea, prin respectarea cãreia
ne asigurãm urcuºul duhovnicesc –
progresul intelectual, profesional ºi
material –, ºi în mod implicit ºi demnitatea.
Voinþa noastrã trebuie sã fie ,,de fier” în
scopul eliminãrii relelor, respectiv al
realizãrii doar a faptelor bune ºi folositoare
(muncã serioasã la serviciu, acþiuni
caritabile, comportament civilizat cu toþi
semenii, cumpãtare, rãbdare, cinste
etc.). Poate mulþi oameni au ca temelie
frica de Dumnezeu în acþiunile  pe
care le întreprind. E foarte bine, dar
treptat nu vor mai simþi cã primeazã
aceastã fricã sublimã, constructivã, ci
scopurile lor nobile, pe care  le duc la
îndeplinire ºi pe care le vor folosi ca
dovadã în demonstrarea demnitãþii,
izbândite tot prin voinþã.

Întreaga noastrã alcãtuire
sufleteascã poartã pecetea societãþii ºi
culturii în cadrul cãrora ne-am format ºi
încã ne formãm... Sã trãim cu demnitate
ºi rugându-ne neîncetat, ca  sã fim în
permanenþã prin tot ceea ce gândim,
vorbim ºi facem la unison cu voinþa
Creatorului, voinþã care ne-a fost adusã
la cunoºtinþã de atâtea ori!... ªi totuºi El
nu ne cere nimic altceva decât sã trãim
la înãlþimea înzestrãrilor cu care am fost
dãruiþi, având o formulã sufleteascã
întreagã, plinã de valori, structurate în:
acumulãrile trecutului, febrilitatea clipei
de faþã ºi aºteptãrile viitorului. În toate

suntem implicaþi; trebuie sã recu-
noaºtem!

Sã fim demni  prin umilinþa cu
care ne putem trãi iubirea de
Dumnezeu , prin statornicia ºi
corectitudinea cu care dovedim
voinþã sã ne susþinem mereu nevoile
inimii de a trãi în adevãr ºi dreptate, în
bunãtate ºi dragoste! Sã ne mãsurãm
cu un etalon imaginar, al legilor de
dincolo de spaþiu ºi timp, ºi sã
respectãm cu onestitate, vehemenþã ºi
stoicism legea moralã! Numai astfel
ne vom asigura o viaþã prosperã în
fericire, iubire ºi înþelepciune aici pe
pãmânt sau oriunde am  fi, vreodatã,
în cerurile creaþiei lui Dumnezeu.

Din perspectiva demnitãþii va putea
fi evaluat fiecare om, þinând seama cã
destinul (despre care am scris într-un
alt numãr al revistei) este ceva dinamic
ºi el se rearanjeazã periodic în funcþie
de modul în care facem faþã la ,,testele”
la care suntem supuºi, iar Dumnezeu
ºtie tot mereu ºi e permanent activ întru
zidirea noastrã. Dar pentru aceasta
vrerea sau voinþa noastrã trebuie sã se
supunã necondiþionat respectãrii
valorilor sfinte ale firii: bunãtatea,
supunerea, respectul, hãrnicia, curajul,
statornicia, cinstea etc.

În loc de încheiere, sã facem un
scurt exerciþiu tipic de autoevaluare,
extrem de scurt (dar pe care îl poate
extinde fiecare, cât va dori...): 1. A
fost demn modul în care am trãit pânã
acum?; 2. Pot vorbi cu sinceritate
despre tot ceea ce am vrut, am spus,
am fãcut ºi am gândit pânã acum fãrã
sã mã ruºinez?; 3. Am fost un om
bun?; 4. Am intuit cât de cât mãreþia
lumii ºi a propriei mele fiinþe, zidite
dupã asemãnarea cu Tatãl?...

Sper sã rãspundem cu toþii DA la
toate întrebãrile! Astfel vom putea
spera la o zidire cât mai spornicã întru
voinþa lui Dumnezeu.

Presb. prof. Nicoleta MAZILU
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În conştiinţa şi memoria creştină a
românilor, Sfântul Apostol Andrei este
vechimea şi începutul formării poporului
român. Este însăşi vârsta neamului şi
pecetea apostolică a credinţei care stă
la temelia istoriei şi a vieţii româneşti, prin
Evanghelia propovăduită acum 2000 de
ani de un Apostol ca lucrare misionară în
rândul strămoşilor noştri.

Înainte de a-L urma pe Hristos, a fost
ucenicul lui Ioan Botezătorul. El a fost „cel
întâi chemat “ de Iisus după care l-a adus
şi pe fratele său Simon, devenit Petru, pe
care l-a anunţat: am găsit pe Mesia (care
se tălmăceşte Hristos). Sfântul Andrei a
fost martorul patimilor, răstignirii şi învierii
lui Iisus Hristos. După Cincizecime şi
întemeierea Bisericii creştine la Ierusalim
în anul 30, Sfinţii Apostoli au început să
propovăduiască Evanghelia renunţând la
meseriile lor. Sf. Apostol Andrei, originar
din Betsaida, este unul din cei 12 Apostoli.
A predicat în Ierusalim, Iudeea, Galileea,
Samaria şi Asia Mică, ajungând până în
Sciţia, Dobrogea de astăzi cu cetăţile:
Tomis, Galatis şi Hristia, ceea ce a făcut
să fie considerat „apostolul românilor“, iar
în zilele noastre Ocrotitorul României.
Cea mai veche episcopie pe teritoriul ţării
noastre este aceea de la Tomis,
(Constanţa). Mărturii ale trecerii Sfântului
Andrei şi pe teritoriul apusean al Mării
Negre sunt: „Pârâiaşul Sfântului Andrei“
şi „Peştera Sfântului Andrei“.

Sf. Andrei, după ce a trecut în Bizanţ,
ş i-a continuat drumul misionar prin
Peloponez până în oraşul Patras din
provincia Ahaia (Grecia de azi). Aici
vorbind despre deşertăciunea închinării
la idoli şi despre Iisus Hristos, singurul
Dumnezeu adevărat, locuitorii păgâni l-au
răstignit cu capul în jos, pe o cruce în
formă de X, într-o zi de 30 noiembrie. De
atunci această cruce poartă numele de
„Crucea Sfântului Andrei“. Trei secole
moaştele sale s-a odihnit în Patras. În anul
357, moaştele au fost aduse în biserica
„Sfinţii Apostoli“ din Constantinopol,
devenind patronul Constantinopolui şi al
Patriarhiei ecumenice în timpul Sfântului
Constantin cel Mare. În vremea
Cruciadelor, moaştele Sfântului Andrei au
fost transportate la Roma, în celebra

capitală a Imperiului Roman, unde
milioane de credincioşi din lume s-au
închinat timp de 500 de ani, ca apoi
moaştele „celui întâi chemat“ să fie
restituite Patriarhiei Ecumenice. Sfântul
Andrei este cinstit cu slujbă aleasă şi cu
Acatist.

În anul 1992, moaştele Sfântului
Andrei de la Patras au fost aduse spre

pelerinaj şi închinăciune la Galaţi, de
către Episcopia Dunării de Jos. Prin
decret municipal, Sf. Andrei a devenit
patronul spiritual al muncipiului Galaţi,
important centru industrial, cultural şi
universitar. Din vechime, Seminarul
Teologic se numeşte Sfântul Andrei. Din
1992, marele Spital Judeţean poartă
numele „Apostolul Sf. Andrei.

În Catedrala Episcopală „Sf Nicolae“
din Galaţi, la intrare se află zugrăvită pe
un întreg perete acţiunea de primire a
moaştelor Sfântului Andrei spre
închinăciune. Privind această scenă
picturală religioasă în ansamblu simţi
cum se îngemănează rugăciunea cu
mărturisirea, te face să crezi că autorii au
fost oamenii aleşi printr-o inspiraţie divină.
Rămâne o permanenţă care prin har
dumnezeiesc reflectă frumuseţe şi iubire,
iubirea care poate fi unicul raport între
om şi Dumnezeu. În cântări liturgice şi
corale omagiale zi şi noapte, trei zile

pelerinii şi credincioşii oraşului au pătruns
sfera cea mai emoţionantă a rugăciunii
şi poate uneori suferinţa, nedreptatea
săracului bolnav strigă de-a pururi la cer:
„Sfinte Andrei, Doamne, ajută-mă!“

În fiecare an de Sf. Andrei se
desfăşoară „Sărbătorile Galaţiului “ – 28-
30 noiembrie – cu acţiuni ample cultural-
religioase, manifest de bucurie ş i
rugăciune spre creşterea duhovnicească
a poporului român creştin ortodox, ca să
fie ferit de răul şi primejdiile care ne
împresoară. Pentru poporul din România
se poate cunoaşte că din 2002 ziua
Sfântului Andrei este ziua naţională
religioasă, el fiind ocrotitorul României.
Zeci de mii de pelerini ajung la Peştera
unde Sfântul a trăit printre geto-daci. Sub
cupola peşterii cu zeci de candeluţe
aprinse la Icoana Sfântului Andrei, pelerinii
s-au rugat precum şi la raclele cu părticele
din moaştele Sfinţilor Andrei, Pantelimon,
Epictet, Astion şi Dasie, aduse de la
Constanţa şi ale celor patru sfinţi de la
Niculiţel: Sf. Mucenici Zotic, Atal,
Camasie şi Filip. Mănăstirea de la Peştera
Sfântului Andrei este (se pare) primul
lăcaş de cult din ţară, căci aici, în jurul
anilor 60, Sf. Andrei a propovăduit credinţa
în Hristos şi a făcut slujbe cu ucenicii săi.
Din 1990, după vremea comuniştilor,
mănăstirea de călugări a fost reînfiinţată.
Pelerinaj s-a făcut şi la Braşov unde s-a
aflat racla cu Capul Sfântului Andrei adus
din Grecia.

Ca eveniment de închinare, din grija
Prea Fericitului Daniel, Patriarhul B.O.R.
de ziua Sfântului Dimitrie izvorâtorul de
mir, cu moaştele la Tesalonic (Grecia) şi
Sf. Dimitrie cel nou, ocrotitorul
Bucureştilor, la Catedrala Patriarhală au
fost aduse de la Caria-Grecia, moaştele
Sfântului Pavel şi ale Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena.

Ca ocrotitor al României, Sfântul
Andrei a fost chemat în rugăciune şi de
Ziua na ţ ională  a României, 1 De-
cembrie, la aniversarea a 90 de ani de
la Marea Unire, formarea Statului
Naţional Român, când tot românismul a
fost în sărbătoare, cu paradă militară,
stindarde tricolore, astfel că suflul
patriotic a cuprins întreaga ţară. Salutul
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ovaţiilor exclama: „Trăiască România
Mare!“ „La mulţi ani, România!“

Oraşul marii uniri, Alba Iulia, a fost şi
rămâne leagănul românismului, al unirii
tuturor românilor într-un singur stat. La
Catedrala din Alba Iulia, refăcută şi resfinţită,
denumită a Întregirii, s-a oficiat un Te-
Deum. În faţa complexului monahal şi
muzeal din Alba-Iulia au fost dezvelite
statuile regelui Ferdinand şi a reginei
Maria, cei doi suverani care au realizat
Marea Unire din 1918. Au fâlfâit culorile
Patriei, tricolorul, steagul de lupte seculare
pentru independenţă, unitate şi suveranitate
naţională, care semnifică gândirea: „Cât
pe cer şi cât pe lume vor fi aste trei culori /
Vom avea un falnic nume şi un falnic viitor“.
Sunt idei şi sentimente patriotice alături de
reprezentativul „Deşteaptă-te , române“ şi
veşnic grăitoarea „Horă a Unirii“ pe versuri
de acel rege a poeziei V. Alexandri, muzica
de Alex. Flechtenmacher: „Hai să dăm
mână cu mână / cei cu inima română / Să-
nvârtim hora frăţiei / pe pământul
României...“ În toată ţara a pătruns această
manifestare şi acest suflu patriotic.

Cu un sentiment de profundă
solemnitate ş i ecouri patriotice de
odinioară, un imn maiestos pe versuri şi
muzică ce mi-au aparţ inut slăveşte
România: „Ţara mea cu frumuseţi de vis /
Te înalţi cu viitor deschis... Slavă, slavă
Românie / Te cânt în imn sărbătoresc /
Ţara mea, bogată glie / Românie, azi te
slăvesc!“

Din vreme şi peste vreme, va ninge
Decembrie, ninge decembrie cu steluţe
argintii pentru vestea minunată că în
timp preasfânt, într-o noapte de vis, la
Betleem colo sus, S-a născut Pruncul
Iisus. Îngerii cântau, magii se-nchinau,
Maica Domnului veghea şi se bucura.
Bucuria mare cu datini străvechi ş i
românul o tră ieş te,  cu col inde ş i
colindeţe, obiceiuri sfinte pentru Sfântul
Crăciun şi Anul Nou.

În aceste mari sărbători creştineşti,
inimile de români roagă pe Dumnezeul
adevărat: Doamne, mari sunt puterile Tale,
auzi glasul nostru că toţi suntem poporul Tău.

Dă-ne pace în suflete şi bunăvoire, fă-ne
mai drepţi, mai buni şi mai credincioşi.

 Doamne, ajută România.
 Sfinte Andrei, cu harul tău ocroteşte

România.

Prof. presb. Ecaterina CAPOTĂ

Cândva, tatãl meu mi-a spus cã nu
voi putea niciodatã sã mulþumesc
îndeajuns pentru cât bine mi-a dat mie
Dumnezeu.

Într-adevãr, eram conºtientã de acest
lucru ºi cãutam sã-I mulþumesc dupã
putinþã… pentru tot ºi pentru toate… dar
mã gândeam în primul rând la lucrurile
pãmânteºti, la familie, rude…

Mai apoi am început sã mulþumesc
Mântuitorului pentru jertfa Lui pentru noi…
deºi cu aceasta ar fi trebuit sã încep…
Pânã într-o zi, când am vãzut realitatea…

Aflaþi într-un pelerinaj în Turcia
(organizat de  un deschizãtor de drumuri
europene ºi nu numai –  pãrintele
protopop Constantin Alupei) am ajuns
la biserica româneascã din Istanbul cu
hramul „Sf. Paraskevi” (o sfântã a cãrei
moaºte se aflã în  Grecia). Aici ne-am
închinat la moaºtele Sf. Arghira ºi la o
icoanã fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului, precum ºi la icoana Sf.
Constantin Brâncoveanu. Ce legãturã
era între Voievodul martir ºi acest lãcaº?
S-a descoperit cã actuala bisericã este
construitã pe temelia fostei biserici
refãcutã de acesta la 1692 ºi dãrâmatã
de turci…

Cu aceastã ocazie, am mai vizitat,
printre altele, ºi biserica din Vlaherne…
ce ne aminteºte de minunile Maicii
Domnului sãvârºite aici…

 În acest periplu al nostru aveam sã
cunoaºtem un localnic, deci un turc, cu o
personalitate aparte ce avea sã lase o
profundã amprentã asupra noastrã…

A trebuit sã merg în Turcia, sã cunosc
un turc (musulman) convertit la creºtinism
care, vorbind stâlcit româneºte,  ne-a arãtat
ce bogãþie mare avem noi ca
moºtenire: ORTODOXIA…

ªi într-adevãr, pe mãsurã ce-l
ascultam, îmi dãdeam seama cã noi n-am
jertfit nimic, precum pãrinþii ºi înaintaºii
noºtri, pentru a pãstra aceastã moº-
tenire… ªi, ca atunci când ai moºtenit
ceva de-a gata, nu eºti suficient  de
conºtient de valoarea lucrului
moºtenit… Când eºti bogat nu ºtii sã
apreciezi acest lucru. Þi se pare ceva
normal ºi nu lupþi pentru acel lucru…
El a vãzut aceastã bogãþie ºi luptã
sã o câºtige…

Îl ascultam cum a ajuns la convertire:
aflat în România, a stat la o gazdã
credincioasã care prin puterea bunului
exemplu i-a trezit interesul, a avut
rãbdarea sã-i explice ce este Ortodoxia
– strictul necesar – pe înþelesul sãu…
cãci cunoºtea foarte puþin limba
românã…

Ne arãta apoi lupta lui interioarã: avea
familie, avea un bãiat mare, adolescent,
care, împreunã cu mama lui îl judeca ºi îl
certa cã-ºi reneagã credinþa... ªtia ce-l
aºteaptã: singurãtatea… Sã te afli „între
douã vârste” ºi sã fii pãrãsit de familie,
repudiat de rude, prieteni ºi societate, nu-i
uºor, mai ales când nu eºti foarte tânãr…
Implicaþiile sunt mult mai multe…
Contextul social-politic diferã cu mult de
cel din România…

De aceea, cu un uºor zâmbet
„frãþesc”, ne reamintea  ce bogãþie mare
avem noi… ªi subliniez acest cuvânt
pentru cã el în permanenþã ne socotea
ca niºte fraþi ai lui (întru credinþã )…

Primul pas dupã convertirea lui (cu
toate necazurile ce le-a implicat) a fost
botezul sãu pe care l-a primit în România…

 Vorbea cu patos de noua credinþã
pe diverse subiecte de profunzime…
Voia sã ºtie mai mult ºi de aceea fãcea
eforturi sã înveþe  mai bine limba
românã…

Urmãtorul pas pe care ºi-l propusese
era sã vinã din nou în România sã
studieze Teologia pentru a cunoaºte
adâncul înþelepciunii pe care îl
descoperea pas cu pas…

ªtia rugãciuni foarte lungi pe care le
spunea cu multã ardoare (de parcã ar fi
fost poezii de dragoste),  pe care mulþi
ortodocºi nu le ºtiu…

Era un trãitor autentic cãci îmbina
ceea ce învãþa cu transpunerea în
practicã… De aceea, ajuta pe alþii:
substanþial ºi permanent… Pe un bãiat
fãrã pãrinþi din Iaºi l-a dus la internat la
Constanþa sã studieze pe cheltuiala sa
urmând sã-l susþinã în continuare dacã
reuºeºte la facultate… De asemenea la
Istanbul ajuta permanent o familie de
români cu probleme…

Presb. Aurelia GENES

(continuare în p. 20)
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Vorbesc de „fratele Constantin” la
trecut doar pentru simplu motiv cã
întâlnirea noastrã cu el s-a întâmplat în varã,
dar asta nu înseamnã cã s-a schimbat ceva
de atunci… Când ºtii cã ai un frate undeva
ºi cã el e pe calea cea bunã ai un sentiment
de liniºte ºi bucurie…

A doua mea mare uimire a fost cã el
era ºi un mare admirator al þãrii noastre
despre care vorbea ºi altora…

Vorbea cu acelaºi patos de
frumuseþile þãrii dar mai ales de istoria
noastrã pe care o cunoºtea foarte bine.
Era un admirator al lui ªtefan cel Mare
ºi ne-a dus la Muzeul Top Capi din
Istanbul sã vedem sabia marelui voievod.
Tot acolo, printre altele, ne-a mai arãtat
ºi scalpul Sf. Ioan Botezãtorul.

Ne-a mai dus sã vedem la Edicule
închisoarea în care a stat ºi a fost torturat
Constantin Brâncoveanu cu fiii sãi înainte
de a fi executat…

L-a adus într-una din vizitele sale în
România pe un cunoscut al sãu pe care
l-a plimbat „pe urmele lui ªtefan”. În

discuþiile care au urmat cu el, fãcând o
metaforã avea sã-i mãrturiseascã:
„Bunica ta ºi-a mea l-au omorât pe
Brâncoveanu…”

În afarã de toate acestea  m-a
emoþionat profund o altã mãrturisire  a
lui: „Când Dunãrea nu va mai curge,
când soarele nu va mai rãsãri ºi când
florile  nu vor mai înflori, atunci  voi
înceta eu sã iubesc România”.

ªi nu erau vorbe în vânt, el chiar
cautã sã facã ceva pe cât îi stã în putinþã
pentru asta… Aveam sã mã conving
de acest lucru în mai multe rânduri…
(unul dintre ele când, venind cu un grup
de excursioniºti în România, s-a zbãtut
ºi a reuºit sã deschidã la miezul nopþii
chioºcurile româneºti din vamã (Duty
free) ce fuseserã definitiv închise,
pentru a cumpãra turiºtii produse
româneºti, spre a face venit þãrii
noastre).

Am rãmas pur ºi simplu stupefiatã
vãzând un aºa patriotism de la un „frate”
de alt neam în timp ce proprii noºtri
politicieni ºtim ce fac ºi numai patrioþi

(urmare din p. 19)

„Poezia trebuie să fie un miracol prin
perfecţiunea şi frumuseţea ei şi trebuie
să facă posibil orice miracol în faţa
conştiinţei noastre.

Temeiurile acestea sunt de ordin
superior şi corespund tuturor treptelor de
trăire şi gândire, pe care s-a zbătut şi s-a
ridicat spiritul omenesc, mânat de chinul
şi neastâmpărul propriei chemări.“

(Pan Vizirescu ,  Despre poezia
religioasă )

Ce poate fi mai plin de înţeles ca
atitudine şi concepţie de viaţă şi ce poate
determina mai multă eflorescenţă de spirit,
ca sentimentul religios? Sentimentul
religios este una dintre cele mai puternice
coordonate ale vieţii, căreia i-a deschis
orizontul revelaţiei şi prin aceasta i-a
înlesnit putinţa de a se introduce tot mai
adânc în universul poetic.

nu sunt… Cu unele excepþii desigur, dar
cam rare…

Ce-ºi mai doreºte „fratele
Constantin” cu ardoare? Sã fie cetãþean
român, lucru pe care îl considerã o
onoare…

Ce am învãþat deci de la el? Cã noi
nu ºtim sã apreciem ceea ce avem:
Ortodoxia ºi þara noastrã, cu eroii ei, cu
peisajele ei, cu oamenii ei…

Acel conaþional al sãu cu care a
vizitat România ne-a mãrturisit cã îi place
de români mai mult decât de alte popoare
pe care le-a vizitat pentru cã doar aici a
fost primit cu ospitalitate…

Deci concluzia ar fi sã nu uitãm sã
fim români adevãraþi, aceasta incluzând
omenia , patriotismul  dar mai ales
credinþa (ce ne-a þinut ca naþie pânã
acum de-a lungul timpului) ºi din care
decurg toate celelalte…

Ce am mai învãþat de la „fratele”
Constantin? Sã ne alegem o cale, un þel
ºi sã-l împlinim pas cu pas… Deci sã
pornim la drum… Sã începem cu primul
pas… Succes!

Religia şi poezia sunt cele două căi
gemene deschise în faţa sufletului pentru
o că lătorie de înă lţ ime ş i popasuri
comune. Amândouă se împletesc în
năzuinţa aceluiaşi gând.

La origine, toate literaturile s-au
născut din credinţe şi legende religioase.
Poezia, ca şi muzica şi dansul, a fost
concepută ca mijloc de exprimare a
sentimentului de adoraţie faţă de zeităţi.
Imnul sacru e cea dintâi formă din care
evoluează toată tematica poeziei lirice.

„Creştinismul, cu ideea de revelaţie
şi mântuire, face posibilă înţelegerea
absolutului. “  (citat ca cel de mai sus).

Geniul omenesc îşi ia astfel sarcina
de a sta în slujba religiei creştine. Biserica
devine centru de însufleţire şi inspiraţie,
care influenţează poezia prin harul său.

Astfel şi cultura română a păşit, de  la
început, sub semnul luminii creştine.

Primele noastre texte sunt religioase, ca şi
primele stihuri. Marele învăţat şi sfânt
Dosoftei s-a trudit să transpună, în limba
noastră românească, Psaltirea proorocului
David, alcătuind peste şapte mii de versuri.
Miron Costin, cronicarul, cu înaltă şcoală
latinească, făcută la Lemberg, a scris
poemul rostului omenesc, în „Viaţa lumii“.

Literatura populară, creaţia care
cuprinde sufletul românesc, este inspirată
mai mult din motivele religioase.

Colindele, cântecele de stea şi
celelalte s-au dovedit a fi valori nepieritoare.
Ele cântă, într-un lirism de adâncă simţire,
credinţa noastră în adevărul venirii în lume
a lui Iisus Prunc, Care avea să devină
Mântuitorul lumii şi să ne arate rostul vieţii
noastre aici pe pământ.

Crăciun, 2008

Prof. Laetiţia LEONTE
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50 de ani – o vârstã de aur în viaþa
fiecãrui om realizat. Tragem linie ºi ne
uitãm în urmã cu nostalgie întrebân-
du-ne: „oare când au trecut?“ ªi ne
facem bilanþul faptelor noastre printr-un
proces de conºtiinþã, cântãrindu-le pe
cele bune ºi pe cele rele, ca sã ºtim
cu ce ne prezentãm la dreapta judecatã
a lui Iisus Hristos.

Pãrintele Petru Roncea, parohul
nostru de la Viiºoara, a împlinit 50 de
ani pe 29 noiembrie, curent. Aniversarea
a avut loc la biserica „Sfântul Nicolae“
din Viiºoara în aceastã zi, printr-o slujbã
aniversarã de cãtre un sobor de preoþi
sub conducerea pãrintelui protopop
Constantin Alupei, care i-a evidenþiat
activitatea celor paisprezece ani de
preoþie la Gura-Vãii, Bârsãneºti, ca ºi
pe cel din urmã de la Viiºoara.

Pãrintele Petru Roncea s-a
realizat atât pe plan profesional, fiind
înzestrat cu harul preoþiei ºi propo-
vãduind cu responsabil i tate ºi
corectitudine credinþa noastrã orto-
doxã, cât ºi în plan familial.

Apreciem cã, în afarã de slujbele
Sfintei Liturghii, însoþite ºi de alte
rugãciuni, de sãvârºirea Sfintelor Taine,
îºi îndeplineºte exemplar ºi datoriile faþã
de nevoile enoriaºilor ºi nu numai.

Într-un an de când este la Viiºoara,
cu  ajutorul enoriaºilor ºi prin bunãvoinþa
Consiliului Local al Primãriei Târgu-
Trotuº, a realizat încãlzirea termicã a
bisericii ºi construcþia bucãtãriei la casa

praznicalã, care vine în sprijinul
comemorãrii celor adormiþi. De
asemenea, a refãcut magazia organi-
zând-o în noi compartimente cu scop
misionar. A sfinþit douã troiþe noi ºi a iniþiat
un program de pelerinaje locale la troiþele
existente în parohie. Între aceste
pelerinaje s-a remarcat mai ales acela
fãcut la Crucea de pe Arcaciu. A iniþiat
„ªcoala cateheticã «Sfântul Nicolae»
pentru copii“, atrãgându-i astfel la bisericã.
Împreunã cu un sobor de preoþi a resfinþit
„mormântul lui ªtefan Cel Mare ºi Sfânt“,
la 2 iulie 2008  cu ocazia comemorãrii
celor 504 de ani de la moarte etc.

Apreciem implicarea ca fondator al
revistei „Sarea Pãmântului“ dinainte de a
fi la noi ºi iatã acum, de „Sfântul Nicolae“,
care este hramul bisericii noastre, a scos
revista parohiei cu numele sugestiv „Potirul
Viiºoarei“. Este autorul a ºapte cãrþi cu
conþinut religios, despre viaþa Domnului
Iisus Hristos ºi a Sfinþilor Pãrinþi, toate cu
scopul de a atrage pe oameni la pocãinþã,
pe calea faptelor bune. Este zilnic la
bisericã ºi în sat, îndeplinindu-ºi misiunea
de a fi permanent în mijlocul oamenilor,
ascultându-le necazurile ºi ajutându-i sã
le depãºeascã.

Soþia, doamna preoteasã Nina, de o
modestie rarã, este mamã a unsprezece
copii, o adevãratã mamã eroinã care, în
afarã de a le fi dat viaþã, trebuie sã-i
hrãneascã, sã-i spele, sã-i ajute la lecþii,
sã le stea la cãpãtâi când sunt bolnavi.

La ceas de sãrbãtoare, îi urãm
pãrintelui Petru Roncea, ca la buchetul
celor cincizeci de primãveri sã mai adauge
cel puþin pe atâtea, cu multã sãnãtate ºi
putere de muncã de care are atâta nevoie
pentru misiunea care-l aºteaptã de
reabilitare a prestigiului satului Viiºoara
în paralel cu îndeplinirea aspiraþiilor familiei
ºi a copiilor, aºa încât la 100 de ani sã-l
înconjoare cu dragoste ºi recunoºtinþã tot
atâþia nepoþi ºi strãnepoþi.

La încheierea sãrbãtorii i s-au oferit
flori, icoane ºi cãrþi.

Doamne ajutã!

Umbra serii ºi-a lãsat
Voalul de mãtase

Cete de colindãtori
Umblã pe la case.

Cântul lor e minunat –
Vestea mare fie

Cã nãscut-a Prunc Preasfânt
Fecioara Maria.

La Betleem S-a nãscut
În staul cuminte

Pruncul cel numit Iisus,
Sã-L slãvim fierbinte.

Trimis-a Tatãl Ceresc
Prin Sfântul Duh, Darul,
De pãcatul strãmoºesc

Sã ne ia calvarul!

Cuvântul sã-I respectãm
Asta ni-e povaþa

La necaz sã ne-ajutãm
În toatã viaþa.

Cântaþi, creºtini dragi, în cor
Cum îngerii cântã…
În cântãri sã lãudãm
Minunea cea sfântã.

COLIND

Prof. Elena BUSUIOC
Înv. Florica VLEJA
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P.C. Protos. Claudiu Constantin
Panþiru, stareþul Sfintei Mânãstiri
Cireºoaia, „Cuviosul Eftimie cel Mare“,
s-a nãscut la 18 decembrie 1958, în
lpocalitatea Copãlãu, judeþul Botoºani,
fiind primul din cei doi fii ai soþilor
Gheorghe ºi Aglaia Panþiru.

Dupã naºterea celui de-al doilea
fiu, mama avea sã-i pãrãseascã
trecând la cele veºnice pe când micuþul
Claudiu avea doar un an ºi douã luni,
toatã grija pentru creºterea celor doi
fii revenindu-i bunicii sale Ruxandra
care era vãduvã prin pierderea soþului
ei pe câmpul de luptã în al Doilea
Rãzboi Mondial.

Educaþia primitã de la bunica
sa, care mai crescuse ºase copii
ºi pe care îi pusese la locul lor,
avea sã rodeascã în inima
micuþului Constantin dragostea
faþã de Dumnezeu ºi iubirea faþã
de þarã îngemãnatã cu respectul
faþã de oameni.

La vârsta de 7 ani, în anul
1965, începe ªcoala Generalã în
satul natal pe care avea sã o
termine în anul 1973. Tot în acel
an avea sã se înscrie la Liceul
Pedagogic Emil Bodnãraº din
Suceava pe care îl va absolvi în
anul 1976.

Dar încã din anul 1975 intrã
ca frate ascultãtor la Mânãstirea
„Sfântul Ioan cel Nou“ de la
Suceava, având ca povãþuitor ºi
duhovnic pe Arhim, Pimen Zainea,
stareþul de atunci ºi actualmente
Arhiepiscopul Sucevei ºi Rãdãuþilor.

Între anii 1977-1978 este chemat sã-ºi
facã datoria faþã de patrie ºi dupã
terminarea serviciului militar se reîntoarce
la Mânãstirea „Sfântul Ioan cel Nou“.

La îndemnul vrednicului de
pomenire Patriarh Teoctist, pe atunci
Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei, în anul
1982 dã examen la Seminarul Teologic
de la Mânãstirea Neamþ pe care îl
absolvã în anul 1988, cursuri de zi.

În anul 1985 este tuns în monahism
a Mânãstirea Cetãþuia din municipiul
Iaºi de cãtre P.S. Pimen Suceveanul,
Episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei ºi
Sucevei, având ca naº de cãlugãrie pe
regretatul arhim. Mitrofan Bãltuþã,
stareþul de atunci al mânãstirii, primind
la cãlugãrie numele de Claudiu.

În anul 1986, la 5 mai, a doua zi de
Paºti, a fost hirotonit ierodiacon pe
seama Mânãstirii Cetãþuia, de cãtre P.
F. Teoctist, Patriarhul României, iar în
anul 1993, la 2 februarie, la
«Întâmpinarea Domnului», P.S. Eftimie,
Episcopul Romanului îl hirotoneºte
ieromonah pe seama Mânãstirii Mãgura
din Târgu-Ocna, judeþul Bacãu.

În anul 1996 se înscrie la
Academia de Teologie din Chiºinãu pe
care a absolvit-o în anul 2000. Tot în
acel an înfiinþeazã, cu aprobarea Prea
Sfinþitului Eftimie Luca, Mânãstirea
Cireºoaia „Cuviosul Eftimie cel Mare“
de la Târgu-Ocna, judeþul Bacãu.

În anul 2006 se înscrie la cursurile
de masterat din cadrul Academiei de
Teologie din Chiºinãu pe care le
terminã în anul 2007.

Anul acesta, la 18 decembrie, P.
Cuv. protosinghel Claudiu împlineºte
frumoasa vârstã de 50 de ani cu multe
realizãri în slujba Bisericii ºi a Patriei
ºi 33 de ani de slujire în ascultare faþã
de Dumnezeu ºi dãruire faþã de
semeni, în rugãciuni ºi înfãptuiri pe
tãrâm bisericesc ºi gospodãresc.

Rugãm pe Bunul Dumnezeu sã
dãruiascã Prea Cuvioºiei Sale ani mulþi
întru slujire spre binele Bisericii
strãmoºeºti ºi a Patriei dragi.

Mulþi ºi fericiþi ani, P. Cuv. Pãrinte
Claudiu!

ANIVERSARE
Se-nclinã cetina din brazi

De strigãt ºi urale
Se zguduie Munþii Carpaþi:

E þara România Mare!

O, tu, frumoasã Românie,
Tu, colþ de rai dumnezeiesc,

Grãdinã a Mãicuþei sfinte,
Prin cânt ºi viers te preamãresc.

Sã-þi creascã pruncii sãnãtoºi
Sã-þi fie bucurie

ªi glia sfântã sã-þi dea rod
Cununã pacea-þi fie.

Veniþi, români, veniþi, veniþi,
La marea sãrbãtoare

Veniþi cei mari, veniþi cei mici
ªi tinerii în floare.

Din toate colþurile þãrii
De la apus ºi rãsãrit

Din miazãzi ºi miazãnoapte
Românii veseli au venit.

La Alba Iulia-n cetate
Sã-ºi manifeste bucuria:

Mulþi ani, a noastrã scumpã þarã,
mulþi ani de-apururi, România.

Prof. Elena BUSUIOC
Protos. Spiridon UNGUREANU
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Când vine vorba despre Slãnic
Moldova ºi despre viaþa spiritualã a
acestei staþiuni se vorbeºte despre
istoria bisericii Sf. Ilie situatã în centrul
staþiunii. Puþini sunt, însã, cei care ºtiu
cã la aproximativ 8 km de staþiune se
aflã Cerdacul, un sat devenit cartier al
Slãnicului, unde, pe înãlþimi ocrotitoare,
se aflã o bisericã micã, dar primitoare,
cu o istorie la fel de zbuciumatã ca ºi a
celei din staþiune.

Înainte de 1904, în Cerdac, deºi
existau suficienþi credincioºi, nu era
bisericã, astfel încât aceºtia erau nevoiþi
sã meargã la bisericile cele mai
apropiate (Sf. Ilie din Slãnic sau Sf.
Treime din Gura Slãnicului). În istoricul
parohiei pãstrat în manuscris, pãrintele
Gheorghe Albu specifica faptul cã în acea
perioada cerdãcenii mergeau rar la
bisericã, doar la sãrbãtorile mai mari,
duminicile preferând sã le petreacã la
cele 6 cârciumi din sat. Anul 1904 are o
deosebitã importanþã pentru viaþa
spiritualã a Cerdacului. Vasile Enãsoiu,
candidat la funcþia de primar al
Slãnicului, promite la o adunare din
Cerdac ridicarea unei biserici în cazul în
care va fi ales. Ajuns primar, Vasile
Enãsoiu îºi þine promisiunea ºi pânã pe
15 august 1904 este ridicatã o bisericuþã
de lemn în cimitirul satului. Biserica
purta hramul „Sf. Gheorghe” ºi avea
acoperiºul din ºindrilã, iar pereþii vãruiþi
atât interior cât ºi exterior, fiind pictatã
doar catapeteasma. Apariþia bisericii în
sat a avut un efect benefic asupra
cerdãcenilor, Duhul Lui Dumnezeu fiind
astfel prezent în mijlocul lor. Odatã cu
biserica s-a ridicat ºi o clopotniþã cu douã
clopote. Preotul locului, David Antimiu,
om vrednic ºi bineplãcut lui Dumnezeu,
a continuat munca de înfrumuseþare a
bisericii construind ºi o casa parohialã
terminatã în 1910.

Ororile primului Rãzboi Mondial nu
au ocolit nici aceste locuri, locuitorii fiind
nevoiþi sã se refugieze prin localitãþile
apropiate (Bârsãneºti ºi Gura Vãii).
Întorcându-se la vatrã, îºi gãsesc satul
aproape distrus. Nu numai casele au
fost dãrâmate de bombardamente, ci ºi
micuþa bisericã ºi casa parohialã. Au fost
salvate doar douã icoane Sf. Gheorghe
ºi Sf. Ilie, care, refãcându-se, au fost
distruse deoarece peste vechile imagini
s-au pictat altele reprezentând pe Sf.
Gheorghe ºi Botezul Domnului. Din nou
au început pribegiile celor care doreau
sã intre în Casa Lui Dumnezeu, numai
cã acum drumurile erau mai lungi pentru

cã ºi biserica staþiunii fusese distrusã.
Ceea ce a mai rãmas a fost clopotniþa,
în jurul cãreia, în aer liber, se mai
sãvârºea din când în când  Sf. Liturghie
de cãtre preoþi veniþi de la Schitul
Mãgura. Schitul Mãgura a jucat un rol
foarte important în viaþa Cerdacului,
sprijinindu-i pe localnici în acele vremuri
de restriºte nu numai material, ci mai
ales spiritual.

În anul 1929, cu bunãvoinþa familiei
Pandrea din Brãila ºi osteneala
preotului Clement Filimon, în staþiune
s-a ridicat o nouã bisericã. Liturghiile
oficiate aici au constituit tot atâtea
prilejuri cu care pãrintele Filimon vorbea
despre dorinþa cerdãcenilor de a avea
din nou locaº de cult, dar ºi despre
puterile slabe ºi sãrãcia lor. Cuvintele
pãrintelui au ajuns la urechile unei femei
evlavioase din Bucureºti, Eufrosina
ªtefãnescu, care a înþeles cã talantul
sãu trebuie înmulþit ºi s-a oferit sã ridice
bisericã în Cerdac. Astfel, din mila lui
Dumnezeu ºi cu bunãvoinþa doamnei
ªtefãnescu, în ziua  praznicului Sfintei
Eufrosina a anului 1931 s-a sfinþit locul
de construcþie a viitoarei biserici, pe un
teren donat de Gheorghe Harapu ºi
Constantin Ionel. Visul cerdãcenilor
începea sã devinã realitate prin
osteneala lor ºi banii Eufrosinei
ªtefãnescu. Lucrãrile s-au terminat
repede ºi pe 8 noiembrie 1932 P.S.
Arhiereu Ilarion Bãcãuanul sfinþeºte
noua bisericã din Cerdac în prezenþa
unui numãr mare de preoþi, dar ºi a
ctitorei ºi a familiei sale. Se hotãrãºte
ca patroni spirituali ai acestei biserici
ºi ai comunitãþii din Cerdac, pe lângã
Sf. Gheorghe, sã fie ºi Sf. Cuv.
Eufrosina, pentru a aminti ºi generaþiilor
viitoare despre fapta creºtineascã a
ctitorei Eufrosina, care astfel ºi-a
cheltuit comorile de pe pãmânt pentru
a-ºi aduna comori în cer.

Din acest moment biserica din
staþiune ºi cea din Cerdac au alcãtuit o
singurã parohie, preoþii slujind prin
rotaþie la cele douã biserici. La sfârºitul
anului 1999 cele douã biserici se
despart, alcãtuind parohii separate, cu
preoþi ºi administraþie proprie. Deºi avea
douã hramuri, se obiºnuia sã se
sãrbãtoreascã doar Sf. Gheorghe, cel
de-al doilea hram fiind uitat în timp. Anul
1999 este primul an când se revine la
tradiþia de a sãrbãtori ºi cel de-al doilea
hram la 25 septembrie, pentru a fi
pomenitã ctitora Eufrosina, ca pildã de
urmat ºi de alþi ctitori de locaºuri sfinte.

Dar pentru cã nimic din ceea ce este
pãmântesc nu este veºnic, nici biserica
ctitoritã de Eufrosina ªtefãnescu nu este
eternã, chiar dacã de-a lungul anilor toþi
slujitorii ei s-au îngrijit sã o întreþinã ºi
sã o împodobeascã frumos. Deºi aflatã
într-un cadru deosebit, fiind situatã  pe
o colinã astfel încât pare cã ocroteºte
întreaga regiune, accesul la bisericã este
destul de dificil. În anul 1987 biserica a
fost renovatã, pictura fiind restauratã. În
urma inundaþiilor din 2005 începe sã
crape zidul exterior, dar ºi pictura
interioarã datoritã izvoarelor de sub
bisericã. Din cauza acestei situaþii dificile
a bisericii, în anul 2006, prin demersurile
fãcute de pãrintele Cãtãlin Ilie, P. S.
Episcop Eftimie a dat binecuvântarea
pentru construirea unei noi biserici pe
un teren donat de familia Valeru ºi Culina
Harapu. La întrebarea P. S. Arhiereu
Ioachim ce hram va avea noua bisericã,
nimeni nu avea nici un rãspuns. Atunci,
gândindu-se la faptul cã biserica veche
avea deja doi sfinþi ocrotitori, dar având
în vedere ºi faptul cã Cerdacul se aflã în
apropierea staþiunii unde se gãsesc
numeroase izvoare ce aduc tãmãduire
trupeascã, P. S. Arhiereu Ioachim a
hotãrât ca noul locaº sã fie izvor de
tãmãduire sufleteascã. Astfel, noua
bisericã  se va afla sub ocrotirea Maicii
Domnului, purtând hramul Izvorul
Tãmãduirii.

În ziua de 9 octombrie 2007 s-a
sfinþit piatra unghiularã a noului locaº
de cãtre P. S. Arhiereu Ioachim
Bãcãuanul. Mulþime multã de cerdã-
ceni, ºi nu numai, s-a adunat sã-ºi
întâmpine pãstorul. Toþi l-au întâmpinat
cu flori, iar unul dintre copii l-a
întâmpinat cu pâine ºi sare, pentru ca
nu peste mult timp acest copil sã ducã
ofranda sa înaintea lui Dumnezeu.
Asemenea celorlalþi copii, ºi el a pus
pãmânt peste piatra de temelie a noii
biserici, sperând ca peste ani sã intre
aici pentru momentele fericite ale vieþii
sale. Dar Dumnezeu a avut alt plan cu
acest copil. L-a chemat repede la El
cã sã-i ducã vestea despre noul locaº.
A devenit purtãtorul de cuvânt al
cerdãcenilor înaintea lui Dumnezeu ca
la vechii daci, unde cel mai curat era
trimis la cer cu dorinþele lor. De acolo
de sus el mijloceºte pe lângã
Dumnezeu pentru a da putere ºi ajutor
locuitorilor din Cerdac ºi Slãnic de a
finaliza lucrarea cât mai curând.

Prof. Ancuþa Elena MAFTEI
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Una din cheile fundamentale de
luptã cu orice fel de întrupare a rãului –
sau, mai exact, partea de lucrare a
omului din cadrul unei soluþii
duhovniceºti – ºi unul din principiile de
rezistenþã la orice sistem concen-
traþionar care te terorizeazã (sau care
te ademeneºte viclean) pentru a obþine
de la tine complicitatea ºi cedarea –
devenind astfel apoi propriul tãu
acuzator ºi propriul tãu torþionar! - ne
este „predatã” de cãtre doi dintre
oamenii cei mai sfinþi ºi dintre martirii
(în sensul larg) temniþelor comuniste,
pãrintele Gheorghe Calciu ºi
pãrintele Nicolae Steinhardt.

Monahul de la Rohia de mai târziu
a sintetizat aceastã „soluþie“ într-o
formulã simplã ºi de efect: „NU,
DOMNULE!“ . „A TE ÎMPOTRIVI, a-l
tine pe NU în braþe“ – în sens moral
ºi duhovnicesc – înseamnã a te hotãrî
la modul absolut ºi categoric sã
refuzi cea mai micã negociere cu
vrãjmaºul, chiar când (sau cu atât
mai abitir când) acesta ia masca
mieroasã a prietenului, a celui care
„îþi vrea binele“; a nu primi nimic
de la diavol, nici cea mai micã
influenþã, a nu accepta din capul
locului sã intri în dialog cu el.  Este
soluþia fermitãþii neclintite ºi
consecvente, a încãpãþânãrii celei
bune, a bunului simþ „þãrãnesc“, a
simplitãþii omului credincios care nu
se încurcã în artificii sofisticate ºi
nu se lasã pradã fantasmelor,

dacã ai lucra în sensul teroarei“. Sã
luãm mare aminte cu toþii la acest
avertisment al unui om care ºtie ce
înseamnã tortura ºi re-educarea, pentru
cã ºi noi, în lupta cu vrãjmaºul sau
cu uneltele lui de un gen sau altul
(oameni sau sisteme) suntem
adesea tentaþi sã credem cã dacã
vom ceda formal  ºantajului ne vom
gãsi apoi liniºtea ºi vom fi lãsaþi în
pace, sã ne trãim viaþa dupã
conºtiinþa noastrã. Nimic mai fals,
nimic mai periculos decât aceastã
amãgire! Ce urmeazã dupã cedarea „de
formã“  este cã poþi merge din cedare în
cedare pânã acolo încât sã devii, la
rându-þi (lucru de neconceput iniþial),
torþionar ºi delator, iar liniºtea nu o vei
mai dobândi niciodatã, decât printr-o
suferinþã ispãºitoare ºi printr-o pocãinþã
de o foarte mare intensitate. Sã cedezi
diavolului este aparent cea mai la
îndemânã ºi mai uºoarã soluþie, cea pe
care vrãjmaºul se strãduieºte cu tot
dinadinsul sã o reprezinte ca fiind
„singura  scãpare“. De fapt este moartea
sufleteascã ºi numai începutul, preludiul
unui lanþ întreg de cãderi. Pentru cã,
odatã ruptã prima za din lanþ, tot restul
se va rupe mult mai uºor. Harul se
pierde, voinþa slãbeºte tot mai mult,
gândurile devin tot mai confuze, îndoiala
te scindeazã lãuntric, te rupe în fãrâme,
conºtiinþa te sfredeleºte cu mustrãrile
ei, se instaleazã o stare de „ameþealã“
ºi de aici, încolo, se alunecã uºor „pe
toboganul consimþirii“ – cum spune

delirului, imaginaþiei, ci care ºtie
una ºi bunã: NU POT SÃ TRÃDEZ!

Nu este nimic complicat, nimic
sofisticat, nu ne trebuie facultãþi ºi
doctorate ºi nici cine ºtie ce cunoºtinþe
dogmatice ºi filosofice pentru a înþelege
ºi a aplica aceastã soluþie (e drept, ºi
cãrþile ajutã foarte mult, dacã ºtii ce
sã iei din ele, cum spun chiar aceiaºi
pãrinþi – ºi acesta este ºi rostul
Cuvântului mãrturisitor – nu sã ne umfle
mintea de informaþii cu care sã ne trufim
ºi sã epatãm, ci sã învãþãm efectiv din
experienta altora; cãrþile sunt foarte de
folos, nu diplomele ºi titlurile cu care
se împãuneazã ºi dupa care aleargã
unii...). Dar e nevoie totuºi, în plus, de
cu totul altceva, pentru cã aceastã
soluþie sã nu dea greº: credinþã,
smerenie ºi rugãciune, adicã… de
ajutorul harului dumnezeiesc, pentru cã
a te bizui numai pe puterile tale fireºti,
oricât de mari ºi de reale (ºi cu atât mai
mult când ele nu sunt…) înseamnã a-þi
pregãti o cãdere ºi mai teribilã. Sã nu
uitãm cuvântul cu caracter absolut al
Domnului Hristos: „Fãrã Mine nu puteþi
face NIMIC“! Pãrintele Gheorghe Calciu
ºi pãrintele Nicolae Steinhardt sunt
printre cei mai buni ºi mai credibili
„învãþãtori“ ai împletirii rugãciunii cu
lupta proprie de împotrivire
consecventã ºi neºovãielnicã, cãci ei
au aplicat-o „pe viu“ ºi prin ea ºi-au salvat
sufletele ºi s-au sfinþit! Aºa cum afirma
pãrintele Calciu: „Câtã vreme e teroare,
nu poþi fi în liniºte, orice ai face, chiar
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Preot Florin SMARANDI

acelaºi pãrinte Nicolae. În acelaºi timp,
diavolul sau omul/sistemul insituþional
care lucreaza cu puterea aceluia, capãtã
ºi mai multã îndrãznealã ºi forþã ºi nu
se lasã pânã ce nu cucereºte ºi ultima
redutã… Cum argumenteazã acelaºi
Pãrinte, foarte elocvent:

„«Plecãciunea» (închinarea,
cedarea, capitularea imediatã) riscã
– de data aceasta fãrã greº – alt
rezultat: mãreºte pretenþiile
adversarului, îi dã acestuia un
surplus de energie, de neruºinare,
de tupeu. Totodatã, ea semnificã pasul
dintâi pe calea unei înrobiri din ce în ce
mai perfecte. O lege inexorabilã se
aplicã în toate cazurile de cedare:
neluptãtorului i se va cere mereu
altceva, va fi exploatat cu predi-
lecþie, departe de a-ºi fi asigurat
liniºtea va ajunge, ca ºi consuma-
torul de stupefiante, la o stare de
totalã dependenþã ºi-ºi va sfârºi
mizerabila viaþã ca sclav al unui gangster
obraznic ºi nesãþios, la consolidarea
puterii cãruia va fi contribuit ºi el,
victima“.

Dacã acesta este drumul sigur
spre moarte, care este calea în sens
invers, calea cãtre Viaþã o putem
descoperi parcurgând ºi rememorând
file din viaþa cu ºi pentru Hristos a celor
ce au pãtimit pentru credinþã (ºi aici
nu trebuie sã uitãm jertfa din vremea
priogoanei comuniste) ºi  pentru noi
cei de azi care uitãm uneori ce
înseamnã Ortodoxie mãrturistoare,
credinþã dreaptã ºi jertfã de sine!

O mare sărbătoare a recunoştinţei faţă de
faptele de vitejie ale eroilor din Primul Război
Mondial s-a consumat în data de 3 noiembrie a
acestui an. E vorba de cinstirea actelor de bravură
a ostaşilor din Batalionul Vânătorilor de munte
despre care putem spune, fără a greşi, că au
schimbat soarta războiului prin acţiunile lor militare
de-a dreptul surprinzătoare pentru un inamic
aproape cu neputinţă de înşelat.

La Mănăstirea Cireşoaia cu hramul «Sfântul
Cuvios Eftimie cel Mare» s-a făcut în 3 noiembrie,
curent, joncţiunea prezentului cu trecutul glorios

al Armatei Române. Într-adevăr, pe platoul din
faţa Mânăstirii, cu deschiderea spre dealurile
marilor încleştări din vara anului 1917, s-a scris
încă o filă de istorie adăugată celorlalte nenumărate
ale neamului românesc.

Cinstirea memoriei Vânătorilor de munte cere
însă şi cunoaşterea misiunii pe care aceştia au
avut-o în luptele grele purtate de ei, aceasta fiind
şi un omagiu adus celor de astăzi, prezenţi de
altfel la sărbătoare, Vânătorilor de munte din
garnizoana Sf. Gheorghe, care sunt purtătorii
tradiţiei primului batalion de Vânători de munte
din Armata Română care a primit botezul focului
la Cireşoaia.

Acest batalion primise ordinul de deplasare,
pe ziua de 26 iulie 1917 în Garnizoana de dislocare
din Târgu-Neamţ. Apoi s-a deplasat cu întregul
efectiv, armamentul şi tehnica din dotare pe
itinerarul Târgu-Neamţ-Dobreni-Roznov-Tazlău-
Sănduleni. Când au ajuns la Valea Rea, au primit
ordin de la Comandantul Corpului 4 Armată,
general Văleanu, să se deplaseze pe la Gura
Văii-Bârsăneşti-Glodosu-Brăteşti-Târgu-Ocna şi
să fie în măsură să inre în zona Cireşoaia-Măgura.

În dimineaţa zilei de 30 iulie au intrat în luptă
în compunerea Diviziei 7 Infanterie şi au îndeplinit
misiunile cu succes, producând panică în rândurile

inamicului care a sesizat apariţia unor forţe care
nu mai participaseră la luptă.

Acest Batalion de la Sf. Gheorghe se
numeşte «Cireşoaia» tocmai pentru acest început
al luptelor pe care l-a trăit pe masivul Cireşoaia
în condiţiile expuse mai sus. Astfel, revenind la
istorie, ei au fost conduşi de la Brăteşti la nord de
Târgu-Ocna de u cioban cu numele Elisei Ursac
care le-a arătat potecile pe care ar putea ajunge
neobservaţi în dispozitivul inamic. Astfel, ostaşii
s-au infiltrat prin dispozitiv fără ca duşmanul să
sesizeze. Ajunşi în dispozitivul duşman, nu mică

a fost tulburarea conducerii inamice văzându-se
luată prin surprindere de aceşti Vânători de munte
conduşi de maiorul Virgil Bădulescu.

În cinstea eroismului lor care au dat peste
cap planurile inamicului de a sparge frontul
românesc, din iniţiativa Primăriei Târgu-Ocna şi
a conducerii Batalionului Vânătorilor de munte
din Garnizoana Sf. Gheorghe care au venit la
Cireşoaia ca să comemoreze locul şi momentul
în care înaintaşii lor au intrat întâia oară în luptă,
s-a săvârşit o slujbă de Tedeum şi s-au ţinut
cuvântări pline de emoţie din partea Primăriei
Târgu-Ocna, prin Doamna Primar Floarea
Ivanof, din partea Batalionului «Cireşoaia» din
Sf. Gheorghe prin Comandantul acestuia, din
partea istoricilor prin Domnul profesor Cornel
Stoica, din partea Armatei Române
recunoscătoare prin Domnul General Dr. Vasile
Jenică Apostol.

S-au depus coroane de flori la monumentul
consacrat înveşnicirii actelor de bravură a
Armatei Române şi în sufletele celor prezenţi,
copii de şcoală şi credincioşi din satele din jur şi
din oraş, încă o petală la floarea recunoştinţei
nemuritoare faţă de eroismul ostaşilor noştri.

Preot Petru RONCEA

Tãcând înþelegi ºi dupã ce ai
înþeles grãieºti. Cãci în tãcere
naºte mintea cuvântul. ªi
rostind cuvânt de mulþumitã
lui Dumnezeu, îþi lucrezi
mântuirea (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 42).

Nu te face ucenic al celui ce
se laudã pe sine, ca nu cumva,
în loc de smeritã cugetare, sã
înveþi mândria  (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 285).

În aºteptarea depunerii coroanelor
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În perioada 9-17 octombrie, anul
curent, un grup de credincioºi de pe Valea
Trotuºului ºi din Bucureºti au fãcut un
pelerinaj în Grecia ºi Italia pentru a se
închina la moaºtele unor sfinþi.

Din grup au fãcut parte ºi clerici: P.C.
Protos. Claudiu Panþiru, semnatarul
aceste rânduri, P.C. Stareþ Lazãr de la
Mãnãstirea tuturor Sfinþilor din cadrul
Arhiepiscopiei Bucureºtilor, P.C. Ierom.
Ioanichie de la aceeaºi mãnãstire,
Monahia Gabriela de la Mãnãstirea
Mãgura din Tg. Ocna.

De la Mãnãstirea Tuturor Sf. Români
din Capitalã s-a pornit spre Giurgiu, dupã
care am traversat teritoriul Bulgariei, am
intrat în Grecia prin punctul de frontierã
Promanons. Primul oraº vizitat a fost
Tesalonic unde ne-am închinat la
moaºtele Sf. Dimitrie, dupã care au
urmat Biserica Sf. Sofia, Biserica Sf.
Pantelimon unde se aflã  moaºtele
acestui sfânt, apoi Biserica Sf. Teodora
ºi Biserica Sf. Vasile cel Mare.

De la Turnul Alb, emblema oraºului
Tesalonic, grupul s-a îndreptat spre
HALKIDIHIKI având cazare în zona
QRIANOPOLI. A doua zi a urmat o
croaziera pe mare spre Muntele ATHOS
unde am avut ocazia sã admirãm de la o
distanþã apreciabilã o parte din mã-
nãstirile aflate aici: DOCHIARION,
XENOFONDOS, PANTELIMONOS,
XIROPOMAMON, PORTUL DAFNI, apoi
Mãnãstirile SIMONOS PETRAS,
GRIGORION, DIONISION, PAVLOU.
Seara ne-am îndreptat spre oraºul
LARISA unde am putut admira Muntele

Olimp, apoi a fost o noapte de vis în
orãºelul KALAMBAXA, la poalele
mãnãstirilor Meteora a cãror nume derivã
de la verbul METEORIZA care înseamnã
«suspendatã în aer». Aici am vizitat
Mãnãstirea Marelui Metor, VARLAAM, Sf.
Treime, Sf. ªtefan, ROUSSANOS, Sf.
Nicolae ANAPAVOS.

Apoi traseul a continuat spre portul
IGOUMENITSA de unde s-a luat bacul
spre Insula KORFU la care am ajuns
destul de târziu, petrecând o noapte
lângã moaºtele Sf. Spiridon. Dimineaþa
ne-am închinat la sfintele moaºte, apoi
am vizitat mai multe biserici din KORFU,
muzeul de arheologie ºi cele douã cetãþi.
Seara, la ora 22:00, am urcat pe feribot
ºi am traversat Marea Adriaticã ajungând
a doua zi la orele 13:00 la Bari în ITALIA.
Aici am vizitat catedrala care adãposteºte
moaºtele Sf. Ierarh Nicolae unde ne-am
închinat cu evlavie ºi am fãcut slujba
acatistului, dupã care ne-am îndreptat spre
Veneþia unde ne-am odihnit noaptea.

A doua zi am vizitat Veneþia unde am
avut marea bucurie sã vedem oraºul dintre
ape dar ºi câteva obiective: Biserica San
Marco, Palatul Dogilor, Piaþa San Marco,
Turnul Clopotniþã. Nu a lipsit o plimbare
cu gondola. Ne-am odihnit, apoi a doua
zi am pãrãsit frumoasa Italie îndreptându-ne
spre Slovenia ºi Ungaria. Seara, într-o
croazierã,  am putut admira oraºul
Budapesta, iar a doua zi am vizitat
cetatea, parlamentul, catedrala ºi alte
obiective cu caracter istoric ºi religios.

Protos. Claudiu PANŢIRU

În veacul acesta care de multe
ori a fost numit „secolul vitezei“
pentru graba derulãrii eveni-
mentelor, dar mai ales a trãirii lor,
iatã cã mai existã binecuvântaþi

ostenitori, care în ritmul inimii
iubitoare de Dumnezeu, reaºazã
clipa mântuirii, gãsindu-i loc în
potirul inimilor noastre.

Cu patru ani în urmã, P.C. Preot
Petru Roncea, „mânând la adânc“,
a scos sare din pãmânt numind
aceastã minã «Sarea pãmântului» ºi
dãruind-o urbei noastre. Dar, ca un
adevãrat ostenitor al lui Hristos, a
înmulþit truda cãutãrii de har ºi gãsind
un alt oºtean al lui Hristos, care lovea
în stânca necredinþei, pentru a afla
izvor de Apã Vie spre viaþã veºnicã,
s-a alãturat lui ºi a slobozit apa
vindecãtoare a cuvântului lui
Dumnezeu în publicaþia P.C. Preot
Cãtãlin Ilie de la Slãnic Moldova,
«Izvorul numãrul unu».

Însã, ca o încununare a acestor
osteneli, de curând pãrintele Petru
Roncea, pãstorul duhovnicesc al
Viiºoarei, a dorit sã ofere lui
Dumnezeu ca un prinos de recu-
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Tocmai se terminase Vecernia la
Mânãstirea Sfântul Pavel din Muntele
Athos, ne închinasem la Sfintele
Moaºte ºi acum ieºisem la poarta
Mânãstirii sã imortalizãm orizontul mãrii

în fapt de searã de sub baldachinul
anume aºezat pe vârf de stâncã
deasupra valurilor. Între celelalte limbi
ale pãmântului ce-ºi exprimau acolo
uimirea faþã de creaþia lui Dumnezeu
era, evident, ºi a noastrã, dulcea limbã
româneascã. Motiv pentru care, iatã,
un credincios se apropie de grupul
nostru de preoþi, întrebându-ne pe limba
noastrã de unde suntem. La auzul
oraºelor de pe Valea Trotuºului strãinul
ni s-a fãcut prieten. Lumea devenise
prea micã sã nu ne cunoaºtem. Era
istoricul ºi cercetãtorul arhivelor
Sfântului Munte cu privire la
participarea românilor acolo, Domnul
profesor Florin Marinescu, vechi
colaborator, dupã cum aveam sã auzim
de la Domnia sa, cu redutabilul nostru
profesor de istorie Corneliu Stoica
cãruia i-a pus la dispoziþie nenumãrate
documente din arhiva Sfântului Munte
cu privire la istoria oraºului Târgu-
Ocna ºi mai ales a bisericilor din oraº

care au fost închinate Sfântului Munte.
Atât de pe neobservate s-a lãsat
noaptea nebãgând de seamã cum a
trecut acest timp nepreþuit în care am
aflat multe taine ale istoriei voievozilor

români care – socotind cã Dumnezeu
le-a pus pe umeri rãspunderea pentru
slava Bizanþului dupã cãderea
Constantinopolului, ei socotindu-se a fi
urmaºi ai împãraþilor bizantini de
odinioarã – au fãcut danii nenumãrate
menþinând viaþa duhovniceascã din
Sfântul Munte în cele mai grele
momente de crizã materialã prin care
acesta a trecut în istoria sa. Am înþeles
de ce n-avem ºi noi o mânãstire
româneascã între cele douãzeci de pe
tot cuprinsul Sfântului Munte. Poate nu-i
doar asta cauza, însã a socoti cã toate-s
ale tale e mai mult decât a fi stãpân pe
una. Pânã azi prezenþa româneascã e
activã aici oriunde, semn cã spiritual,
Muntele ne aparþine.

Într-adevãr,  Athosul, aceastã
grãdinã a Maicii Domnului, poate fi
socotit o icoanã a neamului nostru
românesc atârnatã în veºnicie.

Preot Petru RONCEA

noºtinþã o nouã publicaþie, un anuar
al parohiei «Sfântul Nicolae» –
Viiºoara, „în care – spune pãrintele
– sã fie relatate, spre neuitare,
evenimentele pozitive care au
marcat parohia vreme de un an. Sã
le strângem aici ca pe niºte mere
de aur într-un coºuleþ de argint, ca
pe o ofrandã a jertfei noastre
patorale în potirul dragostei
dumnezeieºti. De aceea l-am ºi
numit «Potirul Viiºoarei» ºi am ales
ca personalizare a frontispiciului
icoana lui Hristos pe Cruce Care-ªi
varsã Darul în potirul þinut cu multã
evlavie ºi teamã de un înger“.

Dacã turla bisericii, a casei lui
Dumnezeu, este ca o ãncununare
a eforturilor noastre ascetice pe
care vrem sã le oferim lui Dumne-
zeu, un potir este o turlã întoarsã
în care, de aceastã datã, adunãm
noi darurile care le revarsã Dumne-
zeu asupra noastrã.

O foaie duhovniceascã ca o
Liturghie, ca o mulþumire, în care
ostenitorii rostesc încã o datã lui
Hristos: „Ale Tale dintru ale Tale, Þie
Îþi aducem de toate ºi pentru toate.“

O ºansã de a vorbi ºi altfel
credincioºilor din parohie, o nouã
poartã ºi scarã cãtre cer pentru cei
care vor îngãdui lucrãtorilor acestui
înger vestitor timp de ascultare.

Prescuri de cuvânt ºi veselie de
vin duhovnicesc sã umple «Potirul
Viiºoarei»! Minunatului bijutier al
cuvântului – pãrintele Petru – ºi
colectivului redacþional, luminã
sfântã spre cunoaºterea ºi
propovãduirea lui Dumnezeu-
Cuvântul. Urbei întregi ºi tuturor
celor care se vor hrãni din acest
Potir, har spre ascultarea ºi
împlinirea Cuvântului mântuitor.

Preot Valentin ILIE
Biserica „Sf, Spiridon“, Tg. Ocna

Nota Redacţiei:
Anuarul «Potirul Viişoarei» poate fi accesat
pe internet la adresele www.primaria
tgtrotus.judetulbacau.ro,  www.protoieria-
onesti.ro şi www.tirguocna-portal.ro
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Întocmit,
Jurist Maria STAN

De mai mult timp, în cadrul acestei
rubrici, încercãm sã informãm cititorii cu
privire la realizarea proiectelor de investiþii
aflate în diverse stadii de execuþie în
oraºul nostru, dar ºi cu alte aspecte din
activitatea autoritãþii publice locale.

Suntem acum în mãsurã sã vã
arãtãm  împlinite câteva din proiectele
noastre.

La sfârºitul lunii noiembrie, au fost
încheiate lucrãrile de construcþie la cea
mai mare investiþie finanþatã cu bani
europeni în oraºul nostru. Este vorba de
proiectul „Dezvoltarea ºi modernizarea
zonei de agrement Parc Mãgura Tg.
Ocna“, finanþat pe componenta de
turism a programului PHARE 2004, ale
cãrui obiective, amplasate în parcul
Mãgura, au fost finalizate în termenul
prevazut în contract.

Lucrãrile, executate cu mult
profesionalism, promtitudine ºi la un înalt
nivel de calitate de catre SC ALCONEP
SRL Tg. Ocna, s-au materializat într-un
centru SPA prevãzut cu douã piscine
încãlzite dintre care una cu dimensiuni
olimpice, un centru de informare turis-
ticã, pod peste râul Slãnic, refacerea
centrului de izvoare, pista de role, alei
pietonale, reþele de alimentare cu apã,
energie electricã ºi canalizare, staþie de
epurare ºi cãi de acces.

Dotarea centrului SPA cu echi-
pamentul specific, echiparea parcului cu
mobilier urban precum ºi realizarea
alimentãrii cu gaze naturale au rãmas
problemele care ne preocupã la acest
sfârºit de an ºi pe care trebuie sã le
realizãm în primele luni din 2009.

În aceste zile vom recepþiona
maºina pentru stins incendii achizi-

þionatã cu fonduri PHARE, printr-un
proiect în parteneriat cu localitãþile Tg.
Trotus ºi Pârgãreºti.

Din luna noiembrie se executã de
SC ALCONEP SRL Tg. Ocna lucrãrile
de construire prevãzute în proiectul
„Colectare selectivã ºi transport deºeuri
în zona turisticã Tg. Ocna“. În oraº au
început lucrãrile la platformele betonate
pentru amplasarea containerelor de
colectare selectivã a deºeurilor, deja
achiziþionate, iar în vecinãtatea staþiei
de epurare a oraºului se lucreazã la hala
pentru valorificarea deºeurilor.

Demersurile noastre pe lângã
Guvernul României s-au materializat în
alocarea sumei de 800.000 lei pentru
construirea unui pod cu un singur fir de
circulaþie, în zona cartierului Pãcuri, în
locul celui distrus de apele Trotuºului în
anul 2005. Proiectul tehnic pentru acest
obiectiv a fost efectuat de SC DRUM
PROIECT SRL Bacãu, urmeazã
obþinerea  avizelor de specialitate ºi
lansarea licitaþiei pentru execuþia
lucrãrilor de construcþie, lucrãri prevãzute
sã înceapã în primãvara anului 2009.

În cartierul Vâlcele, am reuºit
înlocuirea conductei din oþel degradatã,
cu o alta din PHD, pe o lungime de  900
ml, lucrare executatã în totalitate cu forþã
de muncã proprie, utilaje - buldoexcavator -
ºi materiale achiziþionate cu fonduri de la
bugetul local.

La 12 noiembrie a fost predat
amplasamentul de pe str.Victoriei ºi au
început lucrãrile de construire la blocul
F13, cu 36 unitati de locuit, destinate
închirierii pentru tineri, urmând ca darea
acestuia în folosinþã sã se facã la
sfarºitul anului 2009.

Acum, în apropierea sãrbãtorilor de
iarnã, pentru a vã bucura ochii ºi sufletele,
am achiziþionat articole specifice ºi am
împodobit oraºul cum nu a fost niciodatã,
aºa cum  ne place nouã sã credem.

Aceste podoabe, dar ºi realizãrile
despre care am pomenit, sunt darul
nostru de sãrbãtori pentru cei care au
crezut în proiectele noastre ºi pe care
nu-i vom dezamãgi nici în anii viitori!

Aºa înþelegem noi sã preþuim
încrederea ºi ajutorul pe care le-am
primit de la Dumneavoastrã!

Pentru sprijinul ºi încrederea
acordate, mulþumim în egalã mãsurã
consilierilor locali, cetãþenilor oraºului,
dar ºi colaboratorilor noºtri – societãþi
comerciale ºi instituþii, fãrã de care
proiectele noastre nu ar fi prins viaþã.

Fie ca în anul ce se apropie, dorinþele
sã vã fie împlinite, sã vã bucuraþi de
sãnãtate ºi liniºte sufleteascã, de un trai
mai uºor ºi mai frumos! Sã avem parte de
cât mai multe motive de bucurie împreunã.

„La mulþi ani!“
Primar,

Ec. Floarea IVANOF

Redacþia ºi toþi
colaboratorii revistei

«Sarea pãmântului» ureazã
cititorilor ei de pretutindeni

Sãrbãtori minunate
ºi un An Nou fericit!


