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Toamnã. 13 septembrie 2009.
Vremea roadelor dupã o varã lungã de
601 ani de necontenitã lucrare
duhovniceascã în via sãditã de Dreapta
Celui Preaînalt în Þara de Jos, aºa cum
i se mai spunea fostei Mitropolii a
Romanului. Multe mii de credincioºi –
cine i-ar putea numãra, dacã spui un
numãr nu ºtii ce grãieºti, vorba înþeleaptã
a românului prudent: «Cine spune nu
ºtie, cine ºtie nu spune!”» –, numai
Dumnezeu ºtie câte, au umplut curtea
impunãtoarei catedrale muºatine din
Roman. Toþi veniserã sã culeagã roadele
pentru care alþii s-au ostenit. Generaþii
strãvechi, oameni care au scris istoria
s-au perindat pe aici încrustând pe rãboj
însemnele de demult ale credinþei ºi
dragostei de Bisericã. Mãrturiile
multiseculare ale evlaviei au fost aici, la
Roman, seminþele binecuvântãrii din
care azi am cules fructul recunoºtinþei:
ridicarea la rang de arhiepiscopie a
venerabilei episcopii a Romanului ºi

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică!“

Înalt Preasfinţiile Voastre, Preasfinţiile
Voastre, înalte oficialităţi centrale şi locale,
preacuvioşi şi preacucernici părinţi, preacu-
vioase maici, iubiţi credincioşi şi credincioase,
Evanghelia pe care am ascultat-o acum este

rânduită de
B i s e r i c ă
pentru a fi ci-
tită în Duminica dinaintea sărbătorii Înălţării Sfintei

Preafericirea Voastră, Înalt Preasfinţiile
Voastre, Preasfinţiile Voastre, Domnule
Preşedinte al României, Preacuvioşi şi
Preacucernici părinţi, Preacuvioase Maici,
distinse autorităţi centrale şi locale, Iubiţi
credincioşi şi credincioase.

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi lucrarea
Sfântului Duh, Eparhia noastră, a Romanului,
adaugă astăzi, 13 septembrie, anul mântuirii 2009,

o nouă pagină în cartea sa de aur, scrisă în cursul
celor şase veacuri de existenţă neîntreruptă, aici,
în mijlocul binecuvântatei Moldove.

Aţi venit, Preafericite Părinte Patriarh, să
proclamaţi solemn ridicarea la rang de Arhiepiscopie
ţinutul Romanului şi Bacăului, fapt ce pe noi, ierarhii,
clerul, monahii, monahiile şi credincioşii acestei
eparhii nu numai că ne onorează, dar, în acelaşi

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(continuare în p. 3)

Eveniment la Roman: Episcopia
Romanului a fost înãlþatã la rangul de
Arhiepiscopie cu noua titulaturã
Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului.
Cuvântul de învãþãturã al PF Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
ºi cel rostit de PS Dr. Ioachim Bãcãua-
nul urmeazã mai jos:
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cuprinderea în noua titulaturã ºi a þinutului Bacãului, astfel cã
de acum înainte adresarea noastrã celor care ne întreabã
cine suntem ne este impunãtoare: Arhiepiscopia Romanului
ºi Bacãului sub oblãduirea Înalt Preasfinþitului Arhiepiscop
Eftimie ºi a Preasfinþitului Episcop Vicar Dr. Ioachim
Bãcãuanul.

Ce pretinde de la noi acest semn al recunoºtinþei? Sã
ducem mai departe ºi mai aprinsã candela credinþei purtatã
cu nespusã grijã pânã la noi de cei dinaintea noastrã. Rãbojul
rãmas nouã sã-l întipãrim cu fapte nemuritoare nãscute din
flacãra nemistuitã a credinþei. Pe calea jalonatã de strãmoºi
sã marcãm trepte noi pentru generaþiile viitoare. N-avem a
face altceva mai mult decât cei dinaintea noastrã. Mai ales
cã Acelaºi este înaintea noastrã cum a fost ºi înaintea lor:
Cel care a zidit veacurile, Dumnezeu.

Sã derulãm bucuria zilei mai întâi cu fericita cunoaºtere a
soborului ce ne-a binecuvântat Arhiepiscopia. Întâi, Preafericitul
Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alb,
simbol al îngerului Bisericii Româneºti, înconjurat de urmãtorii
arhierei: IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi  Bucovinei, IPS
Petru, Mitropolitul Basarabiei, IPS Nifon, Arhiepiscopul
Tîrgoviºtei, IPS Ioan, Episcopul Covasnei ºi Harghitei, PS
Eftimie, Episcopul Romanului, PS Epifanie, Episcopul Buzãului
ºi Vrancei, PS Calinic, Episcopul Argeºului ºi Muscelului, PS
Corneliu, Episcopul Huºilor, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Calinic Botoºãneanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaºilor, PS Andrei Fãgãrãºanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, PS Gurie Gorjeanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, ºi PS Ioachim
Bãcãuanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Romanului. Apoi preoþi
mulþi la numãr, care în veºmintele liturgice, care, nenumãraþi,
rugându-se cu tãcere patrafiricã precum sfinþii din registrele
murale ale bisericilor. Într-adevãr, mãreaþã catedralã a cãrei
cupolã cosmicã strãjuitã în cerurile cerurilor de Preaînaltul
Proniator marca cercul zidurilor ce strângea la sânul altarului
de la peretele Catedralei romaºcane mulþime de suflete cu
ranguri ºi fãrã, pretendente la înviere.

Evanghelia zilei n-a fost întâmplãtoare. Patriarhul nostru
ne-a vorbit despre Iisus cel Rãstignit. ªarpele din prãjina
legiuitorului din Sinai trebuia urmãrit cu privirea de toþi cei
sortiþi pieirii ca sã nu li se spulbere numele. Precum a înãlþat
Moise ºarpele în pustie, aºa trebuie sã fie înãlþat Fiul Omului.
Nu eram noi toþi, miile de suflete atinse de boldul morþii cu
ochii aþintiþi asupra jertfelnicului cu Mielul cel nevinovat ucis
pentru pãcatele noastre? Imaginile aºa ne aratã: captivaþi de
Crucea dãtãtoare de viaþã a Domnului cu care am fost
binecuvântaþi de Arhipãstorul nostru Ioachim.

De fiecare datã când, stând în bisericã având faþa cãtre
catapeteasmã, primim semnul binecuvântat al Crucii prin mâna
preotului, ne aþintim de fapt privirile sufleteºti cãtre Golgota
mântuirii noastre, nãdãjduind în puterea învietoare a Crucii
Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

Se cuvine sã parcurgem, în liniºte ºi fãrã grabã, cuvântul
de învãþãturã al Preafericirii Sale, Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, rostit la Roman, pe 13 septembrie, curent,
în cadrul Sfintei Liturghii ce începe de pe prima paginã a
revistei noastre, ca ºi cuvântul rostit de Preasfinþitul Dr. Ioachim
Bãcãuanul la momentul festiv al zilei.

(urmare dinp. 1)
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(urmare din p. 1)

Cruci. În această Evanghelie vedem deodată
Taina Crucii şi Taina Învierii. Taina Iubirii celei
mai tari decât moartea care s-a arătat prin Crucea
şi Învierea lui Hristos. Cuvintele Mântuitorului:
„Aşa sau atât de mult a iubit Dumnezeu lumea
încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine crede
în Mine să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ ne
arată de fapt că Hristos Domnul a venit în lume
din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.
S-a făcut om pentru ca să-i mântuiască pe
oameni de păcat şi de moarte şi să le dăruiască
viaţă veşnică. Oricine crede în El va trăi veşnic.
Pentru că Hristos Domnul, Dumnezeu-Omul este
izvorul vieţii veşnice.

Deşi sunt puţine cuvintele lecturii sau
pericopei Evangheliei de astăzi, ele sunt pline
de înţelesuri duhovniceşti. Coboară din Cer Cel
ce este în Cer. Fiul lui Dumnezeu cel veşnic Se
face om, coborând la condiţia umană, la nivelul
existenţei umane ca pe noi, oamenii pământeni,
trecători, să ne ridice la viaţa cea veşnică,
cerească, netrecătoare. Ceea ce surprinde în
aceste cuvinte ale Mântuitorului în Evanghelie

este referinţa sau legătura pe care o face El între
şarpele din pustie şi înălţarea Sa pe Cruce.
Precum Moise a înălţat şarpele în pustie, trebuie
ca Fiul Omului să Se înalţe, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
În cartea Numerilor din Vechiul Testament se
spune că, pe când străbăteau pustia, evreii
conduşi de Moise spre Canaan erau adesea
muşcaţi de şerpi veninoşi şi foarte mulţi dintre
oameni mureau. Atunci Dumnezeu a poruncit lui
Moise să facă din aramă chipul unui şarpe. Şi toţi
cei care erau muşcaţi de şerpii veninoşi şi se
aflau în pericol de moarte, privind la şarpele de
aramă se vindecau şi scăpau de moarte.

Şarpele de aramă de culoare roz semăna
într-un fel cu trupul atârnat pe lemn. Deci şarpele
care vindeca de veninul de şarpe pe cei care
erau muşcaţi de şarpe prin simpla privire a lui

era o preîn-
chipuire, prefi-
gurare a Mân-
tuitorului Iisus
Hristos înălţat pe
Cruce, ca să
aducă nouă bi-
iruinţa asupra
morţii. De ce
tocmai şarpele
acesta de aramă devine simbol al răstignirii lui
Hristos şi ce legătură este între şarpele de aramă,
şerpii veninoşi şi şarpele din Paradis, ne spun
Sfinţii Părinţi, interpretând tocmai Evanghelia de
astăzi.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Acolo, în
Vechiul Testament, un şarpe muşca şi un şarpe
vindeca. Aici, în Taina lui Hristos cu moartea
învinge moartea şi moarte a dăruit viaţa veşnică“.
Deci este vorba de o biruinţă a lui Hristos asupra
morţii tocmai trecând prin moarte. După cum erau
vindecaţi de veninul ucigător al şarpelui cei care
vedeau şarpele de aramă, mai mult decât atât
trebuie să facem o legătură între Taina Crucii ca

înălţare a lui
Iisus Hristos
spre a Se jertfi,
spre a trece prin
moarte pentru a
birui moartea,
pe de o parte,
şi biruinţa lui
Hristos asupra
diavolului, şar-
pele cel viclean
din rai care i-a
îndemnat pe
Adam şi pe Eva
la neascultare

de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola
către Coloseni capitolul 2 versetul 15 spune că
Hristos a dezbrăcat de putere începătoriile şi
stăpâniile, pu-
terile diavoleşti
şi le-a dat de
ocară în văzul
tuturor, biruind
asupra lor prin
Cruce. Deci
prin Jertfa Crucii
Hristos a biruit
pe diavolul.
Desigur ne în-
trebăm cum a
biruit El, pe
Cruce, pe dia-
volul când El a

murit pe Cruce? Înţelesurile sunt foarte adânci şi
Sfinţii Părinţi au pus laolaltă mai multe texte din
Scriptură care se refereau la taina biruinţei morţii
prin moartea pe Cruce a Mântuitorului, biruinţa
asupra morţii prin moarte. Şi Sfântul Maxim
Mărturisitorul ne arată că Hristos Domnul, când
Şi-a întins mâinile pe Cruce când a fost răstignit,
El a făcut aceasta din ascultare faţă de Dumnezeu
Tatăl, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în
Epistola către Filipeni , capitolul al doilea unde
se arată că Hristos S-a făcut ascultător până la
moarte şi încă moarte de Cruce. De aceea,
Dumnezeu I-a dat un nume mai presus de orice
nume ca în numele lui Iisus să se plece tot
genunchiul şi a celor de sub pământ, şi a celor
din cer şi a celor de pe pământ. Deci Hristos Se
face ascultător până la moarte pentru a vindeca
păcatul neascultării lui Adam de la mijlocul zilei în
mijlocul Raiului, în ceasul al şaselea din zi. Şi-a
întins prin neascultare mâinile spre pomul oprit.
Acum Hristos, la mijlocul zilei, la ceasul al şaselea
din zi, în mijlocul pământului Îşi întinde mâinile
spre răstignire ca ascultare până la moarte, ca
să-l vindece pe Adam cel neascultător de
Dumnezeu. În această ascultare smerită El a
biruit şi pe diavolul care i-a îndemnat pe Adam şi
Eva la neascultare. Pentru că diavolul este
neascultător de Dumnezeu şi nesmerit. Şi prin
ascultarea smerită până la moarte Hristos
vindecă neascultarea lui Adam şi biruieşte

(continuare în p. 4)
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orgoliul, viclenia şi răutatea diavolului care din
invidie faţă de om a îndemna pe oameni la
neascultare faţă de Dumnezeu. De aceea sfântul
Evanghelist Ioan numeşte pe şarpele din Rai
mincinos, tată al minciunii, ucigător de oameni.

Mai este încă un înţeles adânc în Taina
Răstignirii şi Morţii pe Cruce a Mântuitorului Iisus
Hristos şi anume faptul că puterile diavoleşti îi
îndemnau pe iudeii care-L urau şi-L invidiau pe
Hristos să-L omoare. In ură şi invidie a fost El
răstignit pe Cruce, crezând diavolul că Hristos
va răspunde la ură cu ură, la răutate cu răutate.
Şi aşa va cădea din ascultare în neascultare de
Dumnezeu şi din iubire de oameni va cădea în
neiubire sau ură faţă de oameni. Dar cunoscând
viclenia demonilor, Hristos Domnul nu a răspuns
la răutate cu răutate şi la ură cu ură.  Ci a răspuns
la răutate cu bunătate, la ură cu iubire şi a zis pe
Cruce: Părinte, iartă-i că nu ştiu ce fac! Şi prin
aceasta Hristos a biruit pe diavolul atunci când a
murit pe Cruce în stare de jertfă, de ascultare şi
de iubire. De ascultare faţă de Dumnezeu,
împlinind planul Lui de mântuire a lumii, şi de
iubire şi de bunătate faţă de cei ce arătau ură şi
răutate.

În Cuvântul ascetic , Sfântul Maxim
Mărturisitorul spune: „L-a bătut pe el, pe diavolul
care lucra prin ei, prin iudeii care voiau să-L
răstignească pe Hristos“. Deci diavolul era
ascuns în cei ce-L urau pe Hristos şi doreau
moartea Lui. Dar prin bunătate, prin iubire
smerită şi prin bunătate Hristos l-a bătut pe el, pe
diavolul ascuns în cei ce-L răstigneau. Prin
aceasta Mântuitorul Iisus Hristos nu a murit
despărţit de Dumnezeu, ci unit cu Dumnezeu.
Căci a zis: «Părinte, în mâinile Tale Îmi dau duhul
Meu!» În clipa aceea moartea, ca despărţire
spirituală de Dumnezeu, mai întâi spirituală şi
apoi moartea fizică, se transformă în biruinţă
asupra morţii. Şi aceasta se arată mai ales prin
iubirea Mântuitorului. De aceea cântăm noi:
„Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte
călcând“. Dar înainte de a Se arăta biruinţa
asupra morţii prin iubire, s-a făcut o biruinţă
asupra morţii ca despărţire de Dumnezeu prin
faptul că Hristos nu mai moare despărţit de
Dumnezeu prin neascultare, ca Adam cel vechi,
ci Hristos biruieşte prin moartea Lui ca ascultare
moartea neascultării lui Adam. Cu alte cuvinte,
vedem că în Crucea lui Hristos este ascunsă
puterea Învierii lui Hristos, puterea iubirii
jertfelnice. Iar Învierea arată slava Crucii. Crucea
acum nu mai este simbolul suferinţei şi al unei
morţi nedemne, ci este simbolul biruinţei asupra
suferinţei, prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de

semeni, şi simbolul vieţii eterne. Din instrument al
morţii nedemne cum era folosită crucea în
antichitatea greco-romană, moartea pe cruce era
cea mai umilitoare moarte rezervată răufă-
cătorilor, acum crucea devine semn al biruinţei şi
semn al vieţii eterne sau vieţii veşnice.

Sfântul Ioan Gură de Aur remarcă faptul că
Mântuitorul Iisus Hristos n-a spus: „După cum
Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se
răstignească Fiul Omului“. Ci „aşa trebuie să Se
înalţe Fiul Omului“. Deci în Evanghelia după Ioan
vedem că ridicarea Mântuitorului pe Cruce
cuprinde în ea deodată şi puterea sfântă a Învierii
Lui şi a Înălţării Lui întru slavă. Printr-o singură
mişcare a iubirii jertfelnice Hristos Se răstigneşte
pe Cruce, Se pregăteşte de ridicarea din morţi –
în limba greacă învierea înseamnă ridicare – şi de
înălţare la cer întru slavă. Cu alte cuvinte, Crucea
are în ea ascunse puterea Învierii şi slava Înălţării
la Cer. De aceea cântăm noi în Biserica Ortodoxă:
„Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne sau Hristoase,
şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim“.

În fine, din Evanghelie înţelegem că rostul
răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos, rostul Învierii
Sale din morţi şi al Înălţării Sale întru slavă este să
ne dăruiască nouă iertare de păcate prin
neascultarea pe care noi adesea o facem în raport
cu Dumnezeu. Dar dacă ne pocăim pentru păcate,
El ne reprimeşte în comuniune de viaţă veşnică,
dăruindu-ne iertarea păcatelor şi bucuria biruinţei
asupra ispitelor diavoleşti şi asupra suferinţelor, şi
încercărilor şi necazurilor. De aceea demonii, când
văd Crucea, se înfricoşează pentru că Sfânta Cruce
le aduce aminte de iubirea jertfelnică şi smerită, de
ascultarea până la moarte a lui Hristos faţă de
Dumnezeu şi de iubirea Lui iertătoare, smerită,
sfântă şi mântuitoare arătată oamenilor. Şi noi ne
însemnăm cu semnul Sfintei Cruci când trecem prin
necazuri, prin ispite, când avem nevoie de ajutor
de la Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola
către Filipeni capitolul 4, versetul 13 spune: „Toate
le pot cu Hristos Care mă întăreşte“. Iar Hristos
Domnul spune: „Nu puteţi face nimic fără Mine“,
adică nimic bun. Deci noi nu putem împlini poruncile
lui Hristos, iubirea desăvârşită faţă de Dumnezeu şi
iubirea faţă de aproapele, faţă de semeni decât
dacă ne ajută Hristos cu iubirea Lui, cu harul Lui.
Aceasta ne explică de ce în biserică spunem de
atâtea ori: „Doamne miluieşte! Doamne, miluieşte!
Doamne, miluieşte! Doamne, dăruieşte-ne mila sau
harul Tău, Doamne, ajută-ne!“ înseamnă „Doamne,
miluieşte! Doamne, dăruieşte-ne puterea să Te
urmăm pe Tine, să împlinim poruncile Tale şi să
vieţuim viaţă sfântă, aşa cum Tu doreşti!“

Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii
jertfelnice mai tare decât păcatul şi moartea. Mai

(urmare din p. 1) tare decât diavolul şi toate uneltirile lui. Prin Sfânta
Cruce noi vedem că Hristos este prezent în
Biserică, în viaţă. Sfânta Cruce, ca semn al iubirii
jertfelnice a lui Hristos, ca izvor al vieţii veşnice,
a devenit şi simbol pentru noi al biruinţei şi al
bucuriei. De aceea noi purtăm, atunci când ne
botezăm, lănţişorul cu Sfânta Cruce la gât, ne
însemnă dimineaţa şi seara, când ne sculăm şi
când ne culcăm cu semnul Sfintei Cruci înainte şi
după masă. Când mamele noastre au pregătit
pâinea şi o introduc în cuptor sau când o scot din
cuptor o însemnează cu semnul Sfintei Cruci ca
să ne aducem amine de Hristos, Care a zis: „Eu
sunt Pâinea pogorâtă din cer. Cine va mânca
din pâinea aceasta nu va flămânzi niciodată“.
Românii au înălţat cruci lângă izvoare, lângă
fântâni, ca să ne aducem aminte de Hristos Care
a zis: „Eu sunt apa cea vie! Cel care bea din
această apă…“ – adică din Duhul Sfânt Care a
venit prin Hristos trimis împreună cu Tatăl prin
harul care vine din Sfânta Treime, adus de Hristos
Mântuitorul, noi primim apa cea vie. Când la
răscruce de drumuri noi înălţăm Sfânta Cruce,
ne aducem aminte de Hristos Care a zis: „Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!“

Crucea este steagul Bisericii şi stă pe turlele
ei ca pe un catarg, pentru că biserica , în formă de
corabie, ne trece din viaţa aceasta pământească
la viaţa cerească, veşnică. Credincioşii noştri
evlavioşi însemnează şi în cusătură, în artizanatul
iei sau al costumului popular, discret, dar foarte
adesea evident semnul Sfintei Cruci. Şi toate
veşmintele preoţilor poartă semnul Sfintei Cruci.
Prin aceasta noi mărturisim iubirea jertfelnică  a lui
Hristos pentru lume, pentru umanitate, biruinţa
asupra păcatului, asupra diavolului, asupra morţii
şi credinţa puternică în Înviere.

Crucea este aşezată pe mormântul celor
dragi ai noştri, pentru că prin semnul Crucii
aşteptăm Învierea Mântuitorului Cel răstignit,
aşteptăm venirea a doua întru slavă a
Mântuitorului nostru Cel răstignit şi înviat din morţi.
Deci Crucea nu este doar semn al suferinţei,
este semnul biruinţei asupra suferinţei. Dacă
purtăm crucea cu credinţă puternică în Hristos şi
prin legătură permanentă cu El, legătura
rugăciunii, legătura împărtăşirii cu Sfânta
Euharistie, legătura împlinirii poruncilor Lui în
viaţa noastră pe pământ, a iubirii faţă de
Dumnezeu şi faţă de semeni.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca ori de câte
ori vedem semnul Sfintei Cruci să ne gândim cât
de mult ne iubeşte Dumnezeu şi cât de mult ne
doreşte ca noi să răspundem iubirii Sale, spre
slava Sfintei Treimi şi spre dobândirea vieţii
veşnic! Amin.
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timp, ne copleşeşte de o imensă bucurie. De acum,
eparhia noastră va purta numele de Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului  şi va fi înscrisă la locul său
de cinste între eparhiile de acelaşi rang în dipticele
Patriarhiei Române.

De aceea, o bună parte a clerului cu mulţime
de credincioşi ne-am adunat aici să mulţumim Prea
Sfintei Treimi, Dumnezeului nostru Celui Milostiv,
că ne-a ales pe noi să sărbătorim acest eveniment

deosebit, plin de semnificaţii şi cu o încărcătură
emoţională aparte.

Din conţinutul Tomosului Patriarhal s-a
desprins motivaţia care a stat la baza istoricei
hotărârii. Noul statut şi noua titulatură primite astăzi
le considerăm a fi o recunoaştere  şi o punere în
valoare a multiplelor împliniri pastoral-misionare,
administrativ-gospodăreşti, cultural-sociale şi
spiritual-liturgice ale preoţilor şi credincioşilor, dar
mai curând ale celor peste 75 de ierarhi care s-au
înşiruit, unul după altul, de-a lungul veacurilor pe
scaunul vlădicesc al acestei de Dumnezeu păzite
eparhii.

Dar momentul sărbătoresc nu este numai al
nostru, ci al întregii Biserici Ortodoxe Române,
deoarece toată activitatea bisericească a Eparhiei
Romanului a fost permanent încadrată în sânul
Bisericii poporului român bimilenar.

Este unanim recunoscut că Episcopia
Romanului constituie un capitol important al
spiritualităţii şi culturii româneşti. Aici s-au scris unele
din cele mai importante pagini de istoriei neamului.

Aici, în ţinutul Romanului, s-a implementat, mai
mult decât în alte părţi, cultul Sfintei Cuvioase
Parascheva. Am săvârşit slujba Sfintei Liturghii pe
locul unde Roman I Muşat, întemeietorul acestei
urbe, a construit prima biserică de zid închinată
Sfintei Parascheva ale cărei  cinstite moaşte vor
ajunge în capitala Moldovei abia după 250 de ani.
Aici, Alexandru cel Bun,  acum 600 de ani, întemeiază
episcopia  pentru Ţara de Jos al cărei chiriarh s-a

numit uneori  arhiepiscop sau mitropolit. Mărturie
în acest sens este epitaful dăltuit pe piatra tombală
(care se găseşte actualmente în muzeul M-rii Neamţ)
al unuia dintre primii ierarhi ai Romanului, unde
citim Arhiepiscopul nostru chir Calist. De asemenea,
Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare numea
ierarhii din această eparhie arhiepiscopi şi mitropoliţi
ai Ţării de Jos. Sunt  binecunoscuţi ierarhii de atunci
de la Roman: Tarasie, Vasile şi Teoctist al II-lea.
Marele Voievod avea o legătură aparte cu aceste

ţinuturi, mai ales
că s-a născut în
această epar-
hie, la Borzeşti.

Cum ur-
bea romaşcană
este amplasată
în mijlocul Mol-
dovei, şi alţi
voievozi ai vre-
mii au lăsat urme
ale prezenţei lor
aici de care
vorbesc croni-
cile medievale.
Amintim pe
domnitorul Petru

Rareş care dă poruncă să se reconstruiască
biserica Sfintei Parascheva pe locul celei a lui
Roman Muşat, încredinţând lucrările vrednicului
mitropolit-cronicar Macarie.

În lista ierarhilor care au păstorit la Roman se
pot citi nume de rezonanţă ale culturii şi spiritualităţii
româneşti. Aici, la Roman, şi-a început păstorirea
mitropolitul Anas-
tasie Crimca,
inegalabilul mini-
aturist şi ctitor al
Dragomirnei. De
asemenea, la
Roman, Sfântul
Dosof te i -mi-
tropolitul, pe
când păstorea în
această eparhie,
a versificat Psal-
tirea. I-au urmat
în scaun trei
episcopi  cu viaţă
sfântă: Teodosie,
Pahomie şi Ioan, care au fost recent canonizaţi de
Biserica noastră. Nu orice eparhie din ţară poate
să afirme că patru dintre întâistătătorii ei sunt
proclamaţi sfinţi ai Bisericii.

Aici, pe jilţul  chiriarhal de la Roman au mai
şezut viitorul mitropolit al Moldovei, Veniamin
Costache,  apoi episcopul academician Melchisedec
Ştefănescu, părintele autocefaliei Bisericii Ortodoxe

Române pe  care, la instalarea sa, mitropolitul Iosif
Naniescu îl defineşte ca fiind cel mai învăţat episcop
al românilor. Aici, la Roman, s-au remarcat prin
activitatea deosebită şi pe multiple planuri episcopii
Gherasim Clipa, Iustin Edessis, Nectarie Hermeziu,
Isaia Vicol, Inochentie Moisiu, Ieronim Ionescu,
Ioanichie Flor, Leon Gheucă, Gherasim Safirim,
Teodosie Atanasiu, Lucian Triteanu, Teofil
Herineanu, Partenie Ciopron şi alţii.

Prin urmare, de la Alexandru cel Bun,
voievodul întemeitor al acestei episcopii, până la
Eftime cel Bun, actualul nostru chiriarh, ale cărui
puteri fizice au mai diminuat la cei 95 de ani ai săi,
dar sufletul îi este încă osârduitor, în această parte a
Moldovei, ierarhii împreună cu monahii, preoţii şi
credincioşii s-au străduit să împletească praxis şi
theosis, ca Dumnezeu să Se recunoască în fiecare
din ei şi în faptele pe care le-au împlinit spre slava
Prea Sfintei Treimi.

Aşadar, misiunea principală a tuturor
ierarhilor acestei Eparhii de şase sute de ani
încoace a fost aceea de a-i învăţa, sfinţi şi conduce
pe calea mântuirii credincioşii încredinţaţi lor spre
păstorire. Toţi au fost mărturisitori şi apărători ai
dreptei credinţe şi nu au fost insensibili la nevoile
şi necazurile păstoriţilor lor. În timpurile de restrişte
şi războaie, episcopii Romanului au fost alături
de credincioşi, de oştire, de idealurile nobile ale
poporului statornic în credinţa sa.

De aceea, astăzi, în cadrul acestui eveniment
măreţ, ne gândim la toţi cei ce au făurit istoria acestei
de Dumnezeu păzite Eparhii. Gândul nostru se înalţă
cu pioşenie către miile de preoţi, călugări, dascăli,
zugravi de icoane şi de biserici, copişti de manuscrise

ori meşteri iscusiţi în arta bisericească, ale căror
opere dau mărturie despre geniul creator al
poporului nostru, dar şi la sutele de generaţii de
credincioşi ţărani sau ciobani, răzeşi sau clăcaşi
care au ţinut şi promovat cu acribie tradiţiile sfinte,
alături de ierarhii care le-au structurat identitatea de
români ortodocşi. Tot în aceste momente, ne mai

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 6)
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aducem aminte de ctitorii înnoitori, ştiuţi şi neştiuţi, ai
acestui loc binecuvântat şi de toţi ctitorii de biserici şi
de mănăstiri din această eparhie. Gândurile noastre
se îndreaptă cu recunoştinţă către mamele sfinte
care şi-au legănat pruncii cu dragoste de neam şi
credinţă, către toţi cei care au consemnat istoria
acestui neam binecuvântat. Ne mai amintim de eroii

care s-au jertfit pentru apărarea valorilor acestei
eparhii şi suntem convinşi că sufletele lor sunt în
mâna lui Dumnezeu, pentru că sângele lor a udat
arborele libertăţii noastre.

De aceea, noi, generaţia care a fost rânduită
de Dumnezeu să fim martorii acestui eveniment de
înălţare la demnitatea eclesială de arhiepiscopie a
eparhiei din care facem parte, pe lângă faptul că ne
aducem aminte de înaintaşii nostri, ne angajăm
înaintea Prea Sfintei Treimi să păstrăm dreapta
credinţă, pe care să o transmitem generaţiilor viitoare
prin cult şi cultură creştină, prin evlavie şi muncă
jertfelnică, prin apărarea identităţii naţionale şi prin
promovarea tradiţiilor şi predaniilor ortodoxe care
stau la baza culturii noastre româneşti.  Ne mai
angajăm să împletim Ortodoxia cu ortopraxia,
generozitatea cu bunătatea, iubirea cu slujirea şi
ajutorarea semenilor, ca să rămânem ceea ce
Hristos ne-a cerut să fim: lumina lumii şi sarea
pământului.

În aceste momente solemne, mă fac
mesagerul Înalt Preasfinţitului Eftimie, întâistătătorul
nostru, al colaboratorilor noştri de la Centrul eparhial,
al preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor mănăstirilor
noastre dar, mai curând, în numele celor peste
500.000 de credincioşi ortodocşi din  Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului, să Vă mulţumim, Prea
Fericite Părinte Patriarh, pentru bucuria şi onoarea
pe care ni le-aţi făcut astăzi Eparhiei noastre.

Ieri, 12 septembrie, ziua sosirii Preafericirii
Voastre în arhiepiscopia noastră, s-au împlinit doi
ani de când Colegiul Electoral Bisericesc V-a ales
în înalta demnitate de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române ş i Locţiitor al Tronului

Cezareei Capadociei. Vă mulţumim că aţi ales ca
aniversarea celor doi ani de rodnică activitate în
fruntea Bisericii strămoşeşti să o petreceţi în una din
cele mai vechi eparhii ale Patriarhiei. Venirea
Preafericirii Voastre printre noi la acest popas
aniversar o considerăm o binecuvântare şi un
imbold, căci aşa cum Preafericirea Voastră, rânduit
de Dumnezeu în fruntea Biserici Româneşti, i-aţi

imprimat aces-
teia un dinamism
inegalabil, tot aşa
şi noi vom încer-
ca, aici la Roman
şi Bacău, să Vă
imităm lucrarea
sfântă, pusă în
slujba Bisericii şi
p o p o r u l u i
binecredincios.

În aceste
clipe solemne,
mă fac mesa-

gerul preoţilor şi ale credincioşilor băcăuani, al
autorităţilor din acest judeţ, care, prin prezenţa lor
aici, îşi exprimă bucuria şi recunoştinţa faţă de faptul
că aţi dispus ca în formularea titulaturii noii
arhiepiscopii  să fie inclus şi ţinutul încărcat de istorie
al Bacăului. De acum, putem spune  că Romanul
este istoria şi tradiţia acestei eparhii, iar Bacăul,
împlinirea şi
prelungirea ei.
Ţara de Jos de
altădată cu Ba-
căul, centrul
social-politic, şi
R o m a n u l ,
centrul spiritual şi
cultural al străve-
chiului teritoriu
românesc, se
reactivează şi se
regăsesc împre-
ună în lucrarea
lor de  peste veacuri. Totdeauna, cele două ţinuturi şi-au
conjugat destinele şi aspiraţiile. O vor face pe deplin şi
de acum înainte şi Vă asigurăm că o vor face bine.

Ţin să Vă mulţumesc Înalt Preasfinţiilor şi
Preasfinţiilor Voastre, ierarhi ai Sfântului Sinod, care
aţi binevoit să  veniţi la Roman pentru a fi părtaşi
bucuriei noastre. Vă asigurăm  de toată dragostea şi
frăţietatea în Hristos-Domnul. În mod special,
mulţumesc Preasfinţiei Voastre (curând Înalt
Preasfinţite), Preasfinţite Părinte Epifanie  al Buzăului
şi Vrancei, că aţi binevoit să  aduceţi moaştele  unuia
dintre episcopii Romanului, Sf. Teodosie de la M-rea
Brazi, pentru a fi aşezate spre închinare credincioşilor
noştri, fapt ce a dat aureolă sărbătorii. Vă mulţumesc

(urmare din p. 5) şi pentru faptul că o părticică din sfintele lui moaşte va
rămâne permanent în catedrala arhiepiscopală în
care a slujit cândva Sf. Teodosie, spre mângâierea
credincioşilor.

Vă mulţumim şi dvs., stimate autorităţi centrale şi
locale, poliţiei, jandarmeriei şi armatei, pentru prezenţă
şi pentru sprijinul acordat la realizarea acestui
eveniment istoric. Nu în ultimul rând, doresc să
mulţumesc colaboratorilor noştri de la Centrul
eparhial, preoţilor eparhiei, călugărilor şi călugăriţelor
din eparhie, dumneavoastră, iubiţi credincioşi
prezenţi la această sărbătoare, pentru receptivitate şi
pentru împreuna lucrare în via Domnului. Vă sărutăm
sufletele fiecăruia şi vă spun ceea ce a  spus Hristos:
rămâneţi întru dragostea mea .

Un cuvânt de apreciere şi preţuire pentru
preoţii protopopiatului Roman care împreună cu
noi cei de la Centrul eparhial am pregătit acest
eveniment. Trebuie să remarc, de asemenea,
sprijinul Primăriei din Roman, reprezentată aici de
domnul Primar, prof. Laurenţiu Leureanu, care a
fost atât de  receptiv la apelul nostru în pregătirea
sărbătorii. În acelaşi timp, trebuie să remarc faptul
că apelul nostru  a fost receptat şi de alte primării,
cum sunt cele de la Oneşti, Moineşti, Tg. Ocna,
Cordun, care ne-au ajutat pentru împlinirea acestei
sărbători. Acestora li s-au adăugat şi mulţi oameni
de bine, deputaţi, patroni la diferite firme, cărora nu
le mai pronunţ numele, dar Îl rog pe Dumnezeu

să-i  aibă întru dragostea Sa, asigurându-i că
Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă de bunăvoie.

Dacă am omis pe cineva, îmi cer iertare, ştiind
că Dumnezeu nu uită pe nimeni.

Tuturor vă mulţumim şi am convingerea că
evenimentul derulat în acestă zi binecuvântată va
fi înscris cu litere de lumină în hrisovul cel mai sfânt
al sufletului fiecăruia dintre noi, nutrind speranţa
că  urmaşii noştri vor citi şi înţelege că Dumnezeu
ne-a ales să adăugăm o piatră nestemată la
edificiul  sfânt al înaintaşilor.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !
Fie numele Lui binecuvântat de acum şi până

în veac! Amin.
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Preot Vasile PANÞIRU

Aceasta ar putea fi una din denumirile zilei de
13 septembrie 2009, o memorabilă şi frumoasă
zi de sărbătoare pentru toată suflarea Eparhiei
Romanului, „pentru tot clerul şi poporul”. O zi de
solemnitate şi demnitate, o zi de bucurie şi de
împlinire, o zi în care strădaniile şi eforturile slujirii
de peste timp a generaţiilor de păstori şi păstoriţi au
fost încununate cu răsplată. Catedrala episcopală,
toata incinta episcopiei, oraşul Roman şi întreaga
Eparhie au fost împodobite cu straie de sărbătoare
şi au avut oaspeţi de seamă care au înfrumuseţat
prin prezenţă, slujire şi cuvinte festivitatea solemnă
de proclamare şi ridicare a Episcopiei Romanului
la rang de Arhiepiscopie cu titlul de Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului. De asemenea,
momentul a fost îmbogăţit de sfinţenie prin aducerea
la Roman a raclei cu moaştele Sfântului Teodosie
de la Brazi la care s-au închinat miile de credincioşi
şi clerici care au poposit în capitala „Ţării de Jos”.

Centrul evenimentului a fost desigur oficierea
Sfintei Liturghii de către Preafericitul Părinte Patriarh
Daniel alături de alţi 13 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române, alcătuind, împreună cu un număr mare
de preoţi şi diaconi, un sobor impresionant. De
asemenea, altarul de pe scena de lângă Catedrala
episcopală a fost înconjurat de peste 300 de preoţi
din tot cuprinsul Eparhiei Romanului şi nu numai.
Frumuseţea şi solemnitatea Sfintei Liturghii au fost
întregite şi de răspunsurile la strană date de către
Corala „Ierotheos” a preoţilor Protoieriei Oneşti.

În timpul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei
Evanghelii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a
ţinut un cuvânt de învăţătură tâlcuind Evanghelia
Duminicii Dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, cuvânt ce a
pătruns în inimile tuturor prin frumuseţea,
profunzimea şi stilul de înaltă ţinută academică şi
duhovnicească al Preafericirii Sale. La finalul Sfintei
Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh a vorbit despre
momentul solemn al proclamării şi ridicării în rang a
Episcopiei Romanului ca fiind rezultatul hotărârii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care,
la propunerea Preafericirii Sale şi prin consultarea
Sinodului Permanent, a luat această decizie şi a
aprobat ca „vrednica Episcopie a Romanului să
devină Arhiepiscopie cu titulatura Arhiepiscopia
Romanului şi Bacăului”, ceea ce presupune şi
ridicarea în rangul de Arhiepiscop a Preasfinţitului
Episcop Eftimie şi a Preasfinţitului Ioachim
Băcăuanul în rangul de Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

S-a dat apoi citire de către Înalt Preasfinţitul
Mitropolit Teofan a Tomosului Patriarhal privind
aceasta hotărâre. În el s-a menţionat, printre altele,

şi motivaţia ce a determinat luarea acestei decizii.
Spicuim câteva dintre motive:

– rolul pe care Eparhia Romanului l-a
avut în istoria Bisericii Ortodoxe Române şi a
poporului român;

– vechimea neîntreruptă a Eparhiei
Romanului – 601 ani de existenţă neîntreruptă,
înfiinţată în vremea domnitorului Alexandru cel
Bun (în documente purtând denumirea de
„Mitropolia Ţării de Jos”, „Mitropolia din Târgul
Roman” sau „Arhiepiscopia din Tara de Jos”);

– vrednicia multor ierarhi ce au păstorit
această Eparhie cu realizări şi contribuţii
deosebite în cultura, spiritualitatea şi viaţa
bisericească sub toate aspectele (spiritual, liturgic,
canonic, administrativ, caritabil), spre exemplu:
Teoctist (viitorul Mitropolit al Moldovei, care l-a
uns voievod pe Ştefan cel Mare), Anastasie
Crimca (ctitorul Dragomirnei), Sfântul Ierarh
Dosoftei  şi Veniamin Costachi (cărturari străluciţi
şi vrednici păstori), la fel, viitori Mitropoliţi ai
Moldovei, Macarie Cronicarul, Melchisedec
Şfefănescu (unul din marii ierarhi ai Romanului);

– ierarhi care au păstorit pe scaunul
vlădicesc de Roman şi care, pentru sfinţenia vieţii
şi realizările lor au fost trecuţi în rândul sfinţilor.
„Nu multe eparhii din ţară au această bucurie de
a avea între ierarhii ei 4 sfinţi canonizaţi” – preciza
Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul. Este vorba de
Mitropolitul Dosoftei al Moldovei, episcop între
1659-1671, prăznuit la 13 decembrie, Teodosie
de la Brazi (1671-1694), prăznuit la 22
septembrie, Ioan de la Râşca şi Secu (1674-
1685), prăznuit la 30 august şi Pahomie de la
Gledin (1706-1713), cinstit la 14 aprilie. Alături de
ei este şi Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti,
originar din judeţul Bacău, pomenit la 10 ianuarie
şi fiind singurul român canonizat la muntele Athos.

A urmat apoi momentul solemn în care
Preafericitul Părinte Patriarh a înmânat însemnele
de episcop-vicar Preasfinţitului Ioachim
Băcăuanul: mantia de arhiereu, crucea pectorală,
engolpionul şi cârja arhierească. „De acum putem
să spunem că Romanul este istoria şi tradiţia
acestei eparhii, iar Bacăul, împlinirea şi prelungirea
ei”, a conchis Preasfinţitul Ioachim în frumosul
cuvânt de mulţumire. Urările de sănătate, ani mulţi
şi spor în activitatea pastorală adresate de
Preafericitul Părinte Patriarh au încheiat momentul
sărbătoresc, desăvârşit apoi în reşedinţa
episcopală unde şi Preasfinţitul Eftimie (cel Bun )
a primit însemnele episcopale ale demnităţii de
arhiepiscop, precum şi recunoştinţa tuturor celor

prezenţi pentru bogata, îndelungata şi rodnica slujire
în scaunul de întâistătător al Romanului.

Aşadar toată această reunire solemnă
ceremonială, dar şi de suflet şi totodată emoţionantă
a reprezentat o încununare a multor şi seculare
strădanii jertfelnice pe altarul slujirii lui Dumnezeu
şi al aproapelui în Eparhia noastră, începând de la
întâistătătorii ei (dintre care unii mari personalităţi
ale Bisericii, culturii şi ţării noastre) până la creştinul
smerit, evlavios, credincios şi anonim (dar nu
pentru Dumnezeu) pe a cărui credinţă şi trăire
curate se sprijină Biserica.

Trebuie să menţionăm şi să subliniem că o
contribuţie majoră şi un merit deosebit în ceea ce
s-a realizat în ultimii ani în Eparhia noastră şi s-a
împlinit prin ridicarea (mai bine zis reaşezarea) la
rang de arhiepiscopie, îl are Preasfinţitul Episcop
Ioachim Băcăuanul, un părinte şi un exemplu
pentru noi toţi de slujire devotată, jertfelnică şi fără
răgaz pentru slava lui Dumnezeu, a Bisericii Sale
şi pentru mântuirea noastră.

Tot acest eveniment reprezintă, cu
certitudine, o pagină de istorie trăită de generaţiile
contemporane, de noi toţi (care am avut privilegiul
şi şansa să le trăim), pagină ce îşi va pune
amprenta asupra istoriei Eparhiei Romanului şi
a Bacăului precum şi a întregii Biserici. Putem
afirma că ea reprezintă totodată o recunoaştere
a unei stări de fapt bazate pe rolul important pe
care l-a avut în vechime, îl are în prezent şi
nădăjduim că îl va avea în viitor acest ţinut al
Moldovei. El a rodit în viaţa Bisericii nenumăraţi
sfinţi, ierarhi cărturari, păstori vrednici şi creştini
devotaţi. Totodată acest lucru, ce ne face cinste
nouă celor trăitori în cuprinsul Eparhiei, cler şi
popor, cu care putem să ne mândrim, ne şi obligă
la asumarea responsabilă şi la îndeplinirea
misiunii pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia
pentru că „nu este suficient să te lauzi cu trecutul,
ci este important să pregăteşti viitorul, ca trecutul,
prezentul şi viitorul să fie unite printr-un fir roşu şi
printr-o comuniune şi comunicare permanente.
Adică să pui aureola trecutului, dar în acelaşi
timp să promovezi aceste valori ca şi celelalte
generaţii, la rândul lor, să facă asemenea; aşa
se împlineşte tradiţia”, cum frumos spunea
Preasfinţitul Episcop Ioachim.

Binecuvântează întru mulţi ani şi păzeşte,
Doamne, Eparhia noastră, pe întâistătătorii ei şi pe
noi pe toţi cei ce suntem „via pe care a sădit-o
dreapta Ta!”
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Sfintele icoane se bucurã de mare
cinste în Biserica noastrã Ortodoxã.

Ele sunt podoaba cultului ortodox, iar
cinstirea lor porneºte dintr-o adâncã
nevoie sufleteascã a fiinþei omeneºti, ºi
anume din necesitatea de a pãstra vie ºi
aproape amintirea celor ce ne sunt dragi.

Cât de adâncã este imprimatã în
sufletul omului aceastã nevoie se vede ºi
din grija cu care pãstrãm în casele noastre
albumele de familie, care poartã între
coperþile lor amintiri ºi bucurii care cu
greu pot fi descrise. ªi intr-adevãr oricine
poate sã sesizeze senina bucurie pe care
o trãieºte o mamã în faþa fotografiei fiului
plecat departe; ºi la fel de intense sunt
amintirile ºi trãirile uniu fiu în faþa
fotografiei mamei sale decedate.

În mod similar chipul unui sfânt,
zugrãvit pe o icoanã ortodoxã, îl umple
de bogate trãiri pe cel care îl priveºte cu
credinþã.

Privind chipul unui sfânt înfãþiºat pe
o icoana ortodoxã autenticã, îþi dai seama
în ce a strãlucit mai mult sfinþenia lui.
Dacã are o faþã blândã ºi zâmbitoare,
pricepi îndatã cã îndeletnicirea lui
principalã a fost cercetarea ºi ajutorarea
celor aflaþi în suferinþã. Dacã altul are
tâmplele adâncite de gânduri ºi cu privirea
pãtrunzãtoare, pricepi cã energia lui a fost
îndreptatã cãtre pãzirea Bisericii de
atacurile ereziilor. Dacã pe altul îl vezi
cu chipul inundat de luminã, pricepi cã
sufletul lui a ars necontenit, ca o flacãra,
de iubire faþã de Dumnezeu. ªi dacã pe
altul îl vezi firav, sesizezi îndatã lupta pe
care a dus-o cu ispitele.

Se înþeleg aceste aspecte pentru cã
în adevãratele icoane ortodoxe descoperi
nu numai înfãþiºarea fizicã a sfinþilor
zugrãviþi pe ele, ci ºi simþirea, caracterul
ºi temperamentul lor, într-un cuvânt
întreaga lor fâpturã.

Dar de un timp încoace, dupã ce
multe din capodoperele iconografice
ortodoxe au fost roase de ,,dintele” vremii,
sau sunt mai puþin accesibile publicului
larg pentru cã sunt în colecþii particulare,
au început sã aparã, în casele
credincioºilor sau chiar în unele biserici,
icoane eterodoxe, care seamãnã mai
mult a tablouri. Asemenea „icoane”
nemaiavând multe trãsãturi în comun cu

stilul icoanelor vechi, nu mai „grãiesc”
sufletelor noastre cu religiozitate ºi
evlavie, nu mai sãdesc în  inimile noastre
aceeaºi liniºte ºi mângâiere, nu mai au
aceeaºi aderenþã sau chiar sunt strãine
inimilor noastre.

Care este cu adevãrat caracteristica
stilului iconografic ortodox încercãm sã
aflãm în cuvintele urmãtoare. Înainte de
a descrie acest stil sa amintim mai întâi
de învãþãtura ortodoxã, din care izvorãºte
stilul iconografiei ortodoxe. ªi de la
început trebuie sã spunem cã acest stil
este inspirat din învãþãtura ortodoxã
despre om ºi starea lui dupã cãderea în
pãcat. Potrivit acestei învãþãturi, omul a
fost creat de Dumnezeu cu toate puterile
fizice ºi intelectuale necesare menirii ce
urma sã o aibã în lume ºi cu libertatea de
a dispune de aceste puteri.Abuzând de
libertatea ce i s-a dat, omul, în loc sã
foloseascã în bine puterile cu care a fost
înzestrat de Dumnezeu, le-a folosit rãu
ºi ca urmare a decãzut. Puterile spirituale
au suferit urmãri în aºa mãsurã, încât
mintea i s-a întunecat, voinþa i-a slãbit ºi
sentimentele  i s-au pervertit, iar puterile
fizice i-au slãbit ºi ele de asemenea. În
plus, dupã cãderea în pãcat, el ºi-a pierdut
echilibrul lãuntric ºi a rãmas cu o tendinþã
spre a pãcãtui, care va adânci prãpastia
dintre el ºi Dumnezeu.

Dar cum nostalgia raiului pierdut nu
s-a stins nicio clipã dupã cãdere, în
sufletul omului s-a aprins flacãra dorinþei
de reabilitare. Reabilitare înseamnã însã
emancipare de sub jugul înclinãrii spre
pãcat ºi cu asta s-a luptat omul de la
început. Iar pentru cã tentaþia de a
pãcãtui este legatã în foarte mare
mãsurã de trup ºi de poftele lui, omul a
trebuit sã ducã o luptã grea împotriva
poftelor trupului, prin înfrânare. ªi lupta
aceasta nu a fost deloc uºoarã, iar cei
care au reuºit sã iasã victorioºi din
aceastã luptã au fost mai întâi Sfinþii
Apostoli, apoi mucenicii ºi  mãrturisitorii
Bisericii creºtine, iar mai apoi marii
pustnici, care prin ascezã severã ºi-au
spiritualizat trupurile. Treptat, puterea
exemplului lor a determinat naºterea unui
puternic curent de înfrânare a trupului prin
ascezã, curent carte a fost valorificat la
maxim de cãtre lumea monahalã ºi care

a avut influenþã ºi asupra iconografiei,
îndemnându-i pe marii creatori de icoane
sã ne înfãþiºeze chipuri de sfinþi cu trupuri
ºi feþe modelate sub lucrarea asprei
asceze creºtine. Sub influeþa acestui
curent, în icoanele ortodoxe chipurile au
început sã aparã într-o înfãþiºare fizicã în
totalã concordanþã cu atmosfera austerã
ºi asceticã, în care ºi-au trãit viaþa în trup.
Slãbiciunea lor fizicã, ei având feþele
luminate de o aurã strãlucitoare în jurul
capului, ca urmare a unor lungi privegheri,
este expresia simþurilor lor orientate cãtre
ascezã, cãtre un þel spiritual înalt, cãtre
împãrãþia cerului.

Important de reþinut în legãturã cu
pictura iconograficã ortodoxã este ºi
fondul dominant pe care e desfãºuratã
icoana, care e de regulã albastru, culoare
care închipuie cerul. ªi cerul, la rândul
lui, reprezintã þinta spre care tind iubitorii
de sfinþenie. Înfãþiºarea sfântului, având
în spate cerul, preînchipuie integrarea lui
în lumea cealaltã, participarea lui la viaþa
paradisiacã încã din timpul cât a trãit pe
pãmânt.

Redatã sub aceste înfãþiºãri, icoana
ortodoxã reuºeºte sã devinã o oglindã în
care se reflectã veºnicia, o poartã cãtre cer.

Dar, dupã cum vom vedea în
continuare, la temelia stilului iconografic
ortodox stã nu numai învãþãtura pe care
Biserica Ortodoxã o mãrturiseºte despre
om ºi starea lui dupã cãderea în pãcat, ci
ºi învãþãtura despre mântuire. Potrivit
acesteia mântuirea obiectivã ne este
acordatã de cãtre Dumnezeu nu ca
rezultat al meritelor noastre, ci ca un dar
al Sãu. Lucrarea de mântuire o începe
Dumnezeu prin har ºi o continuã omul,
prin credinþã ºi fapte bune. Nimic altceva
din cele pãmânteºti nu poate sã-l ajute
pe om în plus în dobândirea mântuirii.
Influenþaþi de aceastã învãþãturã, sfinþii
Bisericii noastre Ortodoxe, în viaþa lor
pãmânteascã, nu s-au ataºat prea mult
de cele lumeºti  -acestea constituind
pentru ei realitãþi secundare- ci s-au
strãduit sã realizeze în viaþa lor o deplasare
a preocupãrilor cotidiene de la cele
materiale spre cele duhovniceºti. În lumina
acestei trãiri chipurile sfinþilor din icoanele
ortodoxe sunt redate într-o
atmosferã solitarã, fãrã nicio
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relaþie cu existenþa materialã din jur.
Icoana este pictatã în plan bidimensional,
cea de-a treia dimensiune, adâncimea
spaþialã, este lãsatã la o parte, aproape
cu desãvârºire. Niciun obiect nu e
zugrãvit lângã sfânt; iar dacã totuºi apare
vreunul, între atitudinea sfântului ºi obiectul
înfãþiºat lângã el nu este nicio relaþie. Tot
efortul zugravului merge în sensul de  a
ni-l înfãþiºa pe sfânt, numai pe el singur, ºi
din singurãtatea aceasta, chipul oarecum
rigid al sfântului are ºi o impresionantã
mãreþie.

Deci rezumând cele spuse aici,
constatãm cã stilul iconografic ortodox se
deosebeºte de alte stiluri în ceea ce
priveºte modul de înfãþiºare a sfinþilor,
deoarece se inspirã din concepþia teologicã
diferitã a Ortodoxiei despre om, pãcat ºi
mântuire.

Dupã cum s-a arãtat, icoana ortodoxã
ne înfãþiºeazã trupul transfigurat al sfântului,
biruitor în lupta cu pãcatele, pe când tablourile
religioase ºi creaþiile spacifice altor culte ne
înfãþiºeazã, cu precãdere, frumuseþea cea
din afarã a trupului, tot ceea ce el are mai
mãreþ ºi mai impunãtor în el. Asta are
menirea sã impresioneze în primul rând sub
aspect estetic ºi doar in al doilea rând sub
aspect religios.

Dacã în faþa unei icoane ortodoxe
încercãm simþãminte de înaltã trãire
religioasã, în faþa unui tablou  religios se nasc
in noi cu totul alte sentimente, ºi anume
sentimente de admiraþie pentru frumuseþea
exterioarã, conturatã de linii ºi culori.

În concluzie, în calitate de
îndrumãtor duhovnicesc, îi sfãtuiesc pe
toþi credincioºii ortodocºi sã foloseascã,
pentru împlinirea tuturor trebuinþele lor
religioase, numai icoane ortodoxe.
Argumentele sunt cele de mai sus ºi în
plus, în calitatea lor de ortodocºi creºtini,
au datoria sã promoveze ºi sã apere
adevãrurile de credinþã ortodoxe, sub
orice formã s-ar înfãþiºa ele, deci ºi sub
forma sfintelor icoane.

În aceeaºi calitate îi îndemn pe
credincioºi sã manifeste multã atenþie ºi
grijã în pãstrarea icoanelor vechi. Ele sunt
mãrturii evidente ale credinþei strãmoºilor
lor ºi nu trebuie sã iasã din graniþele þãrii
sub nicio formã, pentru cã într-un sens
extins vorbind sunt valori ale întregului
popor.

Preot Cristian MAZILU

1. Este posibil ca persoana pe
care eºti supãratã sã sufere mai mult
decât tine pentru cã ºi-a dat seama cã
a greºit, ºi regretã rãu fiindcã
empatizeazã cu tine. Dacã îl ierþi,
eliberezi douã inimi, ºi pe a ta ºi pe a
lui.

2. În cazul în care persoana care
te-a jignit este impietritã ºi nesimþitã
ºi nu o intereseazã cã þi-a greºit,
gândeºte-te cã aceste însuºiri îi sunt
pedepse cum nu se pot mai cumplite.
Dacã te hotãrãºti sã-l ierþi poate îl
sensibilizezi, sau mãcar îl poþi
dezarma.

3. Când te hotãrãºti sã ierþi, Îi dai
lui Dumnezeu posibilitatea sã te ierte.
Iertarea pe care o aºtepþi de la
Dumnezeu este în mâinile tale. „Iertaþi
ºi vi se va ierta” - zice Domnul. Ba poate
chiar tu  spui asta o datã sau de mai
multe ori pe zi.

4. Destinul iertãrii este vindecarea,
uºurarea ºi liniºtirea. Dacã nu te
gândeºti la uºurarea celuilalt, pentru
început gândeºte-te cã aceatã uºurare
vine în primul rând în viaþa ta. Cine nu
renunþã la dreptul de a se rãzbuna se
aseamãnã cu cel care nu renunþã la
dreptul de a purta pe umerii sãi povara
întregii lumi.

5. Când te înscrii pe cãrarea
împãrãteascã a iertãrii dai dovadã de
multã nobleþe ºi mãreþie, fiindcã iertarea
este o lucrare a persoanelor cu suflet
mare. Iertând te asemeni cu Dumnezeu
Care este „adânc nesecat al iertãrii”.

6. A ierta nu înseamnã sã încurajezi
rãul, ci dimpotrivã, iertarea înseamnã a
spune celui care þi-a greºit: „te rog sã
încetezi a mai face rãul!”. Aºa cum
Domnul dupã ce a iertat pe femeia cea
desfrânatã i-a zis: „Du-te ºi de acum
sã nu mai pãcãtuieºti!”

7. Chiar dacã nu te mai poþi împãca
cu cel care þi-a greºit, iartã-l! Cã nici
Domnul nu S-a împrietenit cu cei care
L-au rãstignit, chiar dacã S-a rugat
Tatãlui Ceresc pentru iertarea lor.

8. Nu încerca sã te împaci cu
cineva înainte de a te gândi la iertare.
Este cumplit sã stai împreunã cu cineva
pe care nu-l ierþi, viaþa asta este un chin.

9. ªi dacã în urma acestor paºi eºti
tot trist trebuie sã mai ierþi pe cineva:
Iartã-þi „destinul” care poate nu s-a
desfãºurat aºa cum ai fi vrut tu! Iartã-te
pe tine de greºelile pentru care acum
suferi. „Iartã-L” pe Dumnezeu! Adicã
impacã-te cu El ºi crede cã poate sã
facã din faptele pentru care ai suferit în
trecut ºi poate suferi ºi acum pricini ale
bucuriilor viitoare.

10. I-ai iertat pe toþi numai atunci
când amintirea faptelor din trecut nu-þi
mai provoacã suferinþã. Dar, dacã nu
s-a întâmplat acest lucru, nu te judeca
prea aspru, aceasta înseamnã cã
inima ta nu s-a tãmãduit. Dar fii cu
nãdejde: Fiul lui Dumnezeu „vindecã
pe cei cu inima zdrobitã”!

  Prof. Vasilicã NICA

A DOUA CRUCE LA VIIªOARA
Pentru cetãþenii oraºului Târgu-Ocna care au deschidere vizualã

spre Viiºoara, pe lângã crucea mare de pe dealul Arcaciu le-a mai
apãrut una mai micã pe vârful urmãtor numit de localnici Docmana.
Ridicatã de familiile Gheorghe ºi Cornelia Crãciun ºi Costicã ºi
Maria Soponaru ajutaþi ºi de alþi credincioºi, sfinþirea ei s-a fãcut
dupã Vecernia ºi Litia Praznicului Înãlþãrii Sfintei Cruci, 13
septembrie, curent, slujbe ce s-au sãvârºit chiar acolo pe mãreþul
pisc al Docmanei. Cei care vor sã afle mai multe lucruri despe
parohia Viiºoara pot accesa site-ul www.potirulviisoarei.ro

ZECE CUVINTE
DESPRE IERTARE
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„O preaslãvitã minune, izvorul vieþii
în mormânt se pune ºi scarã cãtre cer
mormântul se face”.

Cu adevãrat este preaslãvitã
minunea sãvârºitã când Maica Dom-
nului, izvorul vieþii, a fost luatã din sânul
pãmântului ºi scarã cãtre cer s-a fãcut.

Cum putea oare izvorul vieþii sã fie
þinut în mormântul întunecos, când Maica
luminii nu putea fi cuprinsã de întuneric?

Minunatã este zãmislirea ei, minunatã
este vieþuirea ei, minunatã este ºi mutarea
ei de pe pãmânt la cer.

Minunatã este zãmislirea ei, cã
din bunã vestire îngereascã s-a zãmislit
din pãrinþi neroditori ºi sterpi , dar drepþi
ºi curaþi la suflet.

Minunatã este vieþuirea ei, cã a
fost Maicã, fiind fecioarã; nãscând pe
Dumnezeu, fecioria ei a rãmas nestricatã.

Este minunatã ºi mutarea ei ,
pentru cã prin mormânt la cer se suie ºi
scarã cãtre cer mormântul ei se face.

Mutarea ei a fost un somn dulce prin
care a vrut sã se odihneascã puþin la
sfârºitul acestei vieþi vremelnice, ca sã
înceapã calea celeilalte vieþi, cele veºnice,
grãbindu-se sã ajungã la Fiul sãu.

Mormântul a rãmas gol pentru cã nu
putea þine pe Maica vieþii, vasul
dumnezeirii întrupate iar prin mutarea ei
la cer, firea noastrã a urcat acum la cer.

Mitropolitul Dumitru al Rostovului se
întreba cu smerenie, privind mormântul
Maicii Domnului: „Cine eºti tu, care zaci
aici? ªi voi auzi rãspunzându-mi-se cu glas
smerit: „Iatã roaba Domnului!” Iar a sluji
lui Dumnezeu este ºi a împãrãþi cu El.

Dacã Fecioara este roaba Domnului,
apoi cu adevãrat este ºi împãrãteasa a
toatã fãptura cea vãzutã ºi nevãzutã.

Slujirea Maicii Domnului, zice
acelaºi mitropolit, este o slujire a Sfintei
Treimi, ale celor trei Persoane.

„Cãci într-un chip a slujit ea lui
Dumnezeu -Tatãl, cu alt chip a slujit ea
lui Dumnezeu - Fiul ºi cu alt chip
Dumnezeiescului Duh Sfânt.

Cã Tatãlui i-a fost fiicã pentru cã
zice: «Ascultã fiicã ºi vezi».

Lui Dumnezeu–Fiul i-a fost Maicã
iar lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, Fecioarã
nenuntitã ºi pururea Fecioarã.

Cã a slujit lui Dumnezeu – Tatãl
ca o fiicã, lui Dumnezeu – Fiul ca o
Maicã ºi lui Dumnezeu-Duhul Sfânt
ca o Fecioarã nenuntitã; Sfintei Treimi
cu trei rânduieli deosebite, i-a slujit cu
credinþã ºi cu adevãr.

Astfel, Maica Domnului s-a
bucurat sã fie Fiica lui Dumnezeu –
Tatãl, Maicã lui Dumnezeu – Fiul ºi
Fecioarã nenuntitã Dumnezeiescului
Duh Sfânt ºi cu aceste însuºiri s-a ridicat
la starea de mireasã a lui Dumnezeu
prin smerenie.

Maica Domnului este mijloci-
toarea noastrã la Fiul sãu. La mutarea
sa, cei apropiaþi plângeau lângã patul ei
iar ea îi îmbãrbãta zicându-le: „Nu
plângeþi, ci mai mult vã bucuraþi împreunã
cu mine cã mã duc la Fiul meu, Cãruia
faþã cãtre faþã mã voi ruga pentru tot
sufletul creºtinesc.”

Ei i s-a dat putere în cer ºi pe pãmânt
ca unei Împãrãtese a fãpturii vãzute ºi
nevãzute ºi toate i se supun, chiar ºi
duhurile cele potrivnice temându-se ºtiind-o
Maica lui Dumnezeu. ªi apoi nimeni nu
are mai mare putere în cer ºi pe pãmânt,
dupã Domnul nostru Iisus Hristos, decât
Preacurata noastrã Nãscãtoare de
Dumnezeu.

Noi avem nevoie de sprijinul ºi
ajutorul ei întrucât în aceastã viaþã
primejdiile ne cuprind din toate pãrþile,
precum zice Apostolul: «Primejdii pe
mare, primejdii de la tâlhari, primejdii
de la rudenii, primejdii în cetate,
primejdii în pustie, primejdii între fraþii
cei mincinoºi».

În aceastã lume toþi suspinã ºi grãiesc
cu David: «ªi nu vrea sã se mângâie
sufletul meu.»”

Acelaºi mitropolit remarca: „Toatã
bucuria acestei lumi este întristare ºi nu
este vreo bucurie, care sã nu fie
amestecatã cu întristarea, nu este vreo
mângâiere care sã nu fie însoþitã cu
necazul, nu este vreo veselie, cãreia sã
nu-i urmeze mâhnirea, nu este râs cãruia
sã nu-i urmeze plânsul cu suspinuri, nu
este vreun bine care sã nu sfârºeascã
cu rãu. Cã, lumea aceasta fiind
amestecatã, cum va putea sã facã cuiva
vreun bine?

Tu o iubeºti pe ea (lumea) iar ea pe
tine te înºalã, tu o cauþi pe ea dar ea fuge
de tine. Tu îi slujeºti ei dar ea te bate. Tu
cu laude o fericeºti pe ea iar ea de tine
îºi bate joc. Tu nãdãjduieºti spre ea, iar
ea pe tine te amãgeºte. Îþi fãgãduieºte
cinste dar îþi rãsplãteºte cu necinste. Îþi
fãgãduieºte aur dar îþi dãruieºte noroi. Iþi
fãgãduieºte bogãþie, dar ºi de cele de pe
urmã ale tale te dezbracã. Îþi fãgãduieºte
miere, dar îþi dã fiere. Îþi fãgãduieºte
dulceaþã ºi îþi dã amãrãciune. Îþi
fãgãduieºte pâine ºi îþi dã piatrã. Cele
bune îþi fãgãduieºte, dar cu cele rele îþi
rãsplãteºte. Nu este dar în lumea aceasta
nici un fel de mângâiere ºi bucurie, ci
toate sunt amestecate cu plâns ºi
întristare.”

Aºadar, viaþa noastrã fiind plinã de
multe primejdii ºi lacrimi, sã ne întoarcem
dar ochii minþii noastre cãtre Nãscãtoarea
de Dumnezeu care ne poate mângâia ºi
trupeºte ºi sufleteºte, cã nu în zadar o
numeºte Biserica „Rai cuvântãtor”.

Sã începem deci sã ne þinem cu
pocãinþã de acest „Rai preadulce” care
poate sã ne izbãveascã de toate relele
ºi primejdiile. Cã ea este „uºa raiului”
care a deschis intrarea în Rai a tuturor
celor ce aleargã la dânsa precum
grãieºte despre ea Grigore al
Nicomidiei zicând: „Prin tine Raiul am
primit, prin tine neamul omenesc cel
izgonit s-a întors în patria sa, prin tine
s-a depãrtat arma cea de foc, care
pãzea porþile Edenului, prin tine uºile
cele încuiate ale veseliei s-au deschis,
prin tine nãdãjduim a intra în Împãrãþia
cerului, prin tine este, pe scurt, toatã
mântuirea ºi bucuria noastrã.”

Prin urmare, ea este scãparea
noastrã, la ea sã alergãm cu nãdejde
pentru a primi ajutorul de care avem
nevoie atât aici pe pãmânt, cât ºi în cer.

Prin ea, care este scarã cãtre cer
ºi izvorul vieþii, sã alergãm la cel
nãscut dintr-însa ca prin rugãciunile
ei sã ne izbãveascã pe noi din toatã
vãtãmarea ºi ispita, sã ne dãruiascã
viaþã veºnicã nouã, celor ce sãvârºim
pomenirea ei.

Preot Constantin GENES

O PREASLÃVITÃ MINUNE
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Presb. Aurelia GENES

este altceva… este Dumnezeu…
Sf. Ecaterina, de neam împărătesc fiind,

foarte frumoasă şi foarte  înţeleaptă (a dobândit
multă învăţătură, cunoştea şi multe  limbi străine,
ajungând printre cei mai de seamă înţelepţi ai
vremii sale), deşi tânără, şi-a dat seama de
aceasta…

S-ar zice că ea întrunea tot ce-şi poate dori
un om… Tinereţe, frumuseţe, înţelepciune,
ştiinţă,  bogăţie… Dar pentru ea toate acestea
nu contau căci găsise ceva mai presus de ele, Îl
găsise pe DUMNEZEU! Şi de aici a găsit forţa
de a se împotrivi împăratului Maxenţiu, care o
obliga să jertfească zeilor… Şi de aici a găsit
puterea de a-i converti la creştinism pe cei o sută
cinci zeci înţelepţi chemaţi de împărat spre a o
convinge… Şi de aici puterea de a răbda
chinurile şi moartea martirică…

De asemenea, mai presus de toate L-au
considerat pe Dumnezeu cei trei mari
propovăduitori ai creştinismului: Grigore de
Nazians, Vasile cel Mare  şi Ioan Gură de Aur
şi câţi alţii (despre care putem citi zilnic din
Proloage).

Şi aceştia, deşi studiaseră la cele mai înalte
şcoli ale vremii – renumita universitate din
Alexandria sau cea din Atena – putând ajunge
în mari funcţii pe plan social, ei au preferat liniştea
pustiului şi dragostea pentru Dumnezeu şi pentru
aproapele pe care i-au slujit cu ardoare…
Domnul a învăţat toate neamurile prin apostolii
Săi. Căci de vreme ce lumea nu a cunoscut pe
Dumnezeu cu înţelepciunea, ea L-a cunoscut
totuşi prin propovăduirea şi exemplul acestora
căci ei i-au adus la pocăinţă pe mulţi…

E cazul şi  Sf. Antonie cel Mare.
Acesta era de neam egiptean, având  părinţi

binecredincioşi. Rămânând orfan de ambii
părinţi, la nici douăzeci de ani, moştenitor al unor
mari averi, le împarte săracilor, pe sora sa o
încredinţează unor fecioare credincioase iar el
se face pustnic, încredinţându-şi toată viaţa lui
Dumnezeu şi oamenilor până la vârsta de 105
ani când s-a mutat la Domnul. Ceea ce l-a
determinat să facă acest lucru a fost următoarea
întâmplare:

 „Intrând el odată în biserică, a auzit din
Evanghelie cuvintele spuse de Domnul tânărului
bogat: «Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te,
vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea
comoară în cer; după aceea, vino şi
urmează-Mă!» (Matei 19, 21) (Proloage, Ed.
Mitropoliei Olteniei, Craiova,1991, pag. 436)

S-a luptat o viaţă cu el însuşi, cu
diavolii, s-a rugat, a ajutat oamenii, a scris,
a învăţat pe alţii...

Exemplele ar putea continua la nesfârşit,
căci nesfârşit este numărul celor care şi-au

sacrificat de-a lungul istoriei tinereţea, frumuseţea,
înţelepciunea, viaţa, punând mai presus de toate
cele lumeşti, viaţa veşnică în Împărăţia lui
Dumnezeu, considerându-le pe toate, precum
înţeleptul Solomon: „deşertăciuni”…

De ce am schiţat aceste portrete morale?
Ca o alternativă la nonvalorile de azi pe care le
vedem în mass-media… Tinerii au nevoie de
modele… Teologul Laurenţiu Dumitru mărtu-
riseşte în  cartea sa „Tinerii, între cer şi pământ”:

„În general, idolii tinerilor de azi nu sunt
modele decente (…) Eu socotesc că adevăratul
model pentru om este Dumnezeu-Omul,
Hristos. Mântuitorul, Maica Domnului şi toţi
sfinţii noştri ne arată Viaţa, idolii vremurilor
noastre ne arată îndeosebi moartea , cea
sufletească în general, dar nu numai. Am dat multe
exemple într-un articol despre victimele drogurilor
şi ale alcoolului printre vedetele rockului. Au murit
mai rău ca animalele, însă sunt adulate mai mult
decât atunci când erau în viaţă. La mormintele lor
se fac adevărate pelerinaje.

Sfinţii lui Dumnezeu, însă, deşi sunt
morţi, sunt vii. Ei nu te „împrumută” cu neputinţe
(…) De la sfinţi înveţi numai cele spre zidire
sufletească (…) Sfinţii vin oamenilor în ajutor,
mijlocesc către Judecătorul (…) Sigur că poţi să
ai şi alte modele, dar să fie modele decente (…)
Un model trebuie să fie o personalitate, adică o
persoană purtătoare de valori.

Aşadar, orice model e bun dacă-ţ i
îmbunătăţeşte viaţa, însă, din punctul meu de
vedere, adevăratul model pentru om este
Dumnezeu-Omul, Hristos Mântuitorul.”

La aceste concluzii avea să ajungă singur
după următorul început:

„Când am întâlnit pe Hristos aveam
doza mea de dor, de visare, de nonconformism.
Eram un rebel, rebel sunt şi acum, dar lupt pentru
altă cauză… Lupt pentru Domnul!

Eu, nefiind crescut în frica de Dumnezeu şi
în dragostea faţă de Biserică, am ales moartea,
am ales lumea, păcatul şi poftele lumii. Trăiam la
vârsta adolescenţei aşa cum mulţi tineri de astăzi
trăiesc, fără repere, fără Dumnezeu… Credeam
pe atunci că Biserica e învechită, depăşită (…)
Nimic mai fals!

În adolescenţă am început să ascult rock
(…). Muzica rock însemna pentru mine totul – îmi
era mamă, tată, hrană, aer. Ascultam din zi şi
până-n noapte (…) Mi-aş dori să am râvna
aceea ş i pentru Biserică ş i lucrarea
duhovnicească. E mai greu să fii creştin decât să
fii rocker, acum lupt cu firea mea căzută…

L-am cunoscut pe Hristos pe la 19 ani (…)
Dacă-L întâlneam mai devreme, de multe m-ar
fi păzit harul Său (…) Dacă aş avea iarăşi 18
ani (…) nu aş mai repeta multe greşeli de atunci.
Poate aş face mai multe fapte bune (…) La 18
ani trăiam viaţa la limită, la extremă – încercând
să prind, să «fur» din ea cât se poate. Însă n-ai
cum să nu simţi la un moment dat că toate sunt
deşertăciuni, că sunt «vânare de vânt», că
orice şi oricât ai încerca, pacea, împlinirea nu
vin din lucrurile încercate. Obosit de atâta
alergare într-aiurea, am intrat în Sfântul Locaş,
am plecat genunchii şi, simţind gustul Cerului şi
adierea Duhului de viaţă, inima mea a aflat
odihnă. Acum ştiu că Duhul înnoieşte făptura şi
că doar păcatul învecheşte. Paradoxal pentru
înţelegerea lumii de azi: Învechiţi sunt tocmai
cei ce stau departe de Biserică!” (pag.106-112).

În consecinţă, Îl putem cunoaşte oricând
pe Dumnezeu, la orice vârstă şi în orice
împrejurare, important este să ne dăm seama la
un moment dat că mai presus de toate este
Dumnezeu şi că El trebuie să fie ţinta noastră şi
modelul de urmat…

Cãrarea
spre Rai
Sufletul mã durea

Cãdeam ºi mã loveam
Iar de necaz

lacrimi curgeau pe obraz,

nãscute-n suferinþã
ºi durere.

Vântul, îmi purta peste lume
Þipãtul durerii fãrã nume.

Dar nimeni nu mã auzea
în durerea mea

ªi-atunci mi-am înãlþat
Supusul suflet înspre Cer ºi,

am simþit o mângâiere

uºoarã, caldã, ca o adiere
ce m-a fãcut sã sper.

Erai Tu, Doamne Sfinte,
ªi mã chemai

Sã-Þi urmez cãrarea
Ce mã ducea-nspre Rai.

Prof. Doina-Maria Rusu-Olaru

MAI PRESUS DE TOATE...
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Cu sufletele copleşite de durere, suntem
astăzi în oaza de spiritualitate a Mănăstirii Pogleţ
pentru funeralii le unui mare părinte al
monahismului românesc, Părintele Ierom.
Calistrat Ifrim.  Vestea plecării sale din această
lume a umplut de uimire, tristeţe şi durere întregul
cin monahal şi clerical din eparhia noastră, dar
mai ales pe cei care au avut imensa şansă şi
cinste să cunoască sau să stea în preajma acestui
minunat părinte, pe care îl putem numi omul
neprihănirii, al simplităţii şi al înaltelor trăiri
duhovniceşti. Fiecare am simţit fiorul sentimentului
despărţirii de cineva care a fost apreciat şi iubit
pentru calităţile sale excepţionale.

Când am auzit şi eu această tristă vestire,
deodată sentimentul de tristeţe şi compasiune mi-a
inundat fiinţa şi, stăpânindu-mi simţămintele fireşti
ale emoţiilor, mi-am spus: a mai chemat Hristos
la Sine încă pe unul din marii duhovnici ai
neamului românesc.

În spiritualitatea franceză, în astfel de
împrejurări, se spune că «partir s’est mourir un
peu»  adică, „murim cu fiecare plecare”. Într-a-
devăr, atunci când cineva din cei ce i-am preţuit
pleacă pe drumul fără întoarcere, parcă ceva
din noi moare sau parcă o floare se rupe din
buchetul comuniunii noastre pentru a fi răsădită
într-o altă glastră, străină sensibilităţilor şi
dispoziţiunilor noastre naturale din această lume.

Dacă ne lăsăm copleşiţi de sentimentele doar
somatice ale fiinţei noastre, lacrimile nu se pot ostoi,
nădejdea se diminuează, credinţa slăbeşte,
durerea sporeşte. Aceasta, pentru că moartea  este
o enigmă a cărei nedezlegare poate avea
consecinţe fatale pentru destinul nostru etern. Victor
Hugo spune că: nu mă îngrozeşte moartea, ci
perenitatea ei! Înfiorătoare este în perspectiva
gândirii marelui literat ireversibilitatea acestei
realităţi. Moartea este, într-adevăr,  un drum cu
sens unic, un paşaport fără viză de întoarcere pe
un tărâm necunoscut şi neexplorat de pământeni.
De aceea, una din marile exigenţe interioare ale
fiinţei umane este aceea de a dezlega misterul
provocator al morţii. Această exigenţă a zidit-o în
noi Însuşi Dumnezeu, Creatorul, Care, în
înţelepciunea Sa, a ştiut că taina morţii este
generatoare de dinamism în fiinţa umană; ea naşte
o tensiune în noi spre a filtra esenţialul de non-
esenţial din efemera noastră aventură terestră.
Moartea – în realitatea religioasă a lumii până la

Hristos – este mai tare decât viaţa. Acest fapt
explică de ce marile momente religioase ale lumii
antice sunt închinate morţii. De asemenea, nici
filozofia cea mai profundă nu a putut eluda
fenomenul numit moarte.

Iubiţii mei,
Cred că astfel de gânduri au trecut prin

minţile noastre la vestea trecerii părintelui Calistrat
prin tunelul, numit convenţional, moarte. Deci,
dacă ne limităm doar la aspectul teluric al
fenomenului,   ne este greu să acceptăm situaţia.
Însă noi nu suntem ca cei ce nu au nădejde,
pentru că noi credem în Dumnezeu şi ne-am
adunat aici nu pentru a plânge doar, ci ca să
participăm la Paştele unic al Părintelui Calistrat,
meditând asupra mersului terestru al acestui mare
OM ce s-a dus la Dumnezeu fapt care ne
determină să spunem împreună că: „am pierdut,
într-adevăr, pe unul din cei mai duhovniceşti
părinţi ai clerului şi monahismului românesc de
la sfârşitul celui de-al II-lea mileniu creştin şi
începutul celui de-al III-lea.

 Îndurerată adunare,
Ne aflăm, deci, aici fie în calitate de ucenici

ai părintelui, de fii şi fiice duhovniceşti, de prieteni
sau apropiaţi, rudenii sau pelerini ai acestei
mănăstiri, călugări, călugăriţe, preoţi din toate
părţile, personalităţi în diferite funcţii ale societăţii
civile sau bisericeşti. Toţi am creat întreolaltă un
buchet de flori multicolore şi multiflorale pentru a-l
aşeza în braţele sufletului celui ce a fost printre
noi un mare Om între oameni, Părintele Calistrat,
faţă de care ne arătăm compasiunea la trecerea
sa în viaţa veşnică. Se cuvenea să fim aici cu toţii
la acest moment al bilanţului unui om plăcut lui
Dumnezeu şi semenilor.

În astfel de împrejurări încercăm să ne
amintim tot ce a împlinit el în cei 75 de ani câţi i-a
dat Dumnezeu să trăiască pe acest pământ.

 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,
Părintele Calistrat a fost un preot de parohie

şi, apoi, un călugăr complex şi atipic. Oricât de
bine ar şti cineva să facă sinteză, nu cred că ar
reuşi să structureze în câteva minute viaţa şi
activităţile multiple ale lui.

Cugetând asupra vieţii şi misiunii sacerdotale
sau monahale pe care le-a avut acest om cuvios

mi-am dat seama că nu este uşor a-i face un portret
care să însume toate calităţile sale. Nu ştiu dacă pot
spune că Părintele Calistrat  a fost un călugăr bun
sau intransigent, blând sau  aspru, milostiv sau
chivernisitor, contemplativ sau pragmatic, pentru că
numai Dumnezeu a ştiut lucrarea lui interioară. Dar,
din manifestările lui exterioare, cele care au intrat în
percepţia noastră sau în câmpul nostru vizual, cred
că am putea spune  despre Părintele Calistrat că a
fost un Mare Iubitor de Hristos, trimis  ca un apostol,
într-un anume timp şi într-un anumit loc, să aprindă
o lumină pe care el a întreţinut-o cu untdelemnul
rugăciunilor, pentru ca vânturile să nu o stingă. Şi,
dacă toţi cei care i-am stat uneori în preajmă şi ne-am
bucurat de darurile pe care ni le-a trimis Dumnezeu
prin acest sfânt misionar, ne putem da seama că
părintele a avut o relaţie specială cu Dumnezeu pe
care noi nu am putut-o sesiza oricât ne-am fi străduit.
Nimeni nu poate contabiliza cu acribie împlinirile şi
ostenelile sale. Părintele a avut o lucrare tainică,
plină de mister, ascunsă ochilor noştri. Am ferma
convingere că mare ne va fi mirarea atunci când
vom  avea acces să citim în cartea cerului câte
fapte bune şi ce virtuţi a avut  Părintele Calistrat,
pe care noi nu le-am consemnat. Noi doar avem
datoria să-l încadrăm pe Părintele Calistrat  în
salba duhovnicilor iscusiţi ai clerului românesc şi
în lista marilor restauratori de temple ale Duhului
Sfânt ai Bisericii lui Hristos. Câtă lume a mângâiat,
ce milostenie a făcut, pe cine a ajutat, care a fost
lucrarea duhovnicească a acestui om, numai
Dumnezeu ştie.

De aceea, la acest moment al bilanţului, nu
mă angajez să etalez toate faptele lui bune şi să
fac o evaluare a lor. Voi încerca doar să schiţez
un succint portret, reamintind o parte din împlinirile
şi calităţile sale sufleteşti, fiind convins că pe toate
celelalte Bunul Dumnezeu le ştie, iar mulţimea
ucenicilor şi a celor ce l-au cunoscut şi i-au stat în
preajmă vor medita şi vor consemna ulterior, în
detaliu, mulţimea activităţilor din parcursul terestru,
plin de virtuţi, al  acestui minunat cuvios.

Iubiţi credincioşi,
Chipul iconic al părintelui era scăldat de o

lumină suavă, desprinsă parcă din aura cerului.
Cei mai mulţi dintre noi, atunci când îl întâlneam,
ni se părea că acea lumină lină lăsa impresia
unei teofanii permanente. Era
imposibil să nu-l recunoşti dintr-o

Pro memoria
Părintele Calistrat Ifrim

Mânăstirea Pogleţ, 27 august 2009
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

mulţime de părinţi. Aş îndrăzni să-i asociez faţa şi
statura cu cele ale Sfântului Nicolae, cu care s-a
asemănat la învăţătură şi la virtuţi. În chipul lui
parcă reuşeai mai uşor să defineşti ce este omul
în sine ca fiinţă psiho-somatică, creat după chipul
şi asemănarea cu Dumnezeu. Totodată, îţi puteai
da seama cu uşurinţă că omul, în general, nu
este  numai un compozit dintre un suflet şi un
trup, ci un trup animat  sau un suflet întrupat.
Adică nu doar o simplă coexistenţă dihotomică,
ci întrepătrundere reciprocă, pe care toate
tehnicile moderne, oricât de sofisticate ar fi ele,
nu pot să o descifreze sau să o analizeze.

După cum se ştie, Părintele Calistrat, Costică
Ifrim, cum i se spunea mai demult, s-a născut la
4 aprilie 1934, în ţinutul Paşcanilor, fiind unul din
cei 8 copii, câţi au adus pe lume părinţii lui,
Gheorghe şi Adela Ifrim. Imediat după terminarea
şcolii primare, când abia împlinise 14 ani, s-a
îndreptat către Lavra Neamţului, acest paradis
terestru, unde a început să se pregătească asiduu
pentru intrarea în paradisul ceresc. Plecarea sa
la mănăstire a coincis cu instaurarea în România
a regimului totalitar-ateu comunist. Biserica a fost
constrânsă să-şi desfăşoare o brumă din misiunea
sa eternă, doar în careul puţinelor locaşuri de
închinare care mai scăpaseră  braţului secular.
Mănăstirile, în majoritatea lor, una după alta,
începeau să se închidă, iar călugării, supuşi unui
regim dictatorial, erau forţaţi să-şi părăsească
mănăstirile şi să plece în lume.

În acest context auster şi-a început viaţa
legată de Dumnezeu fratele Costică Ifrim. A avut
şansa totuşi să urmeze cursurile Seminarului
Teologic de la Neamţ şi, apoi, cele ale Facultăţii
de Teologie de la Bucureşti, unde a avut
posibilitatea să soarbă din învăţătura marilor
profesori de teologie ai vremii: Părintele
Staniloae, Părintele Coman, Prof. Tudor
Popescu, Părintele Liviu Stan etc. Erudiţia sa
teologică s-a văzut în felul său de predicare a
cuvântului revelat şi în maniera sa de  exercitare
a paternităţii spirituale asupra mulţimii fiicelor şi
fiilor săi duhovniceşti.

După absolvirea studiilor teologice, fratele
Costică Ifrim a trecut la teologia practică. După
exercitarea câtorva corvezi administrative, în cele
din urmă, a fost hirotonit preot celibatar de către
Arhiepiscopul Teofil Herineanu al Clujului. Harul
preoţiei a făcut din părintele Costică un apostol al
Bisericii lui Hristos. S-a văzut aceasta în toate
parohiile unde a funcţionat ca preot. Multă vreme
a fost păstorul credincioşilor din parohia sa de
suflet Iucşa – Săcăleni din ţinutul Romanului. În
anul 1999, s-a pensionat. Din punct de vedere
administrativ, înceta o activitate pe care a făcut-o
bine, dar misiunea de apostol şi martor al lui
Hristos nu şi-a întrerupt-o.

În anul 2000, Hristos  m-a chemat la înalta
misiune sacerdotală de mare preot în Biserica

Sa. Eram aproape străin în eparhia în care am
fost rânduit. Puţin câte puţin, începeam să iau
cunoştinţă cu treburile misionar-pastorale şi
administrativ-gospodăreşti ale episcopiei. Una
din marile mele dorinţe era şi aceea de a-i
cunoaşte repede pe păstorii sufleteşti ai eparhiei,
pe care voiam să mi-i apropii. Într-una din zilele
de audienţă se prezintă la cabinetul episcopal
un părinte smerit, cu faţă senină dar sobră, cu
ochi liniştiţi dar pătrunzători, cu vorbă molcomă
dar convingătoare. Era Părintele Calistrat, pe
atunci părintele Constantin Ifrim. În câteva cuvinte
se prezintă, apoi îmi cere un sfat asupra noului
său statut de preot pensionar al eparhiei. Din
dialogul care a urmat am desprins câteva trăsături
deosebite, specifice omului angajat cu
determinare pe drumul mântuirii. Aveam impresia
că am în faţa ochilor un părinte cu alură de sfânt.
L-am sfătuit să se gândească să meargă la una
din mănăstirile eparhiei pentru a se închinovia,
pentru că, formal, statutul său de preot celibatar,
lipsit de griji familiare, era compatibil cu viaţa
monastică. Nu a ezitat nicio clipă. Am dispus să
se întocmească  documentele de închinoviere şi
tundere în monahism pe seama Mănăstirii Runc.

Aşa şi-a reînceput Părintele  Ifrim, – fratele
Costică, cel de altădată din obştea Neamţului –
de acum Calistrat, viaţa monastică. De fapt
Părintelui nu-i era nicicum străină această viaţă,
el o ducea chiar în lume fiind. I-am urmărit, cât s-a
putut, parcursul sinuos prin această lume deşartă
şi modul de vieţuire care m-au impresionat. Am
văzut în cuvioşia sa chipul monahului autentic,
impresionând prin simplitatea, sfinţenia şi
cuminţenia sa. Era într-o continuă luptă pentru
cucerirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Prin viaţa
sa, el anunţa, ca nişte vestale, această Împărăţie,
unde nimeni nu se însoară sau se mărită, ci toţi
sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Părintele era
convins că o Biserică fără monahism este o
instituţie fără ideal.

Iubiţii mei,
Părintele Calistrat  a fost un om lepădat de lume,

iar aceasta  se distingea din modul său de viaţă.
Intraţi şi priviţi chilia care l-a adăpostit de când a venit
la această mănăstire. Veţi înţelege că ajunsese demult
la starea de nepătimire. Îşi înduhovnicise într-atât
dispoziţiile naturale ale trupului, încât parcă ajunsese
la starea de transfigurare a Sfântului Pavel care se
mira dacă mai era în trup sau afară de trup; numai
Dumnezeu ştia!

 Viaţa ascetică şi filocalică, părintele Calistrat
nu o teoretiza, cum facem noi adesea; el o trăia în
toată profunzimea şi amploarea ei. Urmărind viaţa
cuvioşiei sale înţelegem, încă o dată, că Dumnezeu
a avut, are şi va avea prietenii şi casnicii Săi în
fiecare epocă a istoriei. Viaţa secularizată a
mileniului trei, în care uneori ni se pare că sfinţii au
dispărut ori au devenit irelevanţi, Părintele Calistrat

dovedeşte, prin modul său de a o aborda,  că
poate fi un timp al mântuirii, nu al neantizării. Deci
sfinţi pot apărea şi în mileniul al treilea.

Părintele a iubit mult natura şi întreaga creaţie.
Descoperea, ca sihaştrii şi pustnicii de altădată,
pe Dumnezeu din natură şi din firea lucrurilor. De
aceea, vieţuirea lui  se poate asemăna cu un
arbore ale cărui rădăcini sunt înstrăinarea de grijile
lumeşti, ramurile îi sunt nepătimirea, iar rodul,
dobândirea virtuţilor, dragostea şi bucuria
neîntreruptă. Lumea lui a fost aşadar, animată
permanent de  setea după veşnicie.

În ultimele zile petrecute pe acest pământ,
nu ştiu dacă a suferit sau nu pentru că, aşa cum
spuneam, ajunsese demult la starea de
nepătimire. De aceea, socotesc că suferinţa lui
de dinainte de moarte a fost, mai curând, o
încercare a răbdării celor din jur: a Părintelui
Arsenie care l-a vegheat în clipa separării
sufletului de trupu-i neputincios – el poate da
mărturie despre cum  moare un sfânt. Apoi, a
încercat răbdarea Maicii stareţe Luciana şi a
tuturor vieţuitoarelor de aici, precum şi a celor
care i-au stat în preajmă în ultimul timp. Toată
lumea care a avut imensa şansă de a-l cunoaşte,
a descoperit în el un om  al dragostei, al păcii, al
rugăciunii, al dreptei socoteli, al trezviei, al
postului, al ascultării, al cunoaşterii şi păstrării
sfintelor rânduieli; toate acestea la un loc au
conturat nobleţea sufletului său şi cred că va
contura aura sfinţeniei cu care îl  va înzestra
Dumnezeu. Eliberat de păcat şi de răutate,
Părintele a transpus în faptă viaţa evanghelică a
desăvârşirii pe cât a fost posibil. Cunoştea bine
Sfânta Scriptură şi operele Sfinţilor Părinţi. Avea
o mare evlavie pentru Maica Domnului. De
aceea, Preasfânta Fecioară a ales să-şi doarmă
somnul de veci în mănăstirea închinată ei, şi am
convingerea că îl va întâmpina în ceruri cu crinul
Bunelor Vestiri, rupt din grădina Edenului ceresc.

Pentru că slujea Sfânta Liturghie cu atâta
evlavie, viaţa lui de după Liturghie părea o
teofanie permanentă. Nu era un oficiant al
Liturghiei, ci un trăitor al ei. Cred că acum, cu
aceeaşi evlavie şi emoţie, în ceruri, slujeşte
Liturghia cosmică sub protia directă a lui Hristos.

Părintele Calistrat  a fost un om plin de
mistere. Cu toate acestea, la el totul – vorbă,
faptă, împlinire – începeau şi sfârşeau în farmecul
firescului. În lucrarea lui, nimic nu era disimulat
sau de prisos. Evita pronunţarea cuvintelor fără
sens. Fiecare gând al său constituia o valoare,
un îndemn. Ce fericite au fost  maicile acestui
aşezământ că au avut imensa şansă să stea în
preajma acestui om şi să-i asculte vorbele pline

† Dr.  Ioachim Băcăuanul

(continuare în p. 14)
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de sens şi dulceaţă duhovnicească. Dacă obştea
acestei mănăstiri a rămas atât de unită, se
datoreşte lui. El s-a dus acum în cer, dar va
comunica cu cei rămaşi prin sfaturile pe care le-a
dat cândva şi care vor rămâne dăltuite pe plăcile
inimilor tuturor celor care le-au primit.

Cum am arătat mai sus, părintele Calistrat a
trăit 75 de ani. Dar, în toţi aceşti ani nu a precupeţit
nici un efort pentru ca  Hristos să fie  lăudat şi
propovăduit.  Timpul pe care Dumnezeu i l-a
dăruit să îl petreacă pe acest pământ l-a
răscumpărat cu desăvârşire. „Nu pierdeţi
vremea îndumnezeirii”  spunea Sf. Grigore de
Nazians. Părintele Calistrat nu a pierdut acest
timp, ci l-a transfigurat. A transfigurat  şi locul în
care s-a mişcat şi activat. Parcurgea spaţiul ca
prin grădina raiului fără nici o teamă.

Mi s-a spus că într-o noapte un vânător l-a
confundat cu una din fiarele pădurii. A ridicat arma
gata să tragă, dar şi-a dat seama în ultima clipă că
este părintele. Vânătorul plin de emoţie i se
adresează: Părinte cât pe ce era să  te omor! Şi ce
dacă, fu răspunsul părintelui ! Apoi continuă liniştit:
plecam mai repede în paradisul celălalt. Deci, pentru
el, lumea aceasta cu cealaltă se întrepătrundeau!
Aici sau dincolo era spaţiul de trăire cu Dumnezeu
şi întru Dumnezeu. De aceea, plecarea lui de acum
nu este o fatalitate, ci o împlinire.

Aşadar, să avem convingerea că Maica
Domnului va avea grijă să mijlocească la Fiul ei Cel
iubit ca să-i dea odihnă veşnică în eternitatea cerului
divin. Bineînţeles că toate faptele lui bune vor fi socotite
de Prea Milostivul Dumnezeu ca dreptate în
perspectiva mântuirii personale, iar acestea vor
declanşa blândul glas al lui Hristos: „Bine, slugă bună
şi credincioasă, peste puţine ai fost pus, peste multe
te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău.”

Iubiţii mei,
După aceste câteva reflecţii, ce putem spune

acum, la despărţire, mai întâi, iubitului nostru părinte
şi frate în Hristos, Părintelui Ieromonah Calistrat Ifrim:

Părinte Calistrat, astăzi pentru Cuvioşia
Voastră este zi de Paşti. Toată această lume adunată
în incinta acestei mănăstiri unde aţi slujit, unde V-aţi
rugat, unde aţi mângâiat atâţia călugări şi credincioşi,
toţi au venit pentru Sfinţia Voastră. I-aţi mobilizat încă
o dată, dar nu pentru o corvadă anume, ci pentru a
cinsti trupul cuvioşiei voastre ostenit de atâta efort şi
alergare, căci sufletul osârduitor a plecat către ceruri
să vadă faţa Celui în care aţi crezut. De data aceasta,
sunt adunaţi în jurul PC Voastre nu pentru a face
planuri de viitor în perspectiva bunului mers al
mănăstirii sau pentru convorbiri duhovniceşti cu
Sfinţia Voastră, ci pentru a se ruga pentru Cuvioşia
Voastră, cum şi Sfinţia Voastră V-aţi rugat, de atâtea

ori, pentru ei. Vă promit că vor împlini tot ce aţi lăsat
a împlini. Preacuvioşia Voastră, odihniţi-Vă în pace
şi priviţi-ne de acolo de unde sunteţi!

Ştim că în inima Sfinţiei Voastre toţi aveam un
loc precis şi însemnat. Eraţi acelaşi pentru toţi şi
diferit pentru fiecare. Cred că era marea calitate
pe care o aveaţi, aceea de a-i  mobiliza pe toţi. Fiţi
încredinţat că veţi rămâne ca o paradigmă pentru
noi, cei ce Dumnezeu Vi i-a încredinţat ca ucenici
şi prieteni adevăraţi. Suntem cu toţii aici şi vă privim
cu respect. Cu toţii Vă dorim ca Dumnezeu să Vă
aşeze în ceata aleşilor Lui. Cred că Vă veţi întâlni,
acolo sus, cu părinţii care V-au adus, biologic, în
această lume; şi cu toţi cei ale căror suflete sunt în
mâinile lui Dumnezeu. Odihniţi-Vă în pace!

 Distinşi şi onorabili prieteni !
Permiteţi-mi, de asemenea, să adresez un

cuvânt de îmbărbătare şi compasiune maicilor
acestei mănăstiri, Părinţilor şi fraţilor de la
Mănăstirea Sf. Sava, precum şi tuturor fiilor şi
fiicelor duhovniceşti ale Părintelui.

Dragii mei,
Ce vă pot spune ? Doar atât: lăsaţi-l pe

părintele vostru spiritual să se odihnească în pace.
Nu  mai plângeţi, căci rămâneţi întru dragostea lui.
Păstraţi-i vie amintirea, vă rugaţi pentru el şi fiţi demni
precum a fost şi el. Fiţi încredinţaţi că şi el se roagă
pentru voi în templul cerului acolo unde, de acum,
va sluji cu îngerii Liturghia cosmică. Iubiţi-l ca şi mai
înainte, dar cu o iubire aparte, duhovnicească,
numai astfel de iubire va ignora prezenţa lui fizică
printre voi. Nu vă mai îngrijiţi de problemele lui, ci
de ale voastre. Rugaţi-vă pentru el şi fiţi încredinţaţi
că prin acest fapt veţi adăuga dragostea voastră la
dragostea lui Dumnezeu pentru dânsul. Credeţi cu
tărie că sufletul lui este în mâinile lui Dumnezeu. El
nu vă va mai învăţa nimic de acum, dar va privi din
ceruri dacă veţi păstra ceea ce v-a învăţat şi v-a
dăruit cu atâta dragoste. Rămâneţi pururea uniţi
întru dragostea lui, căci atunci bucuria lui va fi deplină.
Iată câtă mulţumire se citeşte pe faţa lui în aceste
momente şi simt cât de vesel este sufletul lui, că v-a
lăsat pe toţi împliniţi, iar, ca moştenire, tezaurul
inestimabil al sfaturilor sale. Dacă vreodată se vor
abate peste sufletele voastre necazuri sau supărări,
amintiţi-vă de faţa lui senină ca şi crinul Bunelor
Vestiri, de privirea lui pătrunzătoare, de vorba lui
înţeleaptă şi caldă, de bunătatea debordantă a inimii
lui, de toate calităţile şi virtuţile lui şi veţi reuşi să depăşiţi
orice inadvertenţă a vieţii. Odihnească-se-n pace,
prea iubitul vostru frate şi părinte duhovnicesc!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate şi fie
numele Lui binecuvântat de-a pururea. Amin.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în
pace! Veşnica lui pomenire !

(urmare din p.13)

Cunoscut ºi de credincioºii din
Târgu-Ocna care urcau la Mânãs-
tirea Mãgura Ocnei cu opt-nouã ani
în urmã, pãrintele ieroschimonah
Ghenadie Pascaru, la doar 47 de ani,
slujitor în ultimi ani la Mânãstirea
Oituz, a plecat la cele veºnice. O
suferinþã s-a ascuns în trupul lui ºi fãrã
vreme l-a doborât, dupã ce urcase
treaptã cu treaptã scara nevoinþelor
monahiceºti, dupã cum spune icosul
sâmbetei din Sãptãmâna Brânzei: „La
cele frumoase ale vieþii m-am uitat,
vãzând cu gândurile ce fac ºi socotind
cele de întristare ale lor, a plâns viaþa
oamenilor ºi numai pe voi v-am fericit,
care aþi ales partea cea bunã, adicã a
pãtimi pentru Hristos ºi a petrece
împreunã cu Dânsul, ºi a cânta
împreunã cu profetul David: Aliluia!“

Viaþa lui rãmâne un adânc
insondabil ºi oricât ne-am strãdui a-i
expune viaþa tot mai rãmâne ceva
ce-i mai frumos ce nu se poate
spune. Pentru cã omul este chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu cel
Insondabil.

Pe pãrintele îl ºtiu de când
lucram împreunã, în primii ani de
dupã 1990. Un zid ne despãrþea,
sufleteºte, niciunul. Stãteam împre-
unã, confesându-ne. Apoi fiecare
am fost atraºi în slujirea lui Hristos
aparte: el, alegând pustia, le-a lãsat
pe cele trecãtoare rãstignindu-se

Preot Petru RONCEA

(continuare în p. 17)

Pãrintele Calistrat Ifrim

IEROSCHIMONAH
GHENADIE
PASCARU

Mânăstirea Oituz
30 august 2009

Pro
memoria
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Din frageda pruncie, fãptura umanã,
copilul, este încreºtinat prin Taina
Sfântului Botez ºi închinat la altarul
Sfintei Biserici cu semnul Sfintei Cruci
ajutãtoare credincioºilor creºtini. În
realitatea vieþii ºi a vieþii creºtine, semnul
Sfintei Cruci este chipul dumnezeirii
care lumineazã chipul omenirii.

Ca un creºtin evlavios la rugãciune,
privind icoana care este imaginea
întrupãrii divine, temelia credinþei a tot
ce este dumnezeiesc, în taina sufletului
stând de vorbã cu Dumnezeu, cu Maica
Domnului, cu îngerii ºi cu sfinþii în
Bisericã, sau în ungherul unde ne este
traiul, ne însemnãm cu Sfânta Cruce
celei întreit sfinte: Tatãl ºi Fiul ºi Sfântul
Duh. Sfânta Treime în esenþa divinã este
credinþa ortodoxã cea a trinitãþii, a celor
trei persoane într-un singur Dumnezeu.

Rugãciunea este pãtrunderea în
spiritualitatea divinã, este evlavia tainicã
a inimii noastre cãtre Dumnezeu care
este Domnul ºi Stãpânul vieþii noastre.

Omul credincios de câte ori din
slãbiciune umanã se împotmoleºte în
gânduri, dureri, deznãdejdi, ia în braþe
icoana, cu semnul crucii, o apropie de
inimã ºi din profunzimea sufletului se
roagã repetat la pronia cereascã:
„Doamne! Învaþã-mã ce sã fac cu viaþa
mea, Doamne! Iartã-mã, Doamne!
Iartã-mã, Doamne! Ajutã-mã, cã eu
sunt un biet supus al Tãu – Nãdejdea
mea este Tatãl, scãparea mea este Fiul,
acoperãmântul meu este Duhul Sfânt.“

Sfânta Cruce este temeiul dreptei
credinþe, biruinþa creºtinilor. Chipul Crucii
din cer s-a arãtat când Împãratul
romanilor Constantin cel Mare s-a rugat
lui Dumnezeu, cerându-i biruinþã în
rãzboiul cu vrãjmaºii. Într-o noapte zãri
pe cer o cruce luminoasã cu inscripþia
„Prin acest semn vei învinge!“. Istoria
ne spune cã Mântuitorul apoi i S-a arãtat
îndemnându-l sã facã un steag cu chipul
crucii. Acest steag împodobit cu aur ºi
pietre scumpe l-a ajutat în luptã sã
învingã pãgânismul, creºtinismul
devenind credinþa oficialã a statului
roman prin sinodul ecumenic de la
Niceea, în anul 325. Scaunul împãrãþiei
romane a fost mutat de la Roma în
Bizanþ, iar Cetatea Împãratului

Constantin cel Mare s-a numit
Constantinopol, pânã la cãderea în
stãpânire otomanã în 1453 când s-a
numit Instanbul. Istoria povesteºte cum
evlavioasa maicã a lui Constantin cel
Mare, Împãrãteasa Elena, din dragostea
ºi respectul pentru puterea Sfintei Cruci,
a descoperit prin sãpãturi la Muntele
Cãpãþânii cele trei cruci ºi apropiindu-le
de trupul unei femei muribunde, la
atingerea uneia femeia tãmãduindu-se,
a aflat Crucea Domnului fãcãtoare de
minuni. Crucea a fost dusã ºi înãlþatã
într-o Bisericã din Ierusalim, iar o parte
chiar la Constantinopol. În amintirea
acestui fapt s-a rânduit Sãrbãtoarea
„Înãlþarea Sfintei Cruci“ prãznuitã în
fiecare an la 14 septembrie. Tot în
onoarea Sfintei Cruci s-a fixat ºi
sãrbãtoarea „Duminica Crucii“ a treia
din Postul Mare, al Paºtilor. Sfânta
Cruce de peste douã mii de ani a rãmas
în cinstirea omenirii, mãreþia ei
adeverindu-se mai ales prin minunile ce
s-au înfãptuit în numele Domnului
Hristos, Cel ce a sfinþit-o jertfindu-Se
pentru întreaga omenire. Credinciosul
smerit sub braþele crucii rosteºe cu sfialã
ruga de cerere a milostivirii ºi iertãrii.
Din vechime ºi pânã astãzi, Sfânta
Cruce, ca fiind Semnul Sfânt, stã ca
mãrturie în mãrturisire de credinþã, când
se depune jurãmânt în tribunale ºi
judecãtorii, în faþa cãreia se rostesc
cuvinte de adevãr ºi dreptate.

Neºtiutorii de carte întãreau
jurãmântul cu iscãlitura fãcutã prin
apãsare cu degetul pe semnul crucii.

Jurãmântul ostaºilor, pentru a
îndeplini cu credinþã îndatoririle faþã de
patrie, se face în faþa Sfintei Cruci.

Arhiereii pânã la Patriarhii Bisericii
Creºtine Ortodoxe îºi semneazã numele
cu semnul Crucii – preoþii, pentru merite
deosebite, sunt onoraþi cu Crucea
Patriarhalã, iar prelaþii Bisericii poartã
Crucea împodobitã cu aur ºi pietre
scumpe.

Multe biserici au hramul Sfintei
Cruci, iar unele sunt construite în formã
de Cruce.

În armata þãrii eroii sunt decoraþi cu
„Virtutea militarã“ în semnul Crucii, sau
medalii cu aceleaºi însemne.

La încreºtinarea pruncilor prin
Taina Botezului se împãrþeau partici-
panþilor mãrturii cu semnul Crucii.

Mamele îºi închinã copiii cu semnul
pentru somnul liniºtit în paza îngerilor.

Femeile credincioase au pieptul
împodobit cu semnul crucii aducãtor de
putere ºi binecuvântare.

Crucea cea de viaþã purtãtoare este
arma pãcii, slava Bisericii, este Semnul
fericit spre închinarea tuturor, cãci
Hristos cu trupul a pãtimit ºi pe Cruce
S-a pironit. Cu plecarea definitivã la
capãtul mormintelor, strãjuieºte Crucea.

În Moldova noastrã, pe Dealul
Bucium din Iaºi, în anul 2006, s-a ridicat
cel mai înalt Crucifix din România. Într-o
suburbie a Iaºului, anume satul Pãun de
pe Dealul Bucium, s-a amplasat
monumentul din metal Crucea
Moldovei, care are în vârf un sistem de
telecomunicaþii cu o razã de acþiune de
peste 100 kilometri – aceasta din grija
Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei.
Crucea este îmbrãcatã într-o instalaþie
luminoasã ºi poate fi admiratã din orice
colþ al municipiului Iaºi. Este Crucea
întregii Moldove ºi a întregii Românii.

La Sfinþire au participat peste 30
de preoþi în frunte cu I.P.S. Daniel
Mitropolitul de atunci, acum Patriarhul
României.

În credinþa popularã se spune cã
fiecare om îºi poartã crucea sa. Ca un
îndemn, înainte de a-þi trimite crucea pe
care o duci, Dumnezeu a privit-o cu
ochii Sãi pãtrunzãtori ºi atoatevãzãtori,
a examinat-o cu raþiunea Sa
dumnezeiascã, a verificat-o cu dreptatea
Sa neajunsã, a încãlzit-o cu inima Sa
plinã de iubire, a cântãtrit-o în mâinile
Sale pline de afecþiune, ca nu cumva sã
fie mai grea decât poþi duce. ªi dupã ce
a mãsurat curajul tãu, a binecuvântat-o
ºi þi-a pus-o pe umeri. Deci o poþi duce.

Þine-o bine ºi urcã pe Golgota spre
Înviere!

Crucii Tale ne închinãm,
Stãpâne, ºi Sfântã Învierea Ta o
lãudãm ºi o mãrim!

Presb. prof. Ecaterina CAPOTÃ

Sfânta Cruce, Simbolul creºtinãtãþii
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Aºa cum se ºtie, aviaþia românã a
fost cunoscutã ºi remarcatã de-a lungul
timpului pe plan internaþional, strãlucind
prin contribuþii remarcabile la progresul
tehnic mondial, ca urmare a inteligenþei
ºi eforturilor unor inventatori ºi
constructori de aparate de zbor precum
Aurel Vlaicu, Traian Vuia ºi Henri
Coandã, dar ºi prin curajul, înde-
mânarea, spiritul de sacrificiu ºi
mãiestria unor piloþi de excepþie care,
în cele mai grele încleºtãri din istoria
românilor , s-au acoperit de glorie
nepieritoare, înscriindu-ºi numele în
panteonul eroilor neamului.

Unul dintre aceºtia, un adevãrat
maestru al marilor performanþe aeriene,
pe care le-a închinat, cu generozitate ºi
un impresionant spirit de sacrificiu,
apãrãrii spaþiului aerian al României în cea
de-a doua mare conflagraþie mondialã, a
fost prinþul Constantin (Bâzu) Cantacuzino
cãruia se cuvine sã-i aducem un pios
omagiu din partea celor care trãiesc pe
meleagurile pe care le-a iubit cel mai mult
ºi în al cãror vãzduh s-a avântat cu maºina
sa zburãtoare împotriva tuturor celor care
încercau sã ne loveascã din aer.

Bâzu Cantacuzino a fost ºi va
rãmâne un nume de referinþã în istoria
aviaþiei române, notorietatea sa fiind
unanim apreciatã în þarã ºi în strãinãtate
chiar ºi de adversarii din crâncenele
confruntãri aeriene la care a participat,
de fiecare datã fiind învingãtor.

Cu toate cã poziþia socialã i-ar fi oferit
posibilitatea sã se sustragã, aºa cum din
pãcate au procedat unii conaþionali, de la
marile riscuri pe care le presupunea
participarea la rãzboi, sentimentul patriotic
a fost incontestabil, mai puternic ºi, cu
un devotament exemplar, s-a avântat în
cele mai aprige misiuni.

Arborele sãu genealogic îºi are
rãdãcinile puternic ancorate în istoria
neamului românesc. Înaintaºii sãi au fost
domnitori, înalþi dregãtori, oameni de
ºtiinþã ºi culturã sau lideri de marcã ai
unor partide politice tradiþionale. Bunicul
din partea tatãlui celebrului pilot Bâzu, a
fost Gheorghe Grigore Cantacuzino-
Nababul, ministru ºi prim-ministru în
timpul domniei regelui Carol I, iar tatãl,
Mihai Cantacuzino, dupã obþinerea
doctoratului în Drept ºi Litere la Paris, s-a

consacrat unei active cariere politice
îndeplinind funcþii importante în viaþa
publicã: deputat de Ialomiþa, primar al
capitalei ºi ministru de justiþie în guvernul
condus de Ion C.I. Brãtianu între lunile
dec. 1916 – ian. 1918. A încetat din viaþã
într-un tragic accident de automobil pe
Valea Oltului , între Cãlimãneºti ºi Sibiu.

Mama lui Bâzu Cantacuzino, Maria
(Maruca) aparþinea unei vechi, influente
ºi apreciate familii de boieri moldoveni,
Rosetti Tescanu, de la care a primit o
moºtenire geneticã valoroasã ºi o
educaþie aleasã în spiritul dragostei faþã
de valorile naþionale ºi de oamenii de
pe meleagurile natale din zona
Tescanilor pe care nu i-a uitat niciodatã
ºi pe care îi prezintã atât de sugestiv ºi
afectuos în cartea sa Umbre ºi lumini
apãrutã la editura „Aristarc“ din Oneºti.

Maruca era unanim apreciatã ºi
respectatã în societatea româneascã la
cele mai înalte niveluri sociale ºi, mai ales,
intelectuale, prin inteligenþa sa ieºitã din
comun, profunzimea gândirii, naturaleþea
ºi sinceritatea ei, precum ºi pentru
rafinamentul bazat pe temeinice
cunoºtinþe teoretice. Mama celebrului
aviator era o bunã cunoscãtoare a operei
lui Eminescu ºi a celor mai reprezentativi
poeþi englezi. Ea l-a inspirat în mod
hotãrâtor pe marele nostru muzician

George Enescu în creaþia sa artisticã, cei
doi cãsãtorindu-se în anul 1936 la opt ani
dupã decesul lui Mihai Cantacuzino.

Fiu al soþilor Mihai ºi Maria
Cantacuzino, Bâzu, s-a nãscut la
Bucureºti la 15 noiembrie 1905. Încã din
anii adolescenþei ºi tinereþii, dotat cu
deosebite calitãþi fizice ºi intelectuale

(cunoºtea limbile francezã, englezã ºi
germanã), a îndrãgit unele sporturi
extreme a cãror practicare nu era
accesibilã decât celor cu posibilitãþi
materiale deosebite, motociclism,
automobilism, hochei pe gheaþã, patinaj
ºi, în final, zborul acrobatic.

Tânãrul polisportiv urmeazã studii
superioare la Bucureºti ºi Viena, iar la
17 ani începe sã practice cu pasiune
hocheiul pe gheaþã, mai întâi în Elveþia
ºi apoi în România. La vârsta de 25 de
ani concureazã la un important raliu
automobilistic pe ruta Paris-Bucureºti,
reuºind sã parcurgã distanþa dintre cele
douã capitale în 44 de ore, timp foarte
bun pentru etapa respectivã. Pe tânãrul
Bâzu î l  atrãgeau însã cu forþa
irezistibilã a unui uriaº ºi puternic
magnet tainele cerului ºi albastrul de
necuprins în care roiau pãsãrile de oþel
ºi aluminiu ce brãzdau
semeþ întinderi le fãrã
sfârºit ale vãzduhului.

UN AS AL AVIAÞIEI ROMÂNE
CONSTANTIN (BÂZU) CANTACUZINO
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Hotãrât sã devinã pilot, se înscrie în
1930 la ºcoala de specialitate „Mircea
Cantacuzino“, iar în 1933 a fost brevetat
ca pilot de turism. Dorinþa sa însã de a
înfrunta curajos riscurile, mergea mult
mai departe, pânã în zona periculoasã,
dar, atât de atractivã ºi de spectaculoasã
a acrobaþiei aeriene, o adevãratã artã a
cãrei tentaþie l-a vrãjit ºi l-a determinat
sã se specializeze în acest domeniu.

În 1935 a obþinut brevetul de pilot de
linie al aviaþiei civile, în iarna lui 1937-1938
a urmat cursurile de zbor fãrã vizibilitate
ale companiei Lares, iar puþin mai târziu
s-a calificat la ºcoala de perfecþionare de
la Buzãu ca pilot de vânãtoare.

Pilotând un aparat de fabricaþie
germanã, „Buckner B.U. 133
Jungemeister“ de dimensiuni mici, Bâzu
participã la numeroase concursuri ºi
mitinguri reuºind sã câºtige în 1939
campionatul de acrobaþie aerianã.

S-a remarcat în special în domeniul
zborului acrobatic la micã înãlþime cât
ºi în raiduri, urmãrind sã realizeze – ºi-a
realizat – zboruri de performanþã. În
acest scop a cheltuit sume importante
de bani procurându-ºi aparatele de zbor
corespunzãtoare. Ca angajat în aviaþia
civilã, Bâzu a fost pilot de linie la
companiile Lares (1938-1941) ºi Taris
(1946-1948), îndeplinind funcþia de pilot-
ºef al acestor companii precum ºi pe
cea de director al Aerobazei Bãneasa.

În 1939 a câºtigat premiul I ºi cupa
„Ionel Ghica“ pe un traseu lung de 1560
km. Traversând de douã ori munþii Carpaþi
pe o vreme nefavorabilã. Pe 27 iun. 1935,
cu un avion „Caudron 430“, a parcurs
distanþa Bucureºti-Paris fãrã escalã în 6
ore ºi 24 de minute cu o vitezã medie de
312 km/h. Pe 26 oct. 1936 parcurge
aceeaºi distanþã (1900 km) în sens invers,
în 5 ore ºi 40 de minute, iar în noiembrie,
cu acelaºi avion, parcurge distanþa
Bucureºti-Amsterdam în 6 ore ºi 13 minute.
Pe 15 iun. 1937 încearcã sã doboare
recordul mondial de vitezã, cu acelaºi aparat
de zbor, pe o distanþã de 1500 km. Pe
traseul Paris-Tunis-Paris-Bucureºti, dar, din
cauza unei pene la motor, tentativa a eºuat
obligându-l la o aterizare forþatã. În anul 1939,
împreunã cu George Valentin-Bibescu –
preºedintele Federaþiei Aeronautice
Internaþionale – a executat un zbor pe
traseul Bucureºti-Moscova ºi retur, în
vederea stabilirii unei legãturi aeriene în estul
continentului european.

La declanºarea rãzboiului, ofiþer de
rezervã fiind, a solicitat sã meargã pe
front ca pilot de vânãtoare. În aceastã

calitate, din iul. 1941 pânã în mai 1945,
Bâzu a luptat pe ambele fronturi,
îndeplinind funcþiile de comandant de
escadrilã ºi de grup de vânãtoare. S-a
dovedit un luptãtor dârz ºi neînfricat, un
bun cunoscãtor al luptelor aeriene. A
îndeplinit 600 de misiuni de luptã ºi a
obþinut 60 de victorii aeriene în 211
bãtãlii, fiind singurul pilot românt cu o
asemenea performanþã.

Pe data de 25 aug. 1944 a fost
însãrcinat de guvernul român cu
transportul unor documente militare
importante în Italia la Fogia, la baza Forþei
a 15-a americane, ducând în fuzelajul
avionului ºi un ofiþer american fost
prizonier în urma prãbuºirii cu avionul în
zona Ploieºti. S-a strecurat la joasã
înãlþime, fãrã aparaturã radio, la care
renunþase pentru a-l putea transporta pe
ofiþerul american ºi a aterizat cu precizie
pe aerodromul de la Fogia, survolând
Iugoslavia ºi Marea Adriaticã.

Pentru curajul dovedit în
numeroasele misiuni aeriene, pentru cele
60 de victorii omologate, Bâzu a fost
decorat cu înalte distincþii de rãzboi:
„Virtutea Aeronauticã“ în toate clasele ºi
ordinul „Mihai Viteazul“ clasele I ºi a-II-a.

Dupã terminarea rãzboiului, ºi-a
reluat activitatea la compania Lares.
Vãzându-ºi speranþe înºelate, ca
urmare a politicii noului regim instalat
în România, la capãtul unui zbor cu
pasageri în Italia, la Milano, a predat
avionul copilotului pentru a-l readuce
în þarã ºi nu s-a mai întors. A continuat
sã zboare în aviaþia civilã francezã ºi
spaniolã fãrã a-ºi mai putea revedea
patria. În Spania ºi-a continuat cu
aceeaºi pasiune cariera de zburãtor
participând la numeroase acrobaþii
aeriene. La 8 mai 1954 a participat în
localitatea Catrio Ventos la un miting
aviatic unde a oferit unei asistenþe
înmãrmurite de emoþie, demonstraþii
de mãiestrie în pilotaj în zbor razant
cu pista, la o înãlþ ime de 10 m
deasupra solului.

Sãnãtatea celebrului pilot începuse
însã sã se degradeze. Internat într-un
spital pentru o intervenþie chirurgicalã,
Bâzu Cantacuzino moare pe masa de
operaþie la 26 mai 1958 la vârsta de 53
de ani, fiind înmormântat într-un cimitir
din Madrid, departe de þara cãreia i-a
adus importante servicii atât în timp de
pace cât ºi în timp de rãzboi.

General (r), Dr.  Vasile  APOSTOL

faþã de lume. De zece ani devenise
monah. Apoi primi preoþia ca pe o altã
cruce, una ºi mai grea care avea sã-l
facã pãrinte duhovnicesc, atâþia
credincioºi fiind atraºi de duhu-i solemn
ºi cald. Un autodidact perseverent care
reuºea sã poarte dialog   cu oricine. Dar
ieromonahul Ghenadie simþea lipsa
liniºtii ºi îndrãzni sã mai urce o treaptã
pe calea nevoinþelor: se fãcu schimnic.
Aºa-l prinse moartea: ieroschimonah,
dar ºi pãrinte sufletesc al atâtor ucenici
din ochii cãrora lacrimile nu se mai
usucã. ªi frate întru slujire ºi ascultare
cu stareþul sãu, ieromonahul Macarie
ºi cu Atanasie, ieromonahul cel tânãr.

Avea o inimã mare cât sã încapã
în ea grija de mântuire a întregii lumi.
ªtia cã inexprimabilele frumuseþi din
Împãrãþia cerurilor nu se dau oricui, de
aceea ardea sã cuprindã în braþele
dragostei întreaga lume. El înþelesese
ce zice cuvântul Scripturii cã „ceea
ce ochiul nu a vãzut, urechea nu a auzit
ºi la inima omului nu s-a suit a pregãtit
Dumnezeu celor ce cred în El ºi
împlinesc voia Lui“ (I Cor 2, 9).
Mulþimea de monahi ºi de monahii, de
preoþi ºi de credincioºi cerniþi în jurul
catafalcului scos pentru slujba
prohodirii în curtea mânãstirii
zugrãveau tocmai icoana nestematã a
sufletului  ieroschimonahului Ghenadie.
Ultimele cuvinte pe care ni le-a spus
din sicriu acestea sunt: „Acum m-am
odihnit ºi am aflat uºurare multã, cã
m-am mutat  din stricãciune ºi m-am
dus la viaþã, Doamne, slavã Þie!“

Þãrîna pe care a bãtãtorit-o la
cãlugãria lui, în acelaºi loc primind ºi
Taina Preoþiei, acum l-a acoperit pentru
o vreme pânã la a doua venire a
Domnului. I-a rãmas vie amintirea ºi
povãþuirea în cei care l-au cunoscut ºi
ascultat.  Fie-i þãrâna uºoarã ºi cu sfinþii
sã-l odihneascã Hristos în Împãrãþia Sa.

Dumnezeu sã-l ierte ºi veºnicã fie-i
pomenirea!

(urmare din p. 14)

Ieroschimonah
Ghenadie Pascaru
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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).

„COPIII“, minunată creaţ ie a lui
Dumnezeu-Tatăl, întruchipată prin Fiul Său,
Iisus, în perpetuarea VIITORULUI fiecărei
naţiuni, nu oricum, ci prin creşterea, instruirea
şi educarea spirituală şi morală de către toţi
factorii implicaţ i ş i, în primul rând, a
PĂRINŢILOR, primii educatori.

DIN TEMATICA „Contribuţia şcolii
generale la creşterea eficientei Muncii educative
cu familia“ voi trata în acest număr punctul
următor:

2. „Deficienţe ale părinţilor ce apar în
procesul de educare“.

În educaţia copiilor se poate afirma cu
certitudine că nu există părinţi care să nu comită
greşeli. De la omul cel mai simplu şi până la
specialistul în materie de educaţie toţi fac greşeli.
Unii fac greşeli mari, alţii mai mici, unii îşi dau
seama şi se străduiesc să le evite, alţii continuă
să le amplifice. Un lucru este sigur, toate se
răsfrâng negativ asupra formării personalităţii
copilului care va avea de suferit. Vor suferi
cândva – mai devreme sau mai târziu – părinţii,
va suferi societatea. Iată că expresia „Atenţiune,
părinţi“, trebuie tradusă într-o acţiune
permanentă în minţile şi inimile părinţilor.

Greşelile şi cauzele care le determină sunt
multiple. Şi, pentru că spaţiul este limitat, voi
trata numai unele aspecte ale problemei.

Din punct de vedere al compunerii şi
caracterului lor, familiile sunt foarte diferite, fiecare
având particularităţile structurale caracteristice:
familii numeroase, mai puţin numeroase, un
anumit grad de cultură, anumite concepţii
despre lume şi viaţă, un anumit mod de a
înţelege relaţiile din interiorul familiei sub aportul
autorităţii părinţilor, repartiţiei forţelor de muncă,
solidarităţii membrilor ei, anumite preocupări şi
interese, bucurii şi necazuri, anumite comportări
în relaţiile sociale etc. Toate au efecte pozitive
sau negative asupra copiilor.

S-a observat că unele familii numeroase
dau copii buni, altele cu un singur copil
reprezintă un obiect de educaţie foarte dificil.

Acolo unde sunt copii mulţi şi între părinţi
există o armonie deplină, înţelegere totală,
comportarea lor faţă de oameni este demnă,
îşi iubesc copiii – pe toţi deopotrivă –, nu le
permit să depăşească limitele  normale în nici

o situaţie, au simţul măsurii în toate, toţi îşi aduc
contribuţia prin muncă, îşi acordă sprijin
reciproc etc. Acolo putem spune fără rezerve
că este un climat familial sănătos.

Nu rareori aceşti părinţi au recunoscut
influenţa puternică a şcolii, sfaturile şi
îndrumările primite i-au ajutat să se bucure de
copiii lor, care au ajuns oameni de nădejde,
buni specialişti în toate domeniile.

Menţionez că sunt şi familii cu mulţi copii
unde lucrurile nu stau aşa de bine, datorită unui
climat necorespunzător, părinţii nu sunt
exemple de comportare.

Existenţa unui singur copil în familie
conduce de cele mai multe ori la greşeli de
educaţie cu implicaţii negative de neîndreptat:

– dragostea exagerată a părinţilor faţă de
copil, lipsa de exigenţă şi fermitate fac să dispară
treptat autoritatea părinţilor.

– tendinţa de a deprinde copilul din cea
mai fragedă vârstă cu o viaţă uşoară, fără
muncă, griji şi obligaţii, îndepărtarea lui de
societatea copiilor de aceeaşi vârstă etc. îi
crează dificultăţi de integrare mai târziu;

– copilul obişnuit să primească tot ce
doreşte nu-l va înţelege pe părintele care mai
târziu nu-i va putea satisface dorinţele şi va
recurge la mijloace necinstite pentru a-şi
procura ce doreşte.

– educarea copilului în familie este o
îndatorire de care trebuie să se achite
ambii părinţi.

– când unul dintre părinţi încearcă să-i
ascundă celuilalt comportarea necores-
punzătoare a copilului, lucru ce se întâmplă
destul de des, acela loveşte fără să-şi dea
seama în propriul copil.

– trăsăturile de caracter şi deprinderile
până la 6-7 ani au o înrâurire covârşitoare
asupra dezvoltării interioare. Sigur că nu în toate
familiile cu un singur copil se ajunge la o
creştere defectuoasă a copilului, dar părinţii cu
un singur copil să nu uite că pot greşi mai mult
decât cei cu mulţi copii.

Un mare pedagog rus le spunea părinţilor:
„Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci
când îi vorbiţi, îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi
în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi atunci
când nu sunteţi acasă! Felul cum vă îmbrăcaţi,
cum vorbiţi cu alţi oameni şi despre alţi oameni,
cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi
cu prietenii şi cu duşmanii, cum râdeţi, cum
citiţi ziarul etc, toate au o mare însemnătate.

Exemplul părinţilor se revarsă ca un
torent de influenţe educative pozitive sau
negative asupra copiilor. Din exemplul
părinţilor, din ceea ce văd şi trăiesc în
familie copiii învaţă multe lucruri bune, dar
ş i  mu l te  re le ,  expres i i  i n ju r ioase ,
calomnioase, impulsuri  spre ceartă ,
răutate, egoism, vicleşug, minciună ,
necinste etc., trăsături negative pe care le
dăruiesc copiilor fără zgârcenie. În funcţie
de modelul pe care li-l oferă, grija mare şi
permanentă de a se prezenta în faţa copiilor
ca exemple demne de urmat sunt de
valoare inestimabilă în obţinerea rezul -
tate lor  bune în opera de educare“ .
Excludem de aici situaţiile condamnabile
a le  fami l i i l o r  des t rămate,  cu  toa te
complicaţiile lor, unde viaţa copiilor este
un adevărat calvar cu urmări tragice
pentru viitor.

Dar şi din dorinţa de a-şi creşte copiii bine
unii părinţi adoptă atitudini de severitate
excesivă. La început, copiii sunt ascultători şi
cuminţi, supuşi de frica pedepsei corporale. Unii
părinţi sunt adepţii zicalei „bătaia este ruptă din
Rai“, însă acest mijloc este depăşit şi interzis,
cu efect aparent pozitiv asupra copiilor mici şi
nepunticioşi.

Pe măsură ce trec anii, copilul devine mai
independent, stăpân pe propriile forţe, repulsiile
cresc, autoritatea părinţilor scade, iar alţii devin
timizi, emotivi, lipsiţi de iniţiativă şi curaj, de
încredere în forţele lor etc.

Nu trebuie pledat împotriva severităţii în
educaţie, dar după cum dragostea exagerată
este dăunătoare, tot aşa şi severitatea excesivă.
Extremele în educaţie trebuie înlăturate.

Fără a fi dat exemple concrete de familii
extremiste în creşterea şi educarea copiilor,
deşi ele au existat şi există mai mult ca
oricând, trebuie subliniat faptul că, dacă
deficienţele de educaţie în familie sunt multe
şi variate şi dacă familia este acuzată pentru
ele – aşa cum şi în rândurile de faţă s-a
evidenţiat – apoi este tot atât atât de adevărat
că greşelile părinţilor de cele mai multe ori
sunt generate de neştiinţă.

În concluzie, părinţii au nevoie de
educaţie spre a-şi putea educa copiii şi încă
în acest sens s-a făcut şi se face prea puţin
de către instituţiile statului.

Înv. Florica VLEJA

„Lăsaţi copiii să vină la Mine!“
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Dragi creºtini, ar trebui sã ne
punem aceastã întrebare fiecare dintre
noi, deoarece nu toþi ne hrãnim cu
aceeaºi pâine.

Pãrintele Ceresc, Dumnezeu Tatãl,
dupã ce i-a creat pe Adam ºi Eva, primii
oameni, le-a spus: „Iatã, vã dau toatã
iarba ce face sãmânþã de pe toatã faþa
pãmântului ºi tot pomul ce are rod cu
sãmânþã în el... (Facere 1, 29). Însã
diavolul, care nu voieºte binele
oamenilor, i-a ºoptit Evei sã mãnânce
ºi din pomul oprit, din care Dumnezeu
le interzise, spunându-le cã vor muri,
dar Eva i-a dat ºi lui Adam ºi astfel
pãcatul a fost fãcut. Diavolul i-a minþit
cã nu vor muri de vor mânca din pomul
oprit, dar intenþia lui era chiar pieirea
oamenilor. Cãzând în dizgraþia
Domnului, Adam ºi Eva au fost izgoniþi
din Rai, primind plata pãcatului cu
moartea.

Vedem deci cum neascultarea de
poruncile Domnului sunt pedepsite ºi
totuºi oamenii calcã poruncile de la
începuturi ºi pânã astãzi. Atunci, când
se aflau în pustie, Dumnezeu i-a hrãnit
cu manã, cu pâine îngereascã, aºa cum
nu mai mâncase nimeni pânã atunci:
„Dimineaþa, dupã ce s-a luat roua, evreii
au vãzut pe faþa pãmântului ceva
mãrunt, ca niºte grãunþe, ºi albicios...“
(Ieºire 16, 14). Iar evreii au început mai
apoi a mânca astfel de pâine. Dupã o
vreme ei nu au mai fost mulþumiþi cu
ce le dãdea Dumnezeu, cârteau mereu
ºi au început sã mânânce o pâine rea,
a neascultãrii, a rãzvrãtirii, a închinãrii
la idoli ºi Dumnezeu i-a pedepsit.

Dumnezeu, a avut întotdeauna grijã
de oameni, dându-le hrana necesarã
trupului dar ºi sufletului, însã omul
hrãneºte numai trupul cel muritor,
lãsând sufletul sã flãmânzeascã, sã se
îmbolnãveascã din pricina pâinii rele a
pãcatelor. Cãci pâinea cea bunã este
amestecatã cu ascultarea poruncilor lui
Dumnezeu ºi împlinirii lor, cu dragostea
faþã de aproapele, cu milostenia, lacrima
pocãinþei, rugãciunea curatã ºi smeritã,
cãtre Dumnezeu, pocãinþa, spovedania,
care în final culmineazã cu ingredientul

cel mai preþios, care este Sfânta
Împãrtãºanie, Scump Sânge ºi Trup al
Mântuitorului.

Omul, ar trebui sã se hrãneascã
permanent cu astfel de pâine însã
diavolul le întinde o astfel de pâine,
amarã, frãmântatã cu fãrãdelegi, cu
pãcatele neascultãrii de Dumnezeu, cu
ura faþã de aproapele, nemilostivirea,
beþia, drogurile, desfrânarea, crima ºi
alte pãcate, dar pe care diavolul le face
sã fie plãcute la gust, astfel ca omul sã
nu-ºi dea seama de ceea ce mãnâncã.
Sã fim cu luare aminte ºi sã cãutãm
hrana potrivitã trupului ºi sufletului cãci
spune însuºi Mântuitorul: „ cãutaþi mai
întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
dreptatea Lui ºi toate celelalte se vor
adãuga vouã“ (Matei cap. 6, 33). La
fel s-a petrecut cu sãturarea a cinci mii
de oameni de cãtre Mântuitorul Cãruia
I se fãcuse milã de oameni „ºi poruncind
mulþimii sã se aºeze pe iarbã ºi luând
cele cinci pâini ºi cei doi peºti ºi privind
la cer, a binecuvântat ºi frângând a dat
ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulþimilor“
(Matei cap 14, 19), însã ucenicilor le-a
spus Domnul, sã se fereascã de aluatul
fariseilor ºi saducheilor ºi le-a explicat
Mântuitorul ucenicilor cã aluatul acela
nu era aluatul pâinii ci aluatul
învãþãturilor fariseilor ºi saducheilor
(Matei cap. 16, 12), cãci aceºtia nu
voiau mântuirea mulþimii, ci subjugarea
ei, þinerea în întuneric, în necunoºtinþã
de cele trebuitoare mântuirii sufleteºti.

Oare nu socotiþi cã ºi în zilele
noastre sunt farisei ºi saduchei, care prin
diferite mijloace subtile, pun la dispoziþie
cu ajutorul diavolului, urâtorul de bine
al oamenilor, pâini otrãvite cu patimi, dar
care le face sã parã lor celor care le
mãnâncã, sã parã dulci ºi gustoase,
adicã rãul îl face sã li se parã cã e bun,
iar pâinea cea adevãratã care este
amestecatã cu pãzirea ºi împlinirea
poruncilor lui Dumnezeu, facerea
milosteniei, postul, rugãciunea, mersul
la Sfânta Liturghie, Spovedania ºi
Împãrtãºania cu Preacuratele Taine, sã
li sã parã amarã, greoaie, greu de
mâncat cãci diavolul nu a vrut niciodatã

mântuirea omului, ci el a vrut ca aceastã
minunatã creaþie a lui Dumnezeu sã
mãnânce permanent pâinea fãrãdelegii
ºi sã ajungã într-un final, în iad.

Dumnezeu, însã i-a dat omului
voinþã, inteligenþã, discernãmânt pentru
a înþelege ºi a alege binele de rãu, pentru
a-ºi da seama pe care pâine s-o aleagã
spre hrana trupului, dar mai ales a
sufletului care este nemuritor ºi care
va da seama în faþa Judecãtorului de
faptele sale. Bietul suflet aºteaptã zilnic
pâinea hãrãzitã lui, adicã: rugãciunea
cu smerenie, lacrima de pocãinþã,
milostenia, mersul la Sfânnta Liturghie
în Sfintele Duminici ºi sãrbãtori,
spovedania ºi împãrtãºirea cu
Preacuratele Taine în posturi, iubirea
aproapelui etc., aceastã pâine o
aºteaptã sufletul, dar mai totdeauna
primeºte numai trupul cel pieritor, pâine,
dar de multe ori pâinea cea rea. De
puþine ori, câte un suflet este hrãnit ºi
el cu pâinea cea bunã, atunci când
conºtiinþa omului se mai trezeºte la
realitate, când scânteia sufletului
pâlpâie abia ºi e gata sã se stingã, se
gãseºte leacul la îndemânã, ca omul sã-l
salveze. Pâinea bunã este la îndemânã,
numai s-o mãnânce ºi sã o arunce pe
calea amarã de pãcate pe care i-a dat-o
diavolul pânã atunci.

Sufletul plânge ºi suspinã, iar dacã
ne dãm seama cã noi vom merge în
faþa Judecãtorului cu sufletul nostru, nu
cu trupul cel pieritor, atunci de urgenþã
trebuie hrãnit cu pâinea cea bunã.
Pâinea cea rea ne ferecã ochii,
urechile, mintea ºi toate simþurile ca sã
nu ne dãm seama de amãrãciunea ei,
dar în momentul când o vom arunca ºi
vom mânca pâinea cea sãnãtoasã ºi
gustoasã pe care ne-o pune Dumnezeu
la îndemânã permanent, vor sãri
lanþurile de pe toate simþurile ºi vom fi
eliberaþi. În momentul în care vom bea
Preasfânt Sângele Domnului ºi vom
mânca Preacurat Trupul Lui, vom fi

Prof. Doina-Maria RUSU-OLARU

(continuare în p. 20)

CE FEL DE PÂINE MÂNCAÞI?
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salvaþi din mâna diavolului, care nu va
mai avea putere asupra noastrã cu mii
de „pâini“ otrãvite.

Multã jale este în sufletele multor
pãrinþi când îi vãd pe tinerii lor, copiii
lor, cum se hrãnesc cu pâinea
diavoleascã a patimilor, care vin prin
internet, televiziune, mass-media,
droguri, desfrâu, crime ºi tot felul de
pãcate amestecate, frãmântate în
pâinea diavolului, dar pe care ei o simt
bunã la gust ºi nu vor sã mãnânce
„pâinea binecuvântatã“ a Domnului
frãmântatã cu faptele bune ºi celelalte.

Pãrinþi, puneþi genunchii la pãmânt
în faþa Sfintelor Icoane ale
Mântuitorului ºi ale Maicii Preacurate
ºi plângeþi cu amar implorându-i sã vã
salveze copiii, de mâncarea pâinii
fãrãdelegii ºi sã le punã în minte ºi
suflet sã alerge la „pâinea binecu-
vântatã“ pe care Domnul o întinde

oricãrui om, pâinea curãþirii de pãcate,
a pocãinþei, a spovedaniei ºi împãrtãºirii
cu Preacuratele Taine, care este
Pâinea pâinilor , suprema jertfã a
Mântuitorului, prin care noi ne-am
mântuit ºi ne-am împãcat cu Pãrintele
Ceresc, numai atunci vor fi curãþiþi de
urmele pâinii fãrãdelegii.

Cu durere vedem, cum în Sfânta
Bisericã lipsesc tinerii, care nu vor
sã se hrãneascã cu „cereasca pâine“
pusã la dispoziþie în fiecare Sfânt
Potir la fiecare Sfânta Liturghie, ci
aleargã la altã hranã, la altã pâine
stricãcioasã pe care le-o întinde
diavolul, ademenindu-i în fel ºi chip.
Rugaþi-vã ºi iar rugaþi-vã, pãrinþi, ca
tinerii voºtri sã înceteze a mai mânca
pâine otrãvitã, pâine amestecatã cu
patimi, ci sã o arunce pentru totdea-
una ºi sã alerge spre „pâinea vinde-
cãtoare de suflet“ care este dulce ºi
uºoarã ºi binecuvântatã de Dumne-

zeu. Însuºi Mântuitorul a zis: „Omul
nu se va hrãni numai cu mâncare, ci
cu tot Cuvântul ce iese din gura
Domnului“; deci sã-i îndemnãm cu
blândeþe sã mai lase calculatorul, care
le stricã mintea, patimile care le
stricã trupul ºi sufletul sã citeascã
Cuvântul lui Dumnezeu din Cãrþile
Sfinte, din predicile preoþilor la Sfânta
Liturghie etc. Ca astfel sã uite de
pâinea cea a diavolului ºi sã se
învredniceascã de pâinea Sfântã a
Domnului Iisus.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu pe
toþi , copii, tineri ºi bãtrâni sã scãpãm
de pâinea fãrãdelegii ºi sã ne hrãnim
cu „Pâinea cea Adevãratã“, cu Tru-
pul ºi Sângele Domnului Iisus Hristos
ca astfel , curãþiþi  de patimi,  sã
devenim fii cu adevãrat ai Pãrintelui
Ceresc, „Cel ce nu vrea moartea
pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã
fie viu“. AMIN.

„O! de trei ori fericitã ºi prea cinstitã
Cruce, Þie ne închinãm credincioºii ºi te
mãrim, veselindu-ne de dumnezeiasca Ta
înãlþare, ci ca o pavãzã nebiruitã, ocroteºte
ºi acoperã cu darul Tãu, pe cel ce strigã:
«Bucurã-te Cruce, pãzitoare a creºtinilor!»“
(condac 1, Acatistul Sfintei Cruci).

Într-adevãr, este de mai multe ori
fericitã, cãci, din unealtã de pedepsire a
celor nevrednici, s-a fãcut altar sfinþit de
Sângele Domnului apãrãtoare de
vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi. E o
protectoare oricând, dacã suntem într-un
moment de mare greutate, ne însemnãm
cu semnul Sfintei Cruci capul, trupul ºi
umerii, invocând numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh, mãrturisind astfel
credinþa noastrã în Sfânta Treime ºi în
puterea nemãrginitã a Crucii, pe care S-a
jertfit Mântuitorul, din dragostea
dumnezeirii pentru omenire. „Dumnezeu
aºa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul
Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat, ca oricine

crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã“. (Ioan 3, 16). La dragostea Tatãlui
Ceresc ºi a Fiului Sãu „Cel fãrã de
început“ trebuie sã rãspundã în egalã
mãsurã ºi „fiii pãmânteºti“, cãci Însuºi ne-a
spus: „Cine crede în Mine sã se lepede
de sine, sã-ºi ia crucea sa ºi sã-Mi
urmeze Mie“. Pentru a fi alãturi de
Domnul Hristos, nu trebuie sã luãm nimic
cu noi decât „crucea“, crucea credinþei,
crucea îndurãrilor, ca dovadã a dragostei
ce-I purtãm. „Nimeni nu are mai mare
dragoste decât aceasta ca viaþa sã-ºi
punã pentru prietenii sãi“ (Ioan 15, 13).

Prin acest semn al Sfintei Cruci, ne
deseobim de necreºtini, de pãgâni. Ne
însemnãm cu Sfânta Cruce, o purtãm la
gât, cu credinþa în puterea de apãrare, o
sãrutãm mulþumind seara la culcare, o
cinstim oriunde o fi ºi ne închinãm locaºului
unde strãjuieºte deasupra acest sfânt
semn. Niciun lucru nu începem fãrã a face
semnul Sfintei Cruci: când ne sculãm ºi

când ne culcãm, când începem ºi când
pornim la drum ºi dupã ce ne-am întors.

De mici, îi învãþãm pe copilaºi:
 „Totdeauna, lucrul tãu
Sã-l începi cu Dumnezeu;
Unde-i El cu darul Sãu
Niciun lucru nu e greu.“
ªi este bine sã fim ºi noi convinºi de

acest adevãr.
Sã stãruim puþin asupra acestui

semn. Îl vedem în diferite forme, dar cel
mai rãspândit e cel cu braþele inegale †
„braþul orizontal arãtând cã jertfa lui Iisus
Hristos pe cruce se rãsfrânge asupra
întregii lumi, iar braþul vertical aratã actul
de refacere dintre ceresc ºi pãmântesc.“
(Raluca Brodner, Crucea, simbolul
creºtin al mântuirii, articol în ziarul
Lumina de joi, 26 martie 2009).

Apoi este crucea cu braþe egale zisã
ºi crucea greceascã sau maltezã,
inspicatã, din harta (mono-
grama) Ierusalimului; crucea în

(urmare din p. 19)

Ce fel de pâine mâncaþi?

Sfânta Cruce - păzitoare a creştinilor
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formã de X denumitã ºi „crux decussata“
(semnul numãrului 10 la latini), pe care a
fost jertfit Sfântul Apostol Andrei, pãrintele
creºtinãrii noastre, a românilor, ºi „crux
gamata“ sau svastica, crucea cu colþurile
întoarse, scoasã din uz, deoarece
devenise semnul duºmanilor poporului
evreu, or Domnul Hristos a chemat la Sine
toate neamurile pãmântului, cãci a
poruncit Sfinþilor Sãi Apostoli: „...mergând,
învãþaþi toate neamurile, botezându-le în
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh...“ (Matei 15, 13).

Cum ºi de ce facem semnul Sfintei
Cruci asupra noastrã?

Împreunãm cele trei degete ale mâinii
drepte, strâns unite; asta reprezintã Sfânta
Treime, iar celelalte douã degete, fixate în
palmã, mãrturisesc despre cele douã firi,
Dumnezeu ºi om, ale Mântuitorului; unii
înþeleg prin acestea douã lipite ºi plecate,
pe protopãrinþii noºtri. Însemnãm întâi
fruntea (reprezentând cerul) ºi rugându-ne
sã ne lumineze mintea, apoi atingem
trupul (simbolizând pãmântul) ca sã ne
pãstreze sãnãtoase toate ale corpului ºi
apoi ridicãm mâinile, atingând întâi umãrul
drept, apoi pe cel stâng, umerii închipuind
puterea de a lucra tot ce este bine plãcut
lui Dumnezeu. Urmând acest traseu pe
corpul nostru, se înscrie Sfânta Cruce, pe
care S-a rãstignit Domnul Hristos, cea cu
braþele inegale.

Dar, majoritatea creºtinilor ignorã acest
adevãr, transformând-o pe trupul lor în ceea
ce nu este semnul adevãrat al Sfintei Cruci.
O fac aceasta din grabã, din comoditate
cã n-ajung bine la umãrul stâng. Se
întâmplã acest fenomen când au pe ei haine

multe, dar, de obicei, o fac indiferent de
acest incovenient. ªi apoi o fac repede-
repede. Oare de ce? De ce se grãbesc?
Sã poatã face mai multe, ca fariseul din
parabolã, sã arate cât este de cucernic?

Crucea trebuie fãcutã corect, lent, cu
gândul la Sfânta Treime ºi cu încrederea
în puterea ei. Aºa a crezut Sfântul Împãrat
Constantin cel Mare, când, în octombrie
312, în ajunul bãtãliei împotriva lui
Maxenþiu, i s-a arãtat pe cer o cruce
luminoasã, însoþitã de cuvintele: „în hoc
signo vinces – prin acest semn vei învinge“,
iar în vis Domnul Hristos i-a poruncit sã
punã semnul Crucii pe steagurile, coifurile
ºi scuturile oºtenilor sãi, pentru obþinerea
biruinþei. Dacã n-ar fi crezut puternic, n-ar
fi executat ºi, mai ales, n-ar fi învins.

În Crez noi mãrturisim cã „aºteptãm
învierea morþilor“ ºi ºtim cã semnul Sfintei
Cruci ni se va arãta pe cer, la a doua
venire a Domnului, la Parusie.

Crucea aceea va fi clarã, corectã, aºa
cum o fãceau strãmoºii noºtri creºtini,
încã din secolul al doilea, când erau
numiþi „închinãtorii crucii“.

Sã cinstim ºi sã slãvim crucea!
„Prin jertfa de pe Cruce, ni s-au

deschis porþile Împãrãþiei Cerurilor, ne-am
împãcat iarãºi cu Dumnezeu, devenind
din nou liberi din lanþurile pãcatului ºi
tirania morþii, devenind «casnici ai lui
Hristos»“ (Efeseni 2, 19). Aceasta este
marea tainã a Crucii cã a adus bucurie
întregii lumi!

Pãtrunsã de acest adevãr dumne-
zeiesc, mama împãratului Constantin,
Sfânta Împãrãteasã Elena a stãruit în
cãutarea „acestei arme preabiruitoare“. Prof. Laetiþia pr. LEONTE

Sãpând, cercetând ºi aflând trei cruci – la
locul Cãpâþânii –, a descoperit care este
cea a Mântuitorului nostru doar atingând
un corp neînsufleþit ºi acesta înviind. Este
prima minune a Sfintei Cruci. Dar câte a
fãcut de-a lungul celor douã milenii! ªi câte
va mai face pânã la sfârºitul veacurilor cu
toþi care cred în ea, în puterea ei, în
sfinþenia ei, temeiul dreptei credinþe ºi
luminãtorul minþii noastre.

Toþi doreau s-o vadã, de aceea a
trebuit sã fie înãlþatã, cea ce serbãm la
Sãrbãtoarea „Înãlþãrii Sfintei Cruci“.

Prin înãlþarea ei, înalþã ºi sufletele
noastre la ceruri, de aceea o mãrim,
cântându-i: „Bucurã-te, Cruce, pãzitoare
a creºtinilor!“ „Crucea este înãlþare ºi
slavã, pentru cã ea duce Sus, la
Dumnezeu!“ (Sfântul Ignatie Briancia-
ninov)

Bibliografie:
Biblia - Noul Testament -
Ceaslov, 1979: Acatistul Sfintei Cruci.
ªtefan Ionescu Berechet, „Sfânta

Cruce, semnul puterii lui Hristos“
Costin Nicolescu, Apropierea de

Cruce, articol
Raluca Brodner, Crucea, simbol

creºtin al mântuirii
P.S. Visarion, Episcopul Tulcii,

Pastoralã de Sf. Paºti 2009
Andrei Scrima, Comentariu la

Evanghelia dupã Ioan
Teofil Pãrãianu, Crucea, semn al

jertfei dar ºi al Învierii,   în ziarul Lumina
din 4 august 2009.

a) Importanţa familiei
Familia este cea mai veche instituţie din istorie,

izvor al vieţii, prin care omul apare ca fiinţă
biologică. Ea are şi o funcţie educativă, în sânul
familial formându-se deprinderile bune, caracterele
şi moravurile. Prima şcoală veritabilă, unde copiii
cunosc binele şi răul, este familia întemeiată de cei
doi părinţi.

Nici religiei nu i-a putut rămâne indiferentă
importanţa căminului familial. Mântuitorul Hristos
Şi-a îndreptat privirile spre acesta, deoarece
sfinţenia de la început a căsătoriei se pierduse.
După El Biserica, prin Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi
şi prin toţi slujitorii săi, a continuat această operă
de restaurare şi de întărire a familiei.

b) Familia văzută în lumina Sfintei Scripturi
Biblia ne arată necesitatea convieţuirii

bărbatului cu femeia, ei alcătuind o unitate intimă
care se desăvârşeşte în comuniune şi asigură Preot Daniel NICHITA

perpetuarea speciei. În cartea Facerii Dumnezeu
l-a zidit mai întâi pe Adam, aşezându-l apoi în rai,
pentru a fi fericit. După aceasta însă, a zis
Creatorul: „Nu este bine ca omul să fie singur;
să-i facem lui ajutor potrivit pentru dânsul.” (Facere
2, 18) Femeia s-a desăvârşit „din coasta lui Adam”
(Facere 2, 22). Înţelesul creării omului este
simbolic; natura umană este unitară, femeia este
o fiinţă distinctă, cu însuşiri specifice, egală cu
bărbatul după esenţă. Adevărul acesta a fost
exclamat de primul om încă din Rai: „Iată, acum
os din oasele mele şi carne din carnea mea. Ea
se va numi femeie deoarece a fost luată din
bărbat.” (Facere 2, 23) După creaţia omului are
loc sfinţirea căsătoriei celei dintâi. (Facere 1, 28)
Sunt stabilite şi scopurile instituţiei conjugale:
continuarea neamului omenesc prin naşterea de
prunci, ajutorul reciproc al soţilor desăvârşit prin

legătura iubirii şi în cele din urmă remediul
împotriva patimilor trupeşti.

c) Noul legământ şi instituţia familiei
Starea familiei este în strânsă dependenţă

de concepţia pe care societatea şi-o formează
despre om. Anticii păgâni împărţeau omenirea în
cetăţeni liberi şi sclavi. De aceea era firesc ca
familia să nu corespundă chemării sale iniţiale,
datorită dependenţei totale a individului faţă de
cetate. Soţia, mai ales, ducea o viaţă umilită, fiind
socotită o categorie umană inferioară bărbatului,
un rău necesar. Deseori căsătoria  i se impunea
datorită unor interese pecuniare. Aceeaşi soartă
tragică o întâlnim şi în cazul copiilor asupra cărora
tatăl avea puteri depline.

Restaurarea familiei vine odată cu
învăţătura Mântuitorului prin care toate s-au înnoit.
(continuare în p. 22)
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Numele meu este Bogdan-Andrei Cristea şi
locuiesc cu părinţii mei la Bucureşti. Am absolvit clasa
a II-a cu calificative „foarte bine“, fiind premiant (pe
parcursul anului şcolar mai având pe-ici-pe-colo şi
câte un „bine“). Dintre obiectele de studiu au făcut
parte şi Limba română (dezvoltarea vorbirii),
Cunoaşterea mediului şi Religia. Sunt vecin cu
părintele George, care, încă de când eram foarte mic
a căutat să cresc responsabilizat, în dorul şi nevoia
de biserică mergând la slujbe, îngrijindu-mă în posturi,
învăţând rugăciuni, cântece şi poezii; mă lua în Altar
şi mă închina la sfintele icoane; multe din ce făcea
atunci nu le înţelegeam şi nici acum nu le înţeleg prea
bine, dar pe măsură ce înaintez în anii de şcoală
sper să le pătrund semnificaţia.

De-a lungul timpului am observat că trebuie
să fim atenţi la desfăşurarea şi conţinutul slujbelor,
să avem o atitudine pioasă, să creştem cu
obişnuinţa mersului la biserică, în felul acesta
efortul celor mari asupra noastră dinafară către
interiorul nostru să devină convingeri ce ne
controlează comportamentul, din interiorul nostru
către ce ne este împrejur.

Îmi amintesc de o întâmplare, era o duminică în
care un copil pe care-l cunosc a venit la biserică dar
fără părinţi. Dorea să se închine la icoanele din faţa
altarului dar nu ajungea pentru că nu avea înălţimea
necesară. Însă un om l-a ridicat de subsuori şi,
împlinindu-i-se dorinţa, pe dată faţa i-a fost cuprinsă
de o lumină, de o expresie aparte ce cred că venea
din bucuria ce o dă realizarea cu izvorul în simţiri
frumoase - ruga şi dialogul cu Dumnezeu.

Poate că nici acum nu realizez bine curăţenia şi
profunzimea trăirilor lui, dar pe măsură ce înaintez în
anii de şcoală sper să le pătrund semnificaţia.

La puţin timp de la acea întâmplare l-am văzut
pe acel copil, tot la biserică, împreună cu părinţii. Mi
se pare că numai tatăl lui are loc de muncă. A dat
pomelnice, lumânări, prescură şi bani însă preotul
a reţinut primele trei şi i-a restituit banii – probabil
pentru a-şi lua ceva necesar; m-am bucurat pentru
el şi pe viitor voi da eu pomelnicile familiei mele.

Vacanţele mici nu-mi îngăduie să vin la
bunicii din Moldova, dar în cea mare a lui 2009
am fost la Oneşti, unde sunt părinţii tatei,
străbunica, alte rude, prieteni şi cunoştinţe. Astfel,
am revăzut relieful cu dealuri, văi, râuri, păduri
cu „gramatica“ lor schimbătoare, apoi localităţi,
cu ce au ele – locuinţe, şosele, pieţe, parcuri,
biserici, monumente, instituţii etc.

Am fost la biserica „Sf. Nicolae“ unde am
îngrijit flori la morminte, am aprins lumânări; am
mers la mânăstirea Bogdana, eu fiind şi Bogdan,
unde am aflat o scurtă istorie a acestor locuri
de la Maica Mihaela, în atelierele acestui sfânt
locaş fiind executate două icoane pe care le
am în casa părintească.

Prin pasul Oituzului, la Poiana Sărată, Hârja,
Oituz, şi Bogdăneşti am văzut cimitire militare şi troiţe
ce vorbesc de faptele de arme ale bravei armate
române aici, unde se hotăra soarta ţării, în vara de
foc şi virtute a anului 1917; la fel, la Oneşti, Mănăstirea
Caşin, Târgu-Trotuş însemnele funerare amintesc
de jertfa, gloria şi onoarea militară dovedite în luptele
cu un duşman arogant, numeros şi călcător de
pământuri străine pentru a le cotropi şi supune.

Mult mai bine acum decât data trecută am înţeles
oraşul Târgu-Ocna prin zăcământul de sare, şcolile
lui din care în una bunicul meu a început clasa I în
anul 1948, parcul, bisericile şi monumentele construite
în memoria eroilor făuritori ai României Mari, spaţiul
Oituz-Cireşoaia însemnând locul unde trufia
cotropitorilor a îngenucheat în faţa reţelelor de
apărare şi a eroismului fără seamăn, arătat în
septembrie 1917, vitejii de atunci veşnicindu-şi somnul
în pântecele Cireşoaiei, sfinte pagini în Cartea de Aur
a istoriei românilor. În Primul Război Mondial a căzut
eroic pentru ţară la Turtucaia, în septembrie 1916,
Vasile Mănăilă, bunicul bunicii mele, iar în al Doilea
Război Mondial a căzut, tot la fel, în mai 1944, Neculai
Irimia-Aldea voluntar la 60 de ani, bunicul bunicului
meu, ei, împreună cu toţi, pentru mai binele nostru.

Totul impresionează: munţi, livezi, vii,
anotimpuri în diversitate specifică, dantelării în
piatră la vechi şi sfinte biserici şi mănăstiri, tradiţii
ce se păstrează, ingeniozitate şi bogăţie în
îmbrăcăminte, şi tradiţii prin munca oamenilor care
din vremuri străbune fac cinstea acestor locuri
cu ceea ce este reprezentativ – blândă frumuseţe
şi pitoresc unic –, ei simţindu-se îndatoraţi pentru
efortul ce se face de a fi cunoscuţi la ei acasă de
către oricare iubitor de frumos.

Şi oamenii, pretutindeni oameni buni şi ospitalieri
cu chipuri senine, care mă iubesc şi cărora le răspund
cu aceleaşi alese sentimente: străbunica mea, Ileana,
la peste 90 de ani, cândva soră medicală muncind tot
timpul pentru sănătatea oamenilor; familia Nemeş cu
buna mea vecină şi prietenă Crina – mari iubitori de
cărţi şi gospodine desăvârşite; bunicii mei, Dora şi
Corneliu, cei mai buni dintre toţi bunicii.

Trebuie să mă întorc la Bucureşti pentru a
mă pregăti de noul an şcolar, luând cu mine tolba
plină de amintiri din tulburătoarea Ţară a Moldovei
cu oamenii care sunt şi cu cei care au fost dar îi
păstrăm în bastioanele vitejiei şi gloriei româneşti
ca parte materializată a istoriei noastre; mă întorc
la casa părintească stăpânit de măsură, linişte şi
echilibru aşa cum se întoarce credinciosul de la
biserică: luându-L pe Dumnezeu la casa Lui, căci
Biserica, atunci când e lăsată şi ajutată, face ceea
ce a făcut întotdeauna: educă.

 Dar multe din toate acestea însă mi le voi
putea explica pe măsură ce înaintez în anii de
şcoală, aceasta fiind nu în umbra Bisericii, ci în lumina
ei; aşa, ajungem la îndrumarea pe care ne-a lăsat-o
poetul Marin Sorescu: „Atenţi la tot şi toate, învăţăm
să fim veşnici“. Abia aştept să ajung acasă la ai mei
şi să povestesc cele trăite la bunici, tot farmecul
putându-se concluziona în două cuvinte: de neuitat.
Nici n-am plecat şi de pe acum mi-e dor de aceste
plaiuri minunate cu tot ce au ele, în aceasta constând
calitatea oamenilor şi faptelor lor.

Pentru conformitate,
Corneliu CRISTEA
(bunicul din Oneºti)

Piatra fundamentală a familiei devine învăţătura
creştină despre om, creat după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu. Omul botezat în
Hristos capătă o valoare incalculabilă, chiar infirm
fiind sau bolnav incurabil. (I Cor  6. 19) De
asemenea, Legea nouă aduce o emancipare
completă a femeii, cea care are aceeaşi origine
cu bărbatul, trup din trupul celui dintâi zidit.
Bărbatul nu are drept să o dispreţuiască fiindcă
„niciodată nimeni nu şi-a urât trupul său”. (Efeseni
5, 29) Contrastul este izbitor între creştinism şi
păgânătate. Femeii i s-a şters odată pentru
totdeauna stigmatul dispreţului prin aceea că Fiul

lui Dumnezeu S-a făcut fiul Maicii Domnului, „Eva
cea nouă”. Apostolul neamurilor întăreşte şi el
prin cuvinte importanţa dragostei familiale:
„Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile după cum şi Hristos
Şi-a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.”
(Efeseni 5, 25) În această privinţă căsătoria
creştină este o icoană a legăturii tainice dintre
Hristos şi Biserică. Astfel trebuie să fie şi legătura
dintre cei doi soţi: neprihănită, nedespărţită şi
plină de harul lui Dumnezeu. Astfel, treptat, familia
devine după întruparea Celui născut din Sfânta
şi Preacurata Fecioară o instituţie puternică, izvor
de viaţă fericită, chiar dacă, uneori, asupra ei se
abat ploi sau vânturi potrivnice.

(urmare din p. 21)

VARA, LA BUNICI - compunere -
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Învaþã de la ape sã ai statornic drum,
Învaþã de la flãcãri cã toate-s numai scrum,
Învaþã de la umbrã sã taci ºi sã veghezi,
Învaþã de la stâncã cum neclintit sã crezi.

Învaþã de la soare cum trebuie s-apui,
Învaþã de la piatrã cât trebuie sã spui,
Învaþã de la vântul ce-adie pe poteci,
Cum trebuie prin lume de liniºtit sã treci.

Învaþã de la toate, cã toate-þi sunt surori,
Sã treci frumos prin viaþã, cum poþi frumos sã mori…

Învaþã de la vierme cã nimeni nu-i uitat,
Învaþã de la nufãr sã fii mereu curat,
Învaþã de la flãcãri ce-avem de ars în noi,
Învaþã de la ape sã nu dai înapoi.

Învaþã de la umbrã sã fii smerit ca ea,
Învaþã de la stâncã sã-nduri furtuna grea,
Învaþã de la soare ca vremea sã-þi cunoºti,
Învaþã de la stele cã-n cer sunt multe oºti…

Învaþã de la greier, când singur eºti, sã cânþi,
Învaþã de la lunã, sã nu te înspãimânþi,
Învaþã de la vulturi, când umerii þi-s grei,
ªi du-te la furnicã sã vezi povara ei.

Învaþã de la floare sã fii gingaº ca ea,
Învaþã de la oaie sã ai blândeþea sa,
Învaþã de la pãsãri sã fii mai mult în zbor,
Învaþã de la toate cã totu-i trecãtor…

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Sã-nveþi din tot ce piere cum sã trãieºti în veci!!!

ÎNVAÞÃ DE LA TOATE…

trimisã de presb. Ecaterina CAPOTÃ,
din lirica norvegianã (autor: Rudyard Kipling 1865-1936)

Plâng astãzi locuitorii
Oftând cu suspine multe,
Cãci distrus le e altarul
Pe Mãgura, sus pe munte.
Un locaº bãtrân de zile
ªi prin veacuri ridicat
Un loc sfânt de pomenire
Ce astãzi este dãrâmat.
Întristaþi sunt veteranii
Fãrã mâini sau vreun picior,
Cei ce poartã decoraþii
De eroi pe pieptul lor.
Plâng ºi morþii în morminte
Ce-au luptat în viaþa lor
Sã rãmânã-o mãnãstire
Pentru urmaºii din popor.
Ne frãmântã o întrebare,
Dorim sã cunoaºtem, lotul:

Dupã ani buni de-aºteptare
Lumea azi din nou zâmbeºte
Când priveºte sus, spre zare,
Mândra stea ce strãluceºte.
În vârful Mãgurii pe munte
Steaua cea clarã lumineazã
ªi dupã ani cu ofuri multe
Mulþi creºtini o apreciazã.
Construitã-i cu grijã ºi sârg
Aceastã sfântã mãnãstire
Pe vârful Mãgurii din Târg
Ca sã rãmânã spre-amintire.
Dupã oftãri ºi-amãrãciuni
Astãzi Îl lãudãm pe Domnul
Mulþumind, prin rugãciuni,
Cã ne-a înlãturat tot rãul.
Azi corul îngeresc coboarã
În sfântul altar bisericesc,

Cui îi stãtea în spinare
De-au demolat-o cu totul?
Voci tinere ºi bãtrâne spun:
cum se poate-aºa ceva,
ca un dement sã dãrâme
sfânt locaº în ce slujea?
Multe glasuri spun azi totul,
Mare e voinþa în popor,
Construind cu tot efortul
O mãnãstire a tuturor.
Doar Dumnezeu e Cel mare,
Speranþa în El ne rãmâne,
Pedepsind greu pe cei care
Au dispus sã o dãrâme.
Vom clãdi spre nemurire,
Hotãrâþi cu toþi în gând,
O frumoasã mãnãstire
Sus pe Mãgura din Târg.

Cu slujbe, în amurg de searã,
Pe Domnul acum Îl slãvesc.
Lumii îi va rãmâne în minte
Preotul dârz care-a luptat
Acel blajin ºi scump pãrinte
Care ºi viaþa ºi-ar fi dat.
Din rãsputeri s-a strãduit
ªi-alãturea de credincioºi
Un sfânt locaº a construit
În ani febrili ºi-anevoioºi.
Reziºti, frumoasã mãnãstire,
Veºnic pe munte construitã,
Eºti demnã azi de preþuire
ªi de creºtini tu eºti iubitã.
Locaº de rugãciune sfânt,
Îngenunchem pentru iertare,
Toþi te avem mereu în gând,
Eºti mândrã ºi impunãtoare!

20 iulie 200520 aprilie 1964
Mihalache LUPAªCU Mihalache LUPAªCU

A răsărit iarăşi o stea,
sus pe Măgura din Târg

Mânãstire dragã,
ai pierit!
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În perioada 2-6 septembrie 2009, un
grup de preoþi din cadrul Arhiepiscopiei
Bucureºtilor ºi din alte zone ale þãrii au
efectuat un pelerinaj la Sfântul Munte Athos.

Plecarea a fost prin Giurgiu ºi apoi
s-a traversat Bulgaria nu fãrã a retrãi
sentimente duhovniceºti deosebite
trecând prin locul unde s-a
nãscut Sfântul Dimitrie cel
Nou din Basarabi ca ºi prin
vizita fãcutã la vestita
mãnãstire Rila. Spaþiul
bulgar oferã însã ºi
amãrãciuni, cu greu putând
observa pe traseul turistic
biserici ortodoxe ceea ce
înseamnã cã amprenta
comunismului s-a lãsat mai
apãsat peste aceastã þarã.

Ajungem la portul
Ouranopolis, din Grecia, de
unde plecãm cu vaporul
spre micul port al Sfântului
Munte, numit Dafne.

De aici, cu un alt vapor, mergem întâi
la Sfânta Mãnãstire Dionisiu cu o obºte
destul de numeroasã. Aici participãm la
slujba Utreniei ºi ne închinãm la Sfintele
Moaºte ale Sfântului Cuvios Dionisie
Atonitul, fondatorul mânãstirii, ºi la alte
Sfinte Moaºte. Mergem în liniºte la
masã, apoi la odihnã, pentru ca în ziua
urmãtoare sã traversãm muntele cale de
cinci kilometri pânã la Mânãstirea Sfântul
Pavel. Ce atmosferã de vis am aflat aici!
Marea cu frumuseþile ei, muntele cu
vegetaþia-i specificã, obºtea aºezatã ºi
rânduiala specificã a locului ne-au pus
în uimire. Am traversat apoi muntele sfânt
pânã la Schitul românesc Lacu. Ne-au
întâmpinat fraþii noºtri români, ne
închinãm în bisericã, participãm la
slujbã, mergem la masã, apoi la odihnã
pentru o nouã zi.

Dupã ce primim binecuvântare de
la Schitul Lacu, ne îndreptãm spre
Mânãstirea Marea Lavrã. Ne închinãm
la icoanele fãcãtoare de minuni de aici,
la mormântul Sfântului Atanasie,
întemeietorul mânãstirii, admirãm
bãtrânul chiparos de pe vremea
Sfântului Atanasie cel între crengile
cãruia Sfântul vedea diavolii , despre
care Dumnezeu i-a zis sã nu-i alunge
cã le sunt de folos cãlugãrilor.

De aici plecãm pe jos la Schitul
românesc Prodromul unde ne întâmpinã
pãrinþii obºtii monahale de aici. Seara
ne odihnim la Marea Lavrã unde ºi
participãm a doua zi la Sfânta Liturghie
dupã care plecãm spre izvorul Sfântului
Atanasie unde ne rãcorim cu apã

binecuvântatã. De aici mergem la Sfânta
Mãnãstire Karacalu ctitoritã de
domnitorul român Petru Rareº, apoi la
Sfânta Mãnãstire Filotheu. Coborâm la
mare, la Sfânta Mãnãstire Ivir, una dintre
cele mai importante mânãstiri athonite
ziditã în anul 980 de Ioan Iviritul, general
al armatelor bizantine.

Mergem la malul mãrii, la
izvorul Maicii Domnului, ne
închinãm la una dintre cele mai
vechi icoane ale Maicii Domnului
numitã Portãriþa, luãm binecu-
vântare ºi ne continuãm drumul spre
Sfânta Mãnãstire Stavronikita. Aici
ne închinãm la icoana fãcãtoare de
minuni a Sfântului Nicolae, patronul
mânãstirii, dupã care plecãm spre
Sfânta Mãnãstire Pantocrator,
mãnãstire înreþinutã, dupã cãderea
Imperiului Bizantin, de domnitorii
Þãrii Româneºti. Aici ne închinãm
la icoana Maicii Domnului numitã
Gherontisa (îmbãtrânita) ºi
mulþumim pãrinþilor pentru primire.

Pelerinajul nostru continuã la
Schitul Sfântul Ilie, un loc rupt din
paradis. Aici a locuit, timp de zece
ani, Sfântul Paisie de la Neamþ.
Plecãm în continuare la Sfânta
Mãnãstire Vatoped a cãrei aºezare

dateazã din anul 383. Aici au dat ajutoare
însemnate ºi domnitorii ªtefan cel Mare
ºi Sfânt, Alexandru Lãpuºneanu ºi alþii.
Ne închinãm la icoanele cele fãcãtoare
de minuni ale Maicii Domnului, apoi la
Sfintele Moaºte ale Sfântului Ioan Gurã
de Aur, mâna Sfântului Pantelimon,

brâul Maicii Domnului ºi
altele.

De la Vatoped ne retra-
gem la Kareia, capitala
Sfântului Munte Athos unde
poposim la Schitul Sfântul
Andrei pentru slujbã ºi
odihnã. De aici, încãrcaþi
sufleteºte cu nesperate
amintiri sfinte, pornim spre
casã luând în inimile
noastre mireasma de cer a
athoniþilor ºi dorul de
revenire pe acest pãmânt
binecuvântat al Maicii
Domnului.

Fie ca pelerinajul aces-
ta sã fie treaptã spre cele sfinte în
inimile noastre ºi vis divin în ceas de
tainã cititorilor acestor rânduri.

Protos. Claudiu PANÞIRU

Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

SFÂNTUL MUNTE ATHOS
GRĂDINA MAICII DOMNULUI



Nr. 3 / iul - sept 2009 25SAREA PÃMÂNTULUI

Dacã urcãm sau coborâm pe plaiurile
Brãteºtiului, sã cãlcãm cu grijã, uºor, ºi sã
privim în jur cu dragoste ºi mândrie. Tot
ce vedem e frumos ºi atrãgãtor precum
odinioarã…

Schitul „Adormirea Maicii
Domnului” mai dãinuie ºi astãzi în
amintirea localnicilor … Locul unde a
fost schitul este numit de locuitori
„Pocheºti”, iar locul unde au locuit
cãlugãrii se numeºte „La chilii”.

Preotul Constantin Genes, care a
pãstorit la parohia Brãteºti peste 23 de
ani, a luat iniþiativa ºi pe locul unde a fost
schitul a construit o bisericuþã în miniaturã,
amplasatã pe locul altarului, ca sã pãstreze
amintirea vechiului schit.

Conturul bisericii a fost marcat cu
piatrã. Lângã bisericuþã a fost construitã
o micã clopotniþã în care a fost amplasat
un clopot mic.

Tot din iniþiativa preotului Constantin
s-a hotãrât ca în fiecare an la „Izvorul
Tãmãduirii” sã se facã slujbã în amintirea
celor adormiþi care sãlãºluiesc în cimitirul
din preajma bisericuþei. În aceastã zi glasul
clopotului rãsunã ºi cheamã locuitorii sã
vinã sã-ºi plece fruntea ºi genunchii la
mormintele moºilor ºi strãmoºilor.

Redãm mai jos actul de danie al
fostului schit:

DANIA din 1737 aprilie 23

„Adicã care noi jos ne vom numi ºi
degetele ne vom pune fiºtecare pe numele
sãu, dãm ºi întãrim cu acest adevãrat ºi
credincios al nostru zapis la mâna Sfinþiei
Sale Kiric Varlaam eromonah precum sã
se ºtie cã chemãm noi pe sfinþia sa mai
jos pomenitul eromonah Varlaam ne-am
sfãtuit cu toþii de obºte cã cu ce mijloace
am putea sã se facã un schitiºor sub
mãgura Brãteºti lângã Ocna la þinutul
Bacãului.

Sfinþia sa numitul eromonah Varlaam
s-au apucat cã va face ºi noi în foarte
bucurie am primit a sã face acest  Sfânt
locaº întru care sã sã sfinþeascã ºi sã se
prãznuiascã Adormirea Preasfintei
Nãscãtoare de Dumnezeu ºi pururea
Fecioarã Maria. Ci ºi noi cu toþii de obºte
ne-am milostivit a da o bucatã de loc din

pãdure ca sã se deschidã când va putea
care sã fie împrejurul schitului ca sã fie
pentru trebuinþele cãlugãraºilor ce vor fi
locuitorii la schitiºor care ºi semne s-au
pus pe unde sã stãpâneascã schitiºorul:
din Fântâna Albã (…) pânã în capul
piscului Osoi despre rãsãrit pe sub deal
în sus pânã în obârºia pârâului despre
miazãzi, despre apus din Coasta Bourului
deasupra Poienii lui Gheorghe din sus de
curãturi. Iar despre miazãnoapte pânã în
culmea dealului în Pietroase, care din
Pietroasa drept la fântãna care unde s-au
zis mai înainte. ªi aceastã danie ce am
dat noi sã fie dreaptã ocinã ºi moºie în
veci nesfârºit. Iar pãrinþii cãlugãraºi care
vor fi la schitiºor sã fie datori pururea
ziua ºi noaptea a ruga pe Dumnezeu
pentru sufletele noastre ºi a tot neamului
nostru ºi dupã acest zapis sã fie volnici
pãrinþii cãlugãraºi a-ºi face ºi ei ISPISOC
Domnesc. Iar oricine din noi sau din
rãzeºi sau din neamurile noastre sã nu
aibã voie a strica aceastã danie sau ºi la
orice judecatã ar merge sã nu li se þie în
samã. Iar de ar umbla cu judecãþi a strica
dania aceasta cu vreo economie sã fie
sub blestemul lui Dumnezeu ºi a Prea
Curatei Sale Maria ºi a tuturor sfinþilor
celor din veci plãcuþi ai lui Dumnezeu ºi
sã fie la un loc cu Avrie (………) Iuda ºi
cu alþi hulitorii de Dumnezeu ºi pentru
adevãrata credinþã ne-am pus ºi degetele
. Amin! Anii de la Adam 7426, aprilie 23.

(Urmeazã semnãturile donatorilor)
ªi eu Macarie, monah, am scris

zapisul cu zâsa lor.
Din porunca Prea Sfinþiei Sale Kiria

– Kir Veniamin Episcopul Sfintei
Episcopii Roman, s-au fãcut schitul
Brãteºti, bisericã de mir ºi ale schitului
adicã ale rãposatului Varlaam eromonah.
(………)”

Întrucât am fost legat de acest
sat prin activitatea mea didacticã pe
care am desfãºurat-o mulþi ani, am
þinut sã scot la ivealã un crâmpei din
istoria localã autenticã ºi sã gustãm
din frumuseþea vechiului  grai
românesc.

Prof. Ioan V. BALCANU

Creºtini din lumea toatã
În bisericã intraþi

La Fecioara Preacuratã
Cuvios vã aplecaþi.

În privirea ei cea blândã
Voi cu toþi vã regãsiþi

Venerând icoana-i sfântã
În cântãri s-o preaslãviþi.

Cã Fecioara nenuntitã
A dat viaþã pe pãmânt,

Împlinind voia cea sfântã,
Lui Iisus, Fiul cel Blând.

Sã-I facã din flori cununã
Era al ei dor preasfânt,

Dar n-a mai putut s-ajungã
Sã-l plineascã pe pãmânt.

Fecioara la cer sã vinã
Dumnezeu a poruncit,
Într-o zi de varã plinã,

Lângã Fiul ei dorit

Iar când vestea a aflat-o,
s-a spãlat ºi odihnit

ºi cerând cu mare rugã
ca sã-i dea un bun sfârºit.

Se-auzeau de pretutindeni
Cântãri sfinte de mãrire

Mulþi creºtini venirã-n grabã
La Sfânta ei Adormire.

Fiul ei din cer privea
Trupul Mamei adormit
ªi mulþimea ce trecea
Pe sub Aer tremurând.

Cete îngereºti zburau
Într-un salt duhovnicesc

Trupul Maicii ridicau
Ca pe-un tron dumnezeiesc.

Atunci toþi au înþeles
Cã Mãicuþa lui Iisus
Zi de varã ºi-a ales

Ca sã plece-n ceruri, sus.

Georgeta ANUÞEI

Schitul «Adormirea Maicii
Domnului» - Brăteşti (II)

SFÂNTA ZI
DE

ADORMIRE
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Cauze ce duc la declanºarea unor
conflicte ce pot degenera în
violenþe:

· Nu faceþi singur dreptate lovind
adversarul, aceste gesturi pot avea
uneori consecinþe grave;
· Evitaþi în orice situaþie sã daþi
frâu liber sentimentelor de urã, gelozie,
invidie, laudã ºi grandomanie;
· Evitaþi persoanele mai irascibile,
puse pe harþã, evitaþi orice conflict cu
acestea, nu-i jigniþi ºi nu-i încurajaþi;
· Dacã sunteþi martorul unei bãtãi,
interveniþi imediat pentru a-i despãrþi
pe combatanþi, cerând la nevoie
ajutorul altor persoane, precum ºi al
lucrãtorilor de Poliþie;

· Nu daþi curs provocãrilor venite
de la persoane aflate în stare de ebrietate
care se leagã de dumneavoastrã;
· Luaþi-vã mãsuri de precauþie mai
ales la ore târzii pe strãzi necirculate
sau când treceþi prin locuri neiluminate;
· Nu acceptaþi compania persoanelor
necunoscute mai ales de sex feminin când
sunteþi sub influenþa bãuturilor alcoolice –
ele pot fi autoare sau complice la tâlhãrii;
· Dacã sunteþi în stare de ebrietate
rugaþi la bar sã vi se comande un taxi,
nu acceptaþi sã fiþi conduºi spre casã
de cãtre persoane necunoscute;
· Nu frecventaþi localurile de
condiþie îndoielnicã în zilele de salariu
sau când aveþi la dumneavoastrã o
sumã importantã de bani;

· Nu acceptaþi niciodatã ofertele
de gãzduire fãcute de persoane
necunoscute sau pe care abia le-aþi
cunoscut la un pahar de alcool, aceste
persoane activeazã de regulã în jurul
gãrilor, autogãrilor, barurilor ºi birturilor
de cartier.

Vã mulþumim!

POLIÞIA STAÞIUNII
TÂRGU-OCNA

Compartimentul Proximitate
Agent de Poliþie

George ANTOHE
Telefon: 0234/344145

0727/706944

În perioada 20-27 iulie 2009, 8 tineri,
membri ai Asociaþiei de Tineret ONESTIN
din Oneºti, au participat la proiectul
cultural-religios „Medley of musical
cultures”. Majoritatea activitãþilor s-au
desfãºurat în localitatea Vilemov, în
mânãstirea ortodoxã cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” , în
apropiere de oraºele Projtenov ºi
Olomuc, oraºe unde tinerii participanþi
din Polonia, Cehia, Bulgaria ºi,
bineînþeles, România ºi-au prezentat la
final rezultatele: o îmbinare a celor patru
cântece reprezentative þãrilor menþionate
mai sus, menitã sã arate oamenilor din
cele douã oraºe cã muzica, acest dar
minunat de la Dumnezeu, este capabilã
sã uneascã ºi culturi diferite.

Programul a cuprins momente
culturale, muzicale, sportive, recreative,
dar ºi de rugãciune. Zilnic, dimineaþa ºi
seara, tinerii s-au întâlnit în rugãciune unde
s-a rostit ºi Rugãciunea Domneascã (Tatãl
Nostru) în diferite limbi: romîna, englezã,
polonã, cehã, bulgarã ºi latinã.

Participanþii fiecãrei þãri ºi-au prezentat
oraºul ºi þara de provenienþã, asociaþia din
care fac parte, un artist muzical naþional,
dansuri ºi cântece tradiþionale, un film
muzical naþional etc. Onestinii au
reprezentat ºi prezentat cu succes
România, Oneºtiul ºi împrejurimile, dar ºi
Asociaþia de Tineret ONESTIN, prin filme,
fotografii, pliante dar ºi pe viu prin cântecele
ºi dansurile populare româneºti, muzica
folk ºi uºoarã, filmul muzical „Veronica“,
un material despre artista oneºteanã
Loredana Groza, melodii religioase.

Ca melodie reprezentativã tinerii au
ales folkul tradiþional cu melodia „Andrii
Popa“, celelalte cântece specifice
fiecãrei þãri care au fost folosite în Medley
sunt: cel al Poloniei: „Szla dzieweczka
do laseczka“, Cehia: „Delani“ ºi
Bulgaria: „Ludo mlado“.

În cadrul proiectului, tinerii
participanþi au fãcut un tur al oraºului ºi
au vizitat diverse obiective religioase
cum ar fi: clopotele Sfântului Mihail,
turnul Sfântului Maurice, coloana Sfintei

Treimi, orga Bisericii „Fecioara Maria
a zãpezii“, Academia duhovniceascã
ortodoxã de la Vilemov, biserica
ortodoxã din Olomouc având hramul
Sfântului Gorazd Pavlick  precum ºi
alte obiective culturale ºi turistice.

„A fost destul de uºor sã ne
acceptãm unii pe alþii. Îmbinând muzica,
munca în echipã ºi alte activitãþti, am reuºit
sã eliminãm barierele impuse de
naþionalitate, limbã, culturã ºi prejudecãþi.“

Echipa ONESTIN a fost compusã din
elevii ºi studenþii: Ada Vlad, lider de grup,
Robert Filip, Andrei Stratulat, Iuliana Iga,
Cosmin Frateanu, Diana Cojocaru,
George Vlad ºi Grecu Daniela-Georgiana.

Acest proiect s-a desfãºurat în cadrul
Programului Tineret în Acþiune finanþat
de Comisia Uniunii Europene prin Agenþia
Naþionalã pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Profesionale din România.

student teolog Andrei STRATULAT
Mai multe informatii pe site www.onestin.ro
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Nu parcaþi autoturismul în zone
neiluminate – La adãpostul întunericului
pot acþiona nestingheriþi hoþii.

În timpul zilei asiguraþi-vã
autoturismul prin blocarea tuturor
portierelor.

Când pãrãsiþi autoturismul, chiar ºi
pentru un minut, nu uitaþi sã vã asiguraþi
portierele.

Nu lãsaþi în autoturism bunuri de
valoare, genþi sau lucruri ce ar putea
trezi interesul hoþilor – Aceºtia

acþioneazã atât în parcãrile aglomerate
cât ºi din mers, încercând portierele
maºinilor staþionate.

Încercaþi sã montaþi aparatura
audio pe un sistem de tip ºinã, cu fiºe
care sã permitã o deconectare uºoarã
ºi fãrã riscuri.

Nu lãsaþi niciodatã în autoturism
actele maºinii. Nu lãsaþi în maºinã bani,
cãrþi de credit, ordine de platã sau alte
obiecte; obiceiul de a încuia în torpedou
banii, atrage atenþia hoþilor.

În cazul în care constataþi cã vi
s-a furat din autoturism, nu umblaþi
în interiorul acestuia pânã nu vine
Poliþia.

Nu rãmâneþi indiferenþi dacã
observaþi persoane care furã din alte
autoturisme.

Apel unic de urgenþã – 112
POLIÞIA LA DISPOZIÞIA

DUMNEAVOASTRÃ

Societăţile comerciale, indiferent de natura
capitalului social, precum şi persoanele fizice care
deţin bunuri şi valori cu orice titlu, sunt obligate
să asigure paza acestora.

La unităţile unde nu este disponibilă
realizarea unui sistem de pază organizat,
conducătorii acestora sunt obligaţi să execute
împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure,
iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte
asemenea mijloace necesare organizării pazei
şi integrităţii bunurilor.

Conducătorii de unităţi pot încheia contracte
de prestări servicii privind paza şi instalarea
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei numai cu
societăţi specializate cărora li s-a acordat licenţa
de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Se va asigura numai folosirea mijloacelor
de protecţie mecano-fizice şi de alarmare
împotriva efracţiei care sunt certificate.

În proiectele de execuţie a construcţiilor
destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor
bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de

modernizare trebuie să se prevadă instalarea
sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva
efracţiei.

Nerespectarea dispoziţiilor legii atrage după
caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară,
contravenţională sau penală.

NU UITAÞI!
„Cine se scumpeºte,
mai mult pãgubeºte!“

CAUZE ªI CONDIÞII
care favorizeazã spargerile ºi furturile

din societãþi comerciale ºi locuinþe
Lipsa unor sisteme eficiente de închidere a uşilor şi ferestrelor.
Lăsarea unor sume mari de bani pe timpul nopţii în unitate.
Angajarea unor persoane fără o verificare prealabilă a cazierului

judiciar şi a comportamentului şi anturajului lor.
Amenajarea unor vitrine cu bunuri de valoare puse la vedere.
Amplasarea casieriilor şi caselor de bani în locuri neamenajate şi

neasigurate corespunzător.
Lipsa unui sistem de iluminat corespunzător, atât în interior cât şi în

exteriorul societăţilor comerciale.
O protecţie în plus a bunurilor şi valorilor dumneavoastră sau ale

societăţii pe care o conduceţi constă şi în instalarea  unor sisteme de
alarmare împotriva efracţiei.

DE CE AVEÞI NEVOIE
DE UN SISTEM DE SECURITATE?

Sistemele de pazã ºi alarmare pot reduce riscul la care
vã expuneþi Dumneavoastrã ºi afacerea proprie. Reducerea
riscului prin instalarea unui sistem de alarmare vã va oferi
confortul necesar pentru dezvoltarea afacerii fãrã incidente
neplãcute.

VÃ RECOMANDÃM sã alegeþi o firmã
specializatã în PAZÃ ªI PROTECÞIE, cãreia i s-a
acordat LICENÞA de cãtre Inspectoratul General
al Poliþiei Române.

Sã beneficiaþi de contracte ferme cu o firmã
specializatã recunoscutã pentru calitatea serviciilor
prestate.
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Parcul Mãgura

Luna august a adus  administraţiei publice
locale şi locuitorilor oraşului nostru mai multe
motive de bucurie. Voi încerca să prezint câteva
dintre acestea.

La 17 august 2009 au fost încheiate lucrările
de construcţie la proiectul „Colectare selectivă şi
transport deşeuri în zona turistică Tg. Ocna”, proiect
finanţat cu fonduri europene, despre care am
informat în mai multe rânduri cititorii acestei publicaţii.
Acum le cerem tuturor să ne fie alături în această
perioadă în care încercăm să punem în practică
obiectivele urmărite prin  proiect. Avem nevoie ca
cetăţenii oraşului să înţeleagă rostul şi rolul colectării
selective şi fiecare, acasă sau la locul de muncă,
să facă un obicei din a colecta selectiv deşeurile
de PET, hârtie şi carton, sticlă, metale şi menajer.

Platformele betonate au fost dotate cu
containere pentru aceste deşeuri şi este foarte
important pentru noi, ca operator de salubritate,
să găsim în acestea deşeurile selectate. Deşeurile
de PET, hârtie şi carton vor fi transportate la
punctul de valorificare, vor fi balotate şi livrate
către societăţi specializate. La fel se va proceda
şi cu  deşeurile de sticlă şi metal.

 Dacă vom înţelege rostul acestei selectări
vom vedea că volumul deşeurilor menajere
scade, iar cheltuielile pentru transportul şi
depozitarea acestora la  depozitul din comuna
Nicolae Balcescu, unde suntem obligaţi să
transportăm deşeurile menajere, vor fi mai mici.
Altfel, va trebui să plătim mai mult fiecare dintre
noi, pentru că în afara acestor cheltuieli cu
transportul şi depozitarea, vom achita şi cheltuielile
de sortare.

În cadrul componentei de publicitate şi
promovare a proiectului, au fost organizate
conferinţe de presă, s-au tinut în şcoli lecţii de
ecologie, a fost realizat un CD şi un WEB-site,
afişe, pliante şi broşuri în care s-a prezentat  modul
de colectare selectivă şi importanţa acestei

activităţi. Ne-am bucura să vedem că munca
noastră în această privinţă nu a fost în zadar şi
facem un apel la toţi beneficiarii proiectului să ne
fie alături. Va fi ceva mai bine pentru noi toţi.

Aşa cum aţi observat, tot în  luna august au
început lucrările de înlocuire a reţelelor de
alimentare cu apă potabilă din azbociment şi fontă
cu altele din PEHD, în zona centrală a oraşului,
lucrări ce fac obiectul proiectului „Reabilitarea
reţelei de alimentare cu apă potabilă în staţiunea
turistică Tg. Ocna” finanţat de Comunitatea
Europeană prin programul  PHARE 2005.

 Aceste lucrări se desfaşoară potrivit
graficului de activităţi din proiect şi au ca scop
eliminarea pierderilor de apă datorate deselor
avarii în reţeaua de alimentare  dar şi creşterii
calităţii apei, având în vedere că materialele
folosite sunt de înaltă calitate şi rezistenţă.
Disconfortul, pentru care ne cerem acum scuze,
sperăm să dureze cât mai puţin şi la terminarea
lucrărilor  să ne putem bucura de o reţea durabilă
şi de o apă de cea mai bună calitate.

Dacă până nu demult locuitorii din Cartierul
Păcuri nu aveau prea multe motive de bucurie,
iată că acum se pot bucura alături de noi şi ei,
pentru că lucrările la podul peste râul Trotuş,
distrus de inundaţiile din anul 2005, au început la
mijlocul lunii august. Dacă timpul va permite,
sperăm ca termenul prevăzut în contract să fie
respectat, iar accesul în cartier să se poată face
pe pod până la sfârşitul acestui an.

Un alt motiv de bucurie, chiar în această
perioadă  nu tocmai prielnică, au fost manifestările
desfăşurate în zona centrală în perioada 14-16
august de „Zilele oraşului“. Numărul mare al celor
care au ales să-şi petreacă o parte a timpului
liber alături de noi în aceste zile ne face să credem
că efortul nostru a avut rezultate.

Au evoluat pe scena din faţa Primăriei solişti
vocali şi formaţii artistice de foarte bună calitate.

Numelor mari ale soliştilor de muzică populară şi
uşoară: Maria Dragomiroiu, Matilda-Pascal
Cojocăriţă,  Ştefan şi Horaţiu Cigu,  Benone
Sinulescu, Mihai Ciobanu, Vasilica şi Cristian
Năstase, Maria Tătaru-Bodea,  Corina Chiriac,
Gabriel Dorobanţu le-au fost alături pe scenă
formaţiile de dansuri populare „Busuiocul” şi „Ca
la noi”,  dar şi trupele „Spitalul de urgenţă“,
„Bandidos“, „Ladies“, „Euro“, „Condorii“, „Vox
HarmonY“, trupa „Aerobica” şi ansamblul „Doina
Măgurii”. Seara de 15 august s-a încheiat cu un
frumos foc de artificii.

Prezentatorii spectacolului au fost membrii
Clubului „MULTI ART“ coordonaţi în activitatea
lor artistică de actriţa Ortansa Codreanu, laureaţi
ai multor festivaluri din ţară şi din străinatate, care
la rândul lor au avut şi evoluţii excelente în
spectacole, în fiecare din cele trei seri.

Aceste evenimente au fost oraganizate cu
sprijinul unor sponsori – societăţi comerciale din
oraş şi din alte localităţi – care au răspuns apelului
nostru, înţelegând că ceea ce noi ne-am propus
să realizăm este în beneficiul cetăţenilor oraşului
şi ai localităţilor învecinate prezenţi în toate serile
într-un număr semnificativ la aceste  manifestări.

Primarul oraşului, Doamna Floarea Ivanof,
le-a mulţumit atunci sponsorilor, dar le mulţumim
şi pe această cale şi îi asigurăm de deplina noastră
consideraţie.

Cetăţenii oraşului trebuie să ştie că ceea
ne-am propus să realizăm în acest an vom
realiza, că nu avem alt scop în activitatea noastră
decât acela de a răspunde cât mai repede posibil
necesităţilor comunităţii locale, sprijiniţi în demersul
nostru de consilierii locali fără de care iniţiativele
autorităţii publice nu ar putea fi realizate.


