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Lumina slãvitului Praznic al
Naºterii Domnului se revarsã din nou,
ca un balsam, peste toatã suprafaþa
Pãmântului. Îngerii ºi oamenii, fiecare
dupã chemarea lor, retrãiesc momentul
în care Împãratul Cerului ºi al
Pãmântului a
coborât

din
slavã,
l u â n d
chip de om,
ca sã scoatã din
robia pãcatului ºi a morþii
pe toþi cei pe care îi crease din
dragoste. Minunatã Tainã!

Crãciunul este sãrbãtoarea înãlþãrii
omului la starea cea dintâi, prin
smerirea negrãitã a lui Dumnezeu
Însuºi. Cine  poate pãtrunde în misterul
acesta? Nici îngerii, nici oamenii n-au
înþeles cum Dumnezeu „S-a deºertat
pe Sine, chip de om luând, fãcându-Se

asemenea oamenilor, ºi la înfãþiºare
aflându-Se ca un om S-a smerit pe Sine,
ascultãtor fãcându-Se pânã la moarte”
(Filipeni 2,7-8)! Cum Dumnezeu Cel
necuprins, nevãzut, neajuns, pururea
fiind ºi Acelaºi fiind,  a trebuit sã-ªi

ascundã slava
p e n t r u

c a
înfãþ i -

ºarea Sa
exterioarã

sã fie întoc-
mai cu a tuturor fiilor

oamenilor!
Potrivit planului dumnezeiesc,

Mântuitorul a voit ca intrarea Lui în
timpul nostru sã fie cât mai smeritã,
cât mai fireascã ºi chiar neluatã în
seamã de nimeni. El a voit ca niciuna
dintre trãsãturile Lui exterioare sã nu
depãºeascã firescul fiinþãrii umane. El
nu a impresionat prin înfãþiºarea Sa, ci
prin frumuseþea învãþãturii ºi a

Preacuviosul pãrinte arhimandrit
Epifanie, duhovnicul ºi ctitorul
complexului monahal de pe Mãgura
Ocnei a atins vârsta celor mai tari,
dupã cuvântul
Sfintei Scrip-
turi: 80 de ani.
Pe 30 octom-
brie, curent, a
fost aceastã zi
a n i v e r s a r ã .
Arhicunoscut
târgocnenilor
pentru stãruinþa cu care de aproape
douãzeci de ani desãvârºeºte poarta
cerului de pe culmea Mãgurii, este în
acelaºi timp ºi pãrintele duhovnicesc
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al multora dintre cei care ne-am plecat sub epitrahilu-i de
duhovnic.

Optzeci de ani este vârsta omului cu peri cãrunþi. A omului
care trebuie ascultat. ªi respectat. Câte n-a pãtimit el în vremea
vieþii sale! Dar optzeci de ani înseamnã apogeul puterii
duhovniceºti. Optzeci de ani sunt împlinirea dragostei din potirul
copilãriei, autenticã curãþie ancoratã liturgic pe cãpãþânatul
munte al Iubirii rãstignite în care trebuie sã ne regãsim pentru
a putea moºteni Împãrãþia Cerurilor. Optzeci de ani este vârsta
desãvârºirii, împlinirea în putere peste care nu trebuie sã mai
treacã. Pentru cã dincolo de optzeci de ani este trudã ºi durere.
De aceea îi dorim pãrintelui Epifanie sã nu mai coboare de pe
culmea aceasta de zece ori ziua a opta, ziua veºniciei. Adicã
sã ne rãmânã veºnic puternic ºi sfãtos ca acum.

Despre soarta trupului cãrnii, a omului pãmântesc, aflãm
de la Moise în unicu-i psalm atribuit, Psalmul 89, punând faþã
în faþã nimicnicia vieþii ºi efemeritatea ei cu veºnicia
Creatorului, urmãtoarele: „Anii noºtri ca un pãianjen ºi-au
depãnat povestea. Zilele anilor noºtri în durata lor sunt
ºaptezeci de ani, iar de vor fi-n putere, optzeci de ani; iar ce
e mai mult decât aceºtia, trudã ºi durere“ (10-11). Dar dacã
anii curg ºi în mod firesc se poate trece de aceastã vârstã,
omul duhovnicesc nu cunoaºte însã mai mult de optzeci de
ani. A opta zi a lui e veºnicã. Pentru cã nimic nu mai poate
depãºi plenitudinea sfinþeniei la care te urcã Liturghia în
momentul împãrtãºirii, simbol al zilei a opta, ziua veºniciei.

Pãrintele Epifanie ne-a înãlþat pe culmea bucuriei,
întinzându-se Cinã de Tainã. O bunã parte din preoþii
Protoieriei Oneºti l-am întâmpinat pe venerabilul pãrinte cu
veºmintele luminoase ale slujirii liturgice. Astfel, un sobor
de unsprezece preoþi sub protia pãrintelui protoiereu
Constantin Alupei am slujit Sfânta Liturghie în biserica mare
a mãnãstirii, rãspunsurile la stranã fiind date de corala
Ierotheos a preoþilor Protoieriei Oneºti, în bisericã fiind
mulþime de credincioºi ºi obºtea mãnãstirii aflatã sub
ascultarea Maicii stareþe Lavrentia, sora de trup a pãrintelui
Epifanie. Se cuvenea sã dãm cinste celui vrednic de cinste,
astfel cã Sfânta Liturghie solemnã ºi înãlþãtoare, cuvintele
de simþire adresate de pãrintele protoiereu cu privire la viaþa
celui sãrbãtorit, mulþumirea pãrintelui Epifanie cãtre
credincioºii din parohiile învecinate ºi cãtre preoþii care l-au
ajutat în cei douãzeci de ani de când a venit pe aceste locuri
istorice, toate acestea au marcat prima parte a zilei.

Cuvenita masã obºteascã ºi despãrþirea cu urãri de
sãnãtate, partea Martei, a întregit sãrbãtoarea pãrintelui
nostru duhovnicesc la împlinirea celor optzeci de ani.

La mulþi ani, Preacuvioase pãrinte arhimandrit Epifanie!
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Trei pãstori urmând o stea
Din puzderia de-argint
Au mers mult, prinos sã dea
Slavã, daruri, ca alint

Cã la Betleem, Maria,
Obositã, a ajuns
De pe-ntinse depãrtãri
ª-a nãscut pe Prunc-Mesia
Care-n staul bine ascuns
S-a-ncãlzit cu rãsuflãri.

Veste dãm cu glas smerit
Bucurie-n creºtin neam
La tot pragul îngrijit
ªi la luminatul geam

Despre Sfântul din Fecioarã
În scutec ca albul spumii
ªi ferit duºmanilor
Pe sãraca ulicioarã,
Schimbãtor de mers al lumii
ªi al nostru-nvãþãtor.

Ca atunci, ca ºi acum,
Venirea-mpãratului
s-o cânta în veºnic drum
pe faþa Pãmântului

ce vestind marea minune
oamenii, ºi-n jos ºi-n sus,
lãuda-vor cu folos
ºi-unii altora vor spune:
«Astãzi S-a nãscut Iisus,
Astãzi S-a nãscut Hristos».

Corneliu CRISTEA

mesajului Sãu. Profeþii ºi înþelepþii
Vechiului Testament, prin insuflarea
Duhului Sfânt, cu multã vreme înainte
de întrupare, I-au descris chipul, ca
lumea sã-L recunoascã din mulþimea
oamenilor, nu ceea ce este El în fiinþa
Sa, ci dupã cuvintele ºi faptele Sale.

Îngerii din ceruri, extaziaþi în faþa
planului dumnezeiesc de mântuire a
lumii, aºteptau realizarea acestuia în
persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu întrupat, ascuns sub vãlul
umanului. Ei au fost trimiºi de mai multe
ori sã vesteascã oamenilor planul lui
Dumnezeu pentru lume. Între timp mai
rãmãsese doar un singur popor în care
se mai slãvea numele adevãratului
Dumnezeu ºi unde se aºtepta ca Cel
vechi de zile sã Se facã om. ªi când în
lume nu se mai gãsea nicio formã prin
care omul, aplicându-o, putea sã se
restaureze fiinþial, a fost aleasã
Fecioara, s-a stabilit locul, s-a ales
timpul în istorie, ca Dumnezeu sã
coboare la om, întrupându-Se, ca pe
om sã-l îndumnezeiascã. Aceasta s-a
numit „plinirea vremii” (Galateni 4, 4),
adicã timpul începutului mântuirii
noastre.

Aºadar, Dumnezeu n-a încetat sã
trimitã semne ale dragostei Sale, ca
omul sã cunoascã timpul mântuirii. Cu
toate acestea, la vremea respectivã, în
afarã de îngeri ºi o mânã de oameni
neînsemnaþi, nimeni nu a perceput
intrarea Sa în lume. Nici Ierusalimul
poporului ales nu era pregãtit sã-ºi
primeascã Împãciuitorul ºi Izbãvitorul,
cu toate cã era în aºteptare.

Când Fecioara cu Iosif hãlãduiau
prin Betleemul Iudeii sã-ºi gãseascã,
spre searã, un loc de gãzduire, la
Templu ºi în sinagogi se cânta sau se
citea din cãrþile sfinte despre timpul ºi
locul întrupãrii lui Mesia. Cine ºtie,
poate cã în momentul când Sfânta
Familie ajunsese la porþile pânã atunci
ale neînsemnatului Betleem, în templu
se citea din cartea profetului Miheea:
„Iar tu, Betleeme, Efrata, deºi eºti mic
între miile lui Iuda, din tine va ieºi
Stãpânitor peste Israel, iar obârºia Lui
este dintru început, din zilele veºniciei”
(Miheea 5,1); iar atunci când Fecioara

s-a aºezat în peºtera sãracã sã aducã
pe lume Pruncul dumnezeiesc, mai
marele Sinagogii poate cânta din
Cartea lui Isaia: „Iatã, Fecioara va lua
în pântece ºi va naºte Fiu ºi-I va pune
numele Lui Emanuel, care se
tâlcuieºte Dumnezeu este cu noi”
(Isaia 7,14).

Deci, nici mai marii poporului ales,
nici elitele spirituale ale Templului
iudaic nu-ºi dãdeau seama cã „în zilele
Cezarului Caius Iulius August, pe când

Qirinius ocârmuia Siria”   (Luca 2, 1-2),
la Betleem se consuma cel mai mare
eveniment de la crearea lumii: Naºterea
Domnului nostru Iisus Hristos. Altfel
spus, pe când Impãratul Romei se
intitula pe sine dumnezeu, la Betleem
Dumnezeu Se fãcea om. Acolo, la
Betleem, Maria, jos, naºte pe Iisus
Hristos, în timp ce omul ºi umanitatea
aveau alte preocupãri, alte idealuri,
lipsite de orice orientare. Oamenii, ca
ºi cei din Ierusalimul de odinioarã,
mergeau pe cãile lor, dupã planurile lor,
ºi n-au sesizat cã la Betleem se
împlineºte o nouã creaþie. Cerurile însã
exultã de bucurie, imnul ceresc „Slavã
întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe
pãmânt pace, între oameni bunãvoire”
(Luca 2, 14) este auzit de niºte pãstori
iar  steaua Mântuitorului este observatã
de câþiva oameni de ºtiinþã. Suficient
ca prin ei sã se rãspândeascã în toatã
lumea cã la Betleem S-a nãscut Cel
fãrã de început .

Dreptmãritori creºtini,

Suntem chemaþi ºi noi, dupã mai
bine de douã mii de ani, astãzi, prin
acei puþini oameni din preajma
Betleemului sã vedem ºi sã slãvim în
Pruncul nãscut în ieslea sãrãcãcioasã
pe Fiul lui Dumnezeu, nãscut din
eternitate din Tatãl, iar în timp din
Fecioarã Maicã, fãrã de tatã. Dacã noi
recunoaºtem sau ne recunoaºtem în
acest sublim ºi mântuitor eveniment,
putem atunci percepe înþelesul
cuvintelor Sfântului apostol ºi
evanghelist Ioan, spuse în Prologul
evangheliei sale: „ªi Cuvântul S-a fãcut
trup ºi S-a sãlãºluit între noi ºi am
vãzut slava Lui, slavã ca a Unuia-
Nãscut din Tatãl, plin de har ºi de
adevãr” (Ioan 1, 14).

Cine sunt, deci, cei care pot spune
plini de convingere: „noi am vãzut slava
Lui?”. Apostolii, dupã Înviere, au afirmat:
„Am vãzut pe Domnul” (Ioan 20, 25).
Aceºti apostoli, care au vãzut pe
Domnul slavei întrupat, au fost trimiºi
în lume sã vorbeascã oamenilor despre
„ceea ce era de la început, ce ei au
auzit, ce au vãzut cu ochii lor
ºi au pipãit cu mâinile lor

(urmare din p. 1)

COLIND
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slãbãnoage, pe Cuvântul
vieþii” ( I Ioan 1, 1). Iar dupã

ce au vãzut ºi au simþit slava Lui au
fost trimiºi în lume sã propovãduiascã
adevãrul despre Logosul întrupat în
istorie la plinirea vremii. Ca ºi pãstorii
din jurul Betleemului toþi au fost învãluiþi
de „slava Domnului strãlucind lângã ei”
(Luca 2, 9). ªi pãstorii ºi ucenicii
Mântuitorului propovãduiesc aceeaºi
Evanghelie care
este „puterea lui
Dumnezeu spre
mântuirea a tot celui
ce crede”  ( Romani
1, 16). ªi unii ºi alþii
au atestat cã „au
vãzut slava Lui”
(Ioan 1, 1).

Dar unde este
aceastã slavã pe
care ei au vãzut-o ca
sã o vedem ºi noi
pentru a ne bucura?
Oare este aceeaºi
pe care Iisus a
cerut-o Tatãlui Sãu
înaintea patimei
mântuitoare, când
L-a rugat zicând: „ªi
acum, preamãreº-
te-Mã Tu, Pãrinte, la
Tine Însuþi cu slava
pe care am avut-o la
Tine mai înainte de
a fi lumea” (Ioan 17,
5) Sau este aceeaºi
slavã care aparþine
Tatãlui, pe care a
manifestat-o dupã
Cina cea de tainã,
zicând: „Întru a-
ceasta a fost slãvit
Tatãl Meu, ca sã
aduceþi roadã multã
ºi sã vã faceþi
ucenicii Mei” (Ioan 15, 8)? Ceea ce au
cântat îngerii în noaptea naºterii
Domnului: „Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu...”  probeazã aceastã stare.
Lauda îngerilor de la Betleem  ne aratã
cã slava lui Dumnezeu coincide cu
pacea din inima oamenilor cu care Fiul
este slãvit de Tatãl, Tatãl slãvit prin Fiul,

iar omul, receptacol de aceastã slavã,
primeºte, în lumina Duhului, demnitatea
de fiu al lui Dumnezeu dupã har. Sfânta
Scripturã, prin gura Sfântului Apostol
Pavel, mãrturiseºte despre aceasta
zicând: „Dar când a venit plinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Sãu, nãscut
din femeie, nãscut sub Lege, ca pe cei
de sub Lege sã-i rãscumpere, ca sã
dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5).

Iubiþi credincioºi,

Iatã ce oportunitate ni s-a dat nouã,
oamenilor, aceea de a fi fii ai lui
Dumnezeu dupã har.

Se pune întrebarea: oare oamenii
zilelor noastre mai sunt conºtienþi, deºi

se numesc creºtini, de aceastã înaltã
demnitate care ne-o pregãteºte
Dumnezeu ? A trãi viaþa în Hristos ºi
prin Hristos, astãzi, înseamnã a trãi
durerile facerii, viaþa martiricã.
Mântuitorul S-a nãscut în ieslea
Betleemului pentru ca în El ºi prin El
sã ne putem renaºte. A ne renaºte
înseamnã a-L lãsa pe El sã „Se nascã
ºi Sã creascã” în noi, lãsând

Evanghelia care mãrtu-
riseºte despre iubirea
Lui sã coboare în
intimitatea noastrã unde
sã rodeascã darurile
Duhului Sfânt.

Se vorbeºte astãzi
de tot felul de crize.
Sperãm ca acestea sã
nu genereze pe cea
spiritualã. Nu ºtim dacã
viaþa secularizatã în care
suntem obligaþi sã trãim
presupune, neapãrat,
instalarea crizei spiri-
tuale. Cuvântul „crizã”
înseamnã „judecatã”.
Deci, plecând de la o
crizã, adicã de la o
judecatã, am putea lua
un nou elan. Pentru cã
orice stare de pãcat
înseamnã o stare de
crizã. În sens duhovni-
cesc, o crizã ne dã
posibilitatea, prin meta-
noia adicã prin pocãinþã,
sã ne schimbãm, sã ne
reînnoim. Totul depinde
de noi: ne lãsãm sã
murim în stare de crizã,
sau ne decidem sã
plecãm la un nou
început. Când Hristos a
intrat în lume sã o
mântuiascã, fresca

umanitãþii era aceea ca ºi cea actualã:
crizã insurmontabilã, instabilitate,
incertitudine, stare de rãzboi etc. El nu
a venit pentru a dispune o altã ordine
social-politicã în lume, ci doar sã spunã
oamenilor sã utilizeze „iubirea” ca
singurã cale spre înnoire ºi
transfigurare. Aºa ºi astãzi,

În sara sfântã de Crãciun,
Mergând Iosif ºi Maria,
s-au oprit la un bãtrân

ca sã-L nascã pe Mesia.

Staulul de oi a fost
Patul lor de odihnire
Cãldura sub adãpost

De la oi le-a fost subþire.

Precum zis-a un proroc
Cã Fecioara Fiu va naºte
Când veni-va-al ei soroc

Lumea-ntreagã-L va cunoaºte.

În iesle cu mic sãlaº
ªi lipsitã de copaie

S-a nãscut un Copilaº
ºi L-au învelit în paie.

Vestea mare s-a ºi dus
Grabnic, peste tot în lume
Cã-Acelui nãscut de Sus
Iisus este al Sãu nume.

Din cer îngeri coborau
Pe o razã de luminã,

ªi-n vãzduh ei intonau
Vestea de iubire plinã.

Magii ochii-ºi îndreptau
Dupã steaua luminatã
Cu flori dalbe alergau

La Fecioara ne-ntinatã.

Când la iesle au ajuns
În genunchi se aºezarã

Steaua nu s-a mai ascuns
Iar ei Pruncul sfânt aflarã.

Cu tãmâie ºi cu smirnã
ªi cu aur de departe

Ca pe-un Rege Îl cinstirã
Cum grãieºte Sfânta Carte.

ªi plecarã sã vesteascã
Lumii cum din cer Mesia
Vru, minune, sã Se nascã

Din Duh Sfânt ºi din Maria.

COLINDÃ DE CRÃCIUN

Georgeta ANUÞEI

Lumina slãvitului Praznic
al Naºterii Domnului
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viaþa secularizatã care a
provocat criza trebuie luatã în

serios, cãci ea dã posibilitatea unei
reînnoiri.

Noi, poporul român ortodox, cãlit în
iureºul necazurilor, nu trebuie sã cedãm
în faþa  fatalismului, nici sã aºteptãm ca
starea de crizã sã fie rezolvatã de
Dumnezeu. Nu, cãci Dumnezeu ne-ar
îngrãdi libertatea dacã S-ar amesteca di-
rect în treburile noastre pur umane. El
ne-a dat în schimb criteriile, adicã
Evanghelia, pe care, aplicându-le, ieºim
din orice crizã. O reînnoire spiritualã,
autenticã ºi profundã dupã pricipiile
evanghelice ar fi singurul rãspuns în faþa
crizei. Doar prin înnoirea Duhului în noi,
trãind viaþa în Hristos, putem distinge
între ceea ce este esenþial ºi non-
esenþial; între ceea ce este autentic ºi
ceea ce este artificial în viaþa noastrã
personalã sau în cea comunitarã. În
acest sens, viaþa pe care noi, creºtinii
rãbdãtori, o ducem astãzi poate fi un
apel al lui Dumnezeu ca sã ne întãrim
credinþa. Pustiul, astãzi, nu mai este în
Sahara, ci în mijlocul societãþii umane.
Aºa cum pãrinþii pustiului, de odinioarã,
au reuºit sã spiritualizeze pustiul, care
simboliza locul absenþei lui Dumnezeu,
sau a vidului spiritual, umplându-l de
prezenþa lui Dumnezeu, tot aºa ºi noi,
de vreme ce nu ne-am pierdut calitatea
pe care ne-a dat-o Hristos, aceea de a fi
lumina lumii ºi sarea Pãmântului, sã
ajutãm la reînnoirea lumii, nu prin ceea
ce facem, ci prin ceea ce suntem.

Preaiubit popor al lui Dumnezeu,

Noi, clerul ºi credincioºii eparhiei, am
putea spune cã în anul acesta care se
încheie, am reuºit, prin efort susþinut, sã
depãºim aceastã crizã. Dincolo de
greutãþile ºi neîmplinirile multora, am
consemnat cea mai importantã paginã de
istorie din cei  ºase sute de ani de când
existã aceastã eparhie. Data de 13
septembrie a anului mânturii 2009 va

rãmâne pentru toatã suflarea care trãieºte
în teritoriul jurisdicþional-canonic din centrul
Moldovei, respectiv þinutul de odinioarã al
Þãrii de Jos, un moment memorabil,
deoarece acesta a devenit Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului. Dumnezeu ne-a
ales pe noi, ierarhii, clerul ºi credincioºii
acestei de Dumnezeu pãzite eparhii sã
fim martorii acestui eveniment.

Smerenia mea, care semnez acest
cuvânt pastoral, tresaltã cu duhul, pentru
cã la cei 95 de ani nu-mi pot stãpâni
emoþiile provocate de bucuria împlinirilor.
Nu-mi atribui mie reuºita evenimentului,
întrucît puterile fizice îmi sunt mult
diminuate de povara anilor, dar
preaiubitul nostru frate în Hristos ºi întru
slujire, Preasfinþitul Episcop-vicar
Ioachim Bãcãuanul a coordonat aceste
manifestãri, ca Preafericitul Pãrinte
Patriarh Daniel, împreunã cu ierarhii
Sfântului Sinod, sã consfinþeascã faptul
cã lucrarea pastoral-misionarã,
administrativ-gospodãreascã ºi liturgic-
duhovniceascã este demnã de onoarea
care i s-a dat. Le mulþumesc tuturor!
Insã, nu în cele din urmã doresc sã vã
mulþumesc din inimã dumneavoastrã,
preacucernici preoþi ºi preacuvioºi pãrinþi,
credincioºilor din toate categoriile
sociale, fiii vrednici ai eparhiei noastre
care sunteþi lauda episcopatului meu.
Vã asigur de toatã dragostea ºi preþuirea
mea, rugând pe Mântuitorul, nãscut
prunc în ieslea Betleemului, sã vã
binecuvinteze ºi sã reverse în inimi
luminã ºi har, ca în virtutea acestor
energii necreate sã purcedeþi calea, mai
departe, cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu.

Avem convingerea cã am adãugat
împreunã cãrãmida, rânduitã nouã de
Providenþã, la edificiul spiritualitãþii
înaintaºilor ºi ne putem mândri cã suntem
urmaºii atâtor ierarhi sfinþi în aceastã parte
a Moldovei binecuvântate de Dumnezeu.

Harul Domnului nostru Iisus
Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatãl
ºi împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu
voi cu toþi! Amin!

Virtutea sufletului e singura avere
sigurã, care nu e furatã ºi care dupã
moarte mântuieºte pe cei ce au
dobândit-o. Iar pe cei ce cugetã aºa
nu-i va amãgi nãlucirea bogãþiilor ºi a
celorlalte plãceri (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 23).

Proorocul a mustrat singur pe
regele care sãvârºise fãrãdelege, mãcar
cã avea cu el toatã oastea; ºi fiindcã
mustrarea i-a aþâþat mânia, regele a
întins mâna asupra Proorocului, dar n-a
putut nici sã-l prindã pe acela, nici sã-
ºi aducã mâna uscatã la loc. Era o luptã
între virtute ºi puterea împãrãteascã.
Dar mai tare a fost biruinþa virtuþii, cãci
fãrã sã se lupte Proorocul, virtutea a
doborât pe vrãjmaº; stând în loc
luptãtorul, a lucrat credinþa. Tovarãºii
de rãzboi ai regelui s-au fãcut privitori
ai luptei ºi mâna a rãmas înþepenitã,
mãrturisind virtuþii biruinþa (Nil Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 214).

Virtutea este cu mult mai vrednicã
de cinste decât bogãþia, ºi viaþa liniºtitã
mai slãvitã decât mulþimea aurului. Câþi
bogaþi nu erau în vremea aceea, care
gândeau lucru mare despre slava lor,
dar au fost acoperiþi de tãcere ºi daþi
uitãrii, pe când minunea celui fãrã de
slavã e cântatã pânã azi ºi amintirea
celui ce locuia în pustie e scumpã
tuturor. Cãci este propriu virtuþii sã fie
lãudatã ºi sã-ºi rãspândeascã faima,
care-i vesteºte frumuseþile (Nil
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 216).

Începãtorul oricãrei virtuþi este
Dumnezeu, precum soarele al luminii
de toate zilele. Când sãvârºeºti fapte
virtuoase, adu-þi aminte de Cel ce a zis:
«Fãrã de Mine nu puteþi face nimic»
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 289).

Cãlãtorind odatã avva Macarie împreunã cu fraþii prin
Egipt, a auzit un copil zicându-i mamei sale: „Mamã, e un
bogat care mã iubeºte ºi eu îl urãsc, ºi un sãrac ce mã urãºte
ºi eu îl iubesc. Avva Macarie ascultã, minunându-se. Fraþii îi
ziserã: ce înseamnã cuvântul acesta, pãrinte, de te-ai
minunat? – Domnul nostru este bogat, ºi ne iubeºte, iar noi
nu vrem sã ascultãm de El; iar vrãjmaºul nostru diavolul e
sãrac ºi ne urãºte, iar noi iubim spurcãciunea lui.

Despre virtute
în Filocalie
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Ne propunem aceastã temã,
gãsindu-ne în plinã perioadã a Postului
Naºterii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Modul în care Dumnezeu Îºi
face cunoscutã porunca iubirii, în
strânsî legãturã cu cea a iertãrii, poartã
semnul dãrniciei Lui, creºtinismul fiind
prin aceasta religia în care Creatorul
acordã persoanei cinstea de a participa
la mântuirea proprie. Ca sã ne uºureze
eforturile noastre de a atinge treapta
sfinþeniei, Hristos ne oferã analogii,
promiþând a ne rãspunde în acelaºi fel
în care noi înºine ne vom fi comportat
în aceastã existenþã faþã de semeni
(Luca VI, 37, 38).

Porunca iertãrii ºi mai ales
importanþa ei este pronunþatã de
Mântuitorul ca legãmânt în rugãciunea
«Tatãl nostru»: «ºi ne iartã nouã
greºelile noastre, precum ºi noi iertãm
greºiþilor noºtri». Noi înºine atragem
asupra noastrã mântuirea sau blestemul
lui Dumnezeu în funcþie de iertarea
dãruitã aproapelui sau de nerespec-
tarea acestei porunci. Sfinþii Pãrinþi vãd
iertarea aproapelui ca fiind cea mai
înaltã culme a virtuþii prin care ne facem
asemenea lui Dumnezeu, cãci a ierta
aparþine exclusiv Acestuia. Sfântul Ioan
Gurã de Aur numeºte pe creºtini
imitatori ai lui Dumnezeu, fiind priviþi
astfel în mãsura în care împlinesc
aceastã poruncã sfântã. În timpurile
vechi iertarea aproapelui nu era vãzutã
ca o virtute, atunci prevalând o echitate
mecanicã, legea talionului. Rãzbunarea
este astfel definitã ca act de dreptate,
cãci plãteºti cu aceeaºi monedã o
nedreptate oarecare. Mai departe,
mozaismul Vechiului Testament este

departe de nobleþea creºtinã.
Vechiul iudeu nu «þinea necazul»
asupra celui care greºea, din siguranþa
pe care o avea  cã rãzbunarea e totuºi
în mâna lui Dumnezeu, Care o va aplica
mai târziu. Toate aceste concepþii
reprezentau manifestãri exterioare ale
iertãrii, delimitându-se de o cercetare
sufleteascã mai riguroasã, deoarece
iertarea, în forma ei desãvârºitã nu este
o declanºare automatã a unor resorturi
spirituale, ci un act de voinþã care
priveºte direct mântuirea noastrã.

Când vorbim de iertare, de multe
ori ne gândim la uitarea rãului ºi o
vedem pe aceasta ca pe o virtute, ceea
ce nu este tocmai corect. Nu este de
ajuns sã uitãm rãul, ci trebuie sã luãm
o atitudine în faþa sa, deoarece virtutea
înseamnã activitate ºi nu pasivitate
bolnavã. De asemeni, iertarea nu
trebuie confundatã cu mila, deoarece
procesul ca atare se terminã prin
ºtergerea urii faþã de cel care
pricinuieºte rãul. Aºadar, spre
deosebire de milã, care este o reacþie
afectivã, iertarea aproapelui presupune
o tulburare a sufletului faþã de prezenþa
aproapelui  nostru. Mila este mai
generalã decât iertarea, limitatã la
persoanele care þi-au pricinuit rãu în
viaþã.

Un alt aspect al iertãrii aproapelui
demn de luat în seamã este privirea
acesteia ca o îndelungã rãbdare (Luca
XXI, 19). Despre aceasta Sfântul
Apostol Pavel spune cã duce la
încercare, iar încercarea la nãdejde (V,
3-4). Astfel rãbdarea este o reuºitã a
voinþei, are un caracter mai amplu
decat iertarea ºi reprezintã un element

neîntâlnit în afara creºtinismului. Însã
iertarea aproapelui poate fi exprimatã
cel mai bine în legãturã cu dragostea,
fiind o treaptã cãtre ea. Dupã cum
aratã Sfântul Ioan Gura de Aur, «nu
numai cã trebuie sã iertãm, dar sã
iertãm din toatã inima», adicã pe cel
care ne supãrã trebuie sã îl ºi iubim, sã
fim gata sã ne dãm viaþa pentru el, ca
ºi pentru cei mai buni prieteni. Iertarea
pregãteºte drumul dragostei, acel «iubiþi
pe vrãjmaºii voºtri» nefiind realizabil
fãrã o prealabilã iertare. Trebuie sã
realizezi întâi transformarea duºma-
nului în prieten ºi apoi sã-l iubeºti ca
pe prieten.

În concluzie, iertarea îndepãrteazã
orice rãzbunare, ºterge greºeala
greºitului nostru, îl restabileºte pe
acesta în starea de dragoste dinaintea
greºelii ºi trebuie consideratã ca un
efort de a ne asemãna cu Dumnezeu,
pe calea refacerii în noi a chipului prin
îndumnezeire. Cel care iartã desãvârºit
poate avea îndrãznire la Tatãl ºi rosti
alãturi de Sfântul Grigore de Nyssa: «fã
cu mine, Doamne, ce fac eu. Eu aº fi
putut sã mã rãzbun, dar nu mã rãzbun;
nu te rãzbuna nici tu. Eu am ieºit
înaintea duºmanului meu cu pacea; ieºi
ºi Tu înaintea mea cu harul Tãu. Eu
am uitat rãul pe care el mi l-a fãcut
mie; uitã ºi Tu pãcatele mele. Eu îl
iubesc cum l-am iubit ºi înainte de a-l
batjocori ; iubeºte-mã ºi Tu, Dumne-
zeule, dacã ºi eu cândva Te voi
necinsti… Fã ºi Tu ceea ce ai
fãgãduit – iertaþi ºi se va ierta vouã».

Preot Daniel NICHITA

Cel care cere iertare de pãcate iubeºte smerenia cugetului. Iar cel ce osândeºte pe altul îºi pecetluieºte
relele sale. Nu lãsa pãcatul neºters, chiar dacã ar fi cât de mic, ca sã nu te tragã pe urmã la rele mai mari
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 193, p. 300).

Nimenea nu e atât de bun ºi de milos ca Domnul; dar nici El nu iartã pe cel ce nu se pocãieºte (Marcu
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 320).
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În luna octombrie, în ziua de 30,
Biserica noastrã a pomenit pe sfinþii
Zenovie ºi Zenovia (+ 303-305).

Ei au trãit în perioada domniei  lui
Diocleþian, unul dintre cei mai mari
persecutori ai creºtinilor.

Zenovie, fiind episcop, mãrturisea
pe Hristos fãrã tãgadã… Fiind adus în
faþa judecãtorului, i s-a spus: „Ai în faþã
viaþa ºi moartea. Viaþa, dacã te
vei închina zeilor noºtri ºi
moartea, dacã nu te vei închina.”

În faþa acestei întrebãri,
Zenovie a mãrturisit: „Viaþa cea
vremelnicã, pe pãmânt, fãrã
Hristos nu este viaþã, ci moarte
adevãratã, iar moartea pentru
credinþa în Hristos nu este
moarte, ci viaþã de veci.”.

Un rãspuns impresionant în
care gãsim rostul  vieþii noastre pe
pãmânt. Concluzia este deci: viaþa
aceasta fãrã Hristos nu este
viaþã .

În Hristos ne-am nãscut prin
Taina Sfântului Botez, în Hristos
trebuie sã ºi vieþuim. „Câþi în
Hristos ne-am botezat, în Hristos
ne-am ºi-mbrãcat.” Ne-am
îmbrãcat în hainã luminoasã
atunci când am ieºit din
cristelniþã ºi viaþa noastrã trebuie
sã fie plinã de luminã, de lumina
lui Hristos, pentru cã lumina lui
Hristos lumineazã tuturor.

Noi, creºtinii, în viaþã trebuie
sã ne alegem modele demne de
urmat. ªi pentru noi, modelul
suprem este Hristos, Cel care
„ieri ºi azi ºi-n veci acelaºi este.”
El este modelul spre care trebuie
sã tindem, El este calea.

Hristos este centrul vieþii
noastre… „El este calea,
adevãrul ºi viaþa”… El ne cheamã la
Sine zicând: „Veniþi la Mine toþi cei
osteniþi ºi-mpovãraþi ºi Eu vã voi odihni…
cãci jugul Meu este bun ºi povara Mea
este uºoarã” (Matei 11, 28, 30). El este
Cel care ne-a arãtat care este cea mai
mare virtute ºi anume iubirea, pentru
cã din marea Sa iubire pentru neamul
omenesc S-a jertfit pentru noi ºi a
noastrã mântuire. Mai mare dragoste ca
aceea ca cineva sã-ºi punã viaþa pentru
semenul sãu nu este.

„Eu sunt viþa, voi, mlãdiþele. Cel ce
rãmâne întru Mine ºi Eu întru el, acela

aduce roadã multã, cãci fãrã Mine nu
puteþi face nimic. Dacã cineva nu rãmâne
întru Mine, se aruncã afarã ca o mlãdiþã
ºi se usucã; ºi le adunã ºi le aruncã în
foc ºi ard” (Ioan 15, 5-6).

Pentru noi, creºtinii, Hristos este
izvorul. El este farul luminos care ne aratã
locul unde sã acostãm ºi acesta este
Biserica Sa. Aici ne ancorãm în Hristos,

pentru cã Hristos este capul Bisericii, iar
noi suntem mãdulare ale trupului Sãu…
Hristos este prezent permanent în
Bisericã în chip tainic prin Sfânta
Împãrtãºanie care se aflã mereu în Sfântul
Altar, pe Sfânta Masã. El este prezent în
Bisericã pentru cã „acolo unde sunt doi
sau trei adunaþi în numele Meu, acolo sunt
ºi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).

El este prezent în timpul Sfintei
Liturghii care este cea mai mare
rugãciune a Bisericii. De aceea Biserica
ne îndeamnã sã luãm parte în fiecare
Duminicã ºi sãrbãtoare la Sfânta

Liturghie pentru a ne întâlni cu Hristos,
pentru a intra în comuniune cu El prin
rugãciune, pentru a ne umple de energie
divinã ºi pentru a ne hrãni duhovniceºte.

Urmând lui Hristos nu vom fi
dezamãgiþi pentru cã El ne rãsplãteºte
orice ostenealã. Chiar ºi paºii noºtri ne
sunt numãraþi de îngeri atunci când
mergem la bisericã. El este Cel care

ne-a fãgãduit fericirea veºnicã.
Trãind în aceastã lume care

tinde spre secularizare, spre
depãrtare de Dumnezeu ºi de
Biserica Sa, suntem mereu tentaþi
sã ne gãsim modele printre
contemporanii noºtri. Ori, modelele
pe care le oferã televiziunile, mass-
media, radiourile, sunt pseudo-
modele, ba, am putea spune, cã
sunt nocive vieþii noastre creºtineºti.

De aceea, aceste modele ne
dezamãgesc, ne cheamã mai mult
spre plãcerile acestei lumi, ne
leagã de ele. Ori, noi trebuie sã ne
desprindem de pãmânt, de tentaþiile
trupului, ºi sã dãm voie sufletului
sã zboare spre Ziditorul sãu.

„Ne-ai fãcut pentru Tine,
Doamne, ºi neliniºtit este sufletul
nostru pânã ce se va odihni în
Tine” spunea Fericitul Augustin.

Ca o concluzie la cele spuse,
vom relata o istorioarã cu tâlc:

„Carol al V-lea, vizitând un
ministru al sãu care se afla pe patul
de moarte, îi spuse:

– Dacã poate sã-þi aline
suferinþa vreo favoare din partea mea,
cere-mi ºi-þi voi îndeplini îndatã.

– Ah, sire, rãspunse bolnavul
gemând, tot ceea ce vã cer este
sã-mi prelungiþi viaþa cu câteva
zile.

– Vai, rãspunse Carol, asta n-o
pot face principii pãmânteni, nu pot prelungi
viaþa nimãnui nici mãcar cu un singur minut.

La aceste cuvinte, muribundul îºi
ridicã ochii cãtre cer ºi strigã:

– Nebun ce am fost! Mi-am consacrat
toatã viaþa în serviciul împãratului ºi pentru
aceasta nu-mi poate dãrui o singurã zi de
existenþã. O, dacã în loc de a face astfel
aº fi slujit mai bine Dumnezeului meu, aº
putea nãdãjdui acum o viaþã de fericire
veºnicã!” (Pr. Nicolae Pura, Pilde, Ed.
Galaxia Gutenberg, 2004).

NAªTEREA LUI IISUS
Din Fecioara Mamã S-a nãscut Mesia
A venit pe lume ca un prunc frumos,

Dumnezeu trimis-a nouã bucuria:
Fiul Sãu ce-L cheamã Iisus Hristos.

Binecuvântatã fie coborârea Ta
pe pãmântul care tot Tu l-ai creat

Tatãl ni te dete spre a ne salva
de necazuri multe ºi greul pãcat.

Printre cei nevrednici, Doamne, te-ai nãscut
ºi-ntre ei fãcut-ai atâtea minuni,

de satana de-apururi Tu nu Te-ai temut
ºi pe noi dorit-ai sã ne faci mai buni.

Azi atâþia-n Tine-ncrederea îºi pun
ºi Te-aºteaptã, Doamne, sã-i blagosloveºti,

pentru ei eºti veºnic milostiv ºi bun
ºi de mari necazuri grabnic îi pãzeºti.

Naºterea Ta astãzi oamenii-o serbeazã
neclintiþi cu toþii în credinþa lor,

toþi sãrmanii lumii astãzi Te urmeazã
cãci Tu eºti nãdejdea lor de viitor.

Mihalache LUPAªCU

Preot Constantin GENES
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Sãrut dreapta, pãrinte!
Vã anunþ cã am meditat asupra

celor discutate, am citit ºi materialele
recomandate ºi am decis sã-mi  ºterg
conturile pe Hi5, Facebook, Tagged
ºi  Wallstreet.

De ce am fãcut asta?
Pentru cã timpul meu trebuie

folosit mai eficient.
Chiar dacã  nu sunt un utilizator

împãtimit al acestor pagini ºi locuri
de „socializare”,  pierd timp numai
cu email-urile de atenþionare, cu
cererile de „prietenie”, cu vizionarea
profilului altuia, cu invitaþii peste
invitaþii… Am mult mai bune lucruri
de fãcut decât sã „socializez” ºi sã
mã holbez.

Pentru ca ochii mei au nevoie de
protecþie.

Dacã ochii sunt lumina sufletului,
sunt sigur cã sunt ºi fereastrã cãtre
suflet. Fãrã sã vreau gãsesc nuditate
la tot pasul pe internet, m-am scârbit
ºi de site-urile de sport, care sunt
îmbibate cu imagini provocatoare.

Pentru cã mintea mea trebuie sa
fie prezentã ºi în real.

O, câtã prostie ºi vulgaritate pe
unele din aceste spaþii virtuale! Dacã
mintea mea e o moarã care macinã

mereu, atunci nu îmi doresc
asemenea lucruri sã facã roade în
viaþa mea. ªtiu cã sunt ºi lucruri bune,
dar cred cã prea multã virtualitate ne
omoarã din vitalitate, din adevãrata
noastrã viaþã realã.

Pentru cã prea multe ºtiri te
tâmpesc, am închis ºi Wallstreet-ul,
lãsând doar un singur site care sã mã
anunþe la evenimente speciale, care
probabil îl voi dezactiva ºi pe el în
curând.

Pentru cã mã gândesc la viitorul
meu.

Da, viitorul meu e clãdit astãzi din
ce alegeri fac acum, din ce imagini
privesc ºi din ce texte citesc. Cu ochii
ºi mintea pe carte, asta ar trebui sã
fie un obiectiv pentru noi, tinerii.

Acum în final înþeleg cã trebuie
sã le spun acest lucru ºi altor tineri:

Ieºiþi în lume!
Acolo nu aveþi sute de

„prieteni”, unii au mii de „prieteni”
virtuali. În lumea în care trãim e
greu sã-þi gãseºti un prieten
adevãrat, fetele ºi bãieþii nu aratã
chiar ca în poze, nu sunt toþi
fotomodele. În lumea realã gura
unora miroase, transpiraþia altora
ne deranjeazã, relaþiile nu se

terminã cu un „ignore“, ci poate în
spitale sau închisori.

Lumea realã e prea realã ca sã
te ascunzi de ea, am ales sã devin
mai real ºi mai puþin virtual.

ªtiu cã suntem condamnaþi la
virtualitate, de email nu scap, de
teme online ºi de atâtea lucruri, dar
atât cât pot voi încerca sã-mi trãiesc
cu adevãrat viaþa, nu sã mi-o
vizualizez, chat-uiesc, bloguiesc etc.

Am înþeles ce mult ne-am
„defectat” cu toþii, bãieþi ºi fete. Am
schimbat tiparele, ne-am schimbat
dorinþele ºi poate cã nici nu am avut
timp sã ne ºtim dorinþele personale,
ne-au fost direct impuse de media ºi
n-am bãgat de seamã.

Îmi va fi greu, aº vrea sã mai vãd
ce poze are cutare sau cutare,
persoane care sunt chiar rude, dar
voi plãti ºi acest preþ. Am hotãrât sã
nu mã mai auto-înºel, vreau
adevãrata Viatã, nu lumea ºi de
aceea cred cã am început sã vãd
lumina!

În final, am sã las ºi celor ce vor
citi aceastã scrisoare materialele pe
care mi le-aþi recomandat. Poate
vor înþelege ºi ei cã e timpul sã fie
mult mai atenþi ºi selectivi.

Am spus-o în trecut şi o să mai spun în
continuare acelaşi lucru, reţelele sociale pot
prezenta un adevărat pericol pentru viaţa noastră
privată. Mulţi nu înţeleg pericolele, puţini sunt cei
care conştientizează că oricând poţi deranja pe
cineva sau poţi deveni victima unui atac random.

Azi voi dezvolta subiectul hi5 privacy şi,
cine ştie, în timp poate voi aduce în discuţ ie şi
celelalte re ţele sociale majore.

Câţi dintre români au profil pe hi5? Câteva
milioane, spun statisticile. Câţi dintre ei au citit
termenii şi condiţiile afişate pe site şi cunosc acele
„features” ale sistemului de socializare care le
pot aduce probleme în viaţa personală? Vă
garantez că foarte puţini.

Primele semne ale neplăcerilor prezentate
de reţelele de socializare au apărut (în România)
o dată cu apariţia site-urilor cocalari.com şi

pitzipoanca.org. Simple bloguri ce doar preiau
filmuleţe şi imagini din surse publice, majoritatea
protagoniştilor prezenţi în posturile zilnice fiind
membri ai hi5.com. Nu discutăm mai mult despre
cele două bloguri pentru că deja le ştiţi cu toţii.
Acum discutăm despre un nou „serviciu” pus la
dispoziţia oricărei persoane din România.

hi5 email finder.  Aţi auzit
de acest site şi de ceea ce oferă?
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Adaptare şi sinteză realizată de
preot Florin SMARANDI

Este un site destul de unic în opinia
mea care vă pune la dispoziţie

adresele de mail folosite de persoanele ce s-au
înregistrat pe hi5. Folosindu-se de anumite
„features” ale reţelei de socializare, creatorul
acestui serviciu a reuşit să pună la punct un site
care poate face deliciul amatorilor de ,,agăţat’’ pe
net. Modul de utilizare este extrem de simplu. Intri
pe un profil de hi5, copiezi linkul din bara de
adrese, îi dai paste în căsuţa de search a serviciului
de căutare şi cu un simplu enter ai aflat adresa de
mail a proprietarului de cont. Este cel mai stupid
friendly mod de a afla mailul cuiva de pe hi5. Nu
funcţionează perfect, rateurile fiind destule, însă
are o relevanţă URIAŞĂ ţinând cont de numărul
de utilizatori ai reţelei de socializare.

Am făcut un mic test mai devreme. Am căutat
pe Google „site:hi5.com andu” şi m-am folosit de
linkul primului rezultat pentru a verifica dacă pot
găsi sau nu adresa de mail cu care a fost creat
profilul. Ce credeţi? A funcţionat? Da. A funcţionat
perfect. Mi-a fost returnată adresa suplimentul a.t.
yahoo.com.

Hai să testăm ceva mai interesant. Artista
noastră Elena Gheorghe. O vedetă parcă e mai
interesantă când e vorba de teste. Introducem
linkul ei de profil (http://hi5.com/friend/
p417149441–Elena_Gheorghe–html) şi dăm
search. Bingo. Funcţionează.

Cel mai interesant mi s-a părut faptul că nu
contează setările profilului. E profil privat?
Degeaba. Esti la fel de expus ca şi restul. Puteţi
testa acest lucru folosind linkul http://gaciu-
a n d r e i . h i 5 . c o m / f r i e n d / p 6 8 5 8 4 9 3 6 –
Gaciu_Andrei–html.

Bun, se poate afla o adresă de mail. Mare
lucru, pot spune unii. Da, e mare lucru. Adresa
voastră de mail este un bun pe care trebuie să
puneţi mare preţ. Este cel mai bun punct de pornire
când vine vorba de aflarea anumitor detalii despre
persoana voastră. Câti dintre noi nu şi-au făcut
publică adresa de mail măcar o dată? Câţi dintre
utilizatorii de internet nu au postat pe site-uri de
anunţuri adresa lor de mail la un loc cu numărul
de telefon? Şi câte persoane folosesc adrese de
mail ce conţin numele lor reale. Posibilităţile de a
afla totul despre o persoană folosindu-te doar de
o adresă de mail sunt mari atâta timp cât ştii ce să
cauţi, unde să cauţi şi cum să cauţi.

Am înţeles în mare parte modul în care
respectivul sistem funcţionează. Nu voi arăta cu
cele două degete arătătoare doar către hi5, dar
este un exemplu concludent pentru că deja există
uneltele necesare pentru a fi punctul de atracţie al
acestui articol. Majoritatea reţelelor sociale sunt
expuse la exact aceeaşi metodă şi cu mici tweak-

uri la scriptul respectiv se poate face un mail
search pe foarte multe site-uri pline de utilizatori
inconştienţi şi coderi care nu calculează riscurile
pe care le prezintă anumite features. Printre
aceste site-uri se află facebook şi myspace, doi
giganţi ai acestei nişe. Pe cât facem pariu că în
timp vor apărea site-uri care vor afişa adresele
voastre de mail folosite pe facebook sau
myspace?

Află adevărul despre Facebook:

Din nefericire, de lucrurile bune pe care
unii le fac, altii profită, ca să facă rău ...

La televiziunea argentiniană a fost un
reportaj cu Joaquin Lopez Doriga (jurnalist
mexican) pe tema Facebook, hi5, Myspace,
Sonic etc, şi cât de periculoase sunt.  Există şi
un reportaj-jurnal în ziarul Milenio, cu privire la
modul în care diverşi terorişti au avut ca sursă
de informaţii sigure şi directe blogurile, Facebook
şi hi5.

Intervievaţi anumiti hoţi şi răpitori spun că
au intrat pe net şi au văzut portretele, casa,
maşinile, poze de călătorie, situaţia socială şi
economică şi nivelul la care trăiesc persoanele
acelea. La televizor, unul dintre ei a declarat că,
în trecut, pierdea mult timp înainte de a acţiona
pentru a identifica candidaţii pentru răpire, dar
acum cu Facebook şi informaţiile pe care oamenii
le pun de bunăvoie în reţea, nu mai sunt confuzii
sau dificultăţi în a investiga modul în care ei
trăiesc, sau cum se deplasează copiii la şcoală
şi care sunt părinţii lor, fraţii şi prietenii. Aşa s-a
întâmplat cu Alejandro Marti (tânăr mexican ucis
de răpitorii lui). Familia a închis blogul său după
ce a realizat ce potenţial periculos de informaţii
dă tineretul care socializează acolo cu bucurie
şi fără a bănui că unul dintre contacţi poate fi un
ucigaş. Protejaţi-vă copiii, şi nu puneţi informaţii
periculoase în reţea!

Adevărul cu privire la Facebook“

Facebook vinde informaţii utilizatorilor cu
cea mai mare ofertă. Citez: „Ceea ce mulţi
utilizatori nu ştiu este că, în conformitate cu
termenii contractului, făcând click pe rubrica
«accept», practic oferă Facebook exclusiv şi
perpetuu drept de proprietate asupra tuturor
informaţiilor şi imaginii sale publice. “

De fapt, spune expertul, cei înscrişi
autorizează automat utilizarea de către Facebook
perpetuu şi transferabil, împreună cu drepturile
de distribuţie publicului şi toate ataşamentele de
pe site-ul lor. Condiţiile de utilizare arată că

Facebook îşi rezervă dreptul de a acorda şi
sublicenţiere cu tot „conţinutul paginii web a
utilizatorului”, pentru alte afaceri.

Fără consimţământul lor, mai multor utilizatori
li s-au transformat imaginile în publicitate pentru
comertul privat.

Dintr-o dată totul este publicat, inclusiv
fotografiile personale, înclinaţia politică, starea de
spirit şi interesele individuale, chiar şi adresa de
acasă şi accesibile fără permisiune miilor de
utilizatori.

Trebuie să credem, cum spune domnul
Melba, că mulţi angajatori, pentru a evalua
pretendentii, caută pe Facebook informaţii intime
despre solicitanţi. Testul pentru o pagină de pe
Facebook nu este privat, fapt pus in evidenţă în
cazul celebru când John Brown University a
expulzat un student, după ce a descoperit o
imagine pe Facebook unde acesta era îmbrăcat
ca un travestit. O altă dovadă - cazul în care un
agent al Serviciului Secret a vizitat Universitatea
din Oklahoma, pentru un student din anul doi,
Saul Martinez - pentru un comentariu publicat
de acesta împotriva preşedintelui. Şi culmea
răutăţii, problema nu se încheie în cazul în care
utilizatorul decide să se retragă.

Chiar şi atunci când utilizatorul anulează
statutul de membru, fotografiile şi informaţiile
rămân la bord, în conformitate cu Facebook,
pentru cazul că decide a-si reactiva contul. Mai
mult, utilizatorul nu este îndepărtat nici chiar atunci
când moare. În conformitate cu „termenii de
utilizare,” urmaşii nu pot legalmente să-i oblige
să şteargă de pe Facebook date şi imagini ale
rudelor lor, pentru că atunci când au acceptat
clauzele virtualului contract Facebook a dat
dreptul de a „menţine starea activă, în cadrul
unui comemorări speciale, pentru o perioadă de
timp, pentru a permite altor utilizatori să posteze
comentarii şi note asupra decedatului. “

Utilizatorii Facebook nu ştiu că sunt
participanţi indiferenţi ai unui scenariu pe care
academicieni cunoscuţi  îl descriu ca cel mai mare
caz de spionaj din istoria omenirii. Întâmplător
devin în mod inconştient precursori ai fenomenului
„Big Brother” unde stau cu ochii pe tine. Este o
trimitere directă la intromisia abuzivă a statului în
mediul afacerilor private ale cetăţenilor obişnuiţi,
pentru a controla comportamentul lor social, un
subiect de roman profund premonitoriu scris în
1932 de britanicul Aldous Huxley: „Brave New
World.” sau „Happy new World” - “Fericita lume
nouă”.

... I n t e r n e t u l u i
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Întrucât Dumnezeu ne-a învrednicit
cu vreo doi ani în urmã, aflându-ne într-un
pelerinaj în Grecia, sã ajungem tocmai
pe urmele Sfântului Ioan Rusul, cu
dorinþa de a ne închina moaºtelor sale
care se aflã în Insula Evia, aº dori sã vã
împãrtãºesc ºi Dumneavoastrã despre
credinþa ºi marea rãbdare a acestui om
al lui Dumnezeu ºi despre vieþuirea lui
smeritã…

Sfântul s-a nãscut într-un sat din
Rusia, pe timpul împãrãþiei lui Petru cel
Mare. În 1711 a participat ca soldat la
rãzboiul ruso-turc, a fost luat prizonier
de cãtre tãtari ºi vândut unui ofiþer turc
care era eparh în Procopie, Asia Micã.

„Turcia se umpluse de nenumãrate
mulþimi de robi  ruºi care suspinau sub
jugul greu al mahomedanilor ºi, vai!, cei
mai mulþi dintre ei, pentru a li se uºura
puþin suferinþa, s-au lepãdat de Hristos
ºi s-au fãcut musulmani.” („Sf. Ioan
Rusul – Viaþa, minunile, Paraclisul,
Slujba ºi Acatistul”, Schitul Crasna-
Prahova ºi Agapis, 2008).

Tânãrul Ioan rãbda însã cu
smerenie robia cu toate batjocurile din
partea otomanilor. Bãtut, lovit, scuipat,
devenit þinta dispreþului ienicerilor din
tabãra militarã ce se afla în Procopie,
sfântul rãspundea celor ce-l îndemnau
sã-ºi lepede credinþa cã ar prefera sã
moarã decât sã cadã în acest
înfricoºãtor pãcat. Agãi turc i-a spus:
„Dacã mã laºi liber în credinþa mea, îþi
voi împlini cu sârguinþã poruncile; dacã
mã sileºti sã-mi schimb credinþa, mai
degrabã îþi predau capul decât credinþa.
Creºtin m-am nãscut ºi creºtin voi
muri” (Idem,pag.10).

Rânduit sã îngrijeascã de vite,
tânãrul Ioan îºi întindea într-un colþ al
staulului trupul obosit, mulþumind lui
Dumnezeu pentru toate.

Dumnezeu, vãzând credinþa robului
Sãu ºi mãrturisirea sa, a înmuiat inima
împietritã a stãpânului sãu ºi, cu timpul,
acesta a început sã-l îndrãgeascã
datoritã smereniei ºi blândeþii sale ºi i-a
oferit o cãmãruþã în care sã locuiascã,
dar cuviosul a refuzat-o. Cu rugãciunile
sfântului, noaptea grajdul se umplea de

bunã mireasmã duhovniceascã, cãci
acesta devenise locaºul de nevoinþã
unde el petrecea ceasuri nesfârºite în
rugãciuni ºi îngenunchieri, cu  puþin
somn, ghemuit pe podeaua goalã ºi
acoperit cu o pânzã veche, postind multe
zile cu puþinã pâine ºi apã. Câteodatã,
noaptea, mergea pe ascuns la o bisericã
a Sfântului Gheorghe din apropiere ºi
fãcea priveghere. Tot aici mergea în
fiecare sâmbãtã ºi se împãrtãºea cu
Preacuratele Taine.

Dupã o vreme, aga a hotãrât sã
facã un pelerinaj la Mekka, cetatea
sfântã a mahomedanilor. Dupã plecarea
sa, soþia lui a pregãtit un ospãþ cu rudele
ºi prietenii pentru a se ruga pentru buna
întoarcere a acestuia acasã. La masã a
fost rânduit sã slujeascã fericitul Ioan.
Printre mâncãrurile oferite oaspeþilor se
afla ºi un fel de pilaf care îi plãcea foarte
mult agãi ºi soþia ar fi dorit sã-l serveascã
ºi soþul ei . Sfântul Ioan a cerut atunci
de la dânsa o farfurie cu pilaf, spunând
cã o va trimite la agã, în Mekka. La auzul
acestor cuvinte toþi invitaþii au râs;
stãpâna însã a poruncit bucãtãresei sã-i
dea fericitului Ioan farfuria cu pilaf
cerutã, gândind cã poate vrea sã o
mãnânce el însuºi sau sã o dea vreunei
familii creºtine sãrace, precum obiºnuia
sã facã adesea, dãruind altora partea
sa de mâncare ce i se cuvenea.

Sfântul a luat farfuria ºi, mergând
în staul, a îngenuncheat ºi s-a rugat din
adâncul inimii, cerând lui Dumnezeu cu
smerenie ºi simplitate, fãrã îndoialã, sã
trimitã farfuria cu mâncare stãpânului
sãu, la Mekka. ªi Acesta i-a ascultat
dorinþa: farfuria a dispãrut din ochii sãi
iar fericitul Ioan s-a întors la masã,
spunând stãpânei cã a trimis mâncarea
la Mekka. Crezând cã vrea sã ascundã
faptul cã a mâncat pilaful el însuºi,
invitaþii au râs de cuvintele fericitului
Ioan ca de o glumã bunã.

Peste puþine zile s-a întors aga din
pelerinaj, aducând cu sine ºi  farfuria
de aramã, spre marea uimire a
casnicilor sãi. Aga le-a povestit atunci
cele ce i se întâmplaserã: „În cutare zi
(era ziua în care stãpâna pregãtise acel

ospãþ), întorcându-mã de la geamia cea
mare, am gãsit în camera mea pe care
o lãsasem încuiatã aceastã farfurie plinã
cu pilaf. M-am umplut de mirare,
neºtiind cine a adus mâncarea ºi cum a
intrat în camera încuiatã. Tot uitându-mã
la farfuria cu pilaful cald din care ieºea
aburi, am zãrit, cu ºi mai mare mirare,
numele meu bãtut  pe marginea farfuriei,
aºa cum avem pe toate vasele casei
noastre. ªi, iatã!, am adus farfuria cu
mine ºi vãd cã este într-adevãr a
noastrã” (Idem, pag. 12).

Auzind acestea casnicii eparhului au
fost cuprinºi de teamã ºi uimire.
Vestea despre minunea sãvârºitã de
Sfântul s-a rãspândit repede în tot þinutul
ºi toþi îl priveau cu teamã ºi respect, ca
pe un om drept ºi plãcut lui Dumnezeu,
nemaiîndrãznind  nimeni sã-l supere cu
ceva.

Fericitul Ioan ºi-a continuat mai
departe felul ascetic de viaþã, îngrijind
de animale ºi împlinind cu sârguinþã
poruncile eparhului,  iar nopþile
petrecându-le cu rugãciuni ºi cântãri de
psalmi. Toate acestea le fãcea împlinind
cuvântul Domnului: „Daþi cezarului
cele ce sunt ale cezarului, ºi lui
Dumnezeu cele ce sunt ale lui
Dumnezeu”.

Dupã puþini ani însã, îmbolnãvindu-se
ºi cunoscându-ºi mai dinainte ceasul
ieºirii din trup, a cerut sã fie împãrtãºit
ºi, pe 27 mai 1730 ºi-a încredinþat sufletul
în mâinile Domnului pe Care atât de mult
Îl iubise.

Cu învoirea turcilor, preoþii, însoþiþi
de creºtinii cei mai de vazã din Procopie
dar ºi de mulþi musulmani ºi armeni, au
îngropat trupul  sfântului în cimitirul
creºtin.

Dupã trei ani, în noiembrie 1733,
Sfântul Ioan i se aratã în vis preotului
care ani de-a rândul îl împãrtãºise
spunându-i cã trupul sãu a rãmas, cu
harul lui Dumnezeu, intact, neputrezit ºi
sã-l scoatã din pãmânt ºi sã-l aibã ca
binecuvântare veºnicã a lui Dumnezeu.
Dupã ºovãielile preotului, cu îngãduinþa
lui Dumnezeu, o luminã
cereascã a strãlucit

Viaþa Sfântului Ioan Rusul (I)
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Cele mai uimitoare ºi convingãtoare
mãrturii despre înrãdãcinarea lui Hristos
în viaþa creºtinilor vin de la martirii de
peste veacuri. Pentru omul modern,
psihologia pe care mãrturisitorii au avut-o
în faþa morþii este cu neputinþã de înþeles.
De aceea unii au ºi spus cã hotãrârea lor
nezdruncinatã de a muri în numele unei
persoane nevãzute este realmente
fanatism.

În cazul martirilor ce erau în faþa
morþii, bogãþia prezenþei lui Dumnezeu a
fost aºa de vie, înmiresmatã, concretã,
organicã ºi interiorizatã încât, strãbãtuþi
de simþirea ei, au putut sã ignore ºi sã
dispreþuiascã chinurile oribile ºi evidenþele
imediate. Ori de câte ori citeºti viaþa unui
martir înþelegi cã vederea pe care o dã
credinþa este cu mult mai convingãtoate,
mai sigurã ºi mai bogatã decât
perceperea naturalã a lucrurilor  la care
are acces orice om.

Una din cele mai lungi ºi
nepãmânteºti mãrturii de acest fel este
cea venitã de la Sfântul Ignatie
Teoforul. În timp ce este adus din
Antiohia Siriei cãtre Roma spre a fi
martirizat, el a scris ºapte epistole care
au ajuns pânã la noi. Împãratul Traian
a pregãtit în anul 107 în circurile din
Roma multe spectacole cu ocazia
cuceririi Daciei (106). Cu prilejul
acestei sãrbãtori desfãºurate pe
parcursul a o sutã douãzeci ºi trei de
zile au mai murit zece mii de gladiatori.

Sfântul Ignatie, dat sã fie sfâºiat de
doi lei în ziua de 20 decembrie anul 107,
în amfiteatrul din  Roma, avea sã ofere
romanilor o astfel de priveliºte.

Este supranumit Teoforul fiindcã, pe
de o parte, Îl poartã pe Dumnezeu, iar
pe de altã parte este purtat de Dumnezeu.
Tradiþia ne spune cã el ar fi fost copilul
pe care l-a luat Mântuitorul în braþe ºi a
zis: „Oricine va primi în numele Meu
pe unul din aceºti copii, pe Mine Mã
primeºte”. (Marcu 9, 37). Dar el este
purtat de Dumnezeu nu numai în chip
fizic, ci ºi în chip spiritual; curajul imperial
ºi liniºtea nepãmânteascã cu care

întâmpinã moartea afirmã cã el este
purtat de Dumnezeu.

Dar mãrturia vieþii sale aratã cu multã
bogãþie cã ºi el este purtãtor de Dumnezeu.
Biografii sãi ne spun cã intensitatea
prezenþei lui Dumnezeu în inima sa a fost
dusã pânã la materializare. Dupã ce
fiarele i-au mâncat tot trupul, inima sa a
rãmas neatisã, iar când creºtinii au
desfãcut-o, în interiorul ei era scris numele
„Iisus Hristos”, dupã cum ne spune ºi
acatistul închinat lui: „pe amândouã
pãrþile inimii tale scris era preafrumos...
cu slove de aur ... Iisus Hristos”.

Cea mai emoþionantã este scrisoarea
adresatã romanilor, consideratã de un
scriitor francez (Renan) „cea mai aleasã
bijuterie din literatura post-
apostolicã”. Unii dintre cei mai influenþi
creºtini din Roma au pus la cale un plan
prin care Sfântul Ignatie sã fie izbãvit de
moarte. Scrisoarea este strãbãtutã de
dorinþa adresatã creºtinilor romani de a
renunþa la acest gând. Modul în care îºi
explicã cererea sa dovedeºte cã, în timpul
scrierii, Sfântul se afla mai mult în cer
decât pe pãmânt.

Iatã câteva cuvinte din aceastã
scrisoare: „Rogu-vã sã nu aveþi cãtre
mine dragoste deºartã. Lãsaþi-mã sã
mã fac mâncare fiarelor, prin care îmi
este cu putinþã a câºtiga pe
Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu
ºi vreau prin dinþii fiarelor sã mã
macin, ca sã fiu pâine curatã a lui
Hristos. Mai bine aþâþaþi pe fiare ca
sã mi se facã mormânt ºi nimic din
trupul meu sã nu lase. Atunci voi fi
ucenic adevãrat al lui Hristos, când
nici lumea nu va vedea trupul meu.
Rugaþi-vã lui Hristos pentru mine ca,
prin uneltele acestea, jertfã sã mã
fac.” (Epistola cãtre Romani, cap. 4). El
se jertfeºte lui Dumnezeu ca pâine dar
în acelaºi timp Îl vrea pe Dumnezeu ca
pâine: „Vreau pâinea lui Dumnezeu,
care este trupul lui lisus Hristos, Cel

Vasilică NICA

deasupra mormântului,
asemenea unui stâlp de foc.

Creºtinii au deschis mormântul ºi, o,
minune! - trupul sfântului se gãsea intact,
neputrezit, înmiresmat. Cu mare bucurie
ºi evlavie au dus acest dar dumnezeiesc
în biserica Sfântului Gheorghe unde
obiºnuia sã privegheze fericitul Ioan.

In anul 1832, Osman Paºa, trecând
prin Procopie, aruncã în foc sfintele
moaºte, dupã ce jefuise biserica, vrând
a se rãzbuna pe creºtini. Vãzând însã
trupul Sfântului miºcându-se în mijlocul
flãcãrilor ca ºi cum ar fi fost viu, turcii
au fugit îngroziþi, lãsând odoarele bisericii
ºi povestind tuturor musulmanilor
minunea pe care o vãzuserã.

Dupã plecarea turcilor, creºtinii au
gãsit trupul Sfântului întreg; nu pãþise
nimic, era tot mlãdios ºi înmiresmat ca
mai înainte. Avea doar o negrealã de la
jar ºi de la fum, negrealã ce o pãstreazã
pânã astãzi spre aducere aminte de
minunea petrecutã atunci.

Dupã conflictul dintre Turcia ºi
Grecia din anul 1922, când Asia Micã
a intrat sub stãpânirea turcilor, grecii
din aceastã regiune au fost nevoiþi sã
plece, luând cu ei sfintele moaºte,
odoarele bisericii ºi puþine lucruri
personale.

Dupã multe peregrinãri, moaºtele
Sfântului Ioan au ajuns pe insula Evvia,
în actualul oraº Procopie. Aici s-a ridicat
o nouã bisericã, a cãrei construcþie s-a
terminat în anul 1951 ºi care adãposteºte
astãzi racla cu sfintele moaºte ce
izvorãsc tuturor celor ce aleargã cu
credinþã la ajutorul Sfântului nesecat râu
de tãmãduiri ºi alinãri ale suferinþelor
trupeºti ºi sufleteºti, aºa cum se
menþioneazã în viaþa ºi minunile
Sfântului…

Dar despre acestea din urmã ne
vom referi într-un viitor articol, dacã
dã Dumnezeu… Pânã atunci însã sã
zicem din inimã: „Sfinte Mucenice
Ioane, roagã-te lui Dumnezeu
pentru noi!”.

Întrucât Sfintele Sãrbãtori se
apropie, daþi-ne voie sã vã urãm pace,
sãnãtate, bucurii duhovniceºti ºi „La
mulþi ani!”.

Presb. Aurelia GENES
(continuare în p. 14)

Sfântul Ignatie Teoforul
sau ce înseamnã sã fii ucenic
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Un îndrăgostit de biserica creştină şi de neamul
românesc, cel care ne învaţă cum să umblăm printre
cărţi în rostirea românească, un creator de primă
magnitudine care vizează destinul culturii şi gândirii
româneşti în viitorime este monahul de la Rohia,
Nicolae Steinhardt, de la a cărei plecare definitivă
spre odihna veşnică s-au împlinit 20 de ani, în 29
martie 2009.

Personalitatea sa se poate alătura Gloriei de
oameni mari. N. Steinhardt avea substanţă umană
deosebită. Treaptă cu treaptă a ajuns la realitatea
eternă a vieţii de credinţă în Dumnezeu, salvatoarea
omului, a umanităţii. Poate că acolo, surghiunit la
închisoarea Jilava a îngenunchiat fără cuvinte, doar
cu lacrima care are grai ca şi vorbele, a urcat pe
scările înalte şi dureroase către acel scop divin şi,
cu o emoţie uriaşă din iudaic prin sfântul botez primit,
a devenit creştin ortodox aproape de singurul şi
adevăratul Dumnezeu. Ideile sale au fost lupta
pentru libertate din descătuşarea comunismului
distrugător până la desfiinţarea calităţii de om. A
gândit că cine luptă pentru libertate se luptă pentru
Dumnezeu, Care este adevărul şi infinitul. N.
Steinhardt a crezut că numai prin curaj şi credinţă te
poţi opune unui univers al dictaturii strivitoare,
dezumanizante, atee. Şi dacă se poate gândi mai
departe, păcatele acelui prezent, comunismul, a
adus suferinţă altui prezent şi poate chiar a viitorului
pentru care poporul român de esenţă morală istorică
şi patriotică mai are o capacitate de rezistenţă şi de
speranţă chiar în momente de penumbră.

Nicu Aurelian Steinhardt s-a născut în 12 iulie
1912 în comuna Pantelimon lângă Bucureşti dintr-o
familie implicată în istoria României. Tatăl, inginer şi
arhitect, Oscar Steinhardt conducea o mică fabrică
de cherestea. Ca ofiţer în Primul Război Mondial,
rănit la Mărăşeşti, a fost decorat cu „Virtutea militară“.
Pe Nicu sărbătorile creştine îl apropiau de ortodoxie:
„Pentru mine creştinătatea se confundă cu o poveste
de dragoste o dublă îndrăgostire, de biserica
creştină şi de neamul românesc“.

După şcoala primară în comună, urmează
liceul Spiru Haret din Bucureşti având coleg şi pe
Constantin Noica. Îşi ia bacalaureatul în 1929,
frecventează Cenaclul Eugen Lovinescu unde
cunoaşte pe Monica Lovinescu devenită prietenă
toată viaţa.

În 1934 îşi ia licenţa în Drept şi Litere la
Universitatea Bucureşti, fiind coleg apropiat cu Virgil
Ierunca devenit în timp soţul Monicăi Lovinescu.
Publică sub pseudonimul Antistihus. În 1936 susţine
doctoratul în Drept Constituţional la Bucureşti. În
1937-1939 face călătorii în Elveţia, Austria, Franţa
şi Anglia. Devine redactor la Revista Fundaţiilor
Regale.

În perioada 1940-1944 este persecutat de
securitate, îndură rigorile detenţiei periodice, deţine
slujbe mărunte, întreţine corespondenţa cu C. Noica

şi cu prietenii: Alex. Paleologu, Păstorel
Teodoreanu. Persecuţia culminează cu detenţia
politică la închisoarea Jilava din 15 martie 1960-
1964. La Jilava, închisoarea i-a fost martiriul său,
academie şi altar; se botează întru Hristos. După
eliberare, la schitul bucureştean Darvari îşi
desăvârşeşte Taina Botezului prin ungere cu Sfântul
Mir şi primirea Sfintei Împărtăşanii. Cu împărtăşania
întru sfinţenie a intrat în tezaurul iubirii pentru Hristos.
Împărtăşania i-a fost o nevoie urgentă, o necesitate
vitală şi poate chiar o favoare a cerului lui
Dumnezeu, o revelaţie când L-a cunoscut pe Hristos
cel chinuit, răstignit, înviat şi înălţat la cer. Aşa, Nicolae
Steinhardt a reînviat din torturile nedrepte. În
descursul anilor publică eseuri, traduceri, articole
morale şi etico-religioase adresate tineretului.

În publicaţii şi cărţi a avut întotdeauna o rezervă
naţională de conştiinţă cu ecouri de adâncime unică.

O cinste de excepţie în 1976 este „Între viaţă
şi cărţi“.

Din 1980 îşi încheie deceniul traducerilor şi
începe deceniul volumelor de autor. N. Steinhardt
a străbătut un drum lung şi sinuos până la botezul
din închisoarea Jilava.

Etapele precum medicul copilăriei de la
Pantelimon, implicarea familiei sale în viaţa socială
românească, buna educaţie primită de la doamna
Branszki (guvernanta) care îl învaţă nemţeşte,
franţuzeşte şi unele elemente de cultură; educaţia
religioasă de la Spiru Haret, inaderenţa structurată
la iudaism, deşi încearcă să se aproprie de aceasta;
prieteniile cu Noica şi preotul unit Ioan Pop, desele
călătorii în străinătate, îl familiarizează cu catolicismul,
protestantismul, anglicanismul şi în sfârşit cu uriaşa
cultură literară, filosofică, ştiinţifică pe care o
interoghează neîncetat ca să dezvolte răspunsurile
primite.

Opţiunea pentru creştinism este un rezultat al
îndelungatelor căutări şi ale studiilor comparative.
„Creştinismul nu e o simplă şcoală a cinstei, a curăţiei
şi dreptăţii, e mai mult şi mai deosebit; e învăţătura
lui Hristos, adică a dragostei şi a salvatoarei putinţe
de a ierta“. Nici o religie nu concepe îndreptarea
păcatelor altfel decât pe decursul logic al
compensării. Dumnezeu nu primeşte jertfe, ci Se
jertfeşte. Creştinismul caută să respecte budismul,
brahmatismul, iudaismul, islamismul, dar să nu se
uite că religia lui e foarte deosebită de acestea.

În 1980 părintele stareţ de la Rohia îi
încredinţează biblioteca mănăstirii cu 23.000 de
volume, îmbracă haina monahală, este călugărit
de arhiepiscopul Clujului şi cu râvnă duhovnicească
intră în cinul monahal şi primeşte canon să continuie
activitatea de creaţie. Astfel în 1982 scrie eseul
monografic „Geo Bogza, un poet al efectelor“. În
1983, „Critică la persoana întâi“. În 1987, „Escale
în spaţiu şi timp“. Scrie la revistele studenţeşti:
Echinox, Dialog, Opinia studenţească, la Cartea

Românească, Steaua, Familia, Tribuna, Astra.
Printre altele publică cartea „Eminescu şi abisul
ontologic“, volumul ultim fiind „Prin alţii spre sine“.
Pe când era asaltat cu toate forţele mai presus de
ale sale, în anii 70 publică „Jurnalul Fericirii“,
lucrarea sa capitală care de fapt este martiriul său.
Prima versiune i-a fost confiscată. S-a crezut că N.
Steinhardt, fire curajoasă şi tenace, pune în pericol
securitatea statului. „Jurnalul Fericirii“ este o biografie
care spune totul despre salvarea unui suflet ultragiat
ca o mărturie, este o capadoperă dincolo de cronici
literare, de predici şi eseuri de religie creştin
ortodoxă, prin fervoare, prin raţiune..., este o carte
a cărţilor profund iniţiatică.

Pentru cititorul de orice confesiune religioasă,
cartea se constituie într-un miraculos imprevizibil
rezervor de învăţătură prin cultură, religie, ştiinţă,
care îl smulge pe om din infernul fanatismului, răului
şi minciunii, de a îmbrăţişa adevărul, de a descoperi
propria demnitate umană, adică fărâma de
dumnezeire care trăieşte în fiecare din noi.

Actul de curaj al lui N. Steinhardt este risipit
pretutindeni în Jurnalul Fericirii ca un leit-motiv
muzical de bază pe cuprinsul unei simfonii.

În spaţiul metafizicii moderne româneşti Nicolae
Steihardt la Nord de Rohia l-a avut pe C. Noica în
exilul de la Păltiniş, în centru filosofia marelui Lucian
Blaga şi alături de el pe Emil Cioran, preocupându-l
devenirea în timp a culturii româneşti.

Pentru a-şi îngriji sănătatea la Paris, scriitorul
român a fost găzduit în casa lui Mircea Eliade, Virgil
Ierunca, Eugen Ionesco şi Emil Cioran.

Cartea „Prin alţii spre sine“ a fost ultimul său
volum la 77 de ani. Pe 29 martie 1989, anul istoric
de jertfă sângeroasă pentru o schimbare radicală
în România, inima scriitorului monah de primă
magnitudine a literelor, s-a oprit într-un suflet
generos, care a ştiut să ardă până la capăt pentru
o idee mai presus de individ şi care priveşte o ţară
întreagă.

Biografia monahului de la Rohia se înscrie în
memorialul durerii ca jertfă, deznădejde, speranţă.

A fost înmormântat cu slujbe religioase solemne
oficiate de un sobor de preoţi, stareţi, călugări. Astăzi,
în războiul politic, cei care defilează în fruntea ideilor
de pătrunsă rezonabilitate patriotică, se luptă să
iasă învingători, să câştige ceva pentru binele
poporului - să schimbe principii, filosofii greu de
împlinit, greu de ajuns la onestitatea inteligentului
matur.

– Ca în povestiri neterminate, s-ar putea
deschide un capitol ce va urma, în care Zaharia
Sângiorzan adresează 365 întrebări incomode
pentru N. Steinhardt la care răspunde direct sau
prin corespondenţă.

Presb. prof. Ecaterina CAPOTÃ

Monahul de la Rohia
Nicolae Steinhardt
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

(urmare din p. 11)

din sãmânta lui David (In 7, 42, Rom.
1, 3), iar bãuturã vreau sângele Lui,
care este dragoste nestricãcioasã”
(Ibidem, cap. 7). Hristos este Pâinea Sa,
iar Sfântul se face pâine pentru Hristos,
de aceea ºi acatistul îl numeºte „pâinea
Marelui Împãrat”.

Unirea spiritualã dintre Hristos ºi
mucenicul sãu este aºa deplinã ºi totalã
încât unul se face pâine pentru celãlalt, iar
în aceastã relaþie orice materialism vulgar
ºi orice spiritualitate abstractã sunt excluse.
Când douã persoane se iubesc, una se face
rostul ºi sensul celeilalte, una susþine în
existenþã pe cealaltã ºi legãturã se poate
întãri aºa de mult încât una nu mai poate
trãi fãrã cealaltã; pot sã înainteze aºa de
mult una în interiorul celeilalte pânã la
jertfirea de sine aºa încât una se face
„pâine” ºi „bãuturã” pentru alta.

„Acum încep sã fiu ucenic! Nici o
fãpturã din cele vãzute ºi din cele
nevãzute sã nu caute sã mã împiedice
de a dobândi pe Hristos! Sã vinã
peste mine foc ºi cruce, haite de fiare,

tãierea cãrnii, împãrþirea trupului,
risipirea oaselor, strivirea mãdularelor,
mãcinatul întregului trup, relele
chinuri ale diavolului. Sã vinã toate,
numai sã dobândesc pe Hristos!”
(Ibidem, cap. 5). Toatã jertfirea vieþii sale
trãite în Hristos acum este examinatã ºi
încununatã, ºi ucenicul devine mucenic.

Sfântul afirmã de douã ori cã abia
acum, când este gata sã moarã pentru
Hristos începe sã fie ucenic. Ce putere
ºi luminã se revarsã din aceastã atitudine
superioarã ºi nobilã pe care Sfântul Ignatie
o are în faþa celor mai neînchipuite
ameninþãri, pentru noi cei care ne
pierdem nãdejdea ºi pacea aºa de repede
atunci când trebuie sã suferim doar o
uºoarã ironie pentru numele lui
Dumnezeu!

În faþa Sfântului scânteiazã în culori
vii rãsãritul vieþii nestricãcioase, nu încape
nici urmã de îndoialã, el aºteaptã cu
nerãbdare sã pãrãseascã aceastã lume
vremelnicã ºi sã se nascã spre nemurire.
Pentru Sfântul Ignatie rãmânerea în viaþã
este moarte, iar moartea pentru Hristos

este viaþã. Abia dupã pragul morþii
misterul existenþei este descoperit:
„Naºterea mea mi-i aproape. Iertaþi-
mã, fraþilor! Sã nu mã împiedicaþi sã
trãiesc, sã nu voiþi sã mor! Nu-l daþi
lumii pe cel care voieºte sã fie al lui
Dumnezeu, nici nu-l amãgiþi cu
materia! Lãsaþi-mã sã primesc luminã
curatã! Ajungând acolo, voi fi om!“
(Ibidem, cap. 6)

Dacã unii dintre romanii care citind
aceastã scrisoare vor considera cã
episcopul Ignatie este fanatic ºi însufleþit
de ambiþii fireºti, sfântul îi asigurã: „Nu
v-am scris dupã trup, ci dupã gândul
lui Dumnezeu.” (Ibidem. cap. 8) În ziua
de 20 decembrie când te gândeºti la
Sfântul Ignatie Teoforul în minte
strãluceºte o înþelegere nouã:  pe ucenicul
lui Hristos nici o bucurie vremelnicã nu îl
încântã prea mult ºi nici o înfrângere
trecãtoare nu îl întristeazã peste mãsurã.
„Nimic sã nu ne prea-nspãimânte / nici
sã ne lege pe pãmânt, / strãini ºi
cãlãtori prin toate / sã tindem doar
spre þãrmul sfânt!” (T . Dorz)

În ziua de 27 noiembrie curent, a
fost cinstitã ziua Vânãtorilor de Munte
în oraºul Târgu-Ocna. Dacã anul trecut
manifestarea a avut loc chiar pe locul
sângeroaselor lupte din 1916, în preajma
Sfintei Mânãstiri Cireºoaia «Cuviosul
Eftimie cel Mare» unde se aflã marcat
un loc de cinstire a Vânãtorilor de
Munte cãzuþi pe aceste meleaguri, în
acest an festivitatea s-a desfãºurat în
piaþeta Primãriei oraºului Târgu-Ocna.

Festivitatea a început cu un marº
solemn de la intrarea în oraº dinspre
Oneºti pânã la piaþeta Primãriei. Coloana
a fost formatã din ostaºii Regimentului
Vânãtori de Munte din Sfântu-Gheorghe,

preoþii militari, oficialitãþile locale, elevi ºi
numeroºi locuitori ai oraºului, în acordul
fanfarei militare.

În piaþeta Primãriei, dupã intonarea
Imnului de stat, s-a oficiat slujba de Tedeum
la care au participat preoþii oraºului ºi cei
militari prezenþi, dupã care a luat cuvântul
Doamna Primar Floarea Ivanof arãtând
semnificaþia acestei sãrbãtori ºi scoþând în
evidenþã faptele de eroism ale ostaºilor
români care ºi-au dat viaþa pe aceste locuri,
un rol decisiv avându-l Vânãtorii de Munte.

Au þinut apoi discursuri pertinente
reprezentantul Asociaþiei «Cultul
Eroilor» din Bacãu, dupã care Domnul
profesor Corneliu Stoica a scos în

evidenþã lucruri inedite despre eroismul
ostaºilor români în decisiva luptã de la
Cireºoaia. Cu aceastã ocazie a felicitat
pe ostaºii Regimentului de la Sfântu
Gheorghe, subliniind faptul cã ei sunt
urmaºii înaintaºilor cinstiþi astãzi.

În încheierea festivitãþii, pe un marº
funebru, s-a trecut la depunerea de
coroane de flori din partea mai multor
organizaþii locale la Monumentul Eroilor
din faþa Casei de Culturã, dupã care a
urmat defilarea, încheindu-se astfel
frumoasa sãrbãtoare închinatã Vânãtorilor
de Munte aici, la Târgu-Ocna.

Protos. Claudiu PANÞIRU

Sfântul Ignatie Teoforul
sau ce înseamnã sã fii ucenic

Vânãtorii de Munte sãrbãtoriþi la Târgu-Ocna
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Vitraliu de vis mã-nziureºte…
Se-ncopciazã gândul în surâs,
Ursite zodii îmi încing chimirul
ªi ciuturi verzi cu rouã boltuitã
Ating a zãmislire fruntea.
În arcul încruntãrii pun cocardã
Cristal de cer. Din Amintire
Îmi iau cuvintele merinde
ªi-n labirint de oameni pier…
…Eoliene curcubee firuiesc
strãbãtorind ºiraguri de cupole…

Valeriu Filimon cãtre Dan Sandu
Vecine, vecine,
în piatrã carpatinã-i taina
plânsorii de milenii;
de-atunci rotitu-s-au, pesemne,
în juru-i râurile toate
ascultãtoare dacicei porunci
sã-mpingã vrãjmãºia peste laturi.
Umilul cronicar urmând menirea
sãmânþuieºte bobu-n haturi
ºi gustã-apoi cu ochii-nchiºi
desmãrginirea…

Noi,
închinãtorii printre spice,
cuvântãm în iarnã:
Trupul þãrii mume – fost cândva o
pâine
ruptã nefiresc în trei
ºi încã în mai multe,
nu-l ajunge ochiul prin istroii crude,
prin trecut de neguri frãmântat,
de boi plãvani
în copita plugului codalb
ºi cu lacrima bãdii
troienitã-n aºteptãri ºi-n veghe.

Noi,
închinãtorii printre spice,
îngheþãm cuvânt pe buze
ca de piatrã scumpã,
– fie sã rãmânã –
sã ne lumineze calea,
prin sirepe vremuri,
triptic de luminã
cu sãlaºul la Galata
ºi în Dealul Spirii.

Þara-i din þãrani lãsatã;
mulþi din ei flãmânzi,
desculþi, ºi-au lãsat din griji pe altãdatã
ºi au nãboit cetatea,
toþi jurând Unirea.
Noi,

închinãtorii printre spice,
pomenim prin vârste
cum duhnea a lup,
a tutun de puºcã
ºi-a pucioasã,
cum se argintau curate clopote de strajã,
semãnând din ce în ce mai mult
cu o tâmplã ca de jude de Zarand
sortit roþii ºi securii.

ªi nu te mire, Mamã Þarã,
Colindul nostru scris pe inimi,
Pornit cu prealuminã,
Negudurat în vorbe mincinoase,
Purtat de cãciulari,
Venit pe jos,
ºi nu pe tancuri, cu hau, hau,
cã vezi doar bine cum
pruncuþii noºtri-alãturi merg
ºi-s încãlþaþi în coji de nuci
de la colindele mai vechi
ºi ne ucid din când în când
cu ochii clipelor strãluminaþi de spaime
cât niºte semne de-ntrebare:
în fereastra lor de suflet,
astãzi, asasinii de flori dalbe
mai scrijeleazã încã din topoare
ºi explozii
înscris de mugur pângãrit atomic –
Lerui, Doamne, Lerui,
Greu-îi, Doamne, greu-îi!

Auzul albãstrit în harfã-astralã
Opreºte clipa vis în fiecare.
Vulcanic strigãt zguduie zidirea:
– Cresc marmorele-n om cariatide
cu înjeliri de apã vie-n ºipot!

Poveri de bucurii îmi frâng toiagul…
Odãjduit în smeurii chindii
Cu pulbere de mit în palme
Vitraliu de vis eu trag vederii
ªi luna o aprind opaiþ ceresc.

Valeriu FILIMON
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Hai, gândule, cu mine
Prin ani ºi ani ’napoi
Când m-am înscris elevã
În orãºel la voi.

Anii de suferinþã
Deloc nu ne-au cruþat
Din ’patruzeci ºtiu bine
Aici am învãþat.

Sã ne formãm ca oameni
ºi-aicea sã muncim
Ca prin obolul nostru
Toþi de folos sã fim!

E toamnã! Frunzele aurii prin
vãzduh valseazã la cea mai micã adiere
a vântului! Apoi s-aºazã una câte una

pe pãmânt, formând covor neînchipuit
de fermecat!

La internatul ºcolii se anunþã
deºteptarea, apoi încolonarea pentru
înviorare.

La garnizoana «Vânãtorilor de
munte» ce era peste drum se dã
pornirea în pas cadenþat spre poligonul
de instrucþie. Privirile se furiºarã spre
ei, întâlnindu-se ale lor cu ale noastre.
Dar cel mai plãcut moment era când
muzica militarã ne încânta auzul! Era
încântãtor.

Dar, iatã, în cursul acestei luni un
afiº anunþã în oraº a IV-a ediþie a
manifestãrii «Ziua Vânãtorilor de Munte».
Grupuri de oameni, de tineri ºi femei,
elevi se îndreptau spre piaþa Primãriei.

Deodatã muzica porneºte!…
Rãsunã munþii, dealurile ºi valea.

Trotuºul prin valuri îngânã ºi el. Ne
întoarcem prin ani ºi ne bucurãm.
Românul trãieºte, trãieºte pr in
veacuri. Românul nu piere, chiar când
îi este greu. O, Doamne, Tu ne-ai dat
o clipã de neuitat. Acei Vânãtori din
garnizoanã nu ne-au lãsat ca sã
murim de foame! Cum poþi uita
asemenea gesturi? Din raþia lor
zilnicã ajungeau ºi la noi din tot ce
se putea. Gãsesc de cuviinþã acum,
la anii mei, sã aduc mulþumire pentru
gestul de omenie precum ºi o pioasã
rugã cãtre Dumnezeu pentru toþi
Vânãtorii de Munte.

Doamne, dã-le deplinã sãnãtate,
viaþã îndelungatã ºi fapte pe mãsurã.
Tu sã-i ocroteºti în þara noastrã ca o
mamã bunã!

La aceastã manifestare au luat
parte personalitãþi ale Primãriei
noastre precum ºi de la Bacãu ºi din
alte pãrþi. Împreunã cu Doamna Primar
Floarea Ivanof, o parte din aceºti
oameni deosebiþi au evocat cu multã
cãldurã momentul aniversar. Rãmâne
bucuria nespusã a acestei pioase
aduceri aminte sã ne însoþeascã încã
vreme multã de acum înainte,
mulþumind tuturor acelora care ne-au
luminat o zi din viaþã cu aceastã
manifestare de recunoºtinþã.

Prof. Elena BUSUIOC
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Dupã impresionantele
izbânzi militare de la
Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi
Oituz asupra armatelor
Puterilor Centrale, cu
implicaþii benefice asupra
situaþiei operative de
ansamblu a Antantei, þara,
guvernul ºi Armata Româ-
nã au fost confruntate cu
o nouã ºi deosebit de
gravã crizã care a pus sub
semnul întrebãrii nu numai
continuarea rezistenþei, ci
însuºi viitorul statului
român independent.

Factorul determinant
al acesteia nu-l constituia
însã presiunea exercitatã
aproape omnidirecþional
de forþele inamice, ci
faptul cã puternicul aliat de
la Rãsãrit, ca urmare a
preluãrii puterii la 25
octombrie/7 noiembrie
1917 de cãtre Partidul
Bolºevic, a încheiat la 20
noiembrie/3 decembrie la
Brest-Litovsk armistiþiul cu
Puterile Centrale.

În aceste împrejurãri
tragice în care întregi mari
unitãþi ºi unitãþi militare ale
ruºilor îºi pãrãseau poziþiile
lãsând spaþii largi de pe
frontul român neapãrate, la
discreþia inamicului, când
dezordinile provocate de
aceste trupe, transformate
uneori în adevãrate bande
jefuitoare, ameninþau
stabilitatea administrativã
ºi politicã, viaþa ºi avutul
greu încercaþilor locuitori ai
Moldovei, iar legãturile cu
aliaþii occidentali ºi cu
sursele de aprovizionare
erau desfiinþate, România
a fost nevoitã sã-ºi
reconstituie strategia ºi
sã-ºi aleagã, într-un timp
foarte scurt, propria cale de
urmat.

Deoarece frumoasele
declaraþii ºi încurajãri ale
aliaþilor nu erau însoþite de
un suport material ºi mai

ales militar, în condiþiile unei izolãri
complete, Înaltul Comandament ºi
guvernul român au realizat cu exactitate
dimensiunile crizei din acest moment
istoric ajungând în final la adoptarea unei
decizii raþionale care consta în
suspendarea ostilitãþilor militare cu
Puterile Centrale ºi încercarea de
prelungire a acesteia cât mai mult
posibil, în speranþa unei evoluþii
internaþionale favorabile.

Dupã ce la Brest-Litovsk s-a
încheiat pacea separatã dintre
Republica Ucraina ºi Austro-Ungaria (9
februarie 1918) ºi cea dintre Rusia
Sovieticã ºi Imperiul German (3 martie
1918), cu toate eforturile sale de a-ºi
prelungi rezistenþa ameninþatã ºi de
forþele bolºevice în Basarabia, România
complet izolatã politic, economic ºi
militar a fost nevoitã sã cedeze.
Preliminariile pãcii au fost semnate la
Buftea, iar negocierile purtate de cãtre
noul guvern condus de liderul
conservator Alexandru Marghiloman,
sub ameninþarea unei iminente cotropiri
militare, au condus la primirea Tratatului
de pace de la Bucureºti (7 mai 1918)
apreciat ca o ultimã soluþie care sã
garanteze totuºi existenþa statului
român ºi a dinastiei sale. Pe lângã
aservirea economicã ºi financiarã a þãrii
ºi reducerea drasticã a efectivelor
forþelor sale armate România era
constrânsã sã accepte rectificarea
frontierei cu Austro-Ungaria, o
importantã fâºie din teritoriul sãu de la
Vârciorova pânã în Bucovina (5600 de
kilometri pãtraþi cu aproape 130 de mii
de locuitori) fiind anexatã la Dubla
Monarhie. Dobrogea pânã la braþul
Sfântul Gheorghe era divizatã astfel:

– partea de la nord de calea feratã
Cernavodã – Constanþa era rezervatã
unui condominium al Puterilor Centrale;

– partea de sud, inclusiv
Cadrilaterul, era cedatã Bulgariei.

În total i se rãpeau României peste
26.000 de kilometri pãtraþi ºi 800.000
de locuitori, iar Dunãrea era trecutã sub
controlul strict economic ºi militar al
Puterilor Centrale.

O convenþie secretã obliga guvernul
Marghiloman sã ia toate mãsurile
necesare împotriva oricãrei miºcãri
naþionale de eliberare, urmând sã-i dea
în judecatã pe toþi oamenii politici care

au avut un rol hotãrâtor în realizarea
alianþei României cu Antanta ºi în
intrarea în rãzboi a Puterilor Centrale.

Dezastruos sub raport politic,
economic ºi geografic impactul pãcii de
la Bucureºti (nesancþionatã de Regele
Ferdinand), asupra organismului militar
românesc depãºeºte orice putinþã de
imaginaþie. Armata Românã era ca ºi
desfiinþatã în plinã desfãºurare a
rãzboiului mondial. Astfel, din diviziile 1-
10 rãmâneau cu efective de rãzboi
numai cele patru mari unitãþi care se
gãseau în Basarabia ºi care trebuia
demobilizate din momentul când situaþia
strategicã la graniþa de est ar fi permis.

Divizii le 1-15 trebuia sã fie
demobilizate, iar întreaga Armatã
Românã urma sã aibã un efectiv de
numai 120.000 de oameni.

Pentru a avea o imagine ºi mai clarã
asupra a ceea ce a însemnat Pacea de
la Bucureºti pentru statul român se
impune a fi prezentate ºi prevederile
conform cãrora România suporta
cheltuielile de întreþinere a armatei de
ocupaþie, efortul în acest sens fiind
estimat la suma de 700 milioane de lei
anual, mult peste cifra care definea
bugetul þãrii înainte de rãzboi.

Cu toate cã Puterile Centrale
cereau insistent demobilizarea armatei,
România nu a ezitat nicio clipã,
indiferent de gravitatea ameninþãrilor
ocupantului, de a se pregãti în vederea
reintrãrii în acþiune.

În paralel cu activitatea politicã,
Marele Stat Major, cu toatã supravegherea
delegaþiilor comandamentului german de
ocupaþie, pe lângã eforturile intreprinse
pentru amânarea clauzelor militare ale
Tratatului de pace, de eludare a
prevederilor acestuia prin menþinerea sub
arme a unui efectiv mai mare ºi cu logistica
necesarã, a trecut la pregãtirea în secret
a unui nou plan de mobilizare ºi a elaborat
proiecte de operaþiuni pentru diferite
ipoteze, în care România sã reia acþiunile
militare alãturi de aliaþi. Atitudinea
României de tergiversare continuã ºi de
neratificare a Tratatului determinã
Comandamentul german sã întrevadã
pericolul românesc ºi, în consecinþã, sã
punã în discuþie o nouã acþiune împotriva
noastrã, dar propunerea
avansatã în acest sens
Comandamentului austro-

Armata Românã ºi Marea Unire
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ungar devine irealizabilã
deoarece împãratul Carol se

angajase deja în tratativele pentru
încheierea pãcii.

Prin ruperea frontului de la Salonic,
feldmareºalul Mackensen, pus în faþa
înaintãrii trupelor aliate spre Dunãre ºi
temându-se de o nouã intrare a României
în rãzboi, considerã necesar sã menþinã
Muntenia pentru a pãstra legãtura cu
Constantinopolul. Apreciind cã ocupaþia
asupra Munteniei se putea menþine
numai anihilând complet Armata
Românã, preconizeazã chiar o ofensivã
împotriva forþelor române din Moldova
pentru a ne obliga sã declarãm
„neutralitate binevoitoare“ faþã de Puterile
Centrale. În acest sens ne promite
Dobrogea ºi, mai târziu, chiar intrarea
noastrã în Transilvania, ameninþându-ne
în acelaºi timp cu un nou rãzboi dacã nu
vom primi condiþiile impuse.

Toate aceste propuneri, concesii ºi
ameninþãri nu au avut nici un rezultat
deoarece România, cu toate cã existau
încã mari cantitãþi de forþe inamice la
frontierele Moldovei, pe Siret ºi în Dobrogea,
îºi menþine cu fermitate hotãrârea de a
reintra în acþiune alãturi de aliaþi, cu care a
menþinut permanent legãtura.

În timp ce Mackensen face eforturi
pentru a obþine neutralitatea României
ºi a organiza rezistenþa pe Dunãre,
Armata Aliatã de Orient trece Sava ºi
Dunãrea ºi pãtrunde în Banat iar Armata
de Dunãre comandatã de generalul
Berthelot se apropie tot mai mult de
frontierele României.

Apreciind just situaþia internaþionalã în
urma capitulãrii Bulgariei la 29 septembrie
1918, creãrii condiþiilor unei iminente
destrãmãri a celor douã imperii centrale –
Germania ºi Austro-Ungaria – ca urmare
a proclamãrii Republicii (în Germania) ºi
respectiv desprinderii pe rând a cehilor,
ungurilor, polonezilor, sârbilor, croaþilor ºi
slovenilor, România decreteazã o nouã
mobilizare a armatei la 10 noiembrie 1918
dupã ce, la 9 noiembrie, i s-a adresat un
ultimatum feldmareºalului Mackensen
pentru a-ºi retrage trupele de pe teritoriul
nostru, iar generalul Prezan, noul ºef al
Marelui Cartier General, îl informeazã
despre aceasta pe generalul Berthelot.

În noile condiþii, ca urmare a trecerii
Dunãrii de cãtre armata generalului
Berthelot ºi declanºãrii unui atac
simultan cu al forþelor române, armata
germanã începe retragerea spre
Transilvania. Telegrama mareºalului
Foch stopeazã acþiunile în curs
anunþând încheierea, la 11 noiembrie, a

armistiþiului general între Puterile Aliate
ºi Germania ºi încetarea ostilitãþilor
începând cu 11 noiembrie, ora 12:00.

Cu toate acestea, împotriva
aºteptãrilor, situaþia României era foarte
criticã. Aliaþii nu au þinut seama de
clauzele Tratatului nostru de alianþã ºi,
prin armistiþiul încheiat cu Bulgaria, nu au
obligat-o sã evacueze Dobrogea. De
asemenea, prin armistiþiul austro-italian
încheiat la Villa Giusti (3 noiembrie 1918)
ºi apoi prin Convenþia militarã de la
Belgrad (13 noiembrie 1918) la care
România nu a fost invitatã, s-a stabilit ca
linie de demarcaþie pentru Ungaria râul
Mureº, lãsând astfel sub stãpânire strãinã
un sfert din teritoriul nostru naþional care
fusese consfinþit prin Tratatul de alianþã
din 17 august 1916 cu Antanta.

În aceastã situaþie era clar cã
trebuia sã ne apãrãm cu armele dreptul
legitimelor noastre revendicãri.

Cu toate greutãþile, acþiunile de
mobilizare ºi-au urmat cursul reuºindu-se
ca, în aproape o lunã, efectivele Armatei
Române sã sporeascã la 204.616
militari, iar la 7 ianuarie 1919 sã se
cifreze la 215.918 soldaþi, subofiþeri ºi
ofiþeri. La 19 martie 1919, Armata
Românã avea un efectiv de 233.917
militari care ulterior s-a mãrit prin
constituirea divizii lor ardelene,
regimentului «Beiuº» ºi alte unitãþi ºi
formaþiuni care s-au constituit în
Transilvania. În vederea aplicãrii
prevederilor Convenþiei militare speciale
încheiate la Belgrad între Armata Aliatã
de Orient ºi guvernul ungar potrivit
cãrora acesta trebuia sã-ºi retragã
trupele sale în termen de opt zile la nord
de aliniamentul: cursul superior al
Someºului Mare, Bistriþa, Târgu-Mureº,
râul Mureº pânã la confluenþa cu Tisa,
sã demobilizeze armata de uscat cu
excepþia a ºase divizii de infanterie ºi
douã de cavalerie, la 26 noiembrie 1918
se desfãºoarã la Giurgiu o conferinþã
între generalii Prezan ºi Berthelot în
cadrul cãreia se stabileºte ca trupele
române sã ocupe Ardealul pânã la linia
Mureºului, câteva detaºamente
franceze sã ocupe linia prevãzutã prin
Tratatul de alianþã din 1916 iar autoritãþile
ungureºti din zona cuprinsã între aceste
linii sã fie înlocuite încât eventualele
alegeri sã nu fie influenþate.

Deºi România era nedreptãþitã, a
respectat aceste prevederi.

Unirea de la Alba Iulia care exprima
voinþa majoritãþii zdrobitoare a populaþiei
româneºti din Transilvania trebuie apãratã
ºi consfinþitã pe plan internaþional.

În urma cererilor Consiliului Dirigent
al Transilvaniei Marele Cartier General
dã ordin în ziua de 28 noiembrie 1918
ca douã divizii sã ocupe teritoriul
Transilvaniei pânã la linia Mureºului. La
data când la Alba Iulia se hotãra unirea
cu «Þara Mamã», 1 decembrie 1918,
trupele române se aflau la distanþã mare
de aceastã localitate, respectiv în
zonele Reghin-Deda ºi Odorhei-
Miercurea Ciuc, Armata Românã
neimplicându-se în actul politic al Unirii.
Cu toate cã România a oprit trupele pe
linia Mureºului respectând condiþiile
Convenþiei militare de la Belgrad,
Ungaria terorizeazã populaþia româ-
neascã, evacueazã materialul rulant de
cale feratã ºi depozitele, ajutã armata
lui Mackensen sã se sustragã clauzelor
Armistiþiului ºi desfãºoarã o intensã
propagandã bolºevicã, rãspândind în
Ardeal ºi Banat manifeste cu un conþinut
periculos pentru statul român.
Propaganda bolºevicã ia o ºi mai mare
amploare când soseºte de la Moscova
la Budapesta bolºevicul ungur Bela
Kuhn, care, dispunând de mari fonduri
bãneºti puse la dispoziþie de sovietele
ruse, începe imediat activitatea de
rãspândire a ideilor ºi de provocare a
unei revoluþii bolºevice în Ardeal.

Ca urmare a încãlcãrilor grave ale
prevederilor Convenþiei de la Belgrad,
atrocitãþilor comise împotriva românilor
ºi intenselor pregãtiri pentru un eventual
conflict armat, Consiliul Dirigent intervine
la regele Ferdinand pentru „a da ordin
ca, pentru apãrarea ºi ocrotirea
românilor din Ardeal, Armata Românã
sã înainteze pânã la graniþele etnice“.
În urma acestei intervenþii, Marele
Cartier General Român prezintã
comandamentelor aliate situaþia din
þinuturile româneºti lãsate în stãpânirea
ungurilor ºi necesitatea e a se interveni
cu detaºamente ale trupelor aliate la
Dej, Cluj ºi Oradea. Comandamentele
aliate, convingându-se de dreptatea
cererilor româneºti, autorizeazã trupele
române sã treacã linia Mureºului ºi sã
ocupe, mai întâi zona Dej-Cluj-Turda,
apoi punctele Baia Mare ºi Sighetul
Marmaþiei.

La data de 12 aprilie 1919, sub
comanda generalului Mãrdãrescu, s-a
desfãºurat ofensiva din Munþii Apuseni
determinatã de un atac violent executat
de trupele maghiare. La 18 aprilie 1919,

General (r), Dr.  Vasile  APOSTOL

(continuare în p. 20)
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Fiind una din cele mai vechi ºi mai
studiate creaþii scrise a umanitãþii, Cartea
Cãrþilor s-a oferit cu generozitate tuturor
mediilor sociale, tuturor minþilor
îndreptate cãtre iscodirea firii omeneºti
ºi a biografiei sale istorice, dar s-a
dovedit totodatã a fi ºi o depozitarã a
tot ceea ce societatea preis-
toricã ºi istoricã putea relata
despre ea însãºi. Aici se aflã
tot ce i se oferise lui homo
spiritualis de cãtre Creatorul
divin, dar ºi tot ceea ce homo
historicus putea spune despre
el însuºi.

Dupã cum s-a sesizat, în
afarã de tot ce este legat de
formarea ºi educarea creºtinã,
paginile Septuagintei prezintã ºi
deosebit de bogatã ofertã de
informaþie ºi de date cu
importanþã filozoficã, juridicã,
medicalã dar ºi muzicalã,
socialã sau istoricã. Oprind
atenþia asupra acestui ultim
spaþiu de referinþã, este de spus
cã în toate capitolele cãrþii
sfinte se aflã simple referiri dar
chiar ºi capitole întregi, de
mare însemnãtate pentru
studiul devenirii societãþii
umane. Din nefericire, nu
toatã bogãþia de informaþii a fost
valorificatã la adevãrata valoare. Aºa
de pildã nu sunt deloc puþine acele
relatãri care se prezintã cu un maxim
de utilitate studiului istoriei militare a
omenirii, dar ele au rãmas acoperite de
vãlul neutilizãrii eficiente, deºi aici se aflã
unele din cele mai adânci rãdãcini ale
fenomenului rãzboiului ca mod de
relaþionare belicã interumanã.

În paginile scrierilor biblice se aflã
nu numai o realã dar ºi o foarte completã
ºi diversificatã gândire de facturã
militarã, fapt ce demonstreazã existenþa
unei înalte competenþe organizatorice ºi
tactice proprii unui sistem militar,

infirmând credinþa cã omul istoric a fost
un subiect dominat ºi preocupat doar de
existenþa zilei de mâine. Dimpotrivã,
societarul antic era interesat de
supravieþuirea sa într-un peisaj social
plin de violenþe, de lupta pentru
arhitecturarea ori pentru reaºezarea

ierarhiilor zonale, pentru crearea unui
sistem defensiv destinat protecþiei
familiilor ºi a bunurilor proprii precum ºi
a celor colective, de asigurare a
siguranþei habitatului etc.

În acest sens, oprind atenþia doar
asupra istoriei poporului evreu în
perioada de formare a identitãþii sale,
vom vedea cum, doar în segmentul de
timp de la plecarea din þinutul egiptean
al deltei nilotice, respectiv din Goºen, ºi
pânã la aºezarea sa în þinutul promis de
divinitate, doar în mai puþin de jumãtate
de secol se va putea întocmi o
interesantã ºi deosebit de bogatã listã
de date ºi informaþii utile istoriei militare

a timpului antic oriental. Ce este
important de semnalat este faptul cã
aºezarea în timp a acestor evenimente
ºi fapte militare ne conduce aproximativ
anul 1200 î. Hr. (dupã unii cercetãtori
chiar mult mai devreme), deci, cu 12
secole înainte de trecerea în era nouã.

Aceasta demonstreazã cã, încã
din timpul lui Moise, ca sã nu mai
vorbim de perioada triadei de regi
Saul-David-Solomon), funcþionau
deja multe din principiile militare
cu care vor opera societãþile
militare de mai târziu (vezi regii
ramesizi din dinastia a 19-a,
imperialii asirieni Asurbanipal ori
Tiglath-Pileser, achemenizii
persani Cyrus, Xerxes ori Darius,
grecul Alexandru cel Mare, viitorii
strategi romani etc.). Cu alte
cuvinte, se poate spune cã
primele pagini ale istoriei
armatelor antice orientale au
început sã fie scrise încã de la
plecarea din Egipt ºi pânã la
ocuparea teritoriului promis.

Primul eveniment militar de
mare importanþã oferit de istoria
poporului lui Moise este
organizarea acelei imense mase
umane sub forma a douãspre-
zece unitãþi militare, pe structura

celor douãsprezece familii avramite.
Operaþiunea de catagrafiere privea
„toatã obºtea fiilor lui Israel dupã
neamurile lor, dupã familiile lor,
socotindu-le numãrul dupã numele lor,
om cu om, tot bãrbatul de la douãzeci
de ani în sus, tot cel ce poate ieºi la oaste
în Israel, toþi sã fie numãraþi“,
conducerea fiind antepronunþatã ca
aparþinând lui Moise secundat spiritual
de Aaron. Odatã stabilitã aceastã
evidenþã, se constata cã „întregul numãr
al fiilor lui Israel, cu armele lor, al celor
de la douãzeci de ani în sus, a tuturor
celor în stare sã iasã la
rãzboi… a fost de ºase sute

Biblia, o carte a istoriei
încã utilizatã insuficient
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trei mii cinci sute cincizeci.“
Este o cifrã care exprimã

doar capacitatea de a efectua un efort
militar, o aproximare a întregii coloane
de refugiaþi putând conduce la o cifrã
aflatã cu mult peste douã milioane de
suflete.

Desigur cã efortul militar se va
îndrepta cãtre trei obiective: pentru
protecþia acestei mase umane aflatã pe
drumul cãtre noua sa destinaþie, pentru
protecþia Cortului Sfânt ºi pentru
cucerirea teritoriului stabilit de Divinitate.
În acest scop, fiecare din cele douãspre-
zece unitãþi/familii se constituia într-o
tabãrã/unitate conform sfatului primit de
la Dumnezeu. De altfel, inclusiv
dispunerea forþei militare evreieºti se
dovedea a fi emanaþia unui ochi de
tactician redutabil: „Fiii lui Israel sã-ºi
aºeze fiecare tabãra
lângã steagul sãu, în
preajma semnelor familiei
sale; îºi vor aºeza taberele
cu faþa spre Cortul
Mãrturiei ºi ’mprejurul
lui“.

A doua oprire a
atenþiei o provoacã
constituirea coloanei de
marº ºi organizarea
staþionãrii, ambele privind
asigurarea protecþiei
Cortului Sfânt, dar ºi a
întregului popor al lui
Moise, pentru acest fapt
stabilindu-se inclusiv
manufacturarea a douã
trâmbiþe de argint „pentru chemarea
obºtii ºi pentru plecarea taberelor“,
precum ºi stabilirea unui cod de semnale
pe variante posibile, corespunzãtoare
unui atac din fiecare din cele patru
puncte cardinale precum ºi împotriva
unui atac generalizat. În plus, gândirea
divinã stabilea modul de conducere ºi
aºezare a fiecãrei tabere, fapt ce scoate
în evidenþã materializarea unor evidente
principii militare: constituirea a douã
cordoane de siguranþã, organizarea
siguranþei marºului ºi a staþionãrii
precum ºi repartizarea echilibratã a
forþelor. Prezentarea schematicã a
coloanei de marº ºi a organizãrii
staþionãrii oferã prilejul unui contact

vizual cu o exprimare a unei perfecte
gândiri militare. Este ocazia regãsirii într-un
trecut de câteva milenii a unui mod de
organizare pur militarã promovatã de un
tactician perfect!

A treia oprire o provoacã
momentul intrãrii în Canaan, atunci
când se face din nou dovada efectuãrii
unui nou exerciþiu militar inteligent, fiind
vorba despre momentul executãrii
cercetãrii teritoriului dat „spre
moºtenire“. Constituirea acelei patrule
de cercetare ºi stabilirea modului de
„iscodire a þãrii“ nu reprezintã altceva
decât o organizare de tip antic a unei
misiuni moderne.

ªirul exemplelor de înaltã gândire
militarã poate continua cu ceea ce va
însemna cucerirea Canaanului. Aici ar
putea trezi interes modul de punere în

evidenþã a unei gândiri macrodi-
mensionale, de accesare militarã de tip
ofensiv a unei þãri, intrându-se în registrul
gândirii operative, aceasta putând face
subiectul unei alte teme de discuþii.

Importante ºi interesante comentarii
se pot face ºi asupra subcapitolului
intitulat „Regulile rãzboiului ºi ale
luptãtorilor“, dar lipsa de spaþiu permite
doar amintirea acestui subiect dupã cum
se va face doar o prezentare genericã a
întregului ºir de lupte împotriva diferitelor
popoare, ori cum i-au învins evreii „pe
hetei ºi pe amorei, pe canaanei ºi pe
ferezei, pe hevei, pe iebusei ºi pe
gherghesei“. Nici asupra supunerii cetãþii
Ierihonului nu se va face oprire, deºi acest

caz reprezintã un episod deosebit de
interesant prin originalitatea acþiunii
executate conform indicaþiilor
Sfãtuitorului divin, inclusiv fizicienii
încercând sã construiascã un posibil
scenariu tehnic privind forþa materialã
a sunetelor.

Dimpotrivã, „împresurarea ºi luarea
cetãþii Ai“ ar putea fi încã o dovadã a
unei noi puneri în operã a gândirii unui
tactician pe deplin familiarizat cu modul
de cucerire a unui obiectiv militar. Din
nou se va lua contact cu un model de
repartizare a forþelor, cu un mod excelent
de folosire a terenului ºi de dispunere a
trupelor în funcþie de particularitãþile
acestuia, de coordonarea diferitelor
grupãri, de folosirea vicleniei în luptã, de
mascare a acþiunilor etc. Iatã, dacã mai
era necesar, încã o lecþie de existenþã a

unei eminenþe militare care i-a dirijat pe
evrei în procesul lor formativ.

Este de la sine înþeles cã aceste
comentarii pot ºi trebuie sã-ºi aibã o
continuare deoarece  Cartea Cãrþilor
este mai mult decât o carte de
spiritualitate, în generozitatea ei aici
aflându-ºi loc ºi un izvor de informaþii
despre societatea militarã anticã, fapt ce
poate ajuta mai mult la completarea unui
posibil rãspuns la întrebarea cine am fost
ºi cum am ajuns sã fim ceea ce suntem.
Cu atât mai mult, din aceste învãþãminte,
s-ar putea învãþa ºi sã preþuim mai mult
pacea ºi sã reciclãm rãzboiul.

Vasile BALERCÃ
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prima parte a ofensivei noastre era
terminatã, frontul unguresc era spart, iar
primele detaºamente româneºti au
eliberat Oradea. La 19 aprilie a fost
eliberat Careiul, iar la 20 aprilie, Salonta.
La 23 aprilie 1919, trupele române au
ocupat Debretzinul ºi s-au îndreptat spre
Tisa, iar la 29 aprilie au ocupat oraºul
Tokay. La 1 mai 1919, întreg malul stâng
al Tisei inferioare ºi mijlocii era sub
controlul trupelor române care au trecut
la apãrare „pânã la deplina aranjare a
chestiunii de cãtre Conferinþa Pãcii.“

Numai Banatul românesc a rãmas
încã în regim de ocupaþie prin trupe
franco-sârbe pânã în iulie 1919 când
Diviziile 2 ºi 21 au luat în primire ºi acest
teritoriu.

În luna mai 1919 au fost dezlãnþuite
la Nistru puternice atacuri din partea
trupelor roºii ucrainene ºi ruse
care au fost respinse de cãtre
trupele Diviziilor 9 ºi 10 Infanterie
române, zãdãrnicind planul
comun al guvernelor de la
Budapesta ºi Moscova.

În perioada 11-17 iulie 1919
Consiliul Suprem Aliat a desfãºurat
o serie de tratative cu partea
românã ºi partea ungarã pentru
încetarea ostilitãþilor, organizarea
demobilizãrii ºi retragerea forþelor
pe linia de demarcaþie. Aceste
propuneri nu a fost acceptate de
partea ungarã care lua noi mãsuri
pentru pregãtirea unei ofensive de
proporþii împotriva Armatei
Române. Astfel va începe Bãtãlia
de pe Tisa (20-26 iulie 1919) prin
atacul simultan al trupelor
maghiare în trei sectoare cu lovitura
principalã la centru în sectorul
Szolnok. Ofensiva trupelor
maghiare s-a desfãºurat în zilele
de 20-23 iulie 1919, iar în perioada
urmãtoare, dupã ce acestea au fost
oprite pe tot frontul, a urmat o
contraofensivã româneascã
puternicã, armata maghiarã fiind
dezmembratã, iar trupelor române
deschizându-li-se drumul spre
Budapesta. Contraatacul Armatei
Române s-a dezlãnþuit în zorii zilei
de 24 iulie 1919 desfãºurându-se
cu mare succes pe direcþii

convergente ºi producând o retragere
generalã care a degenerat în panicã.
Toate unitãþile armatei ungare fug spre
podul de la Szolnok aruncând armele ºi
muniþiile din cãruþe. Luptele au fost
reluate în dimineaþa zilei de 26 iulie când
coloanele româneºti au reînceput
înaintarea concentricã spre a-l urmãri pe
duºmanul bãtut, dar ele nu au mai
întâmpinat rezistenþa nici unei armate
duºmane, întâlnind numai mormane
imense de muniþii ºi material de rãzboi.

Înfrângerea armatei ungare pe Tisa
nu putea fi desãvârºitã decât dacã
puterea militarã a Ungariei era nimicitã
în totalitate ºi guvernul maghiar pus în
imposibilitatea de a ne mai ataca. De
aceea, începând cu ziua de 28 iulie,
primele unitãþi române au traversat
Tisa, iar armata ungarã a intrat într-o
derutã completã ºi în degradare. Drumul
spre Budapesta era deschis.

La 1 august 1919, guvernul Bela
Kuhn a predat puterea unui guvern
compus din funcþionari ºi sindicaliºti
condus de Piedl Gyula. În seara zilei
de 3 august 1919, un detaºament de
roºiori români format din 400 de oameni
a intrat în Budapesta unde colonelul
Gheorghe Rusescu a cerut guvernului
ungar sã dispunã încetarea focului.

La 4 august au pãtruns în
Budapesta ºi trupele Diviziei 1 Vânãtori,
iar la ora 18:00 generalul Mãrdãrescu,
comandantul trupelor din Transilvania,
primea, pe bulevardul Andrassy,
defilarea unui detaºament compus din
regimentul 4 Vânãtori ºi alte unitãþi ºi
formaþiuni.

Guvernator al Budapestei a fost
numit generalul ªtefan Holban. În
timpul staþionãrii sale în Ungaria,
Armata Românã nu s-a amestecat în
problemele interne ale acestui stat.

Campania militarã din Ungaria
ne-a costat pierderi foarte mari:
1.880 ofiþeri ºi 11.479 soldaþi din
care 69 ofiþeri ºi 3601 soldaþi
morþi. La 12 noiembrie 1919,
generalul George Mãrdãrescu
semna ultima proclamaþie în
care preciza: „Armata Românã
se retrage. Budapesta va fi
evacuatã. Pãrãsind capitala
Ungariei, România þine a afirma
încã o datã cã în urma atacului
de pe Tisa care a motivat
acþiunea sa militarã, ea n-a fost
cãlãuzitã decât de legit ima
apãrare ºi cerinþele militare.“
Armata Românã s-a retras pe
linia provizorie de frontierã
aºteptându-se hotãrâr i le
Conferinþei de Pace de la Paris.
La 4 iunie 1920, a avut loc
semnarea Tratatului de Pace de
la Trianon.

Înfãptuitã prin voinþa poporului
român ºi garantatã prin sacrificiul
f i i lor sãi, Marea Unire va fi
recunoscutã de cãtre Areopagul
european de la Paris prin tratatele
încheiate ºi semnate de Româ-
nia, Austria ºi Ungaria ºi de cã-
tre alte state ale lumii.  Se
consfinþeºte astfel graniþa de vest
a României, fixatã ulterior pe
teren de cãtre o comisie
internaþionalã imparþialã.

(urmare din p. 17)

Ce dor adânc
Ce dor adânc îmi e de Tine,

Iubitul sufletului meu,
cu toatã inima din mine

Te-aº asculta, Iisus, mereu...

Aº sta mai lângã Tine-ntruna
ca voia Ta sã-nvãþ s-ascult
în orice loc ºi-ntotdeauna

sã vezi cã Þi-o-mplinesc mai mult.

Aº vrea sã Te urmez de-aproape
cu paºi tot mai uºori ºi lini,

sã-mi vezi ºi lacrima-n pleoape
ºi-ale privirilor lumini.

Sã-mi strângi ale iubirii spice
cu boabe mari de aur greu
ºi mii de îngeri sã-i ridice

prinos plãcut lui Dumnezeu.

Presb. Nina RONCEA

Armata Românã ºi Marea Unire
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„Enigmatici ºi cuminþi,
Terminându-ºi rostul lor,
Lângã noi se sting ºi mor
Dragii noºtri, dragi pãrinþi…
Cheamã-i, Doamne, înapoi…“
(Adrian Pãunescu)

Nu ºtiu dacã aceste rânduri vor sã
fie o evocare sau un remember , ci, mai
curând, un gând de rugº ºi de cinstire
pentru cei care ne-au fost, ne sunt încã
ºi ne vor fi pururi „dragii noºtri, dragi
pãrinþi”. Poate ºi una ºi alta, dar, cu
siguranþã, ele curg din inimã ºi din
simþãminte sincere. Ele vor sã exprime
admiraþie ºi respect, dar ºi sã depene
câteva amintiri din vremuri nu prea de
mult trecute.

Gândul meu se întoarce în urmã
cu un sfert de veac când, într-o
frumoasã lunã de septembrie a anului
1984, câþiva adolescenþi (mai curând
copii nerãbdãtori de maturitate)
treceau porþile Seminarului Teologic de
la Mãnãstirea Neamþ. Nu veneau
singuri ci însoþiþi de pãrinþii care, cu
multã cuminþenie ºi sfialã ºi dupã multe
eforturi, nopþi de nesomn, rugãciune ºi
lacrimi, îºi vedeau visul împlinit – acela
de a avea copilul elev la seminar. Era
mare lucru în acele timpuri! Astfel ne-am
întâlnit cu toþii, copii ºi pãrinþi, într-o
primã reuniune, cu bucurie, emoþii,
lacrimi dar ºi inimi împlinite. Printre
aceºtia era ºi cel despre care vor, cu
stângãcie, sã vorbeascã aceste rânduri
ºi care nu mai este (doar fizic) printre
noi cei muritori, deoarece, într-o zi de
mare sãrbãtoare – Sfânta Treime – a
trecut pragul veºniciei – Miron
Aioanei – tatãl colegului ºi prietenului

nostru iubit, pãrintele arhimandrit
Timotei  Aioanei.

Cãutând printre frânturi de gânduri
ºi imagini pãstrate în memorie, îmi
amintesc de Miron Aioanei ca de un
personaj ce ar putea face parte dintr-un
tablou zugrãvit cu iscusinþã ºi meºteºug
de zugravul ce ar dori sã ne vorbeascã
prin culori de valori ºi virtuþi precum:
credinþa ºi evlavia, hãrnicia, bunul-simþ,
cuminþenia, cinstea, corectitudinea,
ospitalitatea, dragostea faþã de
Dumnezeu, oameni ºi frumos,
jertfelnicia. Toate acestea au fãcut parte
din plãmada sufletului celui ce a fost
Miron Aioanei. Cel puþin, noi aºa l-am
cunoscut de când venea la seminar (ºi
se întâmpla destul de des acest lucru)
sã-ºi vadã fiul, fie la început de an, fie în
timpul anului, la sãrbãtori, hramuri, la
serbãri sau cu alte prilejuri. Mereu senin,
zâmbitor ºi plãcut, atât la chip cât ºi la
vorbã, avea cãtre noi toþi un zâmbet, o
vorbã bunã, un sfat. Dacã ar fi fost
posibil, ne-ar fi fost tuturor pãrinte.

I se citea pe chip mulþumirea ºi
bucuria pe care o trãia pentru cã avea
fiul la seminar. Îl simþeai cã ar fi fãcut
orice sacrificiu pentru binele ºi
împlinirea fiului. Parcã revãd aievea
emoþiile, trãirea ºi lacrimile ce-i brãzdau
obrazul, dar ºi bucuria ce le-a trãit
Miron Aioanei atunci când cel ce avea
sã fie mai târziu pãrintele arhimandrit
Timotei, a îmbrãcat haina cãlugãriei la
Mãnãstirea Neamþ. Nu ºtiu cât am
înþeles atunci, dar acum când merg pe
firul amintirilor, realizez mai mult
frumuseþea, importanþa ºi profunzimea
acelor clipe unice. Le-a trãit intens ºi
adânc Miron Aionei, ca, de altfel, toate
momentele importante ale vieþii pline
de bucurii ºi realizãri, dar ºi încercãri.

Grijuliu ca orice pãrinte, sau poate
mai mult, ca fiului sã-i meargã bine la
seminar ºi sã nu ducã lipsã de nimic,
venea adesea la ºcoala nemþeanã; îi
plãcea sã vinã la seminar, mai ales cã
era prilej de a merge ºi la mãnãstiri:
Neamþ, Pocrov, Vovidenia, Sihãstria.
Iubea mãnãstirile, slujbele frumoase de

la hramuri; iubea ºi preþuia slujitorii
Bisericii. Este greu de spus numãrul
celor care i-au trecut pragul în casa
primitoare ºi permanent deschisã de la
Fãlticeni: ierarhi, preoþi, cãlugãri,
cãlugãriþe, seminariºti. Nimeni n-a
plecat „neomenit” din casa sa, pentru
cã avea cu adevãrat un suflet mare.

Ne-am întâlnit cu toþii într-o ultimã
„reuniune”, când, sub cerul parcã trist
(totuºi bucuros cã primeºte la sânu-i
un fiu), într-o zi de iunie, dupã 72 de
ani de viaþã trãitã dupã „Lege”, Miron
Aioanei avea sã plece în cãlãtoria
veºniciei spre Împãrãþia Cerescului
Pãrinte. Pleca înconjurat de flori,
mulþime de slujitori ºi credincioºi,
lacrimi, dar ºi multã dragoste pentru cã
a dãruit în viaþã dragoste. Pleca cu
chipul senin pentru cã în viaþã a înþeles
ºi ºi-a împlinit chemarea.

Poate cã Miron Aioanei nu a fost o
personalitate în înþelesul de dicþionar ºi
accepþiunea largã a cuvântului (nici nu
ºtiu dacã este important acest lucru), însã,
prin firescul vieþii sale de om obiºnuit, dar
totodatã deosebit, aºa cum l-am cunoscut
noi, meritã pãstrat ºi pomenit în sufletele
ºi rugãciunile noastre.

Þine-i, Doamne, lângã noi ºi „fã-i
tineri cum au fost, fã-i mai tineri decât
noi pe pãrinþii care mor!”

Preot Ioan Vasile PANÞIRU

Mãnãstirea Neamþ
Librãria

Mãnãstirea Neamþ
Intrarea în incintã
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Pe când Mântuitorul nostru Iisus Hristos
mergea spre Ierusalim împreună cu ucenicii Săi
şi le dezvăluia acestora ceea ce avea să se
petreacă acolo cu Sine, referindu-Se la Patimile,
Moartea şi Învierea Sa, doi dintre ucenici, Iacov
şi Ioan, cunoscuţi pentru zelul lor, ştim că au
cerut ca să stea unul de-a dreapta şi unul de-a
stânga întru mărirea dumnezeiască a
Mântuitorului, adică în Împărăţia cerească. Atunci
Mântuitorul le-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi
să beţi paharul pe care îl beau Eu, sau să vă
botezaţi cu Botezul cu care Mă botez Eu?” Aceste
cuvinte şi, implicit condiţii, puse de către
Mântuitorul, care se refereau la suferinţele şi
moartea Sa pe cruce, nu i-au înspăimântat pe
cei doi fraţi, iar ei au afirmat că le pot îndeplini.
Dar pretenţia fiilor lui Zevedeu i-a nemulţumit pe
ceilalţi ucenici, care – aşa cum spune Sfânta
Evanghelie – „începură să fie mânioşi pe Iacov
şi pe Ioan”. Mântuitorul continuă însă discuţia şi
spune că a sta de-a dreapta şi de-a stânga Sa
nu este un lucru ce poate fi dăruit, ci unul care se
dobândeşte prin străduinţă şi desăvârşire
sufletească (cf. Marcu X, 35-41).

După cum ştim, cei doi ucenici ai Domnului
„au băut paharul până la capăt”, cum
promiseseră, suferind moarte mucenicească.

Răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos:
„Nu ştiţi ce cereţi!” ne face să ne întrebăm şi noi
dacă ştim ce cerem în rugăciunile noastre, pentru
ca ele să fie cu adevărat ascultate de Părintele
nostru ceresc. Întrebarea este firească şi ar trebui
să şi-o pună orice bun creştin.

Sfânta Scriptură ne dă multe şi felurite
exemple de rugăciuni de cerere care au fost
ascultate de Dumnezeu.

Ezechia, conducătorul israelit, s-a îmbolnăvit
şi proorocul Isaia, fiul lui Amos, i-a prevestit
moartea. Atunci Ezechia s-a rugat Domnului
zicând: „O, Doamne, adu-ţi aminte că am umblat
înaintea feţei Tale cu credinţă şi cu inimă dreaptă
am făcut cele plăcute ochilor Tăi! Şi a plâns
Ezechia cu amar, iar Dumnezeu a auzit
rugăciunea lui Ezechia şi l-a vindecat, adăugând
la numărul anilor săi cincisprezece.” (IV Regi
XX, 1-6)

După moartea regelui David, fiul său,
Solomon, L-a văzut pe Domnul în vis şi Acesta i-a
zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!” Şi a răspuns
Solomon: Dăruieşte robului Tău inimă pricepută
ca să asculte şi să judece pe poporul Tău şi să
deosebească ce este bine de ce este rău! Şi I-a
plăcut Domnului că a cerut aceasta şi a zis
Dumnezeu: Deoarece tu ai cerut aceasta şi n-ai
cerut bogăţie, n-ai cerut sufletele duşmanilor tăi,

ci ai cerut pricepere ca să ştii să judeci, iată, Eu
îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută cum niciunul
n-a avut înaintea ta!” (III Regi III, 4-12)

Din cele două exemple vedem că cererea,
spre a  fi împlinită, trebuie adresată lui Dumnezeu
cu credinţă şi cu inimă dreaptă, iar conţinutul ei
nu trebuie să aibă în vedere satisfacerea
pornirilor egoiste ale celui ce o face. Credinţa a
stat la temelia cererii sutaşului care Îl ruga pe
Mântuitorul să-i vindece sluga, credinţă a dovedit
şi slăbănogul de la Ierusalim, care a aşteptat cu
încredere vindecarea sa timp de 38 de ani.

Sfântul Evanghelist Luca istoriseşte că
„odată fiind Iisus într-un loc şi rugâdu-Se, când a
încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a spus: Doamne,
învaţă-ne să ne rugăm, cum i-a învăţat şi Ioan
pe ucenicii lui!” Şi drept răspuns Mântuitorul Iisus
i-a învăţat Tatăl nostru sau Rugăciunea
Domnească. Aceasta este rugăciunea de cerere
model, în ea fiind strânse ca într-un buchet, un
număr de şapte cereri, care, îndeplinite, ne duc
către mântuire. La fel în Predica de pe Munte,
Mântuitorul îi invaţă pe ucenicii Săi să nu se
asemene celor care rostesc cuvinte fără număr,
crezând că rugăciunea lor va fi ascultată,
precizând: „că ştie Tatăl vostru de ce aveţi
trebuinţă, mai înainte ca să cereţi voi de la El.”
(Matei VI, 7-9)

Deci în rugăciune nu trebuie să cerem slavă
deşartă, bogăţie sau lucruri care privesc o situaţie
privilegiată în societate, mai ales dacă asta ar
presupune o vătămare a semenilor, pentru că
nu am dori lucruri demne de Dumnezeu, ci lucruri
trecătoare. Mai mult, cerând astfel de lucruri, Îl
înjosim pe Dumnezeu, aducându-L la treapta de
slujitor al poftelor noastre, al lăcomiei, al
comodităţii, egoismului şi al vieţii întinate pe care
o ducem în acel moment.

Să cerem deci în rugăciune ceea ce este
bine pentru sufletele noastre şi pentru sufletele
semenilor noştri. Având datoria de a-l iubi pe
aproapele ca pe noi înşine, se impune ca să
ne rugăm pentru binele lui sufletesc şi trupesc.
În rugăciunea Tatăl nostru, pe care o rosteşte
zilnic fiecare bun creştin, cerem să se
sfinţească numele lui Dumnezeu prin viaţa
noastră cucernică şi prin faptele noastre bune,
să vină Împărăţia lui Dumnezeu, să se facă
voia Lui, să avem cele necesare traiului în
mod cinstit şi drept, să primim iertare pentru
păcatele noastre, iertându-i şi noi la rândul
nostru pe cei ce ne greşesc, să ne întărim prin
harul dumnezeiesc ca să nu fim ispitiţi şi să fim
mântuiţi de cel rău, adică de ispita diavolească
şi de ruşinea păcatului.

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de
Aur ne învaţă să ne rugăm „pentru pacea de
sus şi mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea
a toată lumea, pentru ca să fim izbăviţi de tot
necazul, mânia, primejdia şi nevoia, ca să
petrecem viaţa în pace şi fără de păcat”, ca să ni
se trimită „înger de pace, credincios îndreptător,
păzitor al sufletelor şi al trupurilor noastre”, ca să
aflăm la Dumnezeu „milă şi iertare de păcatele şi
de greşelile noastre”, ca să primim „cele bune şi
de folos sufletelor noastre”, să ne petrecem
„cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
pocăinţă”, să avem parte de „sfârşit creştinesc al
vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi
răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui
Hristos”, ca să ajungem la „unitatea credinţei” şi
să ne împărtăşim de Duhul Sfânt.

De asemenea Sfântul Vasile cel Mare, în
rugăciunea de după prefacerea Sfintelor
Daruri, din Liturghia sa, spune: „Pomeneşte,
Doamne pe credincioşii ce stau înainte şi pe
cei ce, pentru binecuvântate pricini nu s-au
întâmplat aici, şi-i miluieşte pe dânşii... cămările
lor le umple de tot binele, căsniciile lor în pace
şi întru unire le păzeşte, pe prunci îi creşte,
tinereţile le călăuzeşte, bătrâneţile le întăreşte,
pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei
risipiţi îi adună, pe cei rătăciţi îi întoarce la
Sfânta Ta Sobornicească şi Apostolească
Biserică; cu cei ce călătoresc împreună
călătoreşte, văduvelor le ajută, pe orfani îi
apără, pe cei robiţi îi izbăveşte, pe cei bolnavi
îi tămăduieşte...  Adu-Ţi aminte, Doamne,
Dumnezeul nostru, de tot poporul Tău şi
împlineşte tuturor cererile spre mântuire.”

Deci rugăciunea de cerere trebuie să adune
cugetul curat împreunat cu evlavia, cu
străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu
mărturisirea greşalelor, cu suspine nevăzute.

Aşadar cunoscând calea arătată de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a cererii celei
bine primite de Dumnezeu, având nădejdea că
orice vom cere în numele Lui, spre preamărirea
Tatălui, se va împlini, să-L rugăm pe Cel
Atotputernic, Dumnezeul milei şi al dragostei,
cu glasul Psalmistului, zicând: „Ia aminte la
glasul rugăciunii mele, Dumnezeul meu, căci
către Tine-mi îndrept rugăciunea mea” (Ps. V,
2). „Doamne, ascultă cererea mea şi pleacă
urechea Ta la rugăciunea mea şi nu trece cu
vederea lacrimile mele” (Ps.  XXXVIII, 16),
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!

Preot Cristian MAZILU
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Voi începe scrierea mea prin a lansa o
întrebare: câţi dintre noi nu am judecat pe alţii
după felul în care se îmbracă şi nu i-am etichetat
după acest aspect?

Mi s-a întâmplat şi mie de multe ori şi chiar
am primit nişte răspunsuri pe care le pot
considera „toiagul şi varga”  lui Dumnezeu, după
cum spune Psalmistul.

De multe ori oamenii se
îmbracă într-un anume fel
pentru că aşa le impune locul
de muncă sau împrejurarea
în care se află ori poate că
vor să iasă în evidenţă prin
ceva, vor să fie priviţi, admiraţi
sau vor să iasă din anonimat
pur şi simplu; ca să nu mai
adăugăm expresii de genul
„aşa e moda…” (spunea o
zicătoare: „Ce porţi, lele,
chelbă-n cap? – Dacă-i
moda, ce să fac?”).

Vă voi povesti două
episoade din viaţa mea , unul
care m-a bulversat ca şi
gândire şi atitudine creşti-
nească, iar un altul care zic
eu, e ca o „urecheală” din
partea Domnului.

Am cunoscut un tânăr
teolog cu aspiraţii înalte care
se vrea serios şi cu un statut
moral neîndoielnic şi la care
m-a frapat felul în care se
îmbrăca: haine tinereşt i
( foarte colorate), ni ţel
neasortate, la modă, şi pantofi
care aduceau mai mult cu
pantofii cântăreţilor care îşi
lipesc bancnote pe frunte.
Conştiinţa mea de creştin îşi
spunea: Nu ai voie să judeci,
fiecare se îmbracă cu ce are
şi cum poate! Dar, mai apoi,
gândindu-mă mi-am spus: Ce
poate fi în mintea unui om
când îşi cumpără astfel de haine şi încălţăminte?
Oare nu pleacă totul dintr-o raportare greşită la
aproapele nostru? Oare nu cumva vrem să
părem altceva decât suntem şi încercăm să ne

ascundem ca şi cum Ochiul Lui nu ne poate
radiografia în orice clipă sufletele?

Mi-a fost ruşine de mine, pentru că îmi
aminteam de anumite momente când îmi
alegeam hainele şi de momentele în care îi
judecam pe alţii…

Un alt episod al vieţii mele legat de această
percepţie s-a petrecut într-un magazin de haine,

bineînţeles… Mă uitam printre umeraşe şi rafturi
şi în magazin îşi fac apariţia un domn şi o doamnă
… serioşi, bine îmbrăcaţi, la a doua generaţie;
doamna, destul de prezentabilă, cu haine la

Presb. prof. Paula CAUTIª,
ªcoala cu clasele I-VIII 1, Oneºti

RUGÃCIUNE
Pãrinte Preaputernic din Cerurile-nalte,

Suprema-ngãduinþã, Tu, Dumnezeul meu,
Lumina biruinþei, stãpânã peste toate,

Primeºte-mã sã plâng umil, la pieptul Tãu.

Învaþã-mã sã fiu precum a fost ºi Petru.
El a strigat la Tine când marea-l îneca

Cãci a avut credinþa cel mai statornic sceptru
ªi a ºtiut cã marea ascultã Vorba Ta.

Învaþã-mã sã cânt, cum David a cântat
Sã cânt numele Tãu nemãrginit ºi sfânt

Sã Îþi slãvesc Lucrarea mereu, neîncetat
Pe apã ºi în aer, deasupra ºi-n pãmânt.

Precum era ºi orbul învaþã-mã sã fiu.
El nu vedea Lumina, însã credea în Ea,
Iar Tu ai pus vedere în ochiul lui pustiu
ªi Calea cãtre Tine s-urmeze, el putea.

Învaþã-mã, Pãrinte, sã mã întorc la Tine,
Sã preþuiesc Cuvântul ºi sfânt numele Tãu.

Sunt pe pãmânt un vierme rãtãcitor prin lume
De nu mã-ntorc la Tine, preabune Dumnezeu.

„ultima modă”, cu părul vopsit blond… ce mai,
doamnă „care se respectă”, ar zice societatea
noastră. Eu, în mintea mea, judecam, mă
credeam corectă şi bună creştină şi gândeam…
„femeie ca toate celelalte, are numai grija părului
şi a unghiilor şi nu mai zic… au luat-o razna
oamenii” . Gândurile acestea aveau să-mi fie
spre ruşine şi întâmplarea spre învăţătură în

momentul când am auzit un
dialog între cei doi: Soţul
spunea: „Hai, dragă, nu vrei
să-ţi iei şi tu o pălărie din asta?,
scoţând la iveală nişte pălării
de pe un raft”. Răspunsul
doamnei a fost unul tranşant:
„Dar ce, dragă, Sfinţii purtau
pălărie?....”

În clipa aceea toate
gândurile mele ş i toate
catalogările şi etichetările mele
făcute vreodată cu referire la
astfel de persoane s-au
transformat în martori ai
acuzării care mă înţepau în
ochi, în obraji şi în tot corpul
meu… Am lăsat privirea în jos,
am părăsit magazinul şi,
mergând pe stradă, nu mai
ştiam cum să-I mulţumesc lui
Dumnezeu pentru lecţia şi
„urecheala” pe care mi le-a
dat. Şi mi-am spus: sunt o
fericită, pentru că Dumnezeu
mă iubeşte. Am promis să
povestesc la cât mai mulţi
oameni pentru a se folosi şi ei
din experienţa mea.

Dacă v-aţi aşteptat să
concluzionez cu ceva să ştiţi
că nu o voi face, dragii mei,
vă las să trageţ i singuri
concluziile şi vă rog să staţi
mai des de vorbă cu propria
conştiinţă şi să meditaţi la tot
ceea ce vi se întâmplă ca să
putem fi „vii” şi nu doar nişte

făpturi care se mişcă în lumea aceasta.



24Nr. 4 / oct - dec 2009 SAREA PÃMÂNTULUI

Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

Culegere ºi prelucrare: preot Florin SMARANDI

Conducerea penitenciarului
Aiud nu renunþã la ideea exterminãrii
lui Mircea Vulcãnescu ºi-l trimite din
nou în izolare la Zarcã, o celulã
neîncãlzitã, în care deþinutii dormeau
direct pe beton. Un tânãr deþinut nu
mai rezistã ºi cade din picioare.
Asistenþa medicalã îi este refuzatã,
iar încã o noapte dormitã pe podeaua
rece l-ar fi ucis. Mircea Vulcãnescu
s-a întins pe beton ºi l-a culcat pe
bolnav peste el. Acesta avea sã-ºi
revinã, dar filozoful se va îmbolnãvi
grav de plãmâni ºi va muri în scurt
timp. Avea 48 de ani ºi a lãsat un
testament simplu, dar care arãta
întreaga concepþie creºtinã de viaþã
a lui Vulcãnescu: „Sã nu ne rãz-
bunaþi!”.

Biografie

S-a nãscut pe 3 martie 1904, la
Bucureºti. Clasele primare le-a fãcut
în Bucureºti, iar gimnaziul la Iaºi ºi
Tecuci, familia sa refugiindu-se din
Capitalã dupã ce aceasta a fost ocupatã
de armata germanã. În 1921 se înscrie
la Facultatea de Filosofie ºi Litere ºi la
Facultatea de Drept din Bucureºti pe
care le terminã în 1925.

A fost profund impresionat de Nae
Ionescu ºi Dimitrie Gusti pe care i-a
avut profesori. Vulcãnescu a plecat în
1925 la Paris pentru studii, dorind sã-ºi
dea un doctorat în drept ºi altul în
sociologie, lucru nerealizat în final.

A colaborat la cele mai renumite
reviste de culturã ale vremii, printre
care amintim doar Cuvântul ,
Criterion , Floare de Foc, Familia etc.

A ocupat numeroase demnitãþi
publice.

Din iunie 1935 a deþinut funcþia de
director general al Vãmilor pânã în
septembrie 1937, când a fost demis

dupã ce a descoperit contrabanda cu
bãuturi ºi þigãri fãcutã de Eduard Mirto,
fost ministru al Comunicaþiilor. Totuºi,
a fost numit director al Datoriei Publice
în acelaºi Minister al Finanþelor.

În anii urmãtori, a ocupat de
asemenea poziþii importante în
administraþia naþionalã: 1940-1941,
director al Casei Autonome de
Finanþare ºi Amortizare ºi preºedinte
al Casei Autonome a Fondului Apãrãrii
Naþionale, pentru ca din 27 ianuarie
1941 sã fie subsecretar de stat la
Finanþe, pânã la 23 august 1944.

8 ani de temniþã grea
pentru „criminalul de
rãzboi” Vulcãnescu

Dupã lovitura de stat din 23 august
1944, a revenit pe postul de ºef al
Datoriei Publice, unde a rãmas pânã
pe 30 august 1948, când a fost arestat
în lotul al doilea al foºtilor membri ai
guvernului Antonescu, calificaþi drept
„criminali de rãzboi”.

La 9 octombrie 1946 a fost
condamnat la opt ani temniþã grea.
Judecarea recursului s-a prelungit pânã
în ianuarie 1948, când instanþa a
menþinut pedeapsa din 1946.

Martiriu. A salvat viaþa unui
deþinut cu preþul propriei vieþi.
Mircea Vulcãnescu a fost considerat
de conducerea penitenciarului Aiud
drept unul din stâlpii rezistenþei din
închisoare ºi prin urmare i-au aplicat
cele mai grele torturi ºi dese izolãri la
crunta Zarcã. Aceasta era o celulã de
exterminare, de 1/4 m, din beton, fãrã
niciun mobilier, deþinutii fiind nevoiþi sã
doarmã direct pe beton.

Pe timpul iernii, geamul Zãrcii era
þinut deschis intenþionat, gardienii
motivând cã geamul este strâmb iar
tâmplarul trebuie sã vinã.

Într-un frig cumplit, fãrã mâncare
ºi apã, îmbrãcaþi doar într-o zeghe
ponositã ºi dormind direct pe beton,
supravieþuirea þinea de ordinul
miracolului. Au fost deþinuþi care au
rezistat în aceastã stare ºi timp de trei
sãptãmâni.

Într-una din astfel de izolãri la
Zarcã a lui Mircea Vulcãnescu, un
tânãr deþinut nu a mai rezistat ºi s-a
prãbuºit din picioare. Asistenþa
medicalã i-a fost refuzatã. Încã o
noapte de dormit direct pe ciment i-ar
fi adus cu siguranþã moartea. Atunci
Mircea Vulcãnescu a fãcut o faptã
demnã de Pateric. Filozoful s-a aºezat
pe ciment ºi l-a culcat pe deþinutul
bolnav peste el.

Acesta avea sã-ºi revinã, dar
Mircea Vulcãnescu se va îmbolnãvi
grav de plãmâni, decedând pe 28
octombrie 1952. Avea 48 de ani ºi a
lãsat un testament simplu, dar care
aratã întreaga concepþie creºtinã
de viaþã a lui Vulcãnescu: „Sã nu
ne rãzbunaþi!”.

Ultimele gânduri

Ziaristul Gabriel Bãlãnescu,
fost coleg de suferinþã la Aiud cu
Vulcãnescu, povesteºte în cartea
„Din împãrãþia morþii” :

„Rând pe rând, celulele se
deschid ºi echipele, gata formate,
sunt îndrumate spre locul de
îmbarcare. Traversând culoar ul
etajului doi, unde ne aflam, îmi arunc
ochii la un deþinut zdrenþãros, care
freca cu terebentinã scândurile.
Mi-au atras atenþia ochii lui mari,
sticloºi ºi îndrãzneala cu care ne
privea, ºtiut fiind cã deþinuþii
politici, atunci când se întâlneau cu

(continuare în p. 27)
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POLIÞIA STAÞIUNII
TÂRGU-OCNA

Compartimentul Proximitate
Agent de Poliþie

George ANTOHE
Telefon: 0234/344145

0727/706944

Nu intraţi în anturaje dubioase şi nu legaţi
prietenii cu persoane care manifestă  un
comportament deviant! Niciodată nu puteţi şti cu
certitudine ce intenţii au persoanele pe care
tocmai le-aţi cunoscut.

Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor
unde se adună persoane dubioase, se consumă
alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc.
Intrând în anturajul acestora puteţi fi determinaţ
să comiteţi infracţiuni sau se deveniţi victime;

Nu consumaţi în mod abuziv băuturi
alcoolice chiar dacă «buzunarul» vă permite
sau prietenii vă îndeamnă – consumul de alcool
nu este numai dăunător sănătăţii, dar generează
şi un comportament agresiv şi neplăcut. Nu
provocaţi şi nu participaţi la scandaluri sau bătăi.
Gândiţi-vă la urmările pe care le pot avea astfel
de manifestări – dintr-o simplă palmă adversarul
se poate dezechilibra şi lovi prin cădere.

Nu ameninţaţi, nu jigniţi, nu vă manifestaţi
superioritatea, ambiţia sau dispreţul; în orice
împrejurare comportaţi-vă civilizat folosind un
limbaj adecvat;

Putem vorbi de violenþa în familie
atunci când prin comportamentul sãu
un membru al familiei pune în pericol
viaþa, sãnãtatea fizicã ºi/sau mentalã
sau libertatea altui membru al familiei
sale.

Ce faci dacã ai devenit victimã a
violenþei în familie?

– Sunã la 112 – anunþã Poliþia ºi
depune o plângere!

– Prezintã-te la Laboratorul de
Medicinã Legalã pentru a-þi fi eliberat
un certificat medico-legal; acesta
dovedeºte leziunile provocate prin
agresiune ºi este important pentru
încadrarea juridicã a faptei;

– Adreseazã-te Direcþiei Generale
Pentru Protecþia Drepturilor Copilului,
dacã sunt copii implicaþi;

– Cere ajutorul organizaþiilor care
oferã consiliere, sprijin, adãpost.

– Nu-þi retrage plângerea!!! Te
amãgeºti crezând în promisiuni ca: nu
te va mai lovi, nu va mai bea… Fã-þi
curaj, dacã nu pentru tine, atunci

pentru copiii tãi! Nu rãmâne în suferinþã…
Viaþa poate fi trãitã ºi altfel!

TE BATE?
Cineva din familie te ameninþã

sau te bate?
Ai ajuns sã-þi fie fricã la tine

acasã?
Cautã ajutor!

Dacã violenþa fizicã s-a produs,
mergeþi la Serviciul medico-legal în
maximum 48 de ore de la producerea
agresiunii pentru constatarea acesteia
ºi eliberarea unui certificat medico-legal.

Anunþaþi cea mai apropiatã secþie de
Poliþie. Pentru ca Poliþia sã vã poatã
apãra de repetarea violenþelor, este
necesar sã depuneþi o plângere.

Dacã în continuare vã simþiþi în
pericol, Poliþia vã poate îndruma spre
adãpostul cel mai apropiat. În fiecare
judeþ sunt înfiinþate astfel de adãposturi.
Acolo veþi putea beneficia (dumnea-
voastrã ºi copiii dumneavoastrã) de

cazare pe o perioadã determinatã,
masã, asistenþã psihologicã, juridicã,
medicalã, ºi chiar de asistenþã juridicã
în instanþã.

În cursul urmãririi penale sau a
judecãþii, instanþa de judecatã, la
cererea victimei sau din oficiu, ori
de câte ori existã probe sau indicii
temeinice cã un membru de familie
a sãvârºit un act de violenþã cauzator
de sufer inþe f iz ice sau psihice
asupra unui alt  membru, poate
dispune, în mod provizoriu, mãsura
interzicerii agresorului de a reveni la
locuinþa familiei.

Evitaţi portul şi deţinerea asupra voastră de
cuţite, şişuri, pumnale sau alte obiecte tăietoare,
care de cele mai multe ori vă aduc neplăceri.

Respectaţi regulile de circulaţie – puteţi
conduce autovehicule numai după vârsta de 18
ani şi după ce posedaţi un permis de conducere
corespunzător.

Pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor,
vă recomandăm:

– După lăsarea întunericului încercaţi să vă
deplasaţi în grup, să vă alegeţi cu grijă traseul,
evitând locurile pustii, parcurile şi zonele
neluminate;

– Nu urcaţi în autoturismul persoanelor pe
care nu le cunoaşteţi;

– Cea mai bună armă de apărare în cazul
unui atac este strigătul;

– Evitaţi dialogul şi discuţiile în contradictoriu
cu persoane necunoscute sau în stare de
ebrietate;

– Nu ripostaţi la agresivitatea verbală, evitaţi
agresiunea fizică, ocoliţi grupurile de persoane

aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau cele
care manifestă un comportament agresiv şi nu fiţi
solidari cu cei care provoacă manifestări violente;

– Nu purtaţi ostentativ obiecte de mare valoare
(lanţuri, inele, brăţări, ceasuri) care sunt tentante
pentru infractori;

– Consumul băuturilor alcoolice vă poate
transforma în victimele unor evenimente rutiere
sau puteţi deveni subiectul altor infracţiuni: tâlhării,
vătămări corporale, violuri etc.;

– Aveţi grijă deosebită pentru ţinuta
vestimentară: să nu fie prea excentrică,
provocatoare sau excesiv de luxoasă;

– Respectaţi regulile de circulaţie – este
păcat să deveniţi victima unui accident rutier.

Victimă poate fi oricine! Ori de câte ori
sesizaţi comiterea unor infracţiuni îndreptate
împotriva voastră sau a celor din jur, nu ezitaţi să
anunţaţi poliţia.

Nu uitaţi! Poliţistul este prietenul vostru care
vă poate proteja şi de la care puteţi primi oricând
sprijin sau un sfat. Apel unic de urgenţă: 112
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Preot capelan Paul Vamanu

Unul dintre conceptele care
conteazã pentru existenþa fiinþei
umane este cel de fericire. Aºa am
fost creaþi de cãtre Dumnezeu,
mereu în cãutarea fericirii, mereu
dornici de a ne acoperi sufletul de
ea. Deºi este o noþiune abstractã,
fiecare om îi înþelege sensul ºi
depune eforturi susþinute pentru ca
sã obþinã aceastã stare. De multe ori
omul trece peste orice considerente,
fie ele de ordin moral, religios sau
social ºi încalcã legea, divinã ºi
umanã, pentru a fi fericit. De prea
multe ori a fi fericit înseamnã pentru
mulþi a acumula diverse bunuri
materiale care, cred ei, întreþin
fericirea. Dobândirea de prea multe
bunuri, aºa cum vedem cã se
întâmplã într-o societate de consum,
nu aduce fericirea ºi nici nu o
întreþine. Mulþi au ajuns la închisoare
pentru cã s-au lãsat amãgiþi de
perspectiva unui câºtig material
imediat ºi uºor. Alþii obþin un lucru
mult râvnit dupã multe stãruinþe
despre care cred ei cã este aducãtor
de fericire, însã, o datã obþinut
acesta fie nu mai este la fel de im-
portant, fie se vrea mai mult. Fericirea
devine astfel o himerã care dispare
la cea mai micã iluzie cã este obþinutã.

Vechile civilizaþii vorbesc despre
zbuciumul omului cãutãtor al fericirii,
care transformã acest lucru în
principala preocupare existenþialã.
Cu toþii vorbesc de imposibilitatea
atingerii acestui deziderat, pentru cã
omul nu poate rezolva cu lucruri
materiale probleme spirituale. Trist

este cã omul modern nu a învãþat
nimic din înþelepciunea strãmoºilor,
pentru cã persistã în aceastã falsã
cãutare a fericirii adevãrate prin
acumularea de bunuri materiale. Cel
ce nu le are viseazã cã o datã
obþinute va obþine fericirea, cel ce le
are vrea mai mult ca sã fie fericit.

Sfânta Scripturã vorbeºte
despre fericire foarte des, direct sau
indirect. Oamenii se considerau
fericiþi dacã aveau copii, dacã era
pace ºi trãiau în înþelegere. Iov este
fericit atunci când are bogãþii, familie
ºi prieteni ºi îºi pãstreazã optimismul
ºi credinþa la greu când toate
acestea pier ca un fum.

Adevãrata fericire a fost
experimentatã de cãtre protopãrinþii
neamului omenesc în grãdina raiului.
Acolo fericirea era condiþionatã doar
de ascultarea poruncilor divine ºi de
împlinirea voii cereºti. Atunci când
apare neascultarea toate acestea
pier, iar dobândirea fericirii devine o
necesitate aparent imposibil de
obþinut.

Noul Testament cuprinde multe
referiri la fericire ºi la felul în care
aceasta se poate obþine printre care
o pildã a bogatului cãruia îi rodeºte
þarina din belºug (Lc 12,16-21), dar
ºi întrebarea tânãrului învãþat (Mc
10,17-23) care întreabã ce îi mai
lipseºte (pentru a fi fericit). Unul
crede, în mod greºit, cã acumularea
de bogãþii îi poate mulþumi ºi ferici
sufletul, iar celãlalt, deºi împlinitor al
Legii, ºtie cã îi lipseºte ceva. Când
Iisus Hristos îi spune cã trebuie sã

renunþe la balastul bogãþiei
materiale pentru a dobândi viaþa
veºnicã (fericirea adevãratã, Raiul)
se întristeazã ºi pleacã.

Toþi pãrinþii ºi scriitorii Bisericii
vorbesc despre fericirea cea
adevãratã împlinitã prin urmarea lui
Hristos ºi mântuirea sufletelor
noastre. Fiind o stare sufleteascã,
fericirea se obþine folosind bunurile
materiale ca pe o pârghie ºi nu ca
pe un scop în sine. Cu cât ne
smerim trupeºte cu atât ne înãlþãm
duhovniceºte.

În timpuri mai apropiate zilelor
pe care le trãim, Biserica a avut
personalitãþi care, deºi au suferit
iadul temniþelor regimului ateu ºi
se aflau în încercãri grele, erau
fericiþi pentru cã Îl câºtigaserã pe
Hristos. O viaþã trãitã cu Hristos,
pentru Hristos, este adevãrata
fericire. Hristos Însuºi a venit
fericit  pe acest pãmânt sã Se
jertfeascã pe Sine ºi sã ne ofere
fericirea pierdutã a Raiului ceresc.
Despre aceste lucruri minunate se
poate citi în multe cãrþi duhov-
niceºti printre care ºi Jurnalul
fericirii  al lui Nicolae Steinhardt,
monahul de la Rohia, care a trecut
prin cuptorul temniþelor vechiului
regim.

Fericirea poate fi experimentatã
încã din aceastã viaþã, încã de acum,
dacã efortul fiinþei noastre se va
îndrepta spre o viaþã în care Hristos
are ultimul cuvânt ºi în care bunurile
materiale nu sunt totul ºi nu meritã
sã ne sacrificãm pentru ele.
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un alt deþinut, sau grup de deþinuþi,
era obligat sã priveascã în pãmânt.
Am trecut chiar pe lângã el. Era
Mircea Vulcãnescu.

Îmi ºopteºte: „mergeþi la
muncã”. În privire i-am surprins un
fel de bucurie, îmbinat cu
amãrãciune. Aplecat, îngenunchiat
pe duºumea, doar ochii ºi fruntea,
care mi-a pãrut nimbatã, îl mai
aminteau pe cel de altãdatã.
Corpolenþa lui era redusã la un
schelet, îmbrãcat în haine vãrgate.
Coloana vertebralã se observa prin
zeghea de puºcãriaº.

Mircea Vulcãnescu, una din cele
mai strãlucite inteligenþe ale
generaþiei dintre cele douã
rãzboaie, fost Subsecretar de Stat la
Finanþe, fusese condamnat la 8 ani
de muncã silnicã, pentru „aservirea
economicã a României, Reichului
nazist”.

...Mai târziu - îmi este greu sã-mi
amintesc anul - am stat de vorbã cu
un fost secretar de la YMCA - filiala
Bucureºti - Zahiernic, în braþele
cãruia a murit Mircea Vulcãnescu.
Zahiernic mi-a mãrturisit urmã-
toarele: Mircea Vulcãnescu avea o
cavernã la plãmânul stâng.

Mircea Vulcãnescu aflase de la
alþi deþinuþi cã cei cu cavernã la
plãmânul stâng mor în timpul
somnului. Voinþa de a avea
conºtiinþã a tot ce se petrece cu el
era atât de mare, încât fãcea eforturi
supraomeneºti sã nu doarmã - ceea
ce îi slãbea mult rezistenþa.
Îngrijirea medicalã îi era redusã la
cîteva aspirine pe zi ºi nici acestea
în fiecare zi. Cu toate cã fusese
internat în ultima fazã a bolii în
infirmeria penitenciarului, n-a
primit nici o medicaþie specificã.
Medicamentele strãine, care erau în

depozitul infirmeriei, erau folosite
numai pentru îngrijirea delatorilor
sau a celor de la dreptul comun,
adicã a criminalilor de rând.
- ªi-a dat duhul, mi-a mãrturisit
Zahiernic, în braþele mele, cu
ultimele cuvinte: „Spuneþi-i Aninii sã
mã ierte!” (Este vorba de Anina
Rãdulescu-Pogoneanu, care a fost
prima lui soþie.)

Asasinarea lui Mircea Vulcã-
nescu ºi a lui George Manu au fost
douã dintre cele mai monstruoase
asasinate de la Aiud.

Ion Constantinescu-Mãrãcineanu,
povesteºte în articolul „Ultimele
clipe ale lui Mircea Vulcãnescu”
publicat în revista Memoria:

„Rostul meu în viaþã s-a
terminat. Am început o operã, dar
n-am fost în stare s-o duc pânã la
capãt. Am predat la o catedrã pe
care am pãrãsit-o tocmai în clipele
în care trebuia sã fiu prezent. M-am
despãrþit de studenþii pe care-i
iubeam tocmai în cele mai dureroase
momente ale istoriei.

Am crezut cã mi-am fãcut
datoria ca cetãþean faþã de aceastã
þarã hãituitã ºi jefuitã cu
neruºinare, faþã de acest neam
însângerat. M-am înºelat. N-am fost
decât un vanitos. Am þinut sã vin aici
lângã cei în suferinþã, cei care au
visat libertatea ºi-au sângerat
pentru ea. Studenþii mei nu mai pot
aºtepta nimic de la mine, o biatã
epavã ce se târãºte pentru ultima
picaturã de viaþã.

Strãdaniile mele la altarul
culturii s-au dovedit a fi zadarnice.
Potentaþii vremii n-au nevoie de
culturã. Pseudocultura ºi-a întins
tentaculele ca o caracatiþã. Nu ºtiu
ale cui pãcate îndurã acest neam
ospitalier. Boala mi-a mãcinat ºi

ultima fãrâmã de vlagã. Sunt la
capãtul puterilor. Mã vedeþi în ce
hal am ajuns. O caricaturã de om.
Charon mã aºteaptã sã mã treacã
Styxul.

Corbii  sunt  gata sã mã
însoþeascã.  Privi þ i - i  cum dau
rotocoale croncãnind în vãzduh.
Mã doboarã tãcerea asta.  Mã
ucide suferinþa prin care trec
prietenii de celulã. ªtiu cã mã
despart de ei. Îi rog sã mã ierte
cã-i pãrãsesc.

Principalele publicaþii
ale lui Vulcãnescu:

Teoria ºi sociologia vieþii
economice. Prolegomene la studiul
morfologiei economice a unui sat (1932)

În ceasul al 11-lea (1932)
Cele douã Românii (1932)
Gospodãria þãrãneascã ºi

cooperaþia (1933)
Rãzboiul pentru întregirea neamului

(1938)
Înfãþiºarea socialã a douã judeþe

(1938)
Dimensiunea româneascã a

existenþei (1943)

(urmare din p. 24)
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Parcul Mãgura

Iatã, încã un an se apropie de sfârºit.
A fost un an greu pentru toatã lumea. ªi
pentru noi a fost greu, dar eforturile
noastre pentru binele cetãþenilor oraºului
au dat rezultate ºi  putem sã ne bucurãm
împreunã de acestea. Ne face mare
plãcere sã vi le prezentãm.

Reþelele de alimentare cu apã
potabilã din azbest ºi fontã, din zona
centralã a oraºului, între str . Mihai
Eminescu ºi str. Maior Roºiþã, au fost
înlocuite cu altele din PEDH pe o
lungime de peste 8600 ml prin proiectul
„Reabilitarea reþelei de alimentare cu
apã potabilã în staþiunea turisticã Tg.
Ocna, Judeþul Bacãu“ finanþat cu
fonduri europene prin programul
PHARE 2005. Mai sunt de realizat mai
putin de 10 % din lucrãri ºi sperãm ca
executantul sã respecte atât condiþiile
de calitate cat ºi termenul de predare,
respectiv sfârºitul lunii ianuarie 2010.

Zona de agrement din Parcul Mãgura
(cele douã piscine, pista de rotile, aleile
ºi dotãrile cu mobilier urban) a fost pusã
în funcþiune încã din vara acestui an, de
aceasta bucurându-se un numãr
semnificativ dintre locuitorii oraºului, ai
localitãþilor învecinate, dar ºi turiºtii care
au ales sã-ºi petreacã un timp pe aceste
frumoase meleaguri.

Sunt în faza terminalã lucrãrile de
racordare la reþeaua de alimentare cu
gaze naturale a bazei de tratament din
parc, fiind finalizatã licitaþia pentru Staþia
de Reglare Sector , achiziþia acesteia
urmând a se realiza pânã la sfârºitul
acestui an. Executarea legãturii la reþeaua
de gaze a oraºului ºi a probelor de
presiune rãmâne o chestiune de câteva

zile aºa încât credem cã sfârºitul de an
va gãsi baza de tratament în stare
perfectã ºi completã de funcþionare.

Se lucreazã pe str. Victoriei la blocul
F13 ce se construieºte cu fonduri de la
ANL, cele 48 de unitãþi locative urmând
a fi închiriate tinerilor. Blocul va fi terminat
în anul 2010, din bugetul local urmând a
fi asiguratã plata pentru utilitãþi: alimentare
cu apã, canalizare, gaze, încãlzire, energie
electricã. Sperãm ca rãbdarea celor care
nu au încã o locuinþã, dar au solicitat
aceasta ºi întrunesc criteriile stabilite de
actele normative specifice, va fi rãsplãtitã
anul viitor prin repartizarea unor spaþii de
locuit generoase cu dotãri ºi utilitãþi dintre
cele mai moderne.

Am fost totdeauna aproape de dorinþele
cetãþenilor, de aceea, în ultimele luni, am
procedat la repararea unor strãzi pietruite,
a unor trotuare, a igienizãrii ºanþurilor ºi
râurilor interioare. La propunerea Primarului
oraºului – Doamna Ec. Floarea Ivanof –,
Consiliul Local a aprobat asocierea cu
Consiliul Judeþean Bacãu pentru asfaltarea
celor 2700ml  aferenþi strãzii Galean pânã
la limita administrativã spre comuna
Bârsãneºti. Am întocmit mãsurãtorile ºi
ridicãrile topografice pentru acest tronson,
iar în prezent se lucreazã la proiectul tehnic
de execuþie. Aceste activitãþi precum ºi
obþinerea avizelor de specialitate vor fi
suportate financiar din bugetul local al
oraºului nostru, lucrarea efectivã urmând
a fi realizatã, sperãm noi, anul viitor ºi va fi
achitatã de cãtre Consiliul Judeþean Bacãu.

Pentru locuitorii din cartierul Pãcuri,
trecerea râului Trotuº „într-o colivie“ va
rãmâne o amintire, pentru cã podul distrus
la inundaþiile din vara anului 2005 va fi în

curând finalizat. Finanþarea lucrãrilor la
acest pod  se face din fonduri provenite
de la Guvernul României prin  programul
de refacere al infrastructurii aprobat prin
Ordonanþa de Guvern nr. 7/2006 precum
ºi din fonduri de la bugetul local.

Au fost montate toate grinzile, se
lucreazã la placa de monolitizare a
suprastructurii, asfaltarea podului
rãmânând o problemã care depinde în
principal de condiþiile atmosferice. Dacã
acestea vor fi prielnice, constructorul ar
dori sã le ofere locuitorilor din acest cartier
cel mai frumos dar de sãrbãtori, podul
atât de mult dorit de mai bine de 4 ani!

ªi pentru cã sãrbãtorile de iarnã vin
totdeauna cu bucurii, daruri ºi luminã,
edilii au împodobit oraºul cum au ºtiut
mai bine ºi mai frumos cu mii de becuri
multicolore, ca dar pentru locuitorii sãi.
Oraºul este o feerie de luminã ºi culori
ºi pare rupt dintr-un basm frumos! Fie
ca în acest basm sã gãsim cu toþii liniºte,
sãnãtate, bucurii ºi împliniri!

 La ora bilanþului, mulþumim
Consilierilor locali, cetãþenilor oraºului dar
ºi colaboratorilor noºtri – societãþi
comerciale ºi instituþii – fãrã de care
iniþiativele noastre nu ar fi putut deveni
realizãri. Sperãm ca proiectele noastre sã
rãspundã aºteptãrilor dumneavoastrã.

Anul 2010 sã ne gãseascã pe toþi în
piaþeta din centrul oraºului, la focul de
artificii, sã putem împreunã sã ne
bucurãm de clipe minunate!

Primarul oraºului, Doamna Ec.
Floarea Ivanof vã ureazã tuturor „La
mulþi ani!“


