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În ultimul timp se vorbeşte mult despre
secularism şi consecinţele lui pentru lumea
modernă şi postmodernă. Pentru că Biserica lui
Hristos, este obligată să vieze într-o astfel de
societate, se naşte tot mai frecvent întrebarea:
Cum va putea, în viitor, Biserica să rămână ceea
ce este, şi ce poate da Ea acestei societăţi care
se secularizează permanent?

În primul rând, Biserica trebuie să accepte
faptul că nu mai poate impune perceptele ei decât
prin convingere şi dialog, evitând polemica şi
opoziţionismul. Ea trebuie să înlocuiască logica
dominantă prin cea a generozităţii; ea nu va mai

trebui să -i oblige pe oameni să împlinească binele,
căci aceasta nu-i totuna cu a-i convinge.

În al doilea rând, Biserica trebuie să
propună ceva superior acestui tip de societate
în care energiile spirituale ale oamenilor s-au
diminuat foarte mult, dacă nu s-au epuizat total.

Aşadar, Biserica, trebuie să găsească şi
alte metode pentru a-şi arăta valoarea ei într-o
societate în care totul se cumpără şi totul se vinde,

O datã cu primãvara, ne-a venit în
acest an ºi strãlucitorul Post al
Pãresimilor ca o adevãratã mânã întinsã
din preaplinul dragostei dumnezeieºti în
tulburãtoarea vale a plângerii, în care
Biserica se zbate între cum apare a fi ºi
cum ar trebui sã fie. În contextul timpului
pe care-l traversãm, invadat samavolnic
de cursele veacului, pomenirea
cuvântului Bisericã ne duce ispititor de
grabnic la pendulãrile membrilor ei între
oportunism secular – ceea ce apare a fi
– ºi rãstignire în neputinþã – ceea ce
trebuie sã fie Biserica. Mass-media
româneascã, viciatã adânc de
impulsurile unei raþiuni extraliturgice,
titreazã pe prima paginã cu litere violente
ceea ce apare a fi Biserica într-un
context amirosind a terorism la adresa
omenirii. Dar mi se pare cã aceastã
atentã pândã la fiecare ieºire din

O  problemă controversată ce a generat, în
ultimul timp, numeroase discuţii şi dezbateri, deseori
contradictorii şi confuze, o constituie decizia Ministerului
Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de
Paşapoarte privind introducerea noilor paşapoarte
electronice care includ date biometrice stocate pe un
microprocessor (cip RFID). Este vorba despre un
microdispozitiv ce permite stocarea şi, atenţie,
comunicarea de date cu caracter personal
(exemplu: fotografie facială, amprente digitale). Toată
această controversă a avut printre cauze şi lipsa de
informaţii şi a unor dezbateri publice în societatea
civilă (ce ar fi trebuit să includă şi Biserica) care ar fi

trebuit să preceadă luarea unei altfel de decizii din
partea autorităţilor, deci şi ce privesc în mod direct
viaţa noastră şi din care pot decurge consecinţe
despre care nu ni se vorbeşte. Însă nu ar fi prima
dată când astfel de decizii se iau fără a ţine cont dacă
sunt într-adevăr oportune, necesare sau potrivite cu
viaţa, spiritualitatea, tradiţiile şi sufletul poporului român
(exemplu: apologia privind drepturile minorităţilor
sexuale, căsătoriile între persone de acelasi sex etc.),
doar pentru a se atinge „standardele europene”. Ni
se spune că ţara noastră („săraca ţară bogată!!!”)
şi-a asumat, când a intrat în Uniunea Europeană,
anumite obligaţii. Nu ştim însă câte din aceste „obligaţii”
sunt în avantajul şi beneficiul românului. Fără a intra
în detalii, însă privind cu sinceritate şi verticalitate la
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rânduialã a Bisericii ºi taxarea cu batjocurã a fiecãrei abateri
de la chemarea divino-umanã a ei sunt practici de veacuri ale
unei lumi incomodate de faþa desfiguratã a lui Hristos, din
pricina pãcatelor ei. De altfel, creºtinul autentic a fost mereu
în atenþia lumii care l-a urmãrit de-aproape, însetatã de a-l
surprinde pe picior greºit, pentru a avea motiv de a-L parodia
pe Hristos.

Nu ºtiu cum reacþioneazã cititorii la critica adusã –
uneori cu real folos – asupra înclinãrilor seculare ale
Bisericii. Mãcar de ne-am bucura, nu pentru ieºirea din
rânduialã, ci pentru intrarea în ea în urma criticii. Cã se
poate ca ºi prin aceasta lumea sã te ajute sã te mântuieºti,
revenind la ceea ce trebuie sã fii.

Ar putea apãrea ca o divagaþie de la titlul acestui editorial
realitatea evaluatã mai sus. ªi poate deja unii dintre cei care
se luptã sã fie echidistanþi faþã de marasmele veacului sã fi
fost deja ispitiþi sã judece grabnic pe aproapele cãzut. Nu
numai pentru ei, ci pentru noi toþi Postul Pãresimilor vine ca
un leac ºi mijloc de reaºezare ºi reorientare pe fãgaºul Bisericii
rânduit ei de la început de Cel Care-i este capul, Hristos. De
aceea, sosirea postului este bucurie pentru creºtini, cum spune
ºi Sfântul Efrem Sirul în ale sale «Imne la Pãresimi, Azime,
Rãstignire ºi Înviere» (Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p 192) despre
„marele meterez al postului“: „Iatã postul, povãþuitorul care-i
învaþã pe atleþi cum sã lupte. Veniþi la el ºi învãþaþi lupta cea
iscusitã! Ne porunceºte sã postim cu gura, dar ºi cu inima.
Sã nu ne înfrânãm doar de la pâine, cugetând gânduri în care
se ascunde veninul morþii! Sã mulþumim prin post Celui Întâi-
nãscut, Care ne-a dat sã cugetãm la cuvântul vieþii!“. Aici e
taina puterii trecerii postului cu bucurie. Temelia postului
trebuie sã fie iertarea ºi iubirea de oameni. Sã nu cugetãm
gânduri în care se ascunde veninul morþii. Cu adevãrat, dacã
punem aceastã temelie a postului în care am intrat, avem
cheia izbãvirii noastre de toate pricinile de pãcãtuire care se
nasc una dupã alta în vremea lui. Cãci mai ales în aceastã
vreme, în sanctuarul inimii fiecãruia dintre noi se aud strigãte
de rãzboi. Omul cel vechi nu suferã sã fie ofensat, orgoliile
noastre se tulburã când suntem invitaþi sã intrãm în rânduialã,
sã ne supunem ascultãrii Cuvântului lui Dumnezeu care ne
cheamã la pocãinþã etc.

Cine poate spune cã nu s-a abãtut vreodatã de la statutul
de invitat special la Ospãþul Euharistic ºi de împreunã-
moºtenitor cu Sfinþii al Împãrãþiei Cerurilor? N-am fost noi
adesea pe drept batjocoriþi de ochiul necruþãtor al lumii pentru
ceea ce ne-am arãtat a fi, în contradicþie cu ceea ce trebuia
sã fim? Dar, mai mult, de câte ori cineva de lângã noi, din
parohia noastrã, nu ºi-a forþat iubirea mustrându-ne ºi
atenþionându-ne sã ne reaºezãm unde ni-e locul; iar noi, în
loc sã intrãm în rânduialã, am ascuns în fundul inimii venin
de moarte întru înþeparea la vreme prielnicã a fratelui cu
inimã de prieten?

Grijã deci sã avem ca nu cumva vicleanul sã ne ducã pe
calea celor mândri, cã aºa obiºnuieºte el sã strice creºtinilor
buna rânduialã a postului.

(urmare din p. 1)
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într-un neoliberalism care se permanentizează
şi unde nimic nu mai are valoare. Observăm cu
toţii că se instalează peste tot în lume împărăţia
capriciilor, a plăcerilor imediate, a ceea ce un
filozof german numea „gagnism”. Cuvântul vine
de la expresia spaniolă „no tiengo gańa” şi a fost
generat de următoarea istorioară: Se spune că
un diplomat occidental juca golf în una din ţările
Americii Latine. Un copil se angajase să-i adune
mingile. La un moment dat copilul a devenit
capricios şi n-a mai voit să alerge după mingi,
ceea ce l-a indignat pe diplomat. Acesta i se
adresă: „Puştiule, du-te şi-mi adu mingile, că-ţi
dau 20 de pesetas!” „Nu vreau!” fu răspunsul
băiatului. „Bine, iată îţi ofer 25 de pesetas, dar
du-te”. Acelaşi răspuns. „Nu vreau...!” „Dar de
ce nu mai vrei?” „Pentru că n-am chef”, fu
răspunsul puştiului. Se pare că trăim într-o astfel
de societate în care domină gagnismul, mai ales
între tineri... Auzim adesea: „N-am chef!”, „Nu
mai vreau!” etc. Consider că tocmai în acest tip
de societate – a plictiselii, a indolenţei – Biserica
poate avea un rol deosebit. Ea poate da un nou
impuls acestor oameni care riscă să-şi piardă
orientarea în viaţă. Biserica trebuie să ofere
ceea ce, în aparenţă, nu mai serveşte la nimic,
ceea ce este inasimilabil, dar care, la  sfârşit,
va contribui la asimilarea şi restabilirea
echilibrului vieţii.

Altfel spus, Ea va trebui să vorbească
precum oarecând Sfântul Pavel atenienilor, de
Acel ‹‹Dumnezeu necunoscut›› ca de ceva ce,
pentru ei, nu mai este necesar, consumabil,
plapabil, dar care va trezi, cu siguranţă, celui ce
nu mai are niciun chef, gustul vieţii, al
existenţialităţii, al frumuseţii creaţiei.

Biserica învie
lumea vorbelor goale

Ştim că una din marile dificultăţi pentru
răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, în acest
tip de societate, este faptul că Biserica trăieşte
într-o lume a vorbelor goale, a inflaţiei de cuvinte,
a agresiunii publicitare, a demagogiei oamenilor
politici, a imaginilor omniprezente şi obsesionale
ale mass-media. În acest context este foarte greu
să se găsească un limbaj adecvat care să se
facă accesibil şi edificator. Cred, totuşi, că
frumuseţea limbajului liturgic, al cântării bisericeşti
şi cel al rugăciunii, ar redeschide oamenilor gustul
ascultării cuvântului edificator. Vorbele părinţilor

duhovniceşti şi ale oamenilor rugăciunii ies în
evidenţă fără publicitate. Nu vedeţi, atunci când
apare la televiziune un părinte îmbunătăţit ca
Teofil Părăian, Arsenie Papacioc, Constantin
Galeriu etc. sau, mai înainte, Părintele Cleopa,
Iachint, Paisie etc., parcă se sparge ecranul,
parcă ne cheamă la lumină şi pocănţă, iar
prezenţa lor nu poate fi decât o mărturie a
frumuseţii chipului nemuritor al lui Dumnezeu din
noi, iluminat de Duhul Sfânt? Atunci simţim ceea
ce spunea d’Arnoux ‹‹Dacă lumea nu mai crede
azi în Dumenzeu este pentru că nu mai
funcţionează o mărturie, iar această mărturie
suntem noi››. Însă, când Biserica are încă
‹‹mărturii›› care mai fuzionează cu energia
Duhului Sfânt, se naşte încă o speranţă.

Când societatea pierde
dimensiunea persoanei

Observăm că societatea secularizată
încearcă să găsească o nouă etică pentru a
anihila totalitarismul politic şi cel religios în
perspectiva limitării totalitarismului tehnologic de
mâine. Or, Biserica, prin oamenii ei îmbunătăţiţi,
poate oferi o alternativă pentru echilibrul societăţii,
fără să se afişeze ca o instituţie care are răspuns
la toate întrebările. Ea poate sugera omului să
reflecteze mai mult asupra sensului iubirii, tainelor
universului, bucuriei vieţii etc. sau să amintească
şi că omul este o persoană în comuniune cu
semenii şi cu o altă fiinţă, supremă şi superioară.
Trebuie atrasă atenţia că societatea modernă şi
post modernă a pierdut dimensiunea persoanei,
ceea ce a făcut ca existenţialitatea să se îndrepte
către neant, iar civilizaţia să se întunece în
nihilism.

Biserica poate recuceri lumea
anunţând cu tărie că Hristos a înviat, dar într-o
altă manieră, mai diferită ca până acum. Trebuie
spus că a vesti învierea lui Hristos nu înseamnă
a anunţa o altă viaţă, ci a arăta că viaţa în sine
poate deveni mai intensă, iar angoasa morţii
poate deveni o trecere către înviere. Ar fi ceea
ce spunea Paul Eluard: „Există, bineînţeles, după
moarte o altă lume, dar aceasta este ascunsă în
cea de aici”. Prin urmare, Biserica trebuie să
participe mai intens la această realitate a lumii,
iar noi, oamenii Bisericii să devenim „oameni ai
învierii care biruiesc moartea”, aşa cum spunea
Heideger. Trebuie să reînvăţăm să vorbim
limbajul Duhului Sfânt care este cel al iubirii,
speranţei şi învierii.

Cred că Biserica trebuie să procedeze
puţin invers faţă de cum avea obiceiul să o facă
până acum, păstrând, bineînţeles, întru totul
identitatea ei. Ea trebuie să renunţe la nişte puncte
care nu mai merg în ziua de astăzi şi care,
menţinându-le, nu-l mai pot schimba pe omul
secularizat. În acest sens sunt exemple definitorii:
pedagogia fricii, adică să nu mai propovăduiască
un Dumnezeu al pedepselor (Dumnezeu
pedepseşte răul); un Dumnezeu care aduce
bolile ca pedepse ale păcatelor etc. Biserica nu
mai poate recurge la expresii ca cea a Sfântului
Atanasie de Alexandria, care zice: „Creştinismul
este o religie adevărată pentru că acesta este
extins în toată lumea, însuşi împăratul este
creştin”.

În consecinţă, pentru ca Biserica să-şi
menţină rolul ei, trebuie să vorbească de om ca
enigmă şi ca mister; ca om în permamentă
mişcare, care nu doarme lângă maşina pe care
a creat-o şi care i-a înlocuit activitatea.

Oraşul poate profita
de Împărăţia lui Dumnezeu

Trăim, într-adevăr, într-o societate în
care omul se robotizează, se confundă cu maşina,
cu calculatorul, cu aparatura din ce în ce mai
sofisticată. Plecând de la serviciu, merge acasă
şi nici aici nu se desprinde de viaţa robotizată.
Aceeaşi întâlnire cu aparatura electronică -
televizotul, jocurile electronice, roboţii de
bucătărie etc., ignorând mişcarea, viaţa, exeriţiul
fizic sau al minţii. Sfinţii Părinţi spun că cel mai
mare păcat este uitarea. Or, lîngă aceste aparate
noi uităm că existăm, că celălalt există, că o floare
sau un firicel de iarbă există..., că Dumnezeu
există şi că El Se face prezent prin energiile Sale
necreate în toate făpturile. Înainte de modernitate,
totul era parcă făcut ca natura să rămână
dominantă în jurul omului, încât omul să fie liber
pentru a o iubi, admira, cultiva. Dar acum, când
intri în marile oreşe din toate colţurile lumii nu
vezi decât blocuri imense, urâte, fără viaţă. Cum
vreţi să-L mai găsim pe Dumnezeu în toate
acestea? Sfinţii spun că „Dumnezeu Se
descoperă din natură şi din firea lucrurilor”, iar
Kierkegaard avea dreptate când a spus: „Nu se
poate propovăduicuvântul lui Dumnezeu dacă
nu îl repunem mai întâi pe om în propria
existenţă”. Or, rolul Bisericii este de a-l repune

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 12)
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Cele mai îndepãrtate urme
istorice ne aratã cã omul a dorit
progresul ºi îmbunãtãþirea condiþiilor
sale de viaþã în plan spiritual ºi material.
Aspirând la refacerea în aceste planuri,
omenirea a cãutat ºi mai cautã încã
fericirea adevãratã, care pare o
himerã, o închipuire fãrã temei, o
fantezie irealizabilã. Lucrul acesta a
fost valabil în toate epocile, dar îºi
gãseºte confirmarea deplinã astãzi,
când cuvintele adeseori sunt rostite la
voia întâmplãrii ºi pentru a aduce
popularitate ºi, eventual, susþinere.

În zilele noastre, în lupta pentru
aºezarea unei noi ordini, în tentativa de
organizare a unei lumi mai bune, mai drepte
ºi mai aducãtoare de fericire, omenirea
cautã sã gãseascã reþeta vindecãrii
rãnilor trupeºti ºi sufleteºti, mulþumindu-se
adesea ºi cu vorbe amãgitoare.

Realitatea este cã perfecta ordine
moralã ºi socialã se poate gãsi doar la
Dumnezeu ºi în cuvintele vieþii veºnice.
Numai la Dumnezeu sunt perfecte
iubirea ºi înþelegerea între oameni,
numai la El nu este nicio deosebire de
rasã, de neam ºi stare socialã. Aceasta
ne învaþã ºi Pavel Apostolul, când le
spune colosenilor: ,,nu existã elin sau scit,
rob sau slobod, ci toþi sunt una în
Hristos.” (Col III, 11)

Cuvântul este descoperire
dumnezeiascã, depozitatã în Sfânta
Scripturã  ºi în Sfânta Tradiþie ºi a-l
folosi la voia întâmplãrii, cum adesea o
mai fac unii politicieni ºi nu numai, este
o adevãratã blasfemie.

Ne exprimãm convingerea cã
Biserica are datoria sã rãspândeascã,
azi cu mai multã tãrie decât oricând,
învãþãtura divinã prin reguli scurte ºi
precise ºi sã ne conºtientizeze cã nu
ne putem juca oricum cu vorbele.

Dar rostirea cuvântului bun este
necesarã ºi din alte motive; tot omul
tinde la cea mai înaltã înþelepciune, asta
ar trebui sã fie dorinþa tuturor oamenilor
normali. Or, cea mai înaltã înþelepciune
este cuprinsã în Cuvântul lui Dumnezeu.

Existã deci un cuvânt dumne-
zeiesc ºi unul omenesc, iar unul din
celãlalt rãsare ca o luminã din alta.
Cuvântul de la Dumnezeu înnobileazã
mintea, dar ºi inima, fãcând sã rodeascã
viaþa creºtinã. Am crezut întotdeauna
în cuvântul cel bun, cuvântul sfânt, spus
ca o binecuvântare din plinul minþii ºi al
inimii, strãjuind ca un arbore secular
calea iubirii aproapelui. Este logosul
aprins din misterul divin, pentru cã
undeva, la începuturi de lume, spune
Evanghelia, ,,a fost Cuvântul. ªi
Cuvântul trup S-a fãcut ºi S-a sãlãºluit
între noi ºi am vãzut slava Lui, slavã ca
a Unuia nãscut din Tatãl, plin de har ºi
de adevãr”. (Ioan I, 14) Cuvântul lui
Dumnezeu S-a întrupat ,,pentru noi,
oamenii, ºi pentru a noastrã mântuire”,
dupã cum rostim în Simbolul Credinþei
ºi de atunci ,,lumineazã pe tot omul care
vine în lume(...), iar Cuvântul acesta este
Hristos.” (Ioan I, 9)  Prin glasul
Evangheliei învãþãtura Mântuitorului a
fost purtatã de cãtre Apostoli printre
neamuri ºi a ajuns la noi, ca o fãclie de
Paºti, luminând conºtiinþele oamenilor ºi
încãlzind sufletele lor întru lucrarea
credinþei. Cuvântul este deci chemat sã
întãreascã, sã înveþe, sã povãþuiascã, sã
îndrepte, sã mustre ºi sã ierte.

ªi totuºi atât de uºor putem sã
scãpãm cuvântul cel rãu de pe buze,
pângãrind trupul nostru, care este
,,templul Duhului Sfânt” (I Cor.VI, 19).
Cu gura ne rugãm ºi înãlþãm cuvântul
cel bun la Dumnezeu ºi uneori tot cu ea
rostim blasfemii, minciuni, chiar
înjurãturi, care (unele) n-au iertare
niciodatã. ,,Orice se va ierta vouã, zice
Mântuitorul, numai hula împotriva
Duhului Sfânt nu” (Matei XII, 31). De
aceea Sf. Apostol Pavel ne îndeamnã
cu înþelepciune: ,,Vorbiþi între voi în
slavoslovii ºi în cântãri duhovniceºti!”
Este îndemnul cel bun la sfinþenia vorbei.

Un adevãrat creºtin este acela
care îºi desãvârºeºte nu numai mintea,
inima ºi în general sufletul, ci ºi vorba,
pentru cã aceasta este o rostire din

duhul fiinþei noastre strãluminat de
Logosul divin ºi orice cuvânt pe care-l
spunem este o trãire spiritualã.
Mântuitorul zice cã ,,din cuvintele tale
vei fi gãsit fãrã vinã ºi din cuvintele
tale vei fi osândit” (Matei XII, 37).

Pãcatele nu sunt doar cu fapta,
ci ºi cu vorba, iar acestea din urmã nu
sunt cele mai mici. Rostirea exprimã de
fapt trãirea interioarã a omului. Dacã
aceasta este bunã ºi curatã, atunci ºi în
grai vor rãsãri florile cuvintelor frumoase
ºi ziditoare de suflete, iar dacã trãirea
este cu vicii ºi pãcate, atunci cuvintele
sunt mincinoase ºi întinate. Cãci aflãm
din textul biblic faptul cã ,,omul cel bun
scoate cele bune din comoara sufletului
sãu, iar omul cel rãu, pe cele rele”
(Matei XII, 35).

Sunt oameni care reuºesc
uneori sã îºi ascundã pe moment
sentimentele ºi gândurile rele prin
pervertirea cuvântului lor. Asta se
întâmplã o perioadã, pentru cã de
obicei ceea ce se ascunde prin cuvânt
se vãdeºte prin fapte. Orice pornire
rea, orice gând rãu se va materializa,
mai devreme sau mai târziu, în gesturi,
în purtare, în atitudinea faþã de semeni,
chiar dacã vorba a pãrut bunã. De
aceea nu falsificarea cuvântului este
de folos în zidirea unei societãþi mai
bune, ci purificarea ºi sfinþirea lui prin
focul credinþei ºi al iubirii de
Dumnezeu ºi de aproapele.

,,Limba noastrã-i o comoarã”
spune preotul ºi poetul Alexei
Mateevici, dar graiul trebuie sã ne fie
sfinþit în Duh ºi Adevãr, aºa cum s-a
întâmplat de milenii, de când suntem
români ºi creºtini.

Prin cuvânt  ºi faptã ne-am
înãlþat în istorie ºi în lume: prin cuvântul-
document ºi cuvântul-jertfã. Astãzi
avem deplin ºi cuvântul libertate. Sã-l
facem deci cuvânt de pace ºi de
binecuvântare, nu de minciunã!

Preot Cristian MAZILU



Nr. 1 / ian - mart 20095SAREA PÃMÂNTULUI

Cum vom ajunge să-i facem, în cuvântarea
noastră, pe credincioşii stresaţi, demoralizaţi,
victime ale sărăciei şi incertitudinilor, lipsiţi de
încredere în semeni şi în instituţiile fundamentale
ale statului, aparţinând acestei lumi secularizate,
divizată în nenumărate părţi, aproape fără
legătură una cu alta, să mărturisească iubirea şi
deschiderea lui Dumnezeu pentru lume, centrul
creaţiei Lui?

În primul rând, prin muncă, prin lectura,
teologică şi laică, bine organizată, asiduă,
frecventă şi folositoare, prin cunoaşterea
temeinică a conţ inutul Sfintei Scripturi ,
reprezentând efortul permanent ce se cere
preotului pentru întărirea duhovnicească şi
ştiinţifică. Orice carte va contribui hotărâtor la
schimbarea statutului de persoană, pe care îl au
toţi oamenii, în acela de personalitate a oratorului
de la amvon, pe care îl dobândesc doar cei cu
anumite însuşiri, cultivate cu dăruire şi
perseverenţă, de aici şi dictonul „Spune-mi ce
citeşti şi am să-ţi spun cine eşti!” 1. Oamenii au
văzut dintotdeauna în persoana preotului un om
cult, adeseori auzind, mai ales la oraşe, fraze de
genul: „Acela este un preot admirabil, un preot
cult, un preot cu vocaţie”.

Alte virtuţi necesare predicatorului modern
sunt sinceritatea şi ataşamentul faţă de cele
transmise, pentru că în zadar abordezi teme
preţioase, înalte, dacă viaţa ta nu este pe măsura
cuvintelor, dacă predica pe care o rosteşti în
clipa aceea în faţa păstoriţilor nu este dublată de
predica prin exemplul personal. Numai o predică
prin fapte îi poate pune pe credincioşi în situaţia
de a-şi da seama ce puteri neobişnuite cuprinde
învăţătura Mântuitorului 2: „Aşa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor ca văzând ei
faptele voastre cele bune, să mărească pe Tatăl
vostru cel din ceruri“ (Matei V, 16). Sfinţii Apostoli,
cei mai străluciţi discipoli ai lui Hristos, au practicat
şi ei propovăduirea sub ambele forme. Când,
de exemplu, Pavel le cere credincioşilor să fie
stăpâni pe ei, cumpătaţi, înfrânaţi, o face cu
autoritatea omului, care el însuşi se nevoieşte
să-şi înfrâneze pornirile inferioare ale firii: ,,Ci
strunesc puternic trupul meu… ca nu cumva după
ce pildă m-am făcut altora, să ajung de lepădat”
(I Cor IX, 26-27). Persoana cu o viaţă spirituală
veritabilă va reuşi să transmită mult din ceea ce
trăieşte, pentru că efortul lui nu va mai fi de a
interpreta ideile altora, ci doar de a descrie, de a
înfăţişa din experienţa trăirilor sale.

Un element menit să ne apropie publicul
este şi grăirea într-un limbaj cunoscut de toţi, plin
de imagini, având ca model Evanghelia, limba Preot Daniel NICHITA

pescarilor, simplă, dar nu simplistă, cu respect
faţă de cuvânt3. De acolo, predicatorul poate
învăţa că accentul trebuie pus nu pe concepte, ci
pe descrieri. Predica nu se adresează numai
urechilor, minţii, ci ea trebuie să cucerească şi
inimile. Omul din faţa noastră va urmări ,,filmul”
cuvântării în tablouri vii, captivante, menite să îl
facă dornic să descopere mai mult. În caz contrar,
asistăm la un eşec răsunător, în care preotul
pare izolat de viaţa din vremea sa şi prea prezent
în trecutul îndepărtat4. În acest context este
necesar să insistăm asupra modelului scripturistic
folosit în rostirea cuvântului, deoarece deseori
întâlnim tipul de predică împrumutată, numită
,,şablon”, matriţă, clişeu, tabletă. „Salvatorul”
preotului aflat în pericol de a nu mai avea ce
spune credincioşilor este logograful – scriitorul
de predici. El, harnic şi generos, cu nume şi
renume, cu sentimentul că săvârşeşte „operă
de binefacere”, oferă confraţilor, mai slab dotaţi
sau mai nepăsători, lucrări paradigmatice
reproduse apoi,  sau imitate. Se pierde din
vedere că predicile apărute în diferite publicaţii
se adresează în primul rând credincioşilor,
vorbitorii Sfintelor Altare studiind „teoria predicii”
adică omiletica. Cum să-şi îndeplinească preotul
datoria personală de a predica, cu gândirea, cu
simţirea, cu elanul altuia?5

Pentru reuşita predicii vom ţine cont
întotdeauna de caracterul ei hristocentric. Preotul
vorbeşte în numele lui Hristos şi cu puterea Lui:
„Dacă vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale
lui Dumnezeu (I Petru IV, 11). Bineînţeles că
această orientare pe verticală nu exclude
dimensiunea orizontală a propovăduirii,
observarea vieţii semenilor şi a nevoilor lor.
Predicatorul ascultă necontenit glasul lui
Dumnezeu, revelat în izvoarele cunoscute, dar
ascultă şi întrebările credincioşilor, la care trebuie
să răspundă. Prin aceasta cuvântarea
dobândeşte un caracter de dialog permanent cu
Dumnezeu şi cu oamenii.

A rosti cuvintele lui Dumnezeu presupune
o mare responsabilitate materializată în ţinuta
limbajului, de aceea spunem că preotul la amvon
se aseamănă într-un anumit fel cu interpretul
muzical. Limbajul va fi mulat întotdeauna pe
împrejurările în care este folosit, împrumutând
chiar elemente din arta oratoriei clasice cum ar fi
metalimbajul sau eufonia. Primul termen, relativ
de curând intrat în lexicul românesc, propune o
tehnică omiletică veche. Este un discurs bazat
pe metafore şi eufemisme prin care vorbitorul,
voind să exprime lucruri mai puţin plăcute
ascultătorilor, foloseşte expresii mai delicate, prin

care aceştia sunt menajaţi. Cu alte cuvinte, este
un limbaj ascuns în interiorul limbajului6. Sfântul
Apostol Pavel ne-a lăsat, în acest sens, un
exemplu relevant: la Atena, adresându-se
locuitorilor dispersaţi în fel şi fel de credinţe
idolatre, nu-i mustră imprudent prin cuvinte dure,
ci, cu tact pedagogic li se adresează eufemistic:
„Bărbaţi atenieni, în toate vă văd că sunteţi foarte
evlavioşi. Căci, străbătând cetatea voastră de
închinare, am aflat şi un altar pe care era scris
«Dumnezeu necunoscut»“ (Fapte XVII, 22-23).
Practica aceasta a menajării prin metalimbaj este
foarte necesară astăzi, mai ales în cazul unor
predici ocazionale (pareneze) la înmormântări,
cununii, botezuri ş.a. La o cununie, de exemplu,
în faţa a doi tineri despre care ştie că n-au dus o
viaţă exemplară până atunci, preotul nu va face
aluzii tăioase, de genul «tinerii din ziua de azi nu
mai vieţuiesc potrivit virtuţilor, de care au dat
dovadă străbunii noştri», ci «nădăjduim că tinerii
care şi-au unit astăzi, prin binecuvântarea
Domnului, inimile, vor vieţui în virtuţile prin care
s-au făcut vestiţi străbunii noştri» etc.

Al doilea termen, eufonia presupune o
vorbire plăcută auzului, determinată de timbrul
vocal, naturaleţe în exprimare, gestică discretă
şi nu în cele din urmă, folosirea, acolo unde este
necesar, a materialului ilustrativ (pilde preluate
din diferite literaturi). Un creştin simplu a fost
întrebat odată la ieşirea din Biserică, cum a vorbit
în acea zi preotul la predică. Fără să-şi caute
prea mult cuvintele, a răspuns: «Ştii cât de frumos
cântă mierla primăvara? Aşa mi s-a părut azi
părintele!» Dacă aurul se măsoară în carate,
preotul se cântăreşte după rostirea vorbelor.

În concluzie, secularizarea desemnează un
reflux al religiei în societate şi implicit, o relativizare
a valorilor etice ce se manifestă mai cu seamă în
ceea ce priveşte prezenţa tot mai rară la biserică,
divorţul, homosexualitatea, consumul de droguri
ş.a. Există o diferenţă semnificativă a acestor
manifestări în funcţie de fiecare ţară. Lucrul acesta
este foarte vizibil între ţările din vestul şi cele din
estul european. La noi, această aşa zisă
„mondenitate” cu iz ateu se face tot mai simţită.
Secularizarea, adesea înţeleasă ca un proces
împotriva credinţei este un fapt pe care Biserica
nu-l poate ignora şi care trebuie să fie stopat,
sfârşitul lui nefiind deloc previzibil. Principalul
mijloc folosit de Biserică pentru stăvilirea acestui
duh lumesc este cuvântul, mânuit de slujitorii ei.
Preotul este în primul rând, un om al vremii de

(continuare în p.19)
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Cred cã aþi recunoscut cã aceste
cuvinte aparþin rugãciunii „Împãrate
Ceresc”, rugãciune închinatã celei de-a
treia persoane a Sfintei  Treimi, ºi anume
Duhului Sfânt.

Noi trebuie sã conºtientizãm cã
dupã Botez am fost pecetluiþi cu
Duhul Sfânt prin Taina Mirungerii,
atunci când preotul a rostit formula
„Pecetea darului Sfântului Duh” ºi am fost
miruiþi cu Sfântul Mir.

Deci am fost pecetluiþi cu Duhul
Sfânt care S-a sãlãºluit întru noi, iar prin
rugãciunea „Împãrate Ceresc” cerem ca
acest Duh Sfânt sã rãmânã la noi ºi
sã ne curãþeascã de toatã
întinãciunea ºi sã mântuiascã
sufletele noastre.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Nu fi
nepãsãtor de harul ce este întru tine ”
(I Tim 4, 14) sau: „Duhul sã nu-L stingeþi”
(I Tes 5, 19).

De aici rezultã clar cã trebuie sã
conºtientizãm cã Duhul Sfânt lucreazã
în noi ºi cã noi, în colaborare cu
Acesta, putem ajunge la starea
bãrbatului desãvârºit sau putem face
ca lucrarea Lui sã nu mai fie eficientã
atunci când sãvârºim pãcate.

Sã-l ascultãm pe Sf. Apostol Pavel
cum ne învaþã în Epistola cãtre Galateni
(5, 16-23): „Cu duhul sã umblaþi ºi
nu pofta trupului sã o împliniþi!
Fiindcã trupul pofteºte împotriva
duhului, iar duhul împotriva trupului…
iar faptele trupului sunt cunoscute;
acestea sunt: desfrânare, necurãþie,
neruºinare, idolatrie, vrãjitorie,
duºmãnii, certuri, gelozii, întãrâtãri,
gâlcevi, dezbinãri, erezii, invidii,
ucideri, beþii, chefuri ºi cele
asemãnãtoare acestora, asupra cãrora
vã previn – aºa cum v-am mai prevenit
– cã cei ce fac unele ca acestea nu
vor moºteni împãrãþia lui Dumnezeu.
Iar roada Duhului  este iubire,
bucurie, pace, îndelungã-rãbdare,
bunãtate, facere de bine,
credincioºie, blândeþe, înfrânare,
curãþie ; împotriva unora ca acestea nu
este lege.”

Noi trebuie sã ºtim cã Dumnezeu
ne iubeºte ºi doreºte ca noi sã facem
faptele Duhului, dar dacã se întâmplã
ca pofta trupului sã fie mai mare, El nu ne
pãrãseºte. Vom relata în acest sens o

faptã vrednicã de luat aminte consemnatã
în cartea „Proloagele” (pag. 434):

„Un frate se lupta mult cu pãcatul
desfrânãrii. Iar, întâmplându-i-se lui a
trece pe lângã un sat din Egipt ºi vãzând
o fatã de slujitori la idoli, a poftit-o pe ea
ºi a zis tatãlui ei: „Dã-mi-o mie pe ea sã-mi
fie soþie.” Iar el a zis: „Nu pot sã þi-o dau,
pânã nu voi întreba pe dumnezeul meu.”
Deci a zis demonului: „Iatã, un cãlugãr
cere pe fiica mea , sã i-o dau lui?” iar
demonul rãspunzând i-a zis: „De se va
lepãda de Hristosul lui ºi de Botez ºi de
fãgãduinþa cãlugãreascã, sã i-o dai”. Iar
cãlugãrul de toate s-a lepãdat. ªi îndatã
a vãzut el ca un porumbel ieºind din gura
lui ºi zburând la cer. Iar slujitorul la idoli
mergând la demon, i-a spus cã: „Iatã, s-a
lepãdat.” Atunci diavolul i-a zis: „Sã nu-i
dai lui pe fiica ta de soþie cã Dumnezeul
lui nu s-a depãrtat de la dânsul, ci încã îi
ajutã lui.” ªi venind el la cãlugãr i-a spus:
„Nu pot sã þi-o dau pe ea, cã Dumnezeul
tãu încã îþi ajutã þie ºi nu S-a depãrtat de
la tine.” ªi acestea auzindu-le, fratele a
cugetat întru sine: „Dacã mie, ticãlosul,
chiar lepãdându-mã de Dânsul ºi de
Botez ºi de fãgãduinþa cãlugãreascã,

Bunul Dumnezeu tot îmi ajutã mie,
cât de mare este darul pe care mi l-a
dat mie Dumnezeu!” ªi aºa ºi-a venit
întru sine ºi abãtându-se de acolo s-a
dus în pustie. ªi-a mãrturisit pãcatul
la un stareþ mare, iar stareþul  i-a zis lui:
„Sã ºezi cu mine în peºterã ºi sã posteºti
trei sãptãmâni mâncând numai la douã
zile, iar eu mã voi ruga la  Dumnezeu
pentru tine.” ªi mâhnindu-se stareþul
pentru acest frate, s-a rugat lui Dumnezeu
zicând: „Rogu-mã Þie, Doamne,
dãruieºte-mi mie sufletul acesta ºi
primeºte pocãinþa lui…” ªi l-a ascultat
Dumnezeu pe el. Apoi, sfârºindu-se a
treia sãptãmânã, a venit stareþul la frate
ºi l-a întrebat, zicând: „Oare vãzut-ai
ceva?“ ªi, rãspunzând, fratele a zis:
„Adevãrat, am vãzut un porumbel zburând
sus la înãlþimea cerului ºi deasupra
capului meu stând.” Iar stareþul i-a zis lui:
„Sã crezi, luând aminte la tine însuþi
ºi sã te rogi lui Dumnezeu
întotdeauna.” La a doua sãptãmânã a
venit stareþul la fratele ºi iarãºi l-a întrebat:
„Oare vãzut-ai ceva?” Iar el a zis: „Am
vãzut un porumbel zburând pe lângã capul
meu.” ªi i-a poruncit stareþul zicându-i:
„Privegheazã cu mintea ºi te roagã!” Dupã
aceea iarãºi a venit la sfârºitul celei de a
treia sãptãmâni ºi l-a întrebat: „Ce lucru
ai vãzut?” Iar el a zis: „Am vãzut
porumbelul cã a zburat ºi a stat deasupra
capului meu ºi am întins mâna ca sã-l
prind pe el, iar el, repezindu-se, a intrat
în gura mea.” Apoi, a lãudat stareþul pe
Dumnezeu ºi a zis: „Iatã, a primit
Domnul pocãinþa ta, de acum sã iei
aminte la tine.” Iar fratele a zis. „Iatã,
de acum, împreunã cu tine voi rãmâne,
pãrinte, pânã ce voi muri.”

Cred cã aþi recunoscut în porumbelul
ce  a ieºit din  monah în clipa când  el a
pãcãtuit ºi s-a reîntors la el dupã ce s-a
pocãit pe Duhul Sfânt, Domnul de
viaþã fãcãtorul, Mângâietorul,
Sfinþitorul ºi Sprijinitorul sufletului
nostru.

Sã luãm aminte la viaþa noastrã
ca prin PÃCATE sã nu alungãm pe
Duhul Sfânt din sufletul nostru! Iar de
se va întâmpla sã greºim, sã nu uitãm
cã POCÃINÞA este cea  care - L reîn-
toarce la noi.

Preot Constantin GENES

„Nu mai puţin se poate învăţa din
istoria Dinei că este propriu cugetării
copilăreşti şi femeieşti să încerce lucruri
peste deprinderea ei şi să fie amăgită de
închipuirea ce şi-o face despre destoinicia
proprie. Căci dacă aceea n-ar fi pornit prea
curând la vederea lucrurilor din ţinut,
socotindu-se că e tare, şi n-ar fi fost vrăjită
de farmecul lor, nu i s-ar fi stricat înainte de
vreme puterea de discernământ a sufle-
tului, amăgită de nălucirea lucrurilor ce cad
sub simţuri,şi deci n-ar fi ajuns la împreu-
nare încă nelegitimă cu raţionamentul
bărbătesc. Cunoscând Dumnezeu această
patimă din oameni, adică cea a înaltei păreri
de sine, şi voind să o smulgă cu rădăcini
cu tot din deprinderea noastră, zice către
legiuitorul Moise: «Faceţi evlavioşi pe fiii lui
Israel» (Lev 15, 31 – Septuaginta). El ştia
că cel ce ia asupra sa, înainte de vreme,
lupte care întrec puterile sale, este străin
de evlavie“

(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1993, p. 244)
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Plecând de la cugetarea lui Petre
Þuþea referitoare la om, care îl afirmã
ca fiind un animal raþional perfectibil
înzestrat de Hristos cu darul deisisului,
este oportun sã ne oprim ºi la viziunea
Sfântului Maxim Mãrturisitorul care,
pentru a defini implicaþiile acestui
Weltanschauung asupra cosmosului,
instituie trei categorii de definire.
Afirmând cã omul este o bisericã tainicã
în potenþã, atribuie pãrþii fãptuitoare a
sufletului, trupului, calificativul de naos1.
În strânsã conexiune numeºte ieration
sensurile pe care omul le desprinde din
simþiri, sensuri „gândite” prin duh, raþiunea
sufletului, rãmânând sã denumeascã
facultatea mintalã care se miºcã liber prin
voinþã ºi care se odihneºte în tãcerea
tainicã a Dumnezeirii, altar. Iar pentru
cã aceste trei elemente apar în miºcarea
lor cãtre Cauzã ca un retonim întreg, deci
epectazã a parusiei, trebuie avut în vedere
modul în care ele îºi gãsesc plenitudinea,
ca tot unitar, ºi anume în bucuria familiei
ortodoxe.

Pãrintele Stãniloae gândeºte iubirea
ca fiind „un schimb de fiinþã, o întregire
reciprocã”2, adicã în acest transfer de
„ousia” implicit avem nevoie de mai
mulþi parteneri de dialog. Iar pentru ca
aceastã completare în diferenþiere sã îºi
regãseascã caracterul tropologic, este
nevoie în cadrul umanitãþii de doi, bãrbat
ºi femeie. Dualitatea conjugalã respectã
structura onticã a Trinitãþii întrucât calibrul
lui „sã facem om”3 ºi mai departe „dupã
chipul ºi asemãnarea noastrã” atrage în
diegeza umanitãþii aceleaºi categorii.
Dacã Aristotel îºi definea criteriile,
categorii, noi ne identificãm în termenii
askesisului când gândim omul. Fiind
astfel structurã treimicã în raport cu
iubirea,  ce este o grãire a legãturii
indisolubile de substanþã dintre bãrbat ºi
femeie, cei doi poartã amprenta acelui
„co-esse”4, al unicei fiinþialitãþi într-un
singur trup hristic. Femeia este fãcutã
pentru a fi „întru” bãrbatul ei ºi tot astfel
bãrbatul nu poate fi decât într-o „devenire
întru fiinþã”5 prin femeia sa. Cadrul este
deja stabilit, iar iubirea joacã rol mântuitor

între ei întrucât acesta apare la limita
dintre lipsã ºi copleºire; fãcuþi neuniformi,
vin cu dorul de a se împlini în ei înºiºi, în
imaginea sinelui celuilalt. Este firesc sã
se întâmple astfel. Femeia, Bisericã în
aspiraþie, este trup ºi naos al iconomiei
hristologice ºi, tot în acelaºi mod, bãrbatul,
ieration  ca suflet, nu poate ajunge la
Minte, ca ºi Cauzã supremã decât
aducând biserica, ca ºi trup tainic al lui
Hristos, la Tatãl. Raportul Trinitate-
dualitate în cadrul familiei se realizeazã
astfel ca o neîncetatã dorire de
„îmbãtare” din iubirea Trinitarã, iar ca
mijloc de refacere a consubstanþialitãþii
harice, celula conjugalã se integreazã în
traiectoria Axisului Mundi 6 prin
împreuna-jertfire, prin „con-pãtimire”7.
Este uluitoare imaginea omului care are
în construcþia sa, ambele chemãri, de
ieration ºi de naos, ºi tot din acest motiv
se poate vorbi de o lãmurire a maternitãþii
în paternitate ºi invers. Paternitatea îºi
poate aduce jertfirea prin maternitatea
ca sãlaº al Întrupãrii, prin fiinþa Fecioarei
Maria, ºi iarãºi, Maternitatea îºi poate
aduce preoþia, prin împreunã-jertfirea în
trupul Paternitãþii. Familia este deci icoana
acestui macrocosm8 , iar în aceeaºi idee
gãsim la  Fericitul Augustin  faptul cã
„Hristos a murit pentru ca Biserica sã se
nascã”9, adicã Paternitatea se jertfeºte
în lume prin Maternitatea ce se
mântuieºte în cadrul Trinitãþii prin
Paternitate, prin Hristos, prin care Îl
înþelegem pe Tatãl. Fiind stabilite aceste
coordonate, identificãm deci ca fiind
similarã relaþia care se stabileºte între
bãrbat ºi femeie, cu cea a celei dintre
Hristos ºi Bisericã. Femeia se supune
bãrbatului ei în aceeaºi naturã  cu
supunerea Bisericii în trupul Mântuitorului
Hristos.

Pentru a defini instituþia familiei în
spiritualitatea ortodoxã este necesar sã
urmãrim momentul când aceasta a fost
instituitã ºi desãvârºitã. Nunta din Cana
Galileii, când Maica Domnului, Eva cea
nouã, grãbeºte venirea ceasului mântuirii,
marcheazã deci inaugurarea nunþii
mesianice.10 Dacã Mântuitorul Hristos

împlineºte planul iconomic al lumii (iar
prin lume ne referim la viziunea Pãrintelui
Stãniloae care concepe prin aceasta
omul ºi natura) restaurând omul cel vechi,
Fecioara, pe drept cuvânt, devine Eva
cea Nouã a firii omeneºti.

 „Ziditorul  firii a umplut de
cunoºtinþa cea dupã fire numita putere
de înfãptuire a datoriilor ºi pe urmã a
prefãcut în vin, adicã în raþiunea
cunoºtinþei mai presus de fire, raþiunea
ºi legea firii.”11 Aceastã minune „pune
hotar”12, adicã hotãrãºte, dupã
Constantin Noica, mântuirea celulei
conjugale la nunta din Cana. Preasfânta
Nãscãtoare de Dumnezeu Îi cere
Mântuitorului sã îi ajute, cãci vinul era
gata, iar mesenii nu mai aveau
„materialul bucuriei”. Atunci, Hristos
rãspunde cu „Încã nu a venit ceasul
meu”13, însã  tradiþia mãrturiseºte cã
Fecioara Maria L-a privit în ochi, iar cu
o autoritate maternã sfântã le-a spus
celor ce-L slujeau: „Faceþi orice vã va
spune”14 .  Ulterior Mântuitorul Hristos
trimite vinul nunului sã-l guste ºi mai apoi
este dat mesenilor. „Hristos a întãrit în
Cana Galileii ceea ce  a instituit în Rai”15

spune Fericitul Augustin. Motivul pentru
care Hristos rãspunde cererii Mamei
Sale a fost acela al jertfelniciei. El ºtia
cã a venit în lume pentru noi, ºi, cum îi
plãcea Pãrintelui Paisie Aghioritul sã
spunã, Hristos ne învãþa „mãrinimia de
inimã”16. Nu arbitrar vinul este trimis
întâi nunului sã-l guste; cum nici
împãrtãºania nu este datã întâi
credincioºilor, ci întâi arhiereilor,
preotului, aºa ºi aici, izvorul bucuriei
trece prin altar ºi apoi ajunge la naos.
Transformarea apei în vin trimite astfel
la umplerea de cunoºtinþã haricã a
raþiunilor omeneºti17 , deci o împlinire a
sarcinii pe care omul  nu a fost în stare
sã o ducã la îndeplinire. Iar în coor-
donatele ontologice pe care Hristos le
instituie, vinul, ca element de
manifestare al apofaticului18 , prefigu-

Preot Petricã CAUTEª
(continuare în p. 12)
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Într-un număr anterior al revistei «Sarea
pământului» am publicat un articol dedicat faptelor
de eroism săvârşite de unele unităţi de grăniceri în
zona de foc de pe văile Oituzului şi Trotuşului în
Primul Război Mondial pentru a interzice, cu orice
preţ, chiar cu sacrificiul suprem, pătrunderea
inamicului în depresiunea Tazlău-Caşin şi
încercuirea grupării principale de forţe a le Armatei
Române.

Îndeplinirea acestei sacre misiuni de către
unităţile Armatei noastre nu ar fi fost posibil fără
devotamentul nemărginit al ostaşilor, de la soldat la
general, care nu şi-au precupeţit sângele şi viaţa,
pentru apărarea gliei strămoşeşti.

Cu speranţa că generaţia tânără se preocupă
de studiul istoriei neamului nostru şi că doreşte să-şi
însuşească ceea ce este mai valoros din experienţa
înaintaşilor, ne propunem să evocăm unele fapte
de eroism legendar săvârşite de ostaşii români în
momentele cruciale care au influenţat destinele
poporului român.

Numărul ostaşilor care au apărat cu preţul
sacrificiului suprem aceste scumpe meleaguri
moldovene nu va fi cunoscut niciodată cu exactitate,
dar faptele lor şi descrierea acestora pot constitui şi
trebuie să constituie înălţătoare pilde de eroism
legendar care să ne călăuzească ori de câte ori
va fi nevoie.

Pentru început, în acest număr al revistei, ne-am
gândit să prezentă, cu admiraţie şi recunoştinţă,
faptele de vitejie ale caporalului Constantin Muşat,
pe frontul de la Oituz.

Născut în anul 1890, în satul Crucea, judeţul
Ialomiţa, Constantin Muşat fusese mobilizat, în vara
anului 1916, la Regimentul 2 Grăniceri, care-şi
avea batalionul la care a fost repartizat în zona
Predeal – Muchea Susaiului. Încă din primele zile
ale războiului, el s-a remarcat prin curaj şi mult
spirit de voluntariat în luptele de la Predeal, în cele
duse pe comunicaţia Timişul de Sus-Braşov, pe
Valea Oltului, unde batalionul său a fost dus să
acţioneze. Rănit uşor în câteva rânduri, soldatul
Constantin Muşat a refuzat de fiecare dată să-şi
părăsească subunitatea, manifestându-şi dorinţa
de a rămâne lângă camarazii săi pentru a continua
lupta. La sfârşitul lunii septembrie 1916, Regimentul
2 Grăniceri a fost transferat pe frontul din Munţii
Vrancei.

Şi aici ca şi la Predeal sau la Câineni şi-a
atras admiraţia comandaţilor direcţi şi a tinerilor
grăniceri – (C. Muşat avea vârsta de 26 de ani) –
pentru curajul şi dispreţul faţă de moarte cu care
se avânta la luptă, prin precizia şi puterea cu care
arunca grenadele asupra valurilor de atacatori
inamici. Din acest motiv, cei mai mulţi dintre ofiţeri i-au
spus, scurt şi simplu „Grenadierul“.

Unul din episoadele dramatice trăite de
grenadierul C. Muşat a fost cel din ziua de 16
decembrie 1916. A fost dramatic, fiindcă lupta dusă
de grănicerii Batalionului 1, din care a făcut parte
şi soldatul C. Muşat, a fost pe viaţă şi pe moarte şi
pentru că mulţi dintre grănicerii acestei brave
unităţi n-au mai răspuns la apelul solemn din seara
zilei. În acea zi de iarnă, inamicul a atacat puternic
sectorul apărat cu înverşunare de grănicerii
acestui batalion, aflat în zona denumită topografic
Râpa Roşie din Ţara Vrancei. După o luptă corp
la corp cu atacatorii, în care baioneta, patul armei
şi grenada au constituit principalele mijloace folosite
de grănicerii noştri, inamicul a fost respins, lăsând
pe câmpul de luptă de la Râpa Roşie sute de
morţi şi răniţi.

În această încleştare şi rândurile grănicerilor
români s-au rărit simţitor; iar printre cei căzuţi s-a
numărat şi „grenadierul“. A fost găsit de
brancardieri, cu faţa crispată de durere, plin de
sânge şi cu mâna stângă zdrobită de schija unui
obuz explodat în apropiere. A fost evacuat la postul
de prim-ajutor al batalionului, unde a fost pansat
şi apoi evacuat de urgenţă la Spitalul Veniamin,
amenajat în clădirea Liceului Naţional din Iaşi.
Supus unei intervenţii chirurgicale, din cauza
cangrenei, medicii au fost nevoiţi să-i amputeze
braţul stâng tocmai de la umăr. După aproape
două luni de suferinţă pe patul spitalului,
grenadierul s-a prezentat în faţa Comisiei de
Reformă, pentru clarificarea situaţiei sale militare.
Între timp, fusese avansat în gradul de caporal şi,
ca semn al recunoştinţei spiritului său de jertfă, a
fost propus să fie decorat. Aflând de hotărârea
adoptată de membrii comisiei, prin care
„Grenadierul“ urma să fie reformat şi lăsat la vatră,
caporalul C. Muşat, fără să lase impresia că este
doborât de grelele suferinţe prin care trecuse, i
s-a adresat hotărât şi politicos preşedintelui
comisiei: „Domnule doctor! N-am unde să mă
duc, casa mea, familia mea se află sub călcâiul
duşmanului. Vă rog să mă lăsaţi să plec din nou
pe front“!

Cererea caporalului a produs o puternică
impresie în rândul celor câţiva membri ai comisiei,
întruniţi să hotărască gradul de invalidate al celor
grav răniţi, motiv pentru care preşedintele comisiei
i s-a adresat blând caporalului: „Bine! O să mai
vedem. Poate o să te repartizăm la vreo
magazie.“ Fără să-l lase pe doctor să-şi exprime
ideile pe care şi le formulase drept motivare,
grenadierul şi-a îndreptat milităreşte trupul,
spunându-i acestuia: „Nu, domnule doctor, vreau
numai pe front. Să arunc grenade asupra
duşmanului, să-mi răzbun neamul.“ Argumentele
grenadierului au cumpănit greu în balanţa hotărârii

luate de doctori, După lungi deliberări, membrii
comisiei au fost de acord cu întoarcerea caporalului
invalid C. Muşat la unitatea cu care luptase.

În ziua de 12 februarie 1917, fapta
grenadierului C. Muşat a fost adusă la cunoştinţa
întregii Armate Române prin Ordinul de zi nr. 32,
în care se menţiona: „În spitalul Veniamin, numărul
272/103 din Iaşi, Comisia Medicală de Reformă
a fost de părere ca soldatul C. Muşat din
Regimentul 2 Grăniceri să fie reformat din cauză
că i se amputase braţul stâng, ca o consecinţă a
unei plăgi provenite prin împuşcare pe câmpul
de luptă. Cu multă bărbăţie şi însufleţit de cele
mai frumoase sentimente de dragoste de ţară,
numitul soldat a stăruit să nu fie reformat şi să fie
retrimis pe front, ca aruncător de bombe
(grenade – n.n.), având mâna dreaptă în bună
stare. Cinste lui pentru pilda frumoasă ce dă
camarazilor lui de arme.“

Cum era şi de aşteptat, fapta grenadierului
C. Muşat n-a rămas fără ecou. Citirea înaltului
Ordin de zi, semnat de Regele Ferdinand şi
contrasemnat de generalul C. Prezan a constituit,
atât pentru ostaşii români aflaţi în tranşee, cât şi
pentru cei din spatele frontului, o veritabilă lecţie
de patriotism şi de dragoste de ţară. În momentul
citirii Ordinului de zi, mai sus menţionat, înregul
efectiv al Regimentului 2 Grăniceri a trăit sentimente
de aleasă mândrie. Aproape toate subunităţile
Regimentului se aflau la acea dată în tranşeele de
pe dealul Momâia. Eroismul şi spiritul de sacrificiu
dovedit de ostaşii acestui Regiment în încleştarea
cu inamicul, avântul cu care ei s-au aruncat în
luptă în acele zile ale lunii februarie credem că s-au
datorat într-o oarecare măsură şi exemplului unuia
din bravii lor camarazi. Elogiind hotărârea
caporalului grenadier C. Muşat de a se întoarce
pe front pentru a contribui la apărarea Patriei,
cunoscutul om politic Vasile Gh. Morţun, pe atunci
preşedinte al Camerei Deputaţilor în Parlamentul
României, i-a trimis o emoţionantă scrisoare pe
care o reproducem în rândurile următoare:
„Muşate! Rănit în luptă, rămas fără braţul stâng,
ai cerut să nu fii reformat şi să ţi se îngăduie să te
întorci în foc, acolo unde se dezleagă soarta
neamului nostru. Chemarea curată  a sufletului
tău de bun român a făcut să-mi cadă lacrimi de
scumpă nădejde.Cu asemenea bărbaţi, cu
asemenea pilde, o oaste nu se poate socoti
înfrântă şi trebuie să învingă până la urmă. De-ai
fi avut familia în partea ţării rămasă neocupată,
ţi-aş fi spus să nu ai grijă de ei, căci în lipsa ta de-a-
casă voi îngriji eu de-ai tăi. Dar fiind acolo, în
partea cotropită, îmi pare rău că nu am nici o
putere să-ţi trimit acasă binemeritata mângâiere.
Rămâne, dragul meu ostaş, ca după isprăvirea
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acestui război să vii la mine cu rândurile acestea
şi vei găsi în mine un prieten gata să-ţi fie şi de
sprijin şi de folos /.../ Veneam eu singur să-ţi strâng
mâna ce ţi-a rămas, dar sunt şi eu bolnav şi dacă
îţi scriu, este că nu vreau să treacă vremea fără
ca să-ţi arăt ceea ce am simţit la auzul vitejeştii
tale hotărâri“.

Hotărârea caporalului Muşat de a fi de folos
ţării, chiar numai cu o mână, a constituit un exemplu
pentru alţi ostaşi ai armatei noastre. Un veteran al
Primului Război Mondial relata, mult mai târziu,
într-o emoţionantă emisiune radiofonică, faptul că
în zilele când se afla în Spitalul Veniamin din Iaşi a
văzut cum grănicerul, aflat în convalescenţă,
împărţea el însuşi bolnavilor cereri de rămânere
pe front. Prin cuvinte simple el le explica militarilor
răniţi că  ţara va putea va fi salvată numai dacă cei
în stare să mai folosească o armă vor fi în primele
rânduri ale apărătorilor de la „Porţile Moldovei“.

 Presa a publicat în lunile următoare câteva
solicitări similare cu ale grenadierului Constantin
Muşat. Elocventă, în acest sens, este comunicarea
laconică făcută în ziarul „România“ din ziua de 16
aprilie 1917, referitoare la caporalul Mihail
Armărăşteanu, din Regimentul 34 Infanterie care,
deşi fără mâna stângă, ce-i fusese amputată în
spital, a solicitat cu insitenţă comisiei de reformă
să-i aprobe reîntoarcerea pe front, ca şef de grupă
sau numai ca simplu grenadier, dorind să lupte în
continuare împotriva cotropitorilor care
sfârtecaseră trupul ţării, tot aşa cum cum îi
sfârtecaseră propriul trup.

Documentele vremii mai păstrează şi alte
cazuri de acest gen. Amintim că „Monitorul oficial“
nr. 50, din 19 mai 1917, menţiona că „soldatul
Cristea Nicolae, contingentul 1916, din
Regimentul 9 Vânători, rămas din lupte grele fără
braţul stâng, a cerut comisiei medicale, care-l
propusese pentru reformă la ieşirea sa din spital,
să-l repartizeze din nou în serviciul frontului în
calitate de grenadier, să poată, cu braţul rămas,
să arate duşmanului încă vrednicia românească“.
În dorinţa de a aduce la cunoştinţa tuturor militarilor
din Aramata românî un alt înălţător caz de
patriotism, asemănător cu cel al caporalului C.
Muşat, Marele Cartier Generat arăta, în Ordinul
de zi nr. 37/14 iulie 1917, că: „Soldatul Danciu
Dumitru, contingentul 1911, din Regimentul 18
Infanterie /…/, luând parte la luptele din
Transilvania şi pe Valea Jiului, s-a purtat ca un
adevărat ostaş, dând dovadă de mult curaj şi
devotament. În ziua de 14 octombrie 1916,
căzând grav rănit, a intrat în spital, unde i s-a
tăiat braţul drept. În dorinţa de a lupta mai departe
cu camarazii săi din acelaşi Regiment, a făcut
cerere de a fi trimis din nou pe front, ceea ce i s-a
aprobat“.

La sfârşitul lunii martie 1917, când caporalul
Constatin Muşat s-a prezentat la unitate,
Regimentul 2 Grăniceri se afla în refacere la sud-
est Adjud. După cu au relatat, la terminarea
războiului numeroşi foşti ostaşi ai unităţii,

grenadierul s-a bucurat de o primire
sărbătorească. Comandantul Regimentului 2
Grăniceri, ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii care-l
cunoscuseră, cât şi cei recent încadraţi la
subunităţi, pentru completarea pierderilor, l-au
înconjurat cu multă dragoste, felicitându-l pentru
nobilul său act.

Au urmat câteva luni de instrucţie şi pregătire,
atât în zona Adjud cât şi în zona Crasna-Huşi,
după care Regimentul său a fost din nou trimis pe
front, la Oituz. În ziua de 30 iulie 1917, grănicerii
ajunseseră, în urma unui marş lung şi obositor, în
zona Oneşti-Bogdăneşti. Fără nici un pic de
repaus, au fost introduşi în luptă în dimineaţa zilei
de 31 iulie 1917, având misiunea să cucerească
dealul Coşna, cu cota 789, care era cheia apărării
inamicului în zona Oituz. După o scurtă, dar
puternică pregătire de foc, executată de zeci de
tunuri şi obuziere româneşti instalate în Valea
Trotuşului, grănicerii au pornit la atac. Despre
modul cum au acţionat subunităţile Regimentului
de grăniceri în registrul istoric al unităţii se
consemna: „Valurile pornesc la asalt cu avânt şi,
trecând printr-un violent foc de arme şi mai ales
de mitraliere inamice, ajung la 100 de metri sub
coasta cotei 789, unde sunt imobilizate de un tir
de baraje al artileriei inamice foarte violent, care
durează două ore şi care produce pierderi
sângeroase“. În jurul orei 10 şi 30 de minute,
comandantul Batalionului 2 a ordonat Companiei
a 6-a, din care făcea parte şi Muşat, să continue
cu orice preţ înaintarea, sprijinind în acest fel
acţiunea Batalionului 1, care intenţiona să
manevreze forţele inamicului care se apărau cu
înverşunare pe cotă. În conformitate cu ordinul
primit, în jurul orei 11, ostaşii Companiei a 6-a s-au
avântat într-un iureş năvalnic, spre poziţiile de
apărare duşmane.

Caporalul Contantin Muşat s-a aflat tot timpul
în fruntea grupei sale, azvârlind grenadă după
grenadă asupra cuiburilor de foc inamice, dispuse
pe direcţia de înaintare a companiei. Oamenii săi
l-au urmat fără şovăire, electrizaţi parcă de
exemplul comandantului lor. Atunci când grenadele
au început să se împuţineze, putea fi auzită vocea
caporalului: „Grenade, băieţi! Înainte, băieţi, şi
aduceţi grenade!“ Lupta a fost grea, iar baioneta
şi grenada au fost hotărâtoare în obţinerea victoriei
grănicerilor în această zi. La ora 11:30, dealul
Coşna, cu cota 789, a fost cucerit de grăniceri. Ei
au dat frumoase pilde de eroism, dar şi un mare
număr de jertfe. Au căzut la datorie în această zi
un număr de opt ofiţeri, dintre care un comandant
de batalion şi patru comandanţi de companie, iar
alţi 19 ofiţeri au fost răniţi. În iureşul luptei, au căzut
şi peste 100 de gradaţi şi de soldaţi, printre ei
numărându-se şi caporalul grenadier Constantin
Muşat. Un glonţ vrăjmaş i-a sfârtecat pieptul, în
momentul când, avântat spre liniile duşmane, căuta
să arunce grenada pe care o ţinea în mână. În
acea zi de sfârşit de iulie, grenadierul a fost
înmormântat cu onoruri ostăşeşti, alături de ceilalţi

camarazi, înfrăţiţi în luptă şi în nemurire, în curtea
bisericii din Nicoreşti.

Supravieţuitorii marii încleştări de pe pantele
dealului Coşna, din ziua de 31 iulie 1917, nu i-au
uitat niciodată pe cei care au dat suprema jertfă
pentru cucerirea acestei înălţimi, nu l-au uitat mai
ales pe grenadierul Regimentului, caporalul
Constantin Muşat, ostaş simplu şi modest, curajos
şi dârz. Numele şi faptele lui au fost înscrise la loc
de cinste în cartea de onoare a unităţii, iar portretul
său, împreună cu un scurt text care cuprindea
principalele date biografice şi o fotocopie după
Înaltul Ordin de zi din 12 februarie 1917, citat mai
sus, au fost aşezate în cabinetul comandantului de
regiment aflat în Garnizoana Brăila, putând fi
văzute ani în şir de sute de ofiţeri, subofiţeri, gradaţi
şi soldaţi care şi-au făcut stadiul în această unitate.
Comandantul Regimentului 2 Grăniceri, în semnul
stimei pe care o purta faţă de caporalul-erou C.
Muşat, a expediat mamei acestuia, mediat după
alungarea cotropitorilor de pe teritoriul Munteniei,
o emoţionantă scrisoare, din care redăm
următoarele fraze: „Fiul dumneavoastră, caporalul
Muşat Constantin, a fost în regimentul 2 Grăniceri.
Rănit în lupta de la Râpa Roşie din Munţii Vrancei
în ziua de 16 decembrie 1916, i s-a amputat
mâna stângă în Spitalul Veniamin din Iaşi, urmând
să fie reformat din Armată. A cerut însă să nu i se
facă această ruşine, ci să fie trimis în luptă pe
front, ca aruncător de grenade, deoarece, zicea
el: «Am mâna dreaptă bună». Cererea i s-a
admis. Fapta lui înălţătoare a fost făcut cunoscută
pe întreaga Armată Română de către şeful nostru
suprem, prin Înaltul Ordin de zi nr. 32 / 12
februarie 1917 /…/ Numele eroului caporal Muşat
Constantin este trecut în cartea de aur a viteazului
Regiment 2 Grăniceri şi actul lui de abnegaţie
pentru apărarea scumpei noastre ţări şi
înfăptuirea idealului naţional va rămâne ca pildă
pentru urmaşii lui, generaţiile viitoare. Fericită şi
mândră să fii că ai dat ţării un astfel de fiu, care s-a
jertfit cu atâta drag pentru EA şi neamul
românesc“.

Amintirea grenadierului stăruie şi astăzi
în rândurile grănicerilor noştri care fac de strajă
zi şi noapte, la fruntariile ţării. Contingente
întregi au aflat în cei peste 90 de ani care au
trecut, despre faptele de arme nemuritoare ale
eroului de la Coşna Oituzului. Multe pichete
de frontieră au primit numele grenadierului
fără o mână, după cum numeroase străzi din
unele oraşe ale ţării îi poartă numele. Fapta
eroică a grănicerului i-a inspiratşi pe unii artişti
care au realizat opere de artă la Buşteni, Brăila
(fosta reşedinţă a Regimentului 2 Grăniceri) şi
Bârlad – operă intitulată de făuritorul acesteia,
sculptorul I. Dimitriu-Bârlad „Ultima grenadă
a caporalului Muşat“.

General Dr. Vasile Jenică APOSTOL
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(urmare din numãrul trecut)
Dar este acesta, oare, adevãrul?

Oare nu mãrturisesc faptele însele cã
trezirea timpurie a trupului iritã prematur
sufletul tânãrului ºi, având în vedere
neputinþa ea creeazã cel mai propice
teren pentru pervesiune? Da, toate
acestea sunt adevãrate, dupã cum este
tot atât de adevãrat cã adolescenþii cu
o imaginaþie sexualã pervertitã nu se
mai pot lupta cu neputinþa lor, pierd
puterile sufleteºti ºi, în genere, se gãsesc
în pragul dezechilibrului total. Primejdia
mare pentru adolescenþi se aflã tocmai
în modul cum acþioneazã imaginaþia în
ei. Atunci când imaginaþia pune
stãpânire pe sufletele lor, cautã sã ºi-o
alimenteze din cãrþi, desene, scene
teatrale sau cinematografice, în stare sã
le hrãneascã ºi sã le dezvolte ºi mai mult
aceastã imaginaþie. De aici apare setea
bolnãvicioasã ºi primejdioasã a
adolescenþilor pentru tot ceea ce îi poate
apropia de temele legate de sexualitate.

Toate acestea sunt adevãrate ºi pot
fi exprimate astfel: în timp ce imaginaþia
curatã este ºi rãmâne prietenul nostru,
imaginaþia necuratã este vrãjmaºul
nostru. În perioada tinereþii, când, aºa
cum am arãtat, apare bifurcarea naturalã
dintre sexualitate ºi eros, dar ºi primejdia
separãrii lor, imaginaþia dezvoltatã este
primejdioasã în cazul în care ea devine
sclavã a sexualitãþii. Dacã imaginaþia
aceasta va fi legatã de eros, atunci ea va
crea o stare sufleteascã de naturã
romanticã, având tendinþa de atracþie
cãtre tot ceea ce este curat ºi luminos, ºi
nu mai creeazã primejdii.

Faptul cã un numãr foarte mare de
adolescenþi cad victime acestor ispite,
cãrora nu le pot câtuºi de puþin, rezista,
subliniazã încã o datã neorânduirea din
natura omeneascã creatã în sfera sexului
de bifurcarea ºi de separea sexualitãþii de
eros. Viaþa normalã a cuplului, aºa cum
apare ea în familie, nu cunoaºte o astfel
de separare. Iar dacã în tinereþe aceastã
separare izbucneºte cu o forþã atât de
mare, este dovada cea mai nedezminþitã
cã în adolescenþã tânãrul trebuie sã fie
deosebit de atent cu sine însuºi.

Recunoscând primejdia pe care o
prezintã imaginaþia, þinând seama de
dezvoltara ei posibilã, nu cred cã trebuie
sã o înãbuºim definitiv. De altfel, aºa
cum am arãtat, mai întâi de toate, acest
lucru este cu neputinþã. În cultura
contemporanã, totul lucreazã asupra
imaginaþiei ºi numai asupra imaginaþiei.
A te ascunde sau a te deroba de
contemporaneitate este cu neputinþã;
cu atât mai mult cu cât de la o
impulsiune ocazionalã, imaginaþia se
poate simþi în elementul ei ºi atunci este
cu neputinþã a o stãpâni. Din acest
punct de vedere, meritã sã fie
cunoscutã descrierea tinereþii lui
Lavreþchi, din lucrarea Un cuib de
nobili a lui Turgheniev. Lavreþchi ºi-a
înãbuºit tot timpul imaginaþia, în chip
hotãrât, apoi s-a îndrãgostit dintr-o datã,
cu toatã puterea, de o fatã care a
devenit soþia lui, dar care i-a rãmas cu
totul strãinã. Tragedia lui Lavreþchi
constã tocmai în aceea cã imaginaþia
lui înflãcãratã, nedirijatã, l-a orbit
definitiv ºi l-a lipsit de ajutor. Datoritã
înfrânãrii din tinereþe, în el tãcea atât
sexualitatea, cât ºi erosul. Când s-a
întâlnit cu Varvara Pavlovna, s-au
deºteptat deodatã amândouã, dar n-a
mai fost capabil sã simtã cã aceasta îi
era cu desãvârºire strãinã. În cele din
urmã, a plãtit scump atitudinea lui din
tinereþe cu privire la sufletul lui. Ne
gãsim deci, în faþa unui exemplu
negativ. Forþa imaginaþiei, reþinutã ºi
înãbuºitã, trezindu-se la un moment dat,
se aprinde cu forþã, cu putere atât de
mare, încât omul nu mai þine seama de
realitate, devine de-a dreptul orb ºi
surd. Trebuie sã facem o distincþie
categoricã între acea idealizare
normalã ºi de o deosebitã valoare, a
persoanei iubite, care constituie însãºi
esenþa iubirii ºi mãrturiseºte despre
puterea ei creatoare, ºi idealizarea
aceea fantasticã, produs exclusiv al
jocului imaginaþiei, care nu conþine în
sine niciun fel de intuiþie. Imaginaþia nu
trebuie sã alunge din sufletul nostru
liniºtea ºi clarviziunea, ci trebuie sã se
uneascã cu ele, numai astfel imaginaþia

înceteazã de a mai fi echivocã ºi
pierzãtoare ºi în cele din urmã, un joc
care poate sã coste foarte scump. Dar
pentru ca imaginaþia sã se poatã uni
cu clarviziunea ºi sã devinã o putere
spiritualã, trebuie sã o hrãnim ºi sã o
dezvoltãm, nu sã o înãbuºim.

Vom arãta mai departe ce este
necesar sã facem pentru a realiza
aceasta. Deocamdatã, însã, vom cãuta
sã arãtãm de ce imaginaþia apare în
noi în forma ei curatã sau necuratã.
Aceasta ne va însleni înþelegerea
pervetirilor ºi a viciilor din sfera
sexualitãþii, lucru deosebit de necesar,
pentru ca în cele din urmã sã înþelegem
calea orânduirii juste a puterilor sexului
din noi. Arãtãm mai sus cã puritatea
sufletului se restabileºte în întregime,
prin pocãinþã. În ceea ce priveºte
curãþia imaginaþiei, lucrurile nu stau tot
atât de simplu. Pentru cel care îºi
pãteazã imaginaþia, nu este uºor sã-ºi
biruiascã deprinderile cele rele, care
urmeazã dupã pângãrirea ei.

În conºtiinþa copilãreascã naivã, ca
ºi în conºtiinþa a adolescentului, a
bãiatului sau a fetei, se gãseºte, în stare
latentã, un izvor de sãnãtate spiritualã.
Îndatã însã ce imaginaþia lor se
preocupã cu un subiect sexual, ea se
tulburã, începe sã punã în miºcare
forþele dinlãuntru, ascunse ale sexului,
iar prin aceasta imaginaþia începe sã
se dezvolte într-o direcþie greºitã. A opri
acest proces la vârsta adolesecenþei
este un lucru greu, dar nu imposibil.

Cum se face cã imaginaþia se
poate opri la un subiect sexual? În mod
obiºnuit, se poate spune cã
întotdeauna ispita vine din afarã, cu
toate cã ea poate sã aparã ºi din
mijlocul a tot ceea ce se petrece în
adâncul sufletului nostru. Propriu-zis,
în ambele cazuri, apariþia stãrii aceleia
care dirijeazã imaginaþia pe o cale
greºitã nu stã în puterea noastrã, adicã
nu depinde de noi (cu toate cã nu este
exclus ca, uneori, starea aceasta sã
fie cãutatã de noi înºine, în mod
conºtient). Putem spune chiar ceva
mai mlt: ispitele nãvãlesc din toate
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Prof. V. V. Zenkovschy

(continuare în p. 27)

pãrþile; ele iritã ºi pun sufletul în stare
de alarmã. În asemenea situaþii, se
poate ca printr-un efort de voinþã sã
întorci spatele unor astfelde ispite, sã
te retragi din faþa lor. Uneori, tocmai
faptul cã fugim de ispite le conferã
acestora ºi mai multã putere. Numai
o preocupare totalã ºi serioasã care
ne intereseazã în mod deosebit, este
în stare sã înfrunte ispita. De aceea
este deosebit de important sã te
dãruieºti din tot sufletul unei idei mari
sfinte, în stare sã aprindã în suflet
entuziasmul cuvenit ºi sã-l atragã cu
toatã puterea. Este cât se poate de
bine ca în asemenea cazuri sã cauþi
sã rupi înlãnþuirea lor, sã-þi gãseºti
adãpost într-o viaþã vie ºi activã, sã te
aproprii de acei oameni cu care
sufletului îi este plãcut ºi folositor sã
se întâlneascã ºi sã trãiascã.
Comunicarea vie cu oamenii liniºteºte
sufletul mai mult decât orice, iar prin
aceasta sunt alungate ispitele. Sunt ºi
situaþii în care ispitele se ascund parcã,
pentru un timp oarecare, pentru ca mai
târziu sã se aprindã ºi sã izbucneascã
cu ºi mai multã furie în suflet. În acest
caz, nimic altceva nu poate sã ajute
ca rugãcinea prelungitã, care sã
dureze pânã când sufletul simte cã s-a
ridicat greutatea care îl apasã.

Imaginaþia acaparatã de înfãþiºãri
urâte poate fi recuperatã, nu în urma
efortului de voinþã, ºi nici cu ajutorul
vreunui gând curat, ci numai prin
orientarea lucrãrii imaginaþiei cãtre
alte direcþii.

Acest lucru este posibil prin
comuniunea cu oamenii ºi îndeosebi
prin rugãciune, care deschide
sufletului calea cãtre cele înalte, cãtre
lumea de sus. În momentele în care
acþioneazã otrava ispitelor asupra
sufletului tãu, este deosebit de
folositor sã te gândeºti la vreun tablou
oarecare din viaþã, din istoria
creºtisnimului, din artã, însã numai la
un tablou care, reactualizat în
memorie, sã inunde sufletul de o
dispoziþie luminoasã ºi curatã, care sã
alunge atacul sexualitãþii.

Guy de Maupassant ne-a lãsat o
povestire zguduitoare despre un marinar
care, întâlnindu-se odatã, într-un port, cu
o femeie de stradã, a recunoscut în cele
din urmã în femeia cu care s-a întâlnuit
trupeºte pe propria lui sorã, pe care nu
o mai vãzuse de mulþi ani ºi pe care nu
o mai recunoscuse… Groaza cumplitã
a marinarului se regãseºte în povestirea
Accesul a romancierului rus Cehov, o
groazã înfricoºãtoare, capabilã pentru
multã vreme sã pãzeascã sufletul de
cãdere.

Am insistat atât de mult asupra
examinãrii importanþei pe care o are
imaginaþia în viaþa adolescentului,
deoarece imaginaþiei îi aparþine rolul
esenþial ºi ea constituie primejdia
pervertirilor ºi a deprinderilor vicioase
în care cad, întocmai ca niºte prizonieri,
tinerii noºtri.

Vreau sã adaug cã nu numai în
viaþa de dinainte de cãsãtorie, ci ºi în
cãsnicie pot avea loc perversiuni ºi vicii.
Literatura contemporanã artisticã ºi
ºtiinþificã descrie cu un ton aspru pagini
tragice, nesfârºite, din viaþa de toate
zilele, în care se dezvãluie întreaga
neorânduialã a relaþiei conjugale.

Astfel, de foarte multe ori, între soþi
dominã relaþia trupeascã, ceea ce
conduce la o alterare categoricã a
familiei însãºi. Desele divorþuri, uºurinþa
cu care se calcã în picioare porunca
fidelitãþii conjugale, abþinerile de la
naºterile de copii, toate acestea nu sunt
decât expresii exterioare ale faptului
cã în raporturile dintre soþi existã o
denaturare profundã. Sciziunea dintre
sexualitate ºi eros, acest „defect
natural“, cum l-am numit noi, al vârstei
adolescenþei, în familie trebuie sã fie
înlocuitã cu viaþa integralã a cuplului,
caracterizatã prin armonia desãvârºitã
dintre sexualitate ºi eros. Dacã în
familie nu existã aceastã armonie,
lipseºte însãºi caracteristica principalã,
iar temelia cãsniciei este nejustã ºi
falsã, familia devenind astfel un izvor
de alterãri ºi de chinuri.

Nu vom intra mai departe în
aceastã temã. Am dorit numai sã

arãtãm cã legea integritãþii celor douã
laturi ale vieþii, ca lege fundamentalã a
familiei, pretinde o pãzire foarte
serioasã din partea soþilor. Dacã în
tinereþe aceastã lege a integritãþii nu
se poate pãzi, deoarece apar, aºa cum
am vãzut, nespus de multe greutãþi, ºi
dacã aceastã lege nu se poate pãzi nici
în cãsnicie, atunci cãsãtoria, în esenþa
ei, este de prisos ºi zadarnicã. Tragediile
fãrã numãr din cadrul familiilor
timpurilor noastre dau mãrturie despre
acest lucru. Numai în cãsãtorie relaþia
trupeascã îºi gãseºte menirea ºi
împlinirea, iar dacã aceasta nu mai
existã, puterea cea bunã ºi creatoare
din noi se transformã ea însãºi într-un
izvor de suferinþe ºi de perversiuni.

Ajunºi aici, nu ne mai rãmâne
decât sã spunem câteva cuvinte de
încheiere.

Calea curãþiei este calea vieþii
integrale a sexului. Ea nu cunoaºte
dezbinarea dintre sexualitate ºi eros, iar
aceasta înseamnã cã adevãrata curãþie
a sexului nu se poate obþine decât în
viaþa de familie, în cadrul cãreia tind
sã se contopeascã, cu o putere
extraordinarã, toate miºcãrile sufletului
ºi ale trupului, cu acelea ale fiinþei
iubite. Numai în viaþa de familie se
poate realiza, ºi încã cu o putere
nemaiîntâlnitã, se poate descoperi toatã
acea putere de creaþie, toatã acea forþã
luminoasã, toatã acea „tainã mare“ pe
care a dãruit-o Dumnezeu oamenilor.

În familia sãnãtoasã ºi sfinþitã prin
taina cãsãtoriei, se descoperã nesfârºitul
izvor de puteri care face ca ea sã devinã
„mica bisericã “, celula „Marii Biserici“
a Trupului lui Hristos. Nu existã nimic
mai înalt, nimic mai sfând ºi nimic mai
adânc decât legãtura aceea care se
realizeazã în familie, ºi nu existã nimic
mai necesar pentru toatã lumea, pentru
contemporaneitatea noastrã bolnavã ºi
urâtã, ca sporirea numãrului de familii
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pe om în propria-i existenţă, de a-l trezi din
adormire, din letargie, de a-l repune în mişcare.
Biserica trebuie să vorbească din nou de Hristos
şi de divino-umanitatea Lui la care omul este
părtaş. Omul trebuie să afle din nou că are un
trup prin care participă la existenţialitatea văzută,
şi un suflet la cea nevăzută, iar ambele părţi
trebuiesc hrănite, cultivate, înfrumuseţate din
Dumnezeu ş i prin Dumnezeu. Trebuie
îndepărtate toate obstacolele care îl împiedică pe
om să se mişte între cei doi poli ai existenţialităţii:
umanitate-divinitate, material-spiritual, fără să se
confrunte nici cu una nici cu cealaltă. Aşa va
descoperi că „Dumnezeu este totul întru toate”,
iar viaţa secularizată, cu aceste mari
platforme industriale şi oraşe enorme poate
să profite şi ea, într-un anumit fel, de
Împărăţia lui Dumnezeu. Cred că nu este
îndrăzneaţă această afirmaţie, căci o distingem
din Sfânta Scriptură! În primele pagini ale
Genezei se spune că paradisul terestru era ca o

(urmare din p. 3) grădină frumoasă cu flori, arbori şi verdeaţă.
Însă la sfârşitul Bibliei, în Apocalipsă (cap. 21),
starea paradisiacă primeşte un alt contur, căci se
vorbeşte de „Noul Ierusalim”, acea cetate
construită din pietrele cele mai preţioase, în care
popoarele Îl slăvesc pe Dumnezeu. În Noul
Ierusalim deci nu mai există nici templu, nici soare,
nici lună, nici stele, nici flori, nici verdeaţă, pentru
că „Dumnezeu este totul întru toate”. Aşadar,
oraşul secularizat poate fi asemenea Noului
Ierusalim din Apocalipsă, căci, într-adevăr, într-un
mare oraş parcă nu mai există nici soare, nici
lună, nici verdeaţă (chiar dacă există, nu sunt
decât palide substitute artificiale), nici biserici,
acestea fiind absorbite de marile blocuri din piatră,
sau de construcţiile comerciale. Există, însă,
foarte mulţi oameni de toate vârstele şi de toate
categoriile sociale care se mişcă în toate părţile.
Dacă în toţi aceşti oameni am distinge chipul lui
Dumnezeu şi reuşim să-i orientăm către
asemănarea cu El, atunci însuşi oraşul poate
deveni o catedrală vie, în care Dumnezeu va fi
totul întru toate ca în împărăţia cerurilor.

reazã sângele euharistic, iar nu trupul,
întrucât Trupul era Hristos, înainte de
Rãstignire, era Întruparea. Aici apare
deci o  prefigurare  a  Cinei celei de
Tainã, a împãrtãºirii din bucuria
mesianicã, pe un fond aflat într-o
continuã pregãtire.

(urmare din p. 7)
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despre rostirea româneascã” , Ed.
„Eminescu”, Buc. 1987, p. 171;
13 (In 2, 4);
14 (In 2, 5);
15 Pr. Dr. Vasile Gavrilã, idem, p. 57;
16  I e romonahu l  I saac  –  „ Via þa
cuviosului Paisie Aghoritul” ,  Ed.
„Evanghelismos”, Buc. 2005, p. 301;
17  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae –
„Teologia Dogmaticã Ortodoxã” , vol. I,
EIBMBOR, p. 9;
18 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae – „Sfânta
Treime sau la început a fost iubirea”,
EIBMBOR, Buc. 2005, p. 10.

Epistola a doua către Timotei
a Sfântului Pavel

Capitolul 3, (vers 1): Să ştiţi că, în zilele din urmă,
vor veni vremuri grele, (vers. 2): că vor fi oameni
iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi,
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemul-
ţumitori, fără cucernicie, (vers. 3): lipsiţi de
dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi,
cruzi, neiubitori de bine, (vers. 4): trădători,
necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai
mult decât iubitori de Dumnezeu. (vers. 6): Dintre
aceştia sunt cei care se vâră prin case şi răpesc
femeiuşti împovărate de păcate şi purtate de tot
felul de pofte. (vers.8): ...aceştia stau împotriva
adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici
pentru credinţă. (vers.16): Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură,
spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru
dreptate. (vers. 18): Domnul mă va izbăvi de tot
lucrul rău şi mă va mântui. În împărăţia Sa cea
cerească. Lui fie slava în vecii vecilor! Amin.

Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru
(vers.8): ...dar, mai presus de orice, ţineţi din
răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că
dragostea acoperă mulţime de păcate. (vers.

10): După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi
unii altora ca nişte buni iconomi ai harului celui
de multe feluri al lui Dumnezeu. (vers.11): Dacă
vorbeşte cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui
Dumnezeu, dacă slujeşte cineva, slujba lui să fie
ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru
ca întru toate Dumnezeu să Se mărească prin
Iisus Hristos, Căruia Îi este slava şi stăpânirea în
vecii vecilor. Amin.

Epistola sobornicească
 a Sfântului Apostol Iuda

(vers. 18): Căci ei (Sf. Apostoli) vă spuneau: în
vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând
potrivit cu poftele lor nelegiuite. (vers. 19): aceştia
sunt cei care fac dezbinări, care nu au Dumne-
zeu. (vers. 20): dar voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi
înşivă, întru a voastră prea sfântă credinţă,
rugându-vă în Duhul Sfânt! Păziţi-vă întru
dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila
Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică!
Că a Lui este slava, preamărirea şi puterea în
veci. Amin.

(culese de prof. Laetiţia LEONTE)
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

Dacă ne gândim la timpul contemporan, la
cel social sau la timpul propriu ca evoluţie cu tot
ce aparţine omului, o înfăţişare a epocii moderne
parcă ne transferă într-o supravieţuire morală.

Oare numai dezastrul economic şi financiar
degradează conştiinţele alături de toate
chestiunile sociale ce duc la diversele maladii
fizice, şi morale, la strâmbătatea căilor pozitive,
la sălbatice manifestări greu de înţeles şi admis,
promiscuitate şi multiple ratări morale?

Asistăm în general la spectacolul dureros
al lumii de tragi-comedie, – s-ar putea spune
departe de Dumnezeu.

Fizionomia inteligentului şi spiritului ar face
comentarii revelatoare cu temeinicie şi temere la
prezent şi viitor, deoarece trăim în prezent cu
gândul la viitor.

Modernismul viguros al timpului prezent are
un revers dramatic în interiorul uman, din care
s-ar putea face un obiect de studiu pentru educaţia
şcolară şi familială, ştiind că şi în libertate numai
cultura şi civilizaţia ar schimba şansele omului cu
idealuri şi tradiţii în societatea românească. Oare
astăzi omul este bolnav de libertate?

Ce se poate spune de educaţia unor adulţi
care întemeiază familii şi cresc copii – despre noua
generaţie sau degeneraţie lipsită de şapte ani de-
acasă, despre regresul spiritual al lumii de azi?
Am putea crede atenta obsesie de expresie
proprie ca formulare cu reflexe religioase a lui
André Mealraux că mileniul trei va fi religios, sau
nu va fi deloc? Este adevărat că existenţa
determină conştiinţa, că avutul sau neavutul a
împărţit şi împarte lumea în bogaţi şi săraci. Întru-
totul însă educaţia şi autoeducaţia îşi au rolul lor
primordial în formarea omului, prin cei trei factori
educaţionali: familia, şcoala, societatea, subliniind
în special familia (cea dintâi şcoală a copilului ),
unde copilul trebuie să înveţe şi să se roage cu
credinţă în Dumnezeu; şcoala care cultivă mintea
şi formează caractere; iar deasupra a toate,
Biserica un îndrumar şi un îndreptar ce educă
sufletul pe calea adevărului de credinţă şi viaţă
spirituală în morala creştină şi socială.

Comportamentul nu e un simplu fapt divers.
A fi noi înşine nu înseamnă orice.
Frumuseţea fizică şi comportamentală e o

stare de bine care înnobilează sufletul, iar timpul
într-un mod activ consumat, prin concepţia etică
şi estetică, nu erodează gândirea, îl înalţă pe om
pe scara valorilor.

Principiile religioase înţelepte şi adânci în
sfera educaţională de la mic la mare ar trebui să
ne menţină pe calea cea bună. Rolul factorilor
educaţionali şi prestanţa muncii asidue creează

performanţe profesionale, prestigii morale, stimă
exemplară pentru omul civilizat de azi şi de mâine.
În prezenta eră a computerelor se remarcă
concepţia tehnică şi ştiinţifică la toate nivelele.
Dar oare decadenţa morală şi regresul spiritual
se ascunde în progres? Multe rămân în umbră şi
se pierd în tăcere! În acest timp controversat
cine poate crede într-o minciună frumoasă se
loveşte de infern.

Octavian Paler, specialist în litere şi filosofie,
precum şi în ştiinţele juridice, mare gânditor cu
francheţea concluziilor pentru măsura timpului,
s-a exprimat: „Trecut are oricine, viitor nu-i e dat
oricui“ – şi pe altă parte cu o formulare de maestru
pe claviatura cuvântului de conţinut, a disecat
timpul în poemul „Avem timp “ din romanul
„Scrisori imaginare “:
Avem timp pentru toate. Să dormim,
Să alergăm în dreaptă şi-n stânga,
Să regretăm ce-am greşit şi să greşim din nou,
Să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,
Avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,
Avem timp să ne facem iluzii,
Avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,
Avem timp să primim lecţii şi să le uităm după aceea,

Avem timp pentru toate.
Nu e timp doar pentru puţină tandreţe.
Când să facem şi asta, murim!

Şi a îndrăznit să întrebe pentru cele multe:
„Omule, ai conştiinţa greşelilor tale? Pătruns de
regresul spiritual şi comportamental, la un interviu
a spus: „Îmi iubesc ţara atunci când nu mă uit la
televizor şi nu merg pe stradă“.

În aceste vremuri halucinante în convorbire
evlavioasă cu sinele său şi cu Dumnezeu, îşi
repetă ruga: „Doamne, ajută-mă pe mine
însumi!“. Şi adesea privind în jur, se întreba: oare
noi nu mai avem nimic sfânt în noi? Nu putem
concepe o lume fără Dumnezeu – ordinea
miraculoasă a Universului s-ar prăbuşi în
dezordine totală. Octavian Paler, cu un palmares
scriitoricesc în romanistică, şi funcţii responsabile
care i-au prilejuit peripluri în spaţii europene, în
cele din urmă prizonier al propriilor frustări, el un
„homo viator“ cu o sănătate de fier, la bătrâneţe
se considera un fel de paragină, biologic terminat,
crezând că la peste 80 de ani, ca să nu cadă,
Dumnezeu îl ţine de mână!...

În goana timpului, o culegere de
înţelepciune (autor: Traian Dorz) ne îndeamnă:
„Să ne facem timp “.
În trecerea grăbită prin lume, către veci,
Fă-ţi timp măcar o clipă să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzând,
Fă-ţi timp cu milă blândă să le alini trecând,
Fă-ţi timp pentru adevăruri şi adânciri în vis,
Fă-ţi timp pentru cântare cu sufletul deschis.
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lângă izvor,
Fă-ţi timp s-auzi ce-ţi spune o floare, un cocor,
Fă-ţi timp s-aştepţi din urmă când mergi cu slăbănogi,
Fă-ţi timp pe-un munte, seara stând singur, să te rogi.
Fă-ţi timp să stai cu mama şi cu tatăl tău, bătrâni,
Fă-ţi timp de-o vorbă bună şi-o coajă pentru câini.
Fă-ţi timp să stai aproape de cei iubiţi, voios,
Fă-ţi timp să fii, şi-al casei, în slujba lui Hristos,
Fă-ţi timp să guşti frumosul din tot ce e curat,
Fă-ţi timp că eşti de taine şi lumi înconjurat.
Fă-ţi timp de rugăciune, de post şi meditări,
Fă-ţi timp de cercetare de fraţi şi de-adunări.
Fă-ţi timp şi-adună-ţi zilnic de toate câte-un pic,
Fă-ţi timp căci viaţă trece şi când nu faci nimic!
Fă-ţi timp lângă cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ţi timp că toate-acestea au pentru tine-un grai.
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să-i dai vieţii şi morţii tale preţ.
Fă-ţi timp acum, că-n urmă zadarnic ai să plângi,
Comoara risipită a vieţii n-o mai strângi.

Prof. Presb. Ecaterina CAPOTĂ

Doamne, cel ce pretutindeni
eºti cu-al Tãu popor ales,
fi cu noi pân’ la venirea
vremii sfântului cules.

Fãne sã urmãm credinþa
bunilor strãmoºi curaþi,
ca sã fim ºi noi cu Tine

ca ei binecuvântaþi.

ªi ne dã. Iisus, la urmã
un sfârºit biruitor,

sã ajungem la cununã
într-o clipã ºi-ntr-un zbor.

Sã ne veselim de-apururi,
cânt divin sã-Þi înãlþãm
ºi-mpreunã cu toþi Sfinþii

veºnic sã Te adorãm.

Presb. Nina RONCEA
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„Lãsaþi copiii ºi nu-i opriþi sã vinã
la Mine, cã a unora ca aceºtia este
împãrãþia cerurilor“ (Mt 19, 14).

În perioada copilãriei influenþele
educaþionale ºi puterea exemplului sunt
hotãrâtoare. Exemplele pozitive ºi
negative din familie se pãstreazã ºi se
transmit ºi generaþiilor viitoare, iar cercul
vicios îºi are rãdãcinile aici în familie.
De aceea, procesul educaþional trebuie
continuat mai mult ca oricând ºi cu
„educarea pãrinþilor“, care a devenit o
problemã de mare actualitate.

A patra perioadã între 10-11 ani la
16-18 ani (perioadã pubertãþii ºi

adolescenþa).

În aceastã perioadã relativ lungã,
atenþia se dezvoltã ºi poate fi
concentratã un timp mai îndelungat;
diversificarea cunoºtinþelor însuºite duce
la asocieri ºi sistematizãri, memoria se
perfecþioneazã, creºte capacitatea de
abstractizare, se dezvoltã gândirea
logicã ºi imaginaþia. Emoþiile ºi
sentimentele sunt mult mai complexe
iar voinþa intervine mai des ºi mai activ
în acþiunile ºi procesele psihice, se
înfiripã sentimentul dragostei.

În plinã efervescenþã a transformãrii,
tânãrul capãtã mai devreme aspectul
fizic de adult, în timp ce este totuºi
departe de maturitatea psihicã. În multe
cazuri, deºi la înfãþiºare aratã ca
oamenii mari, el continuã sã gândeascã
ºi sã simtã ca un copil. Acest decalaj
între corp ºi spirit, pe de o parte, iar, pe
de altã parte, accentuarea tendinþei de
independenþã, nerãbdarea de a se situa
în rândul celor mari ºi l ipsa de
experienþã se concretizeazã prin
manifestãri contradictorii; uneori foarte
vesel ºi zgomotos, pentru ca apoi sã
devinã abãtut, trecând de la indiferenþa
cea mai ingratã la afecþiune, entuziasm,
la nepãsare, la hotãrâri pripite pe care
ºi le schimbã cu uºurinþã. Este lipsit
de mãsurã, îi place sã fie original ºi nu
rareori aceasta îl conduce la atitudini
excentrice, necorespunzãtoare etc.

Toate aceste manifestãri ca ºi multe
altele de acest gen, dovedesc cã tânãrul
este în continuã ºi febrilã cãutare.

Îºi cautã „modelul“ dupã care sã se
cristalizeze ºi sã-ºi aibã propria
personalitate. Pãrinþii au datoria sã-l
sprijine în aceastã cãutare, având în
vedere cã tânãul de acum nu mai este

copilul de mai înainte ºi cã el nu mai poate
fi tratat ca atare. Este timpul când între
pãrinþi ºi copii sã se stabileascã relaþiile
unei „prietenii“ sincere, pline de cãldurã.
Pãrinþii trebuie sã fie prietenul mai mare
experimentat, povãþuitorul înþelept, calm
ºi atent la tot ce ce întâmplã. Autoritatea
lui trebuie sã fie prin excelenþã autoritate
moralã, supraveghere normalã de felul
cum îºi petrece timpul liber, de relaþiile
sale, de gândurile sale concretizate prin
discuþii afective între „mamã ºi fiicã“, „tatã
ºi fiu“, cu aportul diriginþilor de la ºcoalã
pentru preîntâmpinarea efectelor negative
ale pubertãþii.

Concomitent cu dezvoltarea
corectã fizicã ºi psihicã a tinerilor în
aceastã perioadã se va urmãri ºi
însuºirea programelor scolare în aºa fel
încât, „orientarea profesionalã“ care
trebuie sã înceapã încã din primele
clase, sã þinã cont de: talentul,
aptitudinile ºi dorinþele tânãrului, dar ºi
de realitãþile societãþii (sperãm în una
mai bunã), fãrã presiuni din partea
pãrinþilor sã le urmeze profesia lor, dacã
nu le place sau influenþa anturajului
care nu-ºi au locul în alegerea profesiei.

Toate aceste cunoºtinþe ca ºi multe
altele din aceastã perioadã „foarte
criticã“, deformarea personalitãþii
tinerilor pentru viaþã este de maximã
importanþã.

Cei chemaþi sã-i ajute pe pãrinþi în
aceastã operã complexã ºi dificilã sunt:
ºcoala, biserica ºi societatea. Opinia
publicã trebuie sã intervinã în
comportamentul violent ºi imoral al
tinerilor, pe care unii pãrinþi i-au scãpat
din mânã încã de la naºtere.

Toþi suntem responsabili, inclusiv
instituþiile locale ºi centrale, care trebuie
sã ia mãsuri urgente de schimbare în
bine socio-economicã a României aflate
în situaþia de colaps ºi dezastru naþional,
ce împinge multe familii sub pragul
sãrãciei, fãrã un loc de muncã ºi care-ºi
abandoneazã copiii, ajungând în stradã:
analfabeþi, cerºetori, violenþi, hoþi, drogaþi,
criminali etc.

 România poate propãºi dacã în
fruntea celor aleºi în posturi cheie, de la
nivel local pânã în vârful ierarhiei sociale,
ar ajunge creºtini veritabili, „OAMENI“ cu
fricã de Dumnezeu, care sã nu admitã
suferinþã pentru semenii lor. Doamne ajutã!

(Va urma.)

SALCIA
La salcia de lângã drum

Maica Sfântã s-a oprit…
Crucea n-o gãseºte-acum

ªi-are sufletul rãnit.

Ea cãtre salcie-a grãit:
«Durerea mea s-o înþelegi,

Cã Fiul mult a pãtimit
Pentru pãcatul lumii-ntregi.

Pe cruce-n cuie pironit
Cu multe bice ºi ciocane
Amarnic a fost chinuit

De cruzi cãlãi cu însetare.

În faþa-I dragã au scuipat
ªi umilit-au a Lui plete

În loc de apã ei I-au dat
Sã bea oþet dintr-un burete.

Ca pe un rege-ncoronat
Din spini I-au împletit coroanã;

O dârã frunþii I-a lãsat
ªi faþa-ntreagã numai ranã.

Acuma vreau sã-I împletesc
Din salcie cununã blândã;

Sã merg la Cruce, s-o gãsesc,
s-acopãr fruntea-I sângerândã.»

ªi salcia s-a înclinat
Cãtre Golgota-ntunecatã,

Unde Iisus cel drag ªi-a dat
Viaþa pentru lumea toatã.

«Nu plânge, nu te supãra!
O, Fiul tãu cât a trãit
Pe om dorise a-l ierta

ªi-n veac sã-l vadã mântuit.»

Georgeta ANUÞEI

Înv.  Florica VLEJA

«Astãzi este începutul mântuirii
noastre ºi arãtarea tainei celei din
veac. Fiul lui Dumnezeu fiu al
Fecioarei Se face ºi Gavriil harul
îl binevesteºte. Pentru aceasta ºi
noi, împreunã cu dânsul, Nãscã-
toarei de Dumnezeu sã-i cântãm:
Bucurã-te, cea plinã de har, Dom-
nul este cu tine!»

(Troparul Bunei Vestiri)
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Sã spui despre poet Cuvinte e ca
ºi cum ai încerca sã amãgeºti cocoºi-
de-munte sã-þi ciugule din palme...

ªi cum la început era Cuvântul ºi-a
trebuit ca El sã-i mai adauge o viaþã,
scãzând pe loc din viaþa lui înaltul scris
cu aripi lucii, ne-ngãduie, cinstite cititor,
sã-l nemurim cu modestie, sã-i însoþim,
în felul nostru, poteca dintre vârste, care
va fi ºi pentru noi adaos de minuni ºi de
ispite, de catedralã ºi bordei. Pentru cã
singur, El va  sfinþi vitralii de luminã,
dreptproprietarul marilor izbânzi, de la
un capãt la celãlalt al limbii române,
va-nfiora Cuvântul nepereche ca nimeni
altul ºi va dura nemuritoarea Doinã care
va face, peste ani, ocolul lumii
româneºti... Aruncând o privire
retrospectiv, sã ne amintim cã
sãrbãtorile naþionaliste de la Iaºi,  de la
începutul lui iunie 1883, când s-a
dezvelit statuia lui ªtefan Voievod, au
iritat puternic Puterile Centrale.

Schimburile de  mesaje diplomatice
aruncã în luptã ameninþãri grave: von
Bismarck pune armata pe picior de
rãzboi contra României, dacã nu se fac
de urgenþã retractãri ºi nu se cer
scuzele de rigoare, conform uzanþelor.
Tot în acele zile, Mihai Eminescu „pune
gaz pe foc”, participând la ºedinþa
Junimii din 6 iunie 1883 ºi recitând
acolo faimoasa Doinã care îi va aduce
mai târziu glorie ºi necazuri. ªi
consemneazã cu acribie Iacob
Negruzzi: „Efectul acestor versuri
pesimiste care contrastau atât de mult
cu celelalte ode ce se compusese cu
ocazia acelei strãlucite sãrbãtori, fu
adânc, indescriptibil. În contra obiceiului
Junimii cãreia nu-i plãcea sã-ºi
manifeste entuziasmul, pentru întâia
datã de 20 de ani  de când exista
societatea un tunet de aplausuri isbucni
la sfârºitul citirii, ºi mai mulþi dintre
numeroºii membri prezenþi îmbrãþiºarã
pe poet.” Exact peste o sutã de ani, pe
alt palier istoric ºi în lumea altor
dimensiuni, în viaþa spiritualã
româneascã se petrecea un eveniment
cultural memorabil: la Delhi, în cadrul
Academiei Internaþionale „Mihai
Eminescu”, eruditul Profesor George
Anca publica în românã, englezã ºi
hindi (texte paralele) inconfundabila
Doinã eminescianã. Evenimentul de

senzaþie se petrecea în paginile de
început ale revistei „LATINITAS”, nr. 8,
cu o proiecþie de cartuº editorial care
nu suportã nici un fel de comentariu:
„Bulletin of Romanian circle MIHAI
EMINESCU Department of Modern
European Languages University of
Delhi, Delhi  - ii000? INDIA, Editor: Dr.
George Anca

Neînfricatul cãrturar îºi asuma,
astfel, un risc incomensurabil. Începutul
anilor ’80 tergiversa editarea volumului
XIII – Eminescu pe motiv de ... Doinã!
Doina era interzisã în România ºi
autorul ei – proscris! La ambasadele
URSS ºi SUA se citea absolut tot ce
ieºea din tiparniþa româneascã! ªi
românilor le era teamã sã nu-ºi supere
„pretenii de la Nistru pân’ la Tisa” ºi
poate chiar mai de departe, spunând
adevãruri de neimaginat. Ilustrul
indianist George Anca – mentorul
Academiei de la Delhi care fãcea cinste
României încã din 1981 – a fost chemat
la ordine ºi admonestat pentru curajul
sãu de a gândi ºi de a simþi româneºte.
Însuºi rectorul Universitãþii, profesorul
Gurbakhsh Singh care îl aprecia în mod
deosebit, i s-a adresat direct ºi tãios,
avertizându-l asupra impactului
„antirusesc”, cu consecinþe imprevizi-
bile care pot conduce la „distrugerea
limbii române” (!?!).

...Era pe la începutul lui iunie 1983,
la sediul Salonului literar-artistic
„Comentar” – instituþie culturalã de
prestigiu în viaþa Bucureºtilor. Într-un loc
retras, ferit de ochii lumii, regretatul
Toma Alexandrescu, preºedintele
Salonului (adevãrat maestru de
ceremonii ! ), mã invitã discret ºi-mi face
cunoºtinþã cu Maître George Anca,
despre care nu ºtiam prea multe lucruri.
Eram tânãr ºi atenþia acordatã m-a topit
de emoþie. Cu nonºalanþã ºi încredere
Maestrul începe sã ni se confeseze ca
unor vechi ºi buni prieteni. Ne vorbeºte
despre locuri exotice ºi, la un moment
dat, scoate dintr-o mapã destul de
subþiricã douã reviste ºi ni le înmâneazã
simplu, fãrã sã ne spunã niciun cuvânt.
Þineam în mânã câte un exemplar din
revista „LATINITAS”, iar grafica
neobiºnuitã de pe copertã ne-a incitat
la lecturã. Am deschis-o ca pentru
rãsfoire ºi mi s-a tãiat rãsuflarea: pe

primele douã pagini trona ca o
adevãratã reginã Doina lui Eminescu,
în românã ºi englezã!

Am închis revista repede ºi ne-am
uitat în jur cu grijã. Maestrul  zâmbea
cu înþelgere... Din „prima” s-a
considerat în siguranþã printre noi. ªi
nici nu se putea altfel: doar mã reco-
mandase „Nea Tomiþã”, odihneascã-l
Dumnezeu! În vremea aceea nu ºtiai cu
cine dai mâna. Oricine putea avea ochi
albaºtri...

Seara, la ºedinþa de cenaclu, am
cerut, spre final, permisiunea sã mã
adresez publicului în numele câtorva
versuri care mi se pãreau potrivite
momentului. Am primit aprobarea, deºi,
reþineþi, nimic nu se citea pe-atunci într-un
cenaclu, pânã nu se verifica „materialul”!
... Mi-am dres glasul ºi-am ... îngheþat
asistenþa! Mulþi erau intelectuali
„reeducaþi”, cu ani grei de puºcãrie sau
de Canal. Dupã un moment de stupoare,
a urmat nebunia generalã. Oamenii ºi-au
pãrãsit locurile, mã felicitau, aplaudau...
Mã fuduleam cu umilinþã ºi arãtam revista
tuturor. (Bãnuiesc cã ºi securistul de
serviciu mi-a scuturat mâinile sã mi le
rupã... Poate c-avea ºi lacrimi în ochi. O
fi ºtiut el de ce...).

Mi s-a cerut un bis! Sfântã Mare
Inconºtienþã! Doina era interzisã în raiul
comunist! M-am conformat ºi o
„spuneam” de parcã o ºtiam de când
lumea.

Nu ºtiu cîþi tineri profesori aveau
habar la vremea aceea despre Doina
lui Eminescu. În sala de cenaclu se
instalase o stare de fraternitate.
Dumnezeu ºtie  ce era în sufletul
fiecãruia. Singur, eu, probabil treceam
pe lângã Destin. N-am avut nici pânã
acum curajul sã-mi vãd Dosarul...
Aºtept sã mai îmbãtrânesc, sã mã mai
înþelepþesc. Vreau sã-i iert pe toþi !

Zilele acestea mi-am amintit cã au
trecut 25 de ani de când nu l-am mai
vãzut pe George Anca. Am auzit cã s-a
desfiinþat ºi Academia Eminescu de la
Delhi. Te puteai aºtepta la altceva?

Nimeni nu i-a ridicat un monument,
deºi ar fi meritat-o cu prisosinþã...

Prof. Dan  SANDU

(continuare în p. 16)
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Este unul dintre Eroii care ar fi
trebuit copleºit cu onoruri, dacã stãm
ºi ne gândim la actul sãu de curaj ieºit
din comun! Dintre oamenii pe care i-am
cunoscut amândoi, mulþi s-au ascuns
în stea pentru a ne strãlumina nouã,
celor rãmaºi dincoace de Umbrã,
potecile tot mai înguste ºi mai nesigure.

Încerc o detaºare de tot ce-a fost
atunci, trec peste amintirea unei tinereþe
zvãpãiate (nu regret nimic!) ºi dau frâu
liber dorinþei de a vã prezenta grupajul
cu cele trei ipostaze ale Doinei
Noastre, aºa cum am avut eu fericirea
sã le descopãr acum un sfert de veac,
în românã, englezã ºi hindi:

(urmare din p. 15)

   DOINA

De la Nistru pîn’ la Tisa
Tot Românul plînsu-mi-s-a
Cã nu mai poate strãbate
De-atîta strãinãtate.
Din Hotin ºi pîn’ la mare
Vin muscalii de-a cãlare
De la mare la Hotin

DOINA

From the Dneister to the Tisza
Romanians vailed to me
They could not wander forth
For alien tyrrany.
From Hotin to the sea
The Moscals come a-rampaging,
From the sea upto Hotin
They keep on barraging.
From Boian to Vatra-Dornii
The alien caterpillar gnaws to bits
The leaves of the Cornel tree.
Up the mountain
Down the valley
The enemy hordes are fraught,
From Satmar to Sãcele
Their cunning crossings wraught.
Alas, alas, poor Romanian,
Like a crab he quails,
Regressive, recalcitrant;

Mereu calea ne-o aþin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii
ªi strãinul te tot paºte
De nu te mai poþi cunoaºte;
Sus la munte, jos pe vale,
ªi-au fãcut duºmanii cale.
Din Satmar pîn’ în Sãcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român sãracul,
Îndãrãt dã tot ca racul.
Nici îi merge, nici se-ndeamnã,
Nici îi este toamna toamnã,
Nici e vara vara lui
ªi-i strãin în þara lui.
De la Turnu-n Dorohoi
Curg duºmanii în puhoi
ªi s-aºeazã pe la noi;
ªi cum vin cu drum de fier
Toate cîntecele pier,
Sboarã pãsãrile toate
De neagrã strãinãtate;
Numai umbra spiritului
La uºa creºtinului.
Îºi desbracã þara sînul,
Codrul-frate  cu Românul
-De secure se tot pleacã
ªi izvoarele îi seacã
Sãrac în þara sãracã
Cine-au îndrãgit strãinii
Mînca-i-ar inima cîinii
Mînca-i-ar casa pustia
ªi neamul nemernicia !
ªtefane, Mãria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las Arhimandritului
Toatã grija schitului,
Lasã grija sfinþilor
În seama pãrinþilor,
Clopotele sã le tragã
Ziua-ntreagã, noaptea-ntreagã,
Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca sã-þi mîntui neamul tãu !
Tu te-nalþã din mormînt
Sã te-aud din corn sunînd
ªi Moldova adunînd.
De-i sunã din corn o datã
Ai s-aduni Moldova toatã,
De-i sunã de douã ori
Îþi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oarã
Toþi duºmanii or sã piarã,
Din hotarã în hotarã
– Îndragi-i-ar ciorile
ªi spînzurãtorile !
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S-auzim numai de bine!

His autumn is ne’er autumn,
His summer ne’er summer,
An alien in his motherland,
From Turnu to Dorohoi,
The torrent ever pours,
And settles down amidst us
Encroaching by metallic paths,
All songs perish.
All birds flee from
The diabolic aliens,
Only the shadow of the thorn,
Stands at the Christian door,
The country bears her brest în frenzy,
The wood-brother of a Romanian
- Is bent by the axe.
His springs are dried.
Pauper in an impoverished land,
Whoever loves the alien
 May the dogs devour his heart,
May the desert overcome his dwelling,
May his lineage become infamous.
Stephen the Cherished,
Abide no more at Putna,
Renounce the cloister to the
Archbishop,
Designate the Saints to the Fathers.
Abandon the chiming bells day and
night.
God’s mercy grant your strength to
save your people.
 Arise from the grave and sound your
bugle.
Sound your bugle and summon
all Moldavia.
If you sound the horn once you will
Summon Moldavia,
If you sound the horn twice
The woods will rise to help,
If you sound the horn three times
All the enemies will perish
From frontier to frontier;
Come let them be beloved
Of the rabble and the gallows.

Astfel, oarecare dintre cei ce umblau cu Elisei, tãind
un copac lângã Iordan ºi securea cãzându-i în râu, aflându-se
în primejdie, strigã cãtre învãþãtor, zicând: „Vai, stãpâne,
aceasta o luasem în împrumut“. Iar aceasta o pãþesc acei
care, din lucruri rãu auzite, se apucã sã înveþe pe alþii ºi la
sfârºit îºi dau seama de neputinþa lor, deoarece nu grãiesc
din destoinicia proprie. Cãci îndatã ce sunt dovediþi cã spun
ceva contrar cu ceea ce trebuie, îºi mãrturisesc neºtiinþa,
primejduindu-se în cuvântul luat împrumut. De aceea ºi
marele Elisei, aruncând un lemn la fund a fãcut sã iasã la
suprafaþã toporul scãpat de ucenic, adicã a lãmurit înþelesul
care era socotit cã s-a ascuns în adânc ºi l-a adus la vederea

ascultãtorilor. Iordanul înseamnã cuvântul pocãinþei, cãci
acolo se sãvârºea de Ioan botezul pocãinþei. Iar cel ce nu
vorbeºte lãmurit despre pocãinþã, ci, dezvãluind bunãtatea
ascunsã, îi face pe ascultãtori sã vinã la dispreþul ei, aruncã
securea în Iordan. Cine nu ºtie apoi ce înseamnã lemnul
care apare, aducând din adânc securea ºi fãcând-o sã
pluteascã pe deasupra? Cãci înainte de cruce era ascuns
cuvântul despre pocãinþã. De aceea ºi cel ce voise sã spunã
ceva despre ea a fost mustrat îndatã pentru îndrãznealã.
Dar dupã cruce s-a fãcut tuturor lãmurit, arãtându-se la
vremea sa prin cruce (Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, pp. 227-228).
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ªcoala, aceastã sferã luminoasã de
culturã ºi educaþie din satul Viiºoara,
Comuna Târgu-Trotuº, de câþiva ani
poarftã numele „Mihai Drãgan“.

Pe frontispiciul ºcolii, acest nume
de mare rezonanþã ar trebui scris cu
majuscule.

Din aceste meleaguri trotuºene,
ilustrul om de litere critice ºi istoric
l iterar, Mihai Drãgan, în lumea
academicã a Iaºului, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza“, a fost profesor
universitar la catedra de filologie.

În arta scrisului, a literaturii a
marcat sensul înalt ºi artistic al
cuvântului, s-a dedicat studiilor
eminesciene, devenind un reputat
eminescolog.

În cetatea istoriei ºi culturii
moldovene, Iaºi, Mihai Drãgan, ca
eminescolog în diferite studii ºi
publicaþii, l-a considerat pe Eminescu
simbolul unitãþii noastre naþionale nu
numai al timpului sãu, cât mai ales în
nemãrginirea timpului mereu în
actualitate, ca poet al lumii, tradus în
67 de limbi.

Printre corifeii trecutului de gen
istoric ºi literar, Perpessicius, Garabet
Ibrãileanu, George Cãlinescu, Tudor
Vianu, Petru Creþia, Mihai Drãgan în
entuziasmul sãu faþã de Eminescu, ca
un exemplu de gândire criticã originalã,
a iniþiat, coordnat ºi editat Colecþia
„Eminesciana“ publicatã în 54 volume de
referinþã, începutã la Editura Junimea
Iaºi în 1973, având distinºi colaboratori
care s-au dedicat studiilor eminesciene.

Prin forþa spiritului creator
românesc, colecþia Eminesciana a
îmbogãþit tezaurul sacru pentru
eternitate, iar aceastã distinsã
personalitate, omul ºi cultura sa, Mihai
Drãgan, critic, literar, editor, cu înaltã
þinutã a demnitãþii române, a devenit un
renume nu numai pentru Viiºoara, dar
ºi pentru întreaga posteritate.
Dedicându-se studiilor eminesciene în
arta scrisului, a literaturii ºi a
cuvântului, a marcat sensul înalt ºi
artistic în toate publicaþiile sale.

În cartea sa „Clasici ºi moderni“,
relateazã cum l-a învãþat pe Eminescu
încã din primele clase ale liceului din
Târgu-Ocna, evocând îndrumãrile primite

de la magistrul sãu, profesorul de limba
românã Dan Protopopescu, venerat ºi
rãmas în amintire. A învãþat din cãrþile
mari citite începând cu sublima carte
„Viaþa lui N. Eminescu“ de G. Cãlinescu,
volumul de poezii prefaþat de M.
Sadoveanu ºi apoi ca student la cursuri
în Iaºiul luminii din 1955 ºi în special în
Bibliotecã, citind cãrþi fundamentale de
criticã ºi istorie literarã, esteticã ºi
filosofie, care i-au cãlãuzit formaþia
intelectualã a viitoarei activitãþi critice ºi
istorie literarã naþionalã.

Profesând mulþi ani în liceul care de
peste cinci ani a devenit „Colegiul C.
Negri“ Tg. Ocna, cu strãdania conºtiinþei
responsabile pentru culturã ºi educaþia
esteticã în permanenþã am fost pãtrunsã
de ideea cã ºcoala licealã sau, în
general , ºcoala este aceea care
formeazã tineretul în mod temeinic în
direcþia progresului spiritual-educativ,
acþioneazã gândirea, contribuie enorm
la educarea ºi dezvoltarea inteligenþei,
are o excepþionalã valoare ºtiinþificã ºi
educativã.

Fac cu mintea incursiune plãcutã
la romanul „Ioana din primãvarã“ în care
Gheorghe Drãgan cu meritul de scriitor
ºi editor la Institutul European Iaºi, (fost
elev la acelaºi liceu) în pagini de
început cu relatãri de stimã, aminteºte
de mulþi profesori alãturi de nãstruºnicii
colegiale pânã la fondul serios de
romanisticã.

În anul 1987, cei doi fraþi Mihai Drãgan
ºi Gh. Drãgan, la Casa de Culturã Tg.
Ocna, au conferenþiat despre „Patriotismul
lui Eminescu“ tematic completându-se
reciproc în faþa unui public iubitor de
Eminescu. Atunci, într-o atmosferã
solemnã, în acorduri orale „Sara pe deal “,
muzica I. Popovici, forþa muzicalã a poeziei
cu puteri magice a vibrat într-un sublim
acord melodic pornit dintr-o casetã-audio
a coralei mele dintr-un concurs ºcolar
la Galaþi, când o apreciere de
specialitate a exclamat: „a fost sublim“!
Pe acest fond cu puteri magice asupra
umanului, cu cei doi protagonisiþi, poate
a intrat triumfal din umbrã ºi Eminescu,
rapsodul iubirii, al patriotismului ardent
ºi poate din altãdatã ºi pentru atunci în
auzul celor mulþi, ar fi strigat: „Opriþi
orânduirea cea crudã ºi nedreaptã !“...

Educativ, spectrul trãirilor noastre
pentru Eminescu este infinit ºi prin
creaþia compozitorilor contemporani
inspiraþi în muzica romanþelor de poezia
de dragoste, una din minunile iubirii. Din
anii de profesorat îmi amintesc de
Simpozionul „Eminescu“ cu voci lucrate
care au cântat piese lirice de romanþe:
Revedere, Dorinþa, Lasã-þi lumea,
Somnoroasa pãsãrele, Despãrþire, O,
mamã, dulce mamã, Rugãciune  care
cântatã este o sfântã feerie muzicalã.
Poetul nemuritor a asigurat operei sale
nemurirea. Cu atâtea pãcate sociale ºi
acum la 150 de ani de la naºterea sa,
Eminescu e în noi, e un nume sfânt în
viaþã noastrã – avem dor de Eminescu?

Atât de aniversare cât ºi la
comemorare ºi-i spunem:

La mulþi ani, eternitate!
Prin Mihai Drãgan suflul sãu

patriotic, opera sa întreagã, iubirea de
Eminescu rãmâne nemurirea noastrã de
necuprins în cuvânt.

Orice loc natal constituie o biografie
sfântã, devine un loc mitic.

În 1993, Mihai Drãgan a plecat în
veºnicie. Cine-l chema la un terminus
atât de timpuriu doar la 50 de ani, când
îºi conturase cu decentã modestie
valoarea unui stil curat de soare gânditor!

Se cuvine evocarea pãrinþilor sãi
Neculai ºi Ileana Drãgan, moldoveni
bãºtinaºi ai satului Viiºoara, care au
trudit sã scoatã rodul pãmântului ºi alte
îndeletniciri, au trudit cu evlavie ºi
dragoste sã creascã ºi cinci feciori care
au ajuns în timp oameni de seamã.

 Iatã cinstea unei familii model de
muncã, dãruire ºi împlinire. Cunosc
în parte cã aceºti pãrinþi, cu o filosofie
simplã dar solidã de moralã familialã
sãnãtoasã, ºi-au educat copiii în
cultul muncii încã de când parcurgeau
dinstanþe lungi pânã la liceul din
Târgu-Ocna.

Unde ne sunt astãzi modelele
creatoare de modele?!

Pentru prezent ºi viitor modelele
unui trecut istoric în chip absolut au avut
ºi au o valoare pilduitoare pentru neam
ºi þarã.

Presb. prof. Ecaterina CAPOTÃ
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Existã în terminologia teologicã
cuvântul „sinaxã“, ce desemneazã o
adunare a creºtinilor din primele veacuri,
însoþitã de acea atmosferã sãrbãtoreascã,
umplutã de lucrarea Duhului Sfânt în
Bisericã.  Un astfel de eveniment fericit
s-a desfãºurat la Catedrala Ortodoxã din
Onesti, „Pogorârea Sfântului Duh”, unde
aproape 100 de preoþi de la parohiile,
schiturile ºi mãnãstirile de pe cuprinsul
Protopopiatului cu sediul în oraºul de pe
Trotuº s-au întâlnit în 12 ianuarie, a.c.,
cu P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul, Arhiereul-
vicar al Episcopiei Romanului. A fost prilej
de bucurie duhovniceascã, deoarece s-au
împlinit  10 ani de când Sinaxa a fost
organizatã la Oneºti, în biserica sãpatã
în sare, cu hramul „Sfânta Varvara“, la
Biserica „Precista“,  ambele din oraºul
Tg. Ocna,  precum ºi la parohia „Sfântul
Ilie“ din Slãnic-Moldova.

Cei care propovãduiesc cuvântul vieþii
veºnice au arãtat încã o datã cã sunt legaþi
de comunitate prin împãrtãºirea din acelaºi
Sfânt Potir. La Sfânta Liturghie a participat
ºi un important numãr de credincioºi din
Oneºti ºi din localitãþile apropiate care,
alãturi de Corala Protoieriei, au întregit
imaginea Bisericii ca Trup mistic al lui
Hristos. Cuvântul de învãþãturã, plin de
substanþã ºi frumuseþe, a fost rostit de P.S.
Dr. Ioachim Bãcãuanul, care printre altele
a subliniat: „În comunitatea de credincioºi
preotul are un mare rol, ºi nimeni nu se
poate separa de întreg, pentru cã astfel
se desprinde de comuniune. Cântãrile

înãlþate astãzi au fost trãite într-un mod
aparte, plin de evlavie, de cãtre credincioºi.
Se simte astfel nevoia de a strânge
rândurile pentru a nu lãsa criza socialã ºi
umanitarã sã ne cuprindã, iar în rândul
poporului român aceasta nu se simte acut,
deoarece el pãstreazã comuniunea.[…] Sã
avem conºtiinþa legatã de cea a lui
Dumnezeu, iar în pãcat sã vedem orice
stare ºi urmã a rãului. Aceasta deoarece
Mântuitorul nu a spus ca ºi filozofii de
odinioarã «Cunoaºte-te pe tine însuþi!» ci:
«Pocãiþi-vã!» Prin pocãinþã putem urca

treptele spre desãvârºire, cãtre Împãrãþia
lui Dumnezeu”.

Împreunã-slujirea preoþilor, partici-
panþi la Sfânta Liturghie, a amintit de
împãrtãºirea Apostolilor la Cina cea de
Tainã, unde dragostea lui Hristos s-a
revãrsat asupra tuturor. De aceea, aºa
cum sublinia foarte bine Pãrintele Alupei
Constantin, Protopop de Oneºti, ,,Sinaxa
þinutã aici devine exemplu pozitiv  de urmat
ºi de alte protopopiate”.

Preot Daniel NICHITA

1 Mihai Gojgar, Limitele limbajului de lemn, în
,,Studii teologice”, 2007, nr. 4, pg. 150;
2 Pr. prof. Dumitru Belu, O carte de omiletică despre
predică prin faptă, în ,,Mitropolia Ardealului”, 1961,
nr. 9-10, pg. 606;
3 Pr. asist. Vasile Gordon, Factori ai reuşitei predicii,
în ,,Studii teologice”,  1998, nr. 3-4,pg. 94;
4 Pr. prof. Grigore Cristescu, Predică pentru vremea
ta !, în ,,Glasul Bisericii”, 1950, nr.7-8, pg. 47;
5 Prot. dr. Marcu Bănescu, Şabloane pentru…
predici?, în ,,Mitropolia Banatului”, 1979,  nr.7-9, pg.
494;
6 Pr. asist. Vasile Gordon, art. cit., pg. 98;
7 Ibidem, pg. 98;
8 Dr. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în
lume, acasă, Sibiu, 1996, pg. 48.

azi7 care pentru ce a fost chemat şi trimis,
„un om pentru alţii”8,  se dăruieşte total, până la
jertfelnicie. Contrar anumitor afirmaţii tendenţioase,
credincioşii sunt însetaţi, azi mai mult ca oricând,
de predici care să răspundă întrebărilor ce-i
frământă. Dar ca să primească învăţătura curată,
doresc ca s-o vadă de la cel care o predică pentru
ei, de aceea viaţa preotului reprezintă argumentul
cel mai solid. Preotul vorbitor de la amvon este
aşezat în conştiinţa poporului la nivelul ideal al
misiunii lui, de aceea când cineva îl urcă în vârful
piramidei trebuie să ardă tot sufletul său pentru a
rămâne acolo, nu pentru el, om trecător, ci pentru
oameni, pentru idealul lor pe care tu nu trebuie
să-l laşi să decadă. Pentru ca predica să-şi atingă
ţelul în lumea de azi, se cere, aşadar, o

(urmare din p. 5) reconsiderare a tuturor exigenţelor, ce se impun
propovăduirii şi propovăduitorului.
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Preacucerniciile voastre,

Anul mântuirii 2009 şi-a început
curgerea. Biserica a sărbătorit, la răspândia
dintre ani, încă o dată, mai multe evenimente
legate de întruparea Logosului în istorie:
Naşterea, Circumciziunea, Botezul. În ciuda
unor crize care ameninţă umanitatea, cel
puţin la poporul nostru, creştinii au
sărbătorit mai intens şi cu sporită evlavie
aceste praznice împărăteşti, ceea ce
dovedeşte că nu au lăsat să se instaleze criza
spirituală în inimile lor.

Urmând o tradiţie împropriată de
câţiva ani în Protopiatul Oneşti, suntem
adunaţi în sinaxă sfântă mai mulţi preoţi
ca să aducem mulţumire lui Dumnezeu
pentru că ne-am învrednicit să fim slujitorii
şi trăitorii acestor sfinte sărbători.

La întâlnirea noastră de astăzi vreau
să vă vorbesc despre datoria noastră de a
purta mai departe lumina lui Hristos în
lume având totdeauna conştiinţa că
creştinismul este câmpul de manifestare
a iubirii lui Dumnezeu.

Iubiţii mei fraţi în Hristos

Creştinismul, de-a lungul istoriei sale
bimilenare, a ştiut să dea răspuns aşteptărilor
celor mai multe sisteme politico-economice,
filozofice şi religioase. Forţa spiritualităţii lui nu
a fost negarea acestora ci, mai curând,
afirmarea sau confirmarea, amploarea,
plenitudinea multora dintre ele. Acest fapt l-a
arătat şi Hristos, Care, „la plinirea vremii“, n-a
venit să strice legea şi profeţii, ci să o
împlinească, să o desăvârşească, să-i dea o
altă direcţie şi conotaţie (cf Matei 5, 17). El, în
ciuda tuturor mutaţiilor, rămânând Acelaşi „ieri,
azi şi în veci“ (Evr 13, 8). A depins, însă, de om
cum L-a făcut prezent în timpul care l-a trăit pe
acest pământ. Avem deci datoria sacră, mai ales
că suntem investiţi de Dumnezeu cu un mandat
special, acela de a învăţa, conduce şi sfinţi pe
credincioşi, să-L facem pe Hristos prezent. De
două mii de ani de când s-a propovăduit
Evanghelia mântuirii, în faţa învăţăturii lui Hristos
s-au ofilit numeroase crize politice sau
economice, sisteme filozofice sau religioase,
indiferent cât de sofisticate şi umane au fost ele.
Am convingerea că şi acum, în mileniul al treilea

pe care l-am început, iată de 9 ani, dacă
propovăduim şi retrăim mesajul lui Hristos, ne
entuziasmăm de savoarea şi profunzirea lui,
noi vom ajuta, prin Biserică, în puterea Duhului
Sfânt, umanitatea să depăşească orice criză şi
ispită care vin asupră-ne, chiar dacă suntem
păcătoşi. Păcătoşi se simţeau şi sfinţii, marii
trăitori ai Evangheliei, dar nu s-au desprins de
lumină, şi au rămas atât ei cât şi lumea în lumina
necreată a lui Hristos. Sfinţii aveau convingerea
că erau cei mai păcătoşi dintre oameni. Aceasta
nu pentru că comiteau cele mai grosiere păcate,
ci pentru că, prin trăire mistică, se ridicau aşa
de sus în lumina spirituală, încât orice mică pată
de păcat în fiinţa lor se vedea foarte pronunţat.
Păcătoşii nu-şi pot vedea păcatele lor pentru
că petrec în întuneric, iar în întuneric nu poţi
vedea nimic.

Iisus Hristos era fără de păcat. El nu avea
nevoie să se ridice prin contemplaţie la înălţimea
cunoaşterii. El era însăşi cunoaşterea şi a
coborât din înălţime pentru a restaura fiinţial
natura cea căzută a oamenilor, adică să le
lumineze drumul către cunoaştere: „Aceasta
este viaţa veşnică, ca să Te cunoască pe Tine,
singurul adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus
Hristos pe care L-ai trimis“ (Ioan 17, 3).

Omul este chemat să lupte
împotriva non-sensului

Omul, înzestrat cu libertate şi conştiinţă de
sine, are dreptul să nu dea crezare ordinii din
univers. El are dreptul să se simtă străin într-o
lume duşmănoasă. Scriitori ai negativismului ca
Albert Camus, Paul Sartre, Friedrich Nietzsche
şi mulţi alţii au vorbit adesea despre absurditatea
înspă imântătoare a existenţei: Suntem
permanent înconjuraţ i de potrivnici, de
nesiguranţă, absurditate etc., aşa că este
imposibil de a mai avea încredere deplină în
cineva. Suntem înconjuraţi de o lume rece,
moartă sau mortiferă. În ceilalţi văd iadul... etc
sunt expresii care au circulat şi circulă în filozofia
non-sensului şi cea a negativismului.

Evident că aceşti scriitori, romancieri,
dramaturgi, filosofi şi-au fondat principiile într-o
lume fără Dumnezeu. De aceea uită un lucru
esenţial şi anume acela că omul dincolo de
dispoziţiunile naturale – afecte – posedă şi
atribute metafizice. Negativiştii afirmă că lumea
este absurdă datorită faptului că văd în om doar

dispoziţiile naturale, limitându-se la acestea, fără
să le transceandă. Cel ce nu ştie ce e sensul
existenţial nu va putea niciodată simţi şi înţelege
metafizicul. Niciodată nu se va ridica sau rezolva
împotriva absurdului. Va trăi în absurd ca
peştele în apă. Tocmai revolta omului împotriva
absurdului sau împotriva non-sensului
existenţei, probează existenţa sensului.

Duhul Sfintei Scripturi ne descoperă faptul
că omul poate împlini o convertire interioară,
care-l va ajuta să zică „Da“ existenţei. Atunci,
aşa cum soarele străbate norii, tot aşa ochiul
lui Dumnezeu – care se manifestă şi ca
Persoană în relaţie de iubire cu altă persoană
şi a cărei privire se reflectă în fiecare fiinţă umană
– ne va privi cu milă şi va disipa haosul,
absurditatea, monstruozitatea minţii. Contactul
cu Dumnezeu este posibil aşa cum e posibilă
înfrăţirea cu aproapele. Sensul umanităţii rezidă
în analogia surprinzătoare cu Cel care a creat
lumea din nimic.

Vechiul Testament a făcut să apară
noţiunea de „credinţă“. Nu credinţa ca un sistem
teoretic, filosofic sau chiar religios, ci credinţa
cea care pătrunde dincolo de perdeaua
absurdului şi te face să-I spui lui Dumnezeu:
„Doamne, iată-mă, robul tău ascultă!“ Aşa a
luat naştere, în Vechiul Testament, alianţa dintre
Dumnezeu şi om. Bineînţeles că această alianţă,
legământ, între omul vechi, primitiv ş i
Dumnezeu nu putea fi nici definitivă, nici perfectă.
Ea constituia timpul pedagogiei fiinţei umane. În
secolul VII înainte de Hristos profetul Ieremia
zicea: „Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi
încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda
legământ nou. Însă nu ca legământul pe care l-am
încheiat cu părinţii lor ca să-i scot din pământul
Egiptului. Acel legământ ei l-au încălcat, deşi
eu am rămas în legătură cu ei... Dar iată
legământul pe care îl voi încheia cu casa lui
Israel... Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe
inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei
Îmi vor fi popor“ (Ieremia 31, 31-33).

La şapte sute de ani după ce s-au spus
cuvintele acestea de către profetul Ieremia,
doisprezece oameni se găseau într-un
cenaclu şi asistau la împlinirea lor. Hristos voia
să dea o nouă lege despre sacrificiu. Până
atunci, la Paştile Vechiului Testament, se oferea
un sacrificiu de sânge, simbolul vieţii care
aparţinea lui Dumnezeu. Se stropeau toţi cei
prezenţi cu sângele unui miel sacrificat. În
noaptea aceea, Iisus Hristos, în cenaclu,
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înconjurat de cei 12 apostoli împlinea ritualul
altei anamneze, cea a libertăţii date de
Dumnezeu lumii. Nu mai era sânge animalic
pe masă, ci pâine şi vin. Iisus frânge pâinea şi
împarte fiecăruia din cei prezenţi, zicând:
„Acesta este Trupul Meu...“ Iisus era simbolul
mielului adus spre junghiere. Apoi ridică

paharul, zicând: „Acesta este Sângele Meu,
al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi
se varsă...“ Şi, continuă: „Aceasta să o faceţi
întru pomenirea Mea...“ În cursul acestei Cine
mistice Dumnezeu şi omul nu se mai unesc
printr-un sânge animalic, ci într-un alt fel de
sânge: vinul, simbol al pământului. De atunci,
vinul euharistic, rodul viţei, înseamnă sângele
pământului, iar pâinea, trupul aceluiaşi pământ.
Atât vinul cât şi pâinea reprezintă firea hranei
terestre, dar şi pe Dumnezeu care Se dă
pentru viaţa lumii. Începând din noaptea
aceea, Biserica nu încetează să ridice Potirul
pentru ca să actualizeze Sfânta Cină a
Domnului. Nu uitaţi, părinţilor, că suntem
chemaţi să actualizăm pururea acest mister
dumnezeiesc!

Se afirmă câteodată în Evanghelie că
Hristos a promulgat o morală nouă, atunci când
a zis: „Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi
unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu“ (Ioan 15,
12). Însă porunca iubirii nu era aşa de nouă,

căci exista încă din Vechiul Testament. Cuvintele
„iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi“ aparţin
lui Moise. Ceea ce Hristos aduce nou acestei
porunci este adaosul „aşa cum Eu v-am iubit.“ În
numele iubirii Sale debordante, Hristos a coborât
pe acest pământ murdărit de păcate pentru a fi
alături de noi. Altfel spus, iubirea Sa a devenit o
iubire de dăruire totală până a se abandona pe
Sine în mod total oamenilor, care nu L-au înţeles,
de aceea L-au şi răstignit. Totuşi celor care L-au
înţeles, adică nouă, preacucernici părinţi şi iubiţi
credincioşi, El continuă să spună: „Cel ce vrea
să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea şi să-Mi urmeze“ (Matei 16, 24). Adică
fiecare trebuie să înceteze de a se afirma pe sine
şi să Îl confirme pe Hristos. Nu în sensul de a
renega şi abandona personalitatea sa –

personalitatea este un lucru sacru –, ci de a-şi
abandona afirmarea înşelătoare, pseudo-
autonomia proprie; a se lepăda pe sine înseamnă
a lua crucea şi a-I urma, adică a fi gata
întotdeauna a suferi alături sau cu celălalt.

Hristos îl cheamă aşadar pe om să realizeze
planul divin pentru el. Unii dintre oameni îşi

imaginează că creştinismul şi-a încheiat misiunea,
dar e l de-abia începe. Dacă analizăm bine
creştinismul n-a făcut, de două mii de ani încoace,
doar nişte paşi timizi în istoria umanităţii. Multe din
cuvintele şi faptele lui Hristos n-au fost încă desluşite,
înţelese, scopul Evangheliei fiind eternitatea. Deci,
noi, fiii şi fiicele Bisericii lui Hristos, nu suntem decât
nişte „neanderthalieni“ în raport cu eternitatea.
Aşadar, istoria creştinismul abia a început. Tot ceea
ce a fost făcut în trecut, tot ceea ce noi numim
istoria creştinismului nu-i decât suma tentativelor
în a atinge ţinta creştinismului: eternitatea şi
asemănărea cu Dumnezeu.

Creştinismul abia începe

† Dr. Ioachim Băcăuanul

(continuare în numărul următor)
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Când zorii zilei de 20
ianuarie, curent, ne-au adus
lumina, pornirãm sã liturghi-
sim pe plaiul Cireºoaiei,
copleºiþi de mãreþia Istoriei
ce ºi-a scris pagini de glorie
ºi pe acest munte al biruinþei
ostaºilor noºtri, muntele a-
cesta ºi istoria lui înfrãþindu-se
tainic ºi pentru totdeauna în
Golgota altarului Mânãstirii
„Cuviosul Eftimie cel Mare“.
La acest altar am rostuit
sobor de slujire cu venerabilul
arhimandrit al Mãgurii,
Preacuviosul pãrinte Epifanie
în rânduialã de jertfitor ºi noi
ceilalþi împreunã-slujitori
dupã obiceiul strãbun al
Bisericii noastre bimilenare.

Aminteam de Munte ºi
Istorie ca de douã elemente ce ne atrag
în fiecare an aici. Spunea Traian Dorz într-o
nestematã carte a patriotismului divin
numitã «Locurile noastre sfinte»
urmãtoarele: „Muntele ºi Istoria sunt
pentru noi douã dimensiuni de existenþã
fãrã de care n-am putea trãi. Muntele ne
este înãlþarea spre Viitor, Istoria ne este
adâncirea în Trecut. Muntele ne este

rugãciunea, transfigurarea, lumina, iar
Istoria ne este înþelepciunea, puterea,
profunzimea. Muntele ne înalþã spre divin,
spre eternitate, Istoria ne atrage spre
uman, spre rãdãcini, spre genezã. Noi
avem niºte munþi atât de înalþi ºi o Istorie
atât de adâncã. Ei ne întorc mereu spre
ea, ea ne întoarce mereu spre ei.
Amândouã aceste atracþii întretãindu-ºi

Preot Petru RONCEA

mijlocul lor în miezul inimii noastre. Prin
vârfuri respirãm, prin rãdãcini ne hrãnim.
Fãrã nici unele n-am putea trãi, nici ca
indivizi, nici ca neam. Aceste douã zone,
cele mai sfinte din lume, ar trebui sã ni
le cãutãm fiecare din noi cel mai des.“

Ce Istorie sfântã avem noi pe acest
Munte! În biserica construitã din lemn
de brad te simþi ca-ntr-un avânt spre cer.

Pãrintele stareþ Claudiu ne
cheamã în fiecare ianuarie la
o înãlþare sufleteascã pe care
n-o poþi exprima în cuvinte
care sã nu-i ºtirbeascã
frumuseþea. ªi-n acest an
am transmis pe calea
undelor urãrile dragostei
noastre faþã de pãstorul
sufletesc al Episcopiei
Romanului, Preasfinþitul
Eftimie Luca, marele sãr-
bãtorit al zilei acesteia. Sub
binecuvântarea Preasfinþiei
Sale s-au îngemãnat aici
Muntele cu Istoria. ªi de
fiecare datã când cobori de
aici nu mai atingi pãmântul,
ci zbori, parcã având praf de
stele pe aripile sufletului
încununat de bucuria întâlnirii
cu tãcerea eroilor nemuritori.
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La 12 februarie a.c., la parohia „Sfinþii
Trei Ierarhi“ din Chiºinãu s-a sãrbãtorit
hramul. Se ºtie cã Biserica Ortodoxã din
Moldova þine calendarul neîndreptat, de
aceea sãrbãtoarea din 30 ianuarie pe care
o ºtim noi, cu toþii, cea a Sfinþilor Trei
Ierarhi, la ei se sãrbãtoreºte 13 zile mai
târziu, adicã pe 12 februarie.

Pãrintele paroh Anatol Gancear,
coleg de facultate ºi prieten apropiat, a
fãcut invitaþie din timp pentru aceastã
sãrbãtoare de suflet ºi simþire
româneascã.

Deºi sãrbãtoarea a cãzut în timpul
sãptãmânii, zeci de credincioºi, tineri,
bãtrâni ºi copii îndemnaþi de credinþa
strãbunã, dar ºi de dragostea faþã de þarã,
s-au adunat în paraclisul amenajat în
Cantina Universitãþii Tehnice din Moldova
pentru a participa atât la slujbã cât ºi la
agapa creºtinã oferitã de parohie.

Rânduiala slujbei a început cu
Utrenia ºi Acatistul, iar la ora 10:00 a
fost aºteptat ierarhul locului, Î.P.S.
Petru, Mitropolitul Basarabiei ºi al
întregii Moldove ºi Exarh al Plaiurilor.
Î.P.S. Sa a desemnat ca protos pe P.

Cuv. Claudiu Panþiru, semnatarul
acestor rânduri. Momentele au fost
emoþionante, lacrimile ºi rugãciunile s-au
împletit într-un mod armonios, românii
basarabeni simþindu-se în comuniune
cu cei de peste Prut, o unire în rugã-
ciune dar ºi în cuget românesc.

În cuvântul de învãþãturã, Î.P.S.
Petru a evocat importanþa sãrbãtorii
Sfinþilor Trei Ierarhi, dar ºi venirea lor în
„secolul de aur“ al creºtinismului. De
asemenea, Î.P.S. Sa a arãtat faptul cã
numai prin jertfã ºi muncã se poate face
ceva penru Bisericã, pentru Hristos,
pentru Þarã ºi Neam.

În cuvântul Sãu a specificat ºi jertfa
tânãrului preot Anatol Gancear care a
cumpãrat terenul pentru construirea
unei biserici închinate Sfinþilor Trei
Ierarhi. Piedicile ºi necazurile întâm-
pinate de P.C. Sa sunt destul de mari,
dar inima de român ºi de mare patriot îi
dã putere P.C. Sale.

Deja s-au pus în practicã sãpãturile
ºi în primãvara aceasta se va termina
subsolul care este zidit (o bisericã
subteranã de dimensini destul de mari).

Pãrintele paroh se aratã astfel a fi un mare
slujitor devotat al Bisericii strãmoºeºti ºi
continuator al românismului pe plaiurile
pãmântului românesc.

Agapa creºtinã care a fost oferitã de
credincioºii basarabeni a fost bogatã în
mâncãruri tradiþionale, dar ºi de cântec
românesc, de poezie, de alocuþiuni
referitoare la statornicia poporului nostru
pe plaiurile Basarabiei.

S-au cântat cântece patriotice, cântãri
din cadrul Oastei Domnului ºi astfel s-au
pus bazele unei parohii care va continua
tradiþia româneascã. În cadrul cuvântãrilor
rostite s-a evocat personalitatea Voievodului
ªtefan cel Mare ºi Sfânt, a poetului naþional
Mihai Eminescu ca ºi a poetului Grigore
Vieru trecut de curând la Domnul.

Sãrbãtoarea Sfinþilor Trei Ierarhi a unit
români din toate provinciile româneºti,
þinând cont cã P.C. Sa a avut colegi de
facultate din cuprinsul tuturor zonelor þãrii
care au fost prezenþi la aceastã sãrbãtoare
de suflet ºi simþire româneascã.

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU
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Ne aflãm încã în iarnã. Toþi copiii
pe care îi întâlneºti se bucurã de
venirea iernii, dar mai ales, de prima
zãpadã. Iarna este anotimpul cel mai
iubit de toþi copiii lumii. Un lucru
paradoxal ar fi faptul cã, deºi în copilãrie
abia aºteptau venirea iernii ºi a zãpezii,
odatã deveniþi adulþi, oamenii încep sã
vadã altfel acest anotimp. Se gândesc
la cheltuielile care cresc, la ziua care
devine tot mai micã faþã de noapte, la
frig ºi la facturile ce cresc, la faptul cã
n-au cauciucuri de iarnã la maºinã. Cum
de piere inocenþa ºi bucuria pe care o
resimþeau în urmã cu câþiva ani? S-au
transformat (maturizat) atât de mult? Au
uitat sã se mai bucure ºi au devenit
preocupaþi de ziua de mâine ºi de
greutãþile vieþii.

Cât de frumoasã este vârsta
copilãriei ºi cât de iubiþi de cãtre
Dumnezeu sunt copiii! Domnul nostru
Iisus Hristos spune: ”Lãsaþi copii sã vinã
la Mine!” (Mt.19, 14) ªi tot Evanghelia
spune cã dacã nu vom primi împãrãþia
lui Dumnezeu ca niºte copii nu vom
putea intra în ea (Mc. 10, 15). N-ar
trebui sã þinem cont de faptul cã tainele
împãrãþiei cerurilor au fost ascunse de
înþelepþii lumii ºi descoperite copiilor
(Lc. 10, 21)? Asta înseamnã cã fiecare
dintre noi a ºtiut mai multe despre
lumea viitoare decât acum când „ºtie”
mai multe despre aceastã lume. Cert
este cã odatã ne-a plãcut zãpada ºi

albul ei imaculat, acum nu! În copilãrie
eram mai apropiaþi de Dumnezeu ºi de
curãþenia sufleteascã, dar acum viaþa
noastrã de creºtin s-a pervertit. Este o
legãturã între zãpadã ºi creºtini? Dupã
cum spune Sfânta Scripturã, da! Astfel,
la profetul Isaia se gãseºte o promi-
siune dumnezeiascã: „de vor fi pãcatele
voastre cum e cârmâzul, ca zãpada le
voi albi, ºi de vor fi ca purpura, ca lâna
albã le voi face” (Is 1, 18). Am pierdut,
odatã cu anii, inocenþa, dar o putem
recupera. Dumnezeu este iertãtor ºi
dornic sã ne bucurãm ca niºte copii de
albul imaculat al virtuþilor.

Dar, oare, ºi cei mai pãcãtoºi dintre
noi mai au scãpare? Sau, mai bine zis,
existã speranþã ºi pentru mine, mult
pãcãtosul? Vestea bunã pe care o
propovãduieºte Evanghelia lui Hristos
spune cã da. Existã speranþã pentru
fiecare dintre noi, chiar ºi pentru cei
care au greºeli mari faþã de Dumnezeu
ºi de societate. Chiar ºi pentru cei aflaþi
închiºi în penitenciare speranþa nu s-a
stins. Acest lucru îi face sã reziste în
greutãþi ºi sã aºtepte momentul
eliberãrii. ªi dacã aceºtia au speranþã
ºi cred în iertarea divinã, de ce noi,
ceilalþi am fi mai prejos? Etapele iertãrii
sunt ºtiute: trebuie sã credem în
Hristos, sã ne rugãm, sã lãsãm
pãcatele, sã fim mai buni ºi iertãtori,
sã facem fapte bune. Nu sunt lucruri
imposibile dacã-L avem pe Hristos

alãturi. Aºa au învãþat ºi cei din închisori
sã facã. Sunt în loc de penitenþã ºi
gândul la puterea iertãrii lui Dumnezeu
este prezent veºnic. Aici poþi gãsi
oameni mai rãi decât tine, dar dacã vezi
dincolo de aceastã mascã urâtã a
pãcatului, aºa cum îþi zãreºti libertatea
dincolo de ziduri ºi de gratii, ai o ºansã
la reintegrare, iertare ºi mântuire.
Demersul este însã unul greu dacã nu
este sprijinit de ceilalþi creºtini. Aºa cum
un copil se clatinã pânã învaþã sã
meargã, aºa ºi aceºtia trebuie sã fie
sprijiniþi, înþeleºi (nu judecaþi) ºi învãþaþi
cã existã ºi o altã cale.

Protopopiatul Oneºti, reprezen-
tantul Episcopiei Romanului în zonã ºi
al creºtinilor din parohiile subordonate,
este mereu alãturi de activitãþile
misionar-creºtine desfãºurate în
penitenciarele din zonã sprijinind
spiritual, moral ºi material efortul
persoanelor private de libertate de
îndreptare ºi reabilitare prin credinþã. ªi
în acest an creºtinii din penitenciarele
din Tg. Ocna au primit, prin sprijinul
indirect al creºtinilor din parohiile
Protoieriei Oneºti ajutor material de
Crãciun, în spiritul Crãciunului. Cu toþii
avem nevoie de zãpadã care sã acopere
pãcatele noastre sãvârºite într-un an
întreg. De fapt, ne-am pregãtit pentru
naºterea celui mai important copil ce
s-a nãscut vreodatã, iar copiii iubesc
zãpada, nu-i aºa?

Preot capelan Paul Vamanu
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Învãþãturi versificate
de  Petre Dulfu

Dacã n-am avea credinþã,
spre altare, sã ne poarte,
Am fi niºte viermi, ce-am merge,
pe-ntuneric, înspre moarte
cu credinþa, far în viaþã,
înotãm toþi spre luminã
ºi intrãm, cu-ai noºtri îngeri,
în eterna lor grãdinã!

Dacã vrei stãpân pe toate
ºarpele sã nu rãmânã,
du-te la altar cu dânsul,
dã-i mireasmã de tãmâie,
spovedeºte-te la preot,
„Sfinte Taine“ ia-n suspine
ºi-ntorcându-te acasã,
el n-o sã mai fie-n tine.

Despre Dumnezeu, zic unii,
având mintea-ntunecatã,
„Nu e Dumnezeu, cã nimeni
nu L-a vãzut vreodatã“!
Auzindu-le cuvântul,
strig aceloraºi minþi strâmte:
Nici a florilor mireasmã
nu se vede, dar se simte!

Prin Duh, noi ne-ntâlnim cu Dumnezeu;
prin trup cu cele necuvântãtoare...
de-aceea Duhul suie-n cer mereu,
iar trupul în pãmânt stã sã coboare.

Rugãciune
fragment de Grigore Alexandrescu

Al totului pãrinte, tu, a cãrui voinþã,
La lumi ne-nfiinþate ai dãruit fiinþã,
Stãpâne Creator!
Putere fãrã margini, izvor de veºnicie,
Al cãruia sfânt nume pãmântul nu îl ºtie.
Nici omul muritor;
Dacã la cer s-aude glasul fãpturii Tale,
Fã ca întotdeauna pe a virtuþii cale,
Sã merg nestrãmutat!
Când soarta mã apasã, cum ºi când
îmi zâmbeºte,
Când veselã m-ajutã, când asprã mã
goneºte,
Sã pot fi neschimbat!
Mândria-n fericire sã nu mã stãpâneascã,
Mâhnirea în restriºte sã nu mã umileascã,
Dreptatea sã o ºtiu!
Conºtiinþa sã-mi fie cereasca Ta povaþã,
Cum trebuie sã fiu!

(readuse în memoria
contemporanã de L. Leonte)

ceea ce se întâmplă de câţiva ani în ţărişoara noastră
sufocată de „obligaţii” şi „standarde”, vom găsi
răspunsul.

De ce nu se spune întotdeauna lucrurilor
pe nume şi nu ni se prezintă toate aspectele ce
pot decurge dintr-o decizie ce priveşte viaţa întregii
obşti? Poate că nu se vrea, poate că nu se ştie,
poate din indiferenţă, lipsă de profesionalism,
incompetenţă, delăsare, laşitate etc. Probabil câte
puţin din toate acestea. Evident că avem dreptul
să fim în cunoştinţă de cauză atunci când se iau
hotărâri ce privesc în mod direct viaţa noastră.

De aceea, Biserica Ortodoxă Română,
preocupată de această problemă şi, în special,
de lămurirea unor aspecte legate de
controversatul cip din paşapoarte, printr-o
scrisoare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
adresată Ministerului Administraţiei şi Internelor,
a cerut precizări şi explicaţii pentru a putea
comunica o poziţie oficială a Bisericii faţă de noile
paşapoarte. În special, s-au cerut lămuriri privind
aspectul dacă paşapoartele biometrice sau orice
alt document de acest fel aduc atingere libertăţii şi
demnităţii persoanei, vieţii şi libertăţii religioase,
vieţii intime, familiale şi private.

Referindu-se la Regulamentul nr. 2252/2004
al Consiliului Europei care precizează datele ce
urmează a fi inserate în mod obligatoriu în noile
paşapoarte, adică fotografia faciala şi amprentele
digitale, în scrisoare se atrage atenţia (invocând
textul regulamentului) că o eventuală suplimentare
a acestor date (Codul Numeric Personal sau alte
date cu caracter strict personal) este la aprecierea
fiecărui stat şi deci nu obligatorii. De asemenea, în
regulament se precizează că prevederile privind
datele stocate biometric nu se aplică şi cărţilor de
identitate emise de statele membre ale Uniunii
Europene sau paşapoartelor şi documentelor de
călătorie temporare (cu o valabilitate de 12 luni
sau mai puţin) şi altor documente (exemplu: permis
de conducere). Atunci ne întrebăm: Cum de la noi
deja se eliberează carnete de conducere ce conţin
date biometrice (cipuri) şi sunt semne că vor fi şi
cărţi de identitate? De ce această decizie, dacă
chiar regulamentul menţionat spune că nu este
obligatorie? Probabil că cei care au hotărât astfel
vor să fim mai „europeni” decât europenii şi mai în
frunte decât cei de pe locul I.

De asemenea, în scrisoare, se subliniază
că „în situaţia în care nu există, în acest sens, o
obligaţie expresă, decurgând din calitatea de
membru al Uniunii Europene, trebuie evitate
orice cerinţe suplimentare în domeniul atât
de delicat al prelucrării datelor privitoare
la persoana umană”.

Pornind de la această scrisoare şi, bineînţeles,
de la răspunsul primit de la Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române, în şedinţa de lucru din 25 februarie, a adoptat
o hotărâre (nr. 638/2009) în legătură cu problema
noilor paşapoarte. Potrivit acestei hotărâri, Sfântul
Sinod a precizat că, datorită faptului că unele persoane
manifestă reţinere faţă de paşapoartele biometrice, se
va interveni pe lângă instituţiile statului cu solicitarea de
a adopta măsuri în vederea modificării şi completării
legislaţiei în vigoare, prin extinderea prevederilor
referitoare la cazuri de urgentă (paşaport temporar)
precum şi la cazuri când, din motive de conştiinţă sau
religioase, persoana nu doreşte paşaport electronic
care include date biometrice. Aşadar, se cere instituţiilor
statului să respecte dreptul şi libertatea oricărei
persoane de a refuza un astfel de document, dar
totodată de a avea şi o alternativă pentru a nu se
îngrădi drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
ca de exemplu cel de liberă circulaţie.

     Această hotărâre era, fără îndoială, aşteptată
de către Biserica întreagă şi de credincioşi pentru a
avea un reper în ceea ce priveşte această problemă
a societăţii moderne. De aceea, Sfântul Sinod, în
comunicatul său, îndeamnă „întreg clerul, monahii şi
credincioşii să rămână statornici în credinţa în
Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului şi
al morţii, să sporească în rugăciune şi fapte bune,
vieţuind creştineşte în familie, mânăstire şi societate,
fără a răspândi panică şi îngrijorare prin preocuparea
excesivă pentru lucruri trecătoare”. Astfel Dumnezeu
ne va lumina şi ne va apăra de tot răul şi ne va ajuta
să săvârşim binele.

Sigur că dezbaterile pe marginea acestui subiect
nu s-au epuizat şi vor mai fi controverse, deoarece
sunt multe aspecte ce nu s-au clarificat, mai ales în
ceea ce priveşte precedentul creat prin introducerea
acestui dispozitiv în paşaport, putând apoi fi extins la
alte documente şi chiar la persoana umană (deşi opinia
Comisiei Europene exprimată la 16 martie 2005 prin
Grupul European pentru etică în ştiinţă şi noile tehnologii
este împotriva implantării în corpul uman al cipului
electronic). Nu este lămurită problema prezenţei
numărului 666 (menţionat de Apocalipsa ca fiind
pecetea răului) în acest dispozitiv şi în codul de bare.
Nu s-a clarificat de asemenea problema siguranţei
informaţiilor stocate pe cip, chiar dacă se dau asigurări
în acest sens, având în vedere că tehnica avansată
permite clonarea, accesarea şi modificarea oricărui
fel de informaţii în model electronic. De asemenea,
cipul este un dispozitiv care primeşte informaţii şi
comunică informaţii, ceea ce înseamnă că purtătorul
lui poate fi vulnerabil, poate fi controlat, verificat şi chiar
manipulat. O analiză mai amănunţită cu date tehnice şi
aplicaţii despre cum se poate clona, modifica şi
manevra un cip o vom aborda într-un articol viitor.

Nu ştim dacă, cum şi în ce fel se vor lămuri
aceste probleme care pot avea repercusiuni asupra
vieţii, însa ştim că salvarea noastră în faţa oricărei
acţiuni a Răului este Izvorul Vieţii şi al Nemuririi,
Mântuitorul Iisus Hristos, „Calea, Adevărul şi Viaţa”,
şi Biserica Sa pe care „porţile iadului nu o vor birui”.

(urmare din p. 1)
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Iatã-ne sus, pe culmea Praghilei,
Osoiului sau pe Corhanã, unele din cele
mai înalte coloane din centura montanã
a þãrii, unele din turnurile marilor
perspective.

Ne aflãm cu fruntea-n cer ºi toate-s
la picioarele noastre. Ascultãm pãdurea
cum povesteºte, cu mirificul ei glas, mii
ºi mii de fapte, întâmplãri, victorii ºi
înfrângeri, legende ºi balade.
Povesteºte despre poporul trãitor pe
aceste meleaguri care n-a venit de
nicãieri. Aici s-a zãmislit, a trãit ºi s-a
înveºnicit, adãpostitã de poienile ºi
codrii Carpaþilor , populaþia satului
Brãteºti.

Între culmea Praghilei, Osoi ºi
Corhanã, locuitorii acestor meleaguri au
construit o bijuterie arhitectonicã, un
schit.

Prezenta bisericii de lemn, monu-
ment de arhitecturã, într-un cadru
natural foarte frumos, prin mãreþia ei,
faþã de casele din jur, ne aminteºte de
vremurile apuse demult ale Evului
Mediu.

Pe terenul de 173 hectare donat de
opt locuitori la 23 aprilie 1737, vechi
rãzeºi ai satului Brãteºti au lãsat aici
pentru posteritate un monument al
arhitecturii populare, ctitor fi ind
Ieromonahul Varlaam.

Stilul de construcþie, elementele
decorative sculptate artistic au fãcut ca
biserica sã fie consemnatã ca
monument istoric încã din anul 1936.
Într-un studiu dedicat schiturilor de pe
Valea Trotuºului („Sihaºtri ºi schituri de
pe Valea Trotuºului”, Bucureºti, 1946),
C. Bãrbulescu semnala schitul Brãteºti.

Ridicatã de meºterii satului, pe
proprietate, la origine de naturã
rãzeºeascã, din lemn de stejar, din
imediata apropiere, biserica s-a pãstrat
pânã în anul 1970.

Timp de peste 230 de ani, lãcaºul
a fost folosit fãrã întrerupere pentru
oficierea slujbelor religioase.

Biserica a supravieþuit în urma
evenimentelor istorice. Cadrul natural în
care s-a înscris, poziþia ei retrasã faþã
de principalele artere de circulaþie au

determinat ca din zecile de monumente
din lemn existente în secolul al XIX-lea
sã se pãstreze doar cele ascunse sau
pitite de dupã munte ºi printre arborii
seculari.

Din punct de vedere planimetric,
construcþia a aparþinut tipului trilobat,
destul de rãspândit în Moldova: cu douã
abside laterale ºi absida altarului
pentagonalã. Planul iniþial a suferit
modificãri ulterioare, izvorâte din
necesitatea mãririi spaþiului interior care
devenise neîncãpãtor (nu se ºtie când).

Biserica a fost construitã din lemn
masiv de stejar în cununi orizontale
încheiate în cepuri, model întâlnit la
construcþia caselor ºi anexelor
gospodãreºti din zona Trotuº ºi Tazlãu.
În cadrul sistemului unitar de
construcþie ºi arhitecturã a lemnului,
între arhitectura laicã ºi cea religioasã
existã o legãturã indisolubilã.

Elementele  de construcþie ºi
tehnicã acumulate de secole în cadrul
construcþiilor de case þãrãneºti, au fost
folosite de meºteri lemnari în biserica
de lemn din satul Brãteºti.

Temelia construcþiei a fost din
piatrã. Pe temelie a fost aºezatã talpa
de stejar încheiatã în „frânghie”,
denumirea fiind întâlnitã ºi la case, la
grajduri ºi la alte anexe gospodãreºti.
Pe talpã au fost dispuse bârnele de
stejar cioplite în patru muchii, având
secþiunea dreptunghiularã. Dispunerea
bârnelor urmeazã planul trilobat al
bisericii cu douã abside laterale
pentagonale ºi cea a altarului de
aceeaºi formã.

La jumãtatea înãlþimii pereþilor, pe
lungimea bârnelor, este tãiat în relief
brâul, element comun în majoritatea
construcþiilor de acest tip din þarã.
Având la începuturile îndepãrtate un rol
practic, acela de a lega construcþia la
mijloc spre a-i da un plus de rezistenþã,
brâul sau funia, cunoscutã ºi sub
numele de „torsadã”, avea sã rãmânã
ca un principal element decorativ pentru
bisericile de lemn româneºti.

Acoperiºul este executat în patru
ape, cu muchiile rotunjite, sprijinit pe

cãpriori care sunt prinºi  pe grinzi în
cuie de lemn.

Deasupra celor douã abside late-
rale, acoperiºul este uºor supraînãlþat.
ªindrila a fost înlocuitã cu tablã în timpul
preotului Lupu.

În partea sudicã a pronaosului se afla
pridvorul, iar deasupra lui, turnul-clopotniþã
cu scarã interioarã în care se afla clopotul
mic confecþionat în 1795, cu inscripþia:
„Acest clopot di(n) satul Brãteºti (sic) (cu)
hramul Adormire (i) Precistii“.

Uºa de la intrare are ancadramentul
în partea superioarã sub formã de boltã.
Cele douã pãrþi laterale ale anca-
dramentului uºii sunt sculptate identic.
Aici gãsim motivele spiralei ºi ramuri
de copac stilizate.

Întrucât în pronaos te întâmpinã
blãnile groase de stejar cu care este
pardositã biserica, bolta pronaosului
care cuprinde toatã înãlþimea lui este
din scânduri.

În interior, absidele laterale
adãpostesc fiecare câte un analoghion,
cunoscut sub numele de tetrapod,
confecþionat din lemn.

Bolta absidelor laterale are forme
de jumãtate de cupolã. Bolta naosului
se prelungeºte în pronaos ºi înspre
abside. Între cele douã abside laterale,
între naos ºi pronaos se aflã o arcadã
din lemn masiv pe care sunt pictaþi sfinþi
ºi scene din credinþa ortodoxã.

Catapeteasma originalã din lemn
de stejar dateazã din aceeaºi perioadã
cu biserica. Pictura este bine îngrijitã,
cu contururile precise ale personajelor.
În prezent se aflã la biserica cimitirului
Zãvoi din oraºul Târgu-Ocna. Ea a fost
donatã de preotul Vasile Parincu
protoiereului Ioan Negrea, parohul
acestei biserici.

Biserica nu are picturã directã pe
pereþii din interior. Majoritatea icoanelor
sunt pictate pe lemn ºi în cea mai mare
parte sunt din secolul al XIX-lea ºi
începutul secolului al XX-lea. O parte
din icoane sunt în prezent la biserica
nouã din sat.

Dintre stranele rânduite pe margine
se distinge în primul rând cea
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arhiereascã din dreapta, datoritã
decoraþiei sale bogate.

Dintre sfeºnicele cele mai vechi de
la aceastã bisericã, menþionãm douã
care au la bazã trei balauri.

Masa altarului este din lemn,
cioplitã dintr-un stejar de pe loc, cãruia
i s-a adãugat un blat din acelaºi
material. Masa de lemn a altarului este
un element de veche tradiþie creºtinã
care ne aminteºte de primele timpuri
ale creºtinismului. La mijlocul mesei
este cioplitã funia care o împarte în
douã volume simetrice.

Întocmai ca în interioarele
locuinþelor þãrãneºti, sãtenii au
împodobit naosul ºi altarul cu lãicere
populare, iar în jurul icoanelor ºi pe
mesele de cult din lemn au pus ºtergare
ºi feþe de masã bãtrâneºti, þesãturi cu
largã rãspândire în zonã.

Localnicii  au ridicat o poartã mare
din lemn cu trei stâlpi din stejar cu
ornamente identice. Trei praguri
reliefate întrerup la jumãtatea stâlpului
compoziþia ornamentalã pe verticalã.

Partea de jos are ca ºi chenar
scãriþa ºi douã diagonale care se
întretaie sub formã de X. Golurile
acestuia sunt umplute de o rozetã în
partea superioarã, frunze ºi ciorchini de
poame. Registrul superior are semnul
crucii. Cei doi stâlpi apropiaþi care
delimiteazã locul pentru portiþã sunt
uniþi de o cununã care are pe margini
sculptatã în relief funia.

Aceastã bisericã, prin construcþie
schit, a fost folositã ca bisericã de mir
din anul 1814 pânã în anul 1949, când
aceste atribuþii au fost preluate de
biserica nouã cu acelaºi hram.

În curtea bisericii se aflã ºi cimitirul,
iar o cruce de piatrã îngropatã mai mult
de jumãtate în pãmânt se bãnuieºte a fi
crucea de la mormântul ctitorului.

Biserica a avut o soartã tragicã
datoritã alunecãrilor de teren din 1970,
în urma cãrora au suferit ºi multe
gospodãrii ale oamenilor. Ea nu s-a mai
putut reface. Natura a fost lãsatã sã
desãvârºeascã distrugerea. Pãcat cã
aceastã bisericã, mãrturie a arhitecturii
populare, cu un profund specific local,
care de pe înãlþimea acestor locuri a
strãjuit de peste 230 de ani liniºtea lor,
a avut acest trist sfârºit.

Profesor Ioan V. BALCANU

sãnãtoase, sfinþite, care sã trãiascã
întreaga plenitudine a vieþii ce se
deschide înaintea soþilor.

Calea curãþiei este calea
integritãþii. În anii tinereþii, trupul
clocoteºte ºi neliniºteºte sufletul, nu
datoritã voii fiinþei tinere, ci datoritã legii
inerente acestei perioade de tranziþie,
împingându-l pe tânãr fie cãtre
satisfacerea nevoilor acute ºi arzãtoare
ale trupului, fie pe calea erosului care
îl înstrãineazã de lume. Aceastã
„neorânduialã“, care creeazã
dezechilibru ºi contraziceri în sufletul
tânãr ce se zbate neputincios sub
presiunea ei, este deosebit de
primejdioasã ºi de chinuitoare. Numai
o parte dintre tineri strãbat cu succes
perioada aceasta tulbure de trecere.
Dacã, cumva, acum se întâmplã vreo
cãdere, trebuie sã arãtãm multã cãinþã.
Desigur, nu se poate restabili
virginitatea pierdutã ºi nici puritatea
fizicã; se poate însã restabili curãþia
sufleteascã. Nici viciul ascuns ºi nici
viaþa sexualã precoce (întocmai ca ºi
lipsa de ordine din viaþa de familie) nu
aduc mulþumirea cuvenitã, ci,
dimpotrivã, iritã ºi chinuiesc ºi, foarte
adesea, atrag dupã ele urmãri grave.
Trebuie sã reþinem un lucru, cu toatã
înþelegerea ºi claritatea: calea curãþiei,
calea vieþii integrale, la care se poate
ajunge numai în familie, este pentru noi
ºi o lege a naturii, nu numai o cerinþã a
conºtiinþei morale.

În anii tinereþii trebuie sã ne pãzim,
sã luptãm cu miºcãrile trupului care ne-ar
îndemna spre cãdere ºi, mai presus de
toate, sã pãstrãm neîntinatã imaginaþia
noastrã. Este o mare greºealã sã

considerãm imaginaþia o forþã neutrã
ºi este primejdios a-i da libertate. Este
deosebit de important sã-i dãm o
orientare sãnãtoasã ºi curatã ºi sã o
eliberãm cu desãvârºire de preocupãri
sexuale. Curiozitatea tainicã,
concentrarea nesãnãtoasã asupra
acestor preocupãri dezorganizeazã
adânc sufletul, îl prãdeazã, îl lipsesc de
sãnãtate ºi de integritate. De aceea
este de dorit ca tinerii sã se gândeascã
la familii, sã se dedice muncii
intelectuale ºi fizice ºi colaborãrii
sociale.

Sexualitatea poate deveni blestem,
cauzã a nenumãrate boli sufleteºti ºi
trupeºti, izvor de tragedii în viaþã, dar
tot ea poate fi ºi izvorul celor mai înalte
ºi mai frumoase bucurii, poate deschide
sufletului posibilitatea înfloririi ºi a
realizãrii tuturor puterilor lui sau poate
sã devinã un principiu de transfigurare
creatoare. Omul este liber sã aleagã o
cale sau alta. Nu se cade, deci sã
lepãdãm aceastã libertate, sã fugim de
ea, ci trebuie sã ne-o asumãm, cu toatã
hotãrârea.

Tineretul poate fi dezechilibrat ºi
haotic, dar trebuie sã fie ºi responsabil,
pentru a nu atrage asupra sa consecinþe
nespus de grave.

Fie ca Dumnezeu sã ajute fiecãrui
suflet tânãr sã înþeleagã acestea ºi sã
nãzuiascã dupã curãþie, chiar ºi atunci
când aceasta a fost, pentru un timp dat,
pãtatã!

Din mila lui Dumnezeu pentru noi
oamenii, nimic nu este ireparabil. Existã
totdeauna posibilitatea de a restabili
curãþia pierdutã prin pocãinþã, prin
pãrerea de rãu ºi de a regãsi calea ce
duce spre ea.

(urmare din p. 11)

Dintr-o eroare de editare, în numãrul trecut al revistei «Sarea pãmântului», nr.
16 (octombrie-decembrie 2008), la pagina 3, poezia Colindã are ca autor pe Pr.
Teodor Ciceu, mare luptãtor pentru Ortodoxie, Doamna prof. Laetiþia Leonte fiind
aceea care a cules textul ºi ni l-a transmis.

Cerem iertare cititorilor ºi Doamnei profesoare Laetiþia Leonte pentru omiterea
strecuratã.

Eratã

Redacþia
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Anul 2009 reprezintã pentru
autoritatea publicã localã un test de
curaj ºi încredere în forþele proprii.
Când fac aceste afirmaþii am în vedere
cã  în acest an va trebui sã finalizãm
mai multe proiecte, o parte dintre ele
începute din anul 2008, iar altele pe
care în acest an dorim sã le începem.

Nu mai constituie o noutate faptul
cã, din luna ianuarie, Serviciul pentru
Situaþii de Urgenþã Tg. Ocna a recep-

þionat o modernã „Autospecialã
pentru stins incendii“ achiziþionatã cu
fonduri europene prin Programul
PHARE 2005. Maºina va fi folositã
pentru situaþii de urgenþã atât în
oraºul Tg. Ocna cât ºi în comunele
Pârgãreºti ºi Tg. Trotuº, autoritãþi
partenere în proiect.

ªi Serviciul Public de Gospo-
dãrie Comunalã Tg. Ocna a fost
dotat cu o maºinã de mãturat strãzile
ºi douã aspiratoare de praf de
ultimã generaþie, care vor înlocui
activitatea fizicã a câtorva salariaþi,
ce vor fi transferaþi la Punctul de
valorificare a deºeurilor, ce va
finalizat la sfârºitul lunii martie 2009.

Pentru cei cãrora timpul nu le-a
permis sã facã o plimbare în aer liber,

suntem bucuroºi sã-i invitãm sã
meargã în Parcul Mãgura, pe alei
proaspãt finisate de cãtre constructor
ºi, în curând, sã beneficieze de
serviciile la nivel european de la
Centrul SPA. Am spus «în curând»
pentru cã suntem în procedura de
achiziþionare a echipamentelor pentru

Întocmit,
Jurist Maria STAN

Corector: Presb. prof. Nicoleta Mazilu

dotarea centrului, dupã care vom
deschide pentru public acest obiectiv.

Dar pentru a avea o imagine cât
mai completã privitor la volumul
investiþiilor pe care le avem de
efectuat în acest an, vã informãm
cã, în curând, oraºul va deveni un
veritabil ºantier, motivaþia fiind
începerea lucrãrilor la cele douã
proiecte privind înlocuirea reþelelor
de alimentare  cu apã ºi a celor de
canalizare în zona cuprinsã între str.
M. Eminescu ºi str. Maior Roºiþã.

În acelaºi context, cerem
anticipat scuze cetãþenilor oraºului
pentru disconfortul pe care îl vor
crea lucrãrile de la blocul F13 –
bloc pentru t ineri construit cu
fonduri ANL, pe str. Victoriei.

ªi pentru locuitorii din cartierul
Pãcuri avem o veste bunã. Dupã
aprobarea bugetului local, vom
proceda la lansarea l ic i taþ ie i
pentru construcþia podului peste
râul Trotuº, al cãrui proiect de
execuþ ie este deja întocmit .
Sperãm ca societatea care va
câºtiga licitaþia sã înceapã ºi sã
execute lucrãrile la termen.

Considerãm cã aceste investiþii
vor face ca viaþa locuitorilor oraºului
nostru, într-o perioadã pe care ne-o
dorim cât mai scurtã, sã devinã mai
uºoarã, iar bucuria muncii noastre
sã o împãrþim cu aceºtia.

Parcul Mãgura


