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Trãim într-o societate  plinã de
violenþã ºi nestatornicie, în care îngerii
fie s-au îndepãrtat de oameni, fie sunt
irelevanþi. Totuºi, în familii ºi în
aºezãmintele de educaþie a copiilor
avem impresia cã nu s-a instalat criza
angelicã. Totdeauna o familie binecu-
vântatã cu mulþi copii sau o grãdiniþã

de educare a copiilor ne aminteºte de
grãdina raiului. Copiii sunt asemãnaþi
cu îngerii înaripaþi, ale cãror gesturi
nevinovate exprimã puritatea divinã ºi

Sãrbãtoarea cea mare ºi-a întins
aripile de luminã peste toate popoarele
creºtine. Din toate altarele preoþii îmbie
mulþimile cu luminile adevãrului celui
veºnic ºi cãtre ceruri se ridicã din toate
sufletele cântarea cântãrilor: Hristos
a înviat!

Primãvara ºi-a întins stãpânirile
deasupra pãmântului ºi, trãgând din
adâncuri puteri de viaþã, le-a împletit
cu albastrul cerului ºi cu lumina
soarelui. A dezmorþit gângãniile ºi
glasul pãsãrilor care ne vor încânta cu

trilurile lor mãiestrite. I-a învãþat pe
oameni rugãciunile muncii ºi a rãscolit
vãzduhul cu cântece de slavã: Hristos
a înviat!

Gârlele ºi-au strecurat argintul de
puhoaiele zãpezilor ºi, întinzându-ºi
pânzele sub soare, molcomesc în
adâncuri cãldurã pentru peºtiºorii

Nichifor Crainic, referindu-se la
gingãºia copiilor, spunea urmãtoarele:
„Câtã luminã din raiul spiritual a mai
rãmas în noi se poate vedea din
atitudinea noastrã faþã de copii. Sunt
oameni care au oroare faþã de copii.
Duhul diabolic al pãcatului a stins în ei
orice scânteie de iubire. De la unii ca
aceºtia nimic bun nu se mai poate
aºtepta fiindcã ei urãsc ºi ultima
rãmãºiþã a raiului pe pãmânt. Cei care
iubesc copiii pentru copii, dincolo de
legãtura de sânge, dovedesc încã în
sufletul lor afinitãþi cu Raiul“. Nu demult
i-am auzit pe copii dând nãvalã înaintea
Mântuitorului la porþile Ierusalimului.

NOU!  Site-uri ortodoxe
ce meritã a fi vizitate:

www.bisericaraducanu.ro
www.potirulviisoarei.ro
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Scriam în încheierea articolului din numărul trecut al revistei noastre că vom
prezenta şi câteva date tehnice referitoare la modul în care se poate accesa,
modifica sau clona un cip biometric cu scopul de a înţelege mai bine cât de
„oportună” este introducerea cipurilor în documentele personale ale fiecăruia
(de identitate, călătorie, conducere, medicale etc.). Deşi nu este o problemă
strictă a Bisericii, nefiind generată de Biserică, totuşi este bine de ştiut care sunt
(dacă într-adevăr sunt) avantajele şi dezavantajele împreună cu riscurile ce
decurg prin introducerea acestor dispozitive în viaţa noastră. Chiar dacă s-a
trecut parcă destul de uşor peste această problemă, ea trebuie cât de puţin
lămurită şi pentru creştini deoarece, creştinul, ca fiu al Bisericii, este angrenat şi în
viaţa socială sub toate aspectele ei, cu alte cuvinte, este prins în „sistem“.

Dar pentru că datele tehnice şi termenii strict de specialitate nu sunt accesibili
şi pe înţelesul tuturor, ne vom rezuma în a prezenta o analiză sau, mai bine zis, o
concluzie alcătuită de cei care cunosc şi pot explica mai bine detaliile legate de
această problemă şi în special privind scopul creării şi introducerii cipurilor RFID
în documente, precum şi consecinţele ce pot decurge din folosirea lor.

Ştim şi experimentăm zi de zi că nu tot ceea ce este creat de om, în special
artificial, de la cele mai banale lucruri până la cele mai sofisticate, lucruri menite să
sporească cel puţin pe moment confortul vieţii, sunt şi benefice pentru om, viaţa sa
şi tot ceea ce îl înconjoară. Vedem şi auzim zi de zi cum foarte multe lucruri ce ni
se păreau la început extraordinare, folositoare sau fără de care n-am mai putea
trăi, au şi aspecte care sunt de fapt nocive sau chiar împotriva omului. Să luăm un
exemplu devenit banal astăzi, dar de neimaginat în urma cu puţini ani: câţi dintre
noi ar mai putea gândi că se poate trăi, lucra sau face ceva fără telefonul mobil?
Câţi dintre noi ar accepta cu bună ştiinţă şi de bună voie să se lipsească de
folosirea lui? Probabil că foarte puţini sau poate niciunul. Probabil nu realizăm
sau nu vrem să recunoaştem, dar suntem dependenţi, subjugaţi şi acaparaţi de
telefonul mobil, Internet, calculator, televizor şi probabil nu prea departe de
„lumea biometrică”. Deşi se spune că folosirea îndelungată a telefonului mobil
poate cauza boli grave sau accidente atunci când este folosit la volan, deşi ştim cu
toţii de „otrăvurile, mizeria şi falsurile“ cu care este infectat Internetul, deşi s-au
scris pagini întregi despre „demonul lumii moderne“ numit televizor, totuşi nu
facem mai nimic pentru a ne proteja de asaltul tehnicizării. Ştim cu toţii, de
asemenea, că energia nucleară nu este folosită numai pentru producerea
energiei electrice, laserul nu este folosit numai în medicină, ci şi în alte scopuri
etc. Ştim că ne hrănim cu amelioratori, îndulcitori, potenţatori de gust, arome
identic naturale, într-un cuvânt substanţe chimice dăunătoare vieţii şi totuşi
stăm la coadă la supermarket, umplând coşul cu aditivi şi E-uri.

Întrebarea sau problema pe care ar trebui să o ridicăm este dacă nu
cumva progresul extraordinar şi halucinant al ştiinţei şi tehnicii nu se va
întoarce (dacă nu a făcut-o deja) împotriva omului. În consecinţă, ni se
pare firesc să ne întrebăm şi în legătură cu această nouă „găselniţă“ a
ştiinţei care sunt microcipurile. Astfel ajungem la întrebări legate de scopul
pentru care au fost create, avantaje, dezavantaje, riscuri, consecinţe.

Pentru a înţelege mai bine aceste aspecte legate de controversata problemă
a cipurilor am apelat la un studiu despre RFID al Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, doctor
în Teologie Socială Aplicată şi cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi, studiu
din care vom extrage câteva idei. Menţionăm că însuşi autorul subliniază că
studiul său reprezintă doar o părere referitoare la această problemă apărută
odată cu hotărârile date de Guvernul României privind introducerea
paşapoartelor biometrice la care ne-am referit în articolul trecut.

În studiu autorul prezintă, printre altele, şi o analiză a legislaţiei naţionale,
internaţionale şi europene, referitoare la cipurile biometrice, analiză din care
reiese foarte clar faptul că România este „prima ţară – pilot – cobai“ de pe planetă
care „a pus căruţa înaintea cailor“ şi s-a grăbit să introducă acest proiect

Preot Ioan Vasile PANŢÎRU
(continuare în p. 16)
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pacea cereascã. Nu întâmplãtor Hristos
a spus: „Lãsaþi copiii sã vinã la
Mine,[...] cãci îngerii lor în ceruri vãd
pururea faþa lui Dumnezeu”. Aceastã
expresie hristicã este semnul cã aici,
pe pãmânt, copilul vizualizeazã
prezenþa lui Dumnezeu Cel nevãzut ºi
exprimã neprihãnirea îngerilor între
oameni.  De aceea pãrinþii ºi educatorii
au fost învestiþi de Dumnezeu cu darul
special de a modela „îngeri”,  în
perspectiva asemãnãrii acestora cu
Dumnezeu.

Între datori i le sacre ale
pedagogilor sunt ºi acelea de a sãdi
în  fiinþa copiilor credinþa în Dumnezeu
ºi de a se ocupa de sãnãtatea
spiritualã a umanitãþii. Uluitoare este
puterea exemplului educatorilor ºi
pãrinþilor în creºterea copiilor. Se ºtie
cã, pânã la o anumitã vârstã, pãrinþii
ºi pedagogii sunt exemple supreme,
de maximã autoritate ºi relevanþã. În
sprijinul acestei afirmaþii, o sugestivã
parabolã ni se pare pl inã de
semnificaþie:

„Un mare cascador a hotãrât sã
dea un spectacol în aer liber. Anunþul
a stârnit curiozitatea multor copii ºi
tineri, care s-au precipitat la locul
spectacolului. Cascadorul, fãrã plasã
de securitate, anunþã cã va trece pe
o sârmã peste o mare cascadã. Prima
încercare îi reuºeºte cascadorului în
mod strãlucit, spre entuziasmul
copii lor ºi al celor de faþã. Dar
acrobatul îºi anunþã intenþia pentru o
a doua tentativã, de data acesta
ducând o roabã cu el pe sârmã.
Mulþ imea urmãreºte cu emoþie
reprezentaþia ºi aplaudã entuziasmatã
a doua reuºitã. Acum cascadorul îºi
anunþã o a treia tentativã, de apogeu.
Va purta în roaba sa pe oricine se va
oferi din mulþimea numeroasã a
spectatorilor. Renumele lui de mare
acrobat era mondial. În ciuda faimei
ºi  a celor douã spectaculoase
izbânzi, nimeni din mulþime nu vrea
sã se urce în roabã. O liniºte se
instaleazã peste toþi. Deodatã tãcerea

este curmatã de un copil care acceptã
sã urce în roaba acrobatului. A treia
încercare este iniþiatã cu participarea
copilului ºi se desfãºoarã domol, sub
respiraþia întretãiatã a mulþimii,
încheindu-se cu o a treia izbândã. Au
urmat  momentele fulminante  ale
aplauzelor ºi ale gloriei. În centrul
atenþiei însã nu mai era cascadorul,
ci copilul. Reporterii, ziariºtii, curioºii
dau nãvalã, întrebându-l: „ªi nu þi-a
fost fricã? Ai avut încredere  în
nenea?”... Copilul rãspunde liniºtit:
„Cum sã-mi fie fricã! Doar acesta este
tatãl meu!”.

Întâmplarea aceasta aratã  puterea
infinitã a fascinaþiei pe care o poate
exercita pãrintele sau educatorul asupra
copilului. Cel care se ocupã de educaþia
copiilor devine oglinda vie, modelul
suprem, orizontul ultim spre care
aceºtia privesc. Iar dacã modelului
însuºi îi lipseºte conturul voit de

jucãuºi, care cresc ºi se înmulþesc spre
hrana sãracilor...

Hristos a înviat!
Florile au îmbrãcat cu vrajã albã

crengile pomilor care, plecându-se, se
închinã ºi Îi mulþumesc lui Dumnezeu
pentru darul cu care i-a înzestrat ºi pentru
bucuria cea mare de la vremea culesului...

Hristos a înviat!
Iarba a scos la ivealã vârfuleþe

crude ºi, zorind zi ºi noapte, sileºte sã
întindã covor verde pentru hrana
animalelor hãmesite de greul iernii...

 Hristos a înviat!
Pãdurea ºi-a despicat mugurii ºi la

lumina lunii migãleºte beteala frunzelor,
rostuind ascunziºuri pentru pãsãrile
cerului ºi sãlbãticiunile codrului...

Hristos a înviat!
Grâul plãmãdit în pântecele

pãmântului, sub greul zãpezilor, a

înverzit lanurile ºi, lãsându-se în voia
vânturilor, se sileºte sã izvodeascã
greul valurilor pe întinsul câmpurilor...

 Hristos a înviat!
Copiii pãmântului au primit

bucuria Învierii cu suflete curate ºi,
cu braþele încãrcate de florile
primãverii, s-au plecat lângã altarele
Mântuitorului Hristos. Cu lumânãri în
mâini au primit Împãrtãºania cea
dãtãtoare de viaþã ºi din suflete
nevinovate au ridicat cântece curate
cãtre ceruri...

Hristos a înviat!
Luminã din luminã lãsându-se

deasupra pãmântului, oamenii s-au
scuturat de jugul întunericului ºi,
aducând închinare lui Dumnezeu, ºi-au
deschis sufletele sã primeascã bucuria
luminii ºi raza binefãcãtoare a iertãrii
celei de-a pururi...

Hristos a înviat!

Dumnezeu, copilului îi lipseºte accesul
la însuºi chipul lui Dumnezeu. El cautã
în pedagog calitãþile care existã în
Dumnezeu. Dumnezeu Însuºi a pus în
el aceastã aspiraþie spre valorile divine
ºi dacã el nu le gãseºte concretizate,
este pentru cã pãrintele sau educatorul
nu sunt adeseori ce trebuie sã fie:
„formatori de îngeri”.

Iatã ce mare responsabilitate aveþi,
voi, pãrinþilor, în creºterea ºi voi,
pedagogilor, în educarea lor !

Nu uitaþi niciodatã cã în mâinile
voastre, în gesturile voastre de fiecare
zi stã viitorul lumii ºi mersul de mâine
al istoriei!

De aceea, cu prilejul Zilei
Internaþionale a Copilului (1 iunie) ºi al
Duminicii închinate acestui eveniment
de Biserica Ortodoxã Românã (prima
duminicã din iunie), vã binecuvântãm pe
toþi ºi vã asigurãm de toatã dragostea
în Hristos-Iisus!

(urmare din p. 1)
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Luna aceasta, în chiar prima zi a ei,
1 iunie, i-am vãzut iarãºi plini de nepã-
mânteanã luminã zbenguindu-se în jurul
bucuriei. Neamul trãieºte prin ei, copiii
prelungesc în istorie numele pãrinþilor.
ªi totuºi…

Aº vrea sã pun de data asta
înaintea cititorilor o mãrturie cutre-
murãtoare a unei mame care ºi-a ucis
copilul. Nu cã ar fi neapãrat o problemã
actualã cu necesitate de a fi inseratã
într-un editorial, ºi totuºi…

„În sãptãmâna avortului eram deja
prãbuºitã, am mers la o clinicã
particularã care nu efectueazã chiu-
retaje în zilele de sãrbãtoare ºi m-au
programat pentru data de 3 Februarie.
Era într-o marþi, ar fi trebuit luni, dar era
sãrbãtoare.

M-am trezit amorþitã ºi sfârºitã în
dimineaþa aceea, nu mai simþeam nimic:
nici durere nici tristeþe; eram deja goalã.
Deja moartã. Ningea. Am mers o parte
din drum pe jos prin zãpadã; îmi
simþeam copilaºul viu; aveam greþuri,
mi-era foame; pofteam; el trãia ºi
simþeam asta; ºi mã gândeam cum în
câteva ore nu o sã mai simt nimic din
asta. Cu cât mã apropiam de clinicã,
cu atât îmi era mai rãu. Simþeam
sfârºealã ºi cã mã prãbuºesc. ªi ca un
condamnat la moarte prietenul mã
ducea de braþ ºi mã privea din când în
când ºi nu spunea nimic; dar era trist
ºi îngrijorat.

Am ajuns la clinica unde mai
aºteptau câteva femei toate mai tinere.
M-am pregãtit pentru crimã, m-am
schimbat ºi am intrat în aºteptare.

Una din tinerele de acolo era la
primul copil; i se spusese de medici cã
nu ar fi avut copii niciodatã, dar era
gravidã acum. Nu-ºi dorea copilul pentru
cã nu era pregãtitã, fiind la facultate.
Am ascultat-o ºi mã gândeam cã nu
ºtie ce o aºteaptã; eu ºtiam. Spunea:
încã sunt la facultate ºi nu îl vreau, vreau
sã mã realizez profesional; nu o sã-mi
distrug viaþa pentru un copil. Avea sã
vadã dupã scurt timp cã alta era
realitatea. A fost sã fie prima care a intrat
la chiuretaj. Se fãcea anestezie
generalã. Când au adus-o eu aºteptam

cu celelalte femei la rând. Striga ºi
plângea: Copilaºul meeeeeeu! Primul
meu copilaº! Ce-am fãcut Doam-
ne???? Mi-am omorât copilaºul meu,
Doamne, n-am sã mai fac asta nicio-
datã! ªi plângea de ne-am zguduit toate.
Se fãcuse tãcere. Medicul era ºi el trist
ºi încerca sã o consoleze. A plecat de
acolo prãbuºitã, la braþul prietenului ei.
Nu mai era persoana trufaºã care
venise. Era ceea ce aveam sã fiu ºi eu
curând: o moartã vie.

În momentul acela tot ce mai era
în mine s-a prãbuºit. Nu mai doream
decât sã mor. Nu mai simþeam nimic,
eram deja moartã.

Mi-a venit rândul. Am intrat în
camera morþii; ºi am simþit miros de
moarte. Am evitat sã mã uit la
instrumentele cu care se ucidea. A
intrat medicul ºi m-a consultat. ªtiþi ce
mi-a mai spus? Ar trebuie sã nu mai
faceþi avorturi pentru cã aveþi ceva
probleme în urma lor. Am izbucnit în
plâns ºi am spus: Nu spuneþi asta,
doctore, pentru cã eu îmi doresc acest
copil. ªi mi-a spus: Atunci lasã-þi
copilul, doamnã! ªi am spus cã nu am
o situaþie stabilã care sã-mi permitã sã-l
þin. E o prostie; am spus sã mã disculp.
Medicul a lãsat capul în jos, dar înainte
de asta mi-a aruncat o privire plinã de
reproº (nu voi uita niciodatã privirea ceea
care mã condamna). ªi nu am mai spus
nimic.

Mã simþeam ca un animal dus la
tãiere, mai aveam timp sã iau o decizie,
cea corectã, dar nu mai puteam sã iau
nici una. ªtiu cã atunci mi-am dorit sã
mor în timpul chiuretajului.

A vãzut acul care urma sã mã ducã
la necunoºtinþã ºi serul din el. Am vãzut
pereþii albi ai cabinetului; albi ºi triºti;
am simþit prezenþa morþii în cabinet;
mirosea a moarte; am închis ochii ºi
nu am mai simþit decât înþepãtura
acului. Apoi ceva s-a întâmplat; ceva
ciudat; visam cã mã dau pe un topogan
portocaliu care avea din loc în loc
pernuþe; pe una era un ursuleþ. M-am
dat în topoganul acela care mã ducea
undeva în jos. Apoi brusc m-am trezit
cã pluteam în cabinet ºi mã loveam de
pereþi; mã simþeam uºoarã ca un fulg;

am vãzut ca într-un negativ pe medicul
care îºi fãcea treaba; pe anestezistã ºi
asistentã lângã mine. Apoi am ieºit pe
uºã ºi l-am vãzut pe P. în salon
aºteptând; am auzit voci care-mi
spuneau: gata, s-a terminat; încet, te
ducem noi la pat. Când am ajuns în pat
am simþit o durere fizicã copleºitoare
în tot corpul. Nu era durerea dupã avort
ci altceva, ceva ce mã strivea; îmi tãia
respiraþia; am strigat medicul ºi mi-a
spus cã nu am de ce sã simt asta; dar
eu simþeam cum ceva mã preseazã ºi
mã sufocã.

Nu l-am recunoscut nici pe P; eram
inconºtientã; transformatã; o oroare a
crimei; asta eram; încã nu credeam cã
am avortat; dar am vãzut sânge; ºi
atunci am ºtiut cã s-a terminat; Nu am
putut pleca de la clinicã decât dupã
patru ore; nu puteam sta în picioare;
mi-era rãu; cumplit de rãu. Celelalte au
plecat pe picioarele lor; eu nu am putut.
În locul grijii de a nu ºti ce o sã fac cu
copilul meu, dacã îl voi naºte, au apãrut
durerea, disperarea ºi dorinþa de a muri;
mult mai cumplite decât prima.

Am ajuns acasã unde sora mea
m-a întâmpinat cu ochii triºti; ºi acolo
totul era sub amprenta morþii; totul era
cenuºiu ºi nimeni nu vorbea, ca ºi cum
crima nu se înfãptuise sau ca ºi cum
tot ce se întâmplase era ceva normal.
A urmat o orã de somn agitat cu stãri
de rãu ºi confuzie; apoi o cafea ca sã
ne revenim la realitate. Toþi încercam
sã trecem sub aspectul realitãþii crima
înfãptuitã. Toþi negam cã s-ar fi
întâmplat ceva. Dar moartea era acolo;
pândea; tocmai luase o fiinþã; fiinþa pe
care am iubit-o ºi apoi am ucis-o; mã
pândea la colþ ºi pe mine ca sã mã
ucidã apoi în fiecare zi, puþin câte puþin.
De multe ori m-am întrebat cum aratã
moartea; atunci, în ziua aceea,
moartea avea chipul meu: chipul unei
criminale.“

 „Câtã luminã din raiul spiritual a
mai rãmas în noi se poate vedea din
atitudinea noastrã faþã de copii“, zicea
Nichifor Crainic. „Veniþi de primiþi
luminã!“ – chemare pascalã din noaptea
Învierii ce poate sã însemne ºi invitaþie
la a primi viaþa, la a îmbrãþiºa copiii.

(urmare din p. 1)
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Sãrbãtoarea de astãzi a umplut de
bucurie duhovniceascã pe Sfinþi
Apostoli ai lui Hristos ºi pe toþi cei care
au fost prezenþi în Muntele Eleonului în
clipa Înãlþãrii Domnului Iisus Hristos la
cer. Deºi despãrþirea de El a fost o
durere pentru Apostoli, cãci nu aveau
cum sã-L mai vadã cu ochii trupeºti,
dar Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
ºtiut sã-i pregãteascã pe Ucenicii Sãi
în aºa fel încât atunci când nu-L vor mai
vedea cu trupul ºi cu ochii lor, sã poatã
sã creadã cã El este prezent împreunã
cu ei în chip tainic, prin credinþã, ºi
aceastã prezenþã veºnicã a Lui cu ei
sã-i poatã face sã fie plini de bucurie
cum au ºi fost. Pentru cã întorcându-se
de pe Muntele Eleonului în Ierusalim,
spune Sfânta Scripturã, ei au intrat în
Cetate cu bucurie mare. Deºi nu mai
era Hristos cu ei, cã L-au vãzut ascuns
de ochii lor trupeºti într-un nor de slavã
ridicându-Se la cer, totuºi în inimile lor
El a rãmas plin de putere, Dãruitor de
viaþã, de bucurie sufleteascã. ªi ei s-au
întors la Ierusalim lãudându-L pe
Dumnezeu pentru cã Hristos, Fiul Sãu,
a încheiat lucrarea rãscumpãrãtoare a
lumii prin Jertfa, Moartea, Învierea ºi
Înãlþarea Sa la cer. Urma ca, de acum,
Hristos sã trimitã de la Tatãl pe Duhul
Sfânt Care sã întemeieze Biserica în
Ierusalim, adicã sã arate Biserica ce
era Trupul Lui, prezenþa Lui de-a pururi
în lume prin ea. Sã o arate plinã de
putere, sãvârºitoare de minuni,
împlinitoare a voii Sale, prezenþã
veºnicã a Sa între oameni. Cãci, într-a-
devãr, ceea ce Hristos a spus cã El nu
va lãsa orfani pe Ucenicii Sãi, ci cã El
va fi cu ei pânã la sfârºitul veacurilor
era în legãturã cu Biserica, era în
legãturã cu Trupul Sãu care avea sã se
arate în chip vãdit, în chip plin de mãreþie
peste zece zile în Ierusalim, atunci când
Duhul Sfânt avea sã Se coboare din cer
peste Ucenicii Domnului în Foiºorul de
Sus, acolo unde erau ei adunaþi la
rugãciune. ªi de unde ei, simþind
puterea aceasta miraculoasã a
dumnezeirii cãzând peste ei, ungându-i,
înveºmântându-i, au ieºit afarã în
mijlocul mulþimii ºi au început sã

Preot Petru RONCEA

(cuvânt rostit la Viiºoara, la Înãlþarea Domnului, 2009)

grãiascã în limbi noi cuvintele tainice
ale lui Dumnezeu.

Întâmplarea de astãzi, Înãlþarea
Domnului la cer, este ultima minune pe
care Domnul o face în faþa Ucenicilor
Sãi, în sensul cã El acum Îºi ascunde
deplin umanitatea Sa, absorbind-o în
dumnezeirea Trupului Sãu. Pânã acum,
cum spun Pãrinþii Bisericii, Hristos,
dupã Înviere, ªi-a restrâns dumnezeirea
atât cât Ucenicii Lui sã-L poatã vedea
în trupul în care li S-a arãtat lor. Dupã
Înviere, El a  intrat prin uºile încuiate.
Era într-un alt trup dupã Înviere, un trup
ceresc, un trup care putea fi acum aici,
în clipa urmãtoare dincolo. Un trup
imaterial, un trup veºnic, un trup
îndumnezeit. Aºa vor fi trupurile noastre
la Învierea de obºte. Aºa vom fi ºi noi
înviaþi din morþi cu trupurile noastre
preschimbate în trupuri de slavã. Nu vor
mai fi trupuri de carne ºi oase care sunt
sortite pieirii, putreziciunii. Ci vor fi
trupuri nemuritoare, precum era trupul
lui Hristos dupã Învierea Sa din morþi.

Mântuitorul apãrea deodatã în
mijlocul Ucenicilor. Dispãrea deodatã
din mijlocul lor. Când voia sã li Se arate,
El îºi restrângea dumnezeirea atât cât
ochii Ucenicilor sã-L poatã vedea. ªi,
mai mult, El apãrea material pentru ca
Ucenicii sã-l poatã ºi pipãi cu mâinile
lor. N-au fãcut, oare, Ucenicii aºa în
prima ºi a opta zi de dupã Învierea
Domnului, când Hristos a spus sã-I
pipãie rãnile? Dar El avea un trup
îndumnezeit ºi ce puteau sã simtã
Ucenicii atingând Trupul Lui? Ce poþi
sã simþi atunci când atingi un Trup ce
trece prin uºile încuiate, care este
imaterial? Dar Hristos, pentru ca
Ucenicii sã poatã sã creadã cã a înviat,
Se arãta material pentru o clipã în faþa
lor, ca ei atingându-i rãnile cuielor ºi
urma însângeratã din coastã sã poatã
sã simtã, prin pipãire cu degetele lor,
cã El este viu, Acelaºi precum L-au
întâlnit ºi însoþit trei ani ºi ceva în urmã.
Dar acum, pe Muntele Înãlþãrii, dupã ce
Hristos i-a convins pe Ucenici cã El
este viu, cã a înviat din morþi ºi cã
trebuie sã Se ducã la Tatãl, cã dacã nu
Se va duce la Tatãl atunci, va fi mai

greu de ei – cãci suindu-Se la Tatãl, va
trimite pe Duhul Sfânt Care va perma-
nentiza existenþa Lui în Istorie pânã în
veci –, vãzând deci Domnul cã Ucenicii
au înþeles mesajul pe care li l-a spus,
atunci El a început sã-ªi absoarbã
umanitatea, cât mai rãmãsese sã-L
poatã vedea Ucenicii, în dumnezeirea
Sa, astfel cã S-a înãlþat cu trupul la cer
pânã când n-a mai fost vãzut trupul Lui
de cãtre Ucenici, adicã pânã când El a
absorbit în Sine, a contopit în dumne-
zeirea Sa umanitatea trupului Sãu. ªi
S-a înãlþat la cer, ºezând de-a dreapta
Tatãlui întru înãlþime.

A ridicat trupul la cer, dar în trupul
Lui, El i-a adunat pe toþi copiii Sãi, pe
toþi cei care, prin Sângele Sãu, s-au
renãscut ºi se vor renaºte în decursul
istoriei la o viaþã nouã, la credinþã. ªi
înãlþându-Se la cer cu trupul, ne-a înãlþat
pe noi în chip virtual, pe toþi cei care
prin Botez am primit Duhul Sfânt ºi ne-am
fãcut fii ai Tatãlui. Noi ne-am aºezat ca
niºte mãdulare în trupul Lui încã de la
Botezul nostru ºi în mod virtual cu toþii
suntem ridicaþi la cer o datã cu Înãlþarea
Lui. Rãmâne numai ca fiecare din noi în
parte, prin trãirea vieþii noastre, prin
mãrturia credinþei, prin faptele noastre
bune pe care le sãvârºim în lumea
aceasta sã putem, prin moarte, sã ne
meritãm locul pe care îl avem mai înainte
în cer, în trupul lui Hristos pe care El l-a
înãlþat de-a dreapta Tatãlui. De aceea
spunea Mântuitorul celor credincioºi sã
vinã ºi sã ºadã de-a dreapta. Pãstorul
le desparte pe oi de capre ºi pe oi le
aºazã de-a dreapta, pentru cã în
dreapta Tatãlui Se aflã Fiul, este trupul
Lui în care suntem toþi adunaþi ºi în care
fiecare se aflã într-un loc anume, în
funcþie de rostul pe care Dumnezeu i l-a
dat fiecãruia pe pãmânt, de locul în
Bisericã, în lumea aceasta. Unul are un
dar al cântãrii, altul are darul vorbirii,
altul are darul vederii, al grijii de toate
lucrurile, altul are darul rugãciunii, altul
are darul conducerii peste oameni,
fiecare are un dar aparte. Unul are darul
rãbdãrii sau al îndelungii rãbdãri, fiecare

(continuare în p. 6)
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este înzestrat cu un dar, pentru cã
fiecare suntem ochi, urechi, mâini sau
picioare în trupul lui Hristos. Fiecare
avem un loc în acest trup tainic al lui
Hristos. ªi când El S-a înãlþat la cer, în
mod virtual ne-a înãlþat ºi pe noi. De
aceea noi, creºtinii, când venim în
bisericã, sãvârºind Liturghia, nu ne mai
simþim pe pãmânt, ci ne mutãm prin
credinþã în cer, suntem adunaþi în trupul
lui Hristos, suntem fiecare în locul
nostru în acest trup tainic înãlþat la cer
ºi sãvârºim Liturghia nu pe pãmânt, ci
în cer. De aceea trãim într-o liniºte, într-o
evlavie, într-o sfinþenie asemenea
trupului lui Hristos, pentru cã intrând în
Liturghie intrãm în Împãrãþia lui
Dumnezeu, în cer, aºa cum ºtiþi din
catehezele pe care le facem în legãturã
cu Sfânta Liturghie.  ªi noi urcându-ne,
prin credinþã, din starea noastrã
pãmânteascã în starea cereascã
pe care o trãim în Liturghie, în
Împãrãþia lui Dumnezeu, noi ne
regãsim în Hristos. ªi acolo ne
regãsim ºi cu cei care au plecat
dintre noi, care ºi ei sunt mãdulare
ale aceluiaºi trup ºi care deja au
ajuns sã trãiascã bucuria slavei
veºnice în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Acolo sunt ºi eroii noºtri.

Astãzi e ziua în care pomenim
pe eroi, pe aceia care ºi-au dat
viaþa pentru ca noi sã fim liberi,
pentru patria în care Dumnezeu i-a
aºezat sã o slujeascã ºi sã o
apere. ªi ei, murind pentru aceastã
cauzã a lui Hristos, s-au adunat în
acest trup preaslãvit, fiecare la locul
lor, unde au fost rânduiþi. ªi în
fiecare Liturghie, dar mai ales în
cea de astãzi cinstim eroii în chip
deosebit, ne-am înãlþat ºi noi ºi ne-am
unit cu ei. ªi simþim acelaºi puls
al Sângelui lui Hristos care circulã
prin fiecare dintre noi ºi prin ei ºi
ne simþim laolaltã unii cu ceilalþi,
noi cei vii cu cei adormiþi. De acea
este bine sã fim în Liturghie. E
interesant pentru sufletele noastre
ºi ele simt o mare plãcere sã se
regãseascã cu pãrinþii, cu
strãmoºii, cu înaintaºii, cu toþi
sfinþii. Pentru cã toþi formeazã în

cer acest trup tainic al lui Hristos pe
care El l-a înãlþat la cer acum douã mii
de ani ºi la care s-au adãugat, prin
moarte, toþi cei care s-au mântuit în
decursul Istoriei.

Când iubeºti pe cineva, atunci vrei
sã-l vezi, vrei sã-l simþi aproape, vrei sã
te îmbrãþiºezi cu el. Or pe cei adormiþi
nu poþi sã-i îmbrãþiºezi altfel decât în
aceastã armonie a trupului lui Hristos
în care te regãseºti cu ei. ªi venind în
bisericã, dragii mei, noi nu facem
altceva decât sã ne împlinim dragostea
noastrã faþã de Dumnezeu, în primul
rând, de toþi cei vii din jurul nostru ºi de
cei adormiþi. Pentru cã în Sfântul Potir,
pomeniþi fiecare pe numele noastre, ne
regãsim în trupul lui Hristos înãlþat ºi
preamãrit la cer la dreapta Tatãlui. ªi
când venim sã ne împãrtãºim cu Sfântul
Trup al Domnului, atunci noi înºine ne
unim în chip real în trupul nostru cu ei
prin El. Dacã noi, în bisericã stând, prin

credinþã, în Duh, suntem una cu cei
dragi ai noºtri ºi cu eroii noºtri, când
venim la împãrtãºire; atunci ne unim în
chip real cu ei. Cã mâncând trupul
Domnului ei intrã în noi. Se produce
aceastã comuniune a noastrã cu ei. ªi
aceastã comuniune e suprema iubire
pe care un creºtin o poate arãta faþã de
un erou ºi faþã de un strãmoº plecaþi
din lumea aceasta.

Noi facem slujbe de pomenire,
parastase, aducem coroane ºi îi cinstim
dupã cuviinþã pe eroi, dar suprema
cinstire a lor ºi dragostea pe care putem
sã o arãtãm faþã de cei plecaþi e atunci
când putem sã venim ºi sã ne
împãrtãºim cu trupul lui Hristos. ªi dacã
astãzi sunt puþini cei care s-au pregãtit
pentru asta, înseamnã cã încã mai avem
de lucrat în sufletele noastre la atingerea
acestei stãri de comuniune, de cinstire
a eroilor noºtri la modul suprem care
este îmbrãþiºarea lor, a rãnilor lor suferite

pentru a ne câºtiga nouã libertatea,
îmbrãþiºarea în Sângele lui Hristos
în care s-au botezat ei. Îmbrãþiºarea
noastrã cu ei care este aceastã
comuniune tainicã, realã ºi sfântã
cu Iisus Hristos, cu Trupul ºi cu
Sângele Sãu. Vedeþi cât de mult
mai avem încã pânã sã ajungem la
înãlþimea staturii de bãrbat
desãvârºit, cât mai avem încã pânã
la adevãrata credinþã ºi pânã la
adevãrata cinstire a moºilor ºi a
strãmoºilor noºtri? Mai avem încã
sã ne strãduim în a lepãda firea
noastrã, pretenþi i le noastre,
pãcatele noastre ºi a ne apropia
de Sfântul Altar, aºa cum vom auzi
în clipele urmãtoare venind din
Sfântul Altar glasul lui Hristos prin
gura preotului: Cu fr icã de
Dumnezeu, cu credinþã ºi cu
dragoste apropiaþi-vã! Eroii sunt la
uºa Altarului. Aºteaptã sã le
sãrutaþi rãnile pe care le-au primit
pentru ca noi sã f im l iberi.
Apropiaþi-vã, dragii mei, pregãtiþi-vã
pentru aceasta! Dacã anul acesta
n-aþi putut, la anul sã ne pregãtim
pentru aceastã îmbrãþiºare
supremã a celor care ºi-au dat viaþa
pentru noi. ªi pe care Biserica îi
cinsteºte în ziua de astãzi, a
Înãlþãrii Domnului. Amin.

ODĂ VETERANILOR DE RĂZBOI
ADRESATĂ GENERAŢIILOR

VIITOARE

Priveşte, copile, cum trec veteranii
În şiruri tăcute, bătrâni luptători

Se duc! Se topesc! Şi-odată cu anii,
Dispar în neant, anonimi călători!

Din Est până-n Vest, întregul Pământ,
Cu sângele lor în război l-au udat!

Cu trupuri uitate sub cruci de mormânt,
Tot drumul Golgotei, a fost galonat!

De-aceea, copile, când trec veteranii
Cu feţele supte de sfinţi Bizantini,

Opreşte-te-n loc, căci ei sunt titanii
Istoriei noastre! Şi lor să te închini!

Se sting veteranii, lăsaţi în uitare,
Încet, în tăcere şi-n lacrimi se sting,

Şi nimeni nu-i plânge! Pe nimeni nu-i doare
Că mor veteranii, nici ei nu mai plâng!

N.B. Se poate cânta pe melodia „Treceţi
batalioane române Carpaţii…”

P.S. Scrisă de Dl. General (r) IOAN BLAGA  –
BUCUREŞTI- mai 2008

(urmare din p. 5)
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În fiecare an, de Ziua Înãlþãrii
Domnului ºi a Zilei Eroilor, noi,  românii,
aducem prinos de recunoºtinþã tuturor
eroilor neamului românesc cãzuþi pe
câmpurile de luptã pentru apãrarea
pãmântului strãmoºesc, pentru
înfãptuirea marilor noastre idealuri de
independenþã, unitate ºi libertate. Aceastã
zi de închinare ºi pioºenie reprezintã
pentru Biserica Ortodoxã, ca ºi pentru
întregul nostru popor, un prilej de neuitare
ºi înaltã cinstire a numelor ºi sufletelor
celor ce odihnesc în cimitirul eroilor.

Din totdeauna amintirea ºi pomenirea
celor cãzuþi pe câmpurile de onoare au
fost o permanenþã în viaþa poporului
român. Din cele mai vechi timpuri
strãmoºii noºtri ºi-au cinstit eroii, în ei
regãsindu-se cele mai nobile calitãþi ºi
virtuþi pe care le-au pãstrat urmaºii
veacuri de-a rândul ca pe cea mai
autenticã ºi valoroasã moºtenire.

Eroii au meritat ºi meritã sã fie þinuþi
în slavã, sã fie cunoscuþi ºi iubiþi,
deoarece numai prin ei, prin vitejia ºi
curajul dovedite în luptã am izbândit prin
vremuri, ne-am pãstrat fiinþa fãurindu-ne
o existenþã inconfundabilã. Se poate
spune, fãrã nicio rezervã, cã indiferent
de momentul de referinþã întreaga
societate a fost, este ºi va rãmâne mereu
recunoscãtoare celor ce pun la nevoie
mai presus decât viaþa dragostea de þarã.

De aceea, considerãm cã ne facem
o fireascã datorie de conºtiinþã evocând
faptele de vitejie ale eroilor pentru ca ºi
noi ºi cei care vor veni dupã noi sã le
urmãm exemplul în caz de nevoie ºi sã
transmitem mai departe flacãra vie a unui
autentic patriotism. Ca o recunoaºtere,
cinstire ºi preþuire a faptelor lor mari, în
urma Primului Rãzboi Mondial, în anul
1920, prin Decretul-lege numãrul 1963
s-a hotãrât ca Ziua Eroilor sã coincidã
cu Ziua Înãlþãrii Domnului. ªi ce zi putea
fi aleasã pentru a ne comemora eroii
decât Ziua Înãlþãrii Domnului – zi în care
nãdãjduim ca sufletele lor sã fi gãsit
rãsplata veºnicã în Împãrãþia Cerurilor.
A fost o mãsurã dreaptã pentru cã eroii
noºtri, prin jertfa lor, au apãrat ºi credinþa
strãmoºeascã, numele lor fiind scris în
pomelnicele bisericilor ºi pomenite la
sfânta slujbã.

Iatã pentru ce în aceastã zi de mare
sãrbãtoare creºtineascã închinãm un imn
de slavã tuturor eroilor pãmântului
românesc jertfiþi pe altarul patriei. Este
ziua care trebuie sã ne aminteascã de
jertfa ºi eroismul tuturor generaþiilor
neatârnãrii, ale Marii Uniri din 1918, ale
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, ale
evenimentelor din decembrie 1989,
generaþii care au înþeles cã existã o
datorie sfântã care nu se poate plãti decât
cu credinþã ºi inteligenþã, cu puterea
braþului ºi jertfa sângelui.

Amintindu-ne de eroi trebuie sã
spunem cã nu existã sat, comunã, sau
oraº care sã nu fi dãltuit în piatra
monumentelor, în lemnul troiþelor numele
celor plecaþi în veºnicie cu datoria
împlinitã. La noi, în Tg. Ocna monu-
mentele „Mãgura“, „Independenþei“,
„Coºna“, „Cireºoaia“, monumentul
închinat eroilor cãzuþi în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial din faþa Casei de Culturã,
cimitirele eroilor de la Biserica „Sf.
Nicolae“ ºi cel din Poeni sunt, toate
acestea mãrturia vie a recunoºtinþei
generaþiilor care au urmat faþã de jertfele
ostaºilor cãzuþi în luptele pentru apãrarea
gliei strãbune, slujind Neamul ºi Þara cu
credinþã pânã la sacrificiul suprem.
Desigur, nu-i uitãm de fiecare datã pe
cãpitanul Gheorghe Demetriad din Divizia
1 Cavalerie, Regimentul 9 Roºiori cãzut
eroic în fruntea Escadronului la 31 iulie-
13 August 1917 la asaltul Cotei 703
„Poiana lui Boboc“ – Coºna, care a fost
înhumat în cimitirul Bisericii Sf. Gheorghe
din Tiseºti; pe locotenent-colonel
Gheorghe Sotir, care a luptat la Oituz ca
sublocotenent, comandat de pluton în
Regimentul 10 Roºiori, remarcându-se în
acþiunile de luptã din 6 Iulie/19 August
1917, drept pentru care a fost decorat
cu Ordinul „Coroana României“ în grad
de cavaler cu spade ºi panglicã de virtute
militarã. La fel, gândurile noastre se
îndreaptã cãtre cei 92 de eroi târgocneni
cãzuþi la datorie în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, dintre care amintim pe maiorii
Chiticaru Gabriel, Arbãnaº Nicolae,
cãpitanul Druguleþ Mihai, pe fraþii
sublocotenenþi Gheorghe ºi Grigore N.
Tudureanu ambii înhumaþi la Cimitirul
Tiseºti; pe sergentul TR Miron Alexandru

ºi încã mulþi alþii, care au sãvârºit fapte
de arme deosebite, jertfindu-se pentru
apãrarea credinþei ºi a Patriei.

Eroii, oriunde au luptat, ºi-au slujit
Neamul ºi glia cu credinþã, pânã la
sacrificiul suprem. De aceea, ei trebuie
sã se bucure de respect ºi cinstire veºnicã
din partea noastrã, iar cultul faptelor lor
eroice sã devinã cu adevãrat o religie
pentru toate generaþiile prezente ºi
viitoare.

Desigur, piosul nostru omagiu ºi
veºnica recunoºtinþã pentru ei constituie
doar o infimã contribuþie la eternizare.

Fie ca eroii sã doarmã somnul de
veºnicã odihnã în pace, acoperiþi de
dragostea noastrã în pãmântul pentru
care au luptat ºi s-au jertfit!

Fie ca jertfelnicia lor sã strãluceascã
de-a pururi deasupra pãmântului
românesc, cãlãuzindu-ne paºii spre un
viitor mai bun al libertãþii, democraþiei ºi
reîntregirii naþionale!

Iar noi, ori de câte ori vom întâlni o
cruce pe a cãrei piatrã este dãltuit un
nume de erou, sã ne oprim o clipã, sã
punem o floare, sã aprindem o lumânare,
sã ridicãm o rugã ºi sã ne gândim cã fãrã
jertfa celui de acolo, ar fi fost imposibil
ca noi sã trãim azi liberi, sã iubim soarele,
munþii ºi râurile pe care ei le-au apãrat ºi
ni le-au lãsat ca moºtenire.

În memoria tuturor eroilor ce
odihnesc departe de þarã sau în pãmântul
scump al Patriei, de ziua lor – a eroilor
României – le suntem datori nu numai
cu evocarea ºi pomenirea faptelor ºi a
sacrificiului lor suprem, ci ºi cu
angajamentul cã prin tot ceea ce facem
ºi vom face pentru Þarã ºi Neam, suntem
ºi la nevoie vom fi ºi la înãlþimea eroicului
lor exemplu.

Odihneascã-se în pace ºi în paza
Domnului Eroii Neamului Românesc, toþi
cei care ºi-au amestecat sângele, tinereþea
ºi visurile cu pãmântul strãbun!

Sã le fie þãrâna uºoarã! Recunoºtinþã
ºi cinstire eternã!

Veteranilor de rãzboi, eroi în viaþã –
urarea de multã sãnãtate, preþuire ºi
respect, iar generaþiei tinere îndemnul de
a pãstra mereu vie fãclia pentru cinstirea
sutelor de mii de eroi care, prin dãruirea
vieþii lor, au clãdit viitorul naþiunii române!

Col. Ioan PETRESCU
(Preºedintele ASOCIAÞIEI NAÞIONALE „CULTUL EROILOR“, Filiala Târgu-Ocna.)
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Pe 19 mai, curent, Mânãstirea
«Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare» de la
Cireºoaia a adunat pe credincioºi la ceas
de Liturghie ºi de cinstire a ostenitorilor
de aici. Ne manifestãm recunoºtinþa faþã
de Dumnezeu pentru aceastã zi luminatã
de slava Învierii Domnului când am
sãvârºit Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie
pe acest pãmânt sub care odihnesc
moaºte de eroi, cãci cu adevãrat cel care-ºi
varsã sângele pentru Patrie ºi Neam nu
piere, numele nu-i putrezeºte, ci el rãmâne
veºnic viu în conºtiinþa generaþiilor ce-l
urmeazã.

În câteva cuvinte dorim sã arãtãm
cum s-a nãscut aceastã Mânãstire. Pe
aceste locuri a fost scrisã istoria anilor
1916-1917 cu însuºi sângele eroilor
care au cãzut aici în Primul Rãzboi
Mondial. Deºi vremurile de dupã Primul
Rãzboi Mondial ºi, mai ales, de dupã al
Doilea Rãzboi Mondial nu au fost
prielnice cinstirii spirituale a eroilor,
totuºi ºi pe aceste locuri jertfa lor a
rãmas marcatã peste ani prin câte o
cruce ori un tranºeu, semne care au
adus pânã la noi îndatorirea de a
plãmãdi Altar de jertfã nesângeroasã
pe muntele acesta îmbibat de sângele
scurs din trupurile lor sfârtecate de
armele duºmane. Aºa se face cã în
vara anului 2000, în prezenþa multor
credincioºi de pe Valea Trotuºului, un
numeros sobor de preoþi a pus temelia

Altarului ce va deveni Mânãstirea pe
care o vedem astãzi.

De atunci încoace, ori de câte ori
pãºim pe acest tãrâm, simþim cum
prezentul ºi viitorul Neamului îºi înfig
rãdãcinile în trecutul ascuns de ochii
noºtri, în glia acestui pãmânt. Precum
Biserica se temeluieºte pe Jertfa
Mântuitorului Iisus Hristos, credem cã ºi
Neamul nostru va fi nezdruncinat peste
vremi pentru cã în venele lui curge sânge
de eroi. ªi precum Biserica trece
biruitoare peste veacuri prin amintirea Protos. Claudiu PANÞIRU

neîncetatã a Jertfei Domnului Care este
capul ei, ºi Neamul nostru va avea viitor
dacã nu vom uita, noi cei de astãzi, ce
preþ s-a cerut pentru libertatea ºi pacea
noastrã. Prezenþa celor credincioºi mereu
aici este garanþia împlinirii acestei
îndatoriri ºi însãºi Sfânta Liturghie care
se sãvârºeºte cu evlavie ºi demnitate aici
este pentru noi toþi, cler ºi popor, lecþie
covârºitoare sã ne aducem aminte în
fiecare zi ºi de jertfa eroilor cãzuþi pe tot
cuprinsul þãrii noastre ca ºi pe aceste
meleaguri.

Mulþumim soborului de preoþi care
au slujit aici dimpreunã ºi pãrintelui
protopop Constantin Alupei precum ºi
coralei Ierotheos formatã din o parte din
preoþii Protoieriei Oneºti care au dat
rãspunsurile liturgice cu atâta dãruire
încât, aºa cum spunea unul din poeþii
noºtri, chiar „îngerii slavei cu tremur în
glas / cântând, învãþa-vor sã plângã din
ele“. Am vãzut în ochii credincioºilor veniþi
cu ostenealã aici din localitãþi depãrtate
ºi apropiate licãrire îngereascã în priviri
ºi am simþit cã inima li s-a bucurat de
mãreþia Sfintei Liturghii, ceea ce ne obligã
ºi pe noi, cei care ne-am retras în acest
loc de rugãciune, sã ducem la desãvârºire
ceea ce am început.



Nr. 2 / apr - iun 20099SAREA PÃMÂNTULUI

DESPÃRÞIREA
Nicanor, bãiatul tatii,
Vino sã ne sfãtuim:

Tu rãmâi bãrbat în casã,
Eu de voi m-oi despãrþi.

Treburile vreau sã fie
Bune la cãsuþa mea.

Ca bãrbat, tu, Nicanore,
Grijã s-ai de micã-ta!

Lui Plãvan ºi lui Mândrilã
Mâncare la timp le daþi!
Când veni-va primãvara
Sã araþi, sã-nsãmânþaþi!

Cu peria ºi þesala
O datã pe sãptãmânã

Curat tu sã faci, copile,
Cu micã-ta împreunã!
………………………

Ochi mari fãcu bãiatul
ªi i s-au înlãcrimat.

– Dar unde te duci, tãtucã,
De ne laºi împovãraþi?

Mama lãcrãmând în uºã,
Luându-ºi bãiatul în braþe,
Zice-aºa ca pentru dânsa:

„Dulcea noastrã mogâldeaþã!“

Ar fi vrut sã înþeleagã
Scumpul lor copil sãrman,

Cã rãzboiul nu îi cruþã
Pe prieteni sau duºmani!

ªi s-a ridicat tãtuca
Sãrutându-i pe-amândoi,

A privit cu ochii roatã
ªi plecat-a la rãzboi.

Ordinul era la dânsul
Pus la piept, în buzunar,
ªi în lupte-ncrâncenate

A lãsat bãiat orfan.

...Nicanor, eu simt cã mor...
ªi ºi-a dat cu-amar sfârºitul…
A plâns satu-ntreg atuncea,
Þara, sã îmi dea mormântul.

…………………………….
Dormi, erou al þãrii mele,

Somn adânc, somn în vecie,
Pomenit vei fi de-apururi

În altar la Liturghie.

Prof. Elena BUSUIOC

După sărbătoarea hramului, timpul
devine prielnic amintirilor, a acelor amintiri
frumoase care provoacă melancolie dar şi
bucurie pentru binefacerile primite de la
Dumnezeu. Mânăstirea Măgura Ocnei a
fost şi este în grija lui Dumnezeu Cel care
de toate Se îngrijeşte ca un iubitor de
oameni şi bun Stăpân. Un popas la
mănăstire, după sărbătoarea hramului de
la Înălţarea Domnului ne-a fost prilej de
dialog cu părintele arhimandrit Epifanie
despre cum s-a rânduit hramul acestei
Sfinte Mânăstiri.

– Bine v-am găsit, Preacuvioase părinte
Arhimandrit Epifanie, şi suntem bucuroşi că
iarăşi vă putem avea între foile revistei
oraşului de la poalele Măgurii. Am vrea să ne
spuneţi cum a fost primul hram la Mânăstirea
Măgura Ocnei?

– Hramul Mânăstirii Măgura Ocnei este la
Înălţarea Domnului. El este în cinstea tuturor
eroilor. Noi când am început aici am început cu
construcţiile, cu biserica şi n-am făcut aşa, hram,
făceam slujba eroilor. Dar după ce ne-am mai
întremat financiar şi toată lumea zicea de hram,
hai să facem hram am zis. Şi după patru-cinci
ani, m-am adresat maicilor să ne pregătim de
hram în cinstea eroilor. „Facem, părinte“, zic
ele. Am tăiat un viţel, am făcut mâncare şi spun:
„Oameni buni, uite, până acum n-am făcut hram,
facem şi noi hram ca la dumneavoastră şi vă
poftesc să veniţi, după ce facem slujba la eroi, să
staţi la masă“. Zis şi făcut. Am făcut mâncare, a
venit ziua hramului, am făcut Sfânta Liturghie,
ne-am dus la monument şi am făcut slujbă pentru
eroi, ne-am întors înapoi şi zic, oameni buni, hai
acum să mergem la masă, la hram. Făcusem
mâncare cam pentru două sute de persoane.
Dar când am zis eu aceasta, văd că toată lumea
s-a întins pe iarbă cu ouă, cu vin, cu pască şi
petreceau ei acolo. Am rămas foarte puţini, dacă
au fost vreo douăzeci.

După aceea am zis, măi, ce să fac, am
cheltuit pentru mâncare degeaba. Şi acum
facem hramul, dar la masă facem hram acum
în fiecare duminică. După slujbă, oamenii se
duc la masă.

M-au mai întrebat şi unii preoţi: Părinte
dar la Mănăstire nu faceţi hram? Fac, dar dacă

vă chem, veniţi vreunul? Zic ei, nu venim
niciunul, că atunci sunt treburi la parohie. Şi uite
aşa este hramul la Mănăstirea Măgura, la
Înălţarea Domnului.

– Anul acesta cum v-aţi bucurat de hram,
au fost credincioşi?

– A fost biserica plină de credincioşi,
oameni cuminţi. Unii vin din parohii şi spun;
„Da, Părinte, venim aici că-i tare linişte, la noi
nu prea-i linişte în biserică“. Şi tot aşa am făcut
aici masă pentru toţi, a fost două mese pline. S-
a făcut slujba pentru eroi la monument. Am
aşteptat şi organele locale, dar poate că au fost
ocupate în alte locuri. Dar a fost foarte bine şi Îi
mulţumim lui Dumnezeu pentru toate.

– Dar Mânăstirea mai are şi alte hramuri?
– Da, are hramul Bunei Vestiri, Sfântul

Gheorghe şi Schimbarea la Faţă. Prima
biserică avea hramul Schimbarea la Faţă, a
doua biserică avea Buna Vestire, a treia avea
Sfântul Gheorghe. Acum are Înălţarea
Domnului, că se punea întrebarea, când
făceam biserica, ce hram să-i dăm. Deja erau
trei hramuri. Şi atunci am zis că, dacă am avut
bucuria să facem biserica, să-i dăm hramul în
cinstea tuturor eroilor. Deci eroi au fost aici în
1916-1918, eroi au fost şi acum aici când au
făcut biserica. Dar noi nu ne ţinem neapărat de
hramuri.

– Oricum, hramurile sunt bucurii, sunt
sărbători deosebite întotdeauna.

– Aşa este, dar noi n-am vrut să fie o
afluenţă deosebită în aceste zile cum este la
alte mânăstiri. Noi ne facem datoria în fiecare
zi. Cu nevrednicie, de când am venit aici sunt
aproape douăzeci de ani şi Sfânta Liturghie n-a
lipsit în fiecare zi şi socotesc că e hramul cel
mai mare când se pomenesc viii şi morţii,
aducându-se jertfă lui Hristos de fiecare dată.

– Aşa este! Dumnezeu să vă ţină plin de
putere şi noi vă mulţumim că aţi pus sare
duhovnicească în revista noastră «Sarea
pământului» ca să fie de folos tuturor cititorilor
ei. Iertaţi-ne de timpul răpit şi binecuvântaţi,
Preacuvioase părinte Arhimandrit Epifanie!

– Domnul şi Maica Domnului să ne
binecuvânteze pe toţi!

Interviu realizat de pr. Petru RONCEA
cu P.C. părinte Arhim. EPIFANIE
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Cinstirea şi comemorarea eroilor care şi-au
jertfit propria fiinţă pe câmpurile de onoare în
vârtejul nestăvilit al unor lupte crâncene pentru
apărarea independenţei şi suveranităţii ţării, a
fiinţei naţionale a poporului din care destinul i-a
hărăzit să facă parte, a constituit o preocupare
constantă a românilor.

Din cele mai vechi timpuri strămoşii noştri
şi-au venerat eroii, în jertfa acestora regăsindu-se
cele mai nobile virtuţi pe care le-au păstrat şi
transmis urmaşilor de-a lungul veacurilor ca pe
o autentică şi valoroasă moştenire.

Până la Primul Război Mondial, românii îşi
pomeneau eroii în prima sâmbătă a morţilor din
fiecare an. După război, ziarul „Neamul
Românesc” propune să „se aşeze o sărbătoare
anuală” pentru ca „toţi să-şi plece fruntea şi să-şi
aducă prinosul de admiraţie şi recunoştinţă pentru
eroii cei mulţi ai naţiunii”.

Din anul 1920, prin Decretul Lege nr.1963,
s-a legiferat comemorarea eroilor României în
ziua „Înălţării Domnului”, proclamată sărbătoare
naţională, care va aminti urmaşilor desăvârşirea
înfăptuirii idealului naţional „România Mare”.

Legea asupra regimului mormintelor de
război promulgată la 31mai 1927 consfinţea, de
asemenea, faptul că în fiecare an de ziua „Înălţării
Domnului” se va face comemorarea eroilor căzuţi
în război.

După 1948, timp de 27 de ani, comemo-
rarea eroilor nu a mai avut niciun fel de
reglementări.

Abia la 23 octombrie 1975, prin decretul
Consiliului de Stat nr .117 s-a stabilit ca „Ziua
Eroilor” să fie sărbătorită, în fiecare an, la 9 mai.

După evenimentele din decembrie 1989,
s-a revenit la tradiţie şi s-a stabilit ca „Ziua Eroilor”
să fie sărbătorită în fiecare an cu ocazia
praznicului „Înălţării Domnului”.

Acest important eveniment, cu al cărui prilej
se cuvine să ne înclinăm fruntea cuprinşi de fiorul
celor mai pioase amintiri şi sentimente de
admiraţie, ne determină să readucem în memoria
celor care locuiesc pe aceste mirifice plaiuri de
legendă, jertfa unuia dintre cei mai vrednici şi
viteji eroi proveniţi de pe meleagurile noastre,
sublocotenentul ,,post-mortem” Gheorghe Donici.

Fiu al soţilor Iancu şi Zinca Donici, mici
proprietari de pământ in Valea Seacă, judeţul
Bacău, Gheorghe Donici a văzut lumina zilei la
20 februarie 1849. Primii ani de şcoală i-a făcut

la Bacău şi Iaşi. La propunerea revoluţionarului
paşoptist Costache Negri, care era rudă
apropiată cu Iancu şi Zinca Donici, la vârsta de
10 ani, în vara anului 1859, a fost dus la Paris,
pentru a urma cursurile Liceului ,,Louis le
Grand”. S-a reîntors în ţară în vara anului 1870,
adică după 11 ani de studii. Având vârsta de 21
de ani, tânărul absolvent al reputatei instituţii de
învăţământ din capitala Franţei, a fost nevoit să
se îngrijească de mica moşie moştenită la Valea
Seacă de la iubiţii săi părinţi, care decedaseră.
Timp de aproape şapte ani (1870-1877) s-a
străduit să culeagă roadele muncii sale, ca mic
proprietar şi să lege strânse prietenii cu locuitorii
satelor din împrejurimile comunei sale natale.

În primăvara anului 1877, în condiţiile
proclamării independenţei de stat a României,
Gheorghe Donici, în vârstă de 28 de ani, a
solicitat, în scris, ministrului de război să fie primit
voluntar în armată, pentru a lupta împotriva jugului
otoman. Prin Ordinul M.R. nr. 5493 din 8 mai
1877, „voluntarul Gheorghe Donici din Valea
Seacă a Bacăului, având cal şi harnaşamentul
necesar”, a fost înrolat ca soldat în Regimentul 8
Călăraşi, în escadronul care îşi avea reşedinţa
în oraşul Bacău. Călăreţii acestei unităţi, după
cum scria generalul Radu Rosetti din Căiuţii-
Bacăului, erau ,,urmaş i  ai străvechilor
întemeietori ai aşezărilor din Valea Siretului şi
din văile afluenţilor de pe dreapta acestuia,
Şomuzurile, Moldova, Bistriţa, Trotuşul ”.
Escadronul băcăuan de călăraşi avea în calitate
de comandant pe căpitanul Arcadie Şeptilici, care
se trăgea din hatmanii Moldovei de Sus, Vasile
(bunic) şi Ilie Şeptilici (tată).

Cu această unitate, Gheorghe Donici a
participat la războiul de independenţă, executând
numeroase misiuni de recunoaştere şi de
supraveghere a malului Dunării. În mod cu totul
deosebit, soldatul Gheorghe Donici s-a distins,
în ziua de 9 iulie 1877, cu prilejul unei recunoaşteri
executate pe malul drept al fluviului. Referitor la
acţiunea din această zi, în registrul istoric al
Regimentului 8 Călăraşi, sunt consemnate
următoarele: „Căpitanul Şeptilici s-a oferit a trece
Dunărea spre a face o recunoaştere, fiind însoţit
de sergenţii Porumbaru Ioan şi Grindea Daniel,
precum şi de voluntarii Donici Gheorghe,
Sturdza Rudolf şi Beldiman, toţi din acest
regiment”. În dimineaţa zilei de 9 iulie 1877,
călăraşii au trecut fluviul fără să fie observaţi de

inamic şi, folosind acoperirile şi terenul accidentat,
au reuşit să se strecoare până în apropierea
satului bulgăresc Beşli. Culegând date despre
poziţiile inamicului, călăraşii s-au întors din
misiune în ziua de 10 iulie 1877, după aproape
30 de ore de cutreierat împrejurimile localităţii
Beşli. Căpitanul Şeptilici a reuşit să furnizeze
comandantului Regimentului 8 Călăraşi, informaţii
valoroase privind activitatea inamicului şi locul
unde se găseau mijloacele de foc ale acestuia.
Pentru modul în care au executat misiunea, cei
trei soldaţi voluntari, au fost avansaţi în gradul de
caporal, printre ei numărându-se şi Gheorghe
Donici. În ziua de 11 iulie 1877, din nou Gheorghe
Donici se oferă se execute împreună cu sergenţii
Porumbaru, Popovici şi Mardare, în frunte cu
comandantul lor de pluton, locotenentul
Gheorghe Stârcea, o misiune dincolo de Dunăre.
Acţiunea, terminată cu succes, a fost apreciată
de comandanţi şi consemnată în documentele
vremii. La 15 iulie 1877, colonelul George
Roznoveanu, comandantul Brigăzii de
Cavalerie, raporta generalului George Manu,
comandantul Diviziei 4 Infanterie: „Cu ocazia
acestui raport, sunt dator a vă aduce la
cunoştinţă purtarea curajoasă a locotenentului
Stârcea, a sergentului Popovici şi a soldatului
voluntar Donici, toţi din Regimentul 8 Călăraşi ”.

La 17 octombrie 1877, caporalul Gheorghe
Donici a dat dovadă de acelaşi impresionant
curaj, pe timpul atacului executat pentru cucerirea
Vidinului. A şarjat poziţiile duşmane, aflându-se
în primele rânduri ale călăraşilor din escadronul
său. Pentru exemplul dat celorlalţi militari, a fost
avansat sergent şi decorat ,,de urgenţă” cu
,,Virtutea Militară”. Aceleaşi frumoase fapte de
arme şi virtuţi le-a manifestat şi în luptele care s-au
desfăşurat pentru nimicirea grupării otomane de
la Plevna şi capturarea lui Osman Paşa. La
terminarea războiului, a fost distins cu medalia
„Trecerea Dunării” şi ordinul rus „Crucea
Sfântului Gheorghe”. În ziua de 4 iunie 1878,
după ce escadronul s-a întors la Bacău, sergentul
Gheorghe Donici a fost demobilizat, întorcându-se
la Valea Seacă, cu satisfacţia că a contribuit la
dobândirea independenţei ţării, luptând cu lancea,
sabia şi arma în mâini.

În deceniile care au urmat până la prima
mare conflagraţie mondială, Gheorghe Donici s-a
ocupat cu agricultura şi administrarea cu grijă,
chibzuinţă şi trudă, a parcelelor de pământ
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moştenite. Unul dintre cei care l-au cunoscut bine
pe Gheorghe Donici şi ne-a lăsat câteva
preţioase consemnări a fost generalul Radu R.
Rosetti, care relata: „Îl ţin minte, îl vedeam cam
cinci zile pe săptămână, iarna şi vara mai întâi la
Căiuţi, aşezarea mamei mele şi a fraţilor şi
surorilor ei, iar de la începutul veacului mai mult
la Nereuşa, pe malul celălalt al Trotuşului,
aşezarea tatălui meu vitreg, Valea Seacă a lui
Donici fiind cam la jumătate de cale între
amândouă. Aceasta până în 1911, când îşi
vându moşia şi, după ce-şi plăti măruntele datorii,
împărţi restul în două: o parte surorii sale,
trăitoare la Bârlad, văduvă cu fete şi un fiu, şi
altă parte pe care şi-a păstrat-o şi cu care se
stabili la nepoţii săi de-al treilea, la Rosettiştii de
la Tescani.

Care a fost traiul său în răstimpul cât am
avut bucuria să-l văd des? A trăit modest, cu
mare economie, chiar lipsindu-se pe el de cele
trebuitoare, dar ajutând necontenit pe sora sa
şi pe tinerii ţărani din Bogdana, din Valea Seacă
şi împrejurimi, împărţind la toţi cu mărinimie
păpuşoi din vama morii pe care încă o mai avea,
totul fără plată, pentru că obişnuia să spună «e
obicei din vechi». Aşa şi era obiceiul din vechi,
dar câţi îl mai ţineau după împroprietărirea lui
Cuza?... Moşia moştenită cuprindea o pădure
la care se ajungea greu, puţine hectare de
pământ roditor, o grădină de zarzavaturi şi o
moară pe pârâul Văii Seci, pârâu care-şi merita
numele întrucât de multe ori nu avea apă... Doar
grădina de zarzavat şi moara îi aduceau
«venitul». Jorj trăia deci din dijma unei mori şi
din grădină, pentru arenda căreia grădinarii
bulgari îi aduceau zarzavaturile trebuitoare.
Venitul lui nu depăşea trei sute de lei pe lună.
După plata cheltuielilor necesare, oprea cincizeci
de lei pentru el. Atât! Restul venitului îl trimitea
surorii şi nepoţilor la Bârlad. Cumpăra un
kilogram de cafea, douăsprezece kilograme de
zahăr, de nouăsprezece lei tutun clasa a treia,
de doi lei hârtie de ţigări şi, cu alţi doi lei, patruzeci
de cutii de chibrituri. Asta era tot! Hainele şi le
cârpea singur. Cel puţin cincisprezece ani l-am
văzut cu acelaşi costum fost negru, ajuns
verzuliu şi reparat adesea cu aţă albă dată cu
cerneală. Era pasionat de şah. În ultimii ani,
după ce se stabili la Tescani avu la îndemână o
bogată bibliotecă rămasă de la D. Rosetti-
Teţcanu şi de la înaintaşii acestuia. De două ori

a vrut să se căsătorească, în amândouă rânduri
cu femei frumoase, dat atât una cât şi alta, când
au fost cerute în căsătorie, abia şi-au putut
stăpâni râsul, ca să nu-l jignească. Erau femei
înalte ca de un metru şaptezeci, în timp ce el
era sub un metru şaizeci”.

Era cunoscut şi apreciat de ţăranii satelor
băcăuane, care i-au acordat multă încredere în
campania electorală, fiind ales membru în consiliul
judeţului Bacău, între anii 1891-1895. A fost ales
deputat în Colegiul 3 Bacău, în perioada ianuarie
1894-octombrie 1895 şi senator în Colegiul 1
Bacău, în perioada 1 iunie 1899-14 februarie
1901. Pentru puţin timp a fost ales preşedinte al
Consiliului Judeţean Bacău. În anul 1911, fiind
înglodat în datorii, şi-a vândut mica proprietate
din Valea Seacă şi, având 62 de ani, s-a retras
la Tescani, la rudele sale din familia Rosetti,
ocupându-se de administrarea proprietăţii
acestora.

Cinci ani mai târziu, în vara anului 1916,
când norii negri şi învolburaţi ai primului război
mondial s-au abătut şi asupra ţării noastre,
Gheorghe Donici a considerat că încă mai poate
fi de folos Armatei Române, motiv pentru care a
întreprins demersurile necesare pentru a fi
încadrat la una din unităţile de cavalerie.
Răspunsurile n-au întârziat să apară la Tescani,
dar toate constituiau refuzuri: „Povara vârstei nu
v-ar ajuta să...”, ,,v-aţi făcut pe deplin datoria în
urmă cu patruzeci de ani”. „E timpul să vă odihniţi
la cei 67 de ani pe care îi aveţi” etc. Profund
nemulţumit de atitudinea stat-majoriştilor care i-au
dat răspunsurile mai sus menţionate, fostul
sergent Gheorghe Donici s-a adresat
concetăţeanului său, Radu R. Rosetti, care avea
gradul de locotenent-colonel, să-l ajute pentru a
fi primit voluntar în armată. Datorită intervenţiei
acestuia, la 18 august 1916, sergentul Gheorghe
Donici a fost inclus în efectivul Regimentului 9
Roşiori şi repartizat în Escadronul 3, comandat
de căpitanul Alexandru Filiti. La acea dată
Regimentul 9 Roşiori se afla dislocat la Alexandria,
iar primirea voluntarului în rândurile roşiorilor a
fost emoţionantă. În cuvântul său, căpitanul
Alexandru Filiti a spus printre altele: „Oşteni, în
rândurile noastre se află din acest moment,
voluntarul Gheorghe Donici, în vârstă de 67 de
ani, care a luptat şi în războiul nostru de
independenţă din 1877, tot ca voluntar şi a luptat
bine, ca un viteaz... Este un bun ostaş şi călăreţ,

o adevărată pildă de eroism şi de iubire faţă de
patrie. Tot timpul să urmaţi exemplul acestui
soldat brav. El ar putea să fie părintele nostru,
dar acum este camaradul nostru de luptă. Să-i
ascultaţi sfatul de vechi luptător şi să-l respectaţi,
aşa cum mă respectaţi pe mine, comandantul
vostru. Am să-l ţin totdeauna aproape de mine,
pentru că el are ceva în plus faţă de noi:
experienţa unui război pe care l-a dus şi în care
s-a evidenţiat ca un soldat viteaz, dovadă
decoraţiile care-i împodobesc pieptul”. Actul de
patriotism săvârşit de Gheorghe Donici, de a
solicita să fie primit în armată, în ciuda vârstei pe
care o avea, a înflăcărat inimile ţăranilor din Valea
Seacă. Astfel, la începutul lunii noiembrie 1916,
bătrânul sergent Gheorghe Donici a primit o
depeşă de pe meleagurile natale care avea
următorul conţinut: „Vă scriu eu, Maria din Valea
Seacă, auzind că aţi pornit la război, mult ne-a
încălzit sufletul. Că Domnia voastră aţi fost
totdeauna pentru noi, oamenii sărmani, şi aş
vrea să nu ne uitaţi. Spuneţi şi flăcăilor care
sunt lângă Domnia voastră, că noi, toţi
moldovenii, vă urmăm cu inima şi cu porunca
ţării, să-i izbândiţi pe duşmani şi să vă întoarceţi
acasă sănătoşi, că altă dorinţă nu avem decât
să vă ştim bine şi cu sănătate şi vă aşteptăm cu
cel mai mare drag”. Zadarnic l-au aşteptat sătenii
din Valea Seacă pe Gheorghe Donici să revină
în rândurile lor, deoarece în dimineaţa zilei de 10
noiembrie 1916 a avut loc eroica şarjă de la
Robăneşti, executată cu sânge rece şi curaj de
escadronul de roşiori comandat de căpitanul
Alexandru Filiti, în care a căzut pe câmpul de
luptă întregul personal al acestuia.

Ordinul de zi al marelui Cartier General din
data de 5 aprilie 1917, se referea şi la faptele de
arme ale bătrânului sergent voluntar Gheorhe
Donici, din care cităm: „Sergentul voluntar de
război Donici Gheorghe din Regimentul 9
Roşiori, a murit moarte de erou. Deşi în vârstă
de 67 de ani, a cerut cu insistenţă, la începerea
ostilităţilor, să fie primit în rândurile luptătorilor.
În ziua de 10 noiembrie 1916, escadronul din
care făcea parte a pornit la atacul artileriei
inamice ce ocupa o poziţie lângă Robăneşti.
Sergentul Donici a şarjat cu  avânt şi a murit ca
un adevărat viteaz, cu  fală de  duşman”.

General Dr. Vasile Jenică APOSTOL

(continuare în p. 13)
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Cred cã aþi recunoscut aceste
cuvinte care au fost adresate de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos femeii
samarinence, pe când El a poposit la
fântâna lui Iacob din Sihar.

Care dintre noi n-a cunoscut ce
este setea – setea dupã apã… Dar mai
existã o sete, setea dupã cunoaºterea
lui Dumnezeu.

Mântuitorul Se afla în ceasul
amiezii, istovit de drum ºi de cãldurã.
S-a odihnit aici, dar nu întâmplãtor.
Mântuitorul zice ucenicilor Sãi când Îl
rugau sã mãnânce din ce cumpãraserã
ei din cetate: „Mâncarea Mea este sã
fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine
ºi Sã sãvârºesc lucrarea Lui”.

Mântuitorul trecuse prin Samaria
ca sã-ªi facã misiunea Sa pe care Tatãl
I-o încredinþase: sã aducã la cunoºtinþa
adevãrului fãpturile Sale. Sã Se facã
cunoscut celor din Samaria, ºi nu numai
lor, ci ºi nouã, ca Cel trimis de Tatãl,
Mesia, Hristos Domnul.

„Dã-Mi sã beau…” Ar putea
cineva sã întrebe: cum de n-a putut Cel
care a înmulþit pâinea ºi a umblat pe apã
ca pe uscat, Care a scos cu cuvântul Sãu
apã din piatrã seacã, n-a putut Sã-ºi
astâmpere setea… Într-adevãr, Îi stãtea
în putere sã facã acest lucru. Moise a
scos apã din stâncã în pustie ºi mulþi sfinþi
au fãcut la fel în numele lui Iisus. Cum,
tocmai El sã nu fi putut? Putea, dar nu a
vrut! N-a fãcut niciodatã vreo minune
pentru Sine ca sã mãnânce sau sã bea…

„Dã-Mi sã beau…” Ziditorul cere
de la zidire… De douã mii de ani rãsunã
aceste cuvinte care Le-a spus nu
numai femeii samarinence, ci tuturor
oamenilor, pânã la sfârºitul veacurilor…

„Dã-Mi sã beau…” ne spune ºi
nouã celor de astãzi… Fãcãtorul apei,
al râurilor, al izvoarelor, spune aceste
cuvinte nu pentru cã este însetat de
apã, ci pentru cã este însetat de
bunãvoirea noastrã, de dragostea
noastrã…

Fiecare  picãturã de apã de pe
pãmânt este a Sa pentru cã El a fãcut-o

ºi noi o oferim în numele Lui: „Ale Tale
dintru ale Tale…” ºi pentru care noi
primim rãsplatã dacã o oferim cu
dragoste…

Regele David zice în Psalmul 41,
versetul 1-2: „În ce chip doreºte cerbul
izvoarele apelor, aºa Te doreºte sufletul
meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a
sufletul meu de Dumnezeu cel viu.”

Aceste cuvinte nu sunt strigãtul
unui om sãrac, simplu, cãruia îi lipsesc
mijloacele de a avea acces la
cunoaºtere, la filozofie, la artã, sau a
pãtrunde în tainele naturii. Este
strigãtul ieºit din adâncul inimii al unui
rege, un rege plin de bogãþiile
pãmântului, un rege cu minte genialã
ºi cu inimã nobilã, un rege puternic cu
voinþã tare…

Pe toate acestea le avea, dar
regele David a simþit cã setea duhului
sãu nu s-a stins cu acestea, ci,
dimpotrivã, a crescut într-atât încât nici
toatã lumea nu i-o putea alina.

În lumea aceasta el era „în pãmânt
pustiu ºi neumblat ºi fãrã de apã.” (Ps
62, 3) ªi a strigat aºadar cãtre singurul
izvor de apã nepieritoare de care
înseteazã orice suflet treaz: „Însetat-a
sufletul meu de Dumnezeu cel viu!”

Nici nu mai e nevoie sã
dovedim cã hrana trupeascã nu saturã
sufletul, nici bãutura trupeascã nu-i
stinge setea. Trupul primeºte nemijlocit
hrana care este de o fire cu el. Din
pãmânt e trupul, din pãmânt ºi hrana
pentru trup. De aceea se ºi simte trupul
acasã, printre ale sale, în lume. Sufletul
însã pãtimeºte, e rãstignit ºi suferã, se
scârbeºte ºi se împotriveºte hranei ce-i
vine în chip nemijlocit, hranei ce nu
este de o fire cu el. De aceea sufletul
se simte în lumea aceasta în þarã
strãinã, printre strãini.

Chiar faptul cã în lumea
pãmânteascã se simte cãlãtor mâhnit
în þarã strãinã, aratã cã sufletul e
nemuritor, cã þine prin firea lui, de lumea
cea nemuritoare, cã nimeni ºi nimic pe
lume nu-i poate stinge foamea ºi setea.

Sufletul e viu, e viu ºi însetat de
viaþã; cu nimic nu i se stinge setea decât
cu viaþã, cu adevãratã viaþã… Dar
viaþa aceasta nu se aflã decât la
Dumnezeu, la Dumnezeul cel viu.

„Însetat-a sufletul meu de
Dumnezeu cel viu în pãmânt pustiu ºi
neumblat ºi fãrã de apã”, aceste
cuvinte meºteºugite le-a izvorât omul
cu cel mai pãtrunzãtor suflet, regele
David.

De credem cã foamea ºi setea se
pot stinge cu mâncare ºi bãuturã, nu
suntem mai presus de vieþuitoarele
acestei lumi. Iar de credem cã putem
astâmpãra setea ºi foamea cu
frumuseþea ºi înþelepciunea acestei
lumi, suntem niºte oameni necopþi.
Primul gând e nebunesc iar cel de-al
doilea este o speranþã stearpã. Numai
de pe treapta însetãrii duhovniceºti, de
acolo de lângã setea lui David am putea
înþelege care este adevãrata sete dupã
Dumnezeu…

Plângi, suflete,
plângi ºi suspinã
Plângi, suflete, plângi ºi suspinã

rãcneºte înlãuntrul tãu!
Plângi, te cutremurã, inimã,
c-ai mâniat pe Dumnezeu!

Cazi în genunchi, cere-þi iertare,
vino degrab la Crucea Sa,

Cãci El, va scoate din pierzare
sufletul ºi viaþa ta.

Când mã gândesc cu-nfricoºare
c-am mâniat pe Domnul Sfânt

îmi plânge sufletul mai tare
ºi-aº vrea oriunde sã m-ascund.

Însã aud un glas preadulce
care mã strigã ne-ncetat.

E glasul Jertfei de pe Cruce,
Care prin Sânge m-a spãlat.

Prof. Doina Maria RUSU
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

Hristos, când a cerut de la
samarineancã apã, nu a cerut ca un
ziditor al fãpturii, ci ca un om de la alt
om, dând prin aceasta pildã de
smerenie, arãtându-Se ca un om cu fire
omeneascã supusã nevoii ºi învãþându-ne
sã ne slujim unii pe alþii…

Apa este darul lui Dumnezeu,
precum lumea întreagã… Darul lui
Dumnezeu este Iisus Hristos care S-a
dãruit lumii din dragoste.

Dacã tu, femeie, ai ºti ce dar scump
a trimis Dumnezeu tuturor neamurilor,
te-ai cutremura ºi-ai plânge de bucurie.
Mai mult, tu ai fi cerut de la El ºi þi-ar
fi dat apã vie. Prin „apã vie” Domnul
înþelege harul de viaþã dãtãtor al
Sfântului Duh aºa cum grãieºte
Domnul: „Cel ce crede-n Mine,
precum a zis Scriptura – râuri de apã
vie vor curge din inima lui. Iar aceasta
a spus-o despre Duhul pe Care aveau
sã-L primeascã acei ce cred într-În-
sul.” (Ioan 7, 38-39)

Iisus Hristos a potolit setea acestei
femei atunci când i se descoperã ca
Mesia, ca Hristos, Cel prezis de
prooroci ºi când îi zice: „Eu sunt Cel
ce vorbeºte cu tine”.

Trebuie sã recunoaºtem cã
femeia a rãmas  nãucitã de aceastã
declaraþie ºi, uitându-ºi vasul cu apã
la fântânã, a fugit în sat  sã-ºi  anunþe
consãtenii,  zicându-le: „Veniþi de
vedeþi un om care mi-a spus toate
câte am fãcut! Nu cumva acesta este
Hristosul?” Nu o mai interesa nimic
de acum!

„Veniþi de vedeþi…” iar aceºtia au
pãrãsit casele ºi au venit la fântânã  sã-L
vadã pe Omul cel minunat…

„Veniþi de vedeþi…” aceste cuvinte
ne sunt adresate ºi nouã ca sã ne
adãpãm de la izvorul cel pururi curgãtor
al Mântuitorului ºi sã sorbim din
învãþãturile Sale lãsate în Sfânta
Scripturã ºi Sfânta Tradiþie…

Iar noi unde-L putem gãsi? Nu la
fântâna lui Iacob din Sihar, ci în
Biserica slavei Sale care este poartã
spre ceruri, spre viaþa cea adevãratã
ºi neînºelãtoare.

Preot Constantin GENES

Devenit simbol al devotamentului,
dragostei de ţară, al curajului şi spiritului de
sacrificiu, voluntarul Gheorghe Donici a fost
înălţat la gradul de sublocotenent în anul 1938,
conform Decretului Regal nr. 1303 din 23 martie.
Conţinutul acestui document, subliniază încă
odată virtuţile oşteanului de pe meleagurile
Bacăului, rămas pentru totdeauna în conştiinţa
românilor.

„Înă lţăm post-mortem la gradul de
sublocotenent, cu data de 10 noiembrie 1916
şi cu vechimea din aceeaşi dată, pe decedatul
sergent voluntar de război Donici Gheorghe,
pentru motivele arătate mai jos. Deşi în vârstă
de 67 de ani, la declararea războiului s-a
oferit şi-a stăruit a se aproba să ia parte la
lupte. Repartizat Regimentului 9 Roşiori, a
luat de bună voie parte la şarja din ziua de 10
noiembrie 1916, executată de Escadronul 3
din acelaşi regiment, asupra unei baterii
inamice instalată la liziera pădurii Pârşani-
Robăneşti. Uitând de disciplină şi de grad,
părăseşte rândurile soldaţilor şi trece în
fruntea plutoanelor alături de ofiţeri cu gândul
de a contribui şi el la sporirea entuziasmului
soldaţilor. Străpuns de gloanţe de mitralieră,
se rostogoleşte la 200 de metri de poziţiile
duşmane, sfârşind jalnic şi încoronând prin
fapte de arme, o viaţă întreagă de abnegaţie
şi modest eroism”.

În amintirea eroului de la Robăneşti,
Revista cavaleriei, a instituit în anul 1931
,,Premiul sergentul voluntar Gheorghe
Donici”, acordat colaboratorilor, pentru cel mai
bun articol publicat în coloanele ei, iar
generalul Radu R. Rosetti a tipărit, în acelaşi
an, o biografie a eroului şi a prezentat la radio
o interesantă conferinţă în care au fost reflectate
virtuţile ostăşeşti dovedite de sergentul
Gheorghe Donici în cele două războaie la care
participase ca voluntar. Demn de amintit este
faptul că Asociaţia foştilor absolvenţi ai Liceului
Louis le Grand din Paris, a înscris, la
propunerea generalului Henri Berthelot, fostul
şef al Misiunii  Militare Franceze în România,
pe plăcile comemorative din sala eroilor acestui
liceu şi numele sergentului Gheorghe Donici.
Din iniţiativa distinsului general şi istoric Radu
R. Rosetti, rămas pe meleagurile Bacăului, a
fost realizat un bust al sergentului Gheorghe

Donici, care a fost dezvelit într-un cadru
solemn în prezenţa ministrului de război,
generalul de divizie N. Condeescu, a fostului
comandant al Escadronului 3 din Regimentul
9 Roşiori, colonelul Alexandru Filiti (care în
şarja de la Robăneşti, fiind grav rănit, fusese
luat prizonier) şi a preşedintelui Comitetului
de Iniţiativă pentru Comemorarea voluntarului
Gheorghe Donici, Constantin Sturdza, fiul lui
Rudolf Sturdza, împreună cu care sergentul
Gheorghe Donici luptase în Războiul pentru
Independenţa de Stat a României, în anii 1877-
1878. Pe postamentul însemnului memorial,
cei prezenţi au putut citi cu emoţieÓ „Icoană a
credinţei şi virtuţilor strămoşeşti, a luptat
pentru neatârnare la Griviţa, Plevna ş i
Smârdan, în 1877. A căzut vitejeşte pentru
reîntregire la vârsta de 68 de ani, năvălind în
fruntea călărimii române la Robăneşti, 10
noiembrie 1916”.

Pe meleagurile sale natale, în amintirea
eroului, la marginea şoselei din satul Ştefan cel
Mare, a fost înălţat în anul 1936 un impunător
monument, iar în faţă, pe un soclu masiv de
beton, a fost aşezat bustul sublocotenentului
,,post-mortem” Gheorghe Donici. Inscripţia
săpată  pe soclu consemnează  pentru
posteritate: ,,Gheorghe Donici 1849-1916. Fost
proprietar al moşiei Valea Seacă, voluntar în
rândurile călăraşilor din Bacău, a luptat la
Plevna, Rahova şi Vidin în anii 1877-1878.
Voluntar din nou la vârsta de 68 de ani, a luat
parte la Războiul pentru întregirea neamului
şi a căzut vitejeşte năvălind asupra tunurilor
duşmane la Robăneşti, judeţul Romanaţi în
ziua de 10 noiembrie 1916”.

În spatele acestui obelisc comemorativ se
află o altă inscripţie cu numele eroilor din Valea
Seacă şi următoarele precizări: ,,Au căzut în
luptă cu duşmanul în Războiul neatârnării din
1877-1878, soldatul Tudor Ştefan, în cel de
întregire din 1916-1919 (numele a 17 eroi), toţi
locuitori pe moşia Valea Seacă, îndeplinindu-şi
datoria către ţară şi neam. Veşnică fie-le
amintirea”.

În vara anului 2000, bustul eroului
Gheorghe Donici a dispărut de pe soclul unde
se afla. În locul lui a fost aşezat un alt bust, care
a fost dezvelit în ziua de 31 ianuarie 2001, prin
grija subfilialei Asociaţiei Cultul Eroilor din Oneşti,
al cărei preşedinte este Corneliu Cristea.

(urmare din p. 11)
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(urmare din numãrul trecut)

Cineva poartã pe umerii Sãi
povara firii noastre

slãbãnogite

 Din cele spuse pânã aici, se
desprinde ideea prin care afirmãm cã:
învãþãtura lui Hristos, Evanghelia Sa, din
ale cãrei  pagini citim în fiecare
Liturghiei, nu este o nouã eticã sau un
nou sistem estetico-filozofic; este o
nouã viaþã care îl pune pe om în contact
direct cu Dumnezeu. Creºtinismul este
o nouã alianþã, un nou testament. De
aici, justificatele întrebãri: În ce constã
misterul acestei noi vieþi, noi alianþe?
De ce umanitatea s-a entuziasmat ºi
se entuziasmeazã de Hristos care a
coborât pe pãmânt într-o smerenie
incomprehensibilã?

Rãspunsul este gãsit în cuvintele
unuia dintre ucenicii-apostoli care s-a
resemnat zicând: „Unde ne vom duce
Doamne de la faþa Ta, Tu ai cuvintele
vieþii“. (Ioan?) Este vorba despre un
mister care se descoperã parcã mai
simplu ca orice. În altã parte a
Evangheliei Sf. Ioan, Filip îl întreabã pe
Domnul: „Doamne aratã-ne nouã pe
Tatãl ºi ne este de ajuns“. Iisus îi
rãspunde aºa de simplu, dar în acelaºi
timp aºa de profund, cum niciodatã un
înþelept al pãmântului nu a rãspuns:
„Iatã de atâta timp sunt cu voi ºi tu n-ai
înþeles, Filipe? Cine m-a vãzut pe mine
a vãzut pe Tatãl.“ (Ioan 14, 6-9). Vorbe
ca acestea Iisus le-a spus de mai multe
ori, însã mulþi din cei ce le ascultau I-au
întors spatele plini de indignare. Pentru
cã ceea ce zicea El repezenta
totdeauna o provocare pentru auzul
uman. De multe ori Hristos îi întreabã
pe oameni: „Cine zic oamenii cã sunt
Eu, Fiul Omului?“ Rãspunsurile erau
foarte diferite: „Unii zic cã eºti Ioan
Botezãtorul, alþii Ilie sau unul din
prooroci.“ „Dar voi,...ucenicii Mei, ce
pãrere aveþi despre Mine?“ Atunci, în
numele celorlalþi chiar ºi pentru noi,
credincioºii, Petru a rãspuns: „Tu eºti
Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu!“
Numai o experienþã interioarã permite
sã pãtrundã aceste cuvinte minunate.

Dar la întrebãri ca acestea Hristos
nu înceteazã sã ne punã pânã astãzi.
El interpreteazã de fiecare datã prin
aproapele, Iisus rãmânând icoana
umanã a Infinitului, Inexplicabilului,

Insondabilului, Inomabilului etc. Un
înþelept al lumii (Lao Tseu) avea dreptate
când zicea cã „numele pe care noi nu îl
pronunþãm este Numele Eternitãþii“. ªi
în accepþiunea Vechiului Testament,
Dumnezeu nu avea un nume, sau mai
bine zis, niciun nume nu-I era propriu.
Tocmai „la plinirea vremii“ Cel vechi de
zile, primeºte un nume – Iisus Hristos,
iar „în numele Lui tot genunchiul sã se
plece, al celor cereºti, al celor
pãmânteºti ºi al celor de dedesubt“.
Numele de Hristos înseamnã Unsul Lui
Dumnezeu. Iar Iisus – Dumnezeu
mântuieºte lumea. De aceea, când noi
dupã mergerea timpului, în mod
convenþional, zicem: „suntem în anul
mântuirii 2009..., sau în anul 2010...
dupã Hristos, ar trebui sã înþelegem cã:
„De 2009 ani încoace, Dumnezeu
încearcã sã mântuiascã lumea.“ Cãci
la intrarea Sa în timpul nostru, Hristos
poartã pe umerii Sãi  greutatea vieþii
noastre. Aceasta de fapt este noutatea
creºtinismului: Cineva poartã pe umerii
sãi firea noastrã cea cãzutã, ducându-o
spre transfigurare, spre mântuire.

Având aceastã conºtiinþã, înþele-
gem cã ne putem uni cu Dumnezeu,
dar cu Dumnezeu întrupat – Iisus
Hristos – pentru cã El aparþine, prin
întrupare, celor douã lumi: realitatea
lumii telurice (terestre) ºi a celei
transcedentale (cereºti). Acest adevãr
este fundamental experienþei Sf. Pavel,
precum ºi al celor care trãiesc misterul
lui Hristos în toate perioadele istoriei
creºtinismului. Drumul cãtre Tatãl nu
poate trece decât prin Fiul: „Nimeni nu
vine la Tatãl decât prin Fiul...Eu sunt
uºa, zice Hristos, cine intrã prin uºa
aceasta se va mântui.“ (Ioan 10, 9)

Prin repetarea neîncetatã a
diferitelor rugãciuni isihaºtii, ajung la o
experienþã misticã înaltã, extazul mistic.
Aceºtia, dupã unii autori de literaturã
teologicã comparatã, pot fi comparaþi cu
cei care realizeazã starea de liniºte în
religile asiatice, însã nu-i nicio asemãnare
între starea de liniºte isihastã ºi cea
budistã, spre exemplu. În formula
isihastã se repetã fãrã încetare numele
lui Iisus Hristos, Cel ce S-a nãscut ºi a
trãit pe pãmânt. Acest hristocentrism
diferenþiazã radical experienþa misticã
realizatã prin rugãciunea isihastã faþã de
contem-plarea yoghinã sau alte
experienþe religioase. Pentru cã în

experienþa isihastã nu e vorba numai de
o concetrare a raþiunii, de o meditaþie,
fie ea transcendentalã, ci de o întâlnire
a persoanei cu Hristos care este mai
presus de orice realitate a lumii.

Îmi amintesc de experienþa unui
pãrinte îmbunãtãþit al Sihãstriei, care
din când în când întorcea capul, pentru
cã i se pãrea cã din spate îi vorbeºte
Hristos. Când se întorcea vedea un alt
cãlugãr care se ruga. Apoi când
revenea cu faþa în poziþia iniþialã din nou
se repeta aceeaºi imagine. Experienþa
este adevãratã, dacã ne gândim cã
drumul spre Hristos este prin celãlalt
care este în comuniune misticã cu
mine.

Fãcând comparaþii cu unii înþelepþi
ai lumii, întemeietori de religii sau
sisteme filozofice existenþialiste,
Hristos n-a lãsat nimic scris. El doar a
vorbit, întrucât ºtia cã doar cuvântul,
logosul, poate fi creator. „Eu sunt cu
voi pânã la sfârºitul veacurilor.“; iar
atunci când a simþit cã pãrãseºte
aceastã lume coruptibilã a spus: „Nu
vã voi lãsa orfani. Voi veni la voi...“ Deci,
El continuã sã fie cu noi. Cea mai
profundã experienþã a creºtinismului se
construieºte pe prezenþa eternã a Lui
Hristos, restul nu-i decât adaos
artificial. Mai mult decât atât, în
creºtinism existã ºi teologia icoanei
care ne conduce permanent cu gândul
la prototip.

Religiile lumii constituie o parte din
cultura universalã. Ele s-au nãscut din
elanul spiritului uman cãtre eternitate,
cãtre valorile care nu pier odatã cu
civilizaþiile. Însã în creºtisnim energia
necreatã vine de sus, din cer. De aceea,
cum spunea un teolog contemporan
(Alexandru Men) creºtinismul nu-i o
religie printre celelalte ci „criza tuturor
celorlalte religii.“ Într-adevãr creºti-
nismul se ridicã mai presus de toate
religiile. Sf. Pavel a sesizat spunând:
„Omul nu se îndrepteazã prin faptele
legii, ci numai prin credinþa în Iisus
Hristos.“ (Galateni 2, 16).

Ce semnificã aceste vorbe
inspirate? De ce nu se poate îndrepta
omul prin împlinirea legii, prin reguli sau
rituri religioase. De ce nu sunt ele
necesare? Nu putem spune cã nu sunt
necesare. Legea Vechiului Testament
a fost totuºi un pedagog cãtre Hristos.
Riturile care au împodobit-o au fost
mijloace ale culturii ºi educaþiei. În
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religiile pãgâne oamenii au creat
ritualuri, câteodatã în urma unei viziuni,
sau câteodatã în urma unei erori
psihologice.

Dar, ce vor sã spunã, deci,
cuvintele „se va îndrepta“, adicã justifica,
mântui..... „prin faptele legii“? Acest fapt
semnificã a uni viaþa sa efemerã, tempo-
rarã, cu nemurirea ºi cu Dumnezeu. A
comunica cu sau în viaþa lui Dumnezeu.
Setea acestei comuniuni palpitã în noi,
dar este ascunsã, latentã. Putem s-o
chiar refulãm într-un ungher al fiinþei.
Pavel apostolul spune cã legea
Vechiului Testament este sfântã ºi
bunã, cãci Dumnezeu a dat-o prin
inspiraþia Duhului Sfânt. Cu toate
acestea, „doar prin credinþa în Hristos
putem comunica cu Dumnezeu“.
Cuvintele acestea oare înseamnã a
vedea doar realitatea existenþei pe
pãmânt a unui om numit Iisus Hristos?
Dar aceasta nu-i credinþã, ci cunoaºtere
la nivel raþional, uman. Contemporanii
cu Iisus îºi aminteau despre El.
Evangheliile au lãsat mãrturii autentice
asupra istoricitãþii lui Iisus Hristos. Chiar
ºi istoricii de astãzi nu neagã existenþa
istoricã a lui Iisus, spunând cã este un
mit, sunt condamnaþi la scarã uni-
versalã. Doar în unele pãrþi mai existã
aceastã sumbrã concepþie.

Dar ce înseamnã totuºi a crede în
Iisus Hristos? Ce e credinþa în El? Oare
a crede înseamnã a adera la ideea cã
El a existat? Este suficient acest fapt?
Nu, pentru cã hristologia nu-i simplã
teorie, ipotezã, sistem adoptat. A crede
în Iisus Hristos e ceva mai mult. Pentru
argumentare trebuie mai întâi sã ne
servim de credinþa din Vechiul
Testament.  Credinþa s-a nãscut atunci
când Avraam a spus „Da“ lui Dumnezeu,
ºi a acceptat apelul Sãu sã fie tatã al
multor neamuri (generaþii). În ebraicã
cuvântul credinþã vine de la noþiunea
„emuna“ din care a derivat „omen“ care
înseamnã „credincioºie“, „fidelitate“, iar
noþiunea „credinþã“ este foarte aproape
de aceste douã noþiuni. Dumnezeu e
fidel promisiunii Sale, deci ºi omul
trebuie sã fie credincios lui Dumnezeu,
în ciuda pãcãtoºeniei ºi slãbiciunilor
sale. Dar cãrui Dumnezeu? Credincios
unui Dumnezeu ascuns, neºtiut, invizi-
bil, impenetrabil? Nu, unui Dumnezeu
Care Se manifestã în Persoane de
comuniune ºi comunicare. Hristos, prin
Persoana Sa ne descoperã un alt

aspect al lui Dumnezeu. El nu pronunþã
aproape noþiunea de „Dumnezeu“. El Îl
numeºte pe Dumnezeu „Tatã“. În timpul
vieþii terestre Iisus utilizeazã acest
apelativ – Tatã – care este ceva
apropiat, scump, suav. Hristos voieºte
sã ne descopere pe Dumnezeu ca pe
un Tatã ceresc, iar oamenii sã fie fraþi
ºi surori ai aceluiaºi Pãrinte – Tatã
iubitor ºi bun.

Harul, energie necreatã
ºi transfigurãtoare

Deci Dumnezeu e Tatãl nostru al
tuturora. De aici misterul Evangheliei
care urmãreºte sã reveleze marea
noutate adusã de Isus. Însã fiecare
din noi ºtie cât de slãbãnog este ºi
câte rãutãþi sunt înrãdãcinate în inimã.
Or este o forþã pe care Hristos ne-a
lãsat-o pe pãmânt, ºi care ni se oferã
plenar ºi gratuit. Aceasta ne ajutã sã
ne izbãvim din mrejele pãcatului. Este
vorba de harul Duhului Sfânt, energia
necreatã ºi  dinamizantã a lui
Dumnezeu. Este vorba de harul
Duhului Sfânt, energia necreratã ºi
dinamizatã a lui Dumnezeu. Este
darul pe care nu îl câºtigãm prin
eforturile proprii, ci ni se oferã gratuit.
Efortul nostru trebuie sã fie împotriva
pãcatului ca harul sã vinã în mod
gratuit. De aici diferenþa mare,
fundamentalã, între creºtinism ºi alte
sisteme religioase, spre exemplu
yoga, care afirmã cã omul este
capabil sã ajungã la Dumnezeu
forþând uºa voinþei proprii. Creºti-
nismul sunã cu mult mai diferit: „Poþi
într-adevãr sã ajungi la perfecþiune,
însã niciodatã nu poþi sã-L atingi pe
Dumnezeu, ceea ce este El în esenþa
Sa“. Dumnezeu se dãruieºte atât cât
voieºte ºi cum voieºte. Putem fi chiar
Dumnezei, dar în dimensiunea harului
care ne este dat. Aºadar harul depã-
ºeºte Legea, exerciþiul, concetrarea.
Legea este primul stadiu al unei
religii, perioada copilãriei: „Tu nu poþi
face sau trebuie sã faci asta sau
asta...“ ca ºi un copil care învaþã
primele reguli ale existenþei. E nevoie
regulã, dar pentru formarea iniþialã.
Însã harul vine apoi, dupã îndelungi
efortur i  inter ioare pr in care se
realizeazã unirea cu Dumnezeu. Harul
este o viaþã nouã. Acesta este creºti-

nismul. Restul nu-i decât istorie,
cadru, culturã, sistem.

Esenþa credinþei creºtine este
punerea în valoare a persoanei umane.
Este victoria luminii asupra morþii, care
se descoperã lumii prin Noul Testament.
Noul Testament este stejarul care s-a
dezvoltat dintr-o ghindã nesemnificativã.
Noul Testament face sã creascã istoria
ca drojdia în pâine, încât Împãrãþia lui
Dumnezeu se manifestã în interiorul
fiecãrui om, stãpânit de har.

De aceea, atunci când cineva
împlineºte binele, când iubeºte, când
contempleazã frumuseþea lucrurilor,
când resimte plenitudinea vieþii,
Împãrãþia lui Dumnezeu a fost deja
atinsã. Ea nu-i într-un viitor îndepãrtat,
nici într-o meditaþie futurologicã. Ea
existã aici ºi acum. Hristos a spus
cã Împãrãþia lui Dumnezeu va veni, dar
deja a venit! Judecata lui Dumnezeu
va veni, dar deja a început: „Acum
este judecata lumii acesteia.“ „Acum“,
adicã din momentul în care s-a
proclamat Evanghelia în lume. Hristos
a mai zis: „Iar aceasta este judecata,
cã lumina a venit în lume ºi oamenii
au iubit întunericul mai mult decât
lumina, cãci faptele lor sunt rele“ (Ioan
3, 19). Aceastã judecatã, deci, a
început în timpul predicii de pe Munte
în Galileia, Ierusalim, pe Golgota. A
continuat, apoi în Imperiul Roman,
Europa, Asia, America, în tot
pãmântul unde s-a propovãduit
Evanghelia lui Hristos. Judecata va
continua permenent, atâta vreme cât
istoria umanitãþii continuã.

În concluzie dacã ne punem încã
întrebarea în ce constã esenþa
creºnismului, trebuie sã rãspundem:
Creºtinismul este umanitatea unitã cu
Dumnezeu. Este uniunea spiritului
uman, bornat ºi limitat de timp, la
spiritul divin infinit. Este sfinþenia trupului,
cãci din momentul în care Fiul Omului
ºi-a asumat bucuriile, suferinþele,
iubirea ºi efortul nostru, putem accede
la unele atribute ale Sale.

Creºtinismul este sfinþenia
universului, victoria asupra rãului ºi
asupra morþii. Aceastã victorie a început
de la Naºterea Domnului, se continuã
prin Înviere ºi sfârºeºte în infinit. Amin.

+ Ioachim BÃCÃUANUL
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experimental. Probabil unii au vrut să
fim noi „mai catolici decât Papa“. De
asemenea, se subliniază că acţiunea a
început fără o bază legislativă temeinică,
fără o promovare mass-media corespunzătoare şi
mai ales fără o dezbatere pe larg cu societatea civilă
(incluzând aici şi Biserica). O altă menţiune făcută în
studiu este aceea că „nicio lege sau normă naţională,
europeană sau internaţională nu garantează discreţia,
securitatea absolută a datelor înscrise în cipul biometric
şi nici nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar
utiliza în alte scopuri sau ar comite erori tehnice sau
neglijenţă în securizarea datelor“, ceea ce desigur
ridică mari semne de întrebare şi îngrijorare.

Cât priveşte scopul cipurilor în studiu se
precizează că ele sunt menite să înlocuiască deja
cunoscutul cod de bare de pe produse şi mărfuri şi
să „controleze pozitiv“ individul pentru a-l „proteja“
şi a creşte securitatea, fără însă a se lua în
considerare şi vulnerabilitatea sistemului
(demonstrată de altfel de specialişti).

Sunt într-adevăr prezentate şi câteva avantaje
ale acestui sistem, dar comparându-le cu mult mai
numeroasele dezavantaje şi puncte slabe vom
observa că balanţa este înclinată în direcţia negativă.

Avantajele sunt prezentate din punct de vedere
economic şi comercial (identificarea mai rapidă şi livrarea
mărfurilor, reducerea timpului de cumpărare, eficien-
tizarea producţiei etc.), din punct de vedere militar
(precizie şi eficienţă în atingerea obiectivelor militare,
spionaj etc.) şi din punctul de vedere al evidenţei,

identificării şi ajutorul unei persoane în caz de urgenţă
(exemplu: conectarea la baze de date ce permit
obţinerea de informaţii vitale despre persoana în cauză).

Mult mai multe sunt însă dezavantajele prezentate
în studiu. Vom cita câteva dintre ele:

- „Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de
către orice cititor fără să fie specializat, doar cu un
simplu calculator performant, putând fi sparte orice date
în timp extrem de scurt şi deci modificate şi falsificate.“

- „Controlul total asupra persoanelor. Cu
ajutorul cipului se poate şti în orice clipă unde
suntem, cu cine suntem, ce facem, tranzacţii
financiare, rute de călătorie etc.“

- „Cipurile nu pot fi detectate de simţurile umane,
adică nu pot fi evitate.“

- „Implantarea cipurilor poate provoca cancer
în multe cazuri.“

- „Cipurile sunt sensibile la anumite tipuri de
radiaţii sau la contactul cu surse de electricitate.“

- „Cipurile sunt o sursă de informaţie
gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de
spionaj la toate nivelurile, iar datele personale
pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute
publice, fie din neglijenţă, fie intenţionat.“

- „În mod paradoxal, cipurile biometrice
diminuează siguranţa unei ţări în loc să o întărească,
aşa cum se spune. Ele permit accesul pe baza

(urmare din p. 2)

Programul pelerinajului - 13 nopţi 14 zile:

1. Duminică – 01.11.2009 – Henri Coandă
(19.20) - Tel Aviv (21.55), transfer
Nazareth;

2. Luni – 02.11.2009 – Nazareth, Nain, Muntele
Tabor;

3. Marţi – 03.11.2009 – Muntele Fericirilor,
Tabga - locul înmulţirii pâinilor, Capernaum,
se trece cu vaporaşul Marea Galileii, Ein
Ghev, Yardenit – Iordan, Cana Galileii;

4. Miercuri – 04.11.2009 – Sf. Liturghie -
Nazareth, Haifa - Muntele Carmel – Peştera
Sf. Ilie, Gradinile Baha‘i, Caesarea, Jaffo –
Bis. Sf. Petru, Lida – Mormântul Sf.
Gheorghe, Jerusalem;

5. Joi – 05.11.2009 – Betfaghe, Muntele
Măslinilor (Biserica Rusească, Mica Galilee,
Domul Înălţării, Dominus Flevit, Maria
Magdalena), Grădina Ghetsimani (Biserica
Naţiunilor , Mormântul Maicii Domnului);
Scăldătoarea Siloam, Biserica Lepădării lui
Petru, Zidul Plângerii.

6. Vineri – 06.11.2009 – Drumul Crucii –
Biserica Sfântului Mormânt, Muntele Sion

paşaportului altcuiva, fără a fi nevoie ca el
să fie de faţă, pentru că nimeni nu te mai
verifică fizic, totul bazându-se pe sistem.“

- „Autentificarea biometrică se
poate realiza şi atunci când persoana
deţinătoare a documentelor biometrice

este moartă; e nevoie de mâna lui, spre exemplu,
sau de un ochi pentru a intra într-un sistem.”

Concluzia pe care o desprinde autorul studiului
exprimă în mod clar ideea că sunt destule semne de
întrebare privind această problemă şi că, într-adevăr,
sunt multe considerente desprinse din învăţătura Bisericii
care nu converg înspre implementarea acestor proiecte
şi generalizarea lor asupra persoanelor umane: „A
permite ca chipul nostru să fie «clonat electronic» şi
înregimentat în cipuri şi apoi manipulat după bunul
plac al cuiva înseamnă a «amaneta» ceea ce nu
ne aparţine şi a diminua identitatea noastră iconică
(n.r. ca şi chip al lui Dumnezeu) care este unică, la
un număr într-o bucată de plastic“.

Nu putem şti până la urmă în ce direcţie vor
evolua lucrurile în această problemă, însă nădăjduim
că având ca „ancoră tare şi neclintită“ credinţa în
Mântuitorul Iisus Hristos şi Biserica Sa şi mai ales
mărturisind această credinţă, vom putea accede în
veşnicia şi Împărăţia lui Dumnezeu garantate prin
cuvintele Mântuitorului către ucenicii Săi şi către noi
toţi: „Aşadar nu vă temeţi… Oricine va mărturisi
pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea
oamenilor, şi eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui
Meu, care este în ceruri.“ (Matei X, 31-33)

(Foişorul Cinei, Biserica Adormirii Maicii
Domnului, Mormântul lui David),
Scăldătoarea Vitezda – Biserica Sf. Ana,
Betania – Mormântul lui Lazăr;

7. Sâmbătă – 07.11.2009 – Sf. Liturghie –
Jerusalem, Ierihon – Aşezământul
Românesc, Muntele Ispitirii (Carantania),
Mănăstirea Sf. Gheorghe - Hozeva – Sf.
Ioan Hozevitul, dudul lui Zaheu, , deplasare
Eilat;

8. Duminică – 08.11.2009 – Eilat – Aquarium,
Taba – Egipt, Mănăstirea Sf. Ecaterina –
Sinai;

9. Luni – 09.11.2009 – ora 02.00 se urca pe
Sinai, Mănăstirea Sf. Ecaterina - Taba;

10.  Marţi – 10.11.2009 –  Taba – se trece cu
vaporul în Jordania la Aqaba, excursie cu jeep
in Wadi Rum (http://www.wadirum.jo/), Petra ;

11.  Miercuri – 11.11.2009 – se vizitează Petra
http://www.nabataea.net/petra.html , apoi se
merge la Amman;

12.  Joi – 12.11.2009 – Madaba - Măn. Sf.
Gheorghe, Muntele Nebo, se intra in Israel,
Mănăstirea Sf. Gherasim de la Jordan,
Qumram, Marea Moartă, Jerusalem;

13.  Vineri – 13.11.2009 – Mănăstirea Sf. Sava,
Mănăstirea Sf. Teodosie, Betleem,
Mănăstirea Sf. Ilie;

14.  Sâmbătă – 14.11.2009 – Ain Karem – patria
Sf. Ioan Botezătorul, Mănăstirea Sf. Cruce
din Jerusalem; program liber.

15.  Duminică – 15.11.2009 – ora 00.55 plecare
din Tel Aviv – 04.00 Bucureşti

3 nopţi Nazaret, 5 nopţi Jerusalem, 1 noapte Eilat,
1 noapte Taba, 1 noapte Sinai,
 1 noapte Petra, 1 noapte Amman.

PREŢ: 1350 dolari

În preţ sunt cuprinse: toate taxele, intrările la toate
obiectivele, cazarea, 3 mese pe zi (fără băuturi)
- pachetul este în regim full board, bacşişurile
care sunt obligatorii (50 $ / pers).
Nu este inclus: transportul dus-întors Oneşti –
Bucureşti (~150 ron), biletul de avion (345 �),
asigurarea medicală (~ 35 ron).

Info:  – PREOT VASILE PANŢIRU –
 0744 605871

Detalii despre celelalte pelerinaje organizate pe
www.protoieria-oneşti.ro

 PELERINAJ ÎN ISRAEL, EGIPT ŞI JORDANIA ÎN PERIOADA 01-15 NOIEMBRIE 2009
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În perioada 26 mai-5 iunie, curent,
a fost organizat, în cadrul Patriarhiei
Române, un pelerinaj în patria Sfântului
Vasile cel Mare, Capadocia, ºi la
Bisericile Apocalipsei.

În prima zi s-au vizitat catedrala
Sfânta Sofia, Bazilica Cisterne, Palatul
Sultanilor Top Kapi (care adãposteºte
mâna Sfântului Ioan Botezãtorul, toiagul
lui Moise, sabia lui ªtefan cel Mare etc.),
apoi Biserica Sfânta Irina, în care s-au
þinut lucrãrile Sinodului II Ecumenic, în
prezent închisã publicului. În continuare
s-a vizitat Mãnãstirea Chora ºi
închisoarea Yedikule unde au fost închiºi
ºi torturaþi Sfinþii Brâncoveni.

În a doua zi, 28 mai, pelerinii au avut
ocazia sã participe la slujba Sfintei Liturghii,
oficiate în Catedrala Patriarhiei Ecumenice
„Sfântul Gheorghe“, slujba fiind oficiatã de
Preafericitul Pãrinte al BOR însoþit fiind
de PS Dr. Casian Crãciun, Episcopul
Dunãrii de Jos ºi PS Ciprian Câmpineanul,
Episcop Vicar Patriarhal, asistând la Slujbã
ºi PS Macarie Drãgoi, Episcopul Europei
de Nord, din partea greacã fiind
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul
Ecumenic ºi trei ierarhi greci din cadrul
Patriarhiei Ecumenice.

Apoi s-au vizitat Biserica Vlaherne
ºi Biserica Româneascã Sfânta
Parachevi, ctitoria domnitorului
Constantin Brâncoveanu. Pe searã s-a
efectuat o croazierã în strâmtoarea
Bosfor ce uneºte Europa ºi Asia.

Urmãtoarea zi a fost destinatã
deplasãrii de la Constantinopol la
Capadocia, cale de 800 km, trecând prin
oraºul Ankara (fosta Ancyra) încreºtinatã
de Sfântul Apostol Pavel. A urmat vizitarea

bazilicilor din
Muzeul Na-
tural Goreme
ºi Chilia Sfân-
tului Simeon
Stâlpnicul
(Pasa Bagi).

S e a r a
am participat
la Vecernia
din Musta-
fapasa care
a fost oficia-
tã de PF Da-
niel ºi Sancti-

tatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.
În ziua de 31 mai am participat la

Sfânta Liturghie de la Biserica Ortodoxã
din Mustafapasa care a fost oficiatã de
Întâi Stãtãtorii celor douã Biserici, fiind
înconjuraþi de un sobor de ierarhi, preoþi
ºi diaconi. Dupã Sfânta Liturghie din
oraºul subteran Kaymakli, Biserica
Sfântul Grigorie în Kayseri (Cezareea
Capadociei).

Grupul însoþit de PS Macarie Drãgoi
a plecat spre Pamukkale, trecând prin
Axarai (fosta Cetate Nazianz) ºi Konia
(fosta Ikonium), apoi Cetatea Hieropolis
ºi Biserica
ridicatã în
locul mar-
tiriului Sfân-
tului Apostol
Filip, precum
ºi Cetatea
C o l o s s a e
(Coloseni).

A urmat
plecarea la
Kusadasi, în
drum vizi-
tându-se rui-
nele Bisericii
din Laodi-

ceea (amintitã în Apocalipsa), apoi
ruinele Bisericii Colose, cãrora Sfântul
Apostol Pavel le trimite o Epistolã.

În ziua de 3 iunie s-a vizitat Cetatea
Efes, (cu Biblioteca lui Celsus), Marele
Teatru, în care a predicat Sfântul
Apostol Pavel, Biserica Dubla, în care
s-a þinut Sinodul III Ecumenic. Apoi s-a
vizitat Casa Maicii Domnului ºi Biserica
care adãposteºte Mormântul Sfântului
Ioan Evanghelistul.

În penultima zi am plecat spre
Canakkalae, în drum oprindu-ne la Izmir
(fosta Smyrna), unde am vizitat Biserica
Sfântul Policarp, construitã pe locul unde
acesta a fost martirizat, ºi la Pergam,
unde am vizitat Cetatea Anticã ºi rinele
legendare Cetãþii Troia.

Cãlãtoria s-a încheiat prin trecerea
cu feribotul a strâmtorii Dardanele prin
Marea Egee ºi Marea Marmara.

Locurile vizitate ne-au amintit nouã
tuturor, istoria Imperiului Bizantin,
înflorirea sa ºi în acelaºi timp, cãderea
sub ocupaþia turcã. A rãmas pentru
fiecare din noi un moment de aducere
aminte, sfinþenia lãsatã de Sfinþii Apostoli
ºi urmaºii lor,

Fie ca acest pelerinaj sã aducã
fiecãruia dintre noi jertfa primilor creºtini
ºi îndemnul spre rugãciune ºi ostenealã.

Stareþ,
Protos. Claudiu PANÞIRU
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Un paradox al lumii noastre este
acela dat de copiii noºtri, care adesea
ne dau niºte lecþii de viaþã foarte scurte,
dar foarte revelatoare, þinând cont de
atitudinea lor în diverse situaþii ºi de
rãspunsurile pline de înþelepciune pe
care le formuleazã în anumite momente.

Realitatea este cã noi, cei din jurul
copiilor – pãrinþi, bunici, alte rude,
prieteni sau doar cunoscuþi – trebuie sã
fim permanent un exemplu pozitiv, de
netãgãduit, astfel încât cei mici sã
devinã mari din toate punctele de
vedere: fizic, pentru cã aºa este cursul
vieþii, dar mai ales spiritual ºi moral.

Este un mare talent al pãrinþilor în
a ºti sã-ºi educe BINE copiii, însã deºi
nu existã o „ºcoalã a pãrinþilor”, aºa
cum se spune în popor, „meseria de
pãrinte se învaþã”. Aºa o fi, dar uneori
tinerii pãrinþi nu au de unde învãþa, decât
din experienþã, adicã de obicei prin
creºterea primului copil ºi adesea, pe
seama lui, se învaþã minte.

 Pãrerea mea, deºi e posibil sã nu
fie acceptatã de unii, e cã societatea are
o „micã” scãpare în privinþa asta. Greºeala
unei educaþii superficiale se adânceºte
de la o generaþie la alta  cu atât mai mult
cu cât sfaturile specialistului în educaþia
copilului lipsesc, iar ceea ce se prinde
„din zbor” sau chiar din experienþã este
uneori prea puþin.

De ce ar fi nevoie de o „ºcoalã a
pãrinþilor”? Pentru cã spiritualitatea
trebuie aplicatã ºi fãcutã sã rodeascã prin
tinerele vlãstare ale noastre, care - de ce
sã nu recunoaºtem deschis? -  reprezintã
cel mai valoros dar al familiei. Foarte
multe laturi ce stau la bazã în formarea
micuþului creºtin sunt de fapt aceste
aspecte ale moralitãþii creºtine, fãrã de
care etica societãþii ar decãdea. Aceastã
formare presupune existenþa unor etape
clare ce pot fi urmãrite atât din exteriorul
familiei, cât ºi din interiorul ei.

În primul rând Dumnezeu
binecuvânteazã, prin Taina Sfintei
Cununii, unirea celor doi: femeia ºi
bãrbatul, pentru ca dragostea ºi
legãtura dintre ei sã aibã drept rod
COPILUL, fiind considerat pe bunã
dreptate un dar de la Dumnezeu.

Astfel familia trebuie sã aibã o viaþã
duhovniceascã exemplarã, curatã ºi sã
îi fie cãlãuzã permanentã credinþa în
Dumnezeu, întãritã suplimentar de

rugãciuni, post ºi fapte bune. Apoi
sãnãtatea fizicã ºi mintalã reprezintã o
altã condiþie necesarã pentru ca tinerii
cãsãtoriþi sã aibã copii.

A creºte un copil nu înseamnã doar
a-l hrãni, a-l spãla ºi a-l îmbrãca frumos,
ca sã-i fie bine, ci e nevoie de multe
alte ÎNDATORIRI morale ºi spirituale pe
care trebuie sã le îndeplineascã pãrinþii,
ducerea la îndeplinire a acestora
rãsfrângându-se direct ºi pe termen
lung asupra copilului, însã nu numai
asupra acestuia.

Încã de când este nou-nãscut
copilului i se impune un program (masã,
somn, baie etc.), deci pe mãsurã ce
creºte e bine sã fie consecvenþi mama,
tatãl ºi toþi cei din jurul sãu ca sã se
poatã impune ºi pãstra niºte reguli
constructive pentru cel în devenire.

Nu degeaba se spune cã pe copil
îl ai aºa cum þi-l formezi. Însã adesea
nici pãrinþii nu ºtiu ce vor sã facã mai
mult ºi mai bun pentru copiii lor, sunt
parcã într-o continuã „luptã”, sau o
dezlegare a misterelor.

Viaþa exemplarã a pãrinþilor pentru
copiii lor este un lanþ de virtuþi aplicate,
fiecare din zalele lanþului are un rol
hotãrâtor, mai ales cã întãreºte ºi
pãstreazã continuitatea. Acest aspect
pare minor sau de suprafaþã, dar este
în realitate de bazã , de profunzime,
deoarece ºi aici este ca în cazul unei
temelii fãcute pentru casã: dacã este
rezistentã, atunci casa va fi ºi ea
durabilã, adãpostind în siguranþã pe toþi
din familie ºi poate nu numai pe ei...

Micile gesturi pe care le copiazã
copiii de la parinþii lor sunt oglinda celor
ce îi educã zi de zi, pentru cã este o
realitate: noi, pãrinþii, suntem  primii
educatori ai odraslelor noastre. Din
instinct se laudã o mamã cã bãiatul sau
fata are nu ºtiu ce calitate fizicã sau
intelectualã, dar mai uºor poate sã vadã
cineva acest aspect. Poate  ar fi mai
interesant sã fie urmãritã conduita unui
copil în diverse situaþii: când mãnâncã
(nu doar în cadru festiv), când are de
aruncat un ambalaj ºi se aflã pe stradã,
când trebuie sã stea la rând ca sã
cumpere ceva sau sã intre într-o salã de
spectacole, cãnd e la grãdiniþã sau la
ºcoalã ºi trebuie sã se evidenþieze printre
colegi sau poate ºi în faþa unui cadru
didactic... Sunt multe alte situaþii în care

cei mici ai noºtri pot dovedi cine sunt ºi
cum sunt, dar ºi cum au fost educaþi.
Exemple asemenea ar gãsi orice pãrinte
conºtient cã BINELE copilului sãu este
un tot unitar ºi foarte complex, pe care
se bazeazã cea mai mare parte din viaþã.

Dupã ce am amintit de câteva specte
mai vizibile, meritã sã fie punctatã ºi latura
spiritualã. Aud adesea de la unii elevi, dar
ºi de la adulþi (fapt ce este mai grav) cã
nu au rãbdare sã stea ºi sã se roage la
Sfânta Liturghie, dar dacã nu ºtiu nici sã
se roage, e de înþeles acest necaz. E
adevãrat cã omul se poate ruga ºi acasã,
în tainã, „în cãmara lui”, dar exemplul
pãrinþilor de a se ruga în comunitatea din
naosul bisericii este cel mai puternic. În
plus trebuie sã li se explice micilor
rugãtori mãcar câteva dintre momentele
sfinte, pline de trãire duhovniceascã din
cadrul Sfintei Liturghii, dar ºi legate de
alte tipuri de slujbe ºi rugãciuni rânduite
de Sfânta Bisericã.

Moralitatea este propovãduitã prin
intermediul dreptei credinþe. De aceea
educaþia, la orice vârstã (chiar ºi
autoeducaþia valabilã de la un moment
dat ºi care pentru mine este foarte
importantã, punând în valoare voinþa
fiecãruia), este întemeiatã pe
spiritualitatea creºtin-ortodoxã. Pildele din
Sfânta Scripturã prin însãºi denumirea
lor au rolul de a orienta numai în sens
pozitiv conduita vieþii unui credincios.
Condiþia primarã constã în a le citi, a le
asculta, a le întelege, a le aplica ºi, mai
apoi, a le transmite ºi altora.

Aºadar vrând-nevrând trebuie sa
recunoascã toþi pedagogii de profesie
cã este cu adevãrat utilã baza educaþiei
copilului acasã, în familie, aºa dupã
cum, pe bunã dreptate este foarte
valabilã sintagma „cei ºapte ani de
acasã”. ªi aceasta se face doar prin
devotament ºi iubire faþã de copii,
împletite cu o informare de specialitate.
De aceea se spune: „cea mai grea
muncã este cea cu omul”. Argumente
sunt adunate de-a lungul timpului,
astfel cã am mai învãþat ºi din greºelile
altora, dar se pot adãuga la fiecare
experienþã de pãrinte, scopul final fiind
o educaþie aleasã ºi spiritualã, pentru
copii buni în toate sensurile cuvântului.

Prof. presb. Nicoleta MAZILU
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În faþa lui Dumnezeu, omenirea este
o unitate de persoane. O „mare“ de
oameni pe care El a creat-o din marea-I
iubire.

Fiecare persoanã în parte are
credinþa ei proprie, existenþa ei proprie,
dar care trebuie sã tindã spre mântuirea
propriului suflet, spre salvarea propriului
suflet din mâna vrãjmaºului, iar dupã
moarte, din cea a iadului. Dumnezeu l-a
înzestrat pe om cu inteligenþã, dar ºi cu
voinþã. Deci fiecare fiinþã umanã ar
trebui, prin propria-i voinþã, sã fie
ascultãtoare Creatorului, sã ducã o viaþã
sfinþitã ca sã-I placã Creatorului sãu, sã
lupte pentru mântuirea propriului suflet
cãci „trupul este muritor“, cum se spune
în multe cântãri la prãznuirea sfinþilor.

Pentru acest fapt, noi trebuie sã avem
credinþa puternicã. Credinþa este lumina
ochiului care ne lumineazã întreagã fiinþã,
conºtiinþa noastrã, poate adormitã în
somnul pãcatelor. O trezeºte, o îndeamnã
la trezirea sufletului, la strigãtul dupã ajutor
cãtre Creatorul sãu.

Omul trebuie sã fie conºtient cã
existã un Dumnezeu, un Creator, o
Divinitate Care are grijã de întreaga
omenire.

Ce trebuie sã facem noi decât sã
ne rugãm lui Dumnezeu sã ne dãru-
iascã înþelepciune, sã ne deschidã
mintea, inima ºi sufletul cãtre cunoaº-
terea Lui, ca astfel, cunoscându-L pe
Dumnezeu, sã ne întoarcem cu sme-
renie, cu pocãinþã cãtre Divinitatea
Atotputernicã ºi Atotcreatoare, datoritã
cãreia noi existãm ºi ne bucurãm de
bunãtãþile ºi frumuseþile acestei vieþi.

Mântuitorul Însuºi a spus: „Cel ce va
crede ºi se boteza se va mântui; iar acel
ce nu va crede se va osândi“. Deci
neapãrat este necesarã credinþa în
Dumnezeu ºi ca urmare credinþa adevã-
ratã, credinþa înþelegerii ºi a iubirii. Cel ce
este fãrã credinþã nu-I este pe plac lui
Dumnezeu, pentru cã un om necredincios
nu are sufletul ºi inima deschise cãtre
Dumnezeu, darãmite cãtre semenul sãu.
Sf. Ap. Iacob zice: „Credinþa fãrã fapte

este moartã“. Credinþa este aspectul
interior al sufletului omului iar faptele sunt
aspectul exterior al lui. Credinþa se
împlineºte prin fapte. Prin iubire, credinþa
îl poate mântui pe om.

Dar vai câþi sunt în zilele noastre care
nu cred în Dumnezeu, sau îºi spun creºtini
dar sunt numai cu numele ºi nu cu fapta!

Câþi sunt cei care îl urãsc pe aproapele
lor, îi fac rãu cu bunã ºtiinþã sau au inimile
împietrite faþã de cel aflat în suferinþã?
Unii se urcã peste cadavrele altora pentru
a se îmbogãþi, pentru a duce o viaþã de
huzur, de plãceri pãcãtoase. Alþii ucid
pentru bani sau pentru alte scopuri de
parvenire, pentru a ajunge pe scaune
înalte, iar restul lumii pentru ei nu existã.

Aceste fiinþe atât de decãzute
sufleteºte dar ºi moraliceºte sunt de plâns,
deoarece neavând nici o credinþã, nici un
Dumnezeu, vor fi þinute în lanþurile
plãcerilor amãgitoare ºi trecãtoare ºi în
întunericul necunoºtinþei, fiindcã plãcerile
pe care le oferã diavolul nu pot fi luminã
ci întuneric ºi nu vor scãpa uºor din ele.
Pânã când nu vor realiza cu mintea ºi cu
sufletul cã trãiesc pe o mare dezlãnþuitã,
marea pãcatelor ºi a plãcerilor acestei lumi,
ºi cã locuiesc într-o corabie ce poate fi
oricând scufundatã, deoarece nu este la
cârmã Mântuitorul, pierzându-ºi sufletele
pe vecie, nu vor putea fi mântuiþi.

Corabia adevãratã în care ar trebui
sã fie toþi oamenii este Sfânta Bisericã pe
care a întemeiat-o Însuºi Mântuitorul
Hristos ca pe o salvare a sufletelor noastre
din marea ispitelor acestei lumi himerice.

Privind ca o retrospectivã pe
mapamond, vedem cum credinþa este
fãrâmiþatã în zeci de confesiuni, care mai
bine zis se numesc secte, ºi cã este
înlocuitã cu necredinþa, cu minciuna, cu
ura etc. În unele þãri, credinþa a secat ºi
datoritã acestui fapt, iar acele popoare vor
suporta consecinþele neascultãrii lor de
Dumnezeu.

În România, care este numitã ºi
Grãdina Maicii Domnului, credinþa curatã
mai rezistã încã, deºi sectele ºi duºmanii
credinþei ºi-au întins tentaculele de

caracatiþe ºi la noi, vrând sã o sugrume.
Dar credinþa puternicã ºi curatã a
poporului nostru va tãia aceste tentacule
pentru ca sã nu se întindã mai mult. Însuºi
Dumnezeu nu le va îngãdui aceasta ºi
va opri acest act murdar pe care
duºmanii credinþei vor sã-l facã. Românii
au fost oameni credincioºi din vechime
luptând pânã la jertfire pentru credinþã ºi
neam. Exemple vii sunt: ªtefan cel Mare,
Mihai Viteazul, Mircea cel Bãtrân, Vlad
Þepeº ºi alþii care au rãmas pânã în
prezent figuri de oameni dârji ºi neînfricaþi
ce nu ºi-au plecat nici capul, nici neamul,
nici credinþa în faþa pãgânilor. Sã avem
credinþã puternicã în Dumnezeu ºi sã ne
rugãm ca sã rãmânem ºi noi ºi urmaºii
noºtri credincioºi lui Dumnezeu, neplecaþi
în faþa celor ce vor sã ne fure credinþa ºi
sã ne desfiinþeze neamul. „Doamne,
Pãrinte Atotputernic, Te rugãm ca
împreunã cu Domnul Iisus ºi cu Sfântul
Duh, cu rugãciunile Maicii Sfinte, sã
ocroteºti poporul nostru ºi pe toþi creºtinii
cu suflet curat, iar pe cei ce s-au depãrtat
de Tine ºi de credinþa cea adevãratã, Te
rugãm cu lacrimi sã-i întorci înapoi ca pe
oaia cea pierdutã ºi sã-i izbãveºti din
mâna vrãjmaºului! Amin!

Prof. Doina Maria SECUL

În fiecare an, în prima duminicã
dupã Adormirea Maicii Domnului,

la Biserica „Buna Vestire”
Rãducanu se oficiazã, dupã Sfânta

Liturghie, un parastas pentru
personalitãþi vrednice de amintire,

comemorare ºi neuitare ale culturii,
istoriei, ºcolii, Bisericii ºi neamului
românesc. Sunt aºteptaþi toþi cei

care vor sã înalþe un gând de rugã
pentru cei pentru care

poate nu se mai roagã nimeni.

Important
ºi de reþinut!
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Întreaga artã a lumii a izvorât din
virtuþi cardinale: speranþã, credinþã ºi
iubire, cu pãtrundere în profuzimile
umane, chiar dacã în timp lumea a fost
supusã prefacerii derutante în accepþia
moralitãþii, care uneori a încãlcat
regulile de aur ale vieþii creºtine.

Câteva cãlãtorii în spaþiul geografic
european, ne-au prilejuit ºi fericirea de a

vizita Peninsula italicã din Nord pânã în
Sud, în douã etape: anii 1991 ºi 1999.

Operele Renaºterii italiene ca
sublime monumente ale civilizaþiei, cu
miºcarea mirificã ºi mereu misterioasã,
remarcã actul de creaþie sculpturalã sau
picturalã a marilor maeºtri din vechimea
culturii universale.

În faþa unor opere de artã cu
prosternare simþi o comunicare astralã
ºi mai mult, o vorbire cu Dumnezeu.

La Milano, capodopera de peste
500 de ani a lui Leonardo da Vinci „Cina
cea de Tainã“ din sala de mese, trapeza
mãnãstirii Santa Maria delle Grazie,
este imaginea sacrã a întrupãrii divine,
temelia credinþei creºtine, care de fapt
ilustreazã pictural o semnificaþie
dogmaticã din Sfânta Scripturã, cu
instituirea Sfintei Euharistii, pilda de
smerenie ºi actualizare a misterului
pascal, când Mântuitorul Hristos, dupã
ce a spãlat cu smerenie picioarele
ucenicilor sãi, a luat pâine ºi vin în
mâinile Sale ºi, binecuvântându-le,
grãise celor 12 ucenici, ai Sãi apostoli:
„luaþi, mâncaþi, cã acesta este Trupul
Meu... beþi, acesta este Sângele Meu,

care se varsã spre iertarea pãcatelor
voastre...“ Aceastã rostire constituie
partea centralã a Liturghiei de duminicã
sau în sãrbãtorile speciale.

Pictura „Cina cea de Tainã“ în care
Leonardo da Vinci a dat imaginii o tentã
de fantastic cãtre smerenia divinã, în
bisericile ortodoxe se aflã la altar
deasupra uºilor împãrãteºti, deasupra

icoanei lui Hristos Învãþãtorul, Biruitorul
ºi Mântuitorul lumii. Prin conþinut biblic
este potirul sfinþeniei cu pâine ºi vin,
trup ºi sânge, jertfa iertãrii de pãcatele
omeniri înãlþatã deasupra spaime
noastre de enigme ºi moarte, de mister
fãrã cuvinte în zborul de la pãmânt la
cer – este feeria închipuirii sfinte aºa
cum în mister la rugãciune privim spre
Dumnezeu la porþile cerului.

În istoria bisericii „Cina cea de Tainã“
este un moment fundamental care va
culmina cu trãdarea ucenicului Iuda
Iscarioteanul, cu patimile ºi crucificarea
lui Hristos pe Golgota în anul 33. Toate
acestea dupã minunile sãvârºite de El,
în special minunea învierii lui Lazãr, când
a spus: „Vino afarã, Lazãre“. Dupã
înviere, Lazãr a mai trãit 30 de ani ºi a
fost îngropat în Cipru.

Minunea aceasta s-a petrecut
înaintea intrãriii triumfale a Mântuitorului
în Ierusalim întâmpinat de mulþimea de
evrei veniþi din Betania sã sãrbã-
toreascã Paºtile. Ierusalim, capitala
Israelului, Jerusalem, în ebraicã se
traduce „Pacea viitoare“ (când va fi pace
în Orientul Mijlociu - apropiat?! ).

În anul 1989, lunile martie ºi aprilie,
în preajma Sãrbãtorilor Pascale, m-am
aflat la Ierusalim, apoi cu facilitarea unei
cãlãtorii în Egipt pânã la Cairo.

Printre toate pelerinajele la locurile
sfinte, în complexul Sfântului Mormânt,
în Joia Mare din Sãptãmâna Patimilor,
am vãzut cum Patriarhul Ierusalimului în
odãjdii albe sclipitoare cu broderii colore,

înãlþat pe un podium, a
spãlat picioarele arhie-
reilor, fapt care aducea în
imagine smerenia desã-
vârºitã a Mântuitorului prin
spãlarea picioarelor celor
12 ucenici înaintea Sfin-
telor Patimi, morþii ºi Învierii
Sale... Acest periplu în
calitate de pelerin la Santa
Terra, l-am repetat în 1999-
2000 – „Anul Domnului“
când am simþit paºii lui
Dumnezeu pe pãmânt ºi
am primit diploma de
pelerin ºi Gramata.

 ªi pentru cã referinþa
centralã este „Cina cea de
Tainã“ picturã muralã în
frescã, cu puritatea

culorilor în autoportrete, fenomenul
esenþial fiind Dumnezeu ca trinitate: Tatãl
ºi Fiul ºi Sfântul Duh, reprezentat ca o
inspiranþie nobilã în reflecþia picturalã,
lucrare începutã în 1495 ºi terminatã în
1498, a lui Leonardo da Vinci, artist  ºi
savant enciclopedic, figurã impunãtoare
a Renaºterii europene, se poate preciza
cã opera sa este întruchiparea cea mai
fidelã a „omului universal“ ca pictor,
sculptor, arhitect, inginer ºi om de ºtiinþã
italian. Savanta sa compoziþie „Cina cea
de Tainã“ la biserica Santa Maria delle
Grazie, se întinde pe 40m3, înãlþime=
4m, lãþime=8m ºi 8 cm, – cu o tehnicã
desãvârºitã în expresivitatea figurilor în
culori irizate, lumini ºi umbre. În aceastã
savantã compoziþie Iisus pare singur ºi
resemnat, Matei este neliniºtit, Iuda
este surprinzãtor, Ioan dintre ucenici pare
calm, ca fiind cel mai iubit discipol al lui
Iisus Hristos... Privind aceastã operã pe
un întreg perete al bisericii ca un palat
sacru, cu o nobilã candoare spre
frumuseþea divinã, figurile ucenicilor în
luminã celestã parcã sunt venite din
infinit suspendate spre înalt, spre pronia
divinã ºi-þi simþi sufletul transfigurat, atât
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„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine,
că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“
(Matei 19, 14)

Dacă în episoadele revistei «Sarea
pământului» din 2008 am vorbit despre
etapele de creştere şi dezvoltare normală a
copilului din A.B.C.-ul bio-psiho-pedagogic,
imperios necesar de cunoscut de părinţi, sunt
tot mai mulţi factori, metode şi procedee ce
concură la educaţia copilului în formarea
«Omului» pentru societate, prin colaborarea
şcolii cu familia, având în vedere tematica ce
va urma:

„Contribuţia şcolii generale la
creşterea eficienţei muncii

educative cu familia“

1. Câteva consideraţii cu privire la situaţia
socială şi culturală a familiei şi mijloacele de care
dispun părinţii pentru educarea copiilor;

2. Deficienţe ale părinţilor ce apar în
procesul de educare;

3. Colaborarea şcolii cu familia, obiectiv
deosebit de important în formarea personalităţii
copilului;

4. Forme şi mijloace, metode şi procedee
folosite de şcoală în activitatea cu părinţii;

5. Contribuţia părinţilor în orientarea şcolară
şi profesională a copiilor.

1.a. Transformările structurale ale
populaţiei după ocupaţie

Cu toate că majoritatea satelor noastre
prezintă o serie de caracteristici locale care le
diferenţiază în funcţie de zona în care se găsesc,
ocupaţiile locuitorilor, obiceiurile, tradiţiile etc., din
punct de vedere al dezvoltării sociale ele au
trăsături comune.

În acest context, familia din mediul rural poate
şi trebuie să devină factor eficient în activitatea de
educare a copiilor şi tineretului, considerând că
felul omului de a fi, a gândi şi a trăi depinde de
ocupaţie, de munca pe care o prestează în
agricultură, în industrie etc.

Pentru a înţelege evoluţia structurală din
acest punct de vedere, am raportat-o la situaţia
din anul 1961, înainte de cooperativizarea ţării:

– ţăranii cu gospodării mici şi mijlocii, în
procent de 80 la sută populaţie activă care se
ocupau cu agricultura, viticultura, pomicultura şi
creşterea animalelor;

– muncitorii în procent de 15 la sută lucrau
la stat, CFR, Salina etc.:

– intelectualii în procent de 5 la sută, cadre
didactice, preoţi, funcţionari etc.

După 1961-1962, o parte a populaţiei
rurale, mai ales bărbaţii, îşi schimbă profilul
profesional, trecând din agricultură în industrie
care se dezvoltă intens.  Astfel, numărul celor din
agricultură se reduce la jumătate şi anume femeile
care lucrează la CAP.

1.b. Aspectele principale ale
situaţiei culturale a familiei

Această situaţie a determinat creşterea
nivelului de trai, dacă luăm în calcul veniturile
obţinute de membrii cooperatori cu salariile
bărbaţilor de la stat prin: construcţii de case din
cărămidă, mobilă, aragaz, frigider, maşină,
radio, TV, calculator, internet etc., spre o viaţă
civilizată ce nu se poate concepe în afara
creşterii nivelului de cultură la care şcoala a
avut cel mai important rol, în special pentru
ultimele generaţii (dacă ne referim la şcoala
generală din Viişoara) reflectată în situaţia
statistică pe un eşantion de zece generaţii
(1971-1981) Din  Monografia satului Viişoara,
pg. 123. În felul acesta as-a creat posibilitatea
ca fiecare cetăţean să posede o cultură
generală ce se transmite la nivelul acestui tip
de şcoală în funcţie de înclinaţii, aptitudini şi
dorinţele fiecărui absolvent de a urma şcoli de
tip superior.

Astăzi se poate aprecia că în toate familiile
din sat este unul sau chiar toţi foşti elevi care au
terminat şcoli de tip superior, ceea ce
caracterizează un grad superior de cultură, un
număr mare de intelectuali.

Cu toate acestea, în ultima vreme apar unele
aspecte negative în rândul populaţiei prin:

– scăderea natalităţii ce determină
desfiinţarea multor şcoli şi, ceea ce este mai grav,
scădere numărului locuitorilor acestei ţări;

– îmbătrânirea populaţiei prin numărul mare
de pensionari ce depăşeşte pe cel al populaţiei
active;

– plecarea tineretului la muncă peste hotare;
Şi atunci, care va fi viitorul naţiunii române?
De acea este imperios necesar de luarea

unor măsuri urgente pentru crearea locurilor de
muncă şi a condiţiilor de viaţă, prin participarea
tuturor factorilor decizionali şi responsabili, inclusiv
a Bisericii, pentru perpetuarea neamului românesc,
ca naţiunea română să dăinuie peste veacuri.

Dumnezeu să ne ajute!

Înv. Florica VLEJA

de mãsurat în bãtaia inimii; simþi cã te
apropii de Dumnezeu  cu fricã, cu
credinþã ºi cu dragoste, în adânci
meditaþii.

Leonardo da Vinci întors de la
Milano la Florenþa „Renaºterii“, picteazã
între anii 1501-1506 „Gioconda“, potret
de dimensiuni relativ mici, al frumoasei
Mona Lisa Gerardini, originalul expus
la Louvru - Paris, lângã care pãstrez o
imagine faþã de când vizitasem Franþa
cu oraºul luminã în 1996.

Leonardo da Vinci, fiind patrician
florentin, a pictat ºi alte compoziþii cu
subiecte biblice. Ca om de ºtiinþã ºi
inventator numeroase idei i s-au pus în
practicã în ultimile douã secole: aparate
de zbor, paraºuta, scafandrul, ascensorul
º.a. A trãit între anii 1452-1519.

Muzeul Louvru la Paris s-a deschis
în anul 1793 dupã ce douã secole a
funcþionat ca palat regal – construcþie
începutã de arhitectul Pierre Lescot în
1456. Este cel mai mare muzeu din lume
cuprinzând piese ale culturii ºi civilizaþiei
omenirii de peste 11000 de ani.

Prezentul modernizat cu tehnici
computerizate a folosit capodopera
„Cina cea de Tainã“ cu temã creºtinã
ca un ecran pentru un videoclip
deºãnþat, spectacol de sunet ºi luminã,
autor fiind excentricul regizor ateu
britanic, Peter Greenaway. La fel,
intrepretarea pe care a proiectat-o
romanul lui Dan Brown „Codul lui Da
Vinci“ care a redus înþelesurile picturii
la un aspect de intrigã ce a frustrat mulþi
artiºti. Pictura a fost resacralizatã dupã
ce Dan Brown a desacralizat-o. Cu
toatã opoziþia autoritãþilor italiene de la
Milano, permisiunea a fost acordatã în
scopul comercializãrii.

Acest aspect a fost relatat în presa
ziarului Romania liberã din iulie 2008.

Viaþa actualã, se poate spune cu
luciditate, este o evoluþie construitã numai
din tranziþie presãratã cu erori. Cine nu
luptã cu ele cu toate forþele sale nu ajunge
la adevãrul de credinþã, supremaþia divinã
care ne saltã din pierzanie.

În aceste versuri confuze ar trebui
sã nu uitãm legãtura personalã cu
Dumnezeu, prin Biserica, Mântuitoarea
noastrã. Prin credinþã ºi moralã sã
rezistãm, sã mãrturisim lui Dumnezezu
tot ce ne acuzã ºi ne ruºineazã, în dubla
realitate sã nu ne acceptãm mincina
ca pe servitute care corupe logica,
modul de a judeca ºi a ne judeca.

Dumnezeu este eterna noastrã
speranþã, cãci iubirea Sa desãvârºitã
le cuprinde pe toate.

Prof. presb. Ecaterina CAPOTÃ
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Într-adevãr, Dumnezeu ne învaþã cã ºi
diavolii se pot mântui, dacã vor….

Întrucât suntem în Postul Sfinþilor
Apostoli ºi în aceastã perioadã mai mult
ca oricând cãutãm sã ne îndreptãm viaþa,
sã facem fapte de pocãintã, am gãsit de
cuviinþã sã vorbesc despre un subiect care
pe mine m-a întãrit sufleteºte atunci când
l-am citit ºi vreau sã-l împart cu Dumnea-
voastrã… Este vorba despre unul din
dialogurile Sfântului Antonie cel Mare cu
diavolul…

„Marele între pãrinþii cei desãvârºiþi,
Cuviosul Antonie era înainte vãzãtor ºi, fiind
trecut prin ispitele drãceºti, socotea de
nimic meºteºugirile lor (…) ªi de multe
ori vedea cu ochii cei trupeºti chiar îngeri
ºi diavoli cum iau aminte la viaþa
omeneascã, nevoindu-se fiecare din ei sã
tragã de partea sa pe oameni. ªi atât de
mare era la fapte bune, încât certa ºi
batjocorea duhurile cele necurate ºi de
multe ori le izgonea pe ele…”

Astfel, aflãm din Proloage (Ed.
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, Vol. I,
pag.437-439) cã diavolul, luând chip de
om, s-a dus într-o zi plângând ºi tân-
guindu-se la Sf. Antonie…

 «Iar Dumnezeu –  vrând sã se ºtie
cã El nu-ªi întoarce faþa de la nici unul
din cei ce vor sã se pocãiascã, ci
primeºte pe toþi cei ce aleargã la El,
ºi  dând pildã ºi omului cu pãcate
grele cã El nu s-ar întoarce chiar ºi de
la diavolul, începãtorul rãutãþii, de ar
voi acesta cu adevãrat sã se pocãiascã
– a tãinuit, o vreme, sfatul drãcesc
bãtrânului, ca sã nu-l cunoascã. Drept
aceea, Cuviosul îl vedea pe cel ce venise
la dânsul curat, ca pe un om, iar nu ca pe
un diavol, ºi i-a zis: „Ce plângi aºa,
tânguindu-te din inimã, omule, sfãrâ-
mându-mi inima ºi sufletul cu lacrimile tale
cele multe?” Iar diavolul cel viclean a
rãspuns: „Eu, o Sfinte Pãrinte, nu sunt
om ci diavol, pentru mulþimea fãrãdelegilor
mele.” Iar bãtrânul l-a întrebat: „ªi ce voieºti
sã-þi fac þie, frate?” (Cã socotea Cuviosul,
cã pentru multa smerenie se numeºte el
pe sine diavol, Dumnezeu nearãtându-i lui
ceea ce se fãcea). ªi a zis diavolul: „De
nimic alta nu mã rog þie, Sfinte Pãrinte,
fãrã numai sã te rogi lui Dumnezeu cu
dinadinsul, ca sã-þi arate þie, adicã, de ar
primi pe diavol la pocãinþã, sau pocãinþa
lui cu totul n-o ia în seamã? Pentru cã
dacã va primi pe diavol, apoi mã va primi
ºi pe mine, cela ce am fãcut lucruri
asemenea cu el.” Iar bãtrânul i-a rãspuns:
„Precum voieºti voi face, însã sã te duci

astãzi la casa ta, iar dimineaþã sã vii aici
ºi-þi voi spune ce va porunci Domnul despre
aceasta.”

Deci, ducându-se diavolul ºi sosind
noaptea, ºi-a ridicat bãtrânul cuvioasele
sale mâini spre cer ºi s-a rugat lui
Dumnezeu, iubitorul de oameni, ca sã-i
arate lui de ar primi pe diavolul, dacã s-ar
întoarce la pocãinþã. ªi îndatã, îngerul
Domnului, stând înaintea lui, i-a zis: „Aºa
grãieºte Domnul Dumnezeul nostru: pentru
ce rogi a Mea stãpânire pentru diavol?
Pentru cã el este acela care a venit cu
vicleºug sã te ispiteascã.” ªi a zis bãtrânul
cãtre înger: „De ce nu mi-a descoperit
Domnul Dumnezeu, ci a ascuns aceasta
de la mine, încât sã nu cunosc vicleºugul
drãcesc?” Iar îngerul i-a zis: „Sã nu te
tulburi de aceasta, cãci este o minunatã
rânduialã a lui Dumnezeu, spre folosul
celor ce greºesc, ca, adicã, sã nu se
deznãdãjduiascã pãcãtoºii, care fac
multe fãrãdelegi, ci sã vinã la po-
cãinþã, ºtiind cã de la niciunul, care

vine la El, nu se va întoarce Preabunul
Dumnezeu, chiar când ar veni însuºi
diavolul vrãjmaº, cu adevãrat. Drept
aceea, când va veni la tine sã te ispiteascã
ºi te va întreba, sã nu te sminteºti de el, ci
sã-i zici astfel: „Iatã cã iubitorul de oameni
Dumnezeu niciodatã nu se întoarce de la
cel ce vine la El, chiar când diavolul ar
veni. Iatã, El fãgãduieºte a te primi pe tine,
numai de vei pãzi cele poruncite de El. Iar
când te va întreba: Care sunt cele
poruncite de El?, sã-i zici, astfel grãieºte
Domnul Dumnezeul: Te ºtiu pe tine
cine eºti ºi de unde ai venit ispitindu-
ne, cã tu rãutatea cea veche eºti ºi nu
poþi sã fii bunãtate nouã, ºi începãtor
al rãului de demult fiind, nu vei începe
acum a face binele. Cã, deprinzându-
te cu mândria, cum vei putea a te
smeri la pocãinþã ºi a afla milã? Dar,
ca sã nu ai acest rãspuns în ziua
judecãþii, cã voiai sã te pocãieºti ºi
nu te-a primit Dumnezeu, iatã ºi þie îþi
pune pocãinþã bunul ºi milostivul
Dumnezeu – numai dacã vei voi –
poruncindu-þi þie acestea: Sã stai
într-un loc, vreme de trei ani, ºi,
întorcându-te spre rãsãrit sã strigi cu glas
mare, ziua ºi noaptea, ºi sã zici astfel:
Dumnezeule, miluieºte-mã pe mine,
rãutatea cea veche! Iar aceasta sã o zici
de o sutã de ori. ªi iarãºi altã rugãciune:
Dumnezeule, mântuieºte-mã pe mine,
înºelãciunea cea întu-necatã, la fel, de
o sutã de ori sã o zici. ªi iarãºi:
Dumnezeule, miluieºte-mã pe mine,
urâciunea pustiirii sã o zici de o sutã de
ori ºi aºa sã strigi cãtre Domnul neîn-
cetat, cã nu ai trupeascã alcãtuire, ca sã
oboseºti ori sã slãbeºti. ªi, dupã ce vei
sãvârºi acestea cu gând smerit, atunci
primit vei fi în rânduiala ta cea dintâi ºi te
vei numãra cu îngerii lui Dumnezeu. ªi de
va fãgãdui sã facã aceasta sã-l primeºti
pe el la pocãinþã. Dar ºtiu cã rãutatea
veche nu poate a fi bunãtate nouã. ªi sã
se scrie aceasta pentru neamurile
viitoare, cã dintru aceastã întâmplare
oamenii foarte lesne se vor încredinþa
sã nu mai deznã-dãjduiascã de a lor
mântuire. ªi îngerul, acestea zicând
cãtre Cuviosul Antonie, s-a suit la cer.

Iar, a doua zi, a venit diavolul ºi Sfântul
i-a zis ce avea de fãcut… „ªi când le vei
face acestea, atunci te vei numãra a fi cu
îngerii lui Dumnezeu, întru aceeaºi slujbã
în care ai fost ºi mai înainte.”

Iar diavolul, lepãdând acel înºelãtor
chip al pocãinþei, a râs tare ºi a zis
bãtrânului: „O, cãlugãre, de-aº fi voit a mã

ÎNVIEREA
Pãcatul, spre-a fi ispãºit,
O, Fiul crucea ªi-a purtat
ªi, pe Golgota rãstignit,

El duhul Tatãlui ªi-a dat.

Dar ca din somn El S-a trezit
Când Tatãl a voit aºa

Lãsând mormântul dezvelit
ªi goi pe cei care-l pãzeau.

Mironosiþele venind
Aflat-au cã mormântu-i gol

– Unde-i comoara? – au strigat
Care viaþa ªi-a jertfit?

Dar îngerul le-a-nºtiinþat
Zicând: toþi sã vã bucuraþi
Hristos din morþi a înviat
Sã duceþi veste celorlalþi.

De-atunci în Casa Lui intrãm
În ziua Învierii

ªi din Preasfântu-I Trup gustãm
În dorul revederii.

Georgeta ANUÞEI
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numi eu însumi rãutatea cea veche,
urâciune a pustiirii ºi înºelãciune întunecatã,
apoi aº fi fãcut aceasta de la început, ca
sã mã fi mântuit. Acum, sã mã numesc eu
însumi rãutate veche? Nicidecum. ªi cine
ar zice aceasta? Pentru cã, pânã acum,
eu sunt minunat în isprãvi ºi toþi, de teamã,
se supun mie: cum, dar, aº putea sã mã
numesc eu singur urâciune a pustiirii ori
înºelãciune întunecatã? Nicidecum,
cãlugãre, nu, cã încã stãpânesc pe
pãcãtoºi ºi ei mã iubesc, eu sunt în
inimile lor ºi ei umblã dupã voia mea,
iar a fi rob netrebnic ºi prost în pocãinþã,
asta nu voiesc, bãtrâne, nu, nu , asta
sã nu fie, ca, adicã, din cinstea cea
mare, sã ajung întru atâta necinste.”
ªi, zicând acestea, ºi strigând, diavolul
s-a fãcut nevãzut. Iar bãtrânul, sculân-
du-se la rugãciune, a mulþumit lui
Dumnezeu, zicând: „Adevãrat ai zis,
Doamne, cã rãutatea veche nu poate fi
bunãtate nouã ºi începãtorul rãutãþilor nu
se face fãcãtor de bunãtãþi noi.”

ªi acestea, fraþilor, nu în deºert ne-am
sârguit a le spune vouã, ci ca sã cunoaºteþi
bunãtatea Stãpânului ºi milostivirea Sa,
cã dacã El este gata, ca ºi pe diavolul
sã-l primeascã la pocãinþã, apoi, cu cât
mai mult pe om, pentru care ªi-a vãrsat
ºi sângele. Eºti pãcãtos? Pocãieºte-te,
cã de nu, în primejdie eºti a merge cu
diavolul, în veºnica pierzare a gheenii,
nu cã ai greºit, cã toþi greºim ºi nu-i
nimeni fãrã de pãcat, decât numai unul
Dumnezeu, ci pentru cã n-ai voit a te
pocãi ºi a te ruga Judecãtorului înainte
de sfârºitul tãu. Iar dacã, fugind de
pãcat, vei plãcea Domnului, o, de câte
bunãtãþi te vei îndulci! Pentru cã,
întorcându-te la El înainte de sfârºit, vei
afla pe Judecãtorul milostiv ºi te vei
învrednici fericirii ºi cu îngerii cei
luminaþi te vei sãlãºlui, unde este
frumuseþea cea negrãitã a tuturor celor
împãcaþi cu Dumnezeu ºi veselia cea
pururea fiitoare. Pe care ºi nouã tuturor
fie a le dobândi, prin Hristos Domnul nostru,
Cãruia se cuvine slava, împreunã cu Tatãl ºi
cu Duhul Sfânt, acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor! Amin.»

Am þinut sã redau aproape integral
textul din Proloage pentru frumuseþea
graiului ºi a învãþãturii adânci ce o
transmite… Acest text este plin de
optimism pentru cei ce au conºtiinþã (care-i
mustrã pentru greºelile ce le fac la tot
pasul, dar nu-i lasã sã cadã în deznãdejde,
care este un pãcat greu), ºi sper cã îi pune
pe gânduri pe cei ce nu o au, ºi-i va
determina sã-ºi revizuiascã felul de a privi
lucrurile, viaþa în general…

Presb. Aurelia GENES

Mi-amintesc de o vizită a ta, mai demult,
când îmi destăinuiai întâmplări şi gânduri ale
tale şi, din când în când, te întrebai:

„Doamne, oare nu greşesc?“
M-a impresionat atunci grija ta de a gândi

şi înfăptui totul corect, după voia lui Dumnezeu,
dar abia acum îţi scriu.

Luaţi de preocupările zilnice, de acţiunile
ce nu mai contenesc să le îndeplinim, nu prea
ne punem întrebarea: oare e corect ce fac, ce
gândesc, ce spun?…Lucrăm noi după
învăţătura dată de Fiul lui Dumnezeu trimis
anume în lume ca să ne înveţe şi să ne conducă
spre mântuire?

Când ne înghesuim să fim primii (chiar şi
la miruit), ne gândim noi oare la fraţii noştri veniţi
la biserică să asculte şi să urmeze cele ce ni

Scrisoare deschisă Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,Dragã Marie,
se predică? Le dăm noi întâietate după vârsta
lor? Îi învăţăm noi şi pe copii ce este respectul
faţă de bătrâni, faţă de femei? Sau îi împingem
s-o luăm înaintea tuturor? Şi câte acţiuni ale
noastre sunt controlate, că ne întrebăm:
Doamne, oare nu greşesc?

Îl întrebi pe Dumnezeu, dar, de fapt, tu îţi
întrebi conştiinţa – acea fărâmă de dumnezeire
pusă de Tatăl Ceresc în noi. Dar ce este
conştiinţa? Este judecătorul nostru intern care
cumpăneşte între bine şi rău, frumos-urât,
moral-păcătos… Ea trebuie să fie mereu trează,
conştientă şi nu laşă, delăsătoare. Dintre toate
făpturile, numai omul are conştiinţă. Prin aceasta
se deosebeşte de celelalte vieţuitoare. N-ai
conştiinţă, nu eşti om!

Mi-amintesc nişte cazuri de totală lipsă de
conştiinţă.

Spunea cineva că-i muriseră puii de la o
cloşcă, fiindcă le dăduse să mănânce nu ştiu
ce iarbă şi că a sfătuit-o pe o vecină tânără să
dea acea iarbă păsărilor ei. «Dar era otravă!»
– zic eu. «Păi, da! Cum au murit puii mei, să
moară şi ai ei»… Oare aşa ne îndeamnă bunul
simţ? Aşa ne învaţă Biserica noastră?…

Alt caz. O femeie îmi povestea că,
lucrând la o fabrică de făină, împreună cu o
colegă, vindeau pe ascuns de director. Într-o
zi, pentru a-şi socoti şi împărţi banii, s-au
ascuns într-un malaxor ce li se păruse oprit.
Cum au intrat s-a pus în mişcare şi le-a
schilodit vizibil peste ani.

«Cum ai socotit aceasta, ca pe o pedeapsă
a lui Dumnezeu?» – o întreb eu. «A! Nu! Că
doar făceam un bine omului, dându-i făina mai
ieftin ca la magazin».

Am rămas uluită aflând că nu are conştiinţă
deloc. Nu-şi pusese niciodată întrebarea:
«Doamne, oare nu greşesc?»

Revenind la tine, dragă Marie, mă bucur
că-ţi pui mereu această întrebare. Înseamnă
că te preocupă gândul bun de a fi conform
învăţăturilor morale ale Evangheliei lui Hristos.

Chiar şi când suntem în suferinţă, ştim că
ea ni se dă spre îndreptare şi atunci trebuie să
ne gândim cu toată seriozitatea: Doamne, oare
unde şi cu ce am greşit? Te analizezi, sesizezi
răul şi te străduieşti să-l îndrepţi, spre slava lui
Dumnezeu, Care ne vrea pe toţi buni, aşa cum
îţi doresc şi eu.

Sănătate şi mântuire!

E PRIMÃVARÃ
PE PÃMÂNT
Primãvarã, primãvarã,

Cu flori mândre în cosiþã,
Aduci bucurii în þarã,

Dulcea noastrã copiliþã.

Þeºi covoare minunate
Flori pe-ntinderea câmpiei,

Nestemate colorate
Pe întinsul României.

Pentru Cine-aceastã slavã,
Pãsãrile Cui Îi cântã

Veselindu-se-n octavã:
Laudã-Nvierea Sfântã.

Hristos a-nviat din moarte
O, ce mare bucurie,

Lanþul morþii n-o sã-l poarte
Nimeni de-astãzi pe vecie..

Sã cântãm, creºtini, în coruri
Precum îngerii-n cer cântã
Pacea pe pãmânt din ceruri
Ne-a venit cu Voie sfântã!

Primãvarã, rai de soare,
Scump luceafãr al vieþii,
A-nviat Hristos, trecut-a
Lunga vreme a tristeþii.

Prof. Elena BUSUIOC
Presb. Laetiţia LEONTE
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Creºtinismul este credinþa care
rãspunde cel mai eficient la provocãrile
sociale, morale ºi umane ale ultimelor douã
milenii. Oamenii au cãutat ºi au gãsit în
Bisericã rãspunsul corect la greutãþile
vieþii. O existenþã petrecutã în umbra
învãþãturilor Evangheliei asigurã liniºte,
înþelegere, pace interioarã, bunã vieþuire
ºi, într-un final, mântuire sufleteascã. Iisus
Hristos este Domnul pãcii ºi al iubirii.
Dacã oamenii ar fi învãþat ºi aplicat, mai
ales, aceste învãþãturi sfinte pentru
membrii Bisericii omenirea ar fi fost altfel
astãzi. Dar ºi pentru fiecare dintre noi
este valabilã aceastã raportare. Dacã am
aplica mereu creºtinismul în toate faptele
ºi clipele vieþii noastre, ne-am bucura de
alt destin ºi am evita multe neplãceri care
vin prin pãcat. Mereu, în timpul scurtei
noastre vieþi, îl supãrãm pe Dumnezeu ºi
alegem, de cele mai multe ori sãvârºirea
rãului în locul binelui. Mulþi dintre noi uitã
de dreapta învãþãturã a Bisericii, care este
pãstrãtoarea adevãrului ºi,  întorcând
spatele binelui aleg fapta cea rea,
ajungând în locuri neaccesibile publicului
larg, în loc de penitenþã, în loc închis pentru
faptele lor grave sãvârºite împotriva
semenilor ºi a legilor unui stat.

Pãcatul nu este un lucru nou sub
soare ºi societatea umanã a încercat
mereu îndreptarea acestuia ºi
„vindecarea” sãvârºitorilor. S-a putut
constata repede cã simpla izolare a
acestora de societate nu rezolva nici
stârpirea pãcatului ºi nici nu-i salva pe
cei care greºiserã. Dacã „a greºi e

omeneºte, a ierta este dumnezeieºte”,
spune o veche zicalã plinã de înþelepciune.
Aºa cã cei care au greºit nu mai sunt
consideraþi irecuperabili pentru societate,
ci niºte persoane care au nevoie de
ajutor. Parte a acestui ajutor este ºi
activitatea Bisericii care, pe lângã
sfaturile ºi învãþãturile sale de folos
oamenilor aflaþi în impas moral-
duhovnicesc a trecut la fapte, ajutând
concret largi categorii de oameni
defavorizaþi.

Anul acesta în Biserica Ortodoxã
Românã este serbat anul Sfântului Vasile
cel Mare (330-379), cel care a pus bazele
activitãþii social-misionare ale Bisericii. El
a înfiinþat primele spitale, aºa numitele
vasiliade, pe lângã biserici ºi aºezãminte
pentru ajutorarea diferitelor categorii de
oameni aflaþi în suferinþã. În Hristos el
vedea soluþia recuperãrii noastre, pentru
cã pãcatul este plata neascultãrii: „Prin
ascultarea Sa, Hristos a vindecat
neascultarea noastrã”. În Persoana
Fiului lui Dumnezeu el îl recunoaºte pe
Cel care aduce recuperarea neamului
omenesc. El vedea Biserica ca pe
Mireasa lui Hristos ºi pe membrii ei ca
pe un întreg, care în pofida  diferenþelor
(etnice, de vârstã, de statut social, morale,
duhovniceºti) alcãtuiesc un întreg: „Ce
ar putea fi mai plãcut decât ca cei împãrþiþi
într-o aºa mulþime de locuri sã-i vezi legaþi
într-o singurã armonie a membrelor prin
unitatea dragostei în Trupul lui Hristos?”
Aºa cã propovãduieºte aplicarea
ajutorului concret semeni pentru semeni.

Exemplul personal al acestui mare sfânt
al bisericii ºi al pãrinþilor capadocieni, din
rândul cãrora face parte, este continuat
neîntrerupt ºi astãzi de Bisericã ºi membrii
ei. Zilnic în penitenciare, prin activitatea
preoþilor capelani ºi ocazional (la Paºti ºi
Crãciun) prin sprijinul creºtinilor din
episcopiile ºi protopopiatele care au astfel
de unitãþi de plângere a pãcatelor grave
în raza lor de activitate administrativã.

Concret, Protopopiatele Oneºti ºi
Moineºti, prin credincioºii pe care-i
reprezintã, au adus mici daruri
materiale tuturor persoanelor private
de libertate aflate în Penitenciarul
Spital Tg. Ocna ºi cu ocazia Sfintelor
Paºti din acest an. Darurile sunt
importante pentru cã aduc o micã
bucurie mai ales celor care nu mai sunt
cãutaþi de membrii familiilor lor de mult
timp, dar gestul este mare ºi
semnificativ. Se demonstreazã cã
Biserica este în continuare mereu
alãturi de toþi membrii ei, cã o ºansã la
o altfel de viaþã trebuie sã aibã fiecare
ºi cã suntem cu toþii continuatori ai
îndemnurilor ºi acþiunilor de asistenþã
moralã ºi socialã ale Sfântului Vasile
cel Mare ºi nu numai.

Tuturor celor care ne sunt alãturi
prin faptã ºi rugãciune în demersul
îndreptãrii tuturor mlãdiþelor Bisericii le
mulþumim ºi pe aceastã cale ºi-L
rugãm pe Dumnezeu sã le rãsplãteascã
faptele cele bune!

Preot capelan Paul VAMANU
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În data de 13 mai 2009,
Familia Preot Petru ºi
Prezbitera Nina Roncea au
primit încã un inel în deget,
de argint, cu ocazia împlinirii
a 25 de ani de împreunã
vieþuire. Evenimentul s-a
petrecut în biserica parohiei
Viiºoara, unde au fost
prezenþi 11 preoþi ºi un numãr
mare de credincioºi. Dupã
cuvenita rugãciune, pãrintele
Ioan, fratele pãrintelui Petru,
a reîmprospãtat amintiri ºi a
numãrat pe lângã cei 25 de
ani ºi pe cei 15 de preoþie, o
bisericã finalizatã ºi sfinþitã,

trei reviste fondate, pe cei 11 copii ºi cele
7 cãrþi ale pãrintelui Petru, ultima lansatã
chiar la acest moment aniversar. Numãrul
7 este un numãr cu semnificaþii biblice
iar aceastã a VII-a carte – „Poarta
Frumoasã”, a adus autorului odihna
împlinirilor, cu atât mai mult cu cât s-au
suprapus atâtea realizãri.

Cartea conþine 30 de exegeze la
„apostolele sãrbãtorilor sfinþilor ºi ale
praznicelor împãrãteºti”, a fost tipãritã
de Editura „Oastea Domnului”, Sibiu
2009, cu binecuvântarea ºi prefaþa
P. S. Dr. Ioachim Bãcãuanul, Arhiereu
Vicar al Episcopiei Romanului, care
spune: „Am cunoscut în vremea din
urmã un prieten al Cuvântului lui
Dumnezeu care a vrut sã contemple
misterul Evangheliei. Ne exprimãm
bucuria cã pãrintele Petru Roncea
adaugã la buchetul de flori spirituale pe
care l-a constituit pânã acum încã o
floare prin lucrarea de faþã. A semãnat
mult, iar rodul pare sã fie însutit. Fiind

un om al cãutãrilor, dupã ce a aflat
Cuvântul lui Hristos ºi l-a explicat
în lucrãrile sale precedente – cele
trei volume de exegeze, primul, la
pericopele evangheliilor duminicilor
de peste an, numit „Tu ce zici
despre Hristos?”, al doilea, la
pericopele evangheliilor la sfinþi ºi
praznicele împãrãteºti de peste
an, numit „Popasuri duhovniceºti
la sfinþi ºi praznice împãrãteºti”,
ºi al treilea, la apostolele dumi-
nicilor de peste an, numit „Pece-
tea apostoliei mele” -, acum a
cãutat, din lecturarea pericopelor
apostolelor ce se citesc la Sfintele
Liturghii la praznicele împãrãteºti
ºi sfinþii de peste an, mireasma
Duhului Sfânt pe care a împãrþit-o
credincioºilor”.

Poarta Frumoasã este titlul
exegezei la apostolul Izvorului
Tãmãduirii ºi dupã cum vedem în
cadrul meditaþiei, este Poarta
templului din vechime dar ºi poarta
spre lumea duhovniceascã a
Bisericii. Poarta Frumoasã este
început, prin Botez, dar ºi sfârºit prin
scop al vieþii pãmânteºti când vom trece
pragul ei spre viaþa cea veºnicã: Împãrãþia
Cerurilor.

Dacã ne gândim la versetul
Mântuitorului: „Eu sunt uºa. De va intra
cineva prin Mine, se va mântui; ºi va intra
ºi va ieºi ºi pãºune va afla” (Ioan 10, 9),
Poarta Frumoasã ºi Hristos se identificã.
Cartea nu este deci diferitã de alte cãrþi
ale pãrintelui Petru ºi nici n-o dorim altfel
decât aducãtoare la Hristos. Autorul
însuºi mãrturiseºte: „Dacã vreuna din
aceste cãrþi va sprijini mãcar pe un singur

propovãduitor al Cuvântului de la Sfântul
Altar în vederea îmbunãtãþirii vieþii spre
mântuire, înseamnã cã nu m-am ostenit
în zadar”. Iar mãrturia aceasta devine
mãrturie – propovãduitoare a Celui Care
este Calea, Adevãrul, Viaþa ºi Poarta-
Uºã-Frumoasã a noastrã a tuturor.

Preotului Petru, prezbiterei Nina ºi
copiilor dã-le, Doamne, sãnãtate, pace,
zile îndelungate, bunã sporire întru
toate ºi-i pãzeºte pe dânºii întru mulþi
ani. MULÞI ANI TRÃIASCÃ! 

Preot Cãtãlin ILIE
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- Nu vă temeţi, aveţi un întreg internet la
dispoziţie, iar dacă aveţi impresia că nu este
suficient de complex, vă puteţi autostimula cu
dorinţa crescândă (căci după Nae Ionescu şi
licheaua evoluează, dar în sens contrar) a
televizorului. Nu, nu renunţaţi la speranţă, mai
există radiouri, iar pentru cei care au rămas clasici,
cărţile încă reprezintă o variantă. Nu vă pierdeţi
cu firea dacă nu aveţi răbdare până la o carte, am
avut grijă şi de acest aspect... reviste se pot găsi la
orice colţ de stradă... Dar vă rog, nu tăgăduiţi, nu
este timp, aveţi atâtea de făcut, totul este să vă
hotărâţi odată.

- Cum încă nu aveţi hi5? Încă nu v-aţi creat
o reţea Ning? Încă nimeni nu are habar de
dumneavoastră? Nu ştiu cum rezistaţi. Aţi reuşit să
vă fofilaţi printre noi şi nu ne-aţi mai postat cât de
supărat sunteţi, sau ce-aţi mai făcut, la statusul
dumneavoastră? Eu spun că sunteţi un inadaptat
dacă nu v-aţi încadrat vreunui curent de muzică,
ori în dorinţa de a fi fashionable, nu v-aţi dat seama
că timpul tic-tic-tac o să sune într-o bună zi şi când
toată lumea („care este în rândul lumii”) va face
ceea ce este normal, corect, diversificat şi niciodată
în spirit de turmă, tocmai dumnea-voastră veţi
rămâne cu botul pe labe, pe tuşă.

Iar pentru că nici noi nu suntem străini de
acest fenomen, găsim normalitatea ca fiind ori o
parte inextricabilă a acestui proces, ori un aspect
inadaptabil tocmai prin faptul că nu are la ce să se
adapteze. Setea lăuntrică, provenită dintr-o
claustrofobie interioară de intimitate, care se doreşte
a fi potolită numai prin noi şi noi aderenţi, nu uită
pe nimeni. Pare a se tuşa în elucubraţii
antimetafizice, în ultimul tip de maşină, ori în pofta
flămândă de sexualitate, însă de la un moment dat
încolo nu mai este bâjbâială, ci certitudine. Firescul
se descoperă ca fiind opusul nu numai prin

Dobre Costina
clasa a XI-a MIE  C
C.N. „Dimitrie Cantemir” Onesti

demonstraţii silogistice, ci prin ridicolul postulaţiei
generale. Normalitatea este firească, nu are nevoie
de norme, norma se manifestă prin sine. Nu trebuie
să vină nimeni să ne dicteze printr-un trend soft,
printr-o zăpuşeală amăgitoare cum trebuie să ne
denigrăm mai bine, deci cum să nu ne purtăm
normalitatea. Un gânditor spunea că „vai de
cetatea care vorbeşte de virtute, căci înseamnă
că nu o are”, adică această stare nu este nici
albă, nici neagră, normalul nu este nici într-un fel,
nici în altul, el este pur şi simplu. Nu avem nevoie
nici de staţii, nici de megafoane pentru a-l afirma,
este în primul rând o stare, o trăire (nu un trăirism
sclifosit, ci o sinceritate). Cel mai greu lucru pentru
cineva este să-şi trăiască propria sinceritate. Iar
aceasta este de fapt conştientizarea propriului eu,
de fapt prietenia şi ulterior regăsirea cu noi,
nemutilaţi, frumoşi, noi. Poate fi luată ca o
provocare... experienţa este însă edificatoare.

Nu vrem să cădem într-un obscurantism
patologic gândind că în această atitudine nu este
loc pentru comunicare, ci din contră, acest „a fi”, a
sta (verticalitatea specifică norma-lităţii, demnitatea
propriei identităţi) nu poate exista independent
decât dacă există „întru” cineva. Este de la sine
înţeles că omul este o fiinţă dialogală, nu poate
exista izolat nici dacă şi-ar propune, cât îşi mai
poartă zilele este condamnat la această bucurie.
Iar în relaţia sa cu celălalt, omul se descoperă în
bucuria libertăţii celuilalt. Acest lucru presupune în
primul rând recunoaşterea importanţei celui de
lângă tine. Nu o sorbire a intimităţii, a tainei celuilalt,
nu o segmentare egoistă, ci o demnitate a înrudirii.
Vrem sau nu, ne înrudim cu ceilalţi prin diversitate
şi din aceeaşi pricină şi suntem egali. Nu o egalitate
de tipul lui „eternité, fraternité”, ci una în
complementaritate. Nu sunt democrat cu tata, cum
tocmai ni se induce şi mai mult, mama e mama

pentru mine şi nu Claire sau, mai nou, John. Să
nu gândim contra firii, căci nu aceasta presupune
normalitatea. A fi normal, înseamnă putinţa, puterea
deci de a sancţiona, amenda anormalul. Din
păcate ne-am învăţat să ni se atrofieze constant
celulele conştiinţei, să ne fie amputată capacitatea
de decizie pentru a ne integra într-o
pseudonormalitate, iar din această pricină nu
suntem de condamnat, ci de compătimit. Însă asta
nu înseamnă să nu avem o respon-sabilitate a
propriei existenţe. Verticalitatea înseamnă întâi de
toate asumarea unui sens, a unei traiectorii, după
ce în prealabil a fost cu riguro-zitate căutată.

O altă delimitare semantică care trebuie
clarificată este aceea a cuvântului. Am fost învăţaţi
să gândim în termenii stricţi ai aparenţei. Este
greşită afirmaţia „câtă aparenţă, atâta fiinţare”, căci
aparenţa gândită de noi este mult mai restrânsă,
iar fiinţarea este cu mult mai largă decât o percepem
noi. Astfel, nu putem delega delimitările semantice
propriu-zise ca fiind singurii furnizori de informaţie.
În acest sprijin vine confirmarea lăuntrică a
cuvântului ce îşi afirmă puterea prin sine, el fiind
purtător de forţă. Întreaga noastră putere de
expresie devine cuvânt, întregul comportament.
Comunicarea cu ceilalţi realizându-se prin întreaga
noastră putere făptuitoare. Este uluitoare fiinţa
omului. Găsim astfel o strânsă legătură între propria
identitate, propriu mod de a fi şi capacitatea noastră
de a comunica. Nu putem vorbi decât despre noi,
sau în virtutea calităţilor noastre, indiferent cât de
mult am încerca să minţim prin aparenţe şi în acelaşi
spirit nu ne putem face părtaşi dialogului cu celălalt
decât dacă reuşim să ne trăim propria sinceritate,
propriul rost, rost ce se împlineşte, se defineşte în
virtutea celorlalte rosturi. O comunicare întru celălalt
devine astfel singurul mod de a ne renormaliza,
recroi identitar. Să nu încercăm să deviem acestei
chemări căci este cea mai potrivită pentru noi, cea
mai bună pe care ne-am fi putut-o dori vreodată.

Violenþa în familie ne priveºte pe toþi
Violenþa în familie reprezintã orice

agresiune fizicã, psihicã, verbalã,
sexualã ºi economicã, sãvârºitã cu
intenþie de cãtre un membru al familiei
împotriva altui membru al aceleiaºi
familii. Familia/membru de familie: soþul,
fostul soþ, persoane înrudite prin sânge/

cãsãtorie, persoane care locuiesc
împreunã ca o familie.

Violenþa în familie nu este doar o
problemã a acelei familii. Este o problemã
publicã ºi necesitã protecþia victimei ºi
tragerea la rãspundere a agresorului.
Nimeni nu meritã sã fie agresat, umilit sau

abuzat, cu atât mai puþin de cãtre partenerul
de viaþã (nu existã nici o scuzã!).

Legislaþia româneascã cu privire
la violenþa în familie prevede în Codul
penal Legea 217/2003 privind violenþa
în familie modificatã.

ªi nu uita: Legea te apãrã!
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Se împlinesc 20 de ani de la
trecerea la cele veºnice a dirijorului ºi
cântãreþului de stranã Constantin
Ghibilic, dupã o boalã nemiloasã, la
vârsta de 62 de ani.

S-a nãscut la 21 martie 1927, în
localitatea Târgu-Ocna.

Absolvent al Seminarului din
Roman, Constantin Ghibilic a fost un
adevãrat artist, Dumnezeu hãrãzindu-i
o voce de tenor frumoasã, cu care a
încântat în mod deosebit auditoriul,
enoriaºi ai bisericilor din Târgu-Ocna,
Slãnic-Moldova ºi Rãdeana.

A fost dirijorul corului bisericii
Precista din Târgu-Ocna, cor care
rivaliza cu formaþii corale de elitã.

Corul, alcãtuit din persoane
talentate, iubitoare de artã, sub
îndrumarea domnului Constantin
Ghibilic, atinsese cote înalte ale
perfecþiunii, acurateþe ºi echilibru
armonic desãvârºit.

Era o plãcere sã asculþi cu diferite
ocazii concertele corale. Însuºi
Preasfinþitul Partenie Ciopron era
prezent cu ocazia hramului bisericii
Precista, pe 14 august, elogind de
fiecare datã activitatea corului ºi impli-
cit a dirijorului Constantin Ghibilic.

Amintesc aici (cu scuzele cuvenite
pentru cei ale cãror nume nu se
regãsesc) pe câþiva dintre coriºti:
sopranele Melcescu, Popoiu; altistele
Iftime, Bãlan, Tomiuc; tenorii Bãlan,
Tomiuc; baºii Bogdan, Bãlãnescu,
Moise, Pãscãlin º.a.

Aduc un pios omagiu tuturor ºi, nu
în ultimul rând, celui care a susþinut ºi
încurajat activitatea acestiu cor, pãrintele
paroh al bisericii Precista, Ioan Matei.

Cântãreþul Constantin Ghibilic a
funcþionat în învãþãmânt, la Liceul ,,Oituz”
– azi Colegiul „Costache Negri” –,
ªcoala Generalã Poeni ºi ªcoala
Generalã din Slãnic-Moldova, alcãtuind

coruri pe voci egale ºi coruri mixte ale
Sindicatului Învãþãmântului din Târgu-
Ocna ºi ale Sindicatului Sanitar din
Slãnic-Moldova, obþinând premii la
diferite concursuri.

Tatã a doi copii, a cãutat sã le
insufle dragostea pentru frumos,
constituind un exemplu pentru mine
pasiunea lui pentru muzicã. Mi-l
amintesc lucrând zeci de ore pentru a
armoniza ºi a prelucra diferite lucrãri
sau compunând lucrãri pe care le
interpreta cu formaþiile corale.

M-a ajutat foarte mult în cariera
mea de profesoarã de muzicã, mai ales
în domeniul coral.

Îmi lipseºte foarte mult ºi astãzi,
dupã 20 de ani.

Îi pãstrez o pioasã ºi veºnicã
amintire.

Prof. Viorica MOCANU-GHIBILIC
Târgu-Ocna, 13.03.2009

Prevenirea tâlhăriilor
-Evitaţi deplasările pe trasee situate în zone mai
puţin circulate (câmpuri, parcuri, şantiere etc.);
- Nu vă afişaţi ostentativ cu obiecte de valoare
(telefoane mobile, bijuterii etc.);
- Puteţi rămâne fără valorile pe care le aveţi la
dumneavoastră arătându-le unor persoane
necunoscute.

În spaţiile comune ale imobilelor
- La intrarea în imobil, fiţi foarte atenţi pentru a
observa dacă în hol sau în zonele întunecate nu
se află persoane dubioase. Folosiţi orice motivaţie
pentru a evita să urcaţi în lift cu persoane
necunoscute, instruiţi-vă în acest sens şi copiii.
Când liftul nu funcţionează, fiţi atenţi la cei care
urcă odată cu dumneavoastră.

În locuinţă
- Persoanelor străine nu le permiteţi accesul în
locuinţă, indiferent de motivele invocate;
- Stabiliţi cu vecinii dumneavoastră măsuri comune
de protecţie şi modalităţi de intervenţie în caz de pericol;

- Pentru reparaţii sau diverse alte servicii apelaţi
doar la firme autorizate.

În zona unităţilor de învăţământ
- Instruiţi-vă copiii să nu deţină asupra lor obiecte
de valoare, atunci când merg la şcoală;
- Dacă aceştia sesizează persoane dubioase
în vecinătatea unităţilor de învăţământ, să
anunţe imediat cadrele didactice sau perso-
nalul de pază;
- În cazul în care copilul dumneavoastră a fost
agresat sau a fost martor la comiterea unei
infracţiuni, sesizaţi imediat Poliţia.

În caz de necesitate
Dacă integritatea corporală sau viaţa vă sunt puse
în pericol, renunţaţi la bunurile vizate de agresor.
Reţineţi însă cât mai multe semnalmente ale
acestuia: înălţime, trăsături ale feţei, semne
particulare, vestimentaţie, particularităţi în vorbire
sau comportament.
Depuneţi de urgenţă o plângere în care să sesizaţi
cele întâmplate la cea mai apropiată Secţie de Poliţie.

„Meserie“ veche de
când lumea, dar...

pãzeºte-þi buzunarele!

- Evitaþi sã vã afiºaþi ostentativ obiectele
de valoare (telefoane mobile, lãnþiºoare,
brãþãri);
- Þineþi banii sau portofelul în buzunarele
interioare;
- În locurile, aglomerate, þineþi-vã poºeta
sau borsetul sub braþ, având permanent
controlul asupra lor!
- Evitaþi sã discutaþi cu persoane
necunoscute sau cu amici ocazionali
despre valorile pe care le aveþi la
dumneavoastrã;
- Încercaþi sã evitaþi locurile foarte
aglomerate ºi sã þineþi necunoscuþii la
distanþã!
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Parcul Mãgura

Aºa s-ar putea numi stadiul în care
ne aflãm cu proiectele în derulare în
oraºul nostru!

Am promis cetãþenilor oraºului cã
odatã cu începutul verii vor putea
beneficia de rezultatele proiectului
privind reabilitarea Parcului Mãgura. Ne-
am respectat cuvântul dat ºi, pe 1 iunie,
de „Ziua Copilului“, aleile din Parcul
Mãgura au fost pline de copii ºi pãrinþi,
dar ºi de turiºtii aflaþi în zonã. Au avut
loc întreceri sportive pe categorii de
vârstã începând cu preºcolarii,

festivitatea de premiere a acestora a
fost dublatã de premierea celor mai buni
elevi din oraºul nostru, participanþi la
olimpiade ºi alte concursuri, în anul
ºcolar 2008-2009.

Aceste manifestãri au fost foarte
bine organizate de cãtre cadrele
didactice de la instituþiile de învãþãmânt
ale oraºului, iar premiile ºi diplomele
obþinute au fost înmânate copiilor de

cãtre Doamna FLOAREA IVANOF,
Primarul oraºului.

În acelaºi context se înscriu ºi
manifestãrile dedicate zilei de 9 Mai –
Ziua Europei – ºi cele închinate «Zilei
eroilor», acþiuni în care au evoluat
formaþiile artistice de la Casa de Culturã
coordonate de actriþa Ortansa Codreanu,
dar ºi formaþii de la instituþiile de
învãþãmânt din oraº, din comuna
Dofteana ºi oraºul Slãnic-Moldova. La
manifestãrile organizate de «Ziua
Eroilor», un sobor de preoþi a oficiat un

Te Deum închinat celor care s-au jertfit
pentru apãrarea fiinþei ºi credinþei
strãmoºeºti.

Dacã vorbim de «grafic», trebuie sã
vã informãm cã suntem în etapa de
obþinere a avizelor pentru începerea
lucrãrilor la proiectul „Reabilitare reþea
alimentare cu apã potabilã în staþiunea
turisticã Tg. Ocna, judeþul Bacãu“, iar
pentru proiectul «Reabilitarea ºi

extinderea reþelei de canalizare în
staþiunea turisticã Tg. Ocna» s-a semnat
contractul cu societatea câºtigãtoare
pentru întocmirea proiectului tehnic.

Sunt în plinã desfãºurare lucrãrile de
alimentare cu gaze naturale a obiectivelor
din Parcul Mãgura, termenul de finalizare
fiind 30 iunie 2009. Pânã la aceeaºi datã
sperãm sã fie definitivate ºi procedurile
de închiriere a spaþiilor medicale, a
spaþiilor pentru activitãþi de alimentaþie
publicã ºi comerciale din complexul
SPA, aºa încât lunile de varã sã poatã fi

petrecute într-un mod
cât mai plãcut. Cele
douã piscine au fost
puse în funcþiune ºi
igienizate corespun-
zãtor. În parc au fost
amplasate 60 de
bãnci, 50 de coºuri de
gunoi ºi s-au achiziþio-
nat 50 de ºezlonguri
pentru cei care vor
alege sã îºi petreacã
timpul liber la piscinã.

 Ne vom þine de
cuvânt ºi faþã de locu-
itorii din cartierul
Pãcuri. În data de 2
iunie am publicat

anunþul de participare la licitaþie pentru
lucrãrile de construire a podului peste
râul Trotuº.

În toate aceste activitãþi ne bazãm
pe sprijinul consilierilor locali dar ºi al
cetãþenilor din oraºul nostru cãrora le
mulþumim pentru implicare.


