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Duminica stâlpãrilor inundã sufletul cu
bucurie nepãmânteanã, deºi osteneala
postului ne îndreaptã spre austera
Sãptãmânã a Patimilor Domnului cu
profundul sentiment al vinovãþiei pentru
moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu.
Profeþia bucuriei rostitã de Zaharia în
aceastã zi s-a împlinit: „Bucurã-te foarte,
tu, fiica Sionului, rosteºte-te’n strigare,
tu, fiica Ierusalimului: Iatã, Împãratul tãu
vine la tine drept ºi El Însuºi Mântuitor,
blând ºi cãlare pe asin ºi pe mânz tânãr“
(Za 9, 9). Prevestirea intrãrii triumfale a
lui Iisus în Ierusalim era cunoscutã în
mediul iudaic ca sfârºit al vremii de
opresiune ºi eliberare de sub tirania
robiilor succesive care-au uzurpat treaptã
cu treaptã slava lui Israel.

Textul Apostolului din Duminica
Floriilor, de la Filipeni 4, 4-9, ne dã cheia
duhovniceascã pentru a putea pãtrunde
înþelesurile tainice ale bucuriei mai

„Cãci ce-i foloseºte omului sã
câºtige lumea întreagã, dacã-ºi
pierde sufletul? Sau ce ar putea sã
dea omul în schimb pentru sufletul
sãu.” (Marcu VIII, 36-37)

Nu ºtim dacã au fost sau vor fi
vreodatã rostite asemenea cuvinte clare,
dar totodatã cutremurãtoare referitoare
la aceastã „mare tainã a chipului lui
Dumnezeu în om”, care este sufletul, ºi
la valoarea lui nemãsurabilã ºi
neechivalentã cu nici un fel de mãsurã

sau comoarã lumeascã. Cãci, într-ade-
vãr, cu ce am putea compara sufletul
folosind paradigme din lumea aceasta?
Oricât ne-am strãdui nu vom gãsi nimic
în lumea materialã care sã-l egaleze în
valoare, sã-l depãºeascã în însemnãtate
sau sã-l înlocuiascã. Puþine cuvinte,
simple, dar precise, fãrã echivoc, rostite
de Mântuitorul: „Ce ar putea da omul în
schimb pentru sufletul sãu?” Rãspunsul
este tot atât de precis, clar, simplu:
NIMIC nu ar putea da omul în schimbul
sufletului, pentru cã sufletul nu este

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

Precum ºtim, nu toþi s-au bucurat
de Iisus. Unii au cãutat sã-L ucidã de
mic, alþii L-au rãstignit fiindcã îi încurca
sau L-au prigonit. În veacurile VIII-
IX au fost unii care voiau cu sãlbãticie
sã-I distrugã icoana, ei prigonind ºi
omorând mulþi credincioºi, mai ales
cãlugãri. Dar s-au stins ca fumul
odatã cu Sinodul al VII-lea Ecumenic

Marele Post are o structură liturgică şi
tradiţională minunată. Fiecare zi sau săptămână
are un sens aparte, simbolic. Semnificaţia
fiecărui timp liturgic vine de la Duminica ce
începe săptămâna, iar săptămânile devin trepte
care duc spre lumina Paştelui.

Cum am arăta mai sus,. Postul Mare
începe cu o perioadă pregătitoare. Prima

(din Pastorala Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române,
la Duminica Ortodoxiei - 2010)

(continuare în p. 7) (continuare în p. 7)
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presus de fire izvorâte de apropierea Domnului de Sfintele
Patimi. Când Sfântul Apostol Pavel cheamã la bucurie
necurmatã, are ca temei al invitaþiei realitatea cã „Domnul este
aproape“, la uºã. Cuvintele bucurie ºi pace, întâlnite în textul
citat, decoreazã entuziasmul gloatelor de galileeni veniþi la
praznic ºi care, stând îngrãmãdite pe muntele templului,
deodatã se înºiruirã pe cãrarea ce ducea spre Betfaghe,
presãrând drumul cu ramuri, dupã un obicei oriental. De cealaltã
parte, Apostolii împreunã cu Iisus, ajungând pe muntele
Eleonului, zãrirã, în splendoarea oraºului etern cu templul
strãlucind în razele soarelui de dimineaþã, coloana de pelerini
aninând ramurile bucuriei ºi strigând: „Osana Fiul lui David,
binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!“ Dar ce
altceva decât sosirea mântuirii nu aºtepta omenirea! Cã
«Osana» înseamnã «mântuieºte» ºi ecourile acestui strigãt
se rãsfrânse în aºteptãrile îndelungi ale pelerinilor la Templul
Legii, umplându-i de imensã bucurie cã Domnul este aproape.

Praznicul Intrãrii Domnului în Ierusalim aduce Bisericii
aceeaºi bucurie sfântã cã Domnul este gata sã ne rãscumpere
din pãcat ºi din moarte. Fila de sinaxar a Praznicului ne invitã
la pãtimire cu Hristos, însoþire în suferinþã ca preambul la cea
în slavã: „Cu milostivirea Ta cea negrãitã, Hristoase, Dumnezeul
nostru, fã-ne pe noi biruitori patimilor celor necuvântãtoare ºi
ne învredniceºte sã vedem ºi biruinþa Ta cea luminatã asupra
morþii ºi învierea cea luminatã ºi de viaþã purtãtoare ºi ne
miluieºte pe noi“ (Triod). Iar Sfântul Apostol Pavel îi scrie
ucenicului iubit Timotei acelaºi adevãr al vieþuirii în eternitate
cu Domnul: „Dacã’mpreunã cu El am murit, împreunã cu El
vom ºi via. Dacã rãbdãm împreunã cu El vom ºi împãrãþi“ (II
Tim 2, 11-12). Rãbdarea ºi moartea împreunã cu Mântuitorul
înseamnã asumarea pas cu pas a Patimilor Sale.

Din punct de vedere liturgic, aceastã împreunã-pãtimire cu
El se aratã cum nu se poate mai limpede în scara deniilor, acest
urcuº ostenitor ce începe cu sfânta ºi marea zi Luni în cadrul
cãreia Denia de duminicã seara – care de fapt înseamnã utrenia
zilei de Luni – contureazã începutul Patimilor lui Hristos cu
amintirea lui Iosif cel prea frumos asemãnat profetic cu Domnul
Care a fost pizmuit la fel de cei din neamul lui ºi de Iuda care,
pentru treizeci de arginþi, L-a vândut. Dar, din mormânt înviind,
Domnul împãrãþeºte peste tot Egiptul pãcatului, dându-ne nouã
pâinea cea cereascã, adicã Trupul Sãu cel de viaþã purtãtor. Pe
de altã parte, la aceeaºi Denie, în amintirea smochinului lipsit
de roade este vãditã neputinþa nu atât a sinagogii iudaice cât a
sufletului Umanitãþii deºert de roadã duhovniceascã ºi care, dacã
nu-ºi cunoaºte vremea mântuirii, a doua zi, adicã dupã moarte,
va cunoaºte blestemul uscãciunii veºnice.

Denia de luni seara, adicã utrenia din sfânta ºi marea zi
Marþi, ne urcã pe a doua treaptã a scãrii, amintindu-ne cum
trebuie sã aºteptãm pe Mirele Care vine în miezul nopþii: „Pe
Mirele, fraþilor, sã iubim, candelele noastre sã le grijim, întru
bunãtãþi strãlucind ºi în credinþã dreaptã…“ Atmosfera este
paradoxalã. Ne gândim la Patimile cele înfricoºãtoare, dar
cântarea liturgicã este de nuntã. Luni seara, Mirele aduce cuvânt
despre cum sã-L aºtepte Mireasa, Biserica Lui. Dar
cine poate spune cã are candela aprinsã din fapte

SCARA
DENIILOR
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bune ºi untdelemn de
împãrtãºire din destul în vasele

sufletului? Ci „Mire, Acela ce eºti mai
frumos cu podoaba decât toþi oamenii,
(…) dezbracã-mã de chipul greºelilor mele
cel ticãlos prin împãrtãºirea patimilor Tale“
(stihirã a Stihoavnei).

Denia de marþi seara, adicã utrenia
din sfânta ºi marea zi Miercuri, ne poartã
pe a treia treaptã a scãrii, cea în care
pomenim ungerea cu mir a Domnului de
cãtre femeia cea pãcãtoasã. Mirele Se
pregãteºte de nuntã înveºmântându-ªi
trupul cu haina de mir de mare preþ a
pocãinþei vameºilor ºi desfrânatelor. Dar
ºi cu ticãloºia Iudei care „s-a legat cu
mânia, aducând în loc de mir rãutate
împuþitã“ (stihirã la Laude).

Denia de miercuri seara, adicã utrenia
din sfânta ºi marea Joi, aduce rãspunsul
Mirelui faþã de faptele Miresei: spãlarea
picioarelor, Cina cea de Tainã, Rugã-
ciunea din Ghetsimani ºi dãruirea totalã
spre Patimi a lui Hristos prin actul vânzãrii
sãvârºit de Iuda. Dupã milenii de
aºteptare, Însuºi Hristos Se dezbracã de
Slava Sa ºi, fãcându-Se asemenea slugii,
îi învaþã pe Apostoli tãcerea în faþa tainei
Întrupãrii Sale. Doar spãlaþi cu apa
învãþãturii duhovniceºti ieºitã din izvorul
vieþii vor fi vrednici pentru o Tainã ºi mai
înaltã, aceea a instituirii Euharistiei.

Denia de joi seara, adicã utrenia din
sfânta ºi marea Vineri, treapta penultimã
a scãrii, pune în luminã întunecatul
rãspuns al oamenilor la dragostea Mirelui.
Slujba sfintelor ºi mântuitoarelor Patimi
adesea este înþeleasã astãzi ca povestire
a rãutãþii celor de demult ºi vãduvirea, ce
încã se mai obiºnuieºte în unele locuri, a
credincioºilor de primele trepte ale scãrii
deniilor se face, paradoxal, apanaj al
împietririi ºi neînþelegerii actului nupþial al
Crucii. Înþelegem dar de ce este atât de
important sã purcedem la Sãptãmâna
Patimilor cu prima Denie, cea de duminicã
seara, cã nu poþi sãri pe o treaptã
superioarã a scãrii Patimilor dacã nu urci
pe rând una câte una. Cu sfialã, cu grijã,
cu evlavie, cu bucurie. Vãzând în fiecare
dintre cei din jur pretendenþi la înviere.

Denia de vineri seara, adicã utrenia
din sfânta ºi marea Sâmbãtã, este de
fapt o slujbã de înmormântare. Coborât
de pe Cruce, la momentul Vecerniei de
mai înainte, Mirele este plâns ºi aºezat
în Mormânt. „În mormânt cu trupul, în iad
cu sufletul, în rai cu tâlharul ºi pe scaun
cu Tatãl ºi cu Duhul“ este Iisus Hristos.
Scara deniilor se întinde peste istorie
unind închipuirea cu realitatea ºi devenind
ea însãºi întruparea visului Patriarhului
Iacov la Betel.

Aceste cuvinte le auzim mereu la
Sfânta Liturghie, când suntem chemaþi
sã ne împãrtãºim… Pãcat însã cãci
creºtinii rãmân insensibili la aceastã
invitaþie…

La fiecare Sfântã Liturghie, Hristos,
prin gura preotului, Se oferã zicând:
„Luaþi mâncaþi, acesta este trupul
Meu… ºi …beþi dintru acesta toþi,
acesta este sângele Meu…”, iar
creºtinii rãmân indiferenþi…

Atunci ne întrebãm pentru ce mai
sãvârºim Sfânta Liturghie în fiecare
Duminicã ºi sãrbãtoare?

Mântuitorul, în Evanghelia dupã
Ioan, capitolul VI, ne spune: „Adevãrat,
adevãrat vã spun: Dacã nu veþi
mânca Trupul Fiului Omului ºi nu veþi
bea Sângele Lui, nu veþi avea viaþã
întru voi. Cel ce mãnâncã Trupul
Meu ºi bea Sângele Meu are viaþã
veºnicã, ºi Eu îl voi învia în ziua de
apoi . Cãci Trupul Meu este
adevãratã mâncare ºi Sângele Meu
adevãratã bãuturã. Cel ce mãnâncã
Trupul Meu ºi bea Sângele Meu
rãmâne întru Mine ºi Eu întru El”
(Ioan VI, 53-56).

Se vede clar din aceste cuvinte cã
Mântuitorul doreºte sã intre în
comuniune cu noi, pentru ca noi sã
dobândim viaþa cea veºnicã.

Sfinþii Pãrinþi au vãzut în aceasta cã
scopul Sfintei Liturghii este împãrtãºirea
clerului ºi a credincioºilor mireni cu
Trupul ºi Sângele Domnului. Ei nu
concep participarea la Sfânta Liturghie
fãrã împãrtãºire.

Aceastã regulã este foarte veche,
chiar de origine apostolicã.

Sfântul Ioan Gurã de Aur, în Omilia
a III-a la Efeseni, zice: „În zadar se
sãvârºeºte Liturghia în fiecare zi dacã
nu vã împãrtãºiþi. Acestea le spun nu
ca sã vã împãrtãºiþi oricum, la
întâmplare, ci ca sã vã faceþi vrednici.”
Iar în alt loc zice: „Mulþi dintre voi se

împãrtãºesc din Jertfa aceasta o singurã
datã în cursul anului, alþii de douã ori, iar
alþii de mai multe ori.”

Sfântul Chiril al Ierusalimului spune
cã împãrtãºirea la fiecare Liturghie este
obligatorie pentru cã noi înºine cerem
acest lucru în rugãciunea „Tatãl nostru”.
„Pâinea noastrã cea spre fiinþã dã-ne-o
nouã astãzi” (Matei VI, 11) se referã
tocmai la faptul de a ne învrednici sã ne
împãrtãºim în acea zi cu „pâinea care
se pogoarã din cer” ºi care este spre
fiinþã, adicã spre viaþã veºnicã.

În trecut, în primele patru secole,
creºtinii fãrã impedimente se
împãrtãºeau la fiecare Liturghie, dar
aceastã evlavie a început sã scadã chiar
din secolul al IV-lea.

Sfântul Ioan Gurã de Aur zicea:
„Aceastã scãdere a râvnei pentru
împãrtãºire deasã este o trândãvie a
omului care nu mai dorea sã ducã o viaþã
în curãþie ºi înfrânare pentru a se putea
împãrtãºi mai des.”

Sfântul Chiril al Alexandriei vede în
aceastã „fugã de împãrtãºire” o iscusitã
lucrare a diavolului. „La început, când
omul (Adam) încã nu era vrednic de
mâncare, diavolul l-a fãcut sã mãnânce,
iar acum, când Hristos ne-a fãcut
vrednici de mâncare, diavolul încearcã
sã ne îndepãrteze, adicã el lucreazã tot
timpul contra.”

Cu timpul, Sfinþii Pãrinþi au îndemnat
pe creºtini sã se împãrtãºeascã o datã
pe sãptãmânã, Duminica, iar Sfântul
Simeon atenþioneazã pe creºtini sã nu
depãºeascã patruzeci de zile fãrã
primirea Sfintei Împãrtãºanii.

Unii teologi au venit ºi au spus cã:
„Nu te poþi împãrtãºi mai des de
patruzeci zile”. Aceastã afirmaþie nu
poate fi susþinutã, întrucât toatã Tradiþia
a afirmat tocmai contrariul.

(continuare în p. 5)

Preot Constantin GENES

CU FRICĂ DE DUMNEZEU,
CU CREDINŢĂ

ŞI CU DRAGOSTE, APROPIAŢI-VĂ!
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monedã sau marfã de schimb. Sufletului
nu îi poþi mãsura valoarea, nu ai cu ce
sã îl înlocuieºti, sã-l schimbi, oricât ai
încerca sau ai cãuta. Încearcã unii sã
„câºtige lumea întreagã”, sã o acapareze
prin putere, bani, poziþie sau prin orice
alte mijloace. Dar cu ce preþ? De cele
mai multe ori cu pierderea sufletului.

Se meritã oare? Hristos ne spune
rãspicat cã nu ºi mai ºtim cã pentru
mântuirea ºi fericirea veºnicã a
sufletului Însuºi Dumnezeu S-a
întrupat ºi S-a jertfit. Dumnezeu a
aºezat sufletul în om ca pãrticicã din
divinitate ºi de aceea nu poate fi
înlocuit cu nimic din cele ale lumii.
Ceea ce este dumnezeiesc nu poate
fi înlocuit cu ceea ce este omenesc,
oricât de preþios ar fi acel lucru. De
aceea Mântuitorul ne atrage atenþia
cã putem pierde orice în lumea
aceasta (casã, avere, familie, prieteni,
bani), dar nu trebuie sã ne pierdem
sufletul. Orice putem reconstrui,
reface, oricând o putem lua de la capãt
sau putem redobândi un bun pierdut,
dar dacã ne-am pierdut sufletul atunci
totul devine fãrã sens.

Sigur cã am putea aduce multe
argumente în sprijinul celor spuse pânã
acum. Sfânta Scripturã, Scrierile
Sfinþilor Pãrinþi, Vieþile Sfinþilor sunt
surse inepuizabile de dovezi despre
suflet ºi valoarea lui ce nu pot fi
tãgãduite. Dar pentru a ilustra aceste
adevãruri fundamentale de viaþã, altfel
decât în mod riguros ºi strict teologic,
scripturistic sau patristic, vom încerca
sã le transmitem spre inimile cititorilor
printr-o poveste, al cãrei tâlc urmeazã
sã-l descopere ºi sã-l înþeleagã
fiecare:

 „Era odatã un rege care avea
patru neveste. Cel mai mult o iubea
pe cea de-a patra soþie, pe care o
îmbrãca cu straie din cele mai
scumpe ºi o trata cu cele mai fine
delicatese. Îi dãdea tot ce era mai
bun.

De asemenea, o iubea ºi pe cea
de-a treia soþie ºi ea era cea cu care
se mândrea cel mai mult în faþa
regatelor vecine. Totuºi, regele trãia
cu teama cã aceastã soþie îl va lãsa
într-o zi pentru un altul.

Regele o iubea ºi pe cea de-a
doua soþie. Ea era confidenta lui ºi
era întotdeauna drãguþã, înþelegã-
toare ºi rãbdãtoare cu el. De câte ori
regele avea o problemã, putea avea
încredere în ea cã îl va ajuta sã treacã
peste momentele grele.

Prima soþie a regelui era foarte
loialã ºi îºi adusese o mare contribuþie
în menþinerea regatului. Totuºi regele
nu o iubea pe prima soþie. Deºi ea îl
iubea cu adevãrat, el abia o observa.

Într-o zi, regele simþi cã sfârºitul
îi este aproape. Se gândi la viaþa lui
plinã ºi îºi spuse: «Acum am patru
soþii cu mine, dar, când voi muri, voi
fi singur.»

Atunci o întrebã pe cea de-a patra
nevastã: «Te-am iubit cel mai mult,
þi-am dãruit cele mai frumoase haine
ºi þi-am arãtat cea mai mare iubire.
Acum eu am sã mor. Vrei sã vii cu mine
ºi sã-mi þii companie?» «Nici vorbã»,
replicã ea ºi plecã fãrã un alt cuvânt.
Rãspunsul ei strãpunse inima regelui
ca un cuþit.

Regele o întrebã ºi pe cea de-a
treia soþie: «Te-am iubit toatã viaþa
mea. Acum, cã mor, vrei sã vii cu mine
ºi sã-mi þii companie?» «Nu!», veni
rãspunsul. «Viaþa e prea bunã! Când
vei muri, mã voi recãsãtori!» Inima
regelui se strânse de durere.

Apoi o întrebã ºi pe cea de-a
doua soþie: «Întotdeauna am gãsit la
tine înþelegere ºi ajutor ºi mereu ai
fost acolo pentru mine. Acum cã mor,
vrei sã vii cu mine ºi sã-mi þii
companie?» «Îmi pare rãu, nu te pot
ajuta de data aceasta!» replicã cea
de-a doua soþie. «Te pot doar
înmormânta ºi veni la mormântul
tãu.» Regele fu devastat ºi de acest
rãspuns.

Apoi se auzi o voce: «Eu te voi
urma oriunde vei merge!» Regele se

uitã împrejur ºi vãzu cã cea care
rostise aceste cuvinte era prima
soþie. Era atât de slabã, pentru cã
suferise mult. Adânc îndurerat,
regele spuse: «Trebuia sã fi avut mult
mai multã grijã de tine când am avut
ocazia!»

În realitate, noi toþi avem patru
«soþii» în viaþa noastrã:

· cea de-a patra soþie este
TRUPUL nostru; indiferent cât timp
ºi efort investim în a-l face sã arate
bine, el ne va lãsa când murim.

· cea de-a treia soþie este
AVEREA noastrã; când murim, merge
la alþii.

· cea de-a doua soþie reprezintã
FAMILIA ºi PRIETENII;  indiferent
cât de apropiaþi ne-au fost în timpul
vieþii, ei nu pot decât sã vinã la
mormântul nostru dupã ce noi nu mai
suntem.

· Prima soþie este SUFLETUL
nostru; adesea este neglijat în goana
dupã bunãstare, averi ºi putere sau
în goana dupã iluzii deºarte, uitând
cã iubirea curatã ºi sincerã îþi face
viaþa frumoasã ºi te însoþeºte ºi dupã
moarte.

ªi totuºi SUFLETUL este
singurul care ne va urma oriunde
vom merge.”

Ce ar mai fi de spus? Nu vã lãsaþi
copleºiþi ºi amãgiþi de tumultul ºi
mirajul lumii ºi al vremurilor în care
trãim, pentru cã avem ceva mult mai
de preþ în noi pe care trebuie sã îl
salvãm ºi de care sã avem grijã ºi
pentru care se meritã orice efort,
jertfã sau sacrificiu: SUFLETUL.

„Sufletul ºi Hristos, doar acestea
douã sã te intereseze! Lumea toatã sã
cadã, pe acestea douã nimeni nu þi le
poate lua, afarã numai dacã nu le dai tu,
cu voia ta.” (Sfântul Cosma Etolul)

„Sufletul este unica valoare a
omului, el îl face pe slujitor egal
stãpânului sãu.” (Seneca)

„Sufletul este inima inimii…” Ai
grijã de el!

(urmare din p. 1)

Ce-i va folosi omului...



Nr. 1 / ian - mart 20105SAREA PÃMÂNTULUI

Un Sinod de la Constantinopol, þinut
în luna august 1819, recomanda
monahilor ºi mirenilor o împãrtãºire fãrã
un numãr de zile fixe, ci aºa cum
recomandã duhovnicul.

Sfântul Ioan Postitorul, în al 8-lea
Canon al sãu, pentru anumite pãcate
oprea de la Sfânta Împãrtãºanie o
singurã zi ºi dupã ce-ºi fãcea canonul.
Pentru el, o zi fãrã Hristos este o mare
pagubã.

Sfântul Timotei al Alexandriei în
Canonul 16, dupã ce aratã obligativitatea
ajunãrii înainte de împãrtãºire, spune:
„Dacã însã cineva ajunând spre a se
împãrtãºi, spãlându-ºi gura sau fãcând
baie, a înghiþit apã fãrã sã vrea, se cuvine
a se împãrtãºi, cãci satana, aflând prilej
de a-l opri (pe om) de la împãrtãºanie, mai
des face aceasta.”

„Mãrturisirea lui Petru Movilã” ne
aratã cã a patra poruncã bisericeascã
ne învaþã sã ne împãrtãºim în cele patru
posturi mari de peste an sau, dacã nu
putem, cel puþin o datã, în Postul Mare.
Aceasta nu exclude împãrtãºirea mai
deasã.

Unii susþin cã împãrtãºirea mai
deasã nu o putem administra deoarece
suntem nevrednici. Soluþia ar fi sã
dobândim vrednicia. Nici un om care
s-ar considera pe sine vrednic, tot n-ar
putea sã se împãrtãºeascã din cauza
mândriei, cunoscut fiind faptul cã noi ne
împãrtãºim totdeauna cu nevrednicie,
doar din mila ºi bunãtatea lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan Gurã de Aur zice: „Cel
ce nu este vrednic sã se împãrtãºeascã
în fiecare zi, nu este vrednic nici mãcar
o datã pe an, pentru cã vrednicia nu þine
de perioade sau soroace.”

Sfânta Scripturã zice: „Nu este om
fãrã pãcat”. Deci, din acest punct de
vedere, toþi oamenii au pãcate, numai
cã unii se pocãiesc iar alþii nu.

Unii, prin Harul lui Dumnezeu ºi prin
rugãciune, îºi vãd pãcatele ºi se pocãiesc

iar alþii, stãpâniþi de pãcate, nu-ºi
recunosc greºelile.

Sigur cã cei cu pãcate grave nu
se pot împãrtãºi, aºa cum spune Sf.
Simeon Metafrast, cãci Sfânta
Împãrtãºanie „este foc care arde pe
cei nevrednici”.

De aceea Sfinþii Pãrinþi opreau de
la Sfânta Împãrtãºanie pentru pãcate
grele o perioadã de timp pentru
pocãinþã.

Sfântul Nicodim Aghioritul spune:
„Este cu neputinþã sã ajungã cineva la
desãvârºire fãrã deasa împãrtãºire cu
Sfintele Taine.” Iar Sfinþii Pãrinþi nu cer
desãvârºirea de la cei ce se împãr-
tãºesc, ci îndreptarea vieþii prin
pocãinþã.

„Eºti pãcãtos, nu te apropia! Eºti
pãcãtos, pocãieºte-te ºi te apropie ca
sã nu-þi fie mai rãu”.

Sfânta Împãrtãºanie, pentru noi
creºtinii, are o importanþã deosebitã.
Împãrtãºirea reprezintã momentul cel
mai important din viaþa creºtinului.
Problema este cât de rar sau cât de des
sã ne împãrtãºim.

Efectul sau roadele Sfintei Împãr-
tãºanii nu depinde însã de numãrul de
împãrtãºiri sau de intervalele la care
primim Sfânta Euharistie, ci de
pregãtirea sufleteascã cu care o
primim.

În aceastã privinþã, Sfântul Apostol
Pavel ne învaþã: „Oricine va mânca
pâinea sau va bea paharul Domnului
cu nevrednicie, vinovat va fi faþã de
Trupul ºi Sângele Domnului… Cãci
cel ce mãnâncã ºi bea cu nevrednicie,
osândã îºi mãnâncã ºi bea, nesocotind
Trupul Domnului” (I Corinteni 11, 27,
29)

De aceea, pentru ca Sfânta
Împãrtãºanie sã devinã cu adevãrat
„leac al nemuririi”, trebuie sã eliminãm
din suflet pãcatul. Deci trebuie sã ne
pregãtim în mod conºtiincios, sã ne
curãþim inima ºi simþirile prin Taina
Sfintei Spovedanii.

Astfel, la fiecare Sfântã Liturghie
este bine ca sã avem un grup de
credincioºi care sã se împãrtãºeascã,
pentru ca astfel chemarea preotului sã
nu rãmânã zadarnicã.

Aºadar timpul potrivit pentru
împãrtãºire trebuie sã fie conºtiinþa
curatã. În aceastã privinþã Sfântul
Apostol Pavel ne învaþã: „Sã se
cerceteze omul pe sine ºi aºa sã
mãnânce din Pâine ºi sã bea din Pahar,
cãci Cel ce mãnâncã ºi bea cu
nevrednicie osândã-ºi mãnâncã ºi bea
nesocotind Trupul Domnului” (I
Corinteni 11, 28).

Deci ne putem împãrtãºi ori de câte
ori simþim nevoia – mai des sau mai rar –,
dar aceasta dupã ce ne-am spovedit.

Împãrtãºania nu este condiþionatã
de anumite perioade (în fiecare zi, o
datã pe sãptãmânã, la 40 de zile, sau
numai în posturile mari), ci de starea
de curãþire sau pãcãtoºenie în care
ne aflãm.

Nu se poate concepe împãrtãºanie
fãrã un timp oarecare de post. Postul
este o jertfã pe care o facem ºi noi
pentru Hristos ºi pentru pãcatele
noastre. Chiar ºi pe copiii care se
împãrtãºesc trebuie sã-i deprindem cu
practica postului.

Postul ºi spovedania  sunt
obligatorii înainte de împãrtãºire, iar
duhovnicul este cel care ne îndrumã spre
acestea.

Întrucât ne aflãm în perioada
Postului Mare, sã ne rugãm Dumne-
zeului Preabun, zicând:

„Doamne ajutã-mã sã mã
curãþesc de greºelile trecute, sã
biruiesc ispitele viitoare ºi sã lucrez
cuvintele virtuþii. Umple inima mea de
dragoste pentru bunãtatea Ta, de urã
pentru greºelile mele, de râvnã pentru
binele aproapelui ºi de defãimare pentru
deºertãciunile lumii. Lumineazã-mi
mintea, oþeleºte-mi voia, curãþeºte-mi
trupul ºi sfinþeºte-mi sufle-
tul.”Amin!

(urmare din p. 3)

CU FRICĂ DE DUMNEZEU, CU CREDINŢĂ
ŞI CU DRAGOSTE, APROPIAŢI-VĂ!
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În perioada dinaintea Sfintelor Paºti,
una dintre cãrþile folosite de creºtini cel
mai des este PSALTIREA. Între paginile
ei gãsim multe rãspunsuri la frãmântãrile
firii omeneºti, sufletul aflându-ºi, în citirea
ei, liniºtea ºi alinarea, dupã ce a fost
împovãrat de pãcat. Perioada postului se
potriveºte foarte mult cu atmosfera
psalmilor, deoarece cuvântul de ordine
acum este pocãinþa. Nu existã strofã
care sã nu cuprindã cel puþin un verset
în care imnograful sã nu cearã îndurarea
lui Dumnezeu. De multe ori pocãinþa este
exprimatã sub formã de rugãciune:
„Graiurile mele ascultã-le, Doamne!
Înþelege strâmtorarea mea! Ia aminte la
glasul rugãciunii mele, Împãratul meu si
Dumnezeul meu . Cãci cãtre Tine mã voi
ruga, Doamne!» (Ps 5, 1-2). Creºtinul
insistã ca Dumnezeu sã-i asculte ruga ºi
sã-l cãlãuzeascã pe cãile plãcute Lui:
„Pânã când, Doamne, mã vei uita pânã-n
sfârºit? Pânã când vei întoarce faþa Ta
de la mine?“ (Ps 12, 1)… „Cãile Tale,
Doamne, aratã-mi ºi cãrãrile Tale învaþã-mã,
Mântuitorul meu!” (Ps 24, 4). Cãinþa

sincerã rãsunã ca un strigãt ºi cere
oprirea de la sãvârºirea rãului: „Doamne,
strigat-am cãtre Tine, auzi-mã… cãci
cãtre Tine, Doamne, am ridicat ochii mei,
spre Tine am nãdãjduit sã nu iei sufletul
meu!” (Ps 140, 1, 8)… „Sã nu abaþi inima
mea spre cuvinte de vicleºug ca sã-mi
dezvinovãþesc pãcatele mele!” (Ps 140, 4).

Nu numai pocãinþa este caracteristicã
postului, ci ºi bucuria întâlnirii cu
Dumnezeu în rugãciune. Versurile
psalmilor sunt edificatoare în acest sens:

„Voi lãuda pe Domnul din toatã inima
mea, istorisi-voi toate minunile Tale, voi
cânta numele Tãu, Dumnezeule,
Preaînalte!” (Ps 9, 1). Bucuria aceasta
aduce aminte de starea paradisiacã,
atunci când omul vorbea faþã cãtre faþã
cu Dumnezeu. Ulterior însã imnul de
slavã al lui Adam s-a preschimbat în
tulburarea armoniei din jurul sãu datoritã
neascultãrii: „Domnul s-a aprins
împotriva poporului Sãu, dar El i-a izbãvit
de mai multe ori ºi, arãtându-se
neascultãtori, au ajuns nenorociþi prin
nelegiuirea lor.” (Ps 106)

Putem spune aºadar cã Psaltirea
inspirã duh de rugãciune, dar ºi cã
adunã în ea experienþa de viaþã a
cãderii ºi restaurãrii omenirii. Nu
întâmplãtor este folositã în clipele de
grea încercare, când sufletul este istovit
de suferinþã: „S-a umplut sufletul meu
de rãutãþi ºi viaþa mea s-a apropiat de
iad. Socotit am fost cu cei care se
coboarã în groapã. Pentru ce, Doamne,
lepezi sufletul meu ºi întorci faþa Ta de
la mine?“ (Ps 87, 3, 4, 15).

În concluzie, Psaltirea este acea
carte de rugãciune mult îndrãgitã de
toþi creºtinii ºi folositã mai ales în
perioada posturilor de peste an, în care
psalmistul dã slavã lui Dumnezeu (Ps
40, 13; Ps 47, 1), conºtient cã Acesta
este autorul tuturor binefacerilor.
Rugãtorul, care parcurge cuvintele
Psaltirii, trãieºte permanent în
atmosfera sfinþeniei, simþindu-se atras
de puterea divinã (Ps 62, 1-2).

„«Plâng, zici tu, fiindcă nu ştiu unde s-a
dus.» Pentru ce nu ştii, spune-mi, căci fie că
a trăit în virtute, fie altminteri, este învederat
unde anume se va duce. «Apoi tocmai
pentru aceea plâng, zici tu, fiindcă a plecat
de aici păcătos.» Acestea sunt doar vorbe şi
pricini, căci dacă pentru aceea l-ai plânge,
apoi ar fi trebuit ca pe când trăia să-l prefaci
şi să-l pui pe calea cea dreaptă. Însă
pretutindeni tu te gândeşti numai la ale tale,
şi nu la ale aceluia. Şi chiar păcătos dacă a
plecat, totuşi tu şi de aceasta trebuie a te
bucura, de vreme ce a contenit cu păcatele
şi nu a mai adăugat păcate pe lângă păcate;
a-l ajuta trebuie, chiar de-ar fi aşa, iar nu a-l
plânge; a face pentru dânsul rugăciuni, şi
cereri, şi milostenii, şi prinoase. Căci nu
degeaba s-au pus acestea, şi nici că în zadar
facem pomenire la sfintele Taine pentru cei
duşi de la noi, şi pentru dânşii ne apropiem
de sfântul jertfelnic, rugându-ne Mielului

Celui ce stă de faţă, Celui ce a ridicat păcatul
lumii - ci pentru ca prin aceasta să li se aducă
vreo mângâiere. Şi nici nu în zadar strigă cel
ce stă înaintea jertfelnicului în vreme ce se
săvârşesc înfricoşatele Taine: «Pentru toţi
cei adormiţi întru Hristos şi pentru cei ce fac
pomenire de dânşii». Că cele ale noastre
nu sunt doar scenă de teatru - să nu fie una
ca aceasta! - ci toate acestea se săvârşesc
după porunca Duhului Sfânt.

Deci, iubiţilor, să îi ajutăm, şi pomenire
să facem pentru dânşii. Căci dacă pe fiii lui
Iov îi curăţa jertfa tatălui lor, pentru ce să te
îndoieşti că, făcând şi noi jertfe pentru cei duşi
de aici, nu li se va aduce vreo mângâiere?
Dumnezeu obişnuieşte a acorda har şi celor
pentru care ne rugăm, iar aceasta ne-a arătat-o
Pavel spunând: «Ajutorând şi voi pentru noi
cu rugăciunea, ca pentru darul cel către noi
din partea multor feţe, prin mulţi să se
mulţumească pentru noi» (II Cor 1, 11). Să nu

ne îngreuiem ajutând pe cei răposaţi,
aducând pentru dânşii prinoase şi cerând a
se săvârşi rugăciuni pentru dânşii, căci ne stă
de faţă jertfa de curăţirea obştească a lumii
întregi. Pentru aceea tocmai îmbărbătându-ne
atunci, ne rugăm pentru lumea întreagă şi-i
chemăm împreună cu mucenicii, cu
mărturisitorii, cu preoţii, fiindcă un trup suntem
cu toţii, chiar dacă unele mădulare ar fi
mai strălucite decât altele; şi este cu putinţă
a le câştiga din toate părţile iertarea
păcatelor lor, prin rugăciuni, prin darurile
ce le aducem şi prin ajutorul celor ce-i
chemăm pentru dânşii. Deci pentru ce eşti
trist, pentru ce plângi, când îţi este cu putinţă
a cîştiga pentru cel răposat atâta ajutor
pentru iertarea păcatelor lui?“

Ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur
despre rugăciunile pentru cei adormiţi

Sfântul Ioan Gură de Aur, Tâlcuirea Epistolei
întâi către Corinteni, Ed. Sophia, Bucureşti,

2005, pp. 450-451

Preot Daniel NICHITA

PSALTIREA ÎN POSTUL MARE
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(urmare din p. 1)

(urmare din p. 1)

(787) ºi cu marea adunare de la
Constantinopol din 11 martie 843, prima
duminicã din Post, când s-a proclamat
definitiv învãþãtura despre icoanã ºi
Ortodoxia (credinþei), în general. De
atunci, prãznuim ºi noi aceastã
Duminicã a Ortodoxiei, purtând sfintele
icoane în procesiune, iar în anumite
locuri citindu-se ºi actul solemn de la
843 (Sinodiconul Ortodoxiei), care
laudã pe Sfinþii mãrturisitori ºi
anatematizeazã ereticii.

Cei ce – „creºtini” numindu-se –
mai luptã astãzi împotriva icoanelor,
fie dispreþuindu-le, fie ignorându-le,
dovedesc cã nu cred în întruparea Fiului
lui Dumnezeu, ci trãiesc dupã omul cel
vechi , ca ºi când Hristos nu a venit si

nu L-au vãzut, deci nu-I urmeazã Lui.
Ei dispreþuiesc ºi pe Sfinþi ºi pe Maica
Domnului, care L-au cinstit pe Hristos
ºi L-au primit în ei, sfinþindu-se în
Duhul Sfânt, Cel ce deapururi rãmâne
în ei, reprezentat prin aureola Sfinþilor,
fãrã de care nicio icoanã nu se pictea-
zã. Cine nu are icoane se îndepãrteazã
de toþi aceºtia ºi de sfinþenia vieþii! Noi
însã sã cinstim cu evlavie sfintele
icoane, nu închinându-ne lemnului ºi
materiei, ci lui Hristos Însuºi ºi Sfinþilor
care-L poartã în ei pe veci. Astfel ne
umplem ºi noi de Duhul Sfânt si ne
sfinþim în comuniune cu ei.

Dar mai este o icoanã în
primejdie: icoana lui Iisus, pe care
o avem în noi, fiecare, de la Botez...
Împotriva acestei icoane se dã azi o
luptã mai vrãjmaºã ca odinioarã

împotriva sfintelor icoane (citat din
pr. Arsenie Boca). Sã nu o stricãm,
aºadar, ca iconoclastii cei din vechime,
ci sã o îngrijim cu luare aminte,
asemãnându-ne sfinþilor, cu ajutorul
Sfântului Duh, Care sãlãºluieºte în
noi. Cãci cinstirea icoanelor trebuie sã
concorde cu viaþa noastrã în Hristos.
Icoanele înseºi, prin „perspectiva
inversã” în care sunt zugrãvite, ne cer
socotealã. Priviþi cu atenþie chipurile
Mântuitorului, Maicii Domnului ºi
Sfinþilor din icoane ºi obiectele din ele:
Evanghelia, clãdirile cetãþii Ierusa-
limului... Liniile lor, în loc sã ducã spre
orizontul depãrtat, ca în tablourile
obiºnuite, vin cãtre cel ce le priveºte,
ca ºi cum te-ar întreba: icoana Mea
din tine, cum o cinsteºti? Vino ºi vezi
icoana Mea ºi o oglindeºte în tine!

Duminică a acestei perioade se numeşte
Duminica Vameşului şi Fariseului, iar
specificitatea liturgică este dată de imnul de
pocăinţă: „Uşile pocăinţei deschide-mi mie,
Dătătorule de viaţă.“ Prin urmare, trebuie să ne
deschidem sufletele înaintea lui Dumnezeu şi,
prin El, să începem adevărata viaţă pe pământ,
în perspectiva celei cereşti. Dar ce înseamnă
adevărata viaţă? Este viaţa trăită în dimensiunea
dragostei lui Dumnezeu şi cea a oamenilor
conştienţi că sunt scăldaţi în aceeaşi dragoste.
Este viaţa în care ne debarasăm de ceea ce
este non-esenţial pentru ea. Atunci când ne
deschidem în faţa lui Dumnezeu, suntem
înaintea unei Lumini care luminează fiinţa
noastră întreagă şi ne putem observa
neputinţele, lipsurile şi nimicnicia. În lumina
divină ne putem vedea întreaga inconsistenţă,

adică neputinţa de a-L iubi pe Dumnezeu şi
nevrednicia noastră.

Dar ce poate să facă omul în acest
moment? Să rămână inert, „ca un buştean“,
aşteptând ca această lumină să lucreze în el?
Oare acest fapt nu anulează libertatea şi
independenţa persoanei?

Ştim că Dumnezeu nu ne mântuieşte fără
voia noastră. Atunci când „lumina lui Hristos
luminează tuturor“, cum se va spune în fiecare
Liturghie înainte sfinţită din această perioadă,
trebuie să înceapă şi efortul personal pentru
debarasarea de păcate. Atâta vreme cât
Dumnezeu ne deschide uşa pocăinţei, suntem
conştienţi că trebuie să intrăm pe această uşă,
păşind pe drumul indicat de Hristos, cel al
metanoiei creştine. Nu mai suntem copii
neştiutori, ci ascultători faţă de Hristos Care ne
strigă: „Scoală-te, pentru ce dormi, sfârşitul se
apropie“. Acest apel ni se adresează imediat

după ce Hristos ne-a deschis uşa pocăinţei, ca
în drumul pe care l-am început să nu cădem în
letargie, somnolenţă sau akedie.

Trebuie să veghem mereu, având
conştiinţa trează că Hristos este cu noi şi noi
ne mişcăm prin El, adică puterile Lui devin
puterile noastre, viaţa noastră se corelează
cu a Lui, picioarele noastre sunt întărite de
energia Lui: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine“ (Gal 2, 20). Tocmai de aceea,
fraza rugăciunii se încheie cu subiectul „Uşile
pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de
viaţă“. Această metaforă „Dătătorule de viaţă“,
surprinde atributul dumnezeiesc poate cel mai
dinamic: Viaţa – care dă putere, energie
facultăţilor noastre fizice, intelectuale şi psihice,
angajate pe calea pocăinţei.

Să ne ajute Dumnezeu să plecăm pe
acest drum fără şovăire şi să ne bucurăm de
fiecare etapă parcursă în pocăinţă spre Înviere!

O icoană în  primejdie
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Dragã Marie,
Am înþeles delicatul tãu reproº cã te-am

uitat, cã nu te-ai putut „bucura de câteva
rânduri ale mele, adresate þie, cu ocazia
Sfintelor Sãrbãtori ale Naºterii
Domnului“. Nici eu nu ºtiu de ce nu þi-au
parvenit. Îþi propusesem atunci sã
cugetãm asupra bucuriei ce-a acoperit
întreaga creaþie.

Acum, apropiindu-se marea
sãrbãtoare, Sfânta Înviere a Domnului
Hristos, cãreia îi premerge Sãptãmâna
Patimilor, încheiatã cu moartea lui Iisus,
sã ne oprim ºi sã cugetãm la cele spuse
de El, când era pe Cruce.

Zguduitoare sunt relatãrile Sfinþilor
Evangheliºti despre nedreptãþile, jignirile,
batjocura ºi, în deosebi, chinurile la care
a fost supus Domnul Hristos ºi pe care
le-a rãbdat pentru mântuirea noastrã!

Le citeºti, le auzi ºi te tulburi aºa de
tare, cã nici nu le poþi crede! El, fãuritorul
atâtor bunuri pe care le fãcea mulþimii
ce-L urma, Care a dat vedere orbilor,
vindecare ºi putere slãbãnogilor,
leproºilor, Care a sãturat – în chip
minunat – mii de oameni, Care a
poruncit vântului ºi valurilor mãrii, Care
a sculat din morþi, El, tocmai El, sã aibã
atâta de pãtimit?! Te întrebi: cum le-a
putut îndura El, Fiul lui Dumnezeu? ªi
rãspunsul îl gãseºti gândind: Tocmai
fiindcã este Fiul lui Dumnezeu ºi a venit
în lume sã mântuiascã pe om, fãptura
Sa iubitã! Din dragostea Sa pentru om,
spre a-l scoate din robia pãcatului
originar, a suferit atâtea!

Tot timpul vieþii Sale aici pe pãmânt
a dovedit marea Sa dragoste ce ne-o
poartã. Aceaºi dragoste se recunoaºte
cã ne-o poartã ºi în timpul pãtimirii Sale
pe Cruce.

În timpul urcuºului pe Golgota, a
rãbdat ºi a tãcut, dar, pe Cruce fiind, a
vorbit de ºapte ori.

1. Prima datã S-a rugat lui Dumnezeu-
Tatãl pentru iertarea greºalelor omeneºti.
Ei îl chinuiau, iar Domnul se ruga pentru
ei. „Pãrinte, iartã-le lor, cã nu ºtiu ce
fac“. (Luca 23, 21). Le-a rãsplãtit
fãrãdelegile cu ruga de a li se ierta toate
câte sãvârºeau. Este aceasta evanghelia
iertãrii ºi a iubirii faþã de om.

2. S-a adresat apoi Sfântului Ioan
Evanghelistul, încredinþându-i-o pe
Mama Sa ºi Maicii pe Sfântul Ioan drept
fiu al Sfintei Fecioare. Lasã acest
testament zicând: „Femeie, iatã fiul
tãu, iatã mama ta!“ Prin aceste cuvinte,
ne lasã ºi pe noi toþi fii ai Maicii
Domnului ºi pe Maica Sa o numeºte
mama noastrã, a tuturor care credem
în El (Ioan 19, 26-27).

3. Alãturi de Crucea Mântuitorului
erau celelalte douã, ale tâlharilor, între
care Îl spânzuraserã. Unul din cei de
pe cruce, necrezând în El, Îl provoacã
spunând cã dacã este Dumnezeu, sã se
mântuie pe Sine ºi pe ei, dar celãlalt,
reprezentantul tuturor credincioºilor,
cãindu-se de tâlhãriile fãcute ºi
recunoscându-L cã este Dumnezeu, Îl
roagã: „Pomeneºte-mã, Doamne,
când vei veni întru împãrãþia Ta!“
(Luca 22, 23, 43). Domnul, cu puterea
Sa dumnezeiascã ºi din dragostea Sa
cea mare, îi fãgãduieºte: „Astãzi vei fi
cu Mine în rai“ (Luca 23, 42-43).

Este acest cuvânt al lui Dumnezeu
tot un testament ce ni-l lasã nouã, dacã
vom fi plini de cãinþã pentru greºelile
sãvârºite ºi vom fi încredinþaþi cã El este
Dumnezeu.

4. ªtiind Iisus cã toate s-au sãvârºit,
ca sã se împlineascã Scriptura,
(proorocirile), a zis: „Mi-e sete“ (Ioan
19, 38) ºi ªi-a ostoit setea, cãci I-au dat
un burete muiat în oþet.

Când L-au suit pe Cruce, unii au vrut
sã-I dea sã bea vin amestecat cu fiere
(ca un analgezic) – cum obiºnuiau sã dea
tuturor crucificaþilor –, dar Domnul Hristos
„nu a vrut sã bea“ (Matei 27, 34), ca sã
fie în deplinãtatea cunoºtinþei, dar pe
acesta, nefiind analgezic, l-a acceptat. Prin
acest gest, Mântuitorul ne ostoieºte setea
ºi ne spalã de pãcate, cum ne explicã
Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan când
ne spune cã, „împãrtãºindu-ne cu trupul
ºi sângele Euharistic, cu credinþã, nu vom
înseta niciodatã“ (Ioan 4, 14).

5. Domnul Hristos este Dumnezeu
adevãrat, dar era ºi om adevãrat, ca
orice om, ºi în chinurile morþii, strigã:
„Dumnezeul Meu, Dunezeul Meu,
pentru ce M-ai pãrãsit?“ (Matei 28,
46)

6. Prin cuvintele: „Pãrinte, în
mâinile Tale, Îmi dau duhul Meu!“
(Luca 23, 46). „ªi, Iisus cu glas mare
ªi-a dat duhul“ (Matei 27, 50).

7. ªi, amintindu-ne cã este Fiul lui
Dumnezeu, I se adreseazã Tatãlui
zicând: „Pãrinte, în mâinile Tale Îmi
dau duhul Meu!“ (Matei 26, 50)

În acest moment, toatã natura s-a
cutremurat!... Pietrele s-au despicat,
„catapeteasma templului s-a sfâºiat în
douã, de sus pânã în jos, mormintele
s-au deschis“ ºi mulþi morþi de mult au
înviat. Sutaºul ºi ceilalþi ostaºi –
neînfricaþi în lupte – puºi acolo ca
paznici, ca sã nu-L fure apostolii pe
Hristos, s-au înspãimântat aºa de tare,
cã au cãzut cu feþele la pãmânt strigând:
„Cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu a fost
Acesta!“ (Matei 27, 54)

Prin aceste cuvinte rostite pe Cruce,
prin aceste testamente lãsate de
Dumnezeu, prin aceste asigurãri spuse
în ultimul ceas al vieþii Sale, înaintea
Morþii ºi Învierii, ca ºi dupã arãtãrile de
dupã Învierea ºi Înãlþarea Sa la cerul
din care coborâse pentru noi, ne-a
încredinþat pentru totdeauna de
dumnezeirea Sa, de dragostea Sa, de
grija ce ne-o poartã pentru a învia ºi noi,
urmându-I învãþãtura sfântã ºi
comportându-ne ca niºte adevãraþi fii ai
lui Dumnezeu.

Cu aceastã credinþã, Sfântul Apostol
Pavel scrie în prima sa epistolã cãtre
credincioºii din Corint: „Dacã Hristos n-a
înviat, zadarnicã este predica noastrã,
zadarnicã este ºi credinþa voastrã“ (I
Cor 15, 14). „Iar acum, Hristos a înviat
din morþi, fiind începãtura (învierii) celor
adormiþi“ (I Cor 15, 20).

Închei scrisoarea mea prin cuvintele
din rugãciunea de la Învierea Domnului:
„Veniþi, toþi credincioºii, (deci ºi tu ºi eu)
sã ne închinãm Sfintei Învieri a lui
Hristos, cã iatã a venit, prin Cruce,
bucurie la toatã lumea“.

Întru Învierea Domnului sã ne fie ºi
nouã speranþa ºi credinþa, cã vom învia
din moarte ºi sã strigãm, cu toatã
convingerea:

 „Hristos a înviat!“

Prof. Laetiþia pr. LEONTE

Cele ºapte cuvinte ale lui Hristos pe Cruce



Nr. 1 / ian - mart 20109SAREA PÃMÂNTULUI

Începuse a se lumina de ziuã când
s-a terminat slujba Sfintei Învieri. La
întoarcerea spre casã a început o vorbire
între doi credincioºi: un tânãr ºi vecinul
sãu, învãþãtor pensionar, om bãtrân cu
multã evlavie ºi adânci cunoºtinþe întru
ale Sfintelor Scripturi.

– Domnule învãþãtor, deschise vorba
tânãrul, eu nu am mai fost de multã
vreme la slujba Învierii din satul nostru.
Plecat din fragedã copilãrie de pe aceste
frumoase meleaguri, mi-am trãit viaþa
printre strãini de neam ºi lege; dar
sufletul meu a fost totdeauna deschis
cãtre sfânta Ortodoxie ºi inima
mea plinã de dragoste pentru
pãmântul patriei ºi pentru neamul
românesc. Anul acesta, dor
nestins ne-a pus pe drum lung,
peste mãri ºi þãri, ca sã-mi vãd
satul ºi neamurile. Am potrivit aºa
fel lucrurile ca sã fim acasã de
Sfintele Paºti, pentru ca sã mai
aud o datã slujba Sfintei Învieri în
dulcea noastrã limbã româneascã.

– Bine ai fãcut, tinere, zise
învãþãtorul. Foarte frumos din
partea ta cã nu þi-ai uitat graiul ºi
patria, cã nu þi-ai pierdut credinþa
strãmoºeascã din sufletul tãu.
Credinþa ºi graiul au þinut strânºi
laolaltã pe moºii ºi strãmoºii noºtri
pe întinsul acestei þãri ºi le-au dat
putere sã biruiascã toate vrãjmã-
ºiile de-a lungul veacurilor.

– M-a impresionat adânc
aceastã noapte, continuã tânãrul.
Din vârful dealului am auzit
clopotele ale cãror sunete duioase
umpleau toate vãile satului. Apoi
am vãzut pâlcuri, pâlcuri de oameni
ieºind de pe toate uliþele satului ºi
îndreptându-se spre bisericã. M-am
alãturat ºi eu unui grup. Þinuta lor
sãrbãtoreascã, liniºtea solemnã în
care-ºi continuau drumul, mã
fãcea sã înþeleg câtã însemnãtate
se dã Praznicului Învierii Domnului.
Frumuseþea unicã a slujbei Sfintei Învieri,
cântarea imnului „Hristos a înviat”, m-au
cutremurat. Atunci am zis în gândul meu:
cu adevãrat, mare este sãrbã-toarea
Paºtelui!

– Aºa e, tinere, începu cuvânt de
lãmurire evlaviosul învãþãtor. Sfintele

Paºti, Învierea Domnului, este
sãrbãtoarea sãrbãtorilor. Este
sãrbãtoarea bucuriei lucrului împlinit.
Prin Naºterea Sa, Domnul Iisus Hristos
pune început marii lucrãri de mântuire
a sufletelor noastre; deci putem
asemãna Naºterea Lui cu temelia marii
clãdiri a creºtinismului. Prin Învierea Sa,
Domnul Iisus desãvârºeºte aceastã
lucrare, aºa precum o arãtase mai
înainte prin cuvintele din rugãciunea Sa
cãtre Tatãl Ceresc: „Eu Te-am preamãrit
pe Tine pe pãmânt; lucrul pe care Mi l-ai
dat sã-l fac, l-am sãvârºit” (Ioan 17, 4).

Deci, putem asemãna Învierea Dom-
nului cu cheia de boltã care susþine
peste veacuri, pânã la sfârºitul acestei
lumi, mãreaþa clãdire a Creºtinismului.
Când S-a arãtat Mântuitorul mirono-
siþelor, în ziua Învierii, le-a spus:
„Bucuraþi-vã! Nu vã temeþi!” (Matei 28,

9-10) Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus
aminteºte mironosiþelor ºi întregii
omeniri cã s-a împlinit profeþia Sa: „Fiul
Omului va sã fie dat în mâinile
oamenilor, ºi-L vor omorî, dar a treia zi
va învia” (Matei 17, 22-23).

Folosind puþina tãcere a învãþã-
torului, cufundat în gânduri, tânãrul a
spus:

– Ce frumos! Cât de lãmuritor!
Parcã am fi pe drumul Emausului. Ca
ºi atunci, ochii mei încep sã vadã tot
mai limpede, mintea se coboarã tot mai
la adânc, sufletul meu pricepe tot mai

mult tainele lui Dumnezeu, tainele
mântuirii noastre.

– Da, da, tinere, reîncepu
vorba învãþãtorul ºi mai întãrit în
rostirile sale. Învierea Domnului
este tot ce are mai scump ºi mai
mãreþ, mai strãlucitor ºi mai
strãpungãtor în inimi Sfânta
Evanghelie pentru trezirea ºi
întãrirea credinþei noastre în
dumnezeirea lui Hristos. De aceea
strigã cu putere Sfântul Apostol
Pavel, marele apãrãtor al Învierii
Domnului: „ªi dacã Hristos n-a
înviat, zadarnicã este atunci
propovãduirea noastrã, zadarnicã
ºi credinþa voastrã… Sunteþi ºi
acum în pãcatele voastre ºi atunci
pierduþi sunt ºi cei ce au adormit
întru Hristos” (I Corinteni 15, 14;
17, 18). „Acum, însã Hristos a înviat
din morþi, fiind pârga învierii celor
adormiþi” (I Corinteni 15, 20).

Chiar la sfârºitul acestor
cuvinte au ajuns la rãscrucea
drumului. Cu salutul tradiþional:
„Hristos a înviat!” – „Adevãrat a
înviat!”, s-au despãrþit. Fiecare s-a
îndreptat spre casa sa, purtând în
inimã multã bucurie ºi mângâiere;
temeinicã nãdejde de mântuire
sufleteascã.

Ce bine ar fi dacã ºi în inimile
noastre s-ar revãrsa o astfel de

bucurie în noaptea Învierii! Cât de
folositor ar fi pentru sufletul nostru, dacã
s-ar întãri în credinþa despre adevãrul
Învierii Domnului!

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE

Pânã-n veci
Pânã-n veci Îþi sunt dator,
scumpul meu Mântuitor,
sã-Þi slijesc îndatorat

pentru harul Tãu bogat.

Pânã-n veci Te voi slãvi
ºi spre Tine voi privi,
toatã viaþa voi cânta,

Doamne, bunãtatea Ta.

Pânã-n veci aº vrea, Iisus,
sã-Þi urmez lucrând supus,

cu-al meu gând sã Te slãvesc
cu-a mea viaþã sã-Þi slujesc.

Pânã-n veci aº sta mereu
lângã Tine, Domnul meu,

priveghind neîncetat,
sã-mi þii sufletul curat.

Presb. Nina RONCEA

Noaptea Învierii
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Trãim într-o epocã în care televizorul
ºi internetul acapareazã tot mai mult
lumea modernã ºi omul contemporan uitã
sã acorde timp ºi pentru sufletul sãu. Apar
chiar emisiuni, articole în care se neagã
Evanghelia, Persoana divino-umanã a
Mântuitorului. Dar Adevãrul iese la
suprafaþã ºi dãinuie în timp. Sunt ferm
convins cã dacã ar mai trece 2000 de
ani ºi lumea nu s-ar sfârºi, Evanghelia lui
Hristos va dãinui. Nu ºtiu dacã vom mai
auzi atunci de Coruþ sau anumite emisiuni
defãimãtoare de credinþã.

Faptele Mântuitorului ne dovedesc cu
prisosinþã cã El este Fiul lui Dumnezeu.
ªtim despre Sfântul Apostol Ioan, autorul
celei de a patra Evanghelii, ºi fratele sãu
Iacob, fiii lui Zevedeu ºi ai Salomeii, cã
erau numiþi «fiii tunetului» pentru dragostea
lor faþã de Hristos. Aceºtia, ca ºi ceilalþi
Apostoli, au fost martori ai activitãþii
Domnului pe pãmânt. Dintru începutul
Evangheliei, Sfântul Ioan ne vorbeºte
despre divinitatea Cuvântului, Logosul cel
din veci. Acelaºi Cuvânt Care a participat
la Creaþie, de care ne vorbeºte cartea
Facerea, S-a nãscut acum din Sfânta
Fecioara Maria. Acestea ºi alte multe
le-a amintit Sfântul Ioan „ca sã credeþi cã
Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu ºi
crezând sã aveþi viaþã întru numele Lui“.
Cei care cred nu vor fi pãtrunºi de sãmânþa
morþii, ci în Hristos vor învia.

Evanghelia a IV-a a fost scrisã la
sfârºitul secolului I ºi ne prezintã activitatea
publicã a Marelui Arhiereu, autorul
considerând cã aspecte privind copilãria,
botezul ºi ispitirea Domnului au fost tratate
în celelalte trei Evanghelii sinoptice. Prin
Legea veche, omul a fost condus spre
mântuire, prin Hristos – Adam cel nou –
dezrobirea de pãcatul strãmoºesc a venit
direct, „cu moartea pe moarte cãlcând“.

Sã parcurgem, dar, câteva momente
deosebite din cea de-a patra Evanghelie.
Din întâlnirea Domnului cu învãþatul
Nicodim ni se aratã Taina Botezului de
azi, naºterea cea de a doua oarã, pentru

cã în lucrarea Tainei Însuºi Duhul Sfânt
coboarã de la Pãrintele luminilor. Tot în
Evanghelia lui Ioan, la prima minune
sãvârºitã la nunta din Cana Galileii
înþelegem cã Cel ce era de la început a
consfinþit taina Cãsãtoriei încã de la
crearea omului, participând la ea. ªi tot
aici, în aceastã desfãºurare de har
dumnezeiesc, ne este arãtatã puterea
rugãciunii omului cãtre Maica Domnului
ºi rolul ei de mijlocitoare datoritã iubirii
faþã de om.

Când Hristos alungã neguþãtorii din
templu, zicându-le cã acesta este „Casa
Tatãlui Meu“, numindu-se astfel Fiu al
Tatãlui Ceresc, în loc sã fie înþeles de
poporul ales, El este urât ºi socotit ca
un hulitor de Dumnezeu. Ei nu înþelegeau
cã nu Templul lui Solomon ridicat de
oameni în 46 de ani poate fi dãrâmat ºi
reconstruit în trei zile, ci Hristos fãcea
referire la moartea ºi învierea Sa,
momente simbolizate astãzi la
Proscomidie ºi la Sfânta Liturghie. În

trei zile Domnul Iisus Hristos a dezrobit
omenirea, sfãrâmând porþile iadului ºi
deschizându-le pe-ale raiului.

Vindecarea slãbãnogului de la lacul
Vitezda a fost fãcutã într-o zi de sabat
de Însuºi Hristos, arãtându-se astfel cã
Dumnezeu nu este supus sabatului, ci El,
Creatorul, lucreazã prin Duhul Sfânt
continuu. Înþelegem, mai departe, cã Iisus
Hristos este Pãstorul ce bun Care Îºi
pune viaþa în pericol pentru fiecare oaie
ºi se bucurã de orice fiu risipitor care se
întoarce acasã. El este Cel care S-a
identificat cu Tatãl, învãþându-ne sã avem
dragoste între noi. Patimile Sale încep
chiar de la Cina cea de Tainã unde a
instituit Taina Euharistiei. În momentul
plecãrii lui Iuda deja a început Patima
Domnului. Dupã plecarea lui Iuda,
Hristos îi îmbãrbãteazã pe Apostoli,
fãgãduindu-le un Mângâietor care-i „va
învãþa toate ºi vã va aduce aminte de
toate cele ce v-am spus Eu“ (14, 26).
Înainte de a fi prins, Hristos Se roagã
Tatãlui pentru Apostoli ºi credincioºi: „Nu
Mã rog ca sã-i iei din lume, ci ca sã-i
pãzeºti de cel viclean“ (17, 15).

Evanghelia îºi urmeazã cursul sãu.
Vedem Patimile, Rãstignirea, Îngroparea
ºi Învierea, Arãtãrile Domnului dupã
Înviere ºi puterea datã Apostolilor de a
lega ºi dezlega pãcatele (20, 23).

În încheiere, Sfântul Ioan zice cã
„toate acestea s-au scris ca sã credeþi
cã Iisus este Fiul lui Dumnezeu ºi,
crezând, sã aveþi viaþã în numele Lui“
(20, 21).

Iatã câteva evenimente descrise din
minunile Domnului pentru a înþelege cã
ce a fãcut Hristos este peste puterea
omeneascã ºi cã numai Logosul ar fi
putut sã le înfãptuiascã pe acestea. Sã
ne aplecãm, aºadar, asupra Cuvântului
vieþii, ºi mai cu seamã asupra
Evangheliei dupã Ioan pentru a cãpãta
înþelepciune ºi mântuire. Amin!

Florin I. DÃNILÃ

FILOCALIA
în texte alese

Avva Pimen a zis: Chiar dacã omul
va face un cer nou ºi un pãmânt nou,

tot nu va fi fãrã griji.

Avva Pimen a mai zis: Mulþi
au devenit puternici,

dar puþini s-au lecuit de mândrie.

Avva Silvan a zis: Vai de omul
a cãrui faimã îi întrece fapta.

Ziceau, despre avva Agathon, cã
a stat trei ani cu o piatrã în gurã,
pânã când s-a deprins sã tacã.

Avva Agathon a zis: Niciodatã nu
m-am culcat supãrat pe cineva

ºi nici n-am lãsat pe cineva
sã se culce supãrat pe mine,

pe cât mi-a stat în putere.

IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU
ÎN EVANGHELIA DUPÃ IOAN
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Duminica Ortodoxiei în calendarul
creºtin ortodox este prima duminicã
din Postul Sfintelor Paºti, f i ind
destinatã cinstirii icoanelor ºi care, prin
cultul religiei creºtine ortodoxe,
condamnã erezia ºi defãimarea
sfintelor icoane.

În t impuri le trecãtoare mult
primejduite de cataclisme, rãzboaie,
erezii, simþirea inferioarã a celor cu
sufletul pierzaniei a distrus biserici,
case de rugãciune, a profanat icoane
– nu a înþeles cã numai credinþa ºi
iubirea de Dumnezeu îl scoate pe om
din pierzanie ºi cã, doar prin ecoul
rugãciunii, fiecare om e însufleþit de
scânteia divinã spre binele sãu ºi al
celuilalt.

Stilul religios al picturilor icono-
grafice constitue parte integrantã în
istoria artei româneºti, ele având
valoare artisticã ºi cultural-religioasã
incontestabilã, fie cã sunt icoane
arhaice, picturã naivã sau în stil
bizantin, picturã pe lemn, piatrã, sticlã,
miniaturi cu chipuri din vieþile sfinþilor,
scene narative biblice în fresce pe
ziduri de biserici ºi mânãstiri. Ca
expresie figurativã de esenþã esteticã
religioasã, aceastã artã picturalã se
înscrie în tezaurul artistic românesc
sau universal, aproape de competenþa
artiºti lor consacraþi de savantã
inspiraþie europeanã.

Arta ºi rel igia sunt douã
componente ale manifestãrii de
credinþã în Dumnezeu ºi se
condiþioneazã reciproc.

Temeiuri le cinstir i i  icoanelor
creºtine ortodoxe se concretizeazã în
temeiul vieþii noastre prin rugãciunea

care ne apropie de Dumnezeu, care
leagã concepþia de viaþã socialã cu cea
religioasã, pentru ca omul educat,
pãtruns de credinþa creºtinã, sã
trãiascã într-o vigoare moralã ºi civicã-
socialã. Ne închinãm sfinþilor din
icoane, cunoscând cã în viaþa lor
pãmânteascã, cu toate opresiunile,
torturaþi ºi uciºi, s-au chinovit, s-au
jertfit pentru credinþa mântuitoare întru
Hristos Dumnezeu ºi au devenit
mucenici, martiri, moaºte vrednice de
închinãciune în viaþa creºtinului.
Icoana, ca o revelaþie a spiritului, prin
ceea ce reprezintã, cu cromatismul
culorii, întregeºte expresia figurativã a
sfântului din icoanã, cu tot ce radiazã
spiritual în sufletul smerit la rugãciune,
ne introduce în sfera cea mai
emoþionalã a rugãciunii, fie ea de slavã,
laudã ºi iubire pentru mãreþia lui
Dumnezeu, de mulþumire pentru tot
ajutorul ºi bunãtãþile primite, de cerere
pentru tot ce este necesar vieþii – cãci
zice Mântuitorul: „Amin, amin grãiesc
vouã: orice veþi cere de la Tatãl, în
numele Meu, va da vouã!“ (In 16, 23)

Aceastã minunatã facilitate de bine
pentru omul credincios se împlineºte
mai ales în slujba obºteascã, în
bisericã, când pietatea revãrsatã din
harul dumnezeiesc, cântãrile liturgice,
când în toate momentele Dumnezeu
nevãzut este prezent ca o revelaþie pe
care o face oamenilor. Când ºtim a ne
ruga, credem cã nãdejdea mea este
Tatãl, scãparea mea este Fiul,
acoperãmântul meu este Duhul Sfânt,
deoarece Dumnezeu ni se înfãþiºeazã
în trei feþe, ca fiind aceeaºi persoanã
– Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh.

Dumnezeu ne este modelul iubirii,
Cel care a fãcut cerul ºi pãmântul ºi
pe om, dupã chipul ºi asemãnarea Sa,
ºi S-a jertf i t  pentru mântuirea
oamenilor.

Elocventã ne este superioritatea
iubirii pentru Dumnezeu a pãrintelui
Dumitru Stãniloae, model de erudiþie
cu emanaþie divinã, care odihneºte la
Mânãstirea Cernica din Bucureºti,
trecut la cele veºnice la 4 octombrie
1993, teologul iubirii creºtine denumit
de un înþelept ºi «Patriarhul teologiei».
Îl întâlnea pe Dumnezeu cu chemarea
iubirii neîncetatã la comunicarea
smeritã, în taina rugãciunii, „hai,
Doamne, hai sã vorbim!“

Muritorul de rând, ºtiindu-se atât
de neîmpl in i t  în porunci le lu i
Dumnezeu, ar putea spune: Doamne,
ajutã credinþei ºi necredinþei mele!
Pentru omul care trãieºte în vâltoarea
socia lã atât  de schimbãtoare,
ispitele ademenitoare sunt la tot
pasul .  Credinþa în Dumnezeu
atotputernic are ecouri pilduitoare.
Sunt douã mii de ani de când Mesia,
Care înseamnã Hristos, a venit pe
pãmânt ºi a vieþuit în poporul ales al
lu i  Israel  pânã la 33 de ani .
Ierusal imul este locul  sacru al
creºtinismului, este oraºul biblic de
crucif icare a lui Hristos, oraºul
Patimilor, al Rãstignirii, al Învierii
Domnului ºi al Înãlþãrii Sale la cer,
de-a dreapta Tatãlui Ceresc.

Betleemul ne aminteºte de
„Rãsãritul Soarelui Dreptãþii“ prin

Presb. prof. Ecaterina CAPOTÃ

(continuare în p. 13)

Icoanele sfinte, simboluri ale Ortodoxiei
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În numãrul trecut al revistei am
evocat viaþa smeritã ºi credinþa puternicã
a Sfântului Ioan Rusul din Evvia, Grecia,
ºi promiteam sã vorbim în continuare
despre minunile sãvârºite dupã plecarea
sa la cer… Cu aceastã ocazie vom putea
vedea cât de fierbinte ºi cu câtã
stãruinþã ºi durere se poate omul
ruga în necazuri…

În 1978, un vapor comercial, aflat în
Marea Nordului, este surprins de o
înfricoºãtoare furtunã ºi naufragiazã. Nu
mai funcþiona nici radarul, nici sistemul de
pilotaj, vaporul nu mai putea fi controlat.
Zeci de marinari greci îºi trãiau în zbucium
ultimele clipe ale vieþii. Cãpitanul le-a spus:
„Ne înecãm. Rugaþi-vã lui Dumnezeu
pentru mântuirea noastrã”. El însuºi se
duse unde avea amenajat un mic loc de
închinãciune ºi unde se afla ºi icoana
Sfântului Ioan Rusul ºi se rugã toatã
noaptea, nu pentru el, ci „pentru aceºti bieþi
marinari sãraci care ºi-au pãrãsit þara ºi
mãnâncã pâinea strãinãtãþii,  frãmântatã
cu apa sãratã a mãrii, pentru a putea trãi
familiile lor, ºi care pier în aceastã searã”
(Sfântul Ioan Rusul, Viaþa, minunile,
Paraclisul, Acatistul ºi slujba, p. 15)

Dimineaþã, au observat cã vaporul era
acostat ºi asigurat în portul Rotterdam, în
Olanda. Deoarece cãpitanul era convins
cã cel care a condus vaporul, l-a trecut
peste prãpãd ºi l-a adus în port a fost
Sfântul Ioan Rusul, a lãsat în port vaporul
pentru reparaþii, iar el s-a dus în Grecia la
biserica acestuia ºi a donat odoare de mare
preþ pentru Sfânta Masã care amintesc
minunea credinþei ºi a rugãciunii.

Un alt dar a primit Sfântul în acelaºi
an de la o bãtrânã sãracã ºi gârbovã
de peste 18 ani din Cipru care, venitã în
pelerinaj, este tãmãduitã în faþa tuturor
ºi drept rãsplatã îi lasã acestuia bastonul.
Cazul a fost scris ºi în ziarele locale.

Douã statuete de cearã a adus la
biserica Sfântului mama a doi copilaºi
vindecaþi de leucemie prin rugãciunea
fierbinte la acesta. De aceeaºi boalã, în
1981, este vindecat un micuþ în prezenþa a
35 de rude venite sã-i vegheze ultimele

clipe… La rugãciunile îndurerate ale tatãlui,
toþi au vãzut,  asemenea unui fulger, figura
Sfântului, iar analizele ulterioare au dovedit
cã   într-adevãr copilul se vindecase.

În oraºul Istiea, în nordul insulei
Evvia, s-a nãscut un copil cu picioarele
rãsucite ºi lipite de corp. Dupã un ºir de
operaþii, medicii au reuºit sã dezlipeascã
picioarele ºi sã le aducã în poziþia
fireascã, dar le-au spus pãrinþilor cã mai
mult nu se poate ºi cã nu va merge
niciodatã… „Mergeþi ºi… cum va fi
voia lui Dumnezeu”. Neputând îndura
sã-ºi vadã copilul paralizat la pat, tatãl
s-a rugat Sfântului Ioan Rusul sã-i
vindece ºi lui copilul ºi a promis cã-i va
duce în dar singurul miel pe care-l are
ºi va merge desculþ pânã la biserica lui.
El a luat copilul, iar soþia, mielul ºi,
desculþi, au mers 100 km pe jos, douã
zile ºi jumãtate,  pânã la biserica cu
sfintele moaºte. Aici rostirã rugãciuni ºi,
într-adevãr, copilul, trezit   la miezul nopþii
de tatã, fãcu primii lui paºi. Drept
recunoºtinþã, în fiecare primãvarã, venea
la biserica Sfântului ºi aducea un miel.

În 1977, Sfântul vindecã un alt copil
paralizat de picioare. Aflat într-un spital din
Atena, mama îl îndeamnã pe bãieþel sã se
roage lui Hristos sã îl facã bine. Noaptea,
acesta îl viseazã pe Sfântul Ioan Rusul
care îi spune cã l-a trimis Domnul sã-i
aducã Harul Sãu ºi puterea Lui sã se
vindece. ªi, într-adevãr, se trezeºte ºi se
ridicã în picioare, iar a doua zi medicul
constatã însãnãtoºirea inexplicabilã a lui.

O familie îºi vinde aproape totul ºi
pleacã la Paris în speranþa sã-ºi salveze
copilul suferind de o boalã foarte rarã,
acromegalia. Întrucât medicii de aici le-au
dat acelaºi rãspuns negativ, s-au dus la o
mânãstire ruseascã din centrul Franþei
închinatã Maicii Domnului ºi s-au rugat.
Acolo se afla un rus care cunoºtea puþin
greceºte ºi le-a spus cã are la el o iconiþã
cu Sfântul Ioan Rusul ºi a fãcut cu ea
semnul sfintei cruci asupra copilului care
a început sã se zvârcoleascã ºi sã
transpire. Febra copilului a dispãrut. Dupã
o noapte de priveghere, s-au întors la

spital, iar dupã trei luni, fãrã nici o
operaþie, analizele arãtau cã oasele se
dezvoltã armonios iar deformaþiile de la
mâini ºi picioare se îndreptaserã.

„Extraordinar eveniment ºtiin-
þific” spuneau medicii francezi.

„Minunatã întâmplare datoratã
credinþei ºi sfinþilor” spune mama al
cãrui bãiat merge acum la ºcoalã. (p. 23)

Tot cu ajutorul rugãciunilor fierbinþi
cãtre Sfântul Ioan ale unei mame
îndurerate, este salvatã din comã o fetiþã
care avea congestie cerebralã.

Aflãm apoi de drama unui copilaº din
Patra, Grecia care de la naºtere avea
limba mai mare ºi-i ieºea afarã din gurã,
neputând sã sugã. Timp de 3 ani mama
a încercat mereu salvarea lui, singura
soluþie era tãierea limbii, dar copilul
n-ar mai fi vorbit niciodatã ºi nu numai…
Au vândut tot ce au avut ºi au plecat în
Suedia, la o clinicã de specialitate, dar
în zadar… acelaºi rezultat… Mama a
refuzat aceastã operaþie,  s-a întors
acasã ºi se ruga la Dumnezeu s-o
lumineze ce sã facã… Atunci, o femeie
credincioasã îi sfãtuieºte sã meargã sã
se roage la biserica Sfântului Ioan Rusul
unde se ºi duc ºi se cântã paraclisul
Sfântului Ioan ºi se face priveghere
pânã târziu. Ajunºi cu copilul acasã,
aprind lumina ºi vãd minunea: limba
intrase la locul ei ºi copilul vorbea.

„Întâmplare de netâlcuit pentru logica
omeneascã. Întâmplare care pentru mulþi
pare o poveste falsã. Pentru cei mai mulþi
care refuzã sã treacã peste logica rece
ºi peste nivelul simþurilor trupeºti. Pentru
cei credincioºi însã lucrurile sunt simple.
Pentru cei credincioºi toate au explicaþia
lor.” (p. 26).

O altã vindecare miraculoasã are loc
în 1980 ºi este aceea a unui inginer din
Atena care avea o tumoare malignã la
creier, dar refuzase operaþia întrucât
aflase de riscurile ei. Este sunat de
nepoþica sa de 13 ani care-l roagã sã se
opereze deoarece l-a visat pe Sfântul
Ioan Rusul ºi i-a spus sã se
opereze unchiul ei cã va þine el

Minunile Sfântului Ioan Rusul (II)



Nr. 1 / ian - mart 2010 13SAREA PÃMÂNTULUI

Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

mâna chirurgului ºi nu va pãþi
nimic rãu. Acesta s-a operat

ºi  apoi s-au dus la biserica din Evvia sã-i
mulþumeascã acestui „sfânt minunat care
aleargã pretutindeni sã ajute, chiar ºi fãrã
sã-l chemi”. (p. 31)

Un caz deosebit este ºi cel al unui mare
funcþionar de stat, ieºit la pensie pe caz de
boalã, paralizat de zece ani, deznãdãjduit,
aflat aproape în pragul morþii… Fiind în
spital, este vizitat de soþie. Aceasta aþipeºte
pentru puþin timp ºi vede un doctor strãin
de la care aflã cã-l cheamã Ioan Rusul ºi
pe care îl roagã sã-i salveze soþul. Când
se trezeºte, soþul o roagã:

– Ajutã-mã, cineva mã þine de
subsuori ºi mã ridicã, ajutã-mã ºi tu.

S-a ridicat în picioare, iar plânsul soþiei
a alertat doctorii ºi asistentele medicale
care, veniþi în grabã, au vãzut minunea,
ceea ce l-a fãcut pe ºeful de secþie sã
exclame: „Deasupra ºtiinþei noastre
este atotputernicia lui Dumnezeu ºi
a Sfinþilor Sãi…” (p. 35).

Aºa cum era, în pijamale, pacientul
a luat un taxi ºi s-a dus direct la sfintele
moaºte, în Evvia, unde s-a rugat
plângând, mulþumind Sfântului…

La aceeaºi concluzie, cã deasupra
doctorilor ºi a ºtiinþei este Dumnezeu cu
Sfinþii Sãi, a ajuns ºi o mamã a cinci copii,
bolnavã de cancer, aflatã în spitalul „Sf.
Sava” din Atena ºi care, dupã ce a fost
unsã cu mir de la Sfântul Ioan Rusul, a
revenit la viaþã. (1978).

O altã minune avea sã uimeascã doctorii
unuia din marile spitale ale New York-ului
unde un cetãþean de origine greacã urma
sã fie operat de o tumoare canceroasã la
plãmâni. Soþia sa a cerut o amânare de
douã zile, timp în care a fãcut rost, prin
intermediul avionului, de aghiasmã ºi puþin
mir de la candela ce arde în faþa raclei cu
sfintele moaºte ale Sfântului Ioan Rusul din
Grecia. I le încredinþeazã soþului ºi apoi îi
cere directorului spitalului sã i se mai facã
o datã analizele. Uimiþi, doctorii se
încredinþeazã cã noua radiografie nu mai
aratã nici o tumoare, fãrã sã-ºi poatã explica
ºtiinþific cauza.

„Explicaþie ºtiinþificã nu se poate
da minunii fãcute de Sfântul Ioan”,
spune soþia sa credincioasã (p. 32) care
se bucurã cã soþul ei s-a reîntors în sânul
familiei, la serviciul sãu, ºi slãveºte zi ºi
noapte pe Dumnezeu ºi pe Sfinþii Sãi.

Sã-L slãvim ºi noi zi ºi noapte pe
Dumnezeu ºi pe Sfântul Ioan Rusul, rugându-
i sã ne poarte paºii prin viaþã atunci când noi
nu ºtim încotro sã o luãm, sã vegheze asupra
noastrã în clipele grele, sã potoleascã furtunile
noastre sufleteºti datorate nenu-mãratelor
noastre patimi ºi sã fie alãturi de noi când
vom pleca în veºnicie.

ªi pentru cã marele eveniment al
Învierii Domnului se apropie, vã dorim
sãrbãtori fericite, cu sãnãtate ºi
bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT!

Presb. Aurelia GENES

Naºterea lui Iisus, alte locuri sfinte
precum Capernaum, supranumit
„oraºul iubit al Domnului“, Emaus unde
Iisus S-a revelat ucenicilor Sãi, Luca
ºi Cleopa, la frângerea pâinii, Galileea
cu minunea transformãrii apei în vin,
Ierihonul cu deºertul Iudeii unde Iisus
a postit patruzeci de zile ºi patruzeci
de nopþi, cu muntele unde satan a
ispitit pe Iisus, muntele Mãslinilor cu
Grãdina Ghetsimani unde Iisus se
roagã: „Pãrinte, de este cu putinþã,
treacã de la Mine paharul acesta!…,
Betsaida… ºi alte multe locuri pe care
pelerinii le-au cunoscut ºi unde s-au
prosternat cu închinare din profunzimea
sufletului într-o tainicã plutire divinã
peste clipe, peste timp, cu glasul febril
de slavã ºi mulþumire.

Se deduce cã icoanele reflectã
puterea de expresie a Bibliei, aceastã
carte fiind marele cod al artei picturale,
iconografice, este o istorie ce
supravieþuieºte existenþei umane care
nu-ºi epuizeazã sensurile adevãrului
biblic de credinþã ortodoxã.

(urmare din p. 11)

Am intrat de mult în toamna vieţii,
Trupul mi-e greu şi părul mi-e albit,
Gândesc cu nostalgie la anii tinereţii
Şi fac retrospectiva la tot ce am trăit.

Azi răsfoiesc prin al familei album
Ce s-a păstrat pe rafturi prăfuite,
Şi retrăiesc momente de pe-al vieţii drum
Ce de mari regrete sunt acoperite.

Viaţa m-a învăţat să respect cântarul,
Să fiu curat şi ordonat la minte,
Domnul m-a ajutat ca să înving calvarul
Şi cu curaj să merg tot înainte.

Toţi anii vieţii mele mi-au dat înţelepciune,
M-au întărit, m-au sfătuit de bine,
M-au învăţat să fac doar fapte bune
Dându-mi speranţă spre zile mai senine.

Căci viaţa este dură, e doar un vis în timp,
Şi, uneori, spre seară, când stau şi meditez,
Constat că mă apropiu de ultimu-anotimp
Şi cu realitatea eu mă conciliez.

Doamne, ai milă de toţi copiii mei,
Dă-le curaj, noroc şi spor în toate,
Ochii dumnezeieşti îndreaptă-i către ei
Atât în viaţă cât şi după moarte.

Mulþumesc, Doamne!

Mihalache LUPAŞCU

Icoanele
sfinte,

simboluri
ale Ortodoxiei
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Primul Rãzboi Mondial,
din 1916-1918,  a adus
poporului român pierderi
teritoriale, materiale, dar
mai ales umane greu de
imaginat. Aproape cã n-a
existat familie care sã nu-ºi
plângã tatãl, soþul, fratele
sau o rudã apropiatã.
Totalul pierderilor suferite
în vieþi omeneºti s-a ridicat
la peste 800.000 de morþi,
rãni þi ºi dispãruþi, atât pe
teritoriul þãrii cât ºi pe
teritoriul altor þãri.

Mulþi din aceºti
800.000 au avut moarte
eroicã, s-au sãvârºit din
viaþã pe câmpurile de
luptã, alþii au murit î n
spitalele de campanie cu
trupurile lovite de gloanþe
sau sfârtecate de schijele
obuzelor. Mulþi au murit ca
urmare a bolilor ºi
suferinþelor pricinuite de
urgia rãzboiului. Eroismul
pe care l-au manifestat
luptãtorii Armatei Române
în crâncenele bãtãlii de la
Mãrãºeºti, Mãrãºti ºi
Oituz au intrat în legendã.
Acei luptãtori au pus mai
presus chemarea þãrii
decât propria lor viaþã.
Spiritul lor de sacrificiu, de
la mareºal la ultimul
soldat,  a fost temelia pe
care s-a putut face
România Mare de la 1
decembrie 1918. Prin
moartea lor eroicã, ei ne-au
lãsat nu numai o þarã
întregitã, ci ºi porunca de
a veghea la dãinuirea ei în
istorie. Din aceastã po-
runcã izvorãºte ºi astãzi
sentimentul dragostei de
þarã ºi spiritul de sacrificiu
pânã la jertfa supremã
daca v-a fi nevoie.

Dupã terminarea
Primului Rãzboi Mondial,
din iniþiativa foºtilor
luptãtori ºi a urmaºilor
direcþi – mame ºi soþii,
copii ºi pãrinþi, fraþi ºi
surori – ai luptãtorilor din

1916-1918, s-a înfiinþat un comitet
naþional de cinstire ºi glorificare a
memoriei eroilor cãzuþi pe câmpurile de
luptã. În numai 10 ani ºi numai din
contribuþii benevole, sprijiniþi sau cu
participarea directã a armatei,  s-au
realizat pe cuprinsul patriei peste 2000
de monumente, obeliscuri, gropniþe,
morminte ºi cruci comemorative,
distingându-se prin monumentalitate ºi
mãreþie monumentele de la Mãrãºeºti,
Mãgura de la Târgu Ocna ºi Mateiaºi.
Din totalul celor 2000 de astfel de
monumente, unul singur a fost ridicat
în memoria unui singur erou, acela al
legendarului grenadier Constantin
Muºat, avansat postmortem la gradul
de sergent. Aºadar, dacã toate celelalte
monumente erau ridicate în memoria
eroismului colectiv, camarazii grãniceri
scãpaþi cu viaþã din crâncenile încleºtãri
desfãºurate în ziua de 13 august 1917,
la cota 789 Coºna, au þinut sã-i
cinsteascã memoria ºi sã-i glorifice
eroismul, înãlþându-i un monument chiar
pe locul unde a luptat ºi a murit.

Caporalul Constantin Muºat, soldat
fiind în Regimentul 2 Grãniceri, pe 16
decembrie 1916 în luptele de la
Mãrãºeºti, de pe dealul Momâia, a fost
lovit de schijele unui obuz care i-au
zdrobit braþul stâng. A fost evacuat la
spitalul din Iaºi, unde medicii au decis,
pentru a-i salva viaþa, sã-i amputeze
mâna stângã, propunând totodatã
comisiei militare sã fie reformat ºi lãsat
la vatrã. Acest om, rãmas fãrã un braþ,
deci, fãrã putinþã de a þine o armã în
mânã, a rugat insistent comisia de
reformã sã nu-l trimitã acasã, ci sã-l
lase sã se întoarcã pe front la fraþii lui,
arãtând cã vrea sã se întoarcã pe
câmpul de luptã ºi sã-ºi ajute fraþii cu
singurul sãu braþ care i-a mai rãmas.
Impresionat de dârzenia ºi hotãrârea lui
de a se reîntoarce pe linia frontului,
comisia, gãsindu-se în faþa unui caz
ieºit din comun, a înaintat propunerea
de a fi trimis din nou pe front la Marele
Cartier General. Acesta, în faþa unei
asemenea solicitãri neobiºnuite, a dat
ordinul 32/12.02.1917 care consem-
neazã: „Cu multã bãrbãþie ºi însufleþit
de cele mai frumoase sentimente de
dragoste de þarã, numitul soldat a
stãruit sã nu fie reformat, ci sã fie trimis
pe front ca aruncãtor de grenade, având
mâna dreapta în bunã stare. Cinste lui

pentru pilda frumoasã ce o dã cama-
razilor lui de arme!“

Dupã 8 luni de la pierderea braþului
stâng, se întoarce din nou la Regi-
mentul 2 Grãniceri care se gãsea pe
frontul Oituzului, angajat în bãtãlia de
la porþile Moldovei, în apropiere de
Coºna – cota 789, cotã ce se gãseºte
astãzi pe teritoriul comunei Pârgãreºti,
nu departe de Târgu-Ocna.

În dupã-amiaza zilei de 13 august
1917, în timpul unui nou contraatac în
fruntea cãruia se gãsea ºi caporalul
Constantin Muºat, înaintând spre cota
mai sus menþionatã, sub o ploaie de
gloanþe a mitralierelor duºmane ºi
bubuitorilor de artilerie, bravul luptãtor,
care nu contenea sã arunce grenade în
liniile vrãºmaºe, a fost lovit în plin de un
glonþ, fiind gãsit cu mâna dreapta strânsã
pe ultima grenadã. Vestea despre
eroismul caporalului Muºat a strãbãtut
frontul românesc de la un capãt la altul,
oþelind ºi îndârjind voinþa miilor de luptãtori.
Pentru eroismul lui a fost înaintat
postmortem la gradul de sergent.

În 1923, la 4 ani de la terminarea
rãzboiului, pe pantele estice ale dealului
Coºna, cota 789, chiar pe locul în care
a cãzut eroic în luptã acest brav oºtean,
foºtii lui camarazi au ridicat un
monument închinat acestuia, iar pe
epitaf au scris: „Sergent grenadier
Muºat, Regimentul 2 Grãniceri, cãzut
eroic, 13.08.1917”.

Monumentul ridicat ºi închinat
acestui erou, spre glorificarea spiritului
sãu de sacrificiu ºi veºnicã neuitare a
avut o soartã nemiloasã. În mai puþin
de 10 ani, monumentul, uitat ºi pãrãsit
de grija autoritãþilor locale, a început sã
fie batjocorit, ajungându-se pânã la
distrugerea lui. Crucea a fost dãrâmatã,
spartã în bucãþi ºi împrãºtiatã în
împrejurimi, dalele din postament ºi
bordurile au fost scoase ºi duse în
unele gospodãrii din apropiere. ªi astfel,
în loc sã fie glorificat ºi omagiat, i-a fost
batjocorit sacrificiul eroic. Era ucis a
doua oarã.

Cum însã omenia, dragostea de þarã
ºi respectul pentru eroii ei nu dispar
niciodatã, ºi în acest caz s-a gãsit un
om deosebit care, spre cinstea º i
onoarea lui, a þinut sã dreagã lucrurile ºi
sã spele ruºinea de pe obrazul celor
mãrunþi ºi fãrã suflet. Astfel
la împlinirea a 60 de ani de
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la eroicele bãtãlii de pe
Coºna, unde º i-au gãsit

sfârºitul sute de suflete, Col. (r) Nicolae
Costin, ajutat de câþiva lucrãtori din
Nicoreºti ºi Satul Nou, în ziua de 15
octombrie 1977, a scos lespezile de

piatrã gãsite pe abruptele pante ale
Coºnei ºi le-a transportat pe muntele
Mãgura de la Târgu-Ocna. Aici, a
reconstruit cum s-a putut, vechiul
monument al eroului legendar Constantin
Muºat ºi l-a plasat lângã monumentul
eroilor de pe Mãgura Ocnei, pe care sunt
gravate în piatrã cuvintele: „SPUNEÞI
GENERAÞIILOR VIITOARE CÃ NOI
NE-AM FÃCUT DATORIA!”. În aceeaºi
lunã, domnul Colonel (r) Costin cu
aceeaºi oameni a construit cu materiale
noi un alt monument în forma sa originalã

pe locul în care a fost construit cel din
1923. Pe acesta a montat 2 plãci de
marmurã pe care a fost reprodus textul
de pe crucea veche. În jurul noului
monument au fost montaþi stâlpi de fier,
legaþi între ei pe toate laturile cu lanþuri
de oþel cu verigi groase ºi s-au plantat
câteva zeci de brazi spre a veghea la
odihna sufletului eroului omagiat. Fapta
Col. (r) Costin Nicolae, ajutat de oameni
ai locului, este una onorantã ºi meritã
mereu pomenitã.

Soarta acestui nou monument,
însã, a fost crudã ca ºi a celui
construit în 1923. Astãzi, monumentul
refãcut în 1977, este batjocorit ºi el.
Plãcile de marmurã cu epitaful sunt
sparte ºi parte din ele lipsesc, astfel
cã epitaful este incomplet. Lanþurile în
totalitate au fost furate ºi au ajuns în
potcoavele cailor, toþi brazii au fost
furaþi, postamentul este distrus, astfel
încât nimic din tot ce au fãcut niºte
oameni cu suflet ºi dragoste de þarã ºi
trecutul ei nu mai este întreg. Eroul
legendar Muºat a fost ucis a treia oarã.

Toate aceste fapte degradante ºi
dezonorante au fost posibile datoritã
dezinteresului ºi lipsei de rãspundere a
autoritãþilor locale, care deºi prin lege
rãspund de îngrijirea, conservarea ºi
întreþinerea monumentelor de pe cuprinsul
localitãþilor peste care pãstoresc,
neglijeazã total respectul pentru sacrificiul
celora cãrora prin moartea lor le datorãm
realizarea României Mari. Col. (r) Gheorghe PAVEL

Caporalul Constantin Muºat, care a
cãzut ca un erou pe dealul Coºna
pentru glia noastrã strãbunã, a fost
omorât aºadar, de douã ori de cãtre unii
din locuitorii de astãzi ai acelor locuri
unde s-a scris cu sânge istoria dãinuirii
noastre. Este o dublã crimã sãvârºitã
de niºte iresponsabili care a fost
posibilã – aºa cum spuneam – pe fondul
lipsei de rãspundere în plan
administrativ a autoritãþilor locale,
dublatã de o lipsã de respect pentru
eroii neamului.

Fac un apel la actualul primar ºi la
consilierii comunei Pârgãreºti sã facã
o vizitã cu toþii la monumentul acestui
legendar erou (ce-a mai rãmas din el)
ºi sã facã tot ceea ce este necesar
pentru a reface monumentul ºi a
îndepãrta astfel dezonoarea ce ºi-au
atras-o prin neimplicare. Sufletele
acelor bãrbaþi cãzuþi în diverse bãtãlii,
deveniþi prin moarte eroi ai neamului,
îºi gãsesc odihna numai în cinstirea
memoriei lor ºi în pomenirile ce suntem
datori sã le facem mãcar la unele
momente ale existenþei noastre.

Dumnezeu sã odihneascã sufletele
eroilor neamului ºi veºnicã sã le fie
amintirea. EI ªI-AU FÃCUT DATORIA
FAÞÃ DE ÞARÃ. NOI NE FACEM
DATORIA FAÞÃ DE EI?

DUMNEZEU SÃ NE BINECU-
VÂNTEZE!

De ce se întâmplã ca, aproape în
fiecare an, hramul Mânãstirii Cireºoaia
sã poarte veºminte de nea? Data de 20
ianuarie ne-a fost ºi-n acest an pecetluitã
de splendoarea zãpezii încãlzind neºtiute
oseminte de eroi , în semn cã, totuºi,
urmaºii încã nu i-au uitat. Haina hramului
Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare devine
simbol al curãþiei sufletului sãu, dar ºi
arhetip al omului nou la care trebuie sã
ajungem fiecare. Înconjurat de dragostea
fraþilor întru slujire, preacuviosul stareþ
Claudiu þine sus steagul scump al
recunoºtinþei. La ceas de veºnicã
pomenire a eroilor Cireºoaiei, Doamna
Primar Floarea Ivanof a rãspuns prezent
la frumoasa datorie. Tuturor celor
prezenþi, cinste ºi mulþumire!

Hainã de hram la Cireºoaia

Redacþia
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Împlinirea a 151 de ani de la unirea celor
două principate, Moldova şi Ţara Românească,
mult prea puţin evidenţiată în societatea română
contemporană, probabil şi din cauza unor
preocupări mărunte, fără orizont ale celor care nu
realizează încă sau poate nu vor realiza niciodată
importanţa acestei măreţe înfăptuiri istorice pentru
făurirea statului naţional unitar român, ne oferă
prilejul să ne amintim cu veneraţie de devotamentul
şi jertfa unor iluştri înaintaşi luminaţi care, prin
eforturile lor, ne-au lăsat drept moştenire o ţară
liberă, un spaţiu geografic incontestabil şi un trecut
istoric demn de admirat. În opinia noastră,
generaţiile care au declanşat şi înfăptuit Revoluţia
de la 1848 au realizat unirea celor două principate
şi care au dobândit independenţa naţională de la
1877 vor dăinui în istoria neamului românesc şi
vor fi, în continuare, recunoscute ca unele din cele
mai merituoase generaţii.

Cu toate că despre unirea principatelor
române de la 1859 s-a scris mult şi se va mai scrie
probabil, iar fiii ţării care şi-au legat pentru totdeauna
propriul destin de cel al patriei căreia aparţin, au
fost elogiaţi pe parcursul vremii, credem că se
cuvine să prezentăm cu acest prilej personalitatea
mai puţin evocată a unuia dintre cei mai merituoşi
fii ai poporului român din toate timpurile care,
datorită modestiei sale, uneori chiar exagerată,
este mai puţin cunoscut, Costache Negri.

El este unul dintre cei mai luminaţi, mai activi şi
mai consecvenţi români din generaţia sa,
închinându-şi toate energiile creatoare pentru
promovarea şi înfăptuirea idealurilor de renaştere
şi unitate naţională de la mijlocul veacului al XIX-lea.

Permanent prezent în iureşul evenimentelor
din această perioadă, el a participat activ şi eficient
la pregăt irea ş i  desfăşurarea mişcări i
revoluţionare de la 1848 din Moldova, a avut o
însemnată contribuţie la Unirea de la 1918, a
contribuit în mod hotărâtor la recunoaşterea
acesteia de către marile puteri ale vremii şi la
primirea pentru prima dată la Poarta Otomană a
unui demnitar român, Alexandru Ioan Cuza, cu
onorurile cuvenite unui şef de stat.

Asupra datei şi locului naşterii lui Costache
Negri, precum şi asupra arborelui genealogic
căruia îi aparţine au existat şi există încă unele
păreri contradictorii, dar noi considerăm că cele
mai apropiate de adevărul istoric sunt propriile-i
mărturisiri exprimate prin una din scrierile sale.

Aşadar, putem consemna că s-a născut la
Iaşi, în luna martie 1812, într-o casă boierească
construită în veacul al XVIII-lea de unul dintre
boierii divăniţi Luca, a cărui fiică se căsătorise cu

banul Costin Negrea, care, la rândul său o
lăsase moştenire fiului lui Petrache Negre, tatăl
lui Costache Negri.

Aceasta era situată pe o stradă liniştită în
apropierea albiei râului Bahlui, Curţii Domneşti,
Mitropoliei şi parcului domnesc Socola.

Asupra numelui şi originii lui Costache Negri
au stăruit de-a lungul timpului multe presupuneri
şi deducţii învăluite în incertitudini, cele mai multe
dintre acestea susţinând că sunt de provenienţă
italiană, greacă sau chiar spaniolă.

În opinia noastră, numele derivă dintr-un
arhaic negrilă care avea rădăcini adânci în
istoria Moldovei . Costache Negri a prezentat,
într-o scrisoare adresată la 29 februarie 1872
lui Vasile Alecsandri, un întreg arbore
genealogic al familiei sale, făcând unele
precizări cu privire la cei mai reprezentativi
înaintaşi care au deţinut înalte dregătorii în
Moldova. Astfel, face referiri la Ioniţă Negrea,
paharnic al lui Ştefan cel Mare, decapitat pe
moşia de la Negreşti-Vaslui în 1471, din pricină

că se opusese domnitorului
atunci când acesta pornise

Omagiu ilustrului patriot Costache Negri
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General (r), Dr.  Vasile  APOSTOL

război împotriva lui Radu cel Frumos
şi a „fraţilor“ de peste Milcov.

Îl menţionează, de asemenea, pe vornicul
Negrea, care a fost sfetnicul lui Alexandru cel
Bun între anii 1402-1426, precum şi pe un alt
strămoş decapitat de Ieremia Movilă pentru că
fusese unul dintre partizanii lui Mihai Viteazu pe
când acesta, în încercarea lui de unire a ţărilor
surori, îl numise ca „ispravnic de scaun“ la Roman.
Tot de la Costache Negri aflăm că de la bunicul
său, banul Costin Negrea,
căsătorit cu o descendentă a
familiei Luca, având şi aceasta
înaintaşi cu roluri importante în
istoria Moldovei, au rămas cinci
descendenţi printre care şi
Petrache, tatăl său. Acesta s-a
căsătorit cu Smaranda Donici,
fiica lui Miron Donici, pârcălab de
Soroca, bunicul după mamă al
lui Alecu Russo.

Petrache Negre, deşi făcea
parte din rândul boierimii din
rangul al doilea, era un om cu
principii înaintate, preocupat să
dea copiilor săi o educaţie în
concordanţă cu aspiraţiile care
pluteau în atmosfera timpului,
dezvoltându-le în primul rând
sentimentul patriotic şi dragostea
faţă de popor.

În casa părinţ i lor să i ,
Costache Negri a făcut studii cu
un învăţător grec, însuşindu-şi
primele noţ iuni de artă ş i
literatură, de matematică, istorie
şi geografie care aveau să
constituie fundamentul culturii lui
generale. Mamei sale i se
datorează primele lui contacte cu
artele şi literatura precum şi
sensibil itatea sufletească
moştenită de la aceasta.

În urma decesului tatălui său,
în 1823, la Chişinău, unde se refugiase cu întreaga
familie, destinul acesteia capătă o nouă întorsătură,
iar legăturile de rudenie cu Domniţa Moldovei îi
determină pe copii şi pe mama lor să trăiască la
curtea lui Ioniţă Sandu Sturdza.

După întoarcerea din pribegie, mama sa,
Smaranda Negre se căsătoreşte spre sfârşitul
anului 1827 cu boierul poet Costachi Conachi,
care în acest fel devine tatăl adoptiv al celor cinci
copii ai lui Petrache Negre şi un bun administrator
al averii acestora.

Cumplitei epidemii de ciumă care s-a abătut
asupra Moldovei în perioada 1829-1831, i-a
căzut victimă şi Smaranda Negre Conachi în
1831, iar copii au fost feriţi de molimă fiind evacuaţi
din timp peste Prut unde primejdia era mai mică.

În timpul celui de-al doilea refugiu fortuit din
ţară, tânărul Negre a fost trimis de Costache
Conachi să-şi continue la Odessa studiile pe care
le începuse în ţară în casa părintească şi la vestitul
pension „Cuenin“ din Iaşi.

La Odessa a urmat cursurile pensionului
„Repais“ care echivalau cu bacalaureatul. Pentru
că aici se vorbea şi se scria numai în limba
franceză, asemenea altor tineri colegi de-ai săi,
şi Costache adoptă pentru prima dată în mod

convenţional forma Negri, aşa cum va fi cunoscut
în continuare în istorie.

Întors în Moldova în octombrie 1831, la vestea
morţii mamei sale, deşi atinsese deja vârsta
majoratului şi putea prelua administrarea averii
familiei, nu numai că i-a lăsat în continuare această
sarcină lui Costachi Conachi, dar a şi refuzat cu
demnitate propunerea acestuia ca, în schimbul
adoptării numelui său, să preia şi întreaga
moştenire a familiei Conachi.

Imensele avantaje materiale la care se
adăuga perspectiva domniei pe care Conachi
avea să o pregătească fiului adoptiv ce i-ar purta
numele, „nu-l ispitiră câtuşi de puţin pe Negri, el
declarându-se mulţumit cu averea mult mai mică,
moştenită de la tatăl său, al cărui nume ţinea de

asemenea să-l păstreze cu sfinţenie“ (Pericle
Martinescu).

Ca şi alţi tineri din generaţia sa cărora condiţiile
materiale le permiteau, Costache Negri a apucat
drumul străinătăţii adorând călătoriile din care se
inspira şi se instruia.

A plecat pentru prima oară spre Occident, în
anul 1832, colindând prin diferite oraşe germane
şi franceze pentru a ajunge apoi în Italia tocmai în
toiul unor frământări de o efervescenţă care

atrăgea atenţia întregii Europe şi
care, desigur, nu l-au putut lăsa
indiferent nici pe el.

După ce, în anul 1837, tatăl
vitreg îl cheamă în ţară socotind
că şederea la învăţătură s-a
sfârşit, în iarna anului 1838, la 16
ianuarie, în urma unui sfat de
familie pentru împărţirea averii
răposatului Costache Negre,
Costache a devenit proprietarul
moşiei de la Mânjina (40 de km
de Galaţi) care va avea un rol de
seamă în activitatea patriotică de
mai târziu.

După încheierea formelor de
succesiune, se întoarce din nou
în Italia, la Florenţa, absorbit de
febra spirituală specifică acestui
renumit focar al Renaşterii. Aici a
achiziţionat o importantă colecţie
de tablouri cuprinzând opere
semnate de pictori italieni, francezi
şi spanioli, pe care a adus-o în
Moldova „unde a păstrat-o cu
grijă până la sfârşitul vieţii când a
donat-o pinacotecii din Iaşi, cu
condiţia să nu fie niciodată
strămutată de acolo, ca un prinos
oferit de el oraşului natal în care
vedea o mică Florenţă“ (Pericle
Martinescu).

După ce, în 1841, s-a întors
din străinătate, Costache Negri

s-a ocupat temeinic de problemele sociale ale
ţării. Atunci au început vestitele întâlniri din casa
de la Mânjina, „locul sfânt, biserica de întâlnire
pentru tineri, de unde ieşeau apostoli ai Unirii şi
soldaţi ai ţării“ (Vasile Alecsandri).

În diferite ocazii, la sărbători bisericeşti ori de
Sfântul Constantin, ziua lui onomastică, la Mânjina
se adunau tineri din cele trei Principate: Bălcescu,
Bolintineanu, Alecsandri, Kogălniceanu, August
Treboniu Laurian, Gheorghe Bariţiu şi alţii.

Astfel, în veselie şi preumblări în natură, cei
osteniţi şi descurajaţi căpătau forţe
noi de luptă, întărite prin
entuziasmul gazdei. Mânjina
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devenise astfel locul unde s-a
închegat patria comună pentru că

„La Mânjina nu erau moldoveni, munteni sau
transilvăneni, ci români, şi nu erau trei ţări pentru
români, ci o singură ţară. Unirea exista în inimi;
ea a fost tălmăcită în cuvinte şi a prins rădăcini ca
o plantă cerească pe acel loc ars de soare şi
lipsit de plante umbritoare ale Pământului“ (Vasile
Alecsandri).

În anii de pribegie pentru schimbările
preconizate prin Revoluţia de la 1848, Costache
Negri era sufletul care, prin înflăcărata-i
convingere, ţinea vie flacăra tinerilor
de care era legat printr-o sinceră
prietenie. El era prevestitorul
reformelor care, în mare parte, au
fost îndeplinite sub domnia lui Cuza
Vodă.

După înfrângerea mişcări i
revoluţ ionare de la 1848 din
Moldova, a urmat exilul care ia reunit
la Paris pe toţi cei care aveau să aibă
un rol important în actul Unirii
Principatelor.

După Războiul Crimeii, care a
avut ca urmare ş i  încetarea
Protectoratului rusesc asupra celor
două Principate, au început să se
ivească noi proiecte de emancipare
în gândurile românilor patrioţi.
Costache Negri a fost ales să
reprezinte interesele românilor la
Viena, Paris şi apoi la Constantinopol,
pregătind cu o iscusinţă admirabilă
îndeplinirea măreţului ideal care s-a
realizat mai târziu sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza. Contradicţiile
dintre marile puteri cu privire la soarta
pe care vroiau să o hărăzească
Principatelor au avantajat începutul
şi desfăşurarea luptei pentru Unire
şi, neputând ajunge la o înţelegere,
au hotărât la Congresul de la Paris
(martie 1856) să consulte şi populaţia
din cele două ţări, oferindu-i posibilitatea să-şi
spună cuvântul, urmând ca, pe baza dorinţelor
liber exprimate prin divanurile ad-hoc să se
încheie o convenţie specială prin care să se
stabilească organizaţia politică şi socială
„provizorie“ a Ţărilor Române.

La 25 mai 1856, din iniţiativa a 19 repre-
zentanţi ai boierimii mari şi ai burgheziei, s-a
înfiinţat societatea „Unirea“ menită să organizeze
lupta pentru unire şi, în primul rând, campania
electorală pentru divanul „Ad-Hoc“. Actul de
constituire a acestei societăţi cuprindea patru
puncte, primul prevăzând „unirea sub un prinţ
străin“ dintr-o familie domnitoare din Europa. Deşi
a fost membru fondator al societăţii, Costache
Negri a fost singurul care s-a opus ideii de a

aduce pe viitorul tron al României un prinţ străin,
adăugând lângă semnătura sa depusă pe
document menţiunea: „Cu neprimirea punctului
unu încât priveşte prinţul străin“.

La 31 mai 1856, la Iaşi, în cadrul unei mari
adunări, a fost ales un Comitet al Unirii compus
din persoane printre care şi Negri, care a trecut
apoi la acţiuni de masă prin înfiinţarea de comitete
unioniste în toate districtele Moldovei, alcătuite
din reprezentanţi ai tuturor straturilor sociale. La
Bacău preşedinte al Comitetului a fost ales
Costache Rosetti Tescanu, un boier cu largi

vederi democratice şi cu un rol deosebit de activ
în lupta pentru unire.

Fiind împotriva unui prinţ străin, aşa cum
impuneau marile puteri, Negri şi-a pus toate
speranţele în Grigorie Ghica, încă domn al ţării al
cărui termen de şapte ani de domnie expira la
16 iunie 1856, el însuşi partizan al unirii, spre a
fi desemnat ca viitor domnitor.

Speranţele sale au fost de scurtă durată
deoarece, la 18 iulie, Ghica părăsea Moldova
şi, din dorinţa de a nu fi invocat ca un pretext de
către marile puteri împotriva unirii, s-a văzut
îndemnat să trimită un patetic memoriu ministrului
de externe al Franţei prin care se declara pentru
ideea unui prinţ străin cerând însă imperativ ca
unirea să se înfăptuiască. Câteva zile mai târziu

el şi-a pus capăt zilelor într-o localitate din Paris
unde se retrăsese după ce părăsise Moldova.

În condiţiile create, la insistenţele Austriei,
pentru perioada alegerilor şi funcţionării divanului
ad-hoc este desemnat un caimacan în persoana
boierului Toderiţă Balş care a dezlănţuit o
adevărată prigoană împotriva partizanilor unirii.
Moartea subită, la 1 martie 1857, a lui Balş,
provoacă o nouă criză politică, sultanul
desemnându-l de această dată pe Nicolae
Vogoride, persoană de tristă notorietate în
Moldova, fiind cumnat cu fostul domnitor Mihail

Sturdza care-l împământănise în 1846
când se căsătorise cu fiica logofătului
Costachi Conachi (soră după mamă
cu Costache Negri).

Poarta îi promisese lui Vogoride
drept recompensă tronul Moldovei
dacă va sabota unirea, iar acesta a
acţionat cu înverşunare în consecinţă.
În divanul ad-hoc, Costache Negri a
fost ales preşedinte. A ştiut să conducă
adunările cu tact, energie şi însufleţire
şi a înlăturat toate asperităţile inerente
astfel încât s-a ajuns în ziua de 4
octombrie 1857 la formularea celor
patru puncte care aveau să aducă
libertatea ţării şi împroprietărirea
săracilor, dezideratele cele mai
scumpe sufletului său.

Cu toate că, datorită meritelor şi
calităţilor sale, era unul dintre
candidaţii cu cele mai mari şanse
pentru a fi ales domnitor, după ce
adversarii unioniştilor au cerut
invalidarea mandatului său sub
motivul că situaţia lui economică
(numai era proprietar de moşie după
ce vânduse Mânjina) ar fi contrară
cu prevederile legii electorale, Negri
renunţă din proprie iniţiativă la
mandatul de elector şi îşi înaintează
demisia solicitând ca aceasta să fie
citită în plenul adunării.

Deşi în Adunare s-a votat în unanimitate
retragerea demisiei, el nu a vrut să renunţe la
gestul său, cu toate că unii prieteni unionişti: Vasile
Alecsandri, Lascăr Rosetti, Manolache
Iepureanu şi Costache Rosetti Tescanu i-au
donat o parte din moşiile lor şi l-au menţinut în
fruntea listei eligibililor pentru domnie. Toate
aceste operaţii preliminare alegerii propriu-zise
se petreceau în absenţa şi fără asentimentul lui
Negri.

Dorind să uşureze drumul spre victorie al
unioniştilor el a cerut în termenii cei mai fermi să
fie şters de pe lista candidaţilor, adresându-i, la
14 decembrie 1858 din Târgu-Ocna, lui Vasile
Alecsandri o scrisoare de o
admirabilă ţinută morală prin care

Mormântul lui C. Negri de la Biserica Rãducanu
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printre multe altele spunea: „Rog pe
prietenii noştri, hotărâtor, să înlăture

asemenea combinare pe care nici într-un chip
nu o pot primi“.

Acest refuz hotărât din partea lui Costache
Negri a deschis calea vechiului său prieten
Alexandru Ioan Cuza care, în noaptea de 3 spre
4 ianuarie 1859, după furtunoase dezbateri în
tabăra unionistă generate de divergenţele
privitoare la drepturile ţăranilor şi cele ale
moşierilor, fiind cunoscut ca un element neutru
între aripa liberală şi cea conservatoare, a fost
desemnat drept candidat al unioniştilor, şi, la 5
ianuarie, Adunarea Electivă l-a ales domnitor al
Moldovei. Pentru Costache Negri,
alegerea lui Cuza însemna: „O
izbândă a propriilor sale idei pe care
le va apăra mai departe cu aceeaşi
credinţă ş i aceeaş i tărie sub
stindardul vechiului şi mai tânărului
său prieten devenit acum pentru
toată lumea măria sa“ (Pericle
Martinescu).

În continuare, marile merite ale
lui Costache Negri se materializează
în servicii le aduse Ţării ş i
Domnitorului în politica externă.

Prin puterea de convingere,
inteligenţa sa sclipitoare şi relaţiile pe
care şi le făurea în capitala Turciei cu
reprezentantul puterilor prietenoase
revendicărilor româneşti, ajunge să
obţină importante hotărâri din partea
porţii care au stat la temelia închegării
trainice a noului stat şi a dezvoltării
sale ulterioare (Cristache Gheorghe).

Demersurile sale s-au finalizat
cu recunoaşterea îndoitei alegeri a
lui Alexandru Ioan Cuza. Cu toată
opoziţia Rusiei şi Austriei, obţine
recunoaşterea unirii, constituirea
unui singur guvern la Bucureşti
(ianuarie 1862) şi vizita lui Cuza la
Constantinopol cu toate onorurile
cuvenite unui şef de stat.

După ce a contribuit la înălţarea
prestigiului ţării şi la împroprietărirea sătenilor,
Costache Negri nu a urmărit nici un fel de mărire
ci, dimpotrivă, s-a retras departe de forfota
politicianismului care începuse să ţese diferite
intrigi continuate până în anii noştri când au
devenit şi mai draconice.

Îndeplinindu-şi datoria către ţară şi către
bunul său prieten, s-a retras în viaţa liniştită de la
Târgu-Ocna unde-şi întemeiase o gospodărie
patriarhală cu o livadă frumoasă pe malul drept
al Trotuşului, faţă în faţă cu Biserica Răducanu
înălţată pe celălalt mal.

Îşi construise o casă cu etaj în stil sobru
oriental, cu faţade simple. Îşi împrejmuise grădina

cu un zid alb de piatră prevăzut la intrarea în
curte cu o poartă monumentală de fier pe care
pătrundeau caleştile oaspeţilor ce erau întotdeauna
aşteptaţi şi primiţi cu bucurie.

La Târgu-Ocna, Negri se bucura de un
renume şi o stimă aparte constituind un fel de
blazon al urbei, nu numai prenumele său, dar şi
prin înfăţişarea lui.

Un concetăţean de-al  său, care î l
cunoscuse deaproape, ni-l descrie ca având:
„o statuie de uriaş, corpul unui Hercule şi un
cap de o rară şi bărbătească frumuseţe“, iar
Maria (Maruca) Rosetti Cantacuzino Enescu îi
face o descriere asemănătoare: „mare, blând,

impunător, unchiul Costache… o frunte albă cu
pecetea infinitului, ochi minunaţi, negri, faţa
liniştită cu barbă neagră, frumos tunsă,
răspândind calm şi seninătate interioară. Înalt
peste talia obişnuită, perfect la trup şi suflet, o
imagine gravată în inimi încă din timpul vieţii, ca
cele ale eroilor şi sfinţilor“.

Nimic nu l-a clintit din drumul convingerilor
sale şi, mai ales, din concepţia ce o avea asupra
vieţii politice şi a modului cum se practică politica.
Aceasta se constată mai ales din stăruinţa cu care
domnitorul Cuza insista ca Negri să primească a
conduce grelele dezbateri ale Parlamentului ales
prin noua orânduire electorală.

În noile condiţii trebuia ca preşedintele, după
dorinţa lui Cuza, să fie „un om bine reputat în
opinia publică, devotat şefului statului şi instituţiilor
ţării, de o moralitate impunătoare, calm, ferm,
experimentat, care să a conduce o adunare atât
de numeroasă“. Exprimându-şi această dorinţă,
domnitorul îl viza pe Costache Negri în care avea
toată încrederea prezentând astfel ş i
caracteristicile personalităţii sale integre. Negri
nu a primit această însărcinare. Cu tot tactul
cuvenit, a refuzat îndârjit pentru că el nu putea
să se amestece în vâltoarea patimilor care
începuseră a se dezlănţui în Parlament.

În sensul celor de mai sus, într-o scrisoare
către Mihail Kogă lniceanu
spunea: „Aşadar mă rezum să
şi zic că în situaţia de azi unde
mi se pare mie că patima
domneşte asupra cuminţeniei,
unul ca mine nu face doi bani la
o cârmuire“. Dragostea de
natură  ş i  de oameni l-a
îndrumat pe Costache Negri şi
pe calea dragostei pentru
frumos. Nu a fost un scriitor.
Literatura lui este mai mult
epistolară, caldă, manifestare
liberă, nepretenţioasă, adre-
sată rudelor ş i prietenilor.
Poeziile sale sunt simple, dar
de o caldă  pă trundere a
dragostei de neam şi ţară. Cu o
cultură vastă şi o înţelegere
deplină a frumosului, a fost şi
un avizat admirator al artei.
Tablouri le pe care le-a
achiziţionat formează nucleul
interesantei pinacoteci de la Iaşi
căreia le-a dăruit.

Cât a trăit la Târgu-Ocna,
una din preocupările sale era
orânduirea bogatei sale colecţii
numismatice de care însă rând
pe rând, strâmtorarea materială
îl face să se despartă cu regret.

Aici la Târgu-Ocna unde
avea să fie înmormântat (la Biserica monument
Răducanu), s-a stins din viaţă la 28 septembrie
1876, „acela care a contribuit, prin actele sale, la
întemeierea statului român modern“ despre care
Mihail Eminescu afirma: „Unul din cei mai nobili
bărbaţi ai românilor, Costache Negri, reprezintă
nu numai cel mai curat patriotism şi caracterul cel
mai dezinteresat, dar şi o capacitate extraordinară
căreia îi datorăm, în bună parte, toate actele mari
săvârşite în istoria modernă a românilor“.

Mormântul lui zace în părăsirea uitării, în
grădina Bisericii Răducanu din Târgu-Ocna,
unde puţini vizitatori se învrednicesc să ajungă
pentru un binemeritat omagiu.

RUGÃCIUNE
O , iartã-mi, Te rog, Doamne, atâtea rugãciuni
Prin care-Þi cer doar pâine ºi pazã ºi minuni,

Cãci am fãcut adesea din Tine robul meu,
Nu eu s-ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu.

În loc sã vreau eu, Doamne, sã fie voia Ta,
Îþi cer, ºi-Þi cer întruna sã faci Tu voia mea;

Îþi cer s-alungi necazul, sã nu-mi trimiþi ce vreai,
Ci sã-mi slujeºti în toate, sã-mi dai, sã-mi dai, sã-mi dai...

Gândindu-mã cã, dacã Îþi cânt ºi Te slãvesc,
Am drept sã-Þi cer întruna sã faci tot ce doresc...

O, iartã-mi felul acesta nebun de-a mã ruga
ªi-nvaþã-mã ca altfel sã stau în faþa Ta !…

Nu tot cerându-Þi Þie, sã fii Tu robul meu,
Ci Tu cerându-mi mie, iar robul sã fiu eu.
Sã înþeleg cã felul cel bun de-a mã ruga
E sã doresc ca-n toate sã fie voia Ta.

Autor, Traian DORZ,
Poezie culeasã de Victoria NUÞU
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La o primã vedere pare cã între
instituþia culticã ºi cea militarã ar fi prea
puþine legãturi. Dar printre multe alte punþi
de comuniune este ºi steagul, acel
obiect simbolic aflat în gestiunea
ambelor instituþii, drapelul ºi prapurii
având rãdãcini apropiate în istoria veche
a lui „homo spiritualis“.

Biografia drapelelor a început sã fie
scrisã într-un timp istoric foarte
îndepãrtat, cu multe secole înainte de
pragul dintre cele douã ere, alimentatã
fiind de instituþia culticã. Este vorba
despre societãþile protoistorice oriental-
asiatice, acolo unde au apãrut ºi primele
state, primele armate, cultul ºi
instituþiile, comunicarea prin simboluri ori
cea graficã. Aºa, de pildã, templele
egiptene închinate zeului Thot aveau la
intrare „douã prãjini cu câte o pânzã
triunghiularã“ ca semn distinctiv pentru
identificarea lãcaºului de cult, dar care
va fi preluat ºi în scrierea hieroglificã drept
însemn pentru desemnarea oricãrui
personaj care însemna „zeu“. ªi
protoistorica scriere sumerianã
cuneiformã va include în grafica sa
desenarea unei stele ca semn pentru
orice divinitate, fapt ce demonstreazã cã
doctrina identitãþii între stele ºi zei este
foarte veche,  fãcându-se ºi dovada ideii
de sacralitate a steagului, obiect ce era
considerat a fi fost legãtura între lumea
terestrã ºi lumea deisticã. Iatã aºadar
cã steagul nu a fost altceva decât o
expresie a intenþiei de aºezare a lui homo
historicus sub o protecþie divinã.

Bineînþeles cã statele istorice ºi-au
avut frãmântãrile proprii pentru aºezarea
în teritorii ori pentru aflarea ierarhiilor
zonale, constituindu-ºi astfel ºi instituþia
militarã, o instituþie unde simbolul
drapelului îºi va construi propria sa
încãrcãturã de sacralitate, dar va cãpãta
ºi sensul de însemn al conducãtorului,
fiind necesar totodatã ºi pentru orientare
ori pentru transmiterea de comenzi prin
semnale. Dacii, ca pãrinþi istorici ai
românilor, vor avea încã de prin sec. IV-

III, î. Hr. un simbol vexilologic specific,
acel binecunoscut „balaur dacic (draco)“,
un compozit simbolistic alcãtuit „dintr-o
piesã de bronz (un cap de lup) ºi una de
pânzã (un fel de coadã prinsã sub cap)“,
totul fiind purtat în vârful unei hampe. Era
vorba despre un simbol preluat de pe
relaþia oriental-asiaticã, istoricii fãcând
trimitere cãtre „arta Asiei Anterioare din
mileniul al II-lea a. Ch.“, acolo unde îºi
aflaserã sacralitatea atât dragonul cât
ºi ºarpele. Locuitorii nord-dunãreni vor
prelua însã de la romani (ºi ei beneficiari
ai unui împumut cimero-iranian)
binecunoscuta vexilla, un simbol venerat
de militarii imperiului Romei.

Iatã aºadar cã primele steaguri ale
societãþilor istorice îºi trãdeazã originile
cultice ºi militare, fapt ce-l va determina
pe Mircea Eliade sã constate cã,
„urmând stindardul, armata reactua-
lizeazã evenimentul mitic al întemeierii
naþiunii“. Forma actualã a steagurilor va
fi regãsitã la armatele timpului feudal
vechi, aflând ºi despre primele însemne
de stat: „ªi, de acolo, (de la «locul care
se chiamã Direptatea») luo ªtefan-vodã
steagul þãrii Moldovei ºi se duse la
scaunul Sucevii.“ Era vorba despre o
flamurã pe care se afla reprezentatã
imaginea unui bour, binecunoscutul
simbol al puterii. Din timpul marelui
domnitor s-au pãstrat, la mãnãstirea
Zografu, din Sfântul Munte Athos, douã
exemplare, fiecare confecþionate din
atlas roºu pe care, în plan central, se
aflã reprezentãri biblice (scena Învierii
Domnului, scena Botezului), precum ºi
imaginea Sfântului Gheorghe. Prezenþa
protectorului militar pe steaguri ca
confirma legãtura intimã între instituþia
Statului, cea a Bisericii ºi  cea a Armatei,
ca instituþii de vitalitate ºi de sacralitate.

Domnitorii români vor avea diferite
steaguri care intenþionau sã-i reprezinte.
Mihai Viteazul va adopta „o flamurã de
damasc alb pe care era pictat un corb“
apreciat drept „steag ºi emblemã foarte
veche ºi cea mai însemnatã a Þãrii

Româneºti“. ªtefan Tomºa deþinea un
steag roºu cu cap de bour, Matei
Basarab avea un steag pe care era
reprezentat arhanghelul Mihail, iar
Mihnea al II-lea optase pentru un steag
roºu, pe câmpul flamurii aflându-se
imaginea unui vultur imperial bizantin cu
coroanã voievodalã. Simbolul statal în
timpul lui Constantin Brâncoveanu avea
pe o faþã Sfinþii Constantin ºi Elena, iar
pe revers se prezenta scena Botezului
Domnului.

Primul drapel reprezentativ din
perioada istoriei moderne a românilor va
fi cel aflat în fruntea oºtirii lui Tudor
Vladimirescu. Pentru flamurã s-a ales
mãtasea albã, ulterior reversul fiind
cãptuºit cu textil albastru. Compoziþia
sa heraldicã dovedea o alegere atentã
ºi complexã: imagistica era alcãtuitã din
prezentarea Sfintei Treimi flancatã de
Sfinþii militari Gheorghe ºi Tiron, a unei
acvile purtând în cioc o cruce, întregul
cromatic fiind bazat pe cele trei culori:
roºu, galben ºi albastru.

La acest moment al prezentãrii, se
poate face apel la o definiþie dintr-o veche
revistã  bisericeascã în care se spune
cã „Steagul, flamura sau prapurii sunt
niºte stindarde pe care e zugrãvit hramul
bisericei, fie un sfânt sau vr-un fapt din
viaþa Mântuitorului sau a Maicei
Domnului. Semnul Crucei încã se
gãseºte pe flamurã (...) Aceastã flamurã
reprezintã steagul fãcut de Constantin
cel Mare cu care a mers în fruntea oºtilor,
precum ºi lupta creºtinãtãþei contra
inamicilor Bisericei“.

Iatã aºadar cã prezenþa imaginii
sfinþilor militari pe drapelele instituþiei
statale ºi pe cele ale instituþiei armatei
s-a generat dintr-o veche tradiþie
bisericeascã ºi se pot aminti
compoziþiile iconografice din interiorul
bisericii „Sfânta Cruce“, din Pãtrãuþi, ca
fiind un moment-cheie pentru
cunoaºterea picturii din
epoca lui ªtefan cel Mare,
în pronaosul locaºului

O legãturã spiritualã între cult
ºi reprezentãri simbolice

instituþionale
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aflându-se ºi cea mai
impunãtoare compoziþie a

ansamblului pictural. Este vorba despre
secþiunea cunoscutã drept „Cavalcada
sfinþilor militari “, despre care se
comenteazã:

„...Cavalerul care se gãseºte în
fruntea grupului este un înger cu aripile
desfãºurate. El poartã costumul de
luptãtor din iconografia bizantinã;
inscripþia care îl însoþeºte explicã cã este
vorba despre arhanghelul Mihail.
Cãlãrind un frumos cal alb, Mihail pare
sã-ºi invite însoþitorii sã-l urmeze,
întorcându-se cãtre cavalerul care vine
în urma lui cãlare pe un cal de culoare
portocalie. Inscripþia ne aratã a fi
Constantin cel Mare. Se distinge, de
altfel, prin coroanã ºi
prin dalmatica de
împãrat roman ºi prin
trãsãturile familiare
ale marelui erou
creºtin. La oarecare
distanþã, în urma lui
C o n s t a n t i n ,
înainteazã doi sfinþi
luptãtori, tineri purtaþi
cu eleganþã de caii
lor alb ºi roz. Aceºtia
sunt sfinþi taxiarhi
bizantini: Gheorghe
ºi Dumitru, primul poatã un fanion
stacojiu în vârful lancei sale. În sfârºit,
un grup de luptãtori din cavaleria
cereascã urmeazã, în rânduri strânse,
pe ºeful lor încoronat ºi pe cei doi
comandanþi. Îi recunoaºtem pe cei doi
Teodori, cu figurile identice, pe sfinþii
Procopie, Mercurie, Nestor, Artemie,
Eustatie, mai greu de identificat, dar care
trebuie sã se afle între ceilalþi“.

Explicaþia pentru dispunerea într-o
bisericã moldavã a acestei galerii de sfinþi
militari nu este alta decât aceea cã
ridicarea ei de cãtre ªtefan cel Mare, în
anul 1487, nu dovedea decât starea de
conflict direct cu puterea semilunii
otomane ºi exprimarea nevoii
domnitorului de a-ºi asocia un sprijin
divin. Autorul „Istoriei Bisericii Ortodoxe
Române“ completeazã cã, faþã de grupul
luptãtor, o altã imagine picturalã vine sã
completeze concepþia pentru care
biserica din Pãtrãuþi devenea importantã
printr-un mesaj al ei: „...Mai ales
«Aflarea Sfintei Cruci de cãtre împãratul
Constatin cel Mare» (peretele de vest al
pronaosului, deasupra uºii de intrare),
scenã neobiºnuitã în pictura bizantinã.

Are o semnificaþie simbolicã, voind sã
fie o chemare la luptã împotriva turcilor,
adresatã întregii creºtinãtãþi.“

Pentru clarificarea identitãþii acestor
sfinþi, iatã doar câteva date despre cele
mai importante personaje ale galeriei
sfinþilor militari.

Sfântul Mihail, („cel ce este cu
Dumnezeu“), este cunoscut ca
arhanghel în tradiþia creºtinã, considerat
fiind ca „cel dintâi ºi cel mai ales dintre
îngeri“, comandant  al oºtilor cereºti,
„unul din îngerii sfinþi, care vegheazã la
virtuþile oamenilor ºi comandã
neamurile“. Cultura creºtinã l-a socializat
ca „Stegar al lui Hristos în armata
îngerilor ºi, prin aceasta, sfânt protector
al Bisericii, al oastei creºtine ºi al tuturor

noroadelor“. Ca mesager divin ºi ca
arhistrateg, imaginea sa a avut o evoluþie
continuã, de pe la 1400 renunþându-se
la nimb, dar pãstrându-se toiagul, crucea
sau suliþa, lancea sau spada. Din sec.
IX-X el va apãrea prezentat, fie în
confruntarea directã cu balaurul, fie în
momentul concret al luptei, ori în fazã
finalã, deja a triumfului. În viziunea
simbolisticã, reprezentarea arhan-
ghelului Mihail în lupta cu dragonul este
consideratã (ca ºi în cazul Sfântului
Gheorghe) drept „nesfârºita înfruntare
dintre bine ºi rãu“.

Biblia îl menþioneazã în acea viziune
din cartea lui Daniel („ºi mi-am ridicat
ochii ºi m-am uitat: ºi iatã un bãrbat
îmbrãcat în veºmânt de in; iar mijlocul îi
era încins cu aur de ofir“) dar ºi ca
„marele voievod, cel ce stã de veghe
asupra fiilor poporului tãu…“ Scrierile din
Apocalipsã clarificã ideea imaginii
acestui sfânt preluatã ulterior pe
steaguri: „ªi rãzboi s-a fãcut în cer: Mihail
ºi îngerii lui au pornit rãzboi cu Balaurul.
ªi se rãzboia Balaurul ºi îngerii lui; ºi el
n-a rãzbit, nici cã locul lor s-a mai gãsit
în cer. ªi aruncat a fost Balaurul cel

mare, ºarpele cel de demult care se
cheamã diavol ºi Satana, cel ce pe toatã
lumea o înºalã – aruncat a fost pe
pãmânt; ºi îngerii sãi aruncaþi au fost
cu el“.

Literatura culticã – ºi nu numai – va
fi deosebit de generoasã cu prezentarea
acestui sfânt reprezentativ al
creºtinãtãþii;

„Mihail, preaîncuviinþatul mai-marele
peste cetelor puterilor celor fãrã de trup,
ºi în Legea veche ºi în cea Nouã, a arãtat
ce este harul Evangheliei ºi aratã multe
faceri de bine neamului omenesc. Cã
de vreme ce pizmaºul ºi luptãtorul
mântuirii noastre, înãlþându-se s-a
mândrit împotriva Ziditorului sãu ºi a
spus: «Pune-voi scaunul meu deasupra

norilor» ºi lãudându-se
cã «voi fi asemenea cu
Cel Înalt», a cãzut din
cinstea de arhanghel,
precum grãieºte
Domnul («Vãzut-am,
zice, pe Satana, ca
fulgerul din cer,
cãzând») asemenea cu
el ºi ceata ce era sub
el, înãlþându-se a cãzut.
Acest de-a pururea
lãudat, pãzind ca  slugã
credincioasã credinþa

cãtre Stãpânul ºi arãtând multã nevoinþã
spre neamul nostru a fost rânduit de
Atotputernicul Dumnezeu ca sã fie mai-
mare peste cetele înþelegãtoare. Cã
vãzând cã a cãzut vicleanul, a strâns
cetele îngereºti ºi a zis: «Sã luãm
aminte: Lãudat-au cu glas pe Domnul
tuturor» ca ºi cum ar fi zis: Sã luãm
aminte noi cei ce suntem zidiþi ce au
pãtimit cei ce erau cu noi care pânã acum
au fost luminã, ºi acum s-au fãcut
întuneric. Pentru aceasta o adunare ca
aceasta s-a numit soborul îngerilor, adicã
luarea-aminte ºi înþelegere ºi unire“.

Reprezentarea sa în artele plastice
îl înfãþiºeazã ca mesager divin ºi
arhistrateg din timpul Evului Mediu,
timpuriu redat ºi ca luptãtor în zale ºi
în armurã.

Sfântul Gheorghe este cunoscut
a fi purtãtorul de biruinþe ºi este detaliat
ca fiind personajul principal al
arhicunoscutei teme hagiografice a
afirmãrii puterii supranaturale în
confruntarea cu rãul. Adversarul sãu este

„Urmând stindardul,
armata reactualizeazã

evenimentul mitic
al întemeierii naþiunii.“

Col (r) Vasile BALERCÃ
(urmare în p. 22)
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balaurul care rãmâne „un simbol al rãului
ºi al tendinþelor demoniace“ ºi în aceastã
ultima calitate – ca simbol demoniac –
el „se identificã cu ºarpele“ intenþionând
sã sugereze „oastea lui Lucifer opusã
celei a îngerilor lui Dumnezeu“.

Despre acest sfânt militar se afirmã
cã „a trãit în vremea împãratului
Diocleþian, trãgându-se din Capadochia,
de neam strãlucit ºi luminat, din ceata
ostaºilor ce se chema tribuni, iar când
a fost sã pãtimeascã era la cinstea
dregãtoriei de comis. Având împãratul
gând sã porneascã rãzboi asupra
creºtinilor , a dat poruncã sã se
învredniceascã de cinstiri împãrãteºti ºi
de daruri cei ce se vor lepãda ºi vor
pãrãsi pe Hristos. Iar cei care nu se vor
supune poruncii sã aibã pedeapsa
moartea. Atunci sfântul acesta fiind de
faþã, a declarat cã este creºtin,
mustrând deºertãciunea ºi neputinþa
idolilor, luând în râs pe cei ce credeau în
ei. Neplecându-se nici cu amãgiri, nici
cu fãgãduinþele tiranului, care fãcea
multe ca acestea, nici de îngroziri, ci se
vedea nebãgãtor de seamã de toate,
pentru aceea întâi l-au lovit în pântece
cu o suliþã. ªi când i s-a înfipt suliþa în
trup, a curs sânge mult; iar vârful suliþei
s-a întors înapoi ºi a rãmas sfântul
nevãtãmat. Apoi, legându-l de o roatã
þintuitã cu fiare ascuþite, care a fost
pornitã de sus spre o vale, ºi, rupându-se
trupul în mai multe bucãþi, cu ajutorul
dumnezeiescului înger a rãmas el
sãnãtos“.

În lupta sa, Sfântul este sprijinit de
Dumnezeu, fapt ce va conduce ca el sã
fie reprezentat ca fiind înconjurat de o
aureolã divinã, acest nimb al sfinþeniei
dându-i posibilitatea trecerii barierii
naturalului ºi a înscrierii sale în
supranatural, învingând o forþã maleficã.
De aceea, el reprezintã misiunea
sfântului pe pãmânt, devenind eroul
luptei cu forþe adverse opuse din punct
de vedere al credinþei. Tema luptãtorului
divin a fost introdusã inclusiv în mitologie
ca fiind un oºtean „martir din hagiografia
creºtinismului penetrat în folcloric
mitologic al popoarelor creºtine
moderne, într-un mit ce reia tema,
frecventatã în antichitate, a salvatorului
populaþiei dintr-o anumitã regiune de
prezenþa pustiitoare a unui dragon….“
Alte lucrãri îl prezintã pe acest personaj
ºi cu unele detalii biografice de naturã
laicã (dar constant contestate), potrivit

acestora afirmându-se cã Sfântul
Gheorghe „ar fi fost ofiþer în armata
romanã în timpul împãratului Diocleþian,
devenit martir prin aceea a fost
decapitat (pentru cã era creºtin) în anul
303, la Lydda, în Palestina (azi Lod, în
Israel)“.

Ce este cert, este faptul cã acest
personaj sanctificat a devenit unul dintre
cei mai populari sfinþi creºtini, primul sãu
rol special constând în aceea de a
reprezenta vitejia militarã. Momentul de
introducere în publicitatea culticã a fost
provocat de activitatea sa din Bizanþ,
popularitatea sa ulterioarã întãrindu-se
mai ales din secolele IX-X, când va
deveni „patronul protector al armatei, iar
mai târziu a devenit patronul Angliei“.
(Vezi prezentarea din dicþionarul Larouse
a acestui martir din sec. IV: „Ses actes
sont apocryphes, mais son culte est tres
ancien, sourtout en Grece. Il este patron
de l’Angliterre.“)

Sfântul Tiron Timotei, (gr. „cel
temãtor de Dumnezeu“), apostol originar
din Lycaonia (?-97 d. Hr.), este prezentat
ca fiind „fiul unei iudee credincioase, dar
al cãrui tatã era elin, care avea bune
mãrturii de la fraþii din Listra ºi din
Iconiu“. Pentru început a fost ucenic al
Sfântului Pavel în activitatea misionarã
a acestuia, ulterior el însuºi devenind
episcop în Efes ºi sfârºind lapidat de
pãgâni. Potrivit Faptelor Apostolilor,
Pavel îl întâlneºte pe Timotei în timpul
celei de-a doua cãlãtorii misionare. Este
avertizat („ia partea ta de suferinþã“)
asupra importanþei misiunii sale dar, în
acelaºi timp, va fi îndemnat de cãtre
mentorul sãu sã se comporte ca un drept
ºi un bun „ostaº al lui Iisus Hristos. Nici
un ostaº nu se încurcã cu treburile vieþii
dacã vrea sã-i placã celui ce l-a adus la
oaste“. Din însãrcinarea apostolului,
ucenicul sãu a lucrat în comunitãþile
creºtine din Tesalonic, Corint, devenind
cunoscut ca ºi coautor al unor epistole
ale lui Pavel ºi acþionând ca
„propovãduitor al Evangheliei “
(„Propovãduieºte cuvântul, stãruie cu
timp ºi fãrã timp, mustrã, ceartã,
îndeamnã, întru toatã îndelunga-rãbdare
ºi întru toatã’nvãþãtura“).

Despre Sfântul Marele Mucenic
Dimitrie informeazã aceeaºi presti-
gioasã lucrare „Vieþile Sfinþilor de peste
tot anul“ fãcând o scurtã dar elocventã
biografie a celui care „a fost pe vremea
împãraþilor Diocleþian ºi Maximian,
trãgându-se din Tesalonic, fiind din

început evlavios ºi învãþãtor al credinþei
celei în Hristos. Deci mergând Maximian
la Tesalonic, a fost prins sfântul ºi pus
în temniþã, pentru cã era vestit în dreapta
credinþã. ªi lãudându-se împãratul cu un
om ce-l chema Lie ºi îndemnând pe
oamenii cetãþii sã iasã sã se lupte cu
el, cãci întrecea acesta pe toþi cei de
vârsta lui la mãrimea trupului ºi la putere.
Un oarecare tânãr creºtin anume Nestor,
mergând la Sfântul Dimitrie unde se afla
în temniþã, îi zise: «Robule al lui
Dumnezeu, vreau sã mã lupt cu Lie;
roagã-te pentru mine». Iar sfântul,
însemnându-l la frunte cu semnul crucii,
îi zise: «ªi pe Lie vei birui ºi pentru
Hristos vei mãrturisi». Deci luând Nestor
îndrãznealã din cuvintele acestea, merse
de se luptã cu Lie ºi-i puse semeþia lui
jos, omorându-l. De care lucru împãratul
ruºinându-se, s-a mâhnit ºi s-a mâniat.

ªi fiindcã s-a aflat cã Sfântul
Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor,
a trimis ostaºi ºi le-a poruncit sã-l
strãpungã cu suliþele pe sfântul în
temniþã “.

În vechile scrieri mai apar ºi alþi
sfinþi care par sã fi fost consideraþi sfinþi
militari, fãrã ca aceºtia sã fie introduºi
în lista de reprezentãri. Grigore Ureche
are în cronica sa momentul luptei lui
ªtefan cel Mare la Râmnic (8 iulie 1481),
marele cronicar preluând o informaþie
din tradiþia popularã, deci neverificabilã:
„Zic sã se fi arãtat lui ªtefan-vodã
sfântul mucenicu Propopie,umplându
deasupra rãzboiului cãlare ºi întrar-
matu. Ca un viteazu, fiindu într-ajutoriu
lui ªtefan-vodã ºi dându vâlhvã oºtii lui.
Ci este de a-l ºi crederea acestu cuvân-
tu-cã dacã s-a întorsu ªtefan-vodã cu
toatã oastea sa cu mare pohfalã, ca
un biruitoriu, la scaunul sãu, la
Suceava, au zidit biserica pre numele
sfântului mucenicu Procopie, la satu la
Badeuþi, unde trãiºte ºi pânã astãzi.“
Deci, deºi respectivul sfânt nu a fost
inclus în reprezentãri picturale pe
steagurile militare ulterioare, personajul
va rãmâne prezent în gala numelor
sfinþilor militari.

(continuare din p. 21))

Foarte se silesc diavolii sã ne
înveþe sã nu credem cã avem

diavoli în noi. Câte patimi
avem, atâþia diavoli avem.

(Sfântul Marcu Ascetul)
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E primãvarã! Oamenii din sãtucul meu
se agitã la gândul cã se apropie Sfintele
Paºti: cum, oare, ne vom descurca?

Recoltele din toamnã ale pãmântului
au fost destul de slabe, deºi ei au
muncit cu sârg ºi la timp!...

În schimb, viile ºi livezile au fost
încãrcate de roade, lãsându-ºi corzile
ºi crengile spre pãmânt, parcã vrând
sã mulþumeascã lui Dumnezeu pentru
acest dar.

Zorii dimineþii ºi-au fãcut apariþia.
Tata, cu douã gãleþi în mâini, descuie
poarta ºi se îndreaptã spre fântâna cu
roatã, pentru a le umple.

Din forfota dimineþii ºi din mulþimea
trecãtorilor grãbiþi, se aude un glas puþin
rãguºit: „Atenþiune, atenþiune! – o tobã
începe sã batã, iar glasul vesteºte –
Mâine, în jurul prânzului cel mic, ora
zece, locuitorii satului Oraºa, cu mic,
cu mare, bãrbaþi, femei ºi copii sã iasã
la gura satului, v-aºteaptã o bucurie...“

Cei prezenþi au început sã-ºi facã
cruce, zicând: Doamne, ajutã-ne!

Toboºarul cu glasul rãguºit ºi cu
bãtãile de tobã a dispãrut în lungul
satului.

Spre searã, el se întorcea spre
Primãrie unde raporta îndeplinirea
sarcinii date.

 – Ce poate fi? Ce se va întâmpla?
Noaptea ºi-a tras cortina, iar oamenii din
sat veneau în valuri spre gura satului, în
faþa bisericii, la ºoseaua naþionalã!...

Deodatã apare un car încãrcat cu
saci, tras de patru boi, iar, în urma
acestuia, încã un car asemenea.

Femeile cu copilaºi de mânã au
început sã lãcrãmeze, iar bãrbaþii cu
glasuri rãsunãtoare au început sã strige
într-un cor: „Trãiascã cãpitanul,
trãiascã cãpitanul!“, ºtergându-ºi ochii
cu mâneca cãmãºilor albe.

Carele s-au oprit, aliniindu-se pe
drumul de þarã.

Rugãciunea „Tatãl nostru“ a umplut
vãzduhul. În acea clipã, sprijinit de
oameni, apare un bãrbat cu o staturã
potrivitã,  cu o faþã seninã ºi cu o privire

plinã de bunãtate, ºi, fãcând discret cu
mâna, a grãit: „Eu vã iubesc ºi vã doresc
sã aveþi sãnãtate ca sã vã creºteþi copiii
ºi sã vã bucuraþi de ei, ca sã ajungã
oameni cu carte, de nãdejde ai acestui
neam ºi þarã. Chiar de va fi nevoie,
jertfindu-se pentru ea, sub faldurile
steagurilor tricolore.“

Sub privirile cãpitanului ce-a urcat
în car, gura sacilor cu alimente s-a
dezlegat ºi s-a început împãrþirea

darurilor, pentru fiecare gospodãrie, la
poarta ei. Mãlaiul, fãina de grâu,
zahãrul, orezul, uleiul, brânza etc. S-au
dat din plin, proporþional cu numãrul de
persoane ºi greutãþile lor.

„Sã aveþi, sã sãrbãtoriþi «Învierea
Domnului» cu bucurie ºi în credinþã, iar
în Sãptãmâna Mare bãrbaþii sã vinã la
conac, sã primeascã câteva kilograme
de carne pentru a vã bucura din plin!“

Cãpitanul a adãugat apoi: „Dorinþa
mea este ºi aceasta de a-mi vedea, încã
o datã, satul meu, deºi n-aº vrea sã fie
ultimul drum.“

Zilele s-au scurs una câte una, timp
în care cãpitanul a început sã se simtã
tot mai slãbit. Grija lui era nu boala ce-l
chinuia, ci ca toþi oamenii sã primeascã
porþia de carne pe care au ºi primit-o...

Clopotele bisericilor ºi toaca au
început sã batã ºi sã rãspândeascã pe
dealuri ºi vãi ecoul lor, anunþând
Învierea Domnului Iisus. Ce bucurie
nemãrginitã! Ce oameni fericiþi!

La conac, în pat, cãpitanul þintuit de
boalã, a silabisit: „Deschideþi geamul!“
Parfumul florilor de primãvarã
aspirându-l din plin, în prima noapte
spre a doua zi de Paºti, cãpitanul ºi-a
dat sfârºitul. Pierderea, stingerea din
viaþã a cãpitanului a îndurerat întreaga
suflare a oamenilor din sat, a judeþului
ºi pe foarte mulþi din þarã.

Pentru a nu vã pune la încercare ºi
curiozitatea ºi rãbdarea, o sã dezvãlui
cã acest cãpitan a fost unul din fiii
familiei Rosetti, viþã de boieri ºi mari
oameni politici, cu fricã de Dumnezeu,
cu credinþã ºi cu dragoste: Iordache
Rosetti, consul, Ereol Rosetti, cãpitan,
ºi Iorgu Rosetti. Toþi aceºtia se
odihnesc în cavoul familiei din cimitirul
bisericii „Naºterea Maicii Domnului“
din satul Oraºa.

Pãstrez în memorie ºi azi marºul
funebru al muzicii militare din
Garnizoana oraºului Bacãu.

Veºnicã sã fie amintirea lor!

Prof. Elena BUSUIOC

Ce frumoasã-i
Primãvara!
Ce frumoasã-i Primãvara!

Înverzeºte toatã þara
ªi soseºte rândunica

ªi-i la lucru ºi furnica.

Cu miros de iarbã crudã
ªi cu glas de pãsãrele
A sosit iar Primãvara
Pe întinsul þãrii mele.

Cât priveºti din zare-n zare
Pomii-s încãrcaþi cu floare,

Te încântã ºi te-mbatã
Cu mireasma lor curatã.

Uite, cornul s-a grãbit,
Cel dintâi a înflorit,

Dupã el caiºi ºi piersici,
Se grãbesc ca la întreceri.

ªi-nfloresc ca într-un rai
Pomii toþi pânã în mai…

ªi e cerul mai senin
ªi miroase a mãlin.

Priveºti ºi te minunezi
ªi nu-þi vine ca sã crezi
Cã acum o lunã-n urmã
Era iarnã ºi furtunã…

Virginia-Niculina CRÃCIUN

]

Omagiu Cãpitanului
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

Pe 18 februarie 2010,la Centrul de
Documentare ºi Informare al Colegiului
„C. Negri” din Tg. Ocna, s-a desfãºurat
un simpozion intitulat: „Moment
comemorativ.  Valeriu Gafencu –
Sfântul închisorilor”. La manifestare au
participat pãrintele Paul Vamanu, de la
Spitalul Penitenciar  din Tg. Ocna,
pãrintele Petru Roncea, de la parohia
Viiºoara, ºi pãrintele Vasile Panþîru, de
la parohia Buna-Vestire, Tg. Ocna.

Domnul Profesor Dr. Stoica Corneliu,
de la Colegiul „C. Negri”, a vorbit despre
contextul istoric al
epocii în care a trãit
Valeriu Gafencu.

Elevii Colegiu-
lui, îndrumaþi de
cãtre d-ra  profe-
soarã de Religie
Aura Grama, au
pregãtit un program
ce a constat în
evocarea perso-
nalitãþii celui oma-
giat, realizarea
unui power point
intitulat „Poeþii
temniþelor comu-
niste“, recitãri de
poezii, incluzând
ºi recitãri din
creaþia proprie a
elevilor. În cea de-a
doua parte a mani-
festãrii, pãrinþii
invitaþi au prezen-
tat, într-un mod
interactiv, „feno-
menul Gafencu”,
accentuând sfin-
þenia vieþii sale ºi
vorbind despre
importanþa cre-
dinþei, a rugaciunii

ºi despre sensul suferinþei în
creºtinism.

O a l tã mani festare cul tura l -
rel igioasã, cu t i t lul „Urcuº spre
Înviere”, a avul loc la Colegiul din
localitate, pe 10 martie 2010. ªi-au
dat concursul elevii Colegiului care
au pregãtit un program ce a cuprins
un eseu despre valoarea postului, un
Mic Dicþionar explicativ în power point
cuprinzând explicarea  unor termeni
creºtini de bazã, o suitã de scenete
(Virtuþile false, Pilda Vameºului ºi a
Fariseului, Pilda Fiului risipitor), un
material în power point cu titlul „Pilde
ºi cuvinte din viaþa Sfinþilor Pãrinþi“,
recitãri din creaþia proprie a elevilor
pe tema Sfintelor Taine a Spove-
daniei ºi a Împãrtãºaniei. Cea de-a
doua parte a activitãþii a fost mediatã
de catre pãrintele Vasile Panþîru ºi
pãrintele Petru Roncea, care au
rãspuns din nou invitaþiei d-rei prof.
de Religie, vorbind în mod elocvent,

presãrat cu pilde, despre importanþa
virtuþilor ºi a Sfintelor Taine în viaþa
creºtinã.

Prof. Religie, Aura GRAMA
Colegiul National „C. Negri” ,Tg. Ocna

Evenimente locale la Colegiul «C. Negri»
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POLIÞIA STAÞIUNII TÂRGU-OCNA
Compartimentul Proximitate

Agent de Poliþie George ANTOHE
Telefon: 0234/344145 0727/706944

PENTRU A PREVENI
TÂLHÃRIA:

    nu vã deplasaþi prin zone neluminate sau mai puþin
circulate;
       nu afiºaþi în mod ostentativ obiecte de valoare;
       nu ezitaþi sã strigaþi dupã ajutor dacã sunteþi agresaþi –
acest lucru descurajeazã infractorul;
      siguranþa ta trebuie sã te preocupe în primul rând pe tine.

PENTRU PREVENIREA
FURTURILOR

DIN SOCIETÃÞI COMERCIALE,
VÃ RECOMANDÃM:

– Montaþi dispozitive tehnice de siguranþã, precum cele de
alarmã, apelând la serviciile unei societãþi specializate de
pazã ºi intervenþie rapidã!
– Asiguraþi buna iluminare a magazinului, inclusiv prin
plasarea ingenioasã a unor oglinzi în mãsurã sã scoatã în
evidenþã «unghiurile moarte» ale spaþiului!
– Montaþi, în special în zonele care prezintã risc maxim,
plãcuþe avertizoare prin care informaþi publicul cu privire la
existenþa sistemului de supraveghere!

PENTRU PREVENIREA
FURTURILOR DE ªI DIN

AUTO, VÃ RECOMANDÃM:
– Nu lãsaþi în interiorul autoturismului la vedere acte sau
valori (dispozitive antiradar, sisteme GPS, genþi, borsete,
aparaturã electronicã etc.), chiar dacã lipsiþi pentru puþin
timp!
– Când pãrãsiþi autoturismul, indiferent pentru cât timp, nu
lãsaþi geamurile deschise/întredeschise ºi acþionaþi sistemul
de închidere a uºilor. Procedaþi astfel ºi în staþiile de
alimentare, pe timpul efectuãrii plãþii combustibilului!
– În timpul deplasãrii cu maºina, cuplaþi sistemul de asigurare a
portierelor pentru a nu le da posibilitatea infractorilor sã vã sustragã
diverse bunuri atunci când opriþi la semafor sau în alte zone!

– Montaþi un sistem de alarmã eficient, precum ºi un
dispozitiv de blocare a axului volanului, pedalelor ºi a
schimbãtorului de viteze!
– Apelaþi la noile modalitãþi tehnice de marcare a
autoturismului, inclusiv a anumitor elemente exterioare!
– Pe timpul nopþii, parcaþi-vã autoturismul numai în locuri
iluminate ºi eventual pãzite!
– Montaþi-vã sistem antifurt care de multe ori costã mai puþin
decât paguba creatã în urma unui furt!

PENTRU PREVENIREA
COMITERII FURTURILOR

DIN LOCUINÞE,
VÃ RECOMANDÃM:

– Montaþi la uºile de intrare în scãrile blocurilor interfoane!
– Montaþi uºi confecþionate dintr-un material rezistent la
acþiuni mecanice ºi termice (metalice sau din lemn masiv,
de esenþã tare), care conferã siguranþã locuinþei!
– Achiziþionaþi sisteme de închidere/siguranþã de calitate!
– Instalaþi un sistem de alarmã antiefracþie care sã fie
conectat la dispeceratul unei firme de specialitate!
– Protejaþi ferestrele cu grilaje metalice, acolo unde este
posibil accesul prin escaladare!
– Când pãrãsiþi locuinþa, pe timpul nopþii, lãsaþi o luminã
aprinsã sau un aparat de radio în funcþiune. Puteþi achiziþiona
întrerupãtoare care, la diverse intervale de timp, aprind ºi
sting automat lumina!
– Asiguraþi o bunã iluminare pe casa scãrilor!
– Folosiþi lanþul de siguranþã când deschideþi uºa necunoscuþilor!
– Nu lãsaþi bileþele în uºã cu mesaje din care sã rezulte
absenþa dumneavoastrã!
– Nu permiteþi necunoscuþilor care pretind cã vând sau
cumpãrã bunuri sã intre în apartamentul dumneavoastrã!
– Când plecaþi în concediu, lãsaþi locuinþa în supravegherea
unei persoane de încredere!

Compartimentul de analizã ºi prevenire a criminalitãþii
Infracþionalitatea ne afecteazã pe toþi! Nu fi indiferent, implicã-te!

Împreunã putem creea un oraº mai sigur!
Sunã la telefonul care te ajutã, 112, sau contacteazã poliþistul de proximitate din cartierul tãu!

SIGURANÞA ÎNSEAMNÃ
O MAI BUNÃ CALITATE A VIEÞII!
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Am avut ºansa unor confruntãri
dramatice pentru credinþã. Am cunoscut
oameni care au realizat plinul uman,
sfinþenia, mucenicia – dar printr-o
cernere cruntã...

Am tãria sã mãrturisesc cã sunt un
om fericit, întrucât am vãzut un om în
care via, gândea, zâmbea, trãia ºi biruia
Hristos: Valeriu Gafencu.

Când L-a aflat pe Domnul, Valeriu a
lepãdat totul ºi I s-a dãruit complet ºi
definitiv. A urmat lupta cea mare: rãzboiul
cu patimile, paza gurii ºi a tuturor simþurilor,
stãpânirea formelor exterioare de
manifestare, curãþirea gândurilor ºi a celor
mai fine miºcãri lãuntrice, aºa încât Duhul
Sfânt a pãtruns treptat trupul, sufletul,
mintea ºi toatã viaþa lui.

În mijlocul tulburatei vieþi a temniþei,
Valeriu era stânca neclintitã ºi purã a
credinþei. Omul sãu lãuntric se
desãvârºise. Impetuozitatea îi era blândã,
dãruirea lui pãrea cã cerºeºte, înãlþimile
sufleteºti îi erau pline de smerenie. Era
nevinovat ca un copil ºi umil ca un pãcãtos.
Deºi ascultat de toþi, era smerit ascultãtor,
deºi slujit în boalã, pãrea cã el slujeºte, deºi
epuizat de chinuri, puteri tainice îl fãceau
tare. Rugãciunea lui era însãºi viaþa lui,
sufletul lui era plin de har, mintea lui era
încãrcatã de daruri ºi lumini cereºti. Eul
sãu era mort întru Iisus ºi Iisus era viu în
Valeriu.

Devenise un simbol ºi un exemplu
de viaþã, nu prin intenþie, ci prin trãire.
Purtãtor fiind de Hristos, era smerit,
evlavios, lucid, mereu mulþumit,
întotdeauna slãvind pe Domnul sãu. În

Valeriu se simþea unirea vieþii cu veºnicia,
unirea minþii cu inima, unirea trupului cu
sufletul, unirea lui Dumnezeu cu omul,
unirea omului cu natura, unirea tuturor
oamenilor în Hristos, pacea, armonia ºi
unitatea lumii.

Deºi adânc interiorizat, el comunica
vioi, inteligent, înþelept cu oamenii. Era
dãruit cu o putere tainicã de a atrage, de
a impresiona, de a lumina atât pe prieteni,
cât ºi pe duºmani. Cuvântul îi era plin de
autoritate, de putere, de autenticitate.
Valeriu cucerea, polariza, dinamiza, uimea,
strãlucea.

Sã nu vã parã însã prea straniu, prea
celest, prea sus, cãci Valeriu era un suflet
cald ºi modest, care învãluia în iubirea sa
pe toþi. Necruþãtor cu sine, avea multã
înþelegere pentru lume, cu toate rãtãcirile
ei. Vedea cu luciditate decãderea
oamenilor, era trist ºi se ruga fierbinte
pentru ei, fãcându-ºi un þel suprem ºi
jertfelnic din izbãvirea lor.

El singur mãrturisea, spre sfârºitul
vieþii: „Privesc cu dragoste pe toþi
oamenii, deºi pe unii îi laud ºi pe alþii
îi plâng, cutremurându-mã de soarta
lor. Iert cu toatã libertatea sufleteascã
pe cei ce mi-au fãcut mie personal rãu.
De fapt, cei ce m-au lovit, mai tare
m-au împins în braþele Domnului ºi le
mulþumesc. Mã rog pentru prieteni,
pentru creºtini ºi pentru mântuirea din
ceasul al unsprezecelea a duºmanilor“.

Ultimii ani de viaþã ai lui Valeriu au
fost plini de durere: temniþã, foame, frig,
prigoanã, umilinþã, teroare, izolare, boalã,
prãbuºirea unor credincioºi ºi naºterea

Ioan Ianolide,
Întoarcerea la Hristos

altora, un sfârºit care a venit lent,
conºtient, chinuitor. Suferinþa sa
trupeascã a fost imensã, dar a dominat-o
prin puterea datã lui de Sus ºi a ajuns la
biruinþa din urmã. Strãlucirea sfinþilor este
realã ºi de ea a fost învrednicit Valeriu la
sfârºitul vieþii. Deºi murea mereu, el învia
necontenit în Duh. Moartea murise în
Valeriu.

Testamentul sãu pentru cei apropiaþi a
fost însuºi Testamentul Domnului nostru Iisus
Hristos, precum ºi aceste cuvinte: „Eu plec
acum, ºi chiar dacã viaþa mea a fost
diferitã de cea a înaltului cler, rãmân
ostaº credincios al Bisericii, cãci în aceste
vremuri Iisus trebuia sã fie în temniþã.
Sunt cutremurat ºi fericit cã mi se oferã
moartea pentru El. Sã nu pãrãsiþi
niciodatã Biserica, chiar dacã veþi
întâmpina mari împotriviri în statornicirea
adevãrului! Creºtinãtatea are noi martiri
ºi, cu ei, un suflu nou învie. Gol sunt de
orice orgoliu ºi umplere de sine ºi plin de
iubirea fierbinte a Domnului. Lui Îi
mulþumesc pentru toate, El trebuie slãvit
ºi lãudat acum ºi în vecii vecilor. “

În ziua de 18 de februarie 1952, în
penitenciarul Târgu-Ocna, Valeriu ºi-a
dat sufletul în mâinile lui Hristos, dar,
cu bunãvoinþa lui Hristos, a rãmas
prezent în lume, ca prin rugãciunile ºi
iubirea sa sã ducã împreunã cu noi
crucea mântuirii neamului omenesc.
Amin.
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MOTTO: „Numai comuniunea cu
o persoanã Supremã a cãrei libertate
nu poate fi ameninþatã de nimic, îmi
asigurã pe deplin propria libertate”
(Pãrintele Dumitru Stãniloae).

Toatã viaþa omului este o continuã
alegere între douã sau mai multe opþiuni,
tot timpul avem posibilitatea sã ne
afirmãm libertatea sã arãtãm în cele din
urmã cine suntem.

Universul libertãþii este atât de
nuanþat încât este imposibil de vâslit pe
marea vieþii ºi sã nu rãtãceºti dacã nu ai
o cãlãuzã. Dacã ai o cãlãuzã ºi o accepþi
ajungi la limanul cel bun, dacã nu,
probabilitatea de a-þi împlini rostul vieþii
este practic zero. În acest înþeles
ascultarea este o ºansã ºi nu o „datorie”.

Dacã o fiinþã pãmânteascã poate fi
suspectatã de interes sau incompetenþã
atunci când dã un sfat sau o poruncã,
orice om poate sã priceapã cã
Dumnezeu, Fiinþa supremã, a Cãrui
existenþã nu atârnã de nimic, nici chiar
de omul care vrea sau nu vrea sã-L
asculte, nu are nici un interes atunci când
îl îndrume spre ceea ce îi este de folos.
Este taina ce nu poate fi destrãmatã.
Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui în lume
spre jertfã pentru ca oamenii în mod liber
sã-L iubeascã ºi sã se împlineascã în
acestã iubire. „Tocmai în asta stã
lepãdarea de sine a lui Dumnezeu: în
faptul de a fi acceptat sã aibã nevoie de
noi. În aceasta se manifestã valoarea
negrãitã ºi veºnicã pe care a pus-o în
noi.”1 Dumnezeu de bunãvoie ªi-a
asumat nevoia de fi iubit de noi. Dar
totodatã în aceastã „nevoie” nu este nici
urmã de strâmtorare ºi dominare;
Dumnezeu nu Se teme de libertatea
fãpturilor mãrginite, pentru cã El vrea ca
ele sã se bucure în mod liber de iubirea
Lui. De aceea, dacã nu folosesc bine
aceastã libertate, El nu o desfiinþeazã,
arãtând astfel bunãtatea Sa nemãrginitã.2

Pentru cã ascularea sã se poatã
asocia libertãþii este nevoie de multã
încredere ºi iubire. În afara acestor douã
condiþii ascultarea nu poate sã coexiste
cu libertatea. Ucenicii care L-au ascultat

ºi L-au urmat întru totul pe Domnul Iisus
Hristos au simþit o imensã iubire ºi
încredere izvorâte din Persoana, faptele
ºi cuvintele Învãþãtorului lor. Când Matei
cel de la vamã a auzit chemarea
Domnului: „Vino dupã Mine” (Mat 9, 9),
a lãsat totul ºi urmeazã lui Iisus. ªi ceilalþi
ucenici au avut aceaºi experienþã (Lc. 5,
11). Oare ce au vãzut ei pe chipul lui Iisus
dacã nu o imensã ºi nelumeascã
mãreþie?! Când ucenicul Petru spune:
„La cine sã ne ducem? Tu ai cuvintele
vieþii veºnice” (Ioan 6, 68), suntem
îndreptãþiþi sã credem cã aceste cuvinte
au izbucnit dintr-o încredere pe care nu
le poþi avea faþã  de nici o fiinþã
omeneascã.

Viaþa de credinþã este direct legatã
de libertate, pentru cã presupune
libertatea omului ºi pentru cã îl duce pe
om la libertate. Libertatea pe care mi-o
cere viaþa de credinþã este mãrginitã ºi
relativã iar cea pe care mi-o dãruieºte
este nemãrginitã ºi absolutã, este
libertatea Duhului.3 „Dacã veþi rãmâne
în cuvântul Meu sunteþi cu adevãrat
ucenici ai Mei ºi veþi cunoaºte
adevãrul, iar adevãrul vã va face
liberi” (Ioan 8, 31-32). Adevãrul îmi cere
libertatea mea ºi mi-o dãruieºte pe a Lui.

Astãzi oamenii þin foarte mult la
propria demnitate, la puterea de afirmare,
la autonomie ºi independenþã. Am fost
învãþaþi cã libertatea noastrã stã în a nu
ne pleca în faþa nimãnui, în a asculta ºi
urma ceea ce „simþim” ºi ceea ce
„credem”. Suntem bucuroºi sã ºtim ºi sã
credem cã singurul nostru stãpân care
nu atârnã de nimeni ºi nimic este sinele
nostru. Dar cât de mizerabilã ºi cât de
meschinã este aceastã „demnitate” ºi
aceastã „libertate”! Ce caricaturã de om
este cel adorat, venerat ºi lãudat de
întreagã noastrã „culturã” care crede cã
se împlineºte în aroganþã ºi suficienþã de
sine, în lauda ºi mulþumirea de sine! „ªi
cât de notabili cu adevãrat, umani ºi
autentic liberi sunt cei care ºtiu sã se
închine înaintea Celui Prea Înalt ºi Sfânt,
Adevãrat ºi Frumos, care ºtiu ce
înseamnã reverenþa ºi respectul; care ºtiu
cã închinarea înaintea Lui Dumnezeu

este condiþia adevãratã a demnitãþii ºi a
libertãþii! Într-adevãr Hristos este singurul
Om cu adevãrat liber, pentru cã El a fost
ascultãtor Tatãlui pânã la capãt ºi nu a
fãcut decât voia Tatãlui.”4. Cum pot avea
încredere în ceea ce simt, mai mult decât
în ceea ce a descoperit lumii Dumnezeu?
Mai ales cã nimic nu este mai vulnerabil,
relativ, nestatornic ºi înºelãtor ca ceea
ce omul „simte” ºi „crede” despre religie.

Aceºti oameni nu mai ascultã de
Dumnezeul care S-a descoperit lumii prin
Iisus Hristos. Pe ei nu-i intereseazã ce
spune Biblia ºi ce spun Sfinþii Pãrinþi
despre Dumnezeu. Aceastã tendinþã
bolnãvicioasã este atât de ispititoare încât
unii au fãcut-o potrivitã chiar ºi cu viaþa
de credinþã. Astãzi nu mai este la modã
sã nu crezi în Dumnezeu, dar este foarte
frecventã tendinþa de a-þi face un
Dumnezeu „personal” potrivit cu ceea
ce „simþi” ºi ceea ce „crezi”. Cred cã
aceasta este cea mai ascunsã ºi perfidã
formã de idolatrie modernã. În spatele
„credinþei” pe care omul o are „în inimã”
se ascunde sinele sãu ridicat la rangul de
dumnezeu.

De aceea prima condiþie pentru a
urma lui Hristos este „lepãdarea de sine”
(Mc 8, 34). Numai pe ruinele propriei
„înþelegeri”, propriei „simþiri” ºi a propriei
„demnitãþi”, Dumnezeu înalþã o nouã
fãpturã, în care înþelegerea, simþirea ºi
demnitatea sunt afirmate ºi trãite în toatã
bogãþia ºi frumuseþea lor. Numai în
schimbul prãbuºirii propriei „libertãþi”,
Dumnezeu ne dãruieºte adevãrata,
eterna ºi mãreaþa libertate care nu se va
lua de la noi niciodatã.

1 Pãrintele Dumitru Stãniloae,  Mica Dogmaticã
vorbitã, Ed. Deisis, Sibiu, 2007, p. 99.
2 Idem, Sfânta Treime sau la Început a fost
Iubirea, EIBMBOR, Bucureºti, 2005, p. 22.
3 Georgios Mantzaridis, Morala creºtinã,
Ed. Bizantinã, Bucureºti, 2004, p. 2008.
4 Alexander Schmemann, Din apã ºi din Duh,
Ed. Sophia, Bucureºti, 2009, p. 51-52.

Vasilicã NICA,
profesor de religie la Colegiul

Economic „Ion Ghica” Bacãu
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Parcul Mãgura

Am început anul 2010 cu dorinþe care
mai de care mai îndrãzneþe!

Zãpada din belºug ºi gerul nãpraznic
din aceastã iarnã nu ne-au împiedicat sã
pregãtim activitãþi pentru atunci când
timpul va fi prielnic realizãrii lor.

Astfel, putem sã vã informãm cã mai
sunt puþine lucrãri de realizat la
Podul de Pãcuri, au fost
terminate lucrãrile de alimentare
cu gaze naturale la obiectivele
din Parcul Mãgura – legãtura
la magistralã fiind condiþionatã
de temperaturã, au continuat
lucrãrile de refacere a
terasamentelor peste conducta
de alimentare cu apã potabilã
atunci când au fost  condiþii
favorabile.

Odatã cu încãlzirea
timpului, vor continua lucrãrile la reþeaua
de alimentare cu apã ºi cele de la blocul
ANL de pe str.Victoriei, a cãrui termen
de finalizare este sfârºitul anului 2010.

În perioada imediat urmãtoare, vor
începe lucrãrile la proiectul «Reabi-
litarea ºi extinderea reþelei de
canalizare în staþiunea turisticã Tg.
Ocna» , lucrãri ce vor fi realizate de
SC CONEXTRUST SRL Bacãu,
societate care a câºtigat licitaþia.

Prin acest proiect  se vor înlocui
conductele de canalizare în zona centralã
a oraºului pe o lungime de 3255 ml, iar pe
alte douã strãzi (Daniela Caurea ºi Maior
Roºiþã) se va realiza reþea de canalizare
nouã pe o lungime de 500 ml.

A fost dat în lucru proiectul tehnic
pentru refacerea drumului DJ 116, pentru
asfaltarea tronsonului de pe str. Gãlean
pânã la limita administrativã cu localitatea
Bârsãneºti. Lucrãrile de asfaltare ar
putea începe în acest an, dacã noi,
autoritatea publicã localã, vom obþine

avizele necesare, iar Consiliul Judeþean
va dispune de fonduri pentru plata acestor
lucrãri.

Pentru blocul C8 de pe str. 1 Mai am
predat terenul liber de sarcini cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe
Bucureºti, precum ºi Studiul de fezabilitate
ºi avizele prevãzute în Certificatul de
Urbanism, în vederea avizãrii de cãtre
Comisia Tehnicã din Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Locuinþei ºi includerea la
finanþare începând cu semestrul al doilea
din acest an.

Acest bloc va avea 48 unitãþi locative,
spaþii de parcare, spaþii de joacã pentru
copii, spaþii verzi, platformã pentru
depozitarea deºeurilor menajere etc.

Lucrãm în prezent la proiecþia
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru
anul 2010, obiectivele pe care ne
propunem sã le realizãm în acest an fiind
dintre cele de care are nevoie
comunitatea localã. Bugetul va fi suspus
dezbaterii în Consiliul Local în luna martie

ºi sperãm ca aprobarea lui sã
nu întâmpine obstacole din
partea consilierilor.

Primãvara, atât de mult
aºteptatã dupã aceastã iarnã ca
în poveºti, ne va da posibilitatea
sã demarãm ºi alte activitãþi
care privesc igienizarea ºi
înfrumuseþarea oraºului, mai
ales cã se apropie Sfintele
Sãrbãtori ale Învierii Domnului
care, de regulã, sunt precedate
de asemenea acþiuni.

Dar, aºa cum am fãcut ºi altã datã,
va trebui sã ne cerem scuze pentru
disconfortul creat de lucrãrile ce se vor
realiza la reþeaua de canalizare. La
finalizarea acestora vom fi beneficiarii
unei reþele moderne, durabile ºi fiabile,
pentru cã materialele ce se vor utiliza sunt
de calitate superioarã.

Fie ca  Sãrbãtorile Paºtelui sã ne
gãseascã mai buni, mai iertãtori, sã ne
aducã tuturor luminã în casã ºi în suflet!

Primarul oraºului Tg. Ocna,
Ec. Floarea Ivanof


