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Ideea şi gândul morţii ne întristează si ne
înspăimântă căci moartea este opusul vieţii,
adică opusul celui mai de preţ bun pe care
Dumnezeu l-a dat oamenilor. De fapt moartea
este o lege generală, căreia i se supun toate
fiinţele, în afară de Dumnezeu, Care este
Însuşi izvorul vieţii. Ea, moartea, nu aparţine
fiinţei omeneşti de la inceputul existenţei, ci
este urmarea păcatului, căci „plata păcatului
este moartea” (Romani 6, 23).

Dumnezeu l-a creat pe om spre
nestricăciune, făcându-l după chipul Său şi

Sfârşit şi început

Preot Cristian Mazilu
(continuare în p. 9)

Întrebarea pusă de Iisus ucenicilor în
Cezareea lui Filip încununează întreaga pedagogie
a Evangheliei lui Hristos. Sigur, Iisus ar fi putut să
Se definească singur, dar  n-a făcut-o pentru a nu
submina libertatea omului. Oricum, cuvintele noastre
convenţionale nu pot să prezinte exact cine este El
în esenţa Sa, deoarece cuvintele nu pot să
definească misterul. Ucenicii, întru libertatea gândirii
lor, au intuit extraordinara noutate care apăruse
pe fresca istoriei umanităţii : Hristos-Mesia. Aşadar,
întrebarea lui Iisus cheamă la libertate, adică ne
îndeamnă a exprima liber ceea ce înţelegem noi,
potrivit simţirii noastre, cine este Iisus. Dar, în acelaşi
timp, întrebarea introduce şi o oarecare îndoială în
inima apostolilor : „Cine ziceţi voi că sunt Eu, Fiul
Omului” (Matei, 16, 13). Pe vremea aceea, ca de
altfel şi-n vremea noastră, apăreau mulţi profeţi
mincinoşi şi falşi mesia. Iar răspunsurile  au fost

«Cine zic oamenii că sunt Eu …?»
foarte cunfuze şi variate.  Insă, întrebarea lui Hristos
este întrebarea iubirii şi este adresată fiecărei fiinţe
umane care ştie să iubească: Ce sunt Eu pentru
tine ? Care este relaţia care ne uneşte ?...

Interesant de remarcat este faptul că, potrivit
evangheliştilor sinoptici, Iisus pune această întrebare
la începutul activităţii Sale publice. În  Evanghelia  a
patra, cam aceeaşi întrebare este adresată tot lui
Patru, însă după înviere : „Petre, Mă iubeşti tu pe
Mine”? Să vedem care este raportul dintre cele
două întrebări şi răspunsurile care s-au dat de-a
lungul a două mii  de ani de creştinism.

(continuare în p. 3)

Cu mai mult de un mileniu şi
jumătate în urmă, Sfântul Clement din
Alexandria descoperă valoarea fizică
a corpului nostru concepând pentru
prima dată liniile fundamentale pe care
trebuie să le urmăm pentru a avea un
corp sănătos, frumos şi puternic.

Sfântul Clement arată că oamenii
trebuie să se îngrijească, să-şi
întărească trupurile printr-o hrană
bună, fără excese, exerciţii dătătoare

TRUPUL NOSTRU –
TEMPLUL SUFLETULUI

NOSTRU

Prof. Iulian PUIU

De câţiva ani încoace o anorma-
litate cruntă inundă grija pentru tânăra
generaţie. La două aspecte mă opresc
care stau faţă în faţă, deşi le girează
aceeaşi instituţie. Primul aspect
priveşte una din problemele  grave ale
contemporaneităţii, anume traficul de
carne vie, adică înşelarea unor
persoane tinere, în speţă de sex
feminin, cu scopul implicării acestora
în legături sexuale. Pentru contracarea
acestui flagel, de mai demult s-a
constituit aşa-numita Organizaţie
Internaţională pentru Migraţie (OIM), cu
un Birou în România, la Bucureşti. La
vremea aceea chiar şi preoţii primiseră
un Îndrumar pastoral privind prevenirea
şi combaterea traficului de fiinţe
umane, rod al colaborării dintre
Patriarhia Română şi OIM.
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Îndrumarul prezenta victima cu profilul ei psihologic,
comportamentul victimei la reintegrare şi problema
culpabilităţii ei, dar şi elemente ce privesc etapele traficului,
de la recrutare şi până la repatriere etc.

Acesta este primul aspect, pentru unii poate prea învechit,
deşi e tot mai actual, îngrozitor de actual, pentru că suferinţa
atâtor familii ce nu-şi mai ştiu de odraslele pierdute în
cotloanele dezumanizării este durerea unui neam ce-şi
pierde sensul peste vremi.

Al doilea aspect al evenimentelor actuale la care facem
trimitere este educaţia sexuală din şcoala românească parafată
de aceiaşi oameni tulburaţi de derapajele enunţate mai înainte,
respectiv de traficul de fiinţe umane, dar care n-au învăţat nimic
din tulburările comportamentale ale tineretului.

Ceea ce nelinişteşte conştiinţa noastră de creştini este
tocmai faptul de a fi implicaţi să sprijinim o conducere ce
lucrează pe două fronturi opuse unul altuia. Prin diverse
organisme, fie şi internaţionale, de exemplu OIM, conducerea
ţării se face apărătoarea chipului dumnezeiesc din om, pe
de altă parte, prin viziunea MECTS asupra educaţiei sexuale
în şcoală, de exemplu, trădează fondul creştin al problemei,
împingând tânăra generaţie spre dezdumnezeire. Când
homosexualitatea şi bisexualitatea sunt prezentate ca părţi
ale unui comportament sexual normal, când masturbarea,
sexul oral şi anal sunt arătate ca forme fireşti ale activităţii
sexuale etc., MECTS nu face altceva decât să producă
distorsiuni şi traume în sufletul neamului împins astfel într-o
deformare funcţională greu de refăcut.

E un fel de slujire la doi domni ceea ce se încearcă să se
facă cu poporul român de către mai-marii săi. Căci ce alt statut
poate avea cineva care, pe de o parte, vrea să apere valorile
creştine ale neamului, pe de alta, însă, le distruge prin legi şi
educaţie? E ca acea nevolnică creştină care, apropiindu-se de
icoana Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, aprinde o lumânare
pentru Sfântul Gheorghe, dar, privind balaurul, se teme şi, pentru
a nu se strica nici cu el, înfige şi în dreptul lui una.

Cum am putea ajuta la înţărcuirea sălbaticului rod al
uzurpării lui Dumnezeu din sufletele oamenilor, care este
ticăloasa desfrânare, dacă, pe de altă parte, înlesnim
seminţelor fărădelegii să-şi lucreze taina?

Cred că suntem cu toţii chemaţi la a propovădui pocăinţa şi
întoarcerea la valorile creştine ale unui popor care calcă flagrant
cuvântul Bibliei: „De se va afla că cineva a furat pe vreunul din
fraţii săi, din fiii lui Israel şi, făcându-l rob, l-a vândut, să fie
omorât tâlharul acela şi să stârpeşti răul“ (Deut 24, 7). Asta
pentru oprirea traficului de carne vie. Şi, pentru contracararea
falsei culturi pe care MECTS o implementează în şcoli, textul
poruncitor din Levitic 19, 29: „Să nu necinsteşti pe fiica ta,
îngăduindu-i să facă desfrânare, ca să nu se desfrâneze
pământul şi ca să nu se umple pământul de stricăciune“.

Între ofertele şi tentaţiile lumii, braţul misionar al Bisericii
trebuie activat cu o tot mai semnificativă responsabilitate.
Şi cu conştiinţa tot mai clară a martiriului. Căci cine luptă
împotriva duhului acestui veac va avea răsplată de martir.
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Hristologie nu înseamnă biografie

Motivat de maniera cum creştinii noştri au
petrecut Paştile anului acesta şi cum petrec ei marile
sărbători ale Bisericii, întrebarea lui Hristos este mai
actuală ca oricând. Ne dăm seama că există multă
indiferenţă în această lume, zisă creştină. Totuşi
numele lui Iisus revine adesea pe buzele
credincioşilor şi chiar ale necredincioşilor. O întreagă
literatură, filme, piese de teatru despre viaţa lui Iisus
inundă societatea de consum. Dar nu cred că
acestea aduc răspunsul adevărat la întrebarea lui
Hristos. Numai acel răspuns poate fi adevărat, cel
dat de  Biserică prin fiii ei care trăiesc tainele lui
Dumnezeu şi sunt participanţi la viaţa divină. Pentru
aceştia evenimentele soteriologice aduse de Hristos
nu sunt doar tradiţii a le respecta, ci sunt trepte care
structurează identitatea creştină şi ajută pe credincios
să urce permanent către înviere, transfigurare şi
îndumnezeire. Biserica ia ca bază răspunsul gata
făcut  al lui Petru: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu celui Viu” sau „Da, Doamne, Tu ştii că
Te iubesc”. Acest răspuns defineşte, prin cuvinte
convenţionale, ce credem noi despre Hristos. De
veacuri, Biserica creştină îşi face misiunea sa, dând
mereu acest răspuns. Însă, din păcate,  mesajul nu
mai este ascultat. Aş zice că Bisericile, adică creştinii
din Biserică, se mişcă în virtutea acestei evidenţe,
pe când omul de azi, omul modern, nu mai dispune
de nici o unealtă conprehensibilă pentru a pătrunde
ceea ce zicem noi, oamenii Bisericii. Ucenicii, cărora
Iisus le adresează întrebarea, erau evrei şi ei aveau
deja o întreagă pregătire despre înţelegerea lui
Dumnezeu şi a istoriei. Însă omul de azi nu are
nimic din toate acestea. De aceea, atunci când aude
cuvintele Evangheliei, cei mai mulţi zic că „nu-i treaba
mea aceasta, e treaba oamenilor Bisericii”...!

Când am început să recitesc cu ochi critici, în
perspectiva pregătirii lucrării de doctorat, la Paris, mi-
am dat seama că marile tratate de teologie dogmatică
de prim rang ale lui Vladimir Losky, Iustin Popovici şi
mai curând cel al Părintelui Stăniloae nu vorbesc
direct despre Hristos, punându-L în definiţii scolastice.
În cărţile lor, aceşti mari teologi nu au capitole speciale
pentru a prezenta biografia lui Hristos, istoricitatea
Lui, ci cristologia lui, misterul lui, lăsând parcă acest
mister să vorbească de el însuşi în noi, fără a-l diseca
cum face chirurgul cu un corp uman. Bineînţeles că
Hristologia ne spune totul despre Hristos, însă omul
de azi parcă mai vrea ceva. El nu are pregătirea
necesară pentru a percepe pe Hristos din tezele
Hristologiei. Cred că trebuiesc nişte metode prealabile.
Pentru a ajunge să înţeleagă sensul invizibilului, trebuie
trecut prin vizibil, prin pragmatic. O întâmplare recentă
mi-a certificat acest lucru .

Am fost invitat de Arhiepiscopul Jean-Pierre
Cattenoz, la Avignon, pentru a participa la un
simpozion intitulat  „Metode noi de recreştinare a
ţinutului din josul Ronului”, în cadrul căruia trebuia
să susţin un referat cu tema:  „Tinerii şi experienţa
întâlnirii cu Dumnezeu”. Bineînţeles, mi-am pregătit,
în prealabil,  o lucrare bine elaborată. Insă am fost
surprins că în palatul papilor de la Avignon,
organizatorii mi-au spus că tinerii nu ştiu nimic despre
Dumnezeu, despre Hristos şi dacă pot să nu le
vorbesc despre Dumnezeu decât tangenţial. Deci
conferinţa mea, elaborată dinainte, nu mai avea
valoare, devenea ceva steril şi incoprehensibil
pentru auditori. De aceea am angajat cu participanţii
un dialog despre lucruri simple: trăsăturile specifice
ale Ortodoxiei, despre cum trăiesc tinerii în România,
despre preocupările lor , despre noile probleme cu
care se confruntă poporul şi Biserica în epoca
aceasta de tranziţie etc. Rezultatul a fost neaşteptat
de  încurajator. Intre altele, un grup de tinerii francezi
s-au angajat, până la anul viitor, să  intreprindă
diverse acţiuni în vederea  strângerii de fonduri
pentru finanţarea a două  proiecte social-filantropice
în Episcopia Romanului. Am înţeles încă odată că
drumul către Hristos  trebuie să treacă prin celălalt,
care suferă, care se bucură sau care  ignoră
realitatea lumii în care trăieşte.

Unele Biserici creştine, în general, şi Biserica
Ortodoxă în special, ca să-L definească pe Hristos
promulgă teza dogmatică a Sinodului IV Ecumenic:
Hristos este om adevărat şi Dumnezeu adevărat.
Hristos întruchipează două naturi într-o singură
persoană. Cele două firi ale lui Hristos le afirmăm
şi le distingem.  Iisus are două voinţe, două lucrări,
etc. Incă de pe băncile seminarului cunoşteam
acestea. Le-am aprofundat din nou la teologie.
L-am audiat şi pe teologul Olivier Clément vorbind
cu atâta pasiune la cursurile sale de istorie
universală. Totul părea foarte clar , deşi, câteodată,
mi se părea că profesorul cădea într-o
„monstruozitate teologică”. Dar, în final, totul părea
aşa de simplu, căci profesorul concluziona
spunând: „Hristosul nostru  nu trebuie mistificat,
El este Dumnezeu cu inimă de om, care iubeşte
şi care vrea să fie iubit”.

Interioritate  şi comuniune

Acum aproape două mii de ani elenismul a
înlăturat creştinismului primar forma lui noetică. Însă,
privind fresca gândirii actuale mă întreb: oare nu se
întrevăd semnele epuizării acelei joncţiuni care a
dominat până acum? Parcă nu mai este actual
contactul de-atunci dintre geniul biblic iudaic cu spiritul
înţelepciunii greceşti.  Se întrevăd simtomele unei
treceri la altă etapă: Intîlnirea creştinismului cu

spiritualitatea asiatică. Astăzi, în Occident, foarte mulţi
creştini trec la budism. Aceasta se explică prin faptul
că viaţa secularizată, încărcată de violenţă, viteză,
oboseală, epuizare, stres, trezeşte din nou în om
sentimentul interiorizării. Acet tip de trăire însă se
întâlneşte cu un creştinism centrat pe antropologie
comunială. Si iată interioritatea şi comuniunea
împreunate. Insă lipsite de Hristos îşi pierd savoarea
duhovnicească şi perspectiva transfigurării.

Este foarte important să zicem că creştinismul
va continua, istoria la fel. Dar nu ştiu cum vom
putea în viitor să combinăm Sfânta Tradiţie cu noile
mutaţii. Aici cred că Ortodoxia poate interveni şi
avea un rol, pentru că ea are şi tradiţie, şi
interioritate şi comuniune. A combina interioritatea
budistă, cu filo-antropologia creştinismului
occidental nu se poate ajunge la un rezultat bun.
(Părintele Teofil Părâian ar zice foarte repede:
brânză bună în burduf de câine). Ortodoxia poate
da o alternativă. Insă, Ortodoxia are  tendinţa să
cadă şi ea  în tentaţia  de a afirma că totul a fost
spus şi nu mai este nevoie de nimic. Este timpul ca
Biserica Ortodoxă să nu rămână doar la a imita
sau a recapitula pe Sfinţii Părinţi. Se spune
adesea: suntem păstrătorii tezaurului de credinţă
al Sfinţilor Părinţi. Da, dar uităm că cel ce s-a
adăpat de la izvor, el însuşi, prin Duhul Sfânt,
devine izvor. Creştinismul,  continuă, dar, ca să
vieze. Vechile principii trebuiesc reorientate şi puse
în context cu gândirea actuală. Se pot produce
încă schimbări în sânul lui, cum s-au mai produs
deja până acum, dar fără a se pierde esenţialul.

Globalizarea, mondializarea, industrializarea,
neoliberalismul par a prinde rădăcini în
contemporaneitate. Bineînţeles că acestea, în sinea
lor, poate  sunt bune, dar, pentru că sunt lipsite de
conţinutul duhovnicesc, generează indiferentismul,
laşitatea, ireligiozitatea etc. De aceea, cred că este
timpul să gândim că Sfânta Tradiţie nu înseamnă
numai amintire, ci şi reînnoirea Duhului Sfânt în
noi, cum ne rugăm în Epicleza Liturghiei.

Revelaţia are un caracter raţional şi, ca să
fie acceptată, pretinde interioritatea. Dar societatea
modernă, prin religiile asiatice, propune o
interioritate fără celălalt, deci, străină de duhul
creştin. Si, iată cum, spiritualitatea creştină este pe
marginea unei prăpăstii. In acest context, cred că
Ortodoxia poate deveni o alternativă a lumii
contemporane, propunând o interioritate în
comuniune cu ceilalţi, cu lumea, cu universul.

Îmi amintesc de maniera în care făcea
misiune Sfântului Gherman de Alasca. Acesta, în
secolul al XVII-lea, a evanghelizat mai întâi Siberia
şi Mongolia, apoi a trecut în Alasca. În Mongolia
şi în nordul Chinei ponderea o avea  religia

«Cine zic oamenii că sunt Eu …?»
(urmare din p. 1)

(continuare în p. 8)
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Iată o întrebare foarte frecventă.
Oare atârnă destinul nostru etern de
faptul că ne naştem sau murim într-o zi
de Paşti sau în Săptămâna Luminată?

Dacă în Noaptea Învierii Domnul a
zdrobit porţile iadului şi a deschis porţile
cerului, ce se întâmplă cu cei care mor
în această zi? În Săptămâna Luminată
totul este învăluit în bucurie şi nădejde,
toţi cei cu simţire creştinească jubilează
de fericire că lumina a biruit împotriva
întunericului, că s-a omorât moartea,
că toate s-au umplut de lumină...
Străbătut de această încredere, nu-i
firesc să nădăduieşti pentru toţi cei care
mor în această perioadă, ştiind că
„iertarea din mormânt a răsărit”?

Această nădejde este îndreptăţită
dacă avem în vedere un aspect: înainte
de această sărbătoare, de altfel înainte
de oricare alta, există o perioadă de
pregătire în care oamenii sunt chemaţi
ca prin „pocăinţă neştirbită şi inimă
îndurerată” să pornească cu toată inima
în căutarea lui Dumnezeu. Toată
suflarea este chemată la umilinţă şi
împăcare cu Dumnezeu, la rugăciune
şi părăsirea păcatelor, la împărtăşire şi
milostenie. Iar dacă cineva moare în
acestă stare de curăţie, cum să nu crezi
într-o astfel de trecere luminoasă? Mai
ales că în această perioadă credinţa în
viaţa veşnică se dăruieşte cu atâta
bogăţie. Acestei credinţe Domnul îi
făgăduieşte veşnica fericire: „Eu sunt
învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine
chiar dacă va muri va trăi. Şi oricine
trăieşte şi crede în Mine nu va muri în
veac” (Ioan 11, 25-26).

Deşi harul pe care îl dăruieşte
sărbătoarea este mare, timpul sacru nu
face vrednic pe om în mod automat sau
mecanic. Deşi porţile raiului sunt
deschise, nimeni nu este dus în rai fără
voia lui, fără ca el însuşi să dorească
aceasta. Dumnezeu vrea cu mare dor
să ne dea harul mântuirii în orice
moment, dar împietrirea, indiferenţa şi
păcatele nostre Îl opresc să facă acest
lucru. „Fără voinţa noastră, Dumnezeu
nu face nimic – deşi poate – din respect
faţă de liberul arbitru”1.

Şi astfel, omul poate să rămână
în întuneric, obidit în împietrire şi
necredinţă chiar în plină sărbătoare
pascală. Iar dacă mor în această

CINE MOARE ÎN ZIUA DE PAŞTI AJUNGE ÎN RAI?
stare fie şi în ziua de Paşti, mă duce
cineva cu de-a sila în rai? Dacă în
mine nu s-a înfiripat suspinul şi dorul
după cer încă din timpul vieţii, voi fi
eu capabil să primesc un dar aşa de
măreţ fără pregătire? Mă poate forţa
cineva să primesc ceea ce nu mi-a
plăcut încă de pe pământ? Sfântul
Nicolae Cabasila ne spune că rostul
vieţii de credinţă este acela de a ne
forma gust, ochi şi urechi duhovniceşti
prin care să ne putem împărtăşi de
fericirea raiului. Fără aceste simţuri
duhovniceşti „viaţa viitoare n-ar aduce
nici o fericire deplină”2. Aşa cum nu
ne putem bucura de viaţa aceasta fără
organele de simţ.

Profetul Isaia arată dezgustul lui
Dumnezeu faţă de atitudinea formalistă
a omului care întâmpină sărbătoarea
fără mărinimie sufletească: „Sărbătorile
voastre sunt pentru Mine povară.
Ajunge! Când ridicaţi mâinile voastre
către Mine, Eu îmi întorc ochii aiurea,
şi când înmulţiţi rugăciunile voastre nu
le ascult. Mâinile voastre sunt pline de
sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă! Nu mai
faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi
odată! Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi
dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi
dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!”
(Isaia, 1, 14-17)

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că
sărbătoarea trebuie să fie însoţită  de
conştiinţa curată şi faptele bune:
„Putem sărbători totdeauna, că nu este
un timp anumit de sărbătoare, că nu
suntem nici supuşi, nici constrânşi de
timp... nu timpul face sărbătoatea, ci
conştiinţa curată. Că sărbătoarea nu-i
altceva decât bucurie, iar bucuria
duhovnicească n-o face altceva decât
conştiinţa faptelor bune; iar cel ce are
conştiinţa curată şi fapte bune poate
sărbători totdeauna ”3. Nu este
diminuată importanţa sărbătorilor, dar
Bibila şi Sf. Părinţi arată că folosul
sărbătorii depinde de modul cum
întâmpinăm sărbătoarea.

Avem în timpul anului atâtea
sărbători care ne amintesc de odihna
din Împărăţ ia cerur i lor.  Orice
sărbătoare de peste an este frântură
de cer adusă în timp, este simbol al
sărbătorii eterne. Pregătindu-ne
pentru sărbătoare ne pregătim pentru

cer. „Aşa trebuie să  celebrăm
sărbătorile, în mod cu totul spiritual
şi simbolic împreună cu îngerii din
ceruri .  Dacă  nu luăm parte la
sărbători în felul acesta nu vom avea
nici un folos, ba chiar ele se vor
îndolia împotriva noastră”4

Dumnezeu ne îmbie sărbătoarea,
El vrea să ne dăruiască bucuria. Cerul
întreg ne cheamă la nunta şi ospăţul
palatelor împărăteşti. Trimişii nu
obosesc să amintească mereu şi
mereu celor invitaţi chemarea Împă-
ratului: „Iată am pregătit ospăţul meu...
toate sunt gata. Veniţi la nuntă!” (Mat
22, 4). Sărbătoarea vremelnică este
chipul Sărbătorii aceleia. Dacă ne
pregătim cu dor pentru această bucurie,
atunci, cu adevărat, în orice zi vom
muri, Hristos, Paştele nostru, ne va
trece „din moarte la viaţă şi de pe
pământ la cer”.

1 Sf Macarie cel Mare, Omili i
duhovniceşti, EIBMBOR, Bucureşti, 1992,
p. 248.

2 Sf Nicolae Cabasila, Despre viaţa
în Hristos, EIBMBOR, Bucureşti, 2001, p.
21.

3 Sf Ioan Gură de Aur, Predici la
sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă
la Sfinţi, Omilia I la Rusalii I, 2, EIBMBOR,
Bucureşti, 2002, p. 202. Decisiv pentru
destinul omului este starea sufletului, iar
nu împrejurările exterioare: „Mucenicii,
după socotinţa voastră, cu toţii au murit
rău că unii s-au sfârşit în foc, alţii de sabie,
unii au fost înecaţi în mare, alţii aruncaţi
în prăpăstii, iar alţii au fost daţi fiarelor
sălbatice şi aşa au murit. Nu înseamnă,
omule, că mori rău când mori de moarte
silnică, ci când mori în păcate”

3. Sf Ioan Gură de Aur, Omilii la Statui,
V, 2. Sau: „Nu mică este bătaia de joc de
a ieşi din lumea aceasta dezbrăcaţi de
virtute. Un trup lipsit de înmormântare şi
aruncat pe pământ nu este atât de
necinstit pe cât este un suflet care nu este
îmbrăcat cu virtute” (Idem, Omilii la Ioan,
Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1997, p.
456)

4 Sfântul Simeon Noul Teolog, Ţelul
vieţii creştine, Ed. Anastasia, Bucureşti,
1996, p. 223.

Prof. Vasilică NICA
Colegiul Economic „Ion Ghica”,

Bacău
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Creştinismul, venind în lume, aducea o
nouă concepţie de viaţă  morală şi socială  faţă
de antichitate, o concepţie bazată  pe principiul
iubirii de aproapele şi al preţuirii omului.

Opera de ocrotire socială a Bisericii creştine
din primele veacuri se manifestă, din punct de
vedere moral, sufletesc, în special, prin protecţia
ce o arată faţă de: copil, femeie, sclav şi, în
general, faţă de toţi cei oprimaţi .

  OCROTIREA FEMEII

Pentru a se putea face o comparaţie între
situaţia anterioară şi cea dobândită sub influenţa
creştinismului, este necesar să înfăţişăm starea
femeii în legislaţia greacă, romană şi iudaică.

La greci, în principiu, exista monogamia,
dar, dacă în drept atenienii nu puteau să aibă
decât o singură femeie ca soţie legitimă, le era
totuşi permis să aibă în acelaşi timp şi o concubină.

Femeia nu avea voie să iasă din interiorul
casei, din locul numit ,,gineceu”, decât numai în
anumite cazuri prevăzute de lege, şi nu putea să
primească nici rudele ei apropiate. Ea nu era
admisă la masa bărbatului, dacă acesta invitase
vreun prieten. Femeia, la greci, era privită ca
incapabilă de orice act civil şi era supusă la o
tutelă perpetuă, la început sub a tatălui ei, apoi
sub cea a bărbatului.

La romani, existau trei feluri de căsătorii:
juste, cele încheiate între cetăţeni romani, injuste,
cele dintre cetăţeni cu peregrini, şi concubinatul,
o  formă  inferioară de căsătorie.

Datorită acestor feluri de căsătorii,
moravurile familiare erau în mare decădere.
Înţelegem, din această stare de lucruri, mulţimea
divorţurilor ce se produceau la sfârşitul republicii
şi începutul imperiului. Rare erau căsătoriile care
se terminau prin moarte şi nu erau întrerupte
prin divorţ. Cazurile de căsătorii bune erau
excepţii foarte rare. Scriitorii Tacit, Seneca,
Juvenal, Martial descriu fapte din care se poate
vedea că în secolul I familia era dezorganizată
şi situaţia femeii, înjositoare.

La iudei, organizaţia familiei depindea de
legea religioasă şi, în parte, după dreptul
obiceiului. Iar dreptul obiceiului fusese foarte
mult influenţat de moravurile idolatre. Dar
unitatea căsătoriei n-a fost păstrată întrucât,
ca toate popoarele orientale, israeliţii n-au
întârziat să practice şi ei poligamia, îndemnaţi
poate din dorinţa de a avea cât mai mulţi copii.

Femeia la iudei, dacă în drept nu era sclavă,
în fapt însă era sclavă faţă de bărbatul ei. Ei
nu recunoşteau femeii decât o misiune, aceea
de a perpetua neamul, ceea ce explică
obligaţia soţului de a repudia pe femeia
stearpă, obligaţie care exista şi pe vremea
Mântuitorului; în al doilea rând, explică obiceiul
căsătoriei de levirat, pentru ca primul fiu din
această căsătorie să fie considerat ca fiul
fratelui defunct.

În creştinism, însă, femeia are o situaţie
schimbată cu desăvârşire. Este de ajuns a cita:
,,Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile voastre şi nu vă
porniţi asupra lor“ (Coloseni III, 19), cuvinte atât
de obişnuite astăzi, dar necunoscute în antichitate.
Doctrina creştină restabileşte unitatea căsătoriei
împotriva poligamiei şi indisolubilitatea căsătoriei
împotriva divorţului. Femeia, în familie, după
doctrina creştină, avea cu totul altă demnitate
decât în iudaism sau păgânism.

Sfântul Apostol Pavel enumeră datoriile
soţilor între ei, astfel:

1. Să aibă credinţă reciprocă, fiecare
dintre soţi fiind stăpân pe corpul celuilalt.
Adulterul este condamnat fără deosebire de
persoane. În căsătorie, în ceea ce priveşte
datoriile unuia faţă de altul, între cei doi soţi
există o egalitate  desăvârşită. Fericitul Ieronim
spune: ,,Ceea ce îi este oprit femeii, îi este oprit
de asemenea şi bărbatului“. Porunca ,,cinsteşte
pe tatăl tău şi pe mama ta...“ arată că mama era
pusă pe picior de egalitate cu tatăl; iar autoritatea
paternă nu mai era o prerogativă a bărbatului,
ci a ambilor părinţi.

2. Pentru ca din această egalitate să nu se
strice ordinea necesară, în familia creştină,
bărbatul trebuie să aibă întâietate, iar femeia
trebuie să fie supusă ,,ca şi Biserica lui Hristos“
(Efeseni V, 22-24).

3. Bărbatul să-şi iubească femeia ca şi
corpul său, „căci cine îşi iubeşte soţia sa, pe sine
se iubeşte“.

4. Creştinismul stabileşte, apoi, pe lângă
comunitatea vieţii şi datoriilor, comunitatea
bunurilor, o comunitate completă între cei doi soţi.

Pe această linie a lucrat Biserica  pentru
ridicarea femeii din starea de umilinţă în care
ajunsese în antichitate.

În legislaţia anterioară a Romei, femeia era
supusă unei tutele perpetue fie tatălui, fie
soţului.Uşurinţa cu care se producea divorţul
înjosea şi mai mult legătura conjugală, lipsind pe

femeie de orice demnitate şi ţinând-o sub o
ameninţare permanentă.

În primele veacuri ale creştinismului, sub
împăraţii păgâni, Biserica nu a putut exercita nici
o putere asupra legilor civile. Începând din secolul
al IV-lea, episcopii ajung în consiliile imperiale şi
fac să pătrundă în legislaţie principiile creştine.
Biserica duce o mare luptă împotriva divorţului, a
răpirii, a incestului, a poligamiei.

Sub împăraţii creştini, dreptul civil a făcut un
mare progres în ceea ce priveşte căsătoria,
divorţul şi situaţia socială a femeii în general. Cu
toate că divorţul încă dăinuia, chiar sub împăratul
Constantin cel Mare care căuta să îl restrângă,
totuşi legătura conjugală capătă o demnitate
deosebită în cele din urmă, binecuvântarea
Bisericii fiind impusă printr-o serie de dispoziţiuni
legale.

În anul 321, împăratul Constantin cel Mare
desfiinţează tutela femeii, recunoscând femeilor
drepturi egale cu ale bărbaţilor.

Odinioară, exclusă  ca o străină chiar de la
moştenirea copiilor săi, apoi admisă la această
moştenire, femeia reintră, în sfârşit, în plină
posesiune a acestui drept.

Sub influenţa Bisericii creştine, împăraţii
acordă o mulţime de drepturi văduvelor. Astfel,
Justinian, marele reformator al legislaţiei, chemat
să realizeze un uriaş progres creştin în legile
romane, după ce proclamă egalitatea soţilor în
căsătorie, are meritul de a fi proclamat, cel dintâi,
principiul că mama este ruda copiilor săi.

 Constituţiile imperiale protejează femeia şi
pedepsesc aspru pe cei ce încalcă aceste
dispoziţii. Legile noi, sub influenţa Bisericii,
întrebuinţau toate mijloacele pentru a desfiinţa
vechea instituţie a concubinatului şi a o înlocui  cu
o căsătorie legală.

 Căsătoria creştină devine antiteza unirii
care se făcea în păgânism, unire ameninţată
mereu de divorţ. În creştinism, femeia are o
misiune, aceea de a lucra alături cu bărbatul,
pentru slujba Domnului. Are aceeaşi demnitate
morală. Deşi mai slabă prin forţa fizică, ea este
superioară prin vioiciunea credinţei şi prin
căldura iubirii. De aceea, Biserica emancipează
pe femeie şi o aşază în locul de cinste, pentru
care a fost creată de Dumnezeu.

ASPECTE DIN LEGISLAŢIA BIZANTINĂ
ÎN LEGĂTURĂ CU OCROTIREA FEMEII

Presb. prof. Elena-Daniela  COŞA
ŞCOALA,,EMIL RACOVIŢĂ’’-ONEŞTI
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O chestiune controversată şi
totodată destul de delicată care poate
genera tensiuni în viaţa Bisericii o
reprezintă practica (desigur, nu
generalizată, dar destul de frecventă) de
a se oficia cununii şi botezuri în mânăstiri.
De cele mai multe ori se întâmplă astfel
la cererea unora dintre credincioşi care
consideră de cuviinţă să solicite oficierea
de botezuri şi cununii în biserici din
mânăstiri din diferite motive: evlavia şi
ataşamentul faţă de o mânăstire, legătura
sufletească cu un duhovnic din
mânăstire, dorinţa ca momentul respectiv
să fie mai aparte, într-un loc aparte etc.,
fără însă a şti că nu este firesc acest lucru
din mai multe considerente. Trebuie să
subliniem că botezul sau cununia nu este
„altfel” în mânăstire decât în biserica
parohială şi că nu este locul potrivit pentru
săvârşirea lor.

Taina Sfântului Botez şi Taina
Cununiei reprezintă lucrarea harului lui
Dumnezeu în două din cele mai
importante momente din viaţa creştinului:
naşterea, cu primii zori ai vieţii, şi
întemeierea unei familii. Amândouă
momentele îl înalţă pe om din ordinea
naturală, firească, a lucrurilor şi îl aşază
în ordinea harică, sacramentală şi
sfinţitoare a lui Dumnezeu prin Biserică.
Botezul îl naşte pe noul-născut spre viaţa
duhovnicească şi îl face fiu al Bisericii lui
Hristos şi al Împărăţiei Sale; îl introduce
pe noul încreştinat în comunitatea celor
care mărturisesc aceeaşi credinţă, în
parohie, privită ca o familie duhov-
nicească mai numeroasă, adunată în jurul
aceluiaşi altar. Cununia reprezintă, la fel,
naşterea noii familii creştine care aparţine
unei cumunităţi – parohia – în care îşi
va derula viaţa duhovnicească şi
pământească. Tinerii căsătoriţi intră în
viaţa de comuniune şi lucrare a unei
parohii, integrându-se, prin căsătorie, în
familia cea mare a Bisericii.

De aceea nu este deloc lipsit de
importanţă tot ceea ce ţine de săvârşirea
acestor Sfinte Taine, începând de la
pregătirea primitorilor, săvârşitorul lor,
ritualul, dar şi locul săvârşirii. Legat de

De ce nu trebuie să se oficieze
cununii şi botezuri în mânăstiri?

acest din urmă aspect, al locului săvârşirii,
trebue să subliniem şi să înţelegem foarte
clar că atât Taina Sfântului Botez, cât şi
Taina Cununiei se săvârşesc în bisericile
de pahohie şi nu în mânăstiri, potrivit
regulamentelor şi canoanelor bisericeşti.

Însă pentru a argumenta acest lucru
şi a demonstra că nu este doar o opinie,
ci o regulă ce trebuie respectată, vom reda
integral un comunicat emis de Biroul de
Presă al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
publicat în ziarul „Lumina” din data de
17 aprilie 2010 (nr.78/1589, anul 6, serie
nouă) într-un articol intitulat „Călugărie
în mânăstire şi cununie în parohie”.
Aşadar este vorba de un comunicat oficial
privind această problemă şi, ca atare,
autoritatea şi valabilitatea lui nu pot fi puse
la îndoială sub nici un motiv.

Comunicat de presă privind
oficierea Tainei Sfântului Botez
şi a Tainei Cununiei în mânăstiri

Oficierea Tainei Sfântului Botez şi
a Tainei Cununiei în mânăstiri trebuie
tratată sub aspect pastoral sacramental,
şi nu financiar, cum se întâmplă uneori,
din cauza duhului de secularizare care
pătrunde şi în comunităţile monahale.
Taina Cununiei creează o legătură aparte
între familia care se întemeiază şi
cumunitatea din care provine şi în
mijlocul căreia se formează, cu
semnificative implicaţii duhovniceşti-
sacramentale. În acest sens, după cum
tunderea în monahism sau călugăria
înseamnă intrarea unei persoane în
comunitatea monahală, aceasta
săvârşindu-se doar în mânăstire, nu în
parohie, tot aşa cununia înseamnă
intrarea noului cuplu (bărbat şi femeie)
în viaţa unei comunităţi euharistice
parohiale, care este mediul normal de
creştere spirituală şi de participare
duminicală la viaţa bisericească a
parohiei. În mod asemănător, sfântul
botez se săvârşeşte în parohia în care s-a
născut copilul, acesta adăugându-se
copiilor din parohie, unde creşte fizic şi
duhovniceşte până ajunge la maturitate.

De aceea, parohia, nu mânăstirea,
eliberează certificate de botez şi de
cununie celor care primesc aceste Sfinte
Taine. Un copil nou-botezat creşte în
parohie, nu în mânăstire. De asemenea,
un cuplu trăieşte în parohie, nu în
mânăstire.

Pogorăminte multe de la această
regulă s-au făcut mai ales în perioada
comunismului, când unele persoane care
deţineau funcţii importante în societate
se cununau pe ascuns în mânăstiri, pentru
a nu fi sancţionate pe linie de partid
(Partidul Comunist Român). În perioada
respectivă, din lipsă de personal, la unele
parohii au fost desemnaţi preoţi parohi
chiar unii dintre ei ieromonahi. Aceştia
puteau săvârşi, cu binecuvântarea
chiriarhului locului, toate Sfintele Taine
într-o biserică parohială.

Însă astăzi, în libertate, trebuie să
se revină la practica normală,
tradiţională, de a se săvârşi Taina
Sfântului Botez şi cea a Sfintei Cununii
în parohie (biserici de mir), nu în
mânăstiri, de către  preoţii de parohie,
iar nu de călugări.

Experienţa din ultimii 10 ani arată
că multe slujbe de cununii şi botezuri
săvârşite în mânăstiri au adus mai multe
pagube duhovniceşti decât câştig
material acestor comunităţi monahale,
(unii monahi părăsind mânăstirea şi
căsătorindu-se, iar comunitatea
monahală a început să-şi piardă
specificul ei).

Potrivit canoanelor 3 si 4 ale
Sinodului IV Ecumenic, monahilor li se
interzicea a se ocupa cu treburi lumeşti,
civile, politice, militare sau de orice alt
fel, iar mai târziu li s-a interzis să fie
tutori, naşi de botez sau cununie, precum
şi să săvârşească Sfânta Taină a
Cununiei.

Atât Regulile călugăreşti ale Sf.
Teodor Studitul, cât şi vechile pravile
opresc, de asemenea, ieromonahii să
oficieze Taina Cununiei, ca unii care au
depus votul castităţii şi care nu pot lua
parte nici la dansul ritual al
cântării «Isaie, dănţu-
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În Biserica noastră învăţătura despre
Maica Domnului se numeşte mariologie
şi nu poate fi despărţită de celelalte
capitole referitoare la Sf. Treime, Sf. Taine
şi învierea morţilor. Fecioara Maria
reprezintă însă un caz aparte; dacă
vorbim despre ea, bazându-ne exclusiv
pe ceea ce au hotărât Sinoadele
Ecumenice (amintind aici că ne aflăm în
anul omagial al Crezului), sau pe
pericopele evanghelice cu trimitere la
Născătoarea de Dumnezeu, vom
constata că aceste surse sunt sărace şi
atunci de ce se bucură ea de o atât de
mare cinstire la noi, românii?

O analiză sumară a Sfintei Scripturi
va limita foarte mult eforturile noastre de
a fundamenta scripturistic preamărirea
Fecioarei Maria. Unele locuri chiar, privite
independent, fără a ţine cont de context,
dau impresia că ar contrazice-o. Iată doar
un exemplu: Mântuitorul spune despre
Sfântul Ioan Botezătorul: ,,Nu s-a ridicat
între cei născuţi din femei unul mai mare
decât Ioan Botezătorul” (Matei XI, 11; Luca
VII, 28). Aceasta ar însemna că lui şi nu
Maicii Domnului i se cuvine primul loc
între toţi fiii oamenilor. Însă trebuie
subliniat că icoana Înaintemergătorului nu
a fost niciodată aşezată în Biserică pe
acelaşi nivel cu cea a Preasfintei
Fecioare, al cărei loc este pe acelaşi
piedestal cu icoana Fiului, în imediata
apropiere a Uşilor Împărăteşti.

Este, prin urmare, imposibil să
despărţim pe Maica Domnului de viaţa

Bisericii şi de Sfânta Tradiţie a ei. Acele
comunităţi care resping orice noţiune a
Tradiţiei rămân străine de cultul
Preacuratei, deoarece Scriptura nu ne
aminteşte despre acele evenimente ale
vieţii sale pământeşti, ca de exemplu
Naşterea sa, Intrarea în Biserică sau
Adormirea. De aceea, afirmăm că Sfânta
Tradiţie reprezintă activitatea neîntreruptă
a Sfântului Duh, care se dezvăluie în
întregime după Cincizecime. Tradiţia vie
nu este doar transmiterea orală a faptelor
din Evanghelii, ci şi împlinirea acesteia
în viaţa noastră, rodirea lor. Cinstirea
neţărmurită adusă Născătoarei de
Dumnezeu este fructul cel mai de preţ al
Tradiţiei.

Folosindu-ne de această legătură
puternică între cele două, vom putea
stabili locul care i se cuvine Fecioarei
Maria, cu toată tăcerea aparentă a Bibliei.
Într-unul din textele evanghelice, Sfântul
Luca relatează despre faptul că Hristos,
auzind că mama şi ,,fraţii Săi” stau afară
şi doresc să-L vadă, a spus: ,,Mama Mea
şi fraţii Mei sunt aceia care ascultă
cuvântul lui Dumnezeu şi-L îndeplinesc”
(Luca  VIII, 21). Contextul acestor cuvinte
este însă foarte grăitor; înaintea lor,
Hristos rostise pilda semănătorului. În
parabolă, sămânţa căzută în pământ bun
„sunt cei cu inimă curată şi bună, care
aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc
întru răbdare“ (Luca  VIII, 15). Această
calitate, de a asculta şi de a păstra
cuvintele lui Iisus în inimă curată şi bună

este atribuită în Evanghelie numai Maicii
Domnului (vezi Luca  II, 19). În urma unei
astfel de interpretări, vedem că doar
Biserica este singura care poate păstra
deplinătatea Descoperirii Dumnezeieşti
care, dacă ar fi fost scrisă, nu ar fi putut
fi cuprinsă în cărţile din întreaga lume
(Ioan XXI, 25).

Dacă învăţătura despre Născătoare
aparţine Tradiţiei, atunci noi putem
participa la cinstirea ei numai printr-o
înaltă trăire personală în Biserică. De
aceea, creştinii îi cer Maicii Domnului,
mai des decât altor sfinţi, să se roage
pentru fiii săi şi pentru oameni prin
expresii specifice: ,,Stăpână, ajută-ne,
milostivindu-te spre noi!”, ,,Prea Sfântă
Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii
mele nu mă lăsa pe mine, ajutorului
omenesc nu mă încredinţa, ci tu însăţi
mă apără şi mă mântuieşte!”, ,,Prea
Sfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuieşte-ne pe noi!” ş. a. Expresia cea
mai plastică referitoare la ajutorul Maicii
lui Dumnezeu este însă imaginea
acoperământului ei ţinut întins peste noi,
spre apărarea de vrăjmaşi şi de toată
nevoia.

Să ne rugăm aşadar neîncetat Sfintei
Fecioare Maria, care este prezentă peste
tot, în Biserică şi în lume, rostind:
,,Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară,
Maică a Dumnezeului nostru!”

Născătoarea de Dumnezeu cea plină de har

Preot Daniel NICHITA

ieşte…», nici la ospăţul sau
petrecerea care urmează după

nuntă.
Acest aspect a fost reglementat şi la

românii ortodocşi în Pravila Mare
(Îndreptarea legii, 1652) care, la Glava 135,
alineat 2, arată că «ieromonahul, adică
popa călugar, nunta nu cunună, adică nu
blagosloveşte, ca şi aceaia iaste fără da leage
şi fără de cale şi nu se cuvine. Pre unul ca
acela-l canonesc dumnezaieştii părinţi cu
lipsa de preoţia lui.»

Având în vedere aceste motivaţii
canonice şi pastorale, Sinaxa stareţilor şi
a stareţelor din cuprinsul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, în anul 2007 a hotărât să se

revină la rânduiala corectă tradiţională
din punct de vedere teologic şi pastoral,
anume să se păstreze distincţia dintre
mânăstire şi parohie, fiecare având rolul
şi misiunea sa proprie în viaţa Bisericii.
Excepţiile sau pogorămintele de la această
regulă, dacă sunt bine motivate, pot fi
aprobate de chiriarhul locului, dar nu pot
deveni o practică obişnuită.

Aceste două comunităţi ecleziale,
mânăstirea şi parohia, trebuie private din
punct de vedere duhovnicesc şi nu
financiar, iar responsabilitatea duhov-
nicească a preotului de parohie şi a naşilor
faţă de copiii botezaţi şi tinerii căsătoriţi
trebuie să fie una permanentă, nu

transferată preoţilor monahi din
mânăstiri.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei
Bucureştilor)

Aşadar sunt suficiente argumente
pentru a fi reglementată această problemă
astfel încât să nu fie motiv de sminteală,
nici pentru clerici (monahi sau de mir) şi
nici pentru credincioşi. Soluţionarea ei ar
aduce normalitate şi firesc în viaţa
Bisericii în contextul unei societăţi şi a
unei vieţi secularizate şi frământate.

Preot Ioan Vasile PANŢIRU
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Mama, pentru noi toţi, este fiinţa cea mai dragă.
Ea este persoana cea mai scumpă, cea mai
iubitoare. Ea este mereu în stare de sacrificiu pentru
copiii ei.

Model de mamă pentru noi creştinii este Maica
Domnului care este şi mama noastră a tuturor celor
ce credem cu tărie...

De asemenea, şi mamele sfinţilor sunt modele
pentru noi, creştinii... În aceste rânduri am dori să
ne oprim asupra vieţii Sfintei Monica, mama
Fericitului Augustin pe care  Biserica îl pomeneşte
pe 15 iunie.

Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie
354, în localitatea Thagaste, oraş din Numidia, dintr-
o familie nevoiaşă. Tatăl său nu era creştin şi s-a
botezat de abia pe patul de moarte, iar mama sa,
Monica, era „o fierbinte credincioasă”.

Fericitul Augustin şi-a perfecţionat studiile în
mai multe oraşe ale timpului, devenind profesor. A
predat la şcoli din mai multe oraşe, cum ar fi:
Cartagina, Roma, Milano.

În tinereţile lui a dus o viaţă de destrăbălare,
abătându-se de la dreapta credinţă. Fericitul
Augustin Îl descoperă pe Dumnezeu destul de târziu,
după o perioadă dedicată plăcerilor, distracţiilor şi o
viaţă morală reprobabilă. Mai târziu va regreta
atitudinea sa faţă de această viaţă.

El recunoaşte faptul că „a eşuat iniţial în
folosirea darului libertăţii dat fiecărui om,
irosindu-şi timpul în desfătări, departe de
comuniunea de iubire cu Dumnezeu.”

La o viaţă curată şi morală îl îndemna, fără
încetare, mama sa Monica, ale căror rugăciuni
fierbinţi i-au însoţit anii tinereţii. Plângea necontenit,
rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui.

Sfântul Ambrozie, episcopul de pe atunci al
Milanului, îi cunoştea necazul şi dorinţa şi, ca s-o
îmbărbăteze, îi spunea: „Fiul unor astfel de
lacrimi,  nu poate să piară”. Şi, într-adevăr, fiul
atâtor lacrimi n-a pierit, căci Dumnezeu a lucrat cu
Harul Său, transformând lacrimile mamei în bucuria
naşterii întru credinţă a iubitului său fiu.

Această minune a convertirii s-a întâmplat în
grădina casei  sale din Milano unde locuia împreună
cu prietenul său Alypius. Sfâşiat de neputinţa de a
se rupe definitiv de obiceiurile sale vechi, Dumnezeu
îi iese în cale şi, prin glasul unui copil care şopteşte:
„ia şi citeşte, ia şi citeşte!”,  i Se descoperă...

Urmând îndemnului acelui copil, Augustin
deschide cartea la Epistola către Romani, 13, 12-
14: „Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi
să ne îmbrăcăm în armura luminii. Aşa ca-n
plină zi să umblăm cuviincios, nu în ospeţe
şi-n beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine,
nu în ceartă şi invidie; ci îmbrăcaţi-vă în
Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup să
nu o faceţi spre pofte”.  Astfel i-a vorbit Dumnezeu
prin cuvintele Scripturii şi el  s-a convertit.

Privirea cu luciditate la urâciunea sufletului său,
desfigurarea chipului lui Dumnezeu din el prin
păcatele făcute i-au adus o „uriaşă ploaie de lacrimi”.
Hotărăşte să se boteze, dar constată cât de
înrădăcinat era păcatul în fiinţa sa şi cât de slabă îi
era voinţa de a se smulge din păcate.

„Omul nu-şi poate găsi liniştea sufletului
şi fericirea decât în cunoaşterea Adevărului
suprem care este Dumnezeu... La Dumnezeu
se poate ajunge prin cunoaşterea
adevărului...” „Omul caută continuu pe
Dumnezeu, chiar şi atunci când i se pare şi
crede că se depărtează de El...” „Căci ne-ai
făcut pe noi după Tine şi neliniştit este sufletul
nostru până ce se va odihni întru Tine...”

Augustin ajunge la constatarea că pe
Dumnezeu nu L-a găsit atât în afară, cât L-a
găsit mai ales în sine însuşi, în sufletul său...
şi-L iubeşte pe Dumnezeu pentru că: „El este lumina,
vocea, mireasma, hrana, îmbrăţişarea, omul meu
interior...”

Fericitul Augustin  îşi propusese să scrie o
carte despre Dumnezeu, pe înţelesul tuturor. Şi s-a
gândit mult cum ar putea să explice mai bine
oamenilor pe Dumnezeu. Nu i-a venit însă nici o
idee şi a început să-l doară capul. De aceea s-a

dus pe malul mării să mediteze. Aici a întâlnit un copil
care făcuse o groapă mică în nisip şi cu o căldăruşă
aducea apă din mare şi o turna în groapă. Augustin
îl întrebă ce face, iar băieţelul îi răspunse că vrea să
aducă toată apa din mare în groapa lui. Augustin
surâse şi plecă mai departe zicându-şi în sine: „Cât
de naivi sunt copiii. Cum poate crede mititelul acesta
că va goli cu vasul lui toată apa din mare în gropiţa
făcută de el…” Şi gândindu-se din nou la tema sa,
i se lumină mintea şi zise: „Oare nu sunt şi eu
asemenea copilului? Nu vreau şi eu, cu slaba mea
minte, să cuprind şi să fac pe alţii să cuprindă întreaga
fiinţă a lui Dumnezeu?  Nu este cu putinţă celui
mic să cuprindă ceea ce este infinit, ci trebuie
să se supună şi să caute a înţelege voia lui
Dumnezeu şi apoi să o aplice în viaţă.”

Acestea sunt doar câteva idei din opera
Fericitului Augustin, pe care mama sa îl plânsese
aproape toată viaţa şi nu credea că ar putea să-l
determine să-L iubească pe Dumnezeu şi să ducă
o viaţă creştinească...

Mai înainte de moarte, mama sa Monica îi spune:
„Fiul meu, cât mă priveşte pe mine, nu mă mai bucur
de nici un lucru în această viaţă. Ce voi face aici şi
pentru ce mai sunt aici, nu ştiu, căci s-a terminat
speranţa mea în această viaţă. Singurul lucru pentru
care doream să mai întârzii puţin în această viaţă era
să te văd creştin adevărat înainte de a muri.
Dumnezeul meu mi-a dăruit cu prisosinţă şi această
bucurie să te văd robul Său, dispreţuind fericirea
pământească. Ce să mai fac aici? Îngropaţi acest
trup oriunde, numai un singur lucru vă rog, să vă
amintiţi de mine la altarul Domnului, oriunde veţi fi.”

Mama sa a murit la vârsta de 56 de ani, la
Ostia, pe când fiul său avea 33 de ani...

Iată ce înseamnă rugăciunile şi lacrimile unei
mame... Niciodată să nu deznădăjduim în
rugăciunea noastră căci Dumnezeu uneori
întârzie dar nu uită să răsplătească
rugăciunea şi lacrimile unei mame...

SUFERINŢA ŞI IZBÂNDA UNEI MAME

Preot Constantin GENES

budistă. Se spune că sfântul, luând contact cu
budiştii, atât de mult le admira spiritualitatea că nu
îndrăznea să le vorbească de botez. Privea
îndelung pe fiecare înţelept budist, aşezat ca buda
din statuie, cu ochii închişi absorbit de
interioritatea sa. Sfântul le spunea că ceea ce fac
e bine, dar ar fi şi mai bine  dacă ar deschide
ochii şi ar contempla creaţia lui Dumnezeu şi pe
celălalt din faţă.

(urmare din p. 3)

«Cine zic oamenii că sunt Eu …?»
Poate creştinismul actual trebuie să

procedeze la fel. Pentru a se ajunge la a descoperi
pe Dumnezeu din făpturi şi din firea lucrurilor,
trebuie contemplaţie - pentru a dobândi liniştea
interioară, dar, în acelaşi timp, trebuie  păstrată
comuniunea cu semenii, în care  să descoperi
Chipul nemuritor al lui Dumnezeu-Iubire.
Ortodoxia, posedă cheia care deschide uşa
cunoaşterii lui Dumnezeu în această lume agitată
şi impregnată de atâta nedreptate şi incertitudine.
Icoana, isihasmul trebuie să revină cât mai

pregnant în atenţia creştinilor. Taina omului repliat
în sine, combinată cu dragostea de aproapele şi
de Dumnezeu, surmontează, în final, experienţa
alterităţii, şi poate salva în timp omul secularizat.
Misterul crucii care uneşte pe verticală cerul cu
pământul, iar pe orizontală Orientul cu Occidentul
va  descoperi în inima  omului acest unic criteriu al
revelaţiei care este dragostea divină : „Eu le-am
făcut cunoscut numele Tau, şi-L voi face cunoscut,
ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în
ei“  ( Ioan 17, 26).
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urmând ca omul să devină după asemănarea cu
Dumnezeu. Dar primii oameni, neascultând
porunca dată de Dumnezeu de  a nu mânca din
pomul cunoştinţei binelui şi răului au fost pedepsiţi
cu moartea.

Cu toate acestea El ne-a lăsat, oare, să
ajungem putreziciune şi hrană viermilor? Sigur că
nu! Moartea nu este şi nu poate fi socotită punctul
final al vieţii. După moarte, sufletele completează
existenţa pământească. Astfel cea  mai clară imagine
despre viaţa viitoare şi care argumentează afirmaţia
anterioară este dată de Însuşi Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru, prin pilda despre bogatul
nemilostiv şi săracul Lazăr. Aceasta ilustrează printre
altele faptul că sufletele nu-şi pierd simţurile, ele
fiind capabile să vadă, să audă, să vorbească.
Mai mult,  această credinţă într-o altă existenţă apare
la majoritatea popoarelor lumii.

Astfel egiptenii aveau credinţa că omul trăieşte
din nou după moarte, încă de acum  cinci milenii.
Grecii aveau şi ei conştiinţa vieţii de după moarte,
ca de altfel toate marile civilizaţii ale lumii.

O imagine clară în acest sens a fost revelată
de către Dumnezeu poporului ales prin prooroci.
Edificatoare este profeţia proorocului Isaia, care
mărturiseşte continuitatea vieţii după moarte: „Morţii
vor trăi şi trupurile lor vor învia” (Isaia 26,19).

Tot după spusele proocului amintit, moartea
îşi va afla finalitatea în înviere, când sufletul îşi va
recăpăta trupul şi va primi răsplata veşnică.

Cel ce a înviat primul din morţi, Mântuitorul
Hristos, a lăsat putinţa tuturor celor ce cred in El
să biruie moartea. Creştinii ştiu cu adevărat că,
murind, nu-şi vor afla sfârşitul, ci că vor trăi în
noua viaţă dăruită de Hristos.

Învierea Mântuitorului a adus totodată
răspunsul la marile întrebări cu care se confruntă
lumea. Ne întrebăm adesea ce se întâmplă cu noi
după moarte, dacă existenţa se termină după
moartea trupului. Ei bine, Învierea ne arată şi calea
prin care noi, biruind moartea, putem dobândi viaţa
veşnică. Astfel, ca o condiţie esenţială  a acestei
lumi, se cere ca noi să fim permanent în preajma lui
Iisus Hristos, fiindcă El este izvorul vieţii veşnice. El
Însuşi a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel ce crede
în Mine viu va fi, chiar de va muri” (Ioan 11, 25).

Moartea va aduce sufletul în faţa lui
Dumnezeu, unde va fi judecat şi va primi răsplată
pentru faptele săvârşite în viaţă, fiind trimis la locul
cuvenit lui, adică in pacea oferită de rai sau în
iadul deznădejdii.

Fericirea drepţilor în rai este de nedescris.
Sf. Ap. Pavel, vorbind de răsplata celor care au
inimă bună şi curată, spune: „ Cele ce ochiul n-a
văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu

s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor
ce-L iubesc pe El.” (I Cor 2, 9). La rându-i, Sf.
Ioan Gură de Aur descrie această stare de
fericire desăvârşită astfel: „Închipuieşte-ţi condiţia
vieţii celeilalte cel puţin atât cât se poate închipui,
căci pentru a face aceasta cum se cade, tot
cuvântul este neîndestulător, iar din cele ce auzim
din viaţa aceasta, ne putem face numai o idee
nedeplină... În slava sau lumina lui Dumnezeu
sufletele au totul şi sunt scutite de orice lipsă sau
necaz. Dumnezeu va şterge orice lacrimă din
ochii lor şi nu va fi nici plângere, nici strigăt, nici
durere.” (Apocalipsa 21, 4)

În legătură cu locul fericiri i, chiar
Mântuitorul spune: „În casa Tatălui Meu multe
locaşuri sunt.” (Ioan 14, 2). Acolo sufletul se
poate  bucura de fericirea deplină, căci în rai
„nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci
viaţă fără de sfârşit”. Fericirea raiului nu constă
insă doar în starea aceasta determinată de
absenţa necazurilor şi a durerilor, ci mai ales
de posibilitatea de a trăi în comuniunea
Mântuitorului, împreună cu sfinţii şi îngerii.

În contrast cu fericirea drepţilor este
nefericirea celor ce săvârşesc rele. Pedeapsa
păcătoşilor, în concepţia ortodocşilor, constă mai
ales în îndepărtarea de Dumnezeu şi în lipsa de
comuniune cu El. Îndepărtatrea este menţionată
de Mântuitorul cu următoarele cuvinte: „Duceţi-vă
de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care
este gătit diavolului!” (Matei 25, 41).

Separarea de Dumnezeu înseamnă de fapt
pierderea tuturor bucuriilor dăruite de El,
pierderea binecuvântărilor şi a iubirii divine.
„Îndepărtarea de Dumnezeu, spune Sf. Irineu,
înseamnă moarte, după cum îndepărtarea de
lumină înseamnă întuneric.”

Cei sortiţi întunericului sunt lipsiţi de orice
bucurie şi sunt pradă unui chin continuu. În
această situaţie nu mai rămâne decât o singură
mângâiere, un singur ajutor şi anume rugăciunile
celor în viaţă şi ale Bisericii, în general, pentru
cei adormiţi. Aceste rugăciuni pot uşura chinul şi
pot îndulci pedeapsa dată la judecata particulară
şi se fac înainte de judecata universală, la care
cu toţii vom primi pentru veşnicie binecuvântarea
sau pedeapsa veşnică.

Aşadar să nu lenevim şi să priveghem,
căci nu ştim ziua, nici ceasul în care Dumnezeu
ne va despărţi sufletul de trup.

„Să ne stăpânim trupul nostru săvârşind
fapte bune, pentru ca, primind răsplata lor, să
intrăm în cămara slavei dumnezeieşti, în
Împărăţia cea veşnică, pe care ne-a pregătit-
o, încă de la întemeierea lumii, Bunul
Dumnezeu.

(urmare din p. 1)

Sfârşit şi început Protosinghel Claudiu-Constantin
Panţiru, AMINTIRI TROTUŞENE,

Editura Magic Print, 2010, 76 p.

Nu de puţine ori se întâmplă ca un
periodic să facă din colaboratori autori
de carte. Un prim rod, pârgă a buletinului
nostru duhovnicesc «Sarea pământului»,
este, iată, suma de articole adunate în
carte de către neobositul părinte
protosinghel Claudiu-Constantin Panţiru,
stareţul Mânăstirii «Sfântul Cuvios Eftimie
cel Mare» de la Cireşoaia. Trezitor de
evlavie mai ales faţă de cei care-au sfinţit
aceste meleaguri de glorie eroică cu
sângele lor, părintele Claudiu ne pune
înainte prima carte intitulată «Amintiri
trotuşene» şi care apare la Editura Magic
Print din Oneşti, în acest an, cu
binecuvântarea Preasfinţitului Dr. Ioachim
Băcăuanul, Episcopul Vicar al Arhie-
piscopiei Romanului şi Bacăului.

«Întâmpinarea» autorului ne pune în
atenţie problemele abordate în carte, de
la actele de vitejie ale înaintaşilor pentru
izbânda dorului etern de neatârnare al
neamului nostru până la setea de sfinţenie
pentru care se duce lupta lăuntrică pe
meterezele rugăciunii monastice, mai
ales. Încheierea «Întâmpinării» autorului
rezumă focul lăuntric ce-i mistuie
rărunchii şi inima: „Fie ca această
osteneală să folosească cititorului,
măcar în măsura în care s-a întors
asupra autorului cu binecuvântare“.

Cartea se poate procura de la pangarul
Mânăstirii  «Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare», Cireşoaia, Târgu-Ocna.

Recenzie

Redacţia
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Ziua de 28 iunie 1940 a rămas în
istoria Basarabiei drept una cumplită, de
răscruce, în care au fost schingiuite şi
desfiinţate zeci de mii de destine ale unor
oameni nevinovaţi.

Patruzeci şi opt de ore în care
trebuia să te salvezi. Prin cea de-a doua
notă ultimativă a ministrului sovietic de
externe, în patru zile, începând cu orele
14:00, Basarabia trebuia evacuată. Pe
29 iunie 1940, în zori, tancurile armatei
roşii au intrat în Basarabia. Trupele
sovietice au trecut Prutul, punând
stăpânire pe oraşul Herţa şi chiar pe o
parte a judeţului Dorohoi. În 48 de ore,
teritorii importante erau sub controlul
sovieticilor. Cele 48 de ore de calvar au
adus oceane de lacrimi, au semănat
moarte, durere, despărţiri. Printre cei
care au fost maltrataţi şi supuşi la
umilinţe au fost şi sute de preoţi.

Arhimandritul Felix Dubceac,
originar din comuna Voloave, judeţul
Soroca, refugiat de la mănăstirea Rudi
şi adăpostit la mănăstirea Sfânta Ana
de la Rohia, apoi stabilit în Detroit, SUA,
viaţa lui incluzând 50 de ani de slujire
preoţească, consemnează: „În a doua
înrobire a Basarabiei, Stalin a dat ordin
să fie deportaţi preoţii din sate, iar
mănăstirile să fie prefăcute în colhozuri
şi şcoli komsomoliste. Toate icoanele
şi cărţile din bibliotecile mănăstirilor să
fie arse. Limba şi alfabetul slavon să fie
în toate şcolile primare, secundare şi
universitare. Iar Visarion Puiu, cel dintâi
episcop de Hotin şi Bălţi, apoi Mitropolit
al Bucovinei, a trebuit să părăsească ţara
ca să nu fie omorât de ocupanţii
bolşevici. Acest mare ierarh al Bisericii
noastre, un mare sprijinitor al săracilor
şi studenţilor români, a suferit sărăcia
forţată a exilului în Germania şi Franţa,
departe de George Enescu şi
Constantin Brâncuşi, dar, mai însingurat
şi mai sărac decât cei doi compatrioţi ai
săi, avut-a loc într-un cimitir din afara
Parisului” („Evocări şi mărturisiri din
urmarea lui Hristos”, Detroit, 1994).

La fel de evocatoare sunt declaraţiile
făcute chiar de preoţii refugiaţi în ziua de
28 iunie 1940. Iată declaraţia 00222, ce
aparţine preotului Gheorghe Geamatan,
refugiat din parohia Elisaveta, judetul

Preoţi basarabeni, destine de martiri
70 de ani de la ocupaţia sovietică asupra Basarabiei.

29 iunie 1940, ziua Sfinţilor Apostoli Petru si Pavel, zi de martiraj
Bălţi: „Pe 28 iunie, pe când mă
pregăteam să plec la slujbă, pe la orele
17:00, am văzut pe strada Bălţi-Soroca
tancuri ruseşti şi, la aproximativ o oră,
la vreo sută de avioane ruseşti au
împânzit cerul deasupra Bălţilor şi
satului. M-am întors acasă şi, luându-mi
familia, am pornit pe jos spre Ştefăneşti.
Când am părăsit satul, oamenii
plângeau că ruşii le luau tot avutul. M-au
oprit să-mi facă percheziţie, deşi
enoriaşii mei s-au opus. Oricum, am
părăsit parohia fără hrană, fără cai, fără
a-mi lua ceva bani.”

Declaraţia 00253 aparţine preotului
Teodor Armaşu din parohia Gălăteni,
judeţul Hotin: „M-am refugiat pe 28 iunie
1940, prima zi de evacuare, părăsind
parohia pe la orele patru după masă,
când enoriaşii m-au informat că trupele
sovietice au trecut Nistrul la
Neverotoveni. Nu am avut nici-un
transport, trăsurile şi caii din comună
au fost sechestraţi de autorităţile
bolşevice. Nu a mai circulat niciun tren
începând cu ora trei în noaptea de 28
iunie, astfel am fost nevoit să apuc pe
un drum la întâmplare. Trăiam clipe de
panică şi disperare. Am plecat pe jos
cu ceva bagaje în mână. Dar, fiind
suferind şi auzind huruitul tancurilor
comuniste, care era asurzitor, am lăsat
şi acel bagaj, bucuros că pot scăpa cu
zile şi trece peste Prut. În aceeaşi zi,
seara, am ajuns la Lipnic, unde în gară
era un tren militar de evacuare… Astfel,
pe 29 iunie 1940, la orele trei după
masă, am ajuns la Iaşi. Soţia, împreună
cu copilul de 7 ani, rămânând în
Basarabia încă mult timp…”

Preotul Serafim Chicu, refugiat din
parohia Sineşti, judeţul Bălţi, declara: „În
zilele de 30 iunie, 1 şi 2 iulie 1940, am
văzut şi am simţit o atitudine făţişă
antiromânească, pe drumuri, la fiece
pas. S-au grupat bande care săvârşeau
omoruri şi jafuri, bolşevicii prezidau toate
adunările cu caracter antiromânesc”
(declaraţia 00159).

Părintele Sergiu Sofronie, paroh în
comuna Dumitreşti, judeţul Soroca, face
următoarea mărturisire: „Sâmbătă,
dimineaţa, am oficiat slujba în curtea
bisericii din Dumitreşti. În timp ce oficiam,

avioanele ruseşti brăzdau cerul cu
zgomotul lor asurzitor. Am stat la masă
cu enoriaşii mei, le-am dat ultimele
sfaturi în calitatea mea de preot. Lumea
s-a cuprins de cea mai mare durere şi
mâhnire. Am venit acasă şi mi-am
împachetat parţial câteva lucruri, mobila
am dat-o locuitorilor din sat, iar casa am
lăsat-o la voia întâmplării… Arhiva am
predat-o unui om de încredere. În zorii
zilei, plângând ca un copil, am pornit pe
jos spre Bălţi. Tot ce auzeam erau
huiduielile ruşilor despre români…
Drumul până la gara Bălţi a fost umilitor,
eram percheziţionat şi interogat, mai nu
m-au arestat. În gară am ajuns duminică,
30 iunie, pe 2 iulie am ajuns la Ungheni,
iarăşi interogatoriu, percheziţii şi lovituri.
Pe 3 iulie 1940 am trecut Prutul flămând,
dezbrăcat, dar calvarul rămăsese deja
în urmă” (declaraţia 00220).

Cei care au rămas să slujească
Sfântul Altar în bisericile din Basarabia
au fost torturaţi şi deportaţi, prigoniţi de
regimul sovietic. Preotul Alexandru
Baltaga din Călăraşi, judeţul Lăpuşna, a
rămas acasă. Născut la 1861 în
comuna Lozova, după absolvirea
seminarului este numit paroh al bisericii
din Călăraşi, unde a slujit până în 28
iunie 1940. A fost un model al preoţimii
basarabene. A votat Unirea de la 1918,
a fost decorat atât de Biserica Ortodoxa
Rusă, cât şi de Biserica Ortodoxă
Română. Rămas pe 28 iunie 1940 în
Basarabia, este arestat în timp ce oficia
Sfânta Liturghie. Este purtat prin
închisorile NKVD-iste, apoi deportat în
Tataria, unde moare pe 3 august 1941,
după o viaţa martirică, la 80 de ani.

Istoria naţională e ştiinţa cea mai
temeinică pentru întărirea conştiinţei de
neam, e cea mai în măsură de a lega şi
mai mult solidaritatea dintre azi şi ieri,
dintre trecut şi prezent, de a adânci în
sufletele noastre cultul strămoşilor, pe
care se sprijină tăria şi măreţia unei
patrii.

Pentru martirii celor 48 de ore,
pentru 28 iunie- 29iunie 1940, ca să nu
se mai repete, aprindeţi o lumânare întru
întărirea conştiinţei de neam…

Preot Florin SMARANDI



 4 Nr. 2 / apr - iun 201011SAREA PĂMÂNTULUI

Biserica Ortodoxă are un brâu sfânt şi
frumos cu care se încinge în fiecare an. Brâul
acesta poartă pe el douăsprezece semne, adică
douăsprezece mari sărbători sau praznice
împărăteşti care încep Naşterea Maicii Domnului
şi se încheie cu Adormirea ei.

Praznicul Înălţării Domnului a fost proorocit
de proorocul Daniel în psalmi prin cuvintele
„Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot
pământul slava Ta” (Ps 56, 7).

Domnul Iisus Hristos S-a înălţat de pe
pământ la ceruri pentru a ne trimite nouă pe
Preasfântul Duh, „ca să plinească rânduiala cea
pentru noi” ş i  această rânduială este
Răscumpărarea lumii prin întruparea, pătimirea,
moartea şi învierea Sa.

Biruinţa lui Hristos se desăvârşeşte prin
Înălţarea Sa la cer. „Astăzi s-a împlinit rânduiala
cea pentru noi”, adică misiunea pe care a avut-o
Cuvântul lui Dumnezeu de la Tatăl, să vină în
lume, să Se nască, să trăiască, să sufere, să
moară şi să învieze, apoi să Se înalţe la cer de
unde a venit.

CINSTIRE ADUSĂ EROILOR CIREŞOAIEI
Mântuitorul S-a înălţat la cer ca să ne înalţe

şi pe noi, cei ce credem în El, de pe pământ la
cer, prin harul Sfântului Duh, prin credinţă şi fapte
bune. S-a înălţat la cer ca să ne gătească nouă
loc de odihnă veşnică, S-a înălţat la cer ca să
înalţe întru slavă trupul omenesc îndumnezeit.

În această mare zi a Înălţării Domnului de
pe pământ la cer s-a hotărât de către Sfânta
Biserică şi cinstirea memoriei Eroilor Neamului
care, de-a lungul vremii, şi-au aşezat jertfa lor la
temelia poporului român.

În acest an se împlinesc 90 de ani de când s-a
statornicit oficial această sărbătoare a spiritualităţii
româneşti, de cinstire a eroilor neamului.

Luptele de la Cireşoaia au dat jertfirea celor
2500 de ostaşi români căzuţi pentru apărarea
patriei. În cinstea lor, în anul 2000 a luat fiinţă
Mânăstirea Cireşoaia «Cuviosul Eftimie cel
Mare», aşezământ monahal de comemorare şi
aducere-aminte a jertfei ostaşilor români jertfiţi
pentru apărarea patriei şi a sfintei noastre Biserici.

Şi la mănăstirea noastră, în ziua Înălţării
Domnului, după oficierea Sfintei Liturghii, s-a

purces la pomenirea eroilor căzuţi pe aceste locuri
în Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial.
După oficierea parastasului, toţi cei prezenţi au
fost invitaţi la agapa creştină în cinstea eroilor,
după aceasta, în dangăt de clopot, cu prapuri şi
tricolorul românesc ne-am îndreptat paşii spre
mormintele de pe masivul Cireşoaia.

La fiecare dintre morminte s-au rostit ectenii
de pomenire şi de iertare a păcatelor pentru cei
adormiţi. O surpriză a fost la locul numit „Masa
Reginei” unde credincioşii  au cântat prima strofă
din imnul de stat şi prima strofă închinată eroilor:
„Presăraţi pe-a lor morminte”.

După parcurgerea traseului de aproape 4
km, în semn de lacrimi coborâte din cer, prin ploaie
au fost udate mormintele ostaşilor de la Cireşoaia.

Suntem convinşi că Dumnezeu, în marea Sa
milostivire, a rânduit ostaşilor români căzuţi pe toate
câmpurile de luptă plata cea bună pentru lupta lor.

În veci fie pomenirea lor.

Protosinghel
Claudiu-Constantin PANŢIRU

În Biserica Ortodoxă Română,
sărbătoarea Înălţării Domnului este şi
ziua dedicată pomenirii eroilor neamului.

În această zi, în toate bisericile,
mănăstirile şi catedralele ortodoxe din
ţară şi străinătate se face pomenirea
tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul
veacurilor pe toate câmpurile de luptă
pentru credinţă, libertate, dreptate şi
pentru apărarea ţării şi întregirea
neamului.  Slujbele de pomenire au fost
oficiate după Sfânta Liturghie şi la
cimitirele, troiţele şi monumentele
dedicate cinstirii eroilor neamului. 

Prin hotărârile Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române din anii
1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării
Domnului  a fost consacrată ca Zi a
Eroilor şi Sărbătoare Naţională
Bisericească. Totodată, Legea 379/
2003, privind regimul mormintelor şi
operelor comemorative de război a
proclamat cea de-a patruzecea zi de la
Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării
Mântuitorului Iisus Hristos, Ziua Eroilor,

Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor,
Sărbătoare Naţională  a poporului român

potrivit tradiţiei, ca Sărbătoare
Naţională a poporului român. 

Astfel şi pe meleagurile trotuşene
s-au săvârşit pomeniri ale eroilor
neamului care s-au jertfit pe câmpurile
de luptă ale celor două conflagraţii
mondiale, reunind câteva sute de
credincioşi şi veterani sau urmaşi ai
acestora la săvârşirea solemnă a
Sfintei Liturghii şi apoi la manifestările
ocazionate de acest eveniment.

Astfel, la monumentul eroilor din
satul Pîrîul Boghii, din curtea bisericii
cu hramul Sfântul Dimitrie Izvorâtorul
de Mir, s-a ţinut o slujbă de pomenire a
eroilor de către preotul satului, unde au
participat oficialităţi ai comunei
Pîrgăreşti, primarul Ghiorghiţă Marius,
viceprimarul oraşului Tg. Ocna, d-nul
Nuţu Costache, profesori şi elevi ai
comunei, veterani.

Despre însemnătatea Zilei Eroilor,
au rostit alocuţiuni mai multe
personalităţi locale, printre care
colonelul (r) Pavel Gheorghe, primarul

comunei, Ghiorghiţă Marius, înmâ-
nându-se apoi diplome veteranilor în
viaţă.

Astfel de manifestări au fost şi în
oraşul Tg. Ocna, în piaţa Primăriei unde
s-a săvârşit slujba de pomenire a eroilor
de către preoţii oraşului. Au participat
oficialităţi ale oraşului, ale Consiliului
Judeţean, senatori şi deputaţi, consilieri
şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii
ale oraşului, veterani, care au depus
coroane de flori la toate monumentele
eroilor din oraş şi din împrejurimi. Au
ţinut alocuţiuni  primarul Floarea
Ivanof, vicepreşedinta Consiliului
Judeţean Lungu Tudoriţa, col (r)
Petrescu Ioan, prof. istorie Starparu
Ioan.  La sfârşitul ceremoniei a defilat
un pluton al jandarmeriei Bacău.

 „Mai mare dragoste decât aceasta
nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună
pentru prietenii săi“ (Ioan 15, 13).

Preot Adrian BUGEAC
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În ziua de 13 mai, a.c., a avut loc în
oraşul-staţiune Târgu-Ocna, adunarea
comemorativă consacrată marii sărbători
creştineşti a «Înălţării Domnului» şi «Ziua
Eroilor».

Ca şi în anii precedenţi, această zi s-a
bucurat de o numeroasă participare a
cetăţenilor oraşului, elevi, cadre didactice,
persoane cu responsabilităţi din
Societăţile economico-financiare şi
Administraţia locală. Nu au lipsit de la
această manifestare veteranii de război,
«Cetăţenii de onoare» ai urbei. Din partea
Instituţiei Prefectului a fost prezentă
Doamna Subprefect Lungu Tudoriţa
care a şi rostit un cuvânt de elogiere a
evenimentului.

O gardă de onoare din subordinea
Jandarmeriei Bacău a prezentat Onorul.

Deschizând adunarea, după
păstrarea momentului de reculegere,
Doamna Floarea Ivanof, Primarul

GLORIE ETERNĂ EROILOR

Colonel (r) Ioan PETRESCU

oraşului Târgu-Ocna, a arătat:
„Comemorăm aşa cum se cade «Ziua
Eroilor» la ceas de mare sărbătoare
duhovnicească «Înălţarea Domnului».
Cinstirea memoriei eroilor neamului care
şi-au dat suprema jertfă în marile bătălii

pentru păstrarea gliei strămoşeşti,
pentru înfăptuirea marilor idealuri de
independenţă, unitate şi libertate
constituie una din trăsăturile definitorii
ale poporului român, un mijloc de
educaţie a maselor, de sădire în
conştiinţa tinerei generaţii a faptelor de
vitejie ale înaintaşilor. Iată de ce noi
avem datoria sacră să dovedim
permanent adâncă recunoştinţă şi
veneraţie, cinstind memoria tuturor
eroilor şi martirilor Neamului
Românesc.“

Ceremoniile au stat sub semnul
rugăciunii săvârşite de un sobor de preoţi
care au oficiat cuvenitul parastas,

pomenind pe toţi eroii târgocneni căzuţi
pe câmpurile de onoare.

Activităţile au continuat apoi cu
alocuţiunea colonelului (r) Petrescu
Ioan, preşedintele Asociaţiei Naţionale
«Cultul Eroilor», Filiala Târgu-Ocna,
despre semnificaţiile Zilei Eroilor şi
susţinerea de către Doamna Codreanu
Ortansa a unui recital de poezie pe
tema: «Se sting veteranii», totul
încheindu-se cu depuneri de coroane
la Monumentul închinat eroilor celui
de-al Doilea Război Mondial.

Ceremonii asemănătoare de
pomenire şi cinstire a eroilor au fost
organizate, prin grija Doamnei Primar
Floarea Ivanof, şi la Monumentul şi
Cimitirul Eroilor din cartierul Poieni.
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

Dragă Marie,
Vreau să lămurim şi să îndreptăm o

greşeală. Inspirat de Duhul Sfânt, Prea Fericitul
nostru Patriarh Daniel, împreună cu membrii
Sfântului Sinod al Bisericii noastre, a hotărât ca
acest an să fie închinat Simbolului credinţei
(Crezului) şi aniversării autocefaliei (de sine
conducătoare) a Bisericii Ortodoxe Române.

Astfel, avem prilejul să aprofundăm înţelesul
a ceea ce spunem, când rostim Crezul, ca să ne
referim doar la primul punct.

„Simbolul credinţei“ este alcătuit dintr-o
necesitate. După Înălţarea la cer a Mântuitorului,
Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului au pornit la
propovăduire. Urmau cele scrise în Sfânta
Scriptură, dar nu toţi ascultătorii înţelegeau corect.
Mai ales, nu puteau crede că putea fi un singur
Dumnezeu ca fiinţă şi mărit în trei Persoane şi…
de aici, diferenţieri de idei şi credinţe.

Pentru stabilirea adevărului, Împăratul
Constantin cel Mare, devenit „sfânt şi asemenea
cu Apostolii“, a organizat un consiliu al tuturor
episcopilor din vremea aceea, ca să se sfătuiască
şi să hotărască o singură idee, cea adevărată,
şi toţi creştinii să creadă la fel.

S-au adunat cei 318 episcopi în localitatea
Niceea, în anul 325, au discutat împreună cu
împăratul Constantin, cercetând scrierile sfinte
(numite, cu termeni latineşti, «Scripturi») şi,
dezbătând ideile multe zile, au întocmit o parte
din Crezul nostru de azi. Dar mai erau idei
nelămurite, şi atunci s-au mai întâlnit şi la
Constantinopol, în anul 381, alcătuindu-se astfel
primele şapte articole din Simbolul de credinţă
numit «niceo-constantinopolitan».

Pentru alte nedumeriri ce duceau la erezii
(abateri de la dreapta credinţă), s-au mai întâlnit
în alte cinci Sinoade Ecumenice (din toată lumea),
cât şi în unele particulare şi acestea s-au declarat

în opt articole în care mărturiseau credinţa noastră
în Sfânta Treime: Articolul 1: Cred într-unul
Dumnezeu; Articolul 2: Şi într-unul Domn Iisus
Hristos; Articolul 3: Carele pentru noi, oamenii,…;
Articolul 4: Şi S-a răstignit pentru noi…; Articolul
5: Şi a înviat…; Articolul 6: Şi S-a suit la ceruri…;
Articolul 7: Şi iarăşi va să vie…; Articolul 8: Şi
întru Duhul Sfânt… Apoi, în articolul 9, spunem
credinţa noastră în Sfânta Biserică, în articolul
10, în Sfintele Taine, prin cea a Botezului, în
articolul 11, Învierea morţilor şi în 12, în viaţa
viitoare care va fi veşnică.

După ce am arătat conţinutul întregului simbol
al credinţei noastre, pe care o mărturisim fiecare,
zilnic, la rugăciune, şi împreună, cu glas tare, în
timpul Sfintei Liturghii, propun să ne oprim să să-i
dezbatem înţelesul articolului 5, despre Înviere,
care este nădejdea mântuirii noastre şi a vieţii
veşnice.

Ştim din Sfintele Evanghelii (Matei 28, 1-
11; Marcu 16, 1-14; Luca 24, 1-35; Ioan 20, 1-
31), dintre care Matei şi Ioan au fost martori
oculari, că Iisus Hristos a fost îngropat şi a treia zi
a înviat. Şi încheie Sfântul Evanghelist Ioan: „Iar
acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi
viaţă în numele Lui“.

Fiecare sfânt evanghelist accentuează
adevărul Învierii Domnului. Sfântul Evanghelist
Matei ne spune că în prima zi a săptămânii (care
la evrei era duminica) au venit femeile, care-L
urmaseră pe Domnul în toate drumurile activităţii
Sale misionare, să-L ungă cu miruri, dar s-a
făcut cutremur mare şi un înger a prăvălit piatra
de pe Mormânt şi le-a spus: „S-a sculat, precum
a spus“. Aşa şi la Marcu 16, 6: „Căutaţi pe Iisus
Nazarineanul cel Răstignit? A înviat! Nu este aici!“
La fel menţionează şi Sfântul Evanghelist Luca:
„Nu este aici, ci S-a sculat!“ Iar mai înainte a

întrebat îngerul pe femei: „De ce căutaţi pe Cel
viu între cei morţi?“

Deci Sfinţii Părinţi, constituiţi în Sinoadele
Ecumenice, au fixat aceste realităţi în „Simbolul
credinţei“ – „Crezul“, bazându-se pe cele relatate
în Sfintele Scripturi, iar în Crez s-a şi precizat că
de acolo ştiu mărturisirea că „a înviat a treia zi
după Scripturi“.

Aşa se obişnuia şi pe atunci să se precizeze
sursa de unde vine ştirea (adică, „după cum
spune cutare…“) Prin urmare, Învierea Domnului
nu s-a petrecut în urma scrierii în Scripturi, ci
după cum s-a confirmat prin scris.

Deci, când recităm Crezul, ajungând la
articolul 5 afirmăm cu tărie: „Şi a înviat a treia zi“.
Apoi, schimbăm vocea şi precizăm: „după
Scripturi“, din grabă – nu înţeleg din ce cauză
trebuie să se grăbească – nu intonează corect,
ci spun, dintr-o răsuflare: „Şi a înviat a treia zi
după Scripturi“, de parcă întâi au fost Scripturile
şi după aceea a înviat Domnul Hristos.

Fără să gândească profund înţelesul celor
scrise în Crezul nostru, creştinul face păcatul de
a mărturisi ceva greşit, în loc să-i folosească
pentru mântuire ce mărturiseşte, el păcătuieşte
spunând un neadevăr.

Şi greşeala acesta o fac mai toţi, fiindcă spun
mecanic, fără să se şi gândească la ceea ce
mărturisesc.

Draga mea Marie, ţi-am scris toate acestea
din dragostea creştinească ce ţi-o port. N-o lua
ca şi cum te-aş fi certat. Dar crede-mă! Doresc
mântuirea ta cum o doresc şi pe a mea, şi cum o
doresc pe a tuturor fraţilor mei întru Hristos, care
mărturisim împreună în Sfânta Biserică.

Îţi urez: sănătate, pe lumea aceasta, iar în
cealaltă, mântuire.

DESPRE SIMBOLUL CREDINŢEI
«Şi a înviat a treia zi»

de putere fizică, odihnă pe măsură,
plimbări în aer curat pentru o bună
dezvoltare a plămânilor.

Sfântul Clement evocă importanţa
unei bune dezvoltări a trupului,
declarându-se împotriva gnosticilor care

(urmare din p 1)

Laetiţia LEONTE

TRUPUL NOSTRU – TEMPLUL SUFLETULUI NOSTRU
nu îi dădeau importanţă, considerându-l
o simplă închisoare a sufletului.

Să încercăm aşadar să ne facem timp
să privim cu atenţie nevoile corpului nostru,
să nu-l otrăvim cu tutun, alcool sau droguri.

Când ne rugăm cu credinţă şi
dragoste lui Dumnezeu, ne manifestăm
şi recunoştinţa noastră pentru darurile

primite, că suntem întregi, că suntem
sănătoşi, aşa cum ne învaţă să ne
rugăm Sfinţii Părinţi.

Păstraţi deci acest corp, dar de la
Domnul nostru, cât mai curat, cât mai
sănătos, cât mai puternic. Nu-l pângăriţi
cu patimi necuviincioase, cu lăcomie, cu
desfrâu şi alte lucruri neruşinate.
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În urmă cu 66 de ani (15 mai
1944), unul dintre cei mai
neînfricaţi patrioţi ai
acestor mirifice melea-
guri de legendă ale Văii
Trotuşului, îşi înscria

pentru veşnicie numele în
Panteonul neamului ro-
mânesc, prin jertfa
supremă, conştient asu-
mată, pentru apărarea
integrităţii teritoriale a
ţării, a însăşi fiinţei
naţionale a poporului
român.

În condiţiile vitrege
ale celui de-al Doilea
Război Mondial, când
România era într-o
situaţie disperată ca

OMAGIU EROULUI NECULAI EREMIA ALDEA DIN BUCIUMI
urmare a incertitudinii create pe frontul
de Răsărit şi înfrângerilor pe care le
suferea împreună cu Germania,
conturându-se tot mai evident o
catastrofă naţională, după cum se ştie,
mareşalul Ion Antonescu pregătea un

u l t i m
a l i n i a m e n t
strategic de
apărare pe
Carpaţii Ori-
entali, Carpaţii
de Curbură şi
linia fortificată
F o c ş a n i -
Nămoloasa-
Galaţi. Acest
a l i n i a m e n t
strategic care
includea şi

terasa de la sud-vest de comuna Oneşti,
cuprinzând satele Buciumi şi Caşin, s-
au situat permanent în atenţia
elementelor de cercetare-diversiune ale
URSS care avea misiunea să localizeze
cu exactitate, să stabilească gradul de

amenajare a lucrărilor de fortificaţii
şi, ulterior, valoarea forţelor care-l
vor ocupa. În acest sens, încă din
luna aprilie 1944, s-au semnalat
unele încercări de distrugere a
cazematelor prin lovituri aeriene şi
acţiuni terestre care se intensificau
tot mai mult. Astfel, în noaptea de
14 spre 15 mai 1944 a fost lansat
un grup de cercetare-diversiune,
compus din 10-12 paraşutişti pe
platoul Ponori, între Buciumi şi
Caşin, unde aceştia s-au grupat, s-au
aprovizionat cu muniţiile pe care le-au
recuperat la sol şi au trecut la
recunoaştere în vederea îndeplinirii
misiunilor primite. Fiind descoperiţi
de săteni a urmare a faptului că
unele paraşute cu alimente au căzut
în grădinile acestora, paraşutiştii au
trecut la apărare în raionul în care
au fost lansaţi. La sesizarea
locuitorilor din Buciumi, subunitatea
de bază a sectorului fortificat,
cartiruită în sat, s-a alarmat şi a
trceut la acţiune în vederea blocării
şi capturări inamicului.
Aflându-se în sat,

1913 - Neculai Eremia Aldea (aşezat)

Harta zonei fortificate
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colonelul Zburlea l-a solicitat
pe Nicolae Eremia Aldea, în

vârstă de 59 de ani, pădurar şi vânător
iscusit, bun cunoscător al terenului din

zonă, să-i însoţească şi călăuzească pe
militari,

Acesta nu a ezitat nicio clipă, ci
dimpotrivă, cu un curaj exemplar,
luându-şi cele două arme personale,
s-a integrat în subunitatea militară şi a
plecat în misiune. Lupta a fost crâncenă
şi a durat întreaga zi, având ca urmare
moartea unui paraşutist, care a
preferat să-şi ia singur viaţa decât
să cadă în mâinile românilor, şi
capturarea altor doi, ceilalţi reuşind
să dispară în adâncul codrilor.

Au căzut răpuşi de gloanţele
duşmanului şi doi români. Un ostaş,
caporalul Francisc Ferenz, originar
din Braşov, şi voluntarul Nicolae
Eremia Aldea, ambii fiind
înmormântaţi cu onoruri militare. În
acest sens, în articolul «Citarea pe
naţiune», ziarul Curentul, din 7 iulie 1944,
consemna: „În acţiunea pentru nimicirea
paraşutiştilor, lansaţi de inamic pe
teritoriul comunei Caşin, Bacău, în ziua
de 15 mai 1944, săteanul Nicolae
Eremia Aldea, din comuna Oneşti, satul General (r), Dr.  Vasile  APOSTOL

Buciumi, înarmat cu o puşcă de
vânătoare, a contribuit voluntar luptând
în mod cu totul excepţional până la
căderea lui, străpuns de gloanţele

vrăjmaşe. Pentru
sentimentele sale
de înalt patriotism
şi spiritul său de
sacrificiu, s-a
acordat soţiei şi
celor şase copii
toate drepturile
unui ostaş sub
arme. A fost
decorat post-

mortem cu medalia «Bărbăţie şi
credinţă» clasa a II-a cu spade şi se
citează pe naţiune.“ Ziua de 18 mai a
fost una ploioasă. Cele două sicrie,
înfăşurate în drapelul tricolor au fost
duse la biserică în câte o căruţă cu
coviltir. Văduva eroului a primit
decoraţia soţului său, iar sicriele au fost

coborâte într-o groapă dublă. Când
acestea erau acoperite doar pe
jumătate cu pământ, a ajuns, cu o
maşină militară, şi văduva caporalului
Francisc. Nu ştia româneşte, dar a
înţeles că soţul ei a fost înmormântat

creştineşte, a plâns, a aruncat pământ
peste cele două sicrie, a îmbrăţişat-o pe
văduva lui Nicolae Eremia Aldea şi a
plecat.

După instalarea regimului comunist
în România, fapta voluntarului Nicolae
Eremia Aldea nu a mai fost agreată.
Medalia a fost ascunsă mulţi ani, până
când nici văduva nu a mai ştiut de ea,
iar copiii au avut de suportat stigmatul
unei societăţi nedrepte. În anul 1966, doi
fii ai satului Buciumi, Corneliu Cristea,

nepotul eroului Nicolae Eremeia
Aldea, şi Gheorghe Manea au
construit şi aşezat în curtea şcolii
din Buciumi o cruce pe care sunt
încrustate numele a 122 de eroi pe
care localitatea i-a dat de-a lungul
timpului. Să le cinstim memoria şi
să ne înclinăm cu veneraţie, în
amintirea lor.

Mulţumesc lui Corneliu
Cristea, nepotul eroului Nicolae

Eremia Aldea, preşedinte al subfilialei
Oneşti a Asociaţiei «Cultul Eroilor»,
pentru sprijinul acordat în vederea
documentării.

1,2,3: 18 mai 1944 - înmormântarea

1

1 2

3

„Se face multă risipă de vorbe
cu privire la dezarmare. Însă cum
se vor dezarma cei înarmaţi cu păcatul,
cei împovăraţi cu păcatul? Păcatul
insuflă frica, frica făureşte armele. Şi
aşa, păcatul pregăteşte prin frică
războiul. De nu ar fi această blestemată
frică! Însă ea nu are cum să nu fie, atâta
vreme cât există păcatul. Vor, nu vor,
păcătoşii n-au cum să nu se înarmeze.
Dacă oamenii s-ar dezarma de păcat,
cine s-ar mai teme atunci, cine ar mai

făuri atunci arme, cine s-ar mai pregăti
atunci de război? Nimeni...

Bine este de conducătorul care
cunoaşte Adevărul şi care la bună vreme
cheamă poporul său la pocăinţă înaintea
Dumnezeului Celui Viu. Bine este de
poporul care de bună voie se dezarmează
de păcatele sale ca de nişte arme îndreptate
împotriva lui Dumnezeu. Nici un rău nu i se
poate întâmpla unui asemenea popor...

Bine este de poporul care,
dezarmat de păcat, se dezarmează

cel dintâi şi de armele de război. Un astfel
de popor are o mare misiune în lume. Şi
va fi lumină tuturor popoarelor. Şi îl va
proslăvi pe el Domnul Dumnezeu cu
slavă nemaivăzută, şi îl va binecuvânta
cu binecuvântarea Sa cea veşnică.“

Episcopul Nicolae Velimirovici,
Războiul şi Biblia, Ed. Sophia,

Bucureşti, 2002, pp. 201-204.

Frica făureşte armele
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Elena, primul copil al postelnicului
Iordache Rosetti şi al Ecaterinei (fiica
logofătului Dumitrache Sturza), s-a
născut la 17 iunie 1825, în Iaşi. Şi-a
petrecut copilăria la moşia de la Soleşti,
împreună cu fraţii săi, Costache, Zoe,
Theodor şi Dimitrie. Educaţia, începută
la Soleşti sub îndrumarea mamei, a
continuat la Miclăuşeni, reşedinţa
bunicului Dumitrache Sturza, care avea
o bogată colecţie de manuscrise şi
documente vechi.

La vârsta de 7 ani, este trimisă la
colegiul particular de la Şcheia, al lui
Constantin Sturza (fratele Ecaterinei
Sturza) unde, împreună cu copiii
acestuia şi ai rudelor apropiate, învaţă
limba română, aritmetica, limbile
franceză şi germană.

Când împlineşte 14 ani, pleacă la
Iaşi pentru a-şi desăvârşi educaţia. Aici
intră în anturajul rudelor de sânge şi de
alianţă, participând la saloane literare şi
societăţi muzicale, sub îndrumarea unor
specialişti aduşi de la Paris, Berlin şi
Viena. În aceste împrejurări, îl cunoaşte
pe tânărul Alexandru Ioan Cuza, cu care
se căsătoreşte, la 30 aprilie 1844, la
moşia de la Soleşti. După căsătorie,
tânăra pereche se mută la părinţii soţului,
Ioan şi Soltana (născută Cozadini), din
Galaţi, unde proaspătul soţ era judecător
la judecătoria Covurlui. În aceşti ani
poartă o corespondenţă strânsă cu
mama sa, căreia îi solicita amănunte
despre viaţa de la Soleşti.

Sărbătorile de Crăciun şi Anul nou
1845 le petrece la Soleşti, alături de
părinţi şi de bunica Ecaterina. Abia
înapoiată la Galaţi, primeşte trista veste
a decesului bunicii şi a tatălui său,
Iordache Rosetti, în ziua de 10 ianuarie
1846. După înmormântare, comandă, la
Constantinopol, o placă de marmură care
va fi fixată la intrarea în biserica ridicată
de familia sa. Pe ea pot fi citite şi astăzi
emoţionante versuri: La acest semn de
pomenire/Cată omule să vezi/Cum a
lumii fericire/Azi o ai şi mâine o pierzi...
Revine la Galaţi, lângă soţul său, pe care
îl iubea mai presus de orice, deşi acesta
nu mai păstra pentru ea cea dintâi

Doamna ELENA CUZA
2 aprilie 2010 - 101 ani de la moarte
17 iunie 2010 - 185 ani de la naştere

înflăcărare. Trecuseră doar trei ani de la
căsătorie!...

În anul 1848, continentul european
este cuprins de flacăra revoluţiei, cei doi
soţi hotărându-se să plece la Viena şi la
Paris, de unde se vor înapoia în ţară
alături de  noul domn Grigore Ghica, sub
administraţia căruia Alexandru Ioan Cuza
va ocupa diverse funcţii de răspundere.

Moartea timpurie a surorii sale Zoe,
căsătorită cu Iordache Lambrino, o
determină să rămână pentru o vreme la
moşia cumnatului său de la Banca,
judeţul Vaslui, pentru a-i îngriji pe cei
trei copii orfani. În toamna anului 1858,
revine la Iaşi, lângă soţul său, proaspăt
numit locţiitor al hatmanului Miliţiei din
Moldova. La 5 ianuarie 1859, când soţul
său este ales domnitor, Elena îl
încurajează: „Eşti bun, Măria ta! Eşti
înţelept şi-ţi iubeşti mult neamul. Cu
aceste însuşiri poţi stăpâni fără teamă
şi o împărăţie. Fii vrednic de încrederea
celor ce ţi-au dat-o!“

Fire timidă şi retrasă, Elena s-a
adaptat mai greu noii situaţii, dar cu
sprijinul mamei sale reuşeşte să facă
faţă îndatoririlor de principesă
domnitoare, luând sub patronaj şcolile
din Moldova, instituţiile de binefacere şi
cultură pentru educaţia populaţiei sărace.
Filtrurile soţului cu alte femei o mâhnesc
mult, deşi nu-şi arată supărarea pe faţă,
suportând chiar şi purtarea obraznică a
principesei Maria Obrenovici (născută
Catargi în Vrancea), care nu se sfiia să-l
curteze pe domnitor chiar în faţa soţiei
sale. Participă la Te Deumul slujit la
Mitropolia Iaşiului, primind apoi vizitele
oficiale, mulţumind şi în numele
domnitorului pentru felicitările adresate.
Dar, cocheta ei rivală, de care domnitorul
se îndrăgostise şi pe care o măgulea făţiş
în societate, îi provoacă multă durere şi,
pentru a nu-şi împinge soţul la un gest
necugetat, pleacă pentru un timp din
ţară, călătorind prin Paris, Roma,
Neapole, Veneţia, Torino, Milano,
stabilind contacte diplomatice cu
persoane care au devenit prieteni devotaţi
ai României. Împăratul Napoleon al III-lea
organizează o primire triumfală la palatul

Tuilleries, acordându-i o audienţă de
peste o oră.

Revenită în ţară în 1862, participă la
prima recepţie dată în palatul din
Bucureşti, vizitează aşezămintele
publice, instituţiile de binefacere şi
cultură. Îşi amenajează o cameră în
apartamentul ei, unde confecţiona
îmbrăcăminte pentru sărmani, pe care o
dădea preoţilor să o împartă, fără a
preciza de la cine vine. Împreună cu dr.
Carol Davila cercetează aşezămintele de
binefacere din Bucureşti şi, constatând
numărul mare de orfani, hotărăşte să
înfiinţeze un nou aşezământ după
planurile mitropolitului Filaret II,  dăruind
de la început suma de o mie de galbeni
din caseta particulară. La 18 iulie 1862,
este emis Decretul de înfiinţare a Azilului
„Elena Doamna“, iar la 29 iulie se pune
piatra de temelie a viitoarei construcţii.
La începutul lunii iulie, înainte de a pleca
la Iaşi, îi scrie preşedintelui Consiliului
de miniştri despre trebuinţa unor
îmbunătăţiri la Maternitatea Pantelimon,
Ospiciul infirmilor şi al bolnavilor de nervi
de la Mărcuţa, precum şi la Spitalul
Militar, ca şi despre intenţia ridicării unui
azil de bătrâni la Pantelimon, sugerând
ca la fiecare aşezământ să fie expuse
portretele fondatorilor, ca o recunoştinţă
pentru generozitatea lor.

În drum spre Iaşi, se opreşte la
Galaţi, ca să-şi vadă soacra, şi la Soleşti,
locul atât de drag inimii sale. Mama sa
organizează o slujbă în noua biserică.
Ajunsă la Iaşi la 20 august 1862, se
instalează în fostul palat domnesc, unde
primeşte binecuvântarea mitropolitului
Moldovei şi salutul militarilor şi al
funcţionarilor publici, al delegaţilor şcolilor
din Iaşi. Seara, participă la masa de gală
oferită în onoarea sa. În zilele următoare,
vizitează Spitalul central al mănăstirii
Sfântului Spiridon, Închisoarea criminală,
Maternitatea şi spitalul copiilor părăsiţi,
Oficiul de bolnavi psihic de la Golia,
Spitalul Israelit, Muzeul de istorie
naturală, Şcoala de arte, Institutul pentru
şcolirea fetelor, peste tot
oferind daruri. Se dovedeşte
o bună organizatoare pentru
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rezolvarea problemelor
sănătăţii publice şi ale culturii.

La Ruginoasa, reşedinţa particulară
cumpărată de la vărul său Mihail Sturza,
angajează meşteri pentru repararea
clădirii şi grădinari germani pentru
refacerea parcului din jurul castelului.

Înapoindu-se la Bucureşti, reîncepe
şirul faptelor caritabile, implicându-se în
dezvoltarea industriei textile de pe lângă
mănăstiri, comandând pânza de
uniforme pentru şcolile pe care le patrona.
Îl însoţeşte pe domnitor la Spitalul
Colţea, la Garnizoana militară, unde se
naşte ideea pregătirii unui Corp de
infirmieri în cadrul Serviciului sanitar de
ambulanţă şi înfiinţării Crucii Roşii. La
Instituţia Sfânta Maria a femeilor
germane, pun piatra de temelie a
Bisericii evanghelice reformate.

La jumătatea lunii martie 1864,
Alexandru şi Elena pleacă la Ruginoasa,
pentru inaugurarea palatului şi sărbă-
torirea Paştelui.

În timpul inundaţiilor din Bucureşti,
provocate de râul Dâmboviţa, domni-
torul, profitând de situaţie, îl aduce la
palatul domnesc pe primul său fiu,
Alexandru, rezultat din relaţia sa
extraconjugală cu Maria Obrenovici,
prezentându-l ca pe un orfan salvat de
la înec, pe care doreşte să-l aibă sub
protecţie până la aflarea părinţilor.
Această minciună o revoltă pe Elena,
care refuză să înfieze copilul. Preferând
despărţirea de domnitor, principesa se
înapoiază la Ruginoasa, hotărâtă să nu
accepte niciun compromis. Dar, când
domnitorul vine în vizită de împăcare,
principesa, impresionantă de manifes-
tările de simpatie ale ţăranilor sosiţi în
întâmpinare la castel, acceptă să-l
înfieze pe micul Alexandru. Rămasă
toată vara anului 1864 la Ruginoasa, se
dedică îngrijirii copilului, supraveghează
lucrările palatului şi schiţele pentru
confecţionarea mobilelor comandate la
Paris, demonstrând un gust deosebit
pentru decorarea încăperilor.

La Bucureşti, domnitorul are de
înfruntat opoziţia foştilor stăpâni ai
bisericilor înstrăinate, ale căror averi au
fost secularizate, precum şi agitaţiile
celor nemulţumiţi de instituirea cenzurii
şi suprimarea unor ziare. În absenţa
soţiei, în palatul de la Cotroceni îşi face
tot mai des apariţia Maria Obrenovici,
ceea ce nemulţumeşte multe doamne
din înalta societate, care îi impută
prinţesei domnitoare că ar fi prea tolerantă

şi îngăduitoare, fără demnitate şi amor
propriu.

Starea sănătăţii domnitorului începe
să se înrăutăţească, după moartea
mamei sale Soltana (20 mai 1865),
cunoscându-se că el moştenise boala
acesteia. Convins de soţie şi de prieteni,
merge la cură la Ems (Germania), dar
este silit să se înapoieze repede în ţară,
întrucât în capitală se produce, la 3
august 1865, o răscoală a celor
nemulţumiţi de reformele promovate de
domnitor.

Şi după înfierea celui de al doilea
copil (Dimitrie) al Mariei Obrenovici, la 5

noiembrie 1865, principesa rămâne
alături de domnitor, susţinându-l moral
în conducerea treburilor statului. Îşi
intensifică vizitele la diferite aşezăminte,
pe care le sprijină, ţine audienţe de două
ori pe săptămână.

În noaptea de 10/11 februarie 1866,
când domnitorul este silit să abdice,
Elena îşi protejează copiii până soseşte
guvernanta, după care pleacă să afle de
soarta soţului arestat.

Deşi părinţii îi cer să divorţeze,
hotărăşte să-şi urmeze soţul cu copiii la
Viena. În aprilie 1869, se întoarce în ţară,
la Soleşti, lângă mama grav bolnavă,
care avea să-şi dea sufletul în braţele fiicei
iubite. După înmormântare, revine la
Doblin (Austria), lângă soţ. În 1870,
familia se mută la Florenţa (Italia) şi, după
trei ani, se stabileşte la Heidelberg
(Germania). La trei zile după sosirea la
destinaţie, adică la 15 mai 1873,
Alexandru Ioan Cuza moare. Cumnatul
său Theodor Rossetti, reprezentatul
diplomatic al României la Berlin, a

întocmit documentele pentru aducerea
corpului neînsufleţit la Ruginoasa. Elena
se întoarce în ţară, îşi înmormântează
soţul pe 29 mai în castelul de la
Ruginoasa şi, după scurtă vreme, se
mută, împreună cu Baligot de Beyne,
fostul secretar al domnitorului, şi cei doi
fii, la Paris, unde Alexandru urmează
facultatea de drept şi unele cursuri de
istorie. După moartea lui Baligot (1882),
Elena revine la Ruginoasa. Fiul cel mic,
Dimitrie, suferind de o boală de piept, se
sinucide prin împuşcare, în 1888, la Paris.
Trupul său este adus la Ruginoasa şi
înmormântat la dreapta tatălui său.

Alexandru încearcă să intre în
politică, dar se loveşte de foştii adversari
ai tatălui său, care dezlănţuie o campanie
furibundă împotriva lui, determinând-l să
renunţe la mandatul de deputat de
Mehedinţi. În anul 1889, se căsătoreşte
cu Maria Moruzi. În timpul călătoriei de
nuntă la Madrid se îmbolnăveşte şi,
simţindu-şi sfârşitul aproape, îşi face
testamentul în favoarea soţiei sale.
Rămasă moştenitoarea celei mai mari
părţi a averii familiei Cuza, inclusiv moşia
de la Ruginoasa, Maria Moruzi îşi obligă
soacra să părăsească pentru totdeauna
palatul de la Ruginoasa, grădina
minunată, mormintele dragi şi liniştea
mult dorită şi să se mute în Iaşi. Aici se
înscrie ca membră fondatoare a
Spitalului de copii „Caritatea“, dăruind la
început suma de 5000 de lei. Ca
infirmieră, ia în îngrijire cinci copii, de care
se ocupă cu multă afecţiune. În 1892
părăseşte spitalul din Iaşi, dăruind
acestui aşezământ casele din strada
Romană şi o cotizaţie anuală de 25000
de lei.

La Soleşti poposeşte pentru ultima
dată în anul 1895, să-şi vadă nepotul,
Gheorghe Rosetti, fost ambasador al
României la Sankt Petersburg, şi pe
soţia acestuia, Olga, fiica fostului
ministru de externe al Franţei, De Gers.
În 1903, însoţită doar de o cameristă, se
stabileşte la Piatra Neamţ, într-o căsuţă
modestă, continuându-şi operele de
binefacere. Moare în zorii zilei de 2 aprilie
1909, la vârsta de 84 de ani. Este
înmormântată la Soleşti, după dorinţa sa,
fără ceremonie oficială, doar cu un preot.

Elena Cuza a fost un model de
înţelegere, de demnitate şi devotament,
care trăieşte şi va trăi în inima poporului
nostru.

Colonel (rtr.) Constantin CHIPER
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Mormântul lui C. Negri de la Biserica Răducanu

Trei domnitori moldoveni îşi au numele legat
de istoria şi de pământul Bacăului. Primul loc este
ocupat de Ştefan cel Mare, cel care îşi are o parte
din viaţă şi poate chiar originile în zona Borzeştiului.
Apoi există şi alţi doi domnitori ale căror destine
sunt legate de tărâmul acestui judeţ. Din acest
motiv, atenţia acestor comentarii se va opri asupra
lui Gaspar Graţiani (februarie 1619 - septembrie
1620) şi a lui Gheorghe Ştefan (aprilie 1653; 8
iulie 1653 - 3 martie 1658), doi voievozi cu domnii
scurte, trecute deseori într-o uitare nemeritată.
Două destine triste, doi oameni care au luptat
pentru a obţine scaunul domnesc, unul venit de
peste hotare, celălalt provenit chiar din plaiurile
Oituzului, doi domnitori care au optat pentru o
atitudine antiotomană, doi trecuţi în veşnicie şi
îngropaţi în cimitire băcăuane, unul la Tg. Trotuş
şi celălalt la Oituz.

Din motivele unei domnii mai lungi, primele
comentarii se vor îndrepta către Gheorghe Ştefan.
Fără a avea o descendenţă domnească, el a făcut
parte din galeria marilor boieri veliţi, fiind fiul
logofătului Dumitraşcu Ceaurul din Buciuleşti pe
Bistriţa, şi moştenind de la acesta foarte mare avere.
Întreaga vale de pe partea dreaptă a Siretului, până
spre munte le aparţinea, de la Buciuleşti până dincolo
de Trotuş (Răcăciuni, Valea Rea, Bogdana, Caşin
etc.). Scria Miron Costin că „ştiindu Vasilie-vodă
pre tatăl său, Dumitraşco logofătul, la atâte domnii
boieriu vestitu, cu ocine întemeiate, care nici o
casă aicea în ţară moşii ca acele, ocine, sate, curţi,
n-au avut“.

Fiul s-a dovedit un demn urmaş al tatălui,
urcând succesiv treptele demnităţilor curţii, mare
sluger, postelnic, mare spătar, şi ajungând să devină
mare logofăt, cel dintâi boier al ţării, el fiind totodată
şi cel mai bogat din toţi cei din categoria lui socială,
cu excepţia mai vestitului Ursachi, cel despre care
se spunea că nu-şi mai putea număra moşiile.
Cronica „Anonimului Cantacuzinesc“ îl prezenta
ca fiind „un boiarin al lui Vasile-vodă, anume
Gheorghiţă vel logofăt sin Ştefan din Răcăciuni“,
trimitere către Răcăciuni făcând şi „Anonimul
Bălenilor“ vorbind despre „un boiar, anume
Gheorghe, logofăt mare, din sat din Răcăciuni,
care-le era vrăjmaş într-ascuns lui Vasilie-vodă“.

Cum a ajuns să ridice marele logofăt ochii
către înălţimea tronului, nu se ştie cu foarte multă
siguranţă. Poate funcţia şi averea, care au alimentat
o atitudine antigrecească. Poate faptul că, devenit
sol domnesc, a cunoscut intimităţile jocurilor politice.
Funcţia de logofăt şi de om de încredere al
domnitorului Vasile Lupu au transformat persoana
marelui boier într-un personaj bine cunoscut la curţile
principatelor vecine, cunoscut fiindu-i şi interesul
pentru tronul Moldovei: „Şi să prilejisă şi solul, unul
ca acela care, neavându cuconi, de atunce-şi luasă

Cu numele legat de pământul băcăuan (I)
gândul spre domniie şi mai multe adăugea spre
vrajbă şi în locul trebilor stăpânu-său, în solii au
aşedzatu treaba sa spre domnie şi la Racoţii şi la
Matei Vodu“ (la curtea transilvană şi la cea
munteană, n.n.). Intenţia de supremă mărire a
marelui logofăt construia urzeala conspiraţiei interne
şi externe: „După ce ş-au gătit lucrurile spre
domniie... la Racoţi şi la Matei-Vodă, au legat
voroavă şi cu o samă de boieri în ţară,  cu Ciogoleştii
anume şi cu Ştefan sărdariul, cuprizându-i cu
giurământu să ţie taina. Au ales ca sfatul lor numai
să aducă oşti ungureşti şi munteneşti asupra lui
Vasile-Vodă.“ Se poate accepta că ar fi existat şi un
motiv de răzbunare personală a lui Gheorghe Ştefan
îndreptată către Vasile Lupu,  vorbind despre ea şi
„Anonimul Bălenilor“ cu o aluzie la slăbiciunea
acestuia pentru sexul frumos: „făcuse Vasile-vodă
de să culcase cu jupâneasa lui, în boierie (în
perioada când fusese simplu boier n.n.)“. Dintr-un
plan secundar gândul de domnie s-ar fi fost întreţinut
şi de faptul că,  „neavând cocon, de atunci luase
gând spre domnie“. Este vorba despre faptul că
ocuparea unei funcţii voievodale nu era totdeauna
o investiţie fără riscuri. Din acest motiv, cronica făcea
specificaţia că încă mare boier şi neavând copiii,
Gheorghe Ştefan nu risca decât propria soartă.

Stabilind inclusiv data loviturii militare
(„...însemnase dziua oştilor ungureşti şi munteneşti
să iasă în ţară tocma în serbătorile Paştilor“)
uzurpatorul lui Vasile Lupu întenţiona să rămână
încă în umbră, şi, motivând o problemă de sănătate
a soţiei, „au sosit la Bogdana, la satul său sub
munţi“, atunci când deja se pornise mecanismul
loviturii: „Amu era şi oastea ungurească toată, cu
Chimini Ianâş pe potici, şi oastea muntenească la
Râbna, cu Diicul spătariul“. Deşi Vasile Lupu va fi
fost informat despre o posibilă uneltire (chiar fraţii
Ciogoleşti făcând pasul înapoi, devoalând planul
de înlăturare de la domnie, iar serdarul Ştefan a
fost descoperit ca uneltitor), domnitorul încă în funţie
„n-au vrut să-i omoară îndată, aşteptându ce s-ari
mai înnoi despre Trotuşu“, fără să mai reuşească
să înlăture „cumpăna, care îi veniia asupră, nefiindu
gata de nemică la o primejdiie de sârgu ca aceia“.
Finalitatea a fost limpede, la Iaşi petrecându-se
schimbarea de domnie. „Deci după obiceiu, au
mărsu Ştefan Gheorghe logofătul cu câteva gloate
de ţară la biserica lui Svetii Nicolai şi i-au cetit molitva
de domnie Ghedeon, episcopul de Huşi...“.

Poate că din pricina modului de petrecere a
schimbării conducerii, cronicarul îşi va manifesta
propria opinie despre acest nou început de domnie
„care ori cu direactă cale, ori cu nedirecte mijloace
(rădicându-se asupra domnului său, au luat
domniia)“.Va mai consemna Miron Costin finalitatea
împotrivirii lui Vasile Lupu, până la învingerea lui
definitivă, amintind chiar şi de implicarea celor ce

erau „savgăii de la Ocnă“, ei fiind cei care eu
provocat „poticala nemţilor de şavgăii ţării noastre,
la munţi pre Oituzu“. Folosind o tactică originală,
„au intrat şavgăii într-înşii cu coase şi cu topoară,
ce au ei lungi în coade, şi-au perit câţva nemţi
acolea de dânşii, cât le-au căutat aceii pedestrime
a lăsa şi puşcile (tunurile, n.n.) în munţi şi de-abiia
s-au dezbărat de şavgăi bulucurile acelealalte de
nemţi“.

Iată aşadar că primăvara anului 1648
consemna „strângerea casei aceştii domnii ai lui
Vasilie-vodă“, o domnie pomenită pentru multe
realizări, dar şi de „semnele ceriului“, respectiv
de „steaua cu coadă“ dar şi de „foarte groaznica...
întunecarea soarelui“, de invazia „lăcustelor
neaudzite vacurilor“. Odată realizată alungarea
definitivă a fostului ocupant al scaunului voievodal,
începea o nouă domnie, Gheorghe Ştefan primind
şi însemnele domniei de la turci, respectiv caftanul
şi steagul de domnie, dar şi porecla de „Burduja-
vodă“, datorită fizicului tău.

Meritele noului domnitor se vor fi arătat în
politica de înlăturare a grecilor din funcţii, dar mai
ales prin derularea unei intense activităţi politico-
militare antiotomane. Tot el va fi cel care a încheiat
în anul 1656 un tratat cu Rusia,  act care garanta
indepedenţa Moldovei. La 7 mai 1656, el trimisese
pe mitropolitul Ghedeon (devenit omul său de
încredere) într-o misiune diplomatică la Moscova
împreună cu boierul Grigorie Neanul, reuşind
semnarea unui tratat de alianţă cu ţarul Alexei
Mihailovici, tratat politic urmat şi de un tratat
comercial care aproba ca negustorii moldoveni
să ducă/să cumpere mărfuri în Rusia. Deşi
prevederile tratatului n-au fost aplicate, din pricina
domniei scurte a lui Gh. Ştefan, el devine important
atât pentru că era cel dintâi act oficial încheiat cu
vecinii de la răsărit, dar şi pentru că el era alcătuit
în condiţii de deplină egalitate, precum şi că punea
în discuţie întărirea indepedenţei ţării în vechile
hotare, inclusiv reluarea teritoriilor anexate de
Înalta Poartă, presupunând acţiunea comună
împotriva turcilor şi tătarilor.

Gheorghe Ştefan s-a dovedit un bun
diplomat, construind şi întreţinând bune relaţii
politice cu vecinii săi, materializate prin colaborarea
între cele trei principate române, prin încheierea
de înţelegeri bilaterate dar şi pe fondul impunerii
pretendenţilor la tron. Înţelegerile bilaterale
munteano-transilvane se vor completa devenind
tripartite în anii 1654-1658 prin sprijinul politic şi
militar ce trebuiau să-şi acorde reciproc C-tin
Şerban Basarab, Gheorghe Gh. Rakoczy II şi
Gheorghe Ştefan. Şi „Anonimul Cantacuzinesc“
semnala colaborarea între cei trei domni ai
ţinuturilor istorice româneşti,
arătând că „au vecinit bine şi
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frumos“, ba chiar la un moment dat
se încheia şi „frăţie şi legătură cu

jurământ, învârtejindu-se fieştecare cu ţara lui“.
Faptul în sine nu a putut scăpa circumspecţiei
turcilor: „Toate acestea turcii prăviia cu coada
ochiului, aceste tovărăşii ţărilor acestora“. Ca
urmare pactul interţări a fost repede desfiinţat de o
promptă reacţie otomană completată şi de o
intervenţie tătară.

Colaborarea externă a privit şi relaţia moldo-
polonă, rezolvând situaţii de criză zonală,
deoarece, spune cronicarul, chiar pacea era de o
natură specială „de să poate dzice că are casa
aceia pace, lângă care-i alta lipită de părete arde.
Aşea şi ţara noastră, nu se poate dzice că au fost
cu pace teimeinică cându răutăţile din Ţara
Leşască şi den cazaci ieşiia“.

În concluzie, timpul domniei lui Gheorghe
Ştefan a însemnat atât o participare activă dar şi
una pozitiv pasivă la rezolvarea unor conflicte
zonale în care au fost implicaţi „muscalii, cazacii,
şvedzii, ungurii ori nemţii“. Era ceea ce consemna
cronicarul „om deplin, capul întregu, hire adâncă,
cât poţi dzice că nascu şi în Moldova oameni. La
învăţături solielor, cărţilor la răspunsuri, am audzit
pre mulţi mărturisind să hie fostu covârşindu pre
Vasilie-vodă“.

Desigur că turcii, ce-i care-i dăduseră steag şi
firman de domnie lui Gheorghe Ştefan, vor deveni
direct interesaţi de alchimia politică şi militară a ţărilor
est-europene nevăzând cu ochi buni intenţia de
„înălţare a lui Racoţii, cât amu poftiia să iasă la
Crăiia Leşască şi împreunarea lui cu aceste domnii,
de Moldova şi de Ţara Românească“, o astfel de
construcţie fiindu-le „preste voie“. De asemenea, o
coaliţie a Suediei, Rusiei, Transilvaniei, Munteniei şi
Moldovei împotriva Poloniei a născut un război
nenorocos, moment în care s-a surpat poziţia
conducătorilor români, turcii stabilind destituirea lor
pentru lucrul făcut fără aprobarea lor.

Chemarea lui Gheorghe Ştefan la Înalta
Poartă pentru a da explicaţii, a făcut ca acesta să-şi
dea seama de precaritatea poziţiei sale, ştiut fiind
că acolo aşteptau alţi pretendenţi, o rezervă
imperială compusă din alţi pretendenţi la domnie
„pre carii îi ţine împărăţiia la prepus de hainie“.

„Iară cu anevoie este a merge de bunăvoie
la grije şi cumpăna vieţii – consemna cronicarul –,
ştiindu-se la atâtea mestecături (amestecuri, n.n)
şi avându acolea la Poartă aţâţe părâşi greci,
cărora să luase tot ce avea la începutul domniei
lui, şi mulţi au şi pierit, că au fostu la începutul
domniei aceştia mare jacuri a oameni streini, ales
a greci, de oamenii lui“.

Presiunea creată de acceptul otomanilor în
favoarea lui Ghică-vodă a fost completat de gustul
pentru un câştig din schimbare care se va fi trezit
chiar la înşişi slujitorii domnului, aceştia supralicitând
plăţile („Lefe, lefe, să ne dea!“), deşi „milă“
domnească „n-au avut slujitorii nici la o domnie“.
Ce a făcut ca voievodul să-şi piardă scaunul

domnesc? Vestita şi continua luptă pentru putere,
dar şi susţinerea militară precară, întreţinută în special
de lefegii, chiar dacă se va fi interesat personal de
construcţia unei armate pe care o dorea înzestrată
cu tunuri comandate la Lwow, un eveniment care
marca începutul corpului artileristic românesc.

Părăsit de toţi, Gheorghe Ştefan „lovindu pre
la Buciuleşti, la Comăneşti, au intrat în munţi în
Ţara Ungurească“. Între 1659-1660, la curtea
Rakoczeştilor din Muncacs se aflau deja doi domni
români pribegi: Gheorghe Ştefan şi Constantin
Şerban Basarab al Ţării Româneşti. Şi cronicarul
Ion Neculce comentează acest sfârşit de domnie:
„...după ce s-au dus în ţara Ungurească, umblat-au
prin multe părţi de loc, ca să-i de oaste, pe la
nemţi, pe la leşi, pe la Moscu, pe la şvedzi. “

Dintr-un domn de ţară Gheorghe Ştefan va
ajunge un domn al pribegiilor timp de 10 ani. În
aprilie 1660 era la Viena, în septembrie 1662
ajungea în ţara electorului de Brandemburg, Friedrich
Wilhelm; va trece prin Viena, Dorpat şi Riga, pentru
ca în 1663 să ajungă în Rusia: „Şi au dăruit
împăratului moschicescu o cruce ferecată cu aur şi
cu pietre scumpe de patru sute de pungi de bani, ca
să-i de oaste, să vie în Moldova.“ Ambiţiosul şi bogatul
domn devenea un „fost“ domnitor îndatorat: „de-aş
avea zece bani în casa mea, trimite-i-aş şi aceia tot
spre istov de datoria aceea... Mărita Ta socoteşte
că eu din câinia mea şi din fără-de-omenia mea
pestesc şi întârziez Măriei Tale, de nu plătesc“.
Dezamăgit de neîmpliniri, se va întoarce la Stettin, în
Pomerania, pentru ca în 1655 să treacă în Suedia. A
încercat prin prietenul său Nicolae Milescu să obţină
un ajutor francez, dar se va fi lovit de aceleaşi refuzuri:
„Şi tot l-au purtat cu voroave şi nu i-au mai dat
oaste, până ce i s-au tâmplat de au murit acolo la
Moscu“. Cronicarul greşea deoarece în ianuarie
1668, nu la Moscova ci la Stettin se stingea din viaţă
un domn obosit de o luptă surdă pentru putere. Se
mai afla lângă el un mic grup de apropiaţi, între care
un colonel Constantin Nacu, precum şi duhovnicul
personal, călugărul Antonie. Dusese o luptă surdă şi
fără rezultate deosebite. Ştefana Mihailova îi va duce
coşciugul din Germania până în Moldova, intrând
prin Ghimeş pentru a se opri la ctitoria de la Caşin
spre a-l încredinţa pământului pe fostul domn: „Şi pe
urmă i-au adus oasăle lui în Moldova, în mănăstirea
lui la Caşen, de l-au îngropat“.

Concluzia acestei domnii o oferă tot cronicarul:
„Domniia lui Ştefan-vodă au fosu cu mare bivşug
ţârâi la toţi anii domniei-sale, care s-au trăgănat
tocmai 5 ani, în pâine, în vin, în stupi, mare roadă în
toate. Om deplin, capul întreg, hire adâncă, cât poţi
zice că nascu şi în Moldova oameni. La învăţături
solielor, cărţilor la răspunsuri, am audzit pre mulţi
mărturisind să hie fostu covârşindu pre Vasilie-vodă.
Mesele şi petrecăniile ceştii domnii de-abia la o vreo
domnie să să hie prilejit, nu fără mare desfrânăciune
la lucruri peste măsură curviei. Slujitorii mila şi cinstea
care au avut la această domnie n-au avut nici la o
domnie de cându odoacă ţara“.

Va fi fost fost Gheorghe Ştefan un domn
original? Probabil că da, dacă se are în vedere
chiar şi viaţa personală. Scrie Neculce despre
faptul că, atunci când era doar un boier „văduvoiu“,
a întâlnit „o giupâneasă săracă, frumoasă şi
tânără, anume Safta, de neamul Boieştilor“ şi
„au poprit rădvanul cu sila, şi s-au suit fără de
voia ei de rădvan“, chiar dacă „pre urmă au primit
şi e şi s-au cununat cu dânsul, care au ajiunsu de
au fost şi doamnă“. Un istoric modern a calificat
ca fiind romantic acest mod de alegere a partenerei
de viaţă, dar, procedeul era cu totul contrar
uzanţelor timpului în ceea ce priveşte căsătoria,
fiind, de fapt, o răpire, faptă sever pedepsită. Dacă
acest mod de a-şi alege soţia a fost atipică, se
poate pune întrebarea dacă a fost Gheorghe
Ştefan un domn ieşit din tipicul domnilor feudali?
De bună seamă că nu. Faptele sale nu contravin
comportamentelor celorlalţi luptători pentru tron şi
apărători ai poziţiei câştigate cu bani şi cu fapte,
îndepărtând şi letalizând atent şi calculat pe cei
potrivnici. Răzbunător şi senzual, îl caracterizează
istoricul C.C. Giurescu, tăia pe Ştefăniţă
paharnicul, pe Alexandru paharnicul şi pe Ianachi
comisul, nepoţii lui Vasile Lupu, dar exagera şi cu
limitele petrecerilor, însă acestea se înscriau în
spiritul timpului. Chiar reţinerea doamnei şi a fiului
lui Vasile Lupu şi încarcerarea lor la Buciuleşti nu
era ceva ieşit din comun spaţiului istoric şi al
modului de luptă pentru înlăturarea duşmanilor.

Şi pentru că s-a amintit de soţia sa Safta
(prima soţie decedase), este de spus că ea l-a
însoţit în pribegie, până la un moment dat, la Riga
luând decizia de a se întoarce în ţară. Din nou,
Gheorghe Ştefan se va dovedi atipic deoarece
„ş-au fost luat o slujnică ţiitoare dintru aceli ţări
străine. Iar doamna Safta au trăit aice în ţară cu
multă vreme şi după moartea lui Gheorghii
Ştefan-vodă.“ Şi doamna Safta a făcut figură în
istorie, deoarece, ca soţie de domnitor, hotăra şi
decreta în absenţa soţului. Chiar şi după pribegirea
acestuia, va continua să-şi pecetluiască scrisorile
cu pecetea care purta efigia bourului.

La acest moment al prezentării, intră în istorie
Ştefana Mihailova, de fapt fosta însoţitoare a
doamnei Safta în timpul pribegiei. La plecarea ei –
şi alţi membri ai suitei părăsind, pe rând, pe fostul
domn care începea să aibă şi probleme financiare
– locul soţiei a fost ocupat – şi la propriu şi la figurat
– de tânăra circaziană care nu-l va părăsi pe cel
care-şi continua pribegia, neîncetând să caute
sprijin pentru a pune în operă o mult dorită cruciadă
antiotomană. În demersurile sale s-a folosit şi de
serviciile lui Nicolae Milescu, mare cărturar umanist
(c. 1636-1708), distins diplomat, poliglot, filolog,
istoric, geograf, etnograf şi memorialist, dar şi un
bun cunoscător al teologiei. A fost grămătic şi

Col (r) Vasile BALERCĂ

(continuare în p. 21)
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Ne punem mereu întrebări: „De
ce?”, „De ce tocmai eu?, „Ce să fac?”,
„Unde să merg?”, „Cum să rezolv?”…

Poate, lecturând rândurile ce
urmează, vom găsi răspuns la vreuna
dintre întrebările noastre…

O văduvă, rămasă singură cu
fiica ei după moartea prematură a soţului,
este dată în judecată de cei trei fraţi  ai
lui care, după ce şi-au luat partea lor de
moştenire, au vrut să-i ia şi casa ei ce se
afla într-o zonă centrală a Atenei.
Profitând de unele neclarităţi ale legii,
aceştia câştigă procesul. Femeia luptă din
răsputeri să-şi recapete casa, ajungând
până la Curtea de Apel, dar pierde iarăşi.
Pierzând şi nădejdea că se va mai face
dreptate, continuă totuşi la Curtea de
Casaţie. În noaptea dinaintea procesului,
mama visează un tânăr care-i spune:

„Casa e a ta. De proces o să am eu
grijă. La orice necaz şi primejdie
cereţi ajutorul lui Dumnezeu şi nouă,
celor ce-I slujim Lui. Eu sunt Ioan din
Rusia. Mergeţi la Judecătorie liniştite.”

 În noaptea aceea s-au rugat până
în zori şi, într-adevăr, de data aceasta
câştigă procesul după care se duc şi
mulţumesc lui Dumnezeu şi Sfântului
pentru ajutor…

O tânără, întristată adânc că după
opt ani de căsnicie nu putea avea copii,
se ruga cu  toată puterea sufletului ei
pentru aceasta. De mică, mama o
învăţase să se roage totdeauna pentru
că, spunea, „adevăraţii oameni se
roagă din toată inima şi rugăciunea
îi înarmează cu răbdare şi
perseverenţă în luptele grele ale
vieţii“. Mersese de multe ori cu familia
şi la biserica Sfântului Ioan. După
căsătorie, îl implora  adesea pe Sfânt să
mijlocească la Dumnezeu pentru ea.

„Oamenii şi ştiinţa lor mi-au spus că
eu nu voi fi niciodată mamă.(…) Eu,
Sfinte Ioane, voi aştepta răspunsul din
Ceruri, să-mi dăruiască Dumnezeu un
copilaş, să-mi umple casa, inima şi viaţa
întreagă de bucurie.” (p. 44). După ani
de zile, istovită de durere şi de gânduri,
izbucneşte în lacrimi: „Sfinte Ioane, de
ce mă urăşti? De ce Dumnezeu nu vrea
să-mi dea această bucurie?”

Noaptea următoare îi apare Sfântul
şi-i zice: „Sfinţii nu urăsc pe nimeni. Nu

MINUNILE SFÂNTULUI IOAN RUSUL  (III)MINUNILE SFÂNTULUI IOAN RUSUL  (III)MINUNILE SFÂNTULUI IOAN RUSUL  (III)MINUNILE SFÂNTULUI IOAN RUSUL  (III)MINUNILE SFÂNTULUI IOAN RUSUL  (III)
este însă voia lui Dumnezeu să
dobândeşti acum copii. Vor mai trece
doi ani şi va veni şi această bucurie.”

Şi, într-adevăr, după doi ani aveau să
apară, rând  pe rând,  cei trei copii care
au umplut de fericire casa şi inimile
părinţilor…

Rugăciunea stăruitoare a unei alte
mame avea să fie ascultată după mai mult
timp şi să-i împlinească dorinţa…

Într-o zi, o  mamă vine la biserica
Sfântului Ioan Rusul din Evvia, cu o vază
foarte scumpă din aur, porţelan şi smalţ
şi cu cele mai scumpe flori drept
mulţumire lui Dumnezeu şi lui pentru
vindecarea fiicei sale. Aceasta începuse
să pătimească dinainte de a începe şcoala
şi acum era în clasa a V-a  şi tot mai era
chinuită de diavol. De multe ori, în timpul
anului şcolar îi făcea pe toţi cei din jur să
îngheţe de groază din cauza crizelor ei.

„Katerina nu este psihopată, ci suferă
de demon. Psihopatia este o boală fizică,
pe când îndrăcirea este o boală
sufletească. Diavolul intră în om şi îl
târăşte unde vrea” (p. 42) şi îl răneşte.

Împreună cu părinţii ei s-a chinuit, s-a
rugat, a mers pe la biserici, pe la mănăstiri,
prin toate locurile sfinte, a postit mult…
A mers de două-trei ori şi la biserica
Sfântului Ioan Rusul pe care-l ruga
fierbinte s-o vindece…

Într-o seară îi apare Sfântul Ioan
Rusul şi-i spune: „Katerina, am venit; m-ai
căutat de multe ori, însă acum m-a
trimis Dumnezeu. Diavolul a plecat. Nu
vei mai cădea, nu te vei mai lovi, nu te vei
mai chinui de acum. Dimineaţă, când te
vei trezi, să-i spui mamei să veniţi
împreună la biserica mea şi să-mi aduceţi
puţine flori.” (p. 42)

Fata s-a vindecat pentru totdeauna,
a terminat liceul şi şi-a găsit un loc de
muncă şi trăieşte înconjurată de mila şi
iubirea lui Dumnezeu şi a Sfântului Său.

Aflat într-o situaţie disperată, neavând
nici un sprijin de nicăieri, un  doctor din
oraşul Limni (de pe aceeaşi insulă pe care
se află şi biserica cu sfintele moaşte ale
Sfântului Ioan Rusul) avea să reacţioneze
aşa cum însuşi mărturiseşte Î.P.S.
Hrisostom, mitropolitul Halkidei:

  „Preasfinţite, nu sunt un habotnic,
un neştiutor de carte; sunt medic, iar mai
înainte eram ateu.

M-am îmbolnăvit. Analize,
examinări, iese diagnosticul: cancer la
intestinul gros. Confraţii doctori îmi spun
adevărul: am cancer în formă avansată
(metastază), într-un loc care aproape
sigur duce la moarte. (…) După
înştiinţarea pe care am primit-o despre
boala mea, pe când mă găseam singur,
întins pe pat, mi-am venit în sine şi
mi-am întors mintea, sufletul şi inima
către Dumnezeu, în Care nu credeam.
M-am ridicat pe marginea patului;
vorbeam singur, mă rugam lui Dumnezeu
: „Dumnezeul meu, nu credeam în Tine,
spuneam că totul e basm. Omul şi ştiinţa
îmi spuneam că sunt totul. Primeşte
pocăinţa mea şi, dacă mă consideri
vrednic, vindecă-mi boala prin Sfântul al
cărui trup întreg îl avem aici, aproape de
noi.”

Cineva bate la uşă. Îl poftesc să intre.
Uşa se deschide  şi intră un medic tânăr,
frumos, binevoitor.

– Ce faci, doctore, m-a întrebat, cum
îţi merge?

– Ce să fac, frate, să spun adevărul,
mor.

– Nu, doctore, nu mori. O să iau eu
tot ce ai rău înăuntru.

– Cine eşti tu, tinere? Mie mi-a albit
părul în această ştiinţă şi cunosc ce am.

– Sunt acela pe care l-ai cerut mai
înainte. La revedere, doctore!

Am ieşit imediat pe hol şi am întrebat
dacă a văzut cineva pe acel doctor tânăr.
Ceilalţi medici mi-au spus: „Confrate
dragă, din necazul pe care îl ai, într-o clipă
ai văzut acel vis”. Însă nu, eram sigur că
după rugăciune îl văzusem pe Sfântul.
Văzând că nu glumesc şi că insist, mi
s-au făcut iarăşi analize şi examinări.

La următoarele analize, cancerul
dispăruse. Câţi şi câţi n-au văzut apoi cele
două plicuri cu analizele: cu cancer şi,
după întâmplarea istorisită mai sus, fără
cancer!

Preasfinţite, nu sunt habotnic… Am
văzut pe Sfântul… M-a vindecat…”
(p. 17-18) .

Acelaşi Sfânt avea să pună capăt
dramei unei mame care suferea de mulţi
ani din cauza singurului ei fiu…

Văduvă fiind, îşi
crescuse cu mari sacrificii
fiul care acum era în ultimul
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an la liceu. În vara anului 1976
află că acesta părăsise şcoala

demult, se întovărăşise cu persoane
dubioase şi plecase de la gazdă.
Nefericita mamă a colindat toate
drumurile în căutarea lui, fără nici un
rezultat.

Se ruga din adâncul sufletului ei:
„Dumnezeul meu, Preasfântă Născătoare
de Dumnezeu, ajutaţi-mă că pier”.

După trei-patru zile, a apărut orfanul
ei netuns, arogant, cu privirea sălbătăcită,
cerându-i bani ca să plece. Mama
încearcă să-i vorbească, dar el o loveşte,
îi ia micile ei economii şi dispare. Revine
după câteva luni pentru acelaşi lucru.
Calvarul se repetă opt ani de zile. Mama
ajunsese o umbră. Pe fiul ei, care se
ocupa cu drogurile, sau i-l vor aduce
acasă mort, sau îl va găsi la închisoare.
În mijlocul acestei negre disperări, cineva
o povăţui să meargă la moaştele
Sfântului Ioan Rusul, care este mare
făcător de minuni, şi-i va auzi suferinţa…

Ajunsă acolo, i s-a citit Paraclisul
Sfântului Ioan, în timp ce ea se ruga
fierbinte pentru fiul ei. A doua zi s-a slujit

Sfânta Liturghie în numele copilului
„rătăcit”. Revenind acasă, şi-a găsit
copilul care o aştepta, şi-a cerut iertare
pentru tot răul făcut şi a promis că va
rămâne cu ea şi o va ajuta să lucreze
puţinul pământ pe care îl aveau.

„Mamă, iartă-mă, de alaltăieri am
înţeles că ani şi ani de zile te-am torturat
de moarte şi că m-am chinuit şi pe mine
însumi.” (p. 39) Mama izbucneşte în
plâns şi-l primeşte cu bucurie, iar a doua
zi se întoarce la biserică să-i
mulţumească Aceluia care-i ajutase fiul
să-şi găsească drumul în viaţă…

Aceeaşi suferinţă avea să îndure şi
doi părinţi a căror fată, studentă la drept,
dispăruse fără urmă. După două luni, le-a
telefonat şi, cu expresii triviale pe care nu
le mai folosise niciodată, le-a spus să n-o
mai caute că nu mai vrea să ştie de ei, că
nici Universitate nu-i mai trebuie, există
lucruri mai frumoase în viaţă… Timp de
şase luni au căutat-o în toate tavernele,
fără nici un folos. Bănuiau că ori a fugit în
străinătate, ori au omorât-o traficanţii de
droguri. Era Săptămâna Mare şi s-au dus
la biserica Sfântului Ioan Rusul, unde au

povestit părintelui toate patimile lor .Au
ţinut post negru  toată săptămâna şi s-au
rugat Sfântului cu lacrimi din toată inima
şi din tot sufletul să le salveze copilul. Au
plecat apoi acasă să facă Învierea acolo.
A doua zi au revenit la biserica Sfântului
împreună cu fata  care-şi revenise ca să
mulţumească acestuia şi lui Dumnezeu
pentru această minune.

Fata avea să-i povestească părin-
telui:

„Săptămâna aceasta am dus o luptă
între viaţă şi moarte . Alegeam
întotdeauna moartea. O putere nevăzută,
însă, m-a răpit din drumul către moarte
şi m-a readus la viaţă, acasă, aici.” (p.
41)

Minunile Sfântului Ioan Rusul au
continuat şi continuă şi astăzi… Am
selectat pe cele care am crezut că vor fi
şi o povaţă pentru noi… Care ne vor
atrage atenţia mai mult asupra sensului
vieţii noastre… Aşadar să gestionăm cu
grijă acest mare dar pe care ni L-a dat
Dumnezeu: VIAŢA…

secretar al domnitorului, ştiind bine „latineşte,
greceşte şi slavoneşte, ceia ce pe atunci forma
pe un doctus, trium linguarum în răsăritul slavo-
român“ scria Iorga. L-a urmat în pibegie pe
domnitor la Sttetin, îndeplinind misiuni diplomatice
date de domnitor la Stockholm, la regele suedez
Carol al XI-lea şi la Paris.

Numele lui Gheorghe Ştefan este legat
de preocuparea pentru întărirea vieţii spirituale
a românilor. În primul rând, este vorba despre
implicarea sa directă pentru refacerea bisericii
Mânăstirii Putna, ctitoria de suflet a lui Ştefan
cel Mare, locaş ce fusese dărâmat de Vasile
Lupu, după cum spune cronica lui Neculce: „I
s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au
stricat Mânăstiorea Putna, gândind că va găsi
bani, şi n-au găsit. Şi s-au apucat să o facă
din nou iarăşi precum au fost, şi nu-i agiutat
Dumnedzău să o facă. Că au zidit-o numai
din temelie din pământ până la ferestri…“
Opera de refacere completă a aparţinut
personajului paginilor de faţă: „Şi pre urmă
au găsit Mânăstirea Putna Gheorghe Ştefan-
vodă, după ce au luat domnia, de este zidită
precum se vede acum.“

Presb. Aurelia GENES

Tot aceluiaşi domnitor îi aparţine cea mai
veche tâmplă moldovenească, fiind vorba despre
cea de la biserica Rădeana care, deşi rămasă
numai parţial, mai păstrează o inscripţie care îl
prezintă ca donator în anul 1658. Împreună cu
soţia sa Safta, va fi dăruit Sfântului Mormânt din
Ierusalim un epitrahil inscripţionat pentru anul
7166 de la Facerea lumii, deci prin anul 1657 sau
1658. Chiar şi după ieşirea de la tron, când era
deja pribeag, credinţa sa l-a îndemnat să zidească
şi o biserică de piatră în locul alteia mai vechi la o
mănăstire ortodoxă din apropiere de localitatea
Munkacs (1664). La rândul ei, şi doamna Safta a
ridicat o mănăstire de lemn la Topliţa, ca semn al
trecerii soţului său pe aici în anul 1658.

În rândul ctitoriilor personale se află
Mânăstirea Caşin şi Schitul Poienile, pe Trotuş.
Prima nominalizată poate fi considerată opera de
suflet a domnitorului băcăuan, ocupând un loc
special. Biserica Mânăstirii de la Caşin s-a dorit o
copie miniaturizată a Goliei din Iaşi, lucrarea
începând prin anul 1655 de aceiaşi meşteri pietrari
şi zugravi care au realizat Golia şi Trei Ierarhi din
Iaşi, numai că s-a redus numărul ornamentelor,
iar capitelurile erau mai puţin stilizate. Istoricul Iorga
aprecia „podoabele înflorate cu care meşterii au

fost darnici“ având caracteristică „floarea largă
înflorată, care se aplică pe toate nervurile uşilor,
ferestrelor şi bolţilor şi e ca un fel de pecete pentru
acest timp“. O descria cunoscutul Paul de Alep:
„Este înconjurată de un zid foarte înalt, cu patru
turnuri, câte unul la fiecare colţ, în afară de
clopotniţă, care este deasupra porţii. Tot ce s-a
clădit s-a ridicat numai în vara aceasta şi se spune
că ar fi lucrat peste opt sute dintre ţiganii robi ai
acestei ţări; dar construirea bisericii încă nu s-a
terminat. Este închinată celor două căpetenii ale
cetelor îngereşti, Sfinţii Mihail şi Gavriil, şi celorlalte
oşti cereşti“. Finalizarea lucrărilor se petrecea prin
anul 1657, ştiind că „la anul după urzitul ei, i-au
venit mazilia…“.

Pentru gestionarea ei, domnitorul a înzestrat-o
cu satele Măneşti şi Grozeşti, Stăneşti şi Rediu
prin „ocolul Târgului Trotuş“. Se pare că domnitorul
intenţiona ca aici să fie reşedinţă de rezervă,
deoarece, alipită de Mânăstirea care se prezenta
ca o adevărată cetate, se ridicase şi o curte
domnească. Din nefericire, locul ales se afla pe
itinerariul de pasaj al armatelor prin trecătoarea
moldavo-transilvană, astfel că lucrarea domnească
va suferi periodic, ajungând chiar la distrugere şi
trecând în uitare ca şi realizatorul ei.

Cu numele legat de pământul băcăuan (I)
(urmare din p. 19)
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este la îndemână.” (XXII, III). După mai
multe mărturii pe care le citează din alţi
filozofi antici, el vrea să convingă pe tineri
că „singurul bun care nu piere este
virtutea” ( XXII, IV)

Pentru a clarifica deosebirea dintre
virtute  şi  viciu, el foloseşte  imaginea  a
două femei. Una era împodobită cu tot
felul de podoabe pentru a arăta că
trăieşte în lux şi că în jurul ei este un roi
de plăceri. Cealaltă femeie era istovită
şi cu privirea mai aspră, ea nu i-a făgăduit
ceva uşor sau plăcut, ci osteneli pe toată

întinderea mării şi  a uscatului, iar ca
răsplată i-a făgăduit îndumnezeirea.

Sfântul Vasile arată că intenţia de a
birui răul prin bine a existat chiar şi mai
înainte de crştinism. Un om insulta pe
Pericle, iar acesta nu l-a luat în seamă.
Apoi, când s-a făcut seară şi s-a
întunecat, Pericle l-a întovărăşit cu
felinarul până acasă pentru a nu pierde
prilejul de a se exersa în înţelepciune.
Tinerii trebuie să admire aceste modele,
pentru că numai ceea ce admiri poţi
imita. Pentru ca mai apoi să înţeleagă
că răul nu se înlătură prin  răzbunare,
prin răutate şi vicleşug, ci prin
înţelepciune, blândeţe şi bunătate.

Una din cele mai importante
capacităţi ale tinerilor este aceea de a
avea simţul valorii, prin aceea de a face
distincţie între ceea ce este nobil, frumos
şi înălţător şi ceea ce este josnic,
obscen, vugar, trivial. Numai simţul
selectiv fereşte pe om de confuzie şi

ambiguitate. În acest sens el învaţă:
„Ochii să nu se desfete cu spectacolele
prosteşti sau cu privirea trupurilor, care
bagă în suflet ghimpele plăcerii, iar
urechile să nu primească în suflet
cântecele de ruşine. Din nişte cântece
ca acestea se nasc de multe ori patimile,
odrasle ale josniciei şi ale umilirii; noi
însă, trebuie să urmărim alte cântece
care sunt mai bune şi ne fac mai buni;
de acestea folosindu-se şi David, poetul
sfintelor cântări, a slobozit pe împăratul
Saul de duhul cel rău” (XXII, VII). Astăzi,

când pornografia, imaginile
obscene sau  muzica de
moralitate compromisă întinează
şi agresează într-un mod
nemilos sufletele curate ale
tinerilor, cuvintele rostite acum
1700 de ani sunt aşa de actuale!

Dacă filozofii păgâni de
odinioară sau oamenii
necredincioşi dar educaţi de
astăzi iubesc virtutea şi o
împlinesc numai pentru viaţa
aceasta, în conştiinţa tânărului
trebuie aşezată convingerea că
tot ceea ce facem frumos şi
înălţător în această viaţă, ne
însoţeşte şi în viaţa viitoare,
pentru că „nu poţi pune sfârşit
sufletului nemuritor”.

Fiecare clipă din viaţa
noastră este de o valoare
inestimabilă. Ea trebuie valori-

ficată şi înfrumuseţată pentru că, cu ea
nu ne mai întâlnim: „E ruşinos să
pierdem prezentul iar mai târziu să
rechemăm trecutul, când căinţa nu ne
mai foloseşte” ( XXII, VIII).

Sfântul Vasile cel Mare  se înscrie
la un loc de frunte în şirul marilor
învăţători, fiind un exemplu pe care istoria
niciodată nu-l va putea uita, ci dimpotrivă,
cu cât ne vom depărta temporal de el,
va deveni mai actual, mai iubit şi mai
căutat. Iar Omilia sa adresată tinerilor,
constituie o piatră de mare preţ între
nestematele sale oratorice, „la care bine
este să luăm aminte”.

Gândindu-ne la măreţia vieţii
Sfântului Vasile cel Mare precum şi la
bogăţia variată a faptelor sale, observăm
că un aspect distins al vocaţiei sale îl
ocupă slujirea învăţătorească. Îl
cunoaştem pe Sfântul Vasile ca mare
ascet, apologet, filantrop, liturg,
dogmatist; îl ştim din sinaxare, biografii
şi alte mărturii ca fiind filozof neîntrecut,
personalitate distinsă care a întrecut prin
nobleţe, sfinţenie şi smerenie pe toţi
contemporanii săi.

Dacă puţini cunosc varietatea,
profunzimea şi eleganţa învăţă-
turilor sale, şi mai puţini poate ştiu
că în universul admirabil al omiliilor
sale există o omilie dedicată în
mod special tinerilor. Conţinutul
învăţăturilor morale ce se reflectă
din această omilie este interesantă
prin aceea că este inspirată din
scrierile filozofilor profani1.

Înainte de a rosti vreo
învăţătură, Sfântul îi asigură pe
tineri de iubirea arzătoare pe care
el o poartă pentru ei. Şi zice
acestora: „Copiilor..., vă iubesc tot
atât de mult ca şi părinţii voştri”
(XXII, 1). Fără temelia iubirii toate
bunele învăţături sunt rigide, reci
şi sunt greu de primit şi de
supotat, numai iubirea le face pe
toate uşoare, frumoase şi dorite.

În continuare Sfântul Vasile
aşază înaintea tinerilor în două
tablouri clar zugrăvite nu în culori, ci în
cuvinte, cele două lumi, cele două
existenţe. Ca unul care parcă a venit din
cealaltă lume, el îi încredinţează pe tineri
că „toate bunurile din această lume sunt
mai prejos ca valoare decât bunurile
celeilalte lumi; şi sunt tot atât de departe
unele de altele pe cât este de departe
umbra şi visul de lucrurile reale” (XXII, II)

Sfântul Vasile îşi îndreaptă atenţia
pentru a înfăţişa virtutea în aşa fel încât
să fie iubită şi urmată de tineri, oricât de
grea ar fi ea, iar viciul să fie părăsit oricât
de ademenitor ar fi. El citează pe poetul
Hesiod care laudă virtutea : „Drumul care
duce la virtute este la început anevoios,
greu de străbătut, plin de multă sudoare,
şi durere şi cu urcuş..., dar cel ajuns
sus poate să vadă că drumul este neted
şi frumos, că este uşor, şi lesnicios şi
frumos, că mergi pe el şi mai plăcut
decât pe celălalt drum care duce la viciu,
pe care fiecare îl poate lua îndată, că-i

SFÂNTUL VASILE CEL MARE ŞI  TINERII

1 Sfântul Vasile cel Mare, PSB 17,
EIBMBOR, Bucureşti, 1986, Omilia XXII
către tineri, pp. 566-582

Prof. Vasilică  NICA

„Ochii să nu se desfete
cu spectacolele prosteşti
sau cu privirea trupurilor,
care bagă în suflet ghim-
pele plăcerii, iar urechile
să nu primească în suflet
cântecele de ruşine. Din
nişte cântece ca acestea
se nasc de multe ori
patimile, odrasle ale
josniciei şi ale umilirii.“
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Domnul „Se împodobeşte cu
mărire şi Se îmbracă în frumuseţe” şi
„noi privim ca într-o oglindă slava
Domnului” (II Cor 3, 18).

Icoana este o asemenea doxologie:
ea străluceşte de slavă şi o cântă prin
propriile sale mijloace. Adevărata
frumuseţe nu are nevoie de dovezi; ea este
o evidenţă sclipitoare şi se instituie drept
argument iconografic al Adevărului
dumnezeiesc. (Paul Evdokimov,
Cunoaşterea lui Dumnezeu)

Observăm în Vechiul
Testament cum Dumnezeu
Se face cunoscut poporului
Israel numai prin cuvânt,
nicidecum prin vedere, şi
insistă asupra acestui fapt: „Iar
Domnul v-a grăit de pe munte,
din mijlocul focului; şi glasul
cuvântului Lui l-aţi auzit, iar
faţa Lui n-aţi văzut-o, ci numai
glasul Lui l-aţi auzit”
(Deuteronom 4, 12).

Deasemenea le interzice
cu desăvârşire închipuirea unor
imagini spre închinare: „Să nu
greşiţi dar şi să nu vă faceţi
chipuri cioplite, sau închipuiri
ale vreunui idol, care să
înfăţişeze bărbat sau femeie,
sau închipuirea vreunui dobitoc
de pe pământ, sau închipuirea
vreunei păsări ce zboară sub
cer, sau închipuirea vreunei
jivine ce se târăşte pe pământ,
sau închipuirea vreunui peşte din
apă, de sub pământ, sau, privind la cer
şi văzând soarele, luna, stelele şi toată
oştirea cerului, să nu te laşi amăgit ca să
te închini lor, nici să le slujeşti...”
(Deuteronom 4, 16-19). Sfântul Ioan
Damaschinul face referire la cele ce
urmează după Întrupare: „Ce vrea să ne
spună în chip tainic Scriptura? – se întreabă
el. E limpede că se referă la interdicţia de
a-L reprezenta pe Dumnezeul nevăzut;
dar atunci când Îl vei vedea pe Cel
netrupesc făcându-Se Om pentru tine,
atunci vei putea zugrăvi înfăţişarea Lui
omenească. Atunci când Cel nevăzut,
luând firea trupească, ajunge văzut, de

îndată poţi întruchipa asemănarea Celui
ce S-a înfăţişat. Atunci când Cel ce –
ipostas deofiinţă cu Tatăl fiind – S-a
deşertat pe Sine chip de rob luând (Fil 2,
6-7) mărginindu-Se astfel în calitate şi
cantitate şi însuşindu-Şi un chip trupesc –
(abia) atunci pictează  şi arată privirii
tuturora pe Cel ce a binevoit să apară.
Zugrăveşte naşterea Sa din Fecioară,
botezul

Său în Iordan, Schimbarea Sa la Faţă de
pe muntele Tabor  – înfăţişează totul prin
cuvânt şi prin culori, fie în cărţi, fie pe
lemn.” (Primul tratat, cap. VIII, P.G. 94,
1237 d – 1240 a şi Al III-lea tratat, cap.
VIII, P.G. 94, 1328 d).

Icoana este un chip, o reprezentare,
dar nu orice chip şi orice reprezentare, ci
un chip ales de canoanele bisericeşti. Este
aşadar unul din aspectele Revelaţiei divine
şi ale comuniunii noastre cu Dumnezeu.
Când contemplăm icoana, suntem înălţaţi
dincolo de realitatea în care trăim, şi anume
în comuniunea harică la care suntem

chemaţi, devenind astfel nu doar o imagine
frumoasă, ci un chip care ne conduce cu
intelectul şi sufletul direct la Dumnezeu.
În acest caz, frumuseţea icoanei nu
reflectă din exterior, ea are puterea de a-l
introduce pe credincios într-o altă
dimensiune mult mai profundă, în
dimensiunea sacrului.

O icoană îşi păstrează frumuseţea, nu
pentru că este operă de artă,
ci datorită conţinutului ei
epifanic; adevărul este cel care
se face prezent şi străluceşte
de slavă. Când aspectul estetic
apare prea evident, captează
atenţia celui care priveşte,
devenind în acest fel un
obstacol în a experimenta
transcendentul (cf. Paul
Evdokimov, Cunoaşterea lui
Dumnezeu).

Icoana iese în afara
spaţiului şi timpului, este
reprezentată într-o manieră
liberă, nu ţine cont de mărimea
personajelor sau de poziţia lor în
plan, aşa încât, în unele cazuri,
personajele din planul din spate
pot fi mai înalte decât cele din
faţă. Natura este mai degrabă o
schemă a cosmosului, plantele
şi arhitectura  poartă încărcătură
simbolică dând o semnificaţie
mai profundă personajelor
redate.

În concluzie, „rolul icoanei
nu este doar informativ, didactic

sau estetic, ci şi formativ. Pentru
a realiza o icoană cu adevărat frumoasă,
iconograful trebuie să fie curat sufleteşte.
Dacă o icoană duce cu sine o scăzută
încărcătură spirituală, cu siguranţă ea nu
inspiră atracţie duhovnicească. Deci,
frumuseţea icoanei este interioară şi îşi are
izvorul în Arhetipul ei. În acest caz, icoana
se află la limita dintre lumea senzorială si
lumea spirituală: ea este reflectarea celei
de-a doua în prima, dar şi calea de acces
de la prima la a doua. Icoana este o
fereastră deschisă între pământ şi cer”
(Pr. Eugen Răchiteanu, Motivaţia
teologică a pictării icoanelor).

Icoana între teologie şi artă
Monahia Neonila, Mănăstirea Măgura Ocnei
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Marea Lavră - chiparosul Sfântului Atanasie

Limba reflectă preocupările, cultura şi
metehnele lumii noastre rapide şi
superficiale. Una dintre trăsăturile
caracteristice ale limbii române actuale
este diversitatea ei stilistică, determinată
de multiplicarea şi diferenţierea situaţiilor
de comunicare, a contextelor de uz; se
înţelege că o asemenea diversitate nu
individualizează româna între alte limbi
moderne, ci deosebeşte într-o anumită
măsură limba actuală de cea din secolele
trecute.

Marcată de un dinamism accentuat,
în special în compartimentul său lexical,
care este un seismograf sensibil al
prefacerilor vieţii sociale, economice,
politice, culturale, limba română aminteşte
astăzi, în mod izbitor, de perioada de
modernizare a vocabularului din secolul al
XIX-lea, cu nenumăratele sale controverse
legate de ortografie, adaptarea
neologismelor sau alte aspecte
de normare lingvistică.

Asistăm, din păcate,
pentru un segment din ce în ce
mai numeros de utilizatori, la o
sărăcire a limbii, redusă la un
lexic mult prea restrâns şi
alarmant de rudimentar, un lexic
selectat cu predilecţie şi cu
voluptate din zonele vulgare,
indecente, ale vocabularului, şi
la o gramatică redusă la tipare
flexionare şi sintactice rudimen-
tare, cu încălcări numeroase şi
flagrante ale regulilor. În plan
stilistic, asistăm la un amestec
al registrelor stilistice şi la
inadecvări stilistice de tot felul
(elemente de oralitate pătrunse
în exprimarea scrisă; elemente
de limbaj colocvial şi de
mahala, precum şi elemente
de argou invadând limbajul
tinerilor şi presa scrisă sau
audiovizuală; utilizări stilistic
inadecvate ale formulelor de
adresare, ale lexicului de
specialitate, ale lexicului
colocvial).

În măsura în care creşte
îngrijorător de mult numărul
vorbitorilor neinstruiţi, al celor
în vorbirea cărora abundă
exprimările confuze, ilogice,
aberante, în măsura în care
creşte alarmant ratingul
emisiunilor de televiziune şi al
revistelor cultivând un limbaj
vulgar, indecent, erotico-aluziv,

LIMBA ROMÂNĂ… AZIProf. Carmen ANTOHE

în măsura în care moderatorii de opinie
în media, precum şi „oratorii“ de la tribuna
Parlamentului vădesc carenţe extrem de
grave în pregătirea lingvistică, în măsura
în care preferinţele multor tineri merg
spre un limbaj neîngrijit, sărac, vulgar şi
indecent, putem spune că, pentru un
segment semnificativ de vorbitori, uzul
lingvistic actual a suferit un proces de
„degradare“, de „urâţire“ şi de „stricare“.

În acest sens, în procesul educaţiei
lingvistice, trebuie să crească rolul şcolii
şi al facultăţilor de profil filologic, al căror
obiectiv esenţial trebuie să-l constituie
formarea unei atitudini normative la şcolari
şi studenţi, atitudine menită să
conştientizeze existenţa normelor literare,
a tipologiei diversificate a acestora, să
facă accesibilă înţelegerea funcţionării
complexe a normei, să orienteze atenţia

tinerilor spre observarea şi cenzurarea
propriei exprimări, dar şi a exprimării
semenilor. Trebuie, de asemenea, să
crească rolul mass-mediei, atât prin
modelele impecabile de limbă impuse
cititorilor/ascultătorilor, cât şi prin
orientarea interesului faţă de cultivarea
limbii, propunând emisiuni şi dezbateri
publice convingătoare pe teme
semnificative privind funcţionarea limbii
actuale.

În continuare, vom oferi câteva
exemple de greşeli frecvente, atât în
limbajul uzual, cât şi în mass-media:

1. Asta e declaraţia care o dau
acum.

Este un enunţ incorect pentru că
pronumele relativ care are funcţia de
complement direct trebuie să fie însoţit

de prepoziţia pe, deci enunţul
corect ar fi: Asta e declaraţia pe
care o dau acum. (filmul pe care
l-am văzut, cartea pe care am
citit-o, prietenii pe care i-am
întâlnit etc.)

2. Dragele mele, vă aştept
pe la mine!

Adjectivul drag este variabil,
cu trei forme flexionare: drag,
dragă, dragi. Forma de vocativ,
genul feminin, numărul plural
este dragi (dragi colege) sau,
când adjectivul este substan-
tivizat, dragile; astfel, enunţul
corect ar fi: Dragile mele, vă
aştept pe la mine!

3. De ce mă râd? Mă râd
de răutate…

Verbul a râde nu este
reflexiv, nu se foloseşte cu
pronumele reflexiv se. Enunţul
corect ar fi: De ce râd? Râd de
răutate…

Încheiem cu un citat al lui
Fănuş Neagu: „Limba cunoaşte
toate formele de a exista, dar o
rănesc tragic ignoranţa, prostia,
vorbirea ineptă, trei boli care o
adulmecă din pricina delăsării,
a lipsei de ocrotire.”

Considerăm că împotriva
delăsării trebuie să ne angajăm
mai acut, mai responsabil,
precum şi într-o dreaptă şi
stăruitoare ocrotire a limbii.
Cultivarea propriei exprimări
înseamnă asigurarea bazei
educaţiei şi autoeducaţiei
lingvistice permanente.

„– Maestre, ne-ai spus întotdeauna că toţi oamenii sunt egali

şi că venim pe Pământ cu şanse egale. Cum se face atunci că unii
vin cu multe daruri (se nasc în familii bogate, sunt perfect sănătoşi,
nu le lipseşte nimic), iar alţii fără daruri (se nasc în familii de oameni
săraci, cu tot felul de boli). Unde este egalitatea?“ întrebă discipolul
pe Maestrul său.

„– Păi aşa cum priveşti tu lucrurile poţi să înclini că nu este
egalitate. De ce vezi tu lucrurile de care îmi povesteşti ca pe nişte
«daruri»? Ele nu sunt altceva decât nişte «unelte» ale sufletului.

Imaginează-ţi toate aceste «daruri» ca pe nişte creioane
colorate.

Adevărat, unii se nasc şi au cu ei o cutie cu 12 creioane, alţii
cu 7, alţii cu 3, iar alţii doar cu unul. Mai mult, unii au în cutia lor doar
un creion şi nici măcar colorat. Negru!

Dar secretul consta în ceea ce desenezi cu ele. Dacă nu ai
măiestrie, degeaba te naşti în familie bogată şi perfect sănătos şi

urmezi cele mai bune şcoli, praful se alege de tot ce ai primit «în
dar» dacă nu ştii să «desenezi» frumos pe planşeta vieţii.

Degeaba ai o cutie cu 12 creioane colorate dacă eşti un
ignorant. Poţi să desenezi adevărate capodopere şi numai cu un
singur creion, chiar şi negru.

Important în viaţă nu este câte creioane colorate ai în
cutia ta, ci numai ce desen eşti în stare să aşterni pe planşeta
vieţii!”

 Cititorule, câte creioane sunt în cutia ta? Desenul tău
este armonios?

Cutia cu creioane colorate
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POLIŢIA STAŢIUNII TÂRGU-OCNA
Compartimentul Proximitate

Agent de Poliţie
George ANTOHE

Telefon: 0234/344145
0727/706944

Traversaţi strada doar prin locurile permise; asiguraţi-vă înainte de a
vă angaja în traversare;

Nu uitaţi: pietonul se opreşte mai uşor decât autovehicului, în condiţii
dificile de drum;

Supravegheaţi copiii atunci când sunt participanţi la traficul rutier!
Nu le daţi exemple negative legate de respectarea normelor rutiere!

O întrebare: „Câţi dintre noi traversează strada regulamentar?“
Un exemplu: coborâm din maşină sau autobuz, iar trecerea de pietoni

este la 20-30 m distanţă. Câţi dintre noi merg până acolo? Unii gândesc:
„Doar nu mi se întâmplă tocmai mie ceva!“ Doar văd că nu vine nici o
maşină!“, „de ce să mai merg degeaba până la trecere: doar pierd timpul!“
Ni se pare cunoscut, nu? Niciodată nu gândim că s-ar putea să fie ultima
dată când traversăm...

Mai e o chestiune legată de traversare. Sunt pieton, traversez
regulamentar. Oare sunt ferit de orice pericol dacă sunt pe zebră ori
traversez la semnul verde? Din păcate, ultimele evenimente rutiere grave
ne spun că NU. Unii pietoni se hazardează pur şi simplu, susţinând că „ei
au prioritate“ E adevărat, însă uităm că unii şoferi nu sunt atenţi, ori e
posibil să nu poată opri maşina la timp,  ori după ce am fost grav răniţi, ori...
mai rău, ne ajută foarte tare că am avut prioritate. Vindecă asta rănile
noastre? Nu prea... De aceea e bine să avem mereu în primul rând grijă
de noi, să nu lăsăm asta în seama altora...

INSPECTORATUL JUDEŢEAN
DE POLIŢIE BACĂU

RECOMANDĂ:

PENTRU PĂRINŢI:
– explicaţi copiilor că a fura nu este o probă de curaj, ci o
faptă penală;
– faceţi-vă timp pentru copilul dumneavoastră! Urmăriţi
comportamentul, modul de petrecere a timpului liber,
persoanele din anturaj;
– alegeţi comunicarea, lipsa dialogului crează bariere greu
de trecut în relaţia copil-părinte;
– fiţi un exemplu pentru copilul dumneavoastră şi să nu uitaţi
că sunteţi responsabil de comportamentul său de mai târziu.

PENTRU TINERI:
– ai grijă cum îţi petreci timpul liber;
– nu lega prietenii cu persoane ce au un comportament
antisocial;
– nu riposta la agresivitate verbală şi evită agresiunea fizică!
O bătaie cu colegii poate avea uneori urmări grave;
– atenţie la capcana drogurilor şi a alcoolului. Aceste
substanţe sunt în strânsă legătură cu infracţionalitatea;
– părinţii sau profesorii sunt cei mai buni sfătuitori.

Având în vedere că tâlhăria este o
problemă socială deosebit de gravă care
pune în pericol însăşi viaţa persoanei,
solicităm ajutorul dumneavoastră în
prezenţa acestui fenomen însoţit de câteva
sfaturi preventive care ar putea conduce,
credem noi, la diminuarea numărului de
victime.

Din practica judiciară a rezultat că cele
mai multe tâlhării sunt comise în locuri
publice sau în spaţiile comune ale
imobilelor.

Pentru a nu deveni victimă a unei tâlhării:
* Evitaţi deplasările pe trasee aflate

în zone mai puţin circulate: câmpuri,
parcuri, santiere.

* Dacă din diverse motive trebuie
să circulaţi după lăsarea întunericului, ocoliţi
locurile neiluminate ori în care se află unităţi
cu program prelungit sau non-stop, unde
se comercializează băuturi alcoolice
(restaurante, discoteci).

* Când observaţi că sunteţi urmăriţi
de un individ sau de mai mulţi deplasaţi-vă
prin zone intens circulate, chiar dacă acest
lucru presupune schimbarea traseului.
Solicitaţi ajutorul primului poliţist întâlnit în
calea dumneavoastră.

Atenţie pietoni!

* Nu va afişaţi ostentativ cu obiecte
de valoare (lănţişoare, brăţări).

* În ziua în care vă primiţi salariul
treceţi întâi pe acasă pentru a vă lăsa banii,
apoi mergeţi la cumpărături doar cu suma
necesară.

* Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice
de către indivizi care oferă spre vânzare
obiecte diverse (de obicei mai ieftine).

* Nu vă lăudaţi persoanelor
necunoscute cu bani sau cu valori pe care
le aveţi asupra dumneavoastră sau acasă.

În spaţiile comune ale imobilelor:
* Nu permiteţi persoanelor străine să

intre în locuinţa dumneavoastră, indiferent
de motivele evocate.

* La intrarea într-un imobil fiţi foarte
atenţi dacă în hol sau în zonele întunecate
nu se află persoane suspecte, pretabile la
comiterea de infracţiuni. Nu staţi cu spatele
spre acele locuri.

* Orice persoană necunoscută
care staţionează fără motiv în spaţiile
comune ale blocurilor trebuie
îndepărtată de urgenţă. Alertaţi mai mulţi
vecini, iar, dacă este cazul, apelaţi la
cea mai apropiată unitate de Poliţie sau
la telefonul 955.

* Folosiţi orice motiv pentru a evita
să urcaţi în lift cu persoane necunoscute.
Nu vă lăsaţi păcăliţi de îmbrăcămintea
elegantă a acestora. Dacă este cazul,
apelaţi la uşa unui vecin de la parter. Instruiţi-
vă în acest sens şi copiii.

* Când liftul nu funcţionează, fiţi
atenţi la cei care urcă sau coboară de la
etaj, mai ales între parter şi etajul 1 sau
între etajele 1 şi 2.

* Luminile de la intrarea în bloc şi
din faţa liftului trebuie să rămână aprinse
odată cu lăsarea întunericului.

* Închideţi uşa imobilului după ora
22:00 sau protejaţi imobilul cu un interfon.

* Dacă sunteţi agresaţi, nu aveţi
reţineri în a ţipa şi chiar a riposta fizic. O
astfel de reacţie îl poate determina pe
agresor să vă lase în pace şi să părăsească
imobilul.

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA TÂLHĂRIILOR
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În criza actuală, acută, de
modele etice şi în derută morală (unii
spun insurmontabilă) pe care o
traversează societatea românească
de astăzi, în parte tributară încă unor
mecanisme formate la şcoala
regimului comunist, n-ar fi rău să
facem o palidă radiografie a ceea ce
a însemnat spaţiul de detenţie în
marea puşcărie numită România.
Cine şi-ar mai fi închipuit
redeşteptarea unui feudalism
(considerat revolut) în a doua
jumătate a secolului trecut, când Ţara
românilor a intrat într-un coşmar
cumplit, croit, parcă, sub simbolistica
nefastă a celor două feţe ale lui
Ianus: prima – orientată spre exterior,
în scop de propagandă, în care se
oglindeau binefacerile raiului
comunist, cealaltă – ascunsă în
lugubră în care se înscriau („pe
bune“) gratiile închisorilor şi reţeaua
de sârmă ghimpată, turnurile de pază
ale puşcăriilor de exterminare în care
şi-au găsit sfârşitul sute de mii de
oameni nevinovaţi. Şi cum mulţi dintre
noi mai orbecăim, încă, în resturile
existenţiale (cel puţin) ale paradisului
roşu, deloc aruncate definitiv la
ghena istoriei, ne propunem să
focalizăm un proiector prezumtiv
asupra perimetrului sufletesc
românesc cu contur de puşcărie –
„Perimetrul zero“ –, jalonat imediat
după terminarea celui de al Doilea
Război Mondial, când România a fost
jucată la zaruri la Yalta şi oferită cu
largheţe, în schimbul Greciei,

BASTILIE FĂRĂ VOIE
lagărului bolşevic ce-şi vedea astfel
împlinită dorinţa de veacuri, aceea
de a pune cizma şi pe-această parte
din Balcani, potrivit odiosului
testament încropit de Petru cel Mare,
«împăratul» modern şi malefic al
ruşilor de pretutindeni. …Pentru
neamul nostru începea Sfârşitul…
Sfârşitul năzuinţelor, capătul
destinului pentru mulţi… Nu vom şti
niciodată şirul crimelor care au
urmat. În aceste vremuri tulburi şi
total nefavorabile României, ne mai
întrebăm câte victime a făcut
comunismul? Grea întrebare! În
această geografie a Iadului
concentraţionar general şi genera-
lizat apare, printre altele, şi o cronică
plânsă a versului ţâşnit din sufletul
celor trecuţi prin supliciile de
inimaginat ale detenţiei comuniste.

Deşi s-a scris câte ceva despre
genocidul postbelic, se cunoaşte
prea puţin despre chinurile îndurate
de martirii neamului în spaţiile
închise. S-a auzit mai mult despre
torturile fizice, munca epuizantă,
carcera şi înfometarea, asasinatul
fără judecată sau barbaria intero-
gatoriilor. Şi cam atât… Cu
certitudine, la fel de groaznică a fost
şi teroarea gândului că nu poţi
aşterne pe hârtie spusa blândă a
inspiraţiei de moment, vitriolata
cerneală a suferinţei sufleteşti, dorul
de casă şi familie, nostalgia
despărţirii definitive de tot ce-a
rămas Dincolo… Fireşte, între pereţii
celulei nu era loc pentru hârtie,

condei sau cerneală. Singură,
Memoria a proiectat canavaua
scrierilor diverse de mai târziu. Afirm
aceasta şi mă gândesc cu înfrigurare
şi la «Memoriile» Părintelui Valeriu
Anania – nume pentru eternitate în
spiritualitatea românească. Numai
aşa putea să «transpire» literatura
sau memorialistica spaţiului carceral,
reprezentate cu succes de nume
intrate definitiv în conştinţa
neamului: Oana Orlea, Lena
Constante, Annie Samnelli, Adriana
Georgescu, Cicerone Ioniţoiu, Anton
Golopenţia, Ion Ioanid, Ion Cârja, I.
D. Sârbu, Nicole-Valery Grossu,
Sergiu Grossu, N. Steinhardt, Radu
Gyr, Corneliu Coposu, Constantin
Tonegaru şi încă foarte mulţi alţii care
au diversificat paleta scrierilor pe
tema exterminării românilor în ultimii
cincizeci de ani de după diktatul fără
de sfârşit Viena-Yalta-Malta.

Şi spunea Gheorghe Penciu – o
altă conştiinţă a neamului românesc
– într-un articol intitulat „Târgu-
Ocna, Bastilia sanitară a României“::
„…De Sfintele Sărbători ale Paştelui,
îngrămădiţi la ferestrele cu gratii,
priveam cum de pe muntele Măgura,
unde se găsea un schit de maici,
coborau pe şerpuitoare serpentine
enoriaşii, cu lumânările aprinse,
cântând: «Hristos a Înviat!» Atunci
în inima fiecăruia dintre noi se
aprindea o candelă, poate candela
speranţei sau candela drumului fără
întoarcere…“ Şi poate că
tot atunci, alături de
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Dan SANDU

Valeriu Gafencu şi Richard
Wurmbrandt, a auzit prima

dată aceste versuri cutremurătoare,
adevărate sclipiri de geniu, scrise cu
chin pe zidurile temniţei fără scăpare:

Dă-mi drumul…

Dă-mi drumul din temniţi, Iisuse,
sau ia-mă la Tine în cer;
în lanţuri mi-s mâinile puse,
mi-e sufletul doruri apuse
şi-n lanţuri menit sunt să pier.

Dă-mi drumul că mama-i bătrână
şi plânge cu lacrimi de jar;
de pâine, ea n-are fărâmă,
dă-mi drumul s-o văd pe bătrână
şi-aruncă-mă-n temniţă iar.

Dă-mi drumul, Iisusule Bune,
sunt tânăr şi vreau să trăiesc;
când soarele roşu apune,
zefirul când cântă pe strune,
Iubita-mi aş vrea să-ntâlnesc.

Ucide-mă, Doamne, cu pietre
sau bagă-mă-n negrul pământ;
ucide-mă-n chinuri încete,
otravă să beau dă-mi, cu sete,
c-aici e mai rău ca-n mormânt!

Întru invocarea martirilor fără
nume care s-au săvârşit din această
viaţă în chinuri şi durere, lăsând,
totuşi, posterităţii adevărate probe
de talent filtrat prin suferinţă converg
şi versurile de mai sus, cu autor
necunoscut, despre care numai
Bunul Dumnezeu mai ştie… Stihurile
de faţă fac parte din volumul
antologic «Poezii din închisori» –
culegere de Zahu Pană, apărută în
Canada, la Editura „Cuvântul
Românesc“, în anul de graţie 1982.

Încheiem acest scurt Remember
cu bucuria temperată a Învierii, dar
şi cu nostalgia ucigătoare a Uitării,
reeditând intervenţia lucidă semnată
Gheorghe Penciu: „Din cei care au
trecut prin Târgu-Ocna, astăzi
mai trăim câţiva, mărturii vii ale
sistemului totalitar, pentru ca
niciodată în ţara aceasta aşezată
la răscruce de drumuri istorice
să nu se mai întâmple atâtea
grozăvii. În caz contrar, nu
merită să avem Istorie!“

1. Dotaţi-vă magazinele cu un sistem
viabil de alarmă;

2.faceţi o investiţie, dar descurajaţi
hoţii;

3.procuraţi-vă şi montaţi-vă la punctele
sensibile ale magazinului sau
chioşcului un grilaj solid care să
împiedice pătrunderea hoţilor în
interior;

4.este recomandat ca uşa de acces în
magazin să fie prevăzută cu un sistem
de protecţie tip clopot care să
protejeze lacătul, astfel se îngreunează
activitatea infracţională a hoţului;

5.apelaţi la serviciile unei societăţi
serioase de pază şi intervenţie rapidă;

6.angajaţi-vă pe timpul nopţii un paznic;
7.mare atenţie la persoanele care trec

pragul magazinului dvs., acestea nu

1. Nu parcaţi autoturismul în zone
neiluminate – La adăpostul întunericului
hoţii pot acţiona nestingheriţi.

2. În timpul zilei, asiguraţi-vă
autoturismul prin blocarea tuturor
portierelor.

3. Când părăsiţi autoturismul,
chiar pentru un minut, nu uitaţi să vă
asiguraţi portierele.

4. Nu lăsaţi în autoturism bunuri
de valoare, genţi sau lucruri ce ar putea
trezi interesul hoţilor – Aceştia
acţionează atât în parcările aglomerate
cât şi din mers, încercând portierele
maşinilor staţionate.

doresc întotdeauna să cumpere sau
să ceară relaţii despre un produs;

8.dacă spaţiul magazinului prezintă zone
moarte din punct de vedere al vizibilităţii
celui ce vinde la raion, fiţi sigur ca în
acele zone vor acţiona hoţii; indicat ar
fi ca în magazin să se afle întotdeauna
doi angajaţi ca supravegherea să se
realizeze în mod optim;

9.sfătuiţi-vă angajaţii să nu ţină banii
proveniţi din încasări în vitrină sau
sub raftul pe care se vând produse.
Hoţii profită de neatenţia vânză-
torului, se apleacă peste vitrină sau
raft şi fură;

10. creaţi un dulap cu cheie în care
angajaţii să-şi depoziteze genţile sau
poşetele şi unde cumpărătorii să nu
poată avea acces.

FURTUL DIN SOCIETĂŢI COMERCIALE
(MAGAZINE) POATE FI EVITAT

PREVENIREA FURTURILOR
DIN ŞI DE AUTOTURISME

5. Încercaţi să montaţi aparatura
audio pe un sistem de tip şină, cu fişe care
să permită o deconectare uşoară şi fără
riscuri.

6. Nu lăsaţi niciodată în autotu-
rism actele maşinii.

7. Nu lăsaţi în maşină bani, cărţi
de credit, ordine de plată sau alte
obiecte; obiceiul de a încuia în torpedou
banii, atrage atenţia hoţilor.

8. În cazul în care constataţi că vi
s-a furat din autoturism, nu umblaţi în
interiorul acestuia până nu vine Poliţia.

9. Nu  rămâneţi indiferenţi dacă
observaţi persoane care fură din alte
autoturisme.

Apel unic de urgenţă - 112
POLIŢIA LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ!
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Parcul Măgura

Dupa o iarnă care parcă nu mai dorea
să plece, a venit, în sfârşit, vara.

Primăvara a fost mai puţin....
Cu toate acestea, noi, edilii oraşului,

am încercat să ţinem pasul şi să
respectăm termenele prevăzute în
contractele pe care le avem  în derulare.

Nu v-a mai trece mult timp şi vom fi
bucuroşi să vă invităm la deschiderea
oficială a noului pod construit peste râul
Trotuş în cartierul Păcuri, în locul celui
distrus la inundaţiile din anul 2005.
Constructorul, SC ALCONEP SRL Tg. Ocna,
a respectat întocmai proiectul, lucrările sunt
de bună calitate, plata investiţiei fiind facută
cu fonduri de la Guvernul României, potrivit
Ordonanţei nr.7/2005.

Şi la celelalte lucrări de investiţii,
pentru care avem încheiate contracte,
lucrurile au mers bine. Astfel, au mai
rămas de executat aproximativ 10% din
lucrările la proiectul privind „Reabilitarea
reţelei de alimentare cu apă potabilă“ a
oraşului (PHARE 2005) şi sunt în grafic
lucrările pentru „Reabilitarea şi extinderea
reţelei de canalizare“ (PHARE 2006).

A VENIT, ÎN SFÂRŞIT, VARA…
Timpul frumos a impulsionat şi

activitatea constructorului de la blocul ANL
- F13, unde s-a ajuns la turnarea
planşeului peste etajul 1, şi sperăm ca
termenul de finalizare a lucrărilor – luna
noiembrie 2010 – să fie respectat.

Dacă încasările la bugetul local vor fi
cele prog-
n o z a t e ,
dorim ca în
acest an să
începem şi
lucrările de
amenajare
a spaţiilor
de la par-
terul aces-
tui bloc,

spaţii în care urmează să îşi
desfăşoare activitatea o
parte din serviciile oferite
cetăţenilor oraşului de către
Primărie.

În luna mai au fost
definitivate lucrările şi s-au
efectuat toate racordurile la
sistemul de alimentare cu
gaze naturale a Centrului
balnear Parc Măgura Tg.
Ocna, aşa încât spaţiile cu
destinaţie medicală şi, la nevoie, apa din
cele doua piscine pot fi încălzite.

Şi pentru ca titlul acestui articol să
aibă rezonanţa scontată în rândul
cititorilor revistei, vă informăm că,
începând din 29 mai 2010, s-a deschis
activitatea de la Centrul balnear, cele

două piscine fiind în perfectă stare de
curăţenie şi funcţionare.

Cei care doresc să petreacă timpul
liber în acest areal de linişte, curăţenie,
siguranţă, frumuseţe şi să  se bucure de
apa celor două piscine au acum această
posibilitate! Ne referim la cetăţenii oraşului,
dar şi la turiştii care ne sunt adesea oaspeţi!

Ţinem să aducem la cunoştinţă
cititorilor că am acordat o atenţie specială
manifestărilor închinate „Zilei eroilor“
desfăşurate atât în centrul oraşului, la
Cimitirul de la Poieni, la celelalte
monumente din oraş şi la Casa de Cultură.

 Ne face plăcere să aducem şi cu
această ocazie sincere mulţumiri
preoţilor care au răspuns chemării
noastre, celorlalte persoane implicate şi

cetăţenilor care au fost prezenţi într-un
număr semnificativ la aceste acţiuni.

Sperăm şi dorim ca vara aceasta să
ne ofere tuturor şi alte motive de bucurie!

Monumentul Eroilor
de la Poieni


