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Tatonările  contemporanilor

După aceste câteva reflecţii, să vedem care
sunt răspunsurile contemporanilor noştri de alte
religii la întrebarea lui Iisus şi apoi să tragem o
concluzie.

Există, mai întâi, un răspuns iudaic. În
epoca noastră se observă o intensificare a
cunoaşterii tradiţiei iudaice. Numărul publicaţiilor
în acest domeniu este imens. Marii intelectuali
evrei cunosc foarte bine lumea în care trăia Iisus.
Se preia din nou vechea formulă: creştinismul
este o sectă iudaică reformată de Rabinul Paul
din Tars. Se reabilitează deci fariseismul primitiv.
Se vorbeşte, de asemenea, foarte mult de
esenianism, şi mulţi intelectuali cred că Iisus era

«Cine zic oamenii că sunt Eu…?»
(urmare din numărul trecut) un esenian, cu toate că Evanghelia precizează

că Hristos nu a avut nici un amestec cu aceia.
Am găsit pe rafturile unei librării din Paris, o carte
intitulată „Shalom Jésus”. Hristos apare ca un
rabin care aduce puţin angelism în hipertrofia
omenească. Cartea am considerat-o pur şi simplu
o invenţie iudaică care are ca scop să semene
confuzii în hristologie şi să se escamoteze di-
vino-umanitatea lui Hristos, deci, diminuarea
dimensiunii Dumnezeului-Trinitate.

Să vedem care este răspunsul religiilor
asiatice la întrebarea lui Iisus. Hinduismul,

În perioada 19-22 august, curent,
oraºul-staþiune Târgu-Ocna a sãrbã-
torit 600 de ani de atestare docu-
mentarã. Cea mai veche mãrturie aflatã
de istorici este cea din data de 15 martie
1410, conþinutã într-un document emis
de Alexandru cel Bun în care se
menþioneazã satul Stoeneºti, vechea
denumire a localitãþii Ocna.

Aºezatã într-un cadru geografic de
excepþie, urbea noastrã a atras
dintotdeauna atenþia tuturor ca oazã
binecuvântatã de recreere pentru trup
ºi suflet. La împlinirea a ºase secole
de existenþã documentarã, mai-marii
urbei au hotãrât ca, începând de joi, 19
august, de la orele 19:00, ºi pânã
duminicã, 22 august, sã aibã loc o serie
de manifestãri culturale dedicate
mãreþului eveniment.

Târgu-Ocna: 600 de ani
de atestare documentarã

Un distins cititor al revistei Sarea
pãmântului, cetãþean al urbei noastre,
mã sunã deunãzi, oarecum oripilat de
nenorocita perenitate a douã «boli
naþionale» le-aº zice: beþia ºi fumatul,
rugându-mã sã le aducem în atenþia
cititorilor cu lãmurire despre pericolul
iminent asupra persoanei umane ºi, de
ce nu, chiar ºi a fiinþei naþionale.

Nu-mi propun, în aceste rânduri, sã
«tulbur» oarecum apele, ºtiind cã poate
o parte chiar considerabilã dintre cititori
fie fumeazã, fie au aplecare într-o mãsurã
spre licoarea lui Bachus. Ci doar aº
face chemare condeielor îndreptãþite sã
schiþeze gânduri în slove tipãrite pe
aceste pagini pentru folosul tuturor celor
care au lipsã în cunoaºterea efectelor
devastatoare de suflet ºi trup ale
acestor vicii.

DOUÃ BOLI
NAÞIONALE

Jurist Maria STAN
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Acum, cã suntem în prag de bogatã toamnã, cred cã ar
trebui sã rostim ceva despre boala naþionalã a alcoolismului
ºi cum ne-am putea regãsi pe vreo treaptã a acestei scãri
ce coboarã fiinþa umanã de la normalitate în anormalitate
sau care afecteazã chipul lui Dumnezeu din om.

Un coleg de Teologie de la Sibiu, de altfel ºi un bun
prieten, pãrintele conf. Dr. Constantin Necula scria într-un
studiu introductiv în pastoraþia alcoolicilor cã „Alcoolismul
este, de sute de ani, un flagel al omenirii ce se aseamãnã
pe pãmânt cu viermele care roade, nestins, la trupul
cangrenat de multe pãcate al unei omeniri aproape dureros
de zadarnic restaurate în plan moral. În România, ultimele
decenii au impus alcoolismul – cu toate deviaþiile sale sociale
– într-un flagel la fel de crunt ca ciuma de odinioarã, ca
boalã naþionalã . Pare mult spus? ªi totuºi mai mult de un
milion ºi jumãtate de oameni – bãrbaþi ºi femei, tineri ºi mai
puþin tineri – se-ncadreazã în sindromul «alcoolic», lângã ei
adãugându-se partenerii de viaþã, «casnicii lor». Partenerii
de cãsnicie ºi copiii alcoolicilor sunt ºi ei victime ale
alcoolismului, adicã încã 3-4 milioane. Ceea ce nu este
puþin“.

Alarmantã constatare, desigur. Un poet contemporan,
Vasile Militaru, scria în «Vorbe cu tâlc»: „De beþie fugi în
viaþã, chiar în val cãutând scãpare, / în pahar te-neci adesea
mai curând decât în mare.“ Iar Sfântul Ioan Gurã de Aur
spunea de-a dreptul cã „Beþia este icoana morþii“.

Cum cã am putea fi afectaþi într-o mãsurã de acest flagel
reuºim sã ne dãm seama din urmãtoarele faze de evoluþie a
dependenþei de alcool, faze extrase din cartea „Evoluþia
alcoolismului“, Sibiu, Ed. Hora, 1998, Ed. A II-a, trad. ºi
adaptare Dr. Holger Lux:

I. Faza prealcoolicã a primelor simptome:  1.
destindere ºi uºurare la consumul de alcool; 2. Cãutarea
unor ocazii de bãut; 3. Refugiul zilnic; 4. Creºterea toleranþei;
5. Consumul permanent pentru uºurare.

II. Faza prodromalã (premergãtoare toxicomaniei):
1. Lacune ale memoriei; 2. Consumul tãinuit; 3. Preocuparea
permanentã privind bãutura; 4. Consumul lacom; 5.
Sentimente de vinovãþie; 6. Evitarea oricãror aluzii cu privire
la alcool; 7. Agravarea tulburãrilor de memorie.

III. Faza criticã:  1. Pierderea controlului (ca punct de
«trecere»); 2. Încercãri de justificare a modului de a bea; 3.
Probleme sociale; 4. Afiºarea unei siguranþe de sine
exagerate; 5. Comportament agresiv; 6. Remuºcãri
permanente; 7. Perioade de abstinenþã; 8. Schimbarea
modului de consum alcool; 9. Comportament ostil ºi izolare;
10. Pãrãsirea locului de muncã (nimeni nu mã vrea!); 11.
Pierderea interesului – autocompãtimire pronunþatã (nimeni
nu mã mai iubeºte); 12. Evadarea imaginarã sau realã; 13:
Schimbãri în viaþa familiarã; 14. Nemulþumire neîntemeiatã;
15. Asigurarea proviziei de alcool; 16. Neglijarea alimentaþiei;
17. Internare în spital din cauza alcoolului (deºi sunt afectate

DOUÃ BOLI
NAÞIONALE

(continuare în p. 13)
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«Cine zic oamenii că sunt Eu …?»
(urmare din p. 1)

(continuare în p. 10)

şintoismul şi mai ales  budismul, interesant, nu
neagă pe Iisus. Am citit de curând o carte intitulată
Iisus şi Dalai Lama. Am constatat că budismul nu
minimalizează pe Hristos ca iudaismul, ci Îl
absoarbe. El se reîncarnează în mulţi alţii. Este un
„avatâra”, adică ceva care poate apărea sub
forma unui alt om, sau chiar animal. Absolutul,
spune budismul, se încarnează  astăzi în fiecare
mętre spiritual. Reîncarnarea, la modă în occident,
din păcate, influenţează foarte multă lume. După
1989, asemenea idei au început să apară şi la
noi. Ce facem? Care este răspunsul faţă de noile
mutaţii teologice ale occidentalilor? Deocamdată
s-au dat multe răspunsuri, însă confuze şi
nesatisfăcătoare. Neavând un răspuns, oamenii
secularizaţi au trecut uşor la negarea dumnezeirii
lui Hristos. Fenomenul s-a manifestat şi la noi, dar
într-o altă formă. În epoca comunismului totalitar
se promulga cu tărie că Hristos nu a existat
niciodată. Consecinţele au fost aceleaşi: negarea
dumnezeirii lui Hristos. Acest discurs s-a terminat.
Se vorbeşte din nou, în şcoală şi-n societate, de
Iisus. Nimeni astăzi, nici la noi, nici în Occident, nu
mai neagă  istoricitatea lui Hristos. Însă nu este de
ajuns. Indiferentismul continuă atât la noi cât şi în
apus. Oare de ce ?

Am găsit o carte care se intitulează „Omul
care se face el însuşi Dumnezeu” (l’Homme qui
se fait lui-męme Dieu), în care se ignoră teza
teologică, aceea că Dumnezeu Se face om ca să-l
îndumnezeiască pe om, ci doar simplu, omul se
face Dumnezeu. Îngrijorător! Este încă un exemplu
de negare a lui Hristos ca Dumnezeu. S-a reluat
şi vechea teză a lui Lessing care vorbeşte despre
cei trei uzurpatori: Moise Iisus şi Mahomed. Alţi
autori moderni prezintă pe Iisus ca pe un mare
iluminat. Alţii mai zic că este un profet, însă un
profet mai mult sau mai puţin  ratat, căci şi acesta,
ca mulţi alţii, a sfârşit pe cruce. Apoi există chiar
teze ale exegeţilor biblici moderni care vorbesc
despre un Iisus al istoriei şi un Iisus al credinţei
sau un Dumnezeu inventat de primele comunităţi
iudeocreştine etc. Şi tot aşa, în ultima vreme,
răspunsul la întrebarea lui Hristos „Cine zic că
sunt Eu, Fiul Omului”, nu încetează să apară. Din
păcate, acesta este din ce în ce mai bizar şi mai
confuz.

Către profunzimi

Atunci ce zicem noi, care mai avem puţină
credinţă: Cine este El ?

De la început trebuie precizat un lucru. Este
important să notăm că această interogare trebuie
să fie un „cine” şi nu un „ce” pentru că, adesea,

chiar teologii şi exegeţii se grăbesc să pună
întrebarea „ce zici tu că este El”, nu cum a zis
Hristos: ”Cine zic oamenii că sunt Eu”.

În mod paradoxal, cred că astăzi, mai mult
ca oricând, putem da un răspuns mai bun ca
înainte, pentru că societatea secularizată în care
trăim presupune un context mai prielnic. Există
astăzi o tendinţă să se meargă către esenţial.
Cunoaştem cu toţii că viaţa secularizată a înlăturat
creştinismului puterea acestuia de a mai inspira
gândirea politică, societatea etc. Deci creştinismul
este liber să găsească o altă modalitate pentru a
se face prezent. Dacă Hristosul (Care „ieri, azi, şi
în veac acelaşi este”) timpurilor trecute nu mai
este acceptat, hai să-L prezentăm altfel, ca să fie
acceptat, folosind mijloacele pe care ni le oferă
societatea de astăzi. Creştinismul poate deveni
drojdie care face să crească aluatul lumii. Astăzi,
spre exemplu, este la modă ca pe un produs la
prima lui apariţie pe piaţă să apară înscrisul „NOU!”
Poate e timpul să facem la fel. Să prezentăm în
manieră nouă pe „Cel vechi de zile” . Căci
Dumnezeu, în orice caz, nu este, în esenţa Sa,
ceea ce gândim noi. El este cu mult mai mult decât
Îl prezentăm noi prin cuvintele noastre arbitrare.

În Agora, Pavel din Tars a găsit o statuie
erijată „Dumnezeului necunoscut” şi a început să
vorbească despre Acesta. Din păcate, aşa este
Dumnezeul nostru după cei două mii de ani de
creştinism: „Un Dumnezeu necunoscut”! Hai să-L
facem cunoscut, de vreme ce suntem liberi într-o
societate eliberată de totalitarism, presiune politică,
mitologii, misticisme etc.

Dumnezeu nu este
 autorul răului, ci Rănitul  răului

Foarte adesea am citit la Sfinţii Părinţi şi, mai
ales, în Scriptură că Dumnezeul nostru este
Atotputernicul, Atotştiutorul, Pantocratorul,
Omniprezentul, Creatorul, Providenţiatorul etc.
Bineînţeles că aşa este, că altfel am cădea în erezie,
diminuând lucrările Sale în lume. Însă în fapt toate
atributele lui Dumnezeu le putem concentra în
cuvântul Iubire: „Dumnezeu este iubire”. Deci
lipsa iubirii înseamnă absenţa lui Dumnezeu. Răul
nu există, el apare când pleacă binele.

Dumnezeu Se descoperă prin ceea ce
Sfântul Pavel şi teologii numesc „kenoză”. Oare
această kenoză se poate prezenta altfel? Chenoza
de care vorbeşte Sfântul Pavel, în capitolul doi al
epistolei către Efeseni, trebuie prezentată altfel,
pe înţelesul tuturor. Dumnezeu vrea să Se
adreseze omului liber şi proiectelor lui şi de aceea
schema spaţială a kenozei, care a fost până acum,

poate fi înlăturată. O parabolă nesemnificativă ar fi
totuşi elocventă: Lumea de astăzi poate fi
asemănată cu o cutie goală la mijloc. Deasupra
spaţiului gol este Dumnezeu. În josul ei este omul.
Dacă am încerca să mărim spaţiul lui Dumnezeu
riscăm să-l zdrobim pe cel de desupt, pe om. Dacă
dorim să afirmăm spaţiul omului se diminuează
spaţiul lui Dumnezeu, iar omul Îl înlătură pe
Dumnezeu din realitatea lui. Este ceea ce s-a
întâmplat în secolul XX când s-a vorbit mult despre
moartea lui Dumnezeu. Prin urmare, ceea ce
trebuie făcut acum este să repunem pe Iisus –
Logosul întrupat în istorie, Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat, singurul mediator între
Dumnezeu şi umanitate – să unească cele două
realităţi, imanentul cu transcendentul.

Îmi veţi zice că şi aceasta este greu de
perceput pentru omul de astăzi care se confruntă
cu o accentuată criză de paternitate. Trebuie,
aşadar, să profităm de criza paternităţii spirituale
pentru a suscita nevoia apartenenţei de cineva.
Tatăl nostru este un Dumnezeu care Se deschide
şi Se descoperă permanent şi în multiple feluri.
Este misterul pe care-l numim Trinitate. Unitrinitatea
este misterul care, într-adevăr, nu se poate explica,
mai ales în lumea noastră pragmatică. Dar Acest
„Unul”  presupune permanent o relaţie cu altul
asemenea Lui, precum şi cu spaţiul înconjurător,
opera iubirii Sale. Prin Trinitate se descoperă
dimensiunea iubirii. Şi atunci ne vom da seama că
Dumnezeu suferă din cauza neputinţei noastre
de a iubi. Dumnezeu nu vrea să facă rău pentru
că în El nici nu există noţiunea de rău, de aceea
El nu este autorul răului, însă, din păcate,  este
rănit de acesta.

Umanitatea lui Iisus
ne descoperă divinitatea Lui

Se vorbeşte de o morală creştină, însă cred
că iubirea  înglobează întreaga morală. Iubeşte şi
fă orice vrei, zicea un înţelept. Prin Iisus putem
accede la Dumnezeul-Iubire, acel Dumnezeu
trinitar. Cel care liberează pe oameni din superstiţii,
exoterism, mituri este Iisus Omul-Hristos. Cu El nu
mai trebuie făcută distincţie între sacru şi profan.

Sacrul şi profanul sunt nişte noţiuni spaţiale.
Avem tendinţa să zicem că aici este sacru, acolo
nu mai este. Deci  totul este sacru pe de o parte,
sau totul este profanat de profan. Cultul, riturile
sunt, bineînţeles, indispensabile, sunt hristice şi
pot apropia pe oameni de Dumnezeu. De aceea
Ortodoxia pune mare accent pe cult, pentru a
apropia Teologia de Mistagogie şi de Filocalie.
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  Piaþeta Primãriei a devenit
neîncãpãtoare pe mãsura ce se apropia
momentul deschiderii oficiale a

manifestãrilor, invitaþi, cetãþeni ºi turiºti
aºteptând nerãbdãtori acest eveniment.
Dupã intonarea Imnului de stat al
României, primarul oraºului – Doamna
Floarea Ivanof, împreunã cu Domnul
prefect Neculai Olaru, au trecut în
revistã garda de onoare constituitã cu
acest prilej, declarând deschise
manifestãrile prilejuite de aniversarea
a 600 de ani de la prima atestare
documentarã ºi trei secole de
civilizaþie urbanã a oraºului
Tg.Ocna.

Punem aici un accent
deosebit pe cuvântãrile care-au
demarat festivitãþile, deoarece
acestea dezvãluie cititorilor un
larg evantai al sentimentelor, mai
ales ale acelora din afara oraºului,
despre oraº.

„Motorul festivitãþii“, aºa
cum adesea a fost supranumitã
pe toatã perioada evenimentelor,
Doamna Primar Ec. Floarea
Ivanof a moderat cu eleganþã
ºi pasiune desfãºurarea progra-
mului, mai ales cel de joi seara,
despre care vom vorbi pe larg în
continuare.

Întâi, dupã prezentarea
invitaþilor, se cuvenea sã se

înalþe cãtre cer rugã de mulþumire
pentru toate binefacerile primite de la
Dumnezeu cel puþin pentru perioada
celor 600 de ani de atestare docu-
mentarã a oraºului. Slujba de Tedeum,
sãvârºitã de preoþii prezenþi, a legat
pãmântul de cer, pe cei din Piaþa
Primãriei cu Dumnezeu, cuvântul
pãrintelui Vasile Panþiru pecetluind
aceastã comuniune:

„Preacucernici pãrinþi, onoraþi
invitaþi ºi onorate oficialitãþi, permi-
teþi-mi sã transmit doar un mesaj, o
binecuvântare pe care Dumnezeu deja
ne-a dat-o prin aceastã rugãciune,
pentru evenimentele ce se vor desfãºura
în oraºul nostru în aceste zile.

ªtim cã întotdeauna lucrul tãu
trebuie sã-l începi ºi sã-l faci cu
Dumnezeu. De aceea am dorit ºi noi
sã fim aici, la invitaþia Primãriei
oraºului, pentru o rugãciune ºi o
binecuvântare de la Dumnezeu de
care avem nevoie permanent în viaþa
noastrã. Vã aducem binecuvântarea
de la Centrul nostru Eparhial ca sã
fim sub ocrotirea lui Dumnezeu de
care avem nevoie în fiecare zi a vieþii
noastre.

Dorim ca tuturor celor care
vor participa ºi celor care s-au ostenit

pentru desfãºurarea acestor evenimente
sã le dea Dumnezeu multã sãnãtate
ºi putere pentru ca,  în continuare,
oraºul nostru sã fie un centru de
culturã, un centru de spiritualitate.
Un centru în care viaþa noastrã sã
se finalizeze ºi în alt plan decât în
cel material. ªtim cã Târgu-Ocna a
avut asemenea tradiþii, ºtim cã aici
s-au nãscut ºi au trãit oameni de valoare,
oameni de culturã, oameni de carte,
oameni de Bisericã. De aceea, rugãm
pe Bunul Dumnezeu ca, în continuare,
sã-ªi reverse din harul Sãu ºi sã reuºim
sã ducem la împlinire mãcar ceva din
cea ce ne-am propus. Mereu în Târgu-
Ocna, în oraºul nostru, existã o
colaborare între unitãþile ºi factorii
de decizie, Primãrie, Bisericã, ªcoalã
ºi am vrea sã amintim cã urmarea
acestei colaborãri este deja cunoscuta
revistã numitã «Sarea pãmântului»
pe care vã îndemnãm ca, ori de câte
ori apare ºi o primiþi, sã o citiþi, pentru
cã acolo gãsiþi lucruri interesante.

Încã o datã, în numele tuturor
preacucernicilor pãrinþi, din partea
Bisericii vã adresãm cuvânt de
binecuvântare, sãnãtate ºi la mulþi ani!

Dumnezeu sã vã binecu-
vânteze!“

Târgu-Ocna: 600 de ani de atestare documentarã
(urmare din p. 1)
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Doamna Primar Floarea

Ivanof a deschis apoi seria
cuvântãtorilor printr-o apreciere de
suflet asupra impor-
tanþei  credinþei  în
dãinuirea neamului:

„Sperãm ca aceste
zile sã se desfãºoare în
condiþii, aºa cum a zis ºi
pãrintele Vasile Panþiru,
dintre cele mai bune.
Bineînþeles cã nimic nu
se face fãrã ajutorul lui
Dumnezeu.

Aº spune aici o pildã
pe care am auzit-o
foarte curând, dar care
cred cã ne convinge pe
toþi. Se spune cã cineva
i-a pus o întrebare unui copil: Îþi dau un
mãr  dacã-mi spui unde se aflã
Dumnezeu! ªi copilul a rãspuns foarte
înþelept: Vã dau eu douã, sã-mi spuneþi
unde nu se aflã Dumnezeu! Aceasta
este o   pildã pe care am auzit-o chiar în
ultimele zile ºi care m-a impresionat
profund, pentru cã un rãspuns de copil
a putut fi atât de înþelept.“

Primul invitat la microfon a fost
ilustrul om de culturã ºi de arme,
General Dr. Vasile Jenicã Apostol,
care a semãnat înflãcãrat seminþele
patriotismului de care aveam cu toþii
nevoie pentru dãinuire peste veacuri:

„Sunt onorat ºi emoþionat în acelaºi
timp, onorat pentru invitaþie ºi emoþionat
pentru cã primii ani din viaþã mi-am
petrecut în aceastã zonã. Aici am
cunoscut emoþiile admiterii la liceu,
aici am urmat primul an de liceu ºi am
revenit aici de fiecare datã cu mare
plãcere.

Având în vedere cã este profesorul
Stoica prezent ºi probabil va lua
cuvântul ºi am discutat, eu mã voi referi
doar la câteva aspecte de ordin militar,
pentru cã aici, în aceastã zonã, cetãþenii
de pe meleagurile acestea au trãit
unele dintre cele mai mari frãmântãri
ºi au fãcut cele mai mari sacrificii pentru
ca România sã rãmânã o þarã.

Pentru a nu fi patetic, voi încerca
sã intru în subiect ºi sã subliniez faptul
cã este cazul ºi cred cã se cuvine ca
în aceste momente de adâncã semni-

ficaþie patrioticã pe care reuºiþi sã le
creaþi, sã ne înclinãm cu veneraþie în
faþa ostaºului român din toate timpurile

pentru demersul sãu istoric legendar de
pãstrare a independenþei ºi suveranitãþii
þãrii, a integritãþii teritoriale, a înseºi
fiinþei naþionale a poporului român.

Ostaºul român din toate timpurile –
ºi când mã refer la ostaº, mã refer la
toþi bãrbaþii þãrii apþi pentru a purta o
armã în mânã, nu numai la cei care erau
activi – indiferent de mediul social din
care provenea, indiferent de orientãrile
ºi convingerile lui politice, în momentul
când þara era în primejdie ºi îl chema
pentru a o apãra, atunci când depunea
jurãmântul de credinþã faþã de patrie,
uita de orice alte interese ºi îºi concentra
întreaga atenþie ºi-ºi dedica întreaga
fiinþã, inclusiv viaþa, pentru apãrarea
þãrii.

Ostaºul român din toate timpurile a
înþeles cel mai bine cã arcul carpatic nu
este o linie de demarcaþie a pãmântului
românesc, aºa cum au încercat unii
de-a lungul istoriei sã ne convingã, ci el
a înþeles foarte bine cã arcul carpatic
este coloana vertebralã a pãmântului
românesc. Aºa se explicã faptul cã
ostaºul român ºi-a dat viaþa pentru
apãrarea Carpaþilor, mai ales în aceastã
zonã a noastrã, pentru cã altfel
rãmâneam fãrã þarã. Astãzi nu mai eram
aici, cei care suntem, ºi nu mai puteam
sã facem astfel de manifestãri, sã trãim
liberi ºi independenþi.

Aceastã zonã s-a situat, se situeazã
ºi se va situa întotdeauna, atât timp
cât va exista pãmântul, pe una dintre

cele mai importante direcþii strategice
în orice conflict militar care ar putea
avea loc. De aceea aici au fost unele

dintre cele mai crâncene lupte ºi bãtãlii.
Dacã zona Târgu-Ocna ºi Oituz nu are
un mausoleu, am spus ºi la Oituz acest
lucru, nu înseamnã cã importanþa
acþiunilor de luptã, dimensiunea celor
militare ar fi fost de mai micã amploare,
de mai micã însemnãtate decât cele
de la Mãrãºti ºi Mãrãºeºti. Aºa cum am
mai spus, poate sunt unii care m-ar
critica pentru aceastã afirmaþie. Suntem
în mãsurã sã le aducem argumentele
ºtiinþifice necesare ºi ele constau în

faptul cã cea mai lungã perioadã în
care s-au dus acþiuni de luptã în Primul
Rãzboi Mondial a fost zona Oituz ºi
zona Târgu-Ocna. Aceste douã trecãtori,
trecãtoarea de pe Valea
Trotuºului ºi trecãtoarea de pe



Nr. 3 / iul-sept 2010 SAREA PÃMÂNTULUI6

Valea Oituzului conferã zonei o
importanþã strategicã deosebitã.
Aici, în Primul Rãzboi Mondial,

acþiunile militare au debutat în prima
decadã a lunii octombrie 1916 ºi au þinut
aproape un an, iar în unele locuri izolate

ºi mai mult. Nicãieri în þarã nu s-a
întâmplat aºa.

Pentru cei care fac educaþia tinerei
generaþii, sã ºtie cã aici au luptat bunicii
ºi strãbunicii noºtri. Erau cu ochiul
spre inamic pe toate culmile acestea,
Mãgura, Vrânceanu, Coºna ºi toate
celelalte înãlþimi. Iar în spate ºtiau

cã au nevestele ºi copiii care lucrau
atunci când pãrinþii lor luptau cu frontul
spre inamic. Ei fãceau tranºee pentru o
eventualã retragere fortuitã pe alte
aliniamente. Dacã mergem pe toate
aceste înãlþimi din localitãþile din
apropierea noastrã, la Brãteºti, la
Caraclãu, la Bârsãneºti ºi oriunde doriþi
ºi dincolo pânã în codrul Carpaþilor,

este totul plin de tranºee care sunt
martori ºi acum ale acestor vibraþii
patriotice ale poporului manifestate
prin devotamentul fãrã margini.

De asemenea, în aceastã zonã, ºi
aº vrea sã se ºtie, au luptat cu cea mai
mare abnegaþie regimente de moldoveni
– nu vreau sã fac nici un fel de disen-
siuni, fiecare a fost prins în zona în care
ºi-a desfãºurat activitatea la pace –.
Aici s-a acoperit de glorie Regimentul
27 Infanterie Bacãu, Regimentul 15
Piatra Neamþ în care s-au încadrat
foarte mulþi rezerviºti din zonã ºi din alte
pãrþi. Aici avem repere istorice ºi fapte
de eroism demne de remarcat ºi de
reþinut de întreaga populaþie tânãrã.
Dacã mergem pe Valea Trotuºului, ne
gândim cã în zona Palanca un mare
patriot, Emil Rebreanu, a fost spânzurat
pentru cã a refuzat sã tragã cu artileria
în fraþii sãi români. Când a fost învãþat
de colegi sã spunã celor care-l judecau
cã s-a rãtãcit pe timpul nopþii, a refuzat
cu demnitate ºi a declarat: Eu nu pot sã
trag în fraþii mei români! Mai jos, pe

Dealul Chinului, undeva pe lângã
Comãneºti, marele muzician Mihail
Jora, care putea sã scape de serviciul
militar, având probleme medicale, a
cerut sã lupte ºi a fost rãnit grav. Aici,
la Târgu-Ocna, dau numai câte un
exemplu ca sã nu abuzez de timpul
dumneavoastrã, este o stradã, Ion
Grãmadã. Aº vrea sã ºtiþi cã acest Ion

Grãmadã a fost un intelectual de înaltã
marcã. Provenea din Bucovina, din
partea ocupatã de Imperiul Habsburgic.
A venit voluntar, era absolvent al unei
Facultãþi din Cernãuþi, doctor în istorie
la Viena ºi a venit în þarã clandestin, a
trecut frontiera, s-a încadrat în Armata
Românã. L-au încadrat ai noºtri
profesor de istorie la Mânãstirea Dealu.
A plecat de acolo, a fãcut o ºcoalã
de ofiþeri ºi a murit aici. ªi a fost
înmormântat în poiana Vrânceanu. A
murit la Cireºoaia. Exemple ar putea
fi mult mai multe, sunt nenumãrate:
mai jos spre Oituz, Peneº Curcanul,
cel care a luptat în Rãzboiul de
Independenþã, în vârstã fiind, când a
vãzut Regimentul de la Vaslui trecând
cu fanfara pe Frontul de la Oituz, cu
lacrimi în ochi a mers la comandant, a
cerut tuturor autoritãþilor sã fie înrolat
în armatã ºi a luptat la Oituz ºi acolo
unde a fost Regimentul lui. A murit la
78 de ani, ca militar activ.

Avem eroi cu care ne putem
mândri ºi care constitue pentru noi, ºi

trebuie sã constituie, exemple de dãruire
ºi eroism.

N-aº vrea sã vã þin mai mult. Vreau
doar, pentru cã acum sunt unele discuþii
în legãturã cu Armata Românã, cu
capacitatea ei de apãrare, eu, ca ostaº,
sunt convins cã poporul român, în caz
de nevoie, îºi va gãsi resursele
necesare pentru a-ºi apãra þara

Târgu-Ocna: 600 ani de atestare documentarã
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ºi pentru a îndeplini porunca
strãmoºilor. Pentru cã ei, când
ne-au lãsat drept moºtenire

þara, ne-au lãsat ºi porunca sacrã
transmisã din generaþie în generaþie de
a o apãra cu orice sacrificiu ºi de a o
transmite generaþiilor viitoare liberã,
independentã ºi suveranã. Astfel încât
România sã existe mereu pe verticala
timpului ºi a dãinuirii. Vã mulþumesc!“

La cuvânt a fost invitat Domnul
Profesor Corneliu Stoica, mare istoric
ºi osârduitor cercetãtor al vremurilor, al
cãrui demers istoric îl prezentãm în
continuare:

„Dupã cuvântarea atât de
pasionalã fãcutã de Domnul General
Vasile Apostol, mie îmi vine sarcina de
a evoca destinul unui oraº care poate
nu ºi-ar    fi sãrbãtorit astãzi meritata
vârstã      dacã nu ar fi existat pasiune,
interes pentru a cerceta rãdãcinile
localitãþilor, oraºelor de pe Valea
Trotuºului. Puþine localitãþi, cu siguranþã
puþine oraºe din România se pot mândri
cu asemenea vârstã. N-am sã intru în
amãnunte pentru cã existã o carte care
vã poate oferi destule amãnunte despre
destinul acestui oraº. Însã vã fac doar
puþine consideraþii în ceea ce înseamnã
sã redescoperi un oraº. Aºa cum poate,
cu decenii în urmã, nu se ºtia deloc.
Mi-aduc aminte cã acum aproape trei
decenii, când m-am hotãrât sã schimb
Valea Regilor cu Valea Trotuºului, nu
se ºtia aproape nimic despre Târgu-
Ocna ºi nici despre Valea Trotuºului,
în general. Erau foarte puþine cãrþi ºi
foarte puþine aprecieri cu privire la
vechimea acestor locuri. Mi-aduc
aminte cã istoricii ºi lucrãrile care
existau în acea vreme socoteau
aceastã zonã aproape nelocuitã, lucru
care m-a frapat foarte mult, deoarece
descoperirile arheologice tot mai
numeroase dovedeau o existenþã
continuã pe aceste locuri de cel puþin
cinci milenii. În momentul în care m-
am hotãrât sã mã apropii mai mult de
ceea ce însemna Valea Trotuºului ca
identitate geograficã ºi istoricã, am
avut ºansa sã descopãr cã lucrurile
stau cu totul altfel. ªi aºa s-a nãscut
aceastã fascinaþie pentru localitãþile
acestei Vãi.

Acum doi ani, Bacãul ºi Târgu-
Trotuº ºi-au sãrbãtorit cei ºase sute de
ani de atestare. Târgu-Ocna le urmeazã
îndeaproape. Aºezãrile din ceea ce a
fost cândva domeniul Ocnei dateazã
cu certitudine de la începutul secolului
al XV-lea. De ce este important sã ºtim
de ce se comemoreazã un oraº? Pentru

cã un istoric celebru de altfel, Fernando
Braudel, spunea cã oraºele sunt de fapt
modernitatea spre care tinde lumea,
generatoarele întregului timp al istoriei.
De fapt, în oraº este viitorul. Aici este
întregul mecanism care poate face viaþa
omului mai bunã. Depinde însã cum va
ºti sã o gestioneze.

Târgu-Ocna apare atestat la 1410,
dar cu certitudine exista cu mult timp
înainte. De-alungul celor ºase secole de
atestare, cel puþin douã stadii sunt bine
documentate. Cea de sat, timp de
aproape trei secole ºi de târg ºi oraº, în
ultimele trei secole. Poate momentul de
glorie al oraºului a fost secolul al
XVIII-lea când Târgu-Ocna ajunsese
al doilea oraº al Moldovei dupã Iaºi,
ca populaþie. Un secol în care oraºul
crescuse teritorial de unsprezece ori ºi
demografic de aproape trei ori. Deci
fusese o dezvoltare fulminantã. Secolul
al XIX-lea este un secol de progres
continuu, când se înfiinþeazã instituþii,
când se iau iniþiative economice
importante. Dacã ar fi sã ne referim la
perioada de glorie a oraºului, cu
certitudine asta ar fi epoca de aur, la

belle epoque. Sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al
XX-lea este perioada în care probabil
s-a scris cel mai mult, s-a vizitat intens
aceastã localitate, e perioada în care
Târgu-Ocna devine staþiune balnearã,
este perioada în care este vizitatã de
suverani, de artiºti, de scriitori, perioada
în care s-a scris enorm de mult despre
aceastã localitate. ªi atunci ne punem
întrebarea: De ce? Sau ce vedeau
aceºtia atunci când veneau sã viziteze
Târgu-Ocna? Dintotdeauna pitorescul
locurilor care a atras ca un magnet pe
toþi ºi toþi au scris extraordinar de
frumos. N-am timp sã vã spun câþi
scriitori sau câþi pictori au fost încântaþi
de peisajul din aceastã zonã. Vã pot
doar aminti cã pictorului Gheorghe
Petraºcu îi plãcea sã picteze la Gura
Slãnicului ºi a lãsat câteva tablouri
extraordinar de frumoase.

Perioada interbelicã a fost o
perioadã de refacere, dupã ce, în
Primul Rãzboi Mondial, Târgu-Ocna
devenise un oraº martir, distrus aproape
în întregime. Dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, a urmat o altã perioadã. De
altfel, oraºul a avut perioade de progres,
regres, este ºi firesc în evoluþia unui oraº.

Câteva lucruri fac din Târgu-Ocna
un loc atractiv. Este oraºul care deþine
multe recorduri pe plan naþional. Treptat,
treptat am încercat ºi am tot adãugat
câte un record în aceastã privinþã. Primul
centru de exploatare a sãrii din Moldova
din secolul XV, cu sare exploatatã pe
trei continente. Primul funicular din
România construit de Anghel Saligny,
la 1885. Prima sondã de foraj mecanic
din România ºi a treia din lume, dupã
Statele Unite ºi Canada, realizatã la
Poeni de o companie francezã, în 1861.
ªi pentru cã se vorbea de spiritualitate,
oraºul cu cele mai multe biserici, oraºul
cu biserici la trei niveluri ºi, bineînþeles,
am putea adãuga multe endemisme în
ceea ce priveºte flora localã.

Ca o concluzie, un oraº care adunã
ºase secole de existenþã, care are un cadru
de o frumuseþe extraordinarã, care
dovedeºte o spiritualitate extraordinarã,
vatrã a unor personalitãþi deosebite, nu
poate decât spera la prospe ritate,
progres ºi un viitor mai strãlucit.



Nr. 3 / iul-sept 2010 8 SAREA PÃMÂNTULUI

Vã mulþumesc!“
Din partea Prefecturii

Bacãu, a   luat cuvântul Domnul Prefect
Neculai Olaru. Iatã urarea de bucurie a
Domniei Sale:

„Bunã seara, tuturor! Onoarea o am
eu, sunt onorat pentru faptul cã mã aflu
în mijlocul dumneavoastrã. Dupã lecþia
de istorie a celor doi antevorbitori, a
Domnului General ºi a Domnului Profesor,
îmi este foarte greu, deºi îmi pregãtisem
ºi eu un discurs scris pe care nu-l mai
abordez, pentru cã aºa trebuie sã fac.

Sunt onorat pentru cã particip la
acest eveniment, pentru cã sunt în
mijlocul dumneavoastrã. Sunt onorat cã
o cunosc pe Doamna Primar Ivanof ºi
nu numai pe Dânsa, ºi pe ceilalþi colegi
ai Dânsei de mai mulþi ani în acest
loc binecuvântat de Dumnezeu, plin
de istorie, aºa cum s-a subliniat mai
înainte atât de frumos. Cred cã cei care
locuiesc aici trebuie sã se simtã
norocoºi.

Nu-mi rãmâne decât sã vã urez
ca aceste zile sã le petreceþi frumos, în
armonie ºi cã ceea ce se întâmplã în

ultimii doi sau trei ani sã constituie un
parcurs care sã nu se opreascã niciodatã,
ci sã continuie, fiind ºi prilejuit de acest
eveniment de prãznuire, de celebrare
a anilor care vor fi din ce în ce mai
încãrcaþi. Vã mulþumesc ºi vã doresc zile
frumoase!“

Urmeazã la cuvânt Domnul Silviu
Bondor, Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Bacãu:

„Sunt onorat sã mã aflu astãzi în
mijlocul dumneavoastrã ca sã partici-
pãm împreunã la un eveniment ce are
conotaþii deosebite. O existenþã de 600
de ani a oraºului Târgu-Ocna atestatã
documentar este un fapt de excepþie,
care impune în primul rând un scurt
parcurs istoric.

Prima atestare documentarã a  vetrei
localitãþii o regãsim în 15 martie 1410,
într-un document emis de Alexandru cel
Bun, în care se menþioneazã satul
Stoeneºti, vechea denumire a localitãþii
Ocna. Satul cu actuala denumire Ocna
apare   în documentele vremii 150 de  ani
mai târziu, la 18 ianuarie  1599. Istoricii
susþin însã cã aceste meleaguri au o

existenþã milenarã. Sãpãturile
arheologice efectuate în secolul
trecut au scos la ivealã
documente ale locuirii regiunii
datând din paleoliticul superior.

Cea mai importantã descoperire
arheo- logicã din zonã este
cetatea arheologicã de la Titelca-
Tiseºti care a aparþinut perioadei
lui Burebista-Decebal.

Având parte de o aºezare
geograficã favorabilã ºi de rezerve
economice, în general aceea de
sare, satul Ocna a devenit târg în

Târgu-Ocna: 600 ani de atestare documentarã
timpul domniei lui Mihai Racoviþã, în jurul
anilor 1700. Se poate afirma cã Târgu-
Ocna a fost o prezenþã foarte constantã,
vie în istoria noastrã.        A fost martora
apariþiei primelor         aºezãri umane în
aceastã regiune, apoi        a participat
activ la toate evenimentele     de rãscruce
ce au marcat istoria românilor.

Oraºul Târgu-Ocna este însã mai
mult decât o paginã de istorie
neîntreruptã, este expresia identitãþii
noastre naþionale. Este oraºul cu cele
mai multe biserici ºi monumente
istorice, multe dintre ele datând de
asemenea din Evul Mediu. Locuitorii
oraºului se pot mândri cu câteva
recorduri naþionale pe care le deþine
începând cu secolul XV, este primul ºi
singurul centru de exploatare a sãrii
din Moldova. Aici a fost prima sondã
de foraj din România în 1861, primul
funicular din þarã realizat în 1885.
De Târgu-Ocna sunt legate ºi numele
a numeroase personalitãþi ale culturii
ºi ºtiinþei, dintre care aº aminti pe
Costache Negri, scriitor ºi om politic,
Gheorghe Petraºcu, pictor, Mihai Jora,
compozitor, Ion Frunzeti, critic etc. De
asemenea, aceste fapte care existã
sunt mai mult decât relevante. Ajutatã
de o geografie generoasã ºi mai ales de
oameni care au sfinþit locul, Târgu-Ocna
a devenit o emblemã a judeþului, un loc
simbol cu care sã ne mândrim. Panait
Istrati, marele scriitor român, un autentic
iubitor al naþiei româneºti, spunea:
„Existã oameni frumoºi, suflete alese pe
care Dumnezeu îi trimite în lume în
zilele Lui de sãrbãtoare“. Aº completa
spunând cã, alãturi de astfel de oameni,
existã locuri frumoase, binecuvântate de
Dumnezeu, care ne sunt date spre bucuria
ºi înãlþarea noastrã spiritualã. Târgu-
Ocna este un astfel de loc.

Acum, la ceas de bogatã aniversare,
îi dorim sã rãmânã de strajã pe Valea
Trotuºului veacuri multe de aici înainte,
iar locuitorilor le doresc sã rãmânã
aceiaºi oameni frumoºi, generoºi, cu
sufletul ºi cu mintea înaripate.

Vã rog sã primiþi din partea
mea personalã ºi a Consiliului
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Judeþean        cele mai sincere
salutãri, multe felicitãri   pentru

ceea ce faceþi ºi vã asigurãm cã noi,
Consiliul Judeþean, vã vom sta    alãturi
în absolut toate proiectele frumoase pe
care vreþi sã le faceþi în acest minunat
oraº.“

Dupã aceste rostiri de duh ºi de
bucurie, Doamna Primar Floarea Ivanof
a prezentat medalia aniversarã ºi
diploma jubiliarã „Târgu-Ocna – 600
de ani de atestare documentarã“ ce
au fost înmânate unora dintre distinsele
personalitãþi invitate la aceastã mãreaþã
sãrbãtoare a oraºului.

Medalia aniversarã cu ocazia
comemorãrii a 600 de ani de atestare
documentarã a oraºului Târgu-Ocna
are pe faþã portretul lui Alexandru cel
Bun, domnind între 1400-1432, pentru
cã din timpul domniei lui este atestarea
documentarã a vechimii oraºului. Pe
verso este clãdirea Primãriei oraºului
cu anii 1410-2010, 600 de ani de
atestare documentarã.

Au primit diploma jubiliarã ºi
medalia aniversarã urmãtorii: Neculai
Olaru, prefect al judeþului Bacãu,
Constantin Scripãþ, subprefect, Tudoriþa
Lungu, Silviu Bondor, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean, Berca Gabriel,
senator ºi preºedinte al P.D.L. Bacãu,
Vasile Nistor, senator, Valerian Vreme,
deputat, Vasile Gherasim, deputat, Adrian
Popescu, deputat, Mihai Banu, deputat,
Radu Cãtãlin Mardare,  senator,  Eugen
Ochenatu, consilier judeþean, Constantin
Avram, preºedinte al Parti- dului Conser-
vator, Constantin Florian, Viceprimar de
la Oneºti, Vasile Humulescu, consilier,
Daniela Teodora Biri, consilier judeþean,
Maricica Coºa, consilier,
Florin Ilieº, consilier
judeþean, colonel Paul
Valerian Timofte,  preºe-
dintele Asociaþiei Cultul
Eroilor  Bacãu, general
Vasile Apostol, colonel
Gheorghe Pavel, colonel Ioan
Petrescu, preºedintele
Asociaþiei Cultul Eroilor,
filiala Târgu-Ocna,
locotenent-colonel Constantin
Bãdiþã, Jandarmeria Bacãu,
colonel Gheorghe Stan,

Jandarmeria Bacãu, preot Vasile Panþiru,
protosinghel Claudiu Constantin Panþiru,
preot Paul Vamanu, preot Cristian
Mazilu, preot Nichita Dãnuþ, preot Petru
Roncea, preot Ilie Valentin, preot Ioan
Purcaru, profesor Corneliu Stoica,
Gheorghe Necuþescu. D e
asemenea ºi consilierii locali: Cristian
Antohe, Liliana Barna, Mircea Petre
Brumã, Petriºor Chelaru, Vasile Cristea,
Constantin Ferchiu,
Eugenia Dumi- traºcu,
Valentin Mazilu, Mihai
Rusu, ªtefan ªilohi,
Teodora ªotcan,
Costache Nuþu.

Au mai primit di-
ploma ºi medalia domnul
doctor Adrian Cotârleþ,
general Mihai
Simionescu ºi comisar
ºef Vasile Opriºan.

Deasemenea, nu-l
putem trece cu vederea
pe domnul colonel
Gheorghe Pavel care a avut
urmãtoarea inter-venþie în momentul
primirii diplomei ºi a medaliei:

„Preacinstiþi ºi vrednici de laudã
participanþi, dacã aº fi trãit între cele
douã Rãzboaie Mondiale, i-aº fi spus
Doamnei Primar, în loc sã-i urez ce
se ureazã în mod obiºnuit, i-aº ura sã
rãmânã în marginile acestei frumoase
tradiþii a acestui oraº, un oraº cu o
istorie extraordinarã. Domnul
General ne-a vorbit atât de frumos
despre importanþa oraºului Târgu-
Ocna pentru istoria þãrii noastre ºi
pentru dãinuirea acestei þãri, pentru
trãinicia ei în istoria lumii. Dacã

Târgu-Ocna, ºi Caºinul, ºi Coºna nu
ar fi rezistat ºi nu s-ar fi fãcut zid de
netrecut pe aceste meleaguri,
Makensen îi scria soþiei sale cã «în
douã sãptãmâni, cu ajutorul lui
Dumnezeu, vom bea cafeaua la Iaºi».

Târgu-Ocna are un rol în istorie
deosebit de mare. Mã bucur cã Doamna
Primar, consilierii ºi toþi cei care au
participat la realizarea acestor evenimente

sunt în marginile acestor tradiþii ºi în
marginile acestui efort deosebit de a
rãmâne în istorie. La mulþi ani, Târgu-
Ocna, la mulþi ani, Consiliului ºi Doamnei
Primar. Sãnãtate!“

În numele tuturor cetãþenilor oraºului
au fost înmânate o diplomã ºi o medalie
celei mai în vârstã persoane a oraºului,
doamna Aglaia Ciobanu, care, pe 23
ianuarie 2010, a împlinit 100 de ani.

Doamna Aglaia Ciobanu a spus
celor prezenþi cã este mamã a 5 copii,
are 7 nepoþi, 4 strãnepoþi ºi un strã-
strãnepot. A fost casnicã ºi, împreunã
cu soþul sãu, ºef de post la jandarmi, a
participat la construcþia monumentului
de pe muntele Mãgura.

Pentru cã tot ce se întâmpla în
piaþetã era sub semnul petrecerii, cea
mai vârstnicã persoanã a þinut sã
fredoneze câteva frânturi din melodia
popularã „Ciobãnaº cu trei sute de oi”,
fiind aplaudatã la scenã deschisã de cei
prezenþi.
   Manifestãrile au continuat odatã cu
lãsarea serii, cu defilarea gãrzii de
onoare, moment trãit cu emoþie de toþi
cei prezenþi, unii dintre aceºtia
urmãrind pentru prima datã o
asemenea acþiune.
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Cea de-a doua zi a manifestãrilor
a debutat cu simpozionul  „Tg. Ocna
–  600 de ani de la prima atestare
documentarã ºi trei secole de

civilizaþie urbanã“, acþiune  la care au
participat istorici,  oameni de culturã ºi artã
din judeþul nostru, profesori, elevi ºi un
numeros public.

Dupã cuvântul de deschidere
al simpozionului, rostit de domnul
COSTACHE NUÞU - viceprimarul
oraºului, au urmat discuþii ºi dezbateri
care au avut ca temã centralã istoria
oraºului în cei peste 600 de ani de la
prima atestare documentarã ºi cele trei
secole de civilizaþie urbanã.

În cuvântul sãu, profesorul VILICÃ
MUNTEANU - director al Arhivelor
Naþionale, Filiala Bacãu, aratã ca istoria
oraºului Tg. Ocna este indispensabil
legatã de istoria celorlalte localitãþi
de pe Valea Trotuºului, oraºul având o
istorie zbuciumatã.

În condiþiile grafice, cartea
profesorului Stoica face cinste oraºului,
autorului ºi editorului.

Domnul conferenþiar doctor
IOAN DÃNILÃ de la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacãu a fãcut
aprecieri cu privire la personalitãþile istorice
ºi culturale care îºi leagã numele de oraºul
Tg. Ocna, exemplificând pe Vasile
Alecsandri, cel care este revendicat de
cãtre bãcãuani ca fiind nãscut acolo, dupã
cum însuºi poetul precizeazã, în anul  1865,
ºi de Tg. Ocna, dupã cum aratã George
Cãlinescu în „Istoria literaturii române“ cã

s-ar fi nãscut „spre munþii Ocnei,
la poalele Mãgurii... deci la Tg.
Ocna” !

O altã idee pe care þin sã o
prezint vizeazã toponimele, sens
în care sunt curios sã vãd cum au
evoluat denumirile aceleiaºi
localitãþi, succesiunea toponimelor
ºi, poate, vom stabili un crâmpei
de istorie localã ºi din acest punct
de vedere.

În cadrul simpozionului
a fost lansatã cartea „Istoria
ilustratã a oraºului Tg. Ocna
din cele mai vechi timpuri
pânã la 1918“ a profesorului
Corneliu Stoica. Vorbitorii au
fãcut aprecieri cu privire la cartea
lansatã ºi însemnãtatea ei în
cunoaºterea    istoriei      oraºului.
Profesorul VILICÃ MUNTEANU
spune cã „nu putem vorbi despre
carte fãrã a vorbi despre istoria
oraºului  ºi nici despre oraº fãrã a
vorbi despre carte ! Aceastã nouã
apariþie face cinste oraºului,
autorului ºi editorului.....”

La rândul sãu, domnul
CORNEL GALBEN - publicist
din Bacãu - a vorbit despre cartea
lansatã, arãtând între altele cã în
volum existã o componentã
dedicatã personalitãþilor oraºului ºi
ar fi fost încântat dacã ar fi fost
invitate la acest eveniment
asemenea personalitãþi care au
plecat din Tg. Ocna, care fac
cinste oraºului ºi care mai sunt în
viaþã“.
       Doamna ECATERINA
CREÞU,  profesor la Univer-
sitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacãu  are cuvinte de laudã la
adresa autorului, precizând cã
lucrarea lansatã „a fost apreciatã
de mediile academice, este unicã
în Europa prin modul în care
abordeazã realitãþile unui bazin
hidrologic.”  Cartea are
multe imagini, vom trãi o

Activitãþile care au urmat
defilãrii gãrzii de onoare au avut

o încãrcãturã aparte. Pe scena din
piaþeta primãriei, pregãtitã special pentru
aceastã searã, mobilatã cu scaune, au
urcat membrele orchestrei
„ARPEGGIONE“ din Bucureºti.
Prezenþa pe scena manifes- tãrii de la
Târgu Ocna a unei orchestre de muzicã
clasicã a demonstrat faptul cã publicul
avizat de pe Valea Trotuºului este dornic
de astfel de concerte, dar ºi inspiraþia
Doamnei primar Floarea Ivanof, în
alegerea unui altfel de segment cultural,
omis cu alte ocazii.
       Cu o sonoritate amplã, Orchestra
„ARPEGGIONE“ se potr iveºte
perfect evenimentelor mari cu mulþi
invitaþi, organizate în sãli spaþioase sau
în aer liber. La noi au concertat în aer
liber,   au prezentat publicului un
repertoriu impresionant cu muzicã
ambientalã, piese celebre din lucrãri
ale unor cunoscuþi compozitori, dar ºi
canþonete, valsuri ºi tangouri, muzicã
clasicã. A   fost pentru prima datã
când am organizat  la  noi  un
asemenea eveniment, auditoriul,
divers ca vârstã ºi pregãtire muzicalã,
aplaudând îndelung prestaþ ia
orchestrei pânã spre miez de noapte.
        Desigur, manifestãrile culturale
care au urmat acestei  seri  º i
celorlalte au menþinut euforia
sãrbãtorii ale cãrei contururi s-au
creionat mai ales prin evenimentele
primei seri, o searã memorabilã prin
numãrul mare al invitaþilor ºi
participanþilor, dar ºi printr-o
încãrcãturã emoþionalã datã de
prezenþa gãrzii de onoare ºi de
concertul în aer liber al orchestrei
„ARPEGGIONE” din Bucureºti.

*
*    *
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civilizaþie bazatã pe imagine,
de aceea cartea vine ºi în

întâmpinarea   unei astfel de dorinþe.
La Tg. Ocna cartea ºi-a gãsit
totdeauna locul de cinste, putând
afirma fãrã teama de a greºi cã avem
aici un salon al cãrþii, unde cartea
lansatã astãzi ocupã un loc aparte.

Discuþiile au fost continuate de
profesorul doctor IOAN MITREA
-  istoric ºi arheolog, care aratã cã
„lucrarea este una de referinþã pentru
Tg.Ocna, dar ºi pentru judeþul
Bacãu, pentru istoria acestui þinut
zbuciumat, unde, la fiecare pas,
simþim trecutul glorios prin prezenþa
unui impresionant numãr de
monumente istorice. Cartea este
scrisã cu dãruire ºi propune o
fascinantã cãlãtorie în
trecutul unui vechi
oraº moldav.”

P r o f .
A U R E L
STANCIU -
artist plastic din
Bacãu, în cuvântul
sãu a precizat cã
„noua apariþie
valorificã aproape
toate sursele
i c o n o g r a f i c e
privitoare la istoria
oraºului. Puþine
oraºe din þarã
posedã o bogãþie
de imagini din
prima jumãtate a secolului trecut,ca
aceea a oraºului Tg. Ocna,
imagini pe care   le-am oferit autorului
ºi care se gãsesc în volumul de faþã.”

Aurel Stanciu a adus la
Tg.Ocna o importantã colecþie
de vederi de epocã pe care le-a
prezentat într-o expoziþie.

Profesorul DAN SANDU -
poet, precum ºi ALIN RADU - de
la Muzeul de istorie al oraºului Tg.
Ocna, au fãcut aprecieri laudative la
adresa cãrþii ºi a autorului.

Cu un patos debordant,
domnul GHEORGHE PAVEL  -
ofiþer în rezervã, nãscut pe aceste
locuri, a vorbit despre cartea lansatã,
considerând-o ca aparþinând unui
autor complet, care a studiat enorm
de mult pentru a gãsi istoria oraºului
ºi care meritã, din punctul sãu de
vedere, titlul de „academician”.

Domnul PAUL VALERIAN
TIMOFTE - preºedintele Asociaþiei
„Cultul eroilor“ Bacãu, prezent
la aceste activitãþi, a vorbit
despre istoria locului ºi a lansat
primul numãr al revistei „Bacãul
eroic“ - revistã de culturã, educaþie
patrioticã ºi de cinstire a eroilor, în
conþinutul cãreia pagini întregi sunt
ilustrate cu imagini reprezentative din
istoria oraºului Tg. Ocna !

      Doamna MARIA DOHOTARU,
director al Editurii „Magic Print “ din
Oneºti, acolo unde a fost tipãritã
lucrarea, spune cã aniversarea la care
participã aratã vechimea oraºelor
româneºti. Tg. Ocna este unul dintre
oraºele reprezentative pentru istoria
vieþii urbane a oraºelor din România.
„Numeroasele documente de
cancelarie domneascã, alte acte
româneºti ºi strãine din epoca
feudalã, modernã ºi contemporanã,
pãstrate în diferite arhive europene,

demonstreazã importanþa istoricã,
economicã, strategicã, culturalã,
turisticã ºi spiritualã a oraºului Tg.
Ocna”, a spus doamna Maria
Dohotaru

În acelaºi cadru a fost lansatã
ºi o altã apariþie a Editurii „Magic
Print”, cartea intitulatã „Un istoric al
Vãii Trotuºului - profesorul Corneliu
Stoica”, volum ce cuprinde aprecieri
generale, ecouri din presã, impresii ºi
recenzii ale scriitorilor, criticilor ºi
publiciºtilor bãcãuani la adresa
domnului Stoica.

Doamna primar FLOAREA
IVANOF îºi manifestã bucuria realizãrii
simpozionului ºi a lansãrii de carte în
zilele aniversare ale oraºului. „O
asemenea lucrare onoreazã oraºul
nostru”, spune în cuvântul sãu Doamna

primar, cã, deºi vine din mediul de
afaceri, ºi acum, dar ºi înainte de a
deveni primar, a sprijinit literatura,
arta, cultura ca o iubitoare ºi consuma-
toare de artã“!

Cei prezenþi la simpozion s-au
întreþinut cordial, au schimbat impresii
cu autorul cãrþii ºi au primit autografe.

Sãrbãtoarea a continuat
pe scenã. Dupa evoluþia ansamblurilor
autohtone de copii ºi tineri, a urmat
un recital al bine- cunoscutei
trupe de muzicã uºoarã din



localitate, „Euro”, care a delectat
publicul din Tg. Ocna cu

numeroase piese din repertoriul
naþional, internaþional, dar ºi propriu.

A urmat apoi ansamblul
„Ciprian  Porumbescu” din Suceava, cu
soliºtii instrumentali, vocali ºi suite de
dansuri populare, seara fiind
încheiatã cu un regal folcloric
susþinut de îndrãgita interpretã
MIOARA VELICU, pe melodiile
cãreia s-au prins într-o horã a
bucuriei cei prezenþi în piaþa
oraºului.

Pentru cele 6 perechi de
tineri care au ales sã-ºi uneascã
destinele în ziua de 21 august
2010, cea de-a treia zi a
manifestãrilor desfãºurate cu
prilejul  aniversãrii a 600 de ani
de la prima atestare documentarã ºi  trei
secole de civilizaþie urbanã a oraºului
Tg. Ocna, pe lângã semnificaþia în sine
a momentului, aceºtia au avut bucuria

ºi privilegiul de a primi, la
oficierea cãsãtoriei, de la
primarul oraºului, doamna
Floarea Ivanof, diploma
ºi medalia jubiliarã „Tg.
Ocna - 600 de ani de
atestare documentarã”.

Oficierea a avut
loc într-un spaþiu
neconvenþional, pe
scena din faþa Primãriei,
iar aceste familii vor
pãstra  la loc de cinste, în casã ºi  în
suflet, diploma ºi medalia primite, ca
pe un semn al perenitãþii neamului
românesc pe aceste meleaguri pe

unde, la moment aniversar, au trecut
ºi ei!

De altfel, un moment unic
la o aniversare cu o cifrã rotundã -

600 de ani! Aniversarea  a 700 de
ani va gãsi pe aici alte generaþii...

La lãsarea serii, pe scenã au
urcat membrii Ansamblului

„Busuiocul“ din Bacãu,
care au adus în faþa
publicului nestemate ale
folclorului moldovenesc ºi
nu numai, precum ºi suite
de dansuri populare din
diverse zone folclorice ale
þãrii noastre.

Pentru iubitorii
genu-lui, programul artistic
a continuat cu un recital al
îndrãgitei soliste de muzicã
uºoarã, CORINA CHI-

RIAC, cu melodii emblematice, dar
ºi cu noutãþi de pe cel mai
recent CD al solistei,
„Rochia de mireasã”.
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        Publicul, prezent într-
un  numãr impresionant în

piaþetã, a fost implicat apoi în
desfãºurarea unor concursuri dotate
cu premii oferite de generoºii
sponsori ai manifes-tãrilor.

Aºteptatã cu mare drag de
nostalgici, dar ºi de mai tinerii  iubitori ai
genului, evoluþia trupei „COMPACT” i-a
determinat pe cei prezenþi în piaþetã sã
se alãture  celor din formaþie ºi sã cânte
împreunã  cu ei majoritatea pieselor din
repertoriul trupei.
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   Pe finalul recitalului, exact la
miezul nopþii, o ploaie de artificii
a luminat cerul înstelat, spectacolul
asemenea unui joc de caleidoscop
încheind minunat încã o searã de
sãrbãtoare la Tg.  Ocna.

Manifestãrile de duminicã au
fost deschise de formaþii ºi artiºti
ai locului, formaþia „Vox
Harmony”, cunoscutã publicului
din apariþia pe scenã la alte
asemenea evenimente, fiind
aceea care a atras un numãr
mare de tineri.

  În continuare, programul
artistic a fost susþinut de soliºtii
vocali,
instru-

mentiºtii ºi
dansatorii de
la Ansam-
blul „Flori-
cica de la
munte“ din
P i a t r a
Neamþ.
Seara ºi
manifestãrile
prilejuite de
aniversarea a 600 de ani de atestare
documentarã ºi trei secole de civilizaþie

urbanã la Tg.
Ocna s-au
încheiat cu
evoluþia de
excepþie a
s o l i s t e i
ANASTASIA
LAZARIUC,
pe melodiile
cãreia cei
prezenþi în
numãr sem-
nificativ în
piaþetã au

dansat ºi s-au bucurat, trãind clipe
de neuitat.

Pe melodia Imnului oraºului,
compusã de autorul local  Mihai
Teleagã, Doamna primar Floarea
Ivanof a declarat închiderea
manifestãrilor.

Fie ca aceastã sãrbãtoare
neuitatã sã ne ajute a privi mai altfel
viitorul, având rãdãcinile adânc înfipte
în istoria preafrumoasã a acestor
meleaguri de vis ºi legendã ale cãrei
file neºterse au provocat evenimentul
descris mai sus.

Ca un corolar al celor
prezentate, afirmãm cã manifes-

tãri le  din acest  an au fost
deosebite din mai multe puncte de
vedere. Într-un an în plinã crizã
planetarã,  cu abil i tate º i
diplomaþie, Doamna primar
Floarea Ivanof, Consiliul local ºi
sponsorii – generoºi ca numãr, au
gãsit  resurse materiale ºi
financiare pentru a nu întrerupe
ºirul manifestãrilor desfãºurate în
anii anteriori.

Ne face o datorie de onoare
sã mulþumim sponsorilor ºi tuturor
participanþilor pentru implicarea de
care au dat dovadã pentru reuºita
acestor evenimente.
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Slujba Crăciunului, spre exemplu, ne pune în
contact cu Hristos izvorul nesecat de energie
necreată a lumii, cea a pogorârii Sfântului Duh ne
pune în relaţie cu Duhul Adevărului, dătătorul de
viaţă. Toate converg în a cunoaşte pe Dumnezeu
şi lucrarea Sa în lume. Sfântul Maxim Mărturisitorul
a spus că: „ Iisus face dumnezeieşte lucrurile
umanului şi-n acelaşi timp le face omeneşte pe
cele divine” (Ambigua).

Este, bineînţeles, folositor şi necesar studiul
exegezei ştiinţifice, însă cred că Scriptura trebuie
citită şi în manieră liberă, chiar naivă. Iar acest lucru
poate aduce o revigorare a credinţei în Iisus Hristos.

Când am fost în Franţa, între alte activităţi
întreprinse acolo, am organizat, cu Societatea
Biblică Franceză, o expoziţie a Bibliei la care au
participat cu exponate şi comunitatea evreiască
de la Paris. Expoziţia nu a fost organizată nici la
sinagogă nici la biserică, ci în saloanele elegante
ale primăriei Issy les Moulineaux (oraş satelit al
Parisului) şi s-a numit generic „Ici la Bible ” (Aici
Biblia). Am aşezat Biblia în piaţa publică ca fiecare
să caute ceea ce vrea. Rezultatul: dincolo  de o
mare afluenţă de oameni de cultură, artă, politici,
elevi, s-au vândut câteva mii de biblii şi alte lucruri
religioase (ortodoxe, catolice, evreieşti). Am
încercat, prin aceasta, o altă formă de misiune
într-o lume decreştinată.

Ca orice ştiinţă, şi experienţa trăirii Lui
Dumnezeu presupune o analiză, o sinteză. Spre
exemplu, dacă mă plimb într-un peisaj agreabil, pot
analiza şi trage concluziile mele asupra acestuia.
Acesta îmi sugerează mai multe explicaţii ale lucrurilor
bazate pe ştiinţa biologiei, geologiei, botanicii, istoriei
etc. Însă trebuie pentru aceasta să deschid ochii şi
să văd, să ating, să judec. Cam acelaşi lucru şi în
Evanghelie. Sunt extrem de multe lucruri care
trebuiesc explicate, însă  sunt liber să călătoresc în
spaţiul Scripturii şi să o înţeleg şi de manieră simplă,
nu prea sofisticat, ci doar cu înţelegerea mea  proprie.
Atunci când nu mai înţeleg, caut pe cineva care să-mi
explice. Explicaţia lui devine a cincea evanghelie,
inspirată de Duhul Sfânt. În speţă aceasta este
Sfânta Tradiţie a Bisericii, a Sfinţilor Părinţi. Sfânta
Tradiţie nu este numai amintire, ci înnoirea Duhului
Sfânt în noi. Deci Evanghelia este mereu actuală,
se actualizează, iar actualizându-o face pe Hristos
prezent în timpul nostru.

Hristos universal şi cosmic

Sfinţii Grigore de Nyssa şi Isaac Sirul spun
că dacă  combinăm rugăciunea cu iubirea vom
găsi răspunsul la întrebarea lui Hristos.
Rugăciunea trezeşte sentimentul şi sensul

invizibilului, iar acolo găsim pe Hristos-Iubire.
Înţelegem în acel timp că, la „plinirea vremii”, El nu
a venit să facă o altă religie, în panoplia religiilor
care existau pe fresca pământului atunci, ci a venit
să spună oamenilor: „încercaţi iubirea şi veţi
rezolva toate problemele relaţionale dintre voi şi
dintre voi şi Dumnezeu”. În El se găseşte întreaga
umanitate care şi-a asumat-o, nu numai natura
(firea umană), ci persoana umană în complexitatea
ei şi în comuniune cu ceilalţi. Totul este în Hristos.
Nu avem decât a deschide ochii şi a vedea aceasta.
Hristos nu a venit numai pentru un anume timp şi
un anume popor, mântuirea adusă de El este
universală şi pentru toate timpurile.

Dar Hristos universal este de asemeni şi cel
cosmic. Într-adevăr, nu există constelaţie, oricât
de îndepărtată ar fi ea, în care Hristos să nu
strălucească şi să nu fie prezent cu toată fiinţa Sa.
Amintiţi-vă de Hristosul apocalipsei care ţine
mulţime de stele în mână. Poate şi sub acest cadru,
nou, interesant, original, Îl putem aborda pe Hristos
în contextul ecumenic şi interreligios. Nu mai putem
trăi doar în polemică, polemizând, cum o făceau
gnosticii în primele trei secole ale creştinismului.
Trecem la dialog arătându-ne valorile, nu
ascunzându-le sub pământ, sau în case de fier.
Suntem chemaţi la lucru, la mişcare, la reflecţie
pentru a salvgarda creştinismul în mileniul trei.

Olivier Clément vorbea că, în afara
spiritualităţii creştine, mai sunt trei domenii spirituale
ale umanităţii. Pe fiecare trebuie să le vedem, nu
cu intenţia expresă de a le cuceri, ci doar pentru
a le studia maniera de manifestare: domeniul indo-
asiatic, care practică interioritatea, domeniul
transcendenţei semitice şi domeniul unui
„Dumnezeu Care dansează” din America de sud
şi Africa neagră. Nu avem decât a întreprinde un
dialog cu acestea asupra vieţii spirituale fără se
ne pierdem identitatea. Ne vom da seama că
ateismul, care domină lumea creştină este un
produs doar al acesteia. Îmi permit să spun că
ateismul şi teoria morţii lui Dumnezeu s-a născut în
ţările creştine. Epoca luminilor este prima moarte
a lui Dumnezeu. A doua a fost a lui Nietzche, Freud,
Marx, Lenin, Sartre etc. A treia este cea descrisă
de André Glucksmann, care spune că moartea lui
Dumnezeu s-a produs în Shoa şi în toate tragediile
secolului XX. Dar nu trebuie gândit aşa. Tot Olivier
Clément zicea că Glucksmann nu are dreptate
când spune că Dumnezeu a murit cu evreii în
lagărele de concentrare naziste. Este suficient
să mergi într-un spital de oncologie şi să priveşti
un copil marcat de această maladie şi imediat te
duci cu gândul la acelaşi lucru, dacă nu ai pe
Hristos cu tine. Într-adevăr, cu Hristos suferinţa
nu desfigurează, ci transfigurează.  Da, vedeţi
cum este necesar Hristos, Care învie de fiecare

dată când întâlneşti pe cineva. Permiteţi-mi încă o
digresiune.

În misiunea care am întreprins-o în Occidentul
secularizat, am trăit o întâmplare inedită. Am întâlnit
o doamnă profesoară care, după ce a ieşit la pensie,
era în căutare de un drum spiritual. Primise botezul
în Biserica romano-catolică, dar nu frecventase
niciodată biserica. Cu prieteni de-ai ei a venit, pentru
prima dată, la una din bisericile unde slujeam în
Paris. Era în săptămâna Patimilor, înainte de Paşti.
A rămas împreună cu noi, o parte din săptămâna
Patimilor şi toată perioada pascală. Cultul ortodox i-a
plăcut foarte mult. Mi-a cerut permisiunea să vină în
continuare la slujbele noastre  ortodoxe. Nu numai
că i-am permis, dar am angajat-o la toate acţiunile
comunităţii noastre. Într-adevăr, nu a lipsit de la nici
o activitate liturgică, culturală sau catehetică. Anul
următor, tot la Paşti, în timpul agapei din noaptea
Învierii, se apropie şi-mi spune. „Părinte, iată, am
urmat cu voi tot ciclul liturgic de anul acesta.
Spuneţi-mi, dumneavoastră reluaţi aceleaşi slujbe,
aceleaşi activităţi spirituale şi anul următor” . „Da”,
îi răspund. „În cazul acesta, spune ea imediat, m-am
gândit că în cursul anului următor să încerc o altă
experienţă, deşi Ortodoxia, cred că este
compatibilă cu determinarea mea de a trăi pe
Hristos. Încerc totuşi şi altceva”. „Bine, zic eu, sunteţi
liberă, faceţi ce vreţi, Ortodoxia nu obligă pe nimeni.
Biserica noastră doar îşi prezintă tezaurul său spir-
itual. Dar vă întreb totuşi, ce veţi face anul viitor”.
„M-am gândit, zice ea, să merg să îngrijesc  bolnavii
de SIDA în fază terminală”. „Foarte bine, intervin
din nou, dar ce le veţi duce? Ştiţi foarte bine că,
potrivit sistemului social bine organizat din Franţa,
acei bolnavi se bucură de o îngrijire medicală
excelentă. Li se dă tot ce au nevoie, dar nu li se
vorbeşte de Dumnezeu. Vă sfătuiesc să mergeţi
acolo şi să le vorbiţi despre Dumnezeu şi ajutaţi-i
să plece din viaţa aceasta cu speranţa că Hristos Îi
poate mântui. Vorbiţi-le despre Hristos, despre un
Dumnezeu Care iubeşte”. În replică, ea îmi zice:
„Bine, dar nu am pregătirea necesară pentru
aceasta” . „În acest caz, veniţi aici, resursaţi-vă în
Liturghie şi apoi prelungiţi Lirturghia  printre ei.
Atunci veţi înţelege că fiecare Liturghie, fiecare
sărbătoare, fiecare perioadă a anului bisericesc,
în Ortodoxie, nu sunt decât trepte care urcă către
întâlnirea cu Hristos”. Aşa a făcut persoana
respectivă. După ce a cerut intrarea în Biserica
Ortodoxă, a devenit o bună misionară  printre cei
ce suferă. A făcut şi face, în maniera ei, mult bine
sufletesc.

Prin urmare, cine mă împiedică să vorbesc de
Hristos înviat, în maniera mea? Cred că fiecare, în felul
său, va putea răspunde la întrebarea lui Hristos prin
cuvintele lui Petru : „Tu  eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu
celui viu!”, sau  „Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc!”

«Cine zic oamenii că sunt Eu …?»
(urmare din p. 3)
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Mulþi dintre noi ar rãspunde la
aceastã întrebare fãrã sã se gândeascã
prea mult, fãrã ezitare: „Sigur cã ºtim!
Cum sã nu ºtim cine suntem?” Oare
aºa sã fie? Privite doar la suprafaþã,
repede ºi superficial, fãrã o pãtrundere
mai înspre miezul lucrurilor, cam astfel
am rãspunde. Însã sunt multe realitãþi
ale vremurilor contemporane care, nu
numai cã ne contrazic, dar ne ºi
demonstreazã cã lucrurile „nu sunt
întotdeauna ceea ce par a fi”.

Când ne întrebãm: „Mai ºtim cine
suntem?” (dacã o facem; ºi ar trebui
din când în când sã facem acest lucru),
este vorba de fapt dacã ne mai
recunoaºtem identitatea (ºi nu e vorba
de un simplu nume, o adresã, un CNP
sau o serie a unui act de identitate),
identitatea adevãratã, fiinþialã; este
vorba despre identitatea noastrã ca
persoane purtãtoare a chipului lui
Dumnezeu ºi ca aparþinând unui neam.
Este vorba despre identitatea ce ne
„înfige” în timp ºi veºnicie, drept creºtini
ºi români, cãci asta suntem, chiar dacã
multora nu le este pe plac, nu le-a fost
în istorie ºi au încercat sã ne desfiinþeze
(fie cã ne-au vrut paºalâc sau fanarioþi,
fie cã ne-au sovietizat, iar mai nou ne-
au „europenizat”). Este vorba despre
credinþã ºi neam, douã coordonate
ontologice ale vieþuirii noastre. Nu sunt
douã noþiuni abstracte ºi nici cuvinte
mari, pompoase; ele sunt ceea ce ne
defineºte ºi ne aºazã în istorie, în faþa
lumii ºi în faþa lui Dumnezeu.

Pentru a ºti mereu cine suntem
trebuie sã ne raportãm întotdeauna la
Dumnezeu, pentru cã prin El vieþuim, prin
El ne miºcãm, prin El suntem. Orice altã
raportare nu ne ajutã sã ne identificãm
ca persoane, ca ºi chip, ci doar ca indivizi
dintr-o sumã de indivizi, un nume dintr-o
mulþime de nume, un CNP oarecare
dintr-o mulþime de CNP-uri, un „ID”
dintr-o infinitã sumã de „ID”-uri; un
„nimeni” pânã la urmã, dizolvat într-o
reþea sau într-un site de socializare. Ne
identificãm astãzi mai mult nu dupã un
nume pe care îl purtãm ºi pe care l-am
primit prin Tainã (la Botez), ci printr-un
cod sau numãr oarecare: cod abonat, cod
client, CNP, nickname, ID etc.

Mai ºtim cine suntem?
Sigur cã trãim într-o lume profund

tehnicizatã, robotizatã ºi cibernetizatã ºi
ne folosim de toate aceste progrese
uluitoare ale tehnicii ºi ºtiinþei pentru a
ne uºura munca, viaþa (cine ºtie dacã nu
cumva pentru a ne complica de cele mai
multe ori viaþa). Nu mai putem altfel
pentru cã rãmânem în afara sistemului.
Vrem un telefon (pentru cã nu mai putem
fãrã el), vrem sã achitãm o facturã, ne
trebuie „codul de abonat”. Vrem sã
mergem la bancã, ne cere CNP-ul
imediat ºi am rezolvat orice problemã.
Dorim sã mergem în supermarket, o
cartelã cu codul de client ºi ne-am umplut
coºul uºor ºi repede; repede pentru cã
trebuie sã ajungem acasã pentru a intra
„urgent” pe email, Messenger, Facebook,
Google, Youtube etc. Altfel riscãm sã nu
mai þinem pasul cu „noul”, „modernul”,
cu „trendul” vremurilor. Un click, douã
ºi am rezolvat o problemã; câteva litere
scrise pe un motor de cãutare ºi am
obþinut informaþia, simplu ºi uºor.

Desigur nu putem face abstracþie
de toate acestea pentru cã ele au intrat
mai forþat sau nu, mai pe ascuns sau pe
faþã în viaþa noastrã. Problema este sã
discernem în a le folosi cumpãtat ºi
înþelept astfel încât sã nu ne pierdem
identitatea, sã nu uitãm cine suntem ºi
cã tot ceea ce facem trebuie sã fie spre
zidire sufleteascã ºi mântuirea
personalã. „Toate îmi sunt îngãduite, dar
nu toate de folos. Toate îmi sunt
îngãduite, dar nu mã voi lãsa biruit de
ceva.” (I Corinteni VI, 12) Nu trebuie
sã uitãm cã avem o mare respon-
sabilitate în a ne redescoperi (dacã am
pierdut-o) ºi a ne ºti identitatea.
Identitatea noastrã este hristicã
deoarece Hristos S-a fãcut om pentru
refacerea demnitãþii ºi identitãþii noastre.
„Înomenirea” Lui (Sf. Grigorie Palama)
a însemnat reaºezarea omului în
demnitatea primordialã a identitãþii de
chip al Creatorului. Omul, prin Hristos,
redevine purtãtor (persoanã) al chipului
lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe
om ºi i-a dat o identitate, un nume –
Adam – nu un numãr sau un cod. La
Sfânta Liturghie (la Proscomidie),
Biserica pomeneºte ºi se roagã pentru
cei vii ºi adormiþi dupã nume, nu dupã

CNP-uri sau coduri, ci dupã numele
primit la botez ºi care capãtã astfel
semnificaþii sacre.

La lepãdarea de credinþã ºi
pierderea identitãþii creºtine sau de
neam nu ne mai obligã astãzi nimeni prin
forþã sau persecuþii sângeroase, ci
lucrarea este mult mai perfidã,
amãgitoare ºi uneori greu de sesizat.
„Astãzi, pericolul dispariþiei neamului
este mai mare ca oricând. Astãzi se
anesteziazã suflete, nu se mai chinuie;
se adorm, nu se mai tortureazã. Se
cumpãrã, nu se mai vând; se încurajeazã
spre nicãieri, nu mai sunt silite sã se
dezicã. Iar în inimile schilodite neamul
nu va mai avea þarã. Þara neamului este
inima neîntinatã ce priveºte spre
Dumnezeu. (...) Identitatea înseamnã
memoria inimii, nu memorie
resentimentalã, ci ceea ce inima nu ne-
a lãsat sã dãm uitãrii.” (Dan Puric –
„Cine suntem”)

Astãzi noi, ca români ºi creºtini, fii
ai lui Dumnezeu ºi ai Bisericii Sale,
avem sfânta ºi marea rãspundere în faþa
lui Dumnezeu ºi a istoriei ca sã
rãzbatem peste vremi ºi sã amprentãm
timpul nostru (parcã din ce în ce mai
tulbure ºi complicat) prin conºtiinþa
identitãþii noastre afirmate în felul cum
gândim, cum trãim, cum acþionãm, cum
suntem. „Antrenamentul de uitare la
care este supus poporul român astãzi
face ca gândirea ºi inima sã se roteascã
pe loc ºi, în aceastã rotire în gol,
paradoxal, o datã cu trecutul, dispare ºi
viitorul. El, omul de azi, pedaleazã
zadarnic într-un prezent continuu. A locui
cu fiinþa doar într-o dimensiune a
timpului – ºi aceea distorsionatã –
înseamnã moartea lentã, dar sigurã a
identitãþii.” (Dan Puric – Idem) De
aceea este extrem de important cum
suntem  pentru a ºti cine suntem,
deoarece cine suntem este rezultatul a
cum suntem.

Scopul acestor gânduri puse pe
hârtie este acela de a ne îndemna mãcar
din când în când sã cãutãm rãspunsul ºi
sã reflectãm la întrebarea din titlu: „Mai
ºtim cine suntem?”

Pr. Ioan Vasile PANÞÎRU
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Poate ne-am întrebat  vreodatã ce
daruri am putea oferi noi lui
Dumnezeu... De obicei, noi aºteptãm
mereu ca Dumnezeu sã-ªi reverse
darurile Sale peste noi, fãrã a ne întreba:
noi ce-I putem oferi Lui?

Auzeam zicând cineva cândva cã
noi, creºtinii, suntem niºte cerºetori;
mereu cerem: „Dã, Doamne!”... „Dã,
Doamne!”, fãrã a oferi ceva în loc...

Pentru a veni în sprijinul
acestor frãmântãri, ne vom
ocupa în rândurile urmã-
toare sã dãm rãspunsul
potrivit.

În rânduiala slujbelor
bisericeºti este nevoie de
anumite ofrande pe care noi
le aducem lui Dumnezeu.

Printre acestea enu-
merãm:

PÂINEA

Întrebuinþarea pâinii în
cadrul slujbelor îºi are
originea încã din Vechiul
Testament: „Dacã vrei sã
aduci jertfa prinosului de
pâine din aluaturi coapte în
cuptor, sã aduci pâine din
fãinã bunã de grâu” (Levitic
2, 4).

 Iar în Noul Testament pâinea a fost
întrebuinþatã la Sfânta Euharistie de
Însuºi Mântuitorul Care a instituit-o la
Cina cea de Tainã.

În alt loc, Mântuitorul zice: „Eu sunt
Pâinea vieþii; cel ce vine la Mine nu va
flãmânzi ºi cel ce crede în Mine
niciodatã nu va înseta” (Ioan 6, 35).

Pâinea a fost din toate timpurile
hrana cea de toate zilele a omului. Ea
a fost ºi este socotitã ca indispensabilã
întreþinerii vieþii omului pe pãmânt. În
Rugãciunea Domneascã ne rugãm
zicând: „Pâinea noastrã cea de toate
zilele...”

Aºa dupã cum pâinea este
indispensabilã vieþii trupeºti, tot aºa ea
este necesarã pentru viaþa cea
spiritualã, atunci când ni se oferã ca
Trup al Mântuitorului Hristos în Sfânta
Împãrtãºanie.

CARE SUNT DARURILE PE CARE
LE PUTEM OFERI LUI DUMNEZEU?

Pâinea pe care o aducem la altar
sub formã de pâiniºoarã este numitã
„prescurã”, având imprimatã pe ea o
pecete sau un sigiliu în formã pãtratã
cu iniþialele: IS-HR-NI-KA.

Prescura preînchipuie mana din pustie
ºi pâinea pregãtitã de Sfinþii Apostoli pentru
Cina cea de Tainã. Ce rãmâne din aceastã
prescurã se taie în bucãþi ºi se împarte
credincioºilor la sfârºitul Sfintei Liturghii

sub formã de anaforã sau antidor ,
denumire care aratã cã anafura se dã „în
loc de dar” credincioºilor care nu s-au
putut împãrtãºi la Sfânta Liturghie.

Pâinea se mai întrebuinþeazã la
slujba Litiei. Aceasta ne aminteºte de
cele cinci pâini cu care Domnul a
sãturat cinci mii de bãrbaþi, afarã de
femei ºi copii, în pustie...

VINUL

Este întrebuinþat, în primul rând, la
Sfânta Liturghie, pentru prefacerea lui
în Sfântul Sânge al Domnului.

El se mai întrebuinþeazã la slujba
cununiei, la Litie, la slujbele de
înmormântare, parastase etc.

În Vechiul Testament era socotit ca
aliment cu rol vindecãtor ºi întãritor
pentru organismul omului.

Sfântul Apostol Pavel recomanda
ucenicului sãu Timotei: „De acum nu
bea numai apã, ci foloseºte puþin vin,
din pricina stomacului tãu ºi a deselor
tale slãbiciuni” ( I Tim 5, 23).

La nunta din Cana Galileii,
Mântuitorul a prefãcut apa în vin.

Vinul pentru Sfânta Împãrtãºanie
trebuie sã fie din struguri, curat, neoþetit
ºi neamestecat cu nimic.

TÃMÂIA

Este obþinutã din
rãºina unor arbori. Ea era
adusã ca ofrandã la
templul iudaic, iar în
creºtinism este consi-
deratã ca un prinos sfânt
al cãrui fum înmires-
meazã toate slujbele
bisericeºti.

Tãmâia la slujbele
noastre bisericeºti se
foloseºte din cele mai
vechi timpuri.

Sfântul Apostol Pavel,
amintind de jertfa
Mântuitorului, zice: „S-a
dat pe Sine lui Dumnezeu
prinos ºi jertfã întru miros
de bunã mireasmã”
(Efeseni 5, 2).

Din pricina mirosului plãcut pe
care-l rãspândeºte, îmbãlsãmând
aerul ºi împrãºtiind mireasma sa,
tãmâia este privitã ca un simbol al
rugãciunii pioase care, asemenea
fumului de tãmâie ce se ridicã spre
cer, tot aºa ºi rugãciunea noastrã se
înalþã spre Tatãl ceresc.

Pruncului Iisus I-au fost aduse
daruri: aur, smirnã ºi tãmâie.

Smirna  este tot un fel de tãmâie,
însã mai de preþ ºi cu un miros mult
mai plãcut decât al tãmâiei.

Tãmâia are douã întrebuinþãri sau
douã sensuri: când se tãmâiazã persoane
sfinþite sau icoane, ea este semn de
veneraþie ºi respect, iar când se tãmâiazã
lucruri asupra cãrora se invocã trimiterea
harului de la Dumnezeu Tatãl,
simbolizeazã harul Duhului
Sfânt care ni se trimite de sus.



Nr. 3 / iul-sept 2010 17SAREA PÃMÂNTULUI

Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

Spuneam cã tãmâia
simbolizeazã rugãciunea

noastrã. Astfel, psalmistul zice:
„Sã se îndrepteze rugãciunea mea

ca tãmâia înaintea Ta; ridicarea mâinilor
mele jertfã de searã” (Psalm 140, 2).

Pentru tãmâiere folosim cãdelniþa
sau cãþuia.

UNTDELEMNUL

Este un produs vegetal care se
foloseºte ca hranã, ca element
vindecãtor, dar ºi ca materie de luminã.

În Vechiul Testament se aducea la al-
tar ca ofrandã Domnului, pe lângã pâine ºi
vin.

Cu untdelemn erau unºi arhiereii,
profeþii ºi împãraþii, închipuind prin
aceasta mila ºi îndurarea lui Dumnezeu.

În Noul Testament observãm cã
untdelemnul tãmãduieºte rãnile, dupã
cum vedem în parabola samarineanului
milostiv. Iar în pilda celor zece fecioare
este simbolul înþelepciunii ºi al iubirii.

Se mai foloseºte la Taina Sfântului
Botez, la Taina Sfântului Maslu, la
sfinþirea bisericilor , la miruirea
credincioºilor.

LUMÂNAREA

Încã din cele mai vechi timpuri,
lãcaºurile de cult erau luminate cu
lumânãri. Aceastã luminã era
indispensabilã pentru buna desfãºurare
a serviciilor religioase.

Astfel, în rândul clerului inferior
erau anumite persoane numite alocuþi
care aveau ca atribuþie aprinderea
lumânãrilor la slujbele religioase.

Lumânarea a fost privitã ca jertfã ºi
simbol, întrucât ea simbolizeazã pe
Dumnezeu, Care ne dã viaþã ºi ne
lumineazã în toate cãile vieþii noastre.

Lumânarea exprimã bucuria,
perfecþiunea, lumina divinã, dupã cum zice
psalmistul: „Cã la Tine este izvorul vieþii,
întru lumina Ta vom vedea luminã”   (Psalm
35, 9). Iar Mântuitorul Se numeºte pe Sine
„Luminã”: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce-
Mi urmeazã Mie nu va umbla în întuneric,
ci va avea lumina Vieþii” (Ioan 8, 12).

În bisericã se întrebuinþeazã de
preferinþã lumânarea de cearã, întrucât
„ceara se culege de albine din cele mai
curate ºi binemirositoare flori, iar albina
este privitã ca tip al virginitãþii ºi al
creaþiei” (Prof. Ene Braniºte).

Lumânarea pe care o oferim lui
Dumnezeu ca dar este bine sã fie
procuratã de la pangarul bisericii.
Cumpãrând lumânãri de la bisericã avem
conºtiinþa împãcatã cã aducem lui
Dumnezeu un dar de calitate, ºtiind cã în
compoziþia ei se aflã ºi cearã curatã de
albine ºi cã a fost confecþionatã în condiþii
speciale. Ori, cumpãrând lumânare din
comerþ, nu ºtim ce calitate are ºi nici în
ce condiþii a fost confecþionatã.

Cumpãrând lumânare de la
bisericã, mai facem o faptã bunã, astfel
contribuim la susþinerea ei. Biserica, ca
instituþie divinã dar ºi umanã, are nevoie
de întreþinere ºi susþinere. Ori prin faptul
cã noi cumpãrãm aceste lumânãri de
la bisericã avem mulþumirea de sine cã
ne-am adus aportul nostru ºi la
susþinerea ei.

Din cele relatate am putea concluziona
cã este necesar ca noi sã oferim lui
Dumnezeu daruri pe care le putem aduce
la Sfântul Altar în vederea sãvârºirii celei
mai mari slujbe pe care o putem aduce lui
Dumnezeu: Sfânta Liturghie.

În timpul cântãrii „Pe Tine Te
lãudãm”, preotul în altar invocã Sfântul
Duh, iar pâinea  ºi vinul se prefac în
Însuºi Trupul ºi Sângele Domnului din
care apoi noi ne împãrtãºim. Prescura
rãmasã se taie în bucãþi ºi se oferã la
sfârºitul Sfintei  Liturghii celor care nu
s-au putut împãrtãºi.

Celelalte daruri: vinul, untdelemnul,
tãmâia, lumânarea, trebuie oferite cu
toatã dragostea ºi din toatã inima, nu
din zgârcenie, nici spre laudã.
Dumnezeu, Care vede în ascuns,
rãsplãteºte celor darnici ºi jertfelnici.

Este bine sã amintim aici cã la
ieºirea cu Sfintele Daruri, printre alte
cereri, preotul rosteºte: „Pe cei ce au
adus aceste cinstite daruri ºi pe cei
pentru care s-au adus, vii ºi adormiþi,
sã-i pomeneascã Domnul Dumnezeu
întru împãrãþia Sa.”

Iar dupã ce preotul ºi credincioºii
s-au împãrtãºit, miridele de pe Sfântul
Disc, atât cele pentru vii, cât ºi cele
pentru morþi, se toarnã în Sfântul Potir,
iar preotul rosteºte o rugãciune zicând:
„Spalã, Doamne, pãcatele celor ce s-au
pomenit aici, cu Cinstit Sângele Tãu,
pentru rugãciunile sfinþilor Tãi”.

Sã ne învrednicim dar sã aducem
daruri lui Dumnezeu, pentru noi ºi
pentru a noastrã mântuire...

Preot Constantin GENES

diferite organe – creier, nervi periferici,
ficat, stomac, aparat cardio-vascular
etc.); 18. Scãderea instinctului sexual;
19. Gelozia alcoolicã; 20. Consumul
matinal de alcool.

IV. Faza cronicã: 1. Starea de
ebrietate prelungitã; 2. Degradarea
eticã ºi alterarea raþionamentului; 3.
Psihoze alcoolice (10 la sutã din
cazuri); 4. Consumul de alcool cu
persoane cu mult sub nivelul sãu so-
cial; 5. Recurgerea la consumul de
produse tehnice (loþiuni de pãr sau
bãrbierit, spirt sanitar, frecþii
antireumatice, metanol etc.);
6. Scãderea toleranþei faþã de alcool;
7. Stãri de anxietate nedefinite,
tremurãturi ºi tulburãri psihomotorii;
8. Consumul de alcool devine o
veritabilã manie; 9. Dorinþe religioase
nedefinite (negãsind motivaþii raþionale
pentru starea lor, dau vina pe orice
altceva din spaþiul mistico-religios);
10. Sistemul de explicaþii eºueazã –
rãmâne descoperit; 11. Crize depresive;
12. Delir alcoolic (halucinaþii predomi-
nant vizuale ºi tactile cu caracter
terifiant – frecvent percepute ca animale
mici pe care cel bolnav încearcã sã le
prindã sau sã fugã de ele. Are loc o
degradare progresivã a personalitãþii –
uneori survine moartea“.

Cititorule, ia seama la tine însuþi ºi
nu dispera. De pe orice treaptã te-ai
afla, nu uita cã Dumnezeu te poate ajuta
sã devii ºi tu unul dintre sfinþi!

DOUÃ BOLI
NAÞIONALE

(urmare din p. 2)

„Nimeni nu este atât de
iubit de diavolul ca acela ce
petrece în beþie, cãci nimeni
nu-i împlineºte astfel voia lui
ca un beþiv.“

(Sfântul Tihon)

„Fiule, nu te arãta viteaz
la bãuturã ºi nici nu te lãuda
cu ea, cãci pe mulþi i-a
prãpãdit vinul ºi multe rele a
pricinuit.“

(Neagoe Basarab, Învãþãturi
cãtre fiul sãu Teodosie)
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Termenul de „vocaþie“ vine de la
verbul latinesc „voco, vocare“, care
înseamnã „a chema“. Deci din
perspectivã etimologicã vocaþia
reprezintã chemarea sau predispoziþia
manifestatã printr-o dragoste ºi printr-un
interes spre ceva sau spre o anume
îndeletnicire.

A avea vocaþie pentru ceva
înseamnã a avea aptitudinile psihologice
necesare pentru îndeplinirea în condiþii
optime, onorabile a unei profesiuni sau
îndeletniciri. Este nevoie aºadar de
inteligenþã, afectivitate, voinþã ºi calitãþi
fizice corespunzãtoare pentru
îndeplinirea obiectivelor în cadrul unei
activitãþi.

Vocaþia se face cunoscutã, de
regulã, dupã câþiva ani de viaþã. În
evidenþierea ºi aprofundarea ei factorii
cei mai importanþi sunt: familia, ºcoala
ºi „nu în ultimul rând“ mediul de viaþã.
Toþi aceºti factori canalizeazã vocaþia
ºi personalitatea umanã spre un ideal
sau scop bine definit, necesar societãþii.

Una din multiplele vocaþii este ºi
vocaþia preoþeascã . Aceastã
chemare implicã o profundã miºcare
spiritualã care are un scop bine
cristalizat, în cazul de faþã el fiind
necesitatea ridicãrii omului din pãcat.
Dumnezeu, prin planul Sãu de
rãscumpãrare, a voit ca omul sã fie
rãscumpãrat tot prin om, dar prin
oameni vrednici, care sã primeascã
puterea de a lega ºi de a dezlega
pãcatele, dupã o atentã verificare.

În acest proces de mântuire a lumii,
primul chemat a fost Însuºi Domnul
nostru Iisus Hristos, Care S-a jertfit
pentru mântuirea noastrã. Mai apoi au
apãrut Sfinþii Apostoli, iar aceºtia, con-
form principiului succesiunii apostolice,
au hirotonit episcopi, preoþi ºi diaconi.
De atunci fiecare bãrbat creºtin poate
deveni un chemat la preoþie în virtutea
preoþiei universale. Este însã necesarã
pentru aceasta ºi o puternicã trãire
interioarã. Sf. Grigorie de Nyssa spunea
despre cei aleºi sã fie preoþi cã rãmân
neschimbaþi la exterior, dar sunt deosebiþi

Despre vocaþie sau chemare
de ceilalþi oameni prin câºtigarea, cu
ajutorul harului, a unor calitãþi spirituale
deosebite.

Slujirea lui Dumnezeu impune o
pregãtire asiduã, împletitã cu
rugãciunea ºi trãirea moralã,  întãritã
de darul Sfântului Duh.

Ca ºi în cazul celorlalte vocaþii sau
chemãri, în vocaþia preoþeascã se
disting douã forme: vocaþia sau
chemarea obiectivã ºi vocaþia sau
chemarea subiectivã .  Vocaþia
obiectivã sau chemarea din partea lui
Dumnezeu este ºi ea de douã feluri, în
funcþie de modul în care se realizeazã:
extraordinarã sau neobiºnuitã ºi
ordinarã sau obiºnuitã.

 Chemrea extraordinarã s-a
evidenþiat în cazul marilor personalitãþi
chemate de Însuºi Dumnezeu, cum ar
fi Moise, Sfinþii Apostoli ºi alþii.

Chemarea obiºnuitã este investirea
unui bãrbat cu harul preoþiei prin
hirotonie, aceasta fiind încununarea
vocaþiei subiective, dezvoltate printr-o
pregãtire corespunzãtoare.

Chemarea subiectivã reprezintã o
înclinaþie, o predispoziþie lãuntricã
înnãscutã, o atracþie puternicã pentru
preoþie, o înzestrare naturalã de la
Dumnezeu, cãci se ºtie cã El Îºi alege
singur slujitorii, cultivând în sufletele lor
o scânteie care va creºte odatã cu
trecerea timpului. Deci vocaþia aparþine
voinþei dumnezeieºti, iar sufletul care
o primeºte rãspunde acestei iniþiative,
ajutat de harul divin. Aceastã
conlucrare între har ºi forþele sufleteºti
îl transformã pe cel chemat în vasul
ales pentru chemarea de sus.

Odatã cu vârsta, ca ºi în celelalte
misiuni ºi profesii, apar semnele certe
ale vocaþiei preoþeºti: o fire
sentimentalã, plinã de afectivitate,
înclinare spre meditaþie, interiorizare,
sobrietate, evlavie sau – aºa cum se
spune în popor – bãrbatul respectiv
„calcã a preot“.

În cãlãuzirea iniþialã a tânãrului care
are chemare cãtre preoþie, cãtre cele
ale sfintei slujiri, un rol important îl are

familia. Pãrinþii sunt primii care trebuie
sã observe ce le place copiilor lor, ce-i
atrage, ce doresc sã înveþe pentru a
face o carierã. De aceea tot pãrinþii sunt
datori sã descopere la copiii lor vocaþii,
iar în cazul nostru, sã-l anunþe ºi pe
preotul paroh. Iar acesta este dator sã
verifice, sã încurajeze ºi sã promoveze
astfel de vocaþii, îndrumându-i pe tineri
cãtre o ºcoalã teologicã. Aici tânãrul
este format prin râvnã pentru însuºirea
pregãtirii spirituale ºi intelectuale
necesare preoþiei.

Sf. Apostol Pavel spunea despre cei
chemaþi la preoþie urmãtoarele:
„Vrednicia noastrã este de la Dumnezeu,
Care ne-a chemat sã fim slujitori ai Legii
celei Noi“ (II Corinteni 3, 5-6). Deci toþi
cei care au aceastã chemare cãtre
preoþie vor putea sã-ºi îndeplineascã
misiunea cu succes, iar cel ce nu o are
va avea mai puþine ºanse de izbândã.
Cel care va voi însã sã facã din preoþie
un simplu mijloc de trai nu va fi un bun
pãstor de suflete. Acela se va pierde în
primul rând pe el, iar mai apoi, în cazurile
cele mai nefericite, ºi o parte din turma
ce i-a fost încredinþatã.

Fericitul Augustin afirma cã aceia
care se grãbesc la preoþie fãrã chemare
vor fi pedepsiþi ca ºi leviþii Core, Datan
ºi Abiron, care au fost înghiþiþi de pãmânt
pentru nevrednicia lor.

Cei care însã au o vocaþie minimã,
pe care o cultivã printr-o viaþã
desãvârºitã, printr-un contact perma-
nent cu duhovnici vestiþi, prin
spovedanie, rugãciune fierbinte,
corectitudine la slujbe ºi lecturi de cãrþi
folositoare, pot deveni buni slujitori ai
altarelor noastre strãbune.

Deci ºi în preoþie, ca în toate
domeniile de activitate, vocaþia –
înþeleasã ca o atracþie pentru
îndeplinirea acestei  misiuni – este o
însuºire tainicã ºi înnãscutã, împletitã
cu dãruirea ºi perseverenþa fiecãrui
teolog ºi preot, scopul nobil ce trebuie
atins fiind succesul deplin în pastoraþie.

Preot Cristian MAZILU
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A devenit tradiþie ca ºcoala, cursurile
ºcolare, în fiecare an sã înceapã cu o
slujbã de binecuvântare creºtineascã,
semn de recunoºtinþã ºi aducere aminte
a unui adevãr temeinic, ºi anume: ºcoala
româneascã a luat fiinþã în tinda
bisericii, deci, Biserica îi este mama.

La fiecare început de an ºcolar,
elevii ºi profesorii, binecuvântaþi cu
aghiasmã, intrã în clasele, de
asemenea stropite cu apã sfinþitã, plini
de încredere ºi speranþã cã vor duce cu
bine ºi munca noului an ºcolar. Ei îºi
amintesc, din vremea copilãriei
nevinovate, cã:

„Totdeauna, lucrul tãu
Sã-l începi cu Dumnezeu!
Unde-i El, cu darul Sãu,
Nici un lucru nu e greu!”
ªi sfântul din icoana de pe

peretele de rãsãrit al clasei, parcã-i
învãluie într-o luminã necreatã, îi
încurajeazã, îi îmbãrbãteazã.

Aºa ºi anul acesta, ca în fiecare
an ºi de veacuri, cei mici intra în clasã
de mâna învãþãtoarei ºi ies mari, la
terminarea ºcolii, formaþi pentru a
întâmpina viaþa ºi a deveni folositori lor,
familiei, þãrii, omenirii. Aceasta este de
fapt menirea omului în societate:  sã
fie de folos. Când cineva pierde zestrea
ºi capacitatea intelectualã nu mai este
om deplin!

Atmosfera spiritualã ºi entuziastã
creatã în prima zi de ºcoalã trebuie sã
se permanentizeze. Învãþãtorul ºi
profesorul sunt „chemaþi” sã dea viaþã
acestei stãri de lucruri ºi sã o întreþinã.

Propun câteva cugetãri ce trebuie
concretizate acum, la început de drum.

Din prima orã de clasã, e necesar
sã se insufle elevilor respectul faþã de
profesori, de obiectul de studiu, de
ºcoalã, de colegi, de pãrinþi ºi de toatã
lumea. Elevii trebuie sã se simtã
pãtrunºi de sentimentul respectului ºi
onoarei ce le datoreazã familiei, ºcolii,
societãþii, pentru a fi ei înºiºi respectaþi.

Un alt obiectiv al educaþiei trebuie
sã fie sinceritatea. Educatorul
(profesor sau învãþãtor) trebuie sã fie
sincer convins de cele ce predã ºi  sã
înþeleagã unele stãri sufleteºti ale
elevului (supãrãri sau bucurii, necazuri,
dureri) ºi ei îi vor rãspunde cu sinceritate.

Cei care predau trebuie sã formeze
elevii în spiritul dragostei de

 Începe şcoala sub binecuvântarea Bisericii
aproapele, de dãruire spre binele
altora, sã îi depãrteze de egoism,
dragoste exageratã faþã de sine, de
supraapreciere personalã. În toate
împrejurãrile ºi manifestãrile elevii
trebuie învãþaþi sã dea dovadã de bun
simþ. De multe ori în „marea grijã” de a
fi moderni, îmbrãcãmintea, gesturile,
expresiile, comportamentul devin
extravagante, exagerate ºi de multe ori
triviale. Atunci când profesorul însuºi
are un comportament de bun simþ
atrage atenþia cu mult tact.

Modestia dã distincþie celui ce o
are. Tot de cultivarea personalitãþii –
idealul educaþiei (Emanuel Kant) – þine
ºi comportamentul zilnic, acasã, la
ºcoalã, pe stradã, în public. O persoanã
îºi atrage respectul ºi atenþia celor din
jur prin atitudine ºi comportament, dar
ºi prin îmbrãcãminte ºi aspect exterior.

În privinþa conversaþiei , a
comunicãrii între oameni, elevii trebuie
învãþaþi sã gândeascã bine ce au a spune,
ce vocabular folosesc pentru a dovedi cã
învaþã la o ºcoalã ºi nu pentru a se încadra
în rândul celor neinstruiþi, needucaþi sau
inculþi, pentru a nu fi la fel cu cei ce
folosesc expresii triviale ºi de prost gust.
Cuvântul trebuie sã fie în concordanþã
cu fapta, cãci „nu cel ce-Mi zice
Doamne, Doamne va intra în împãrãþia
cerurilor ci cel ce va face voia Tatãlui Meu
Care este în ceruri”. Dacã este cineva
inteligent sã se lupte cu sine sã aibã ºi
un caracter frumos, demn ºi sã nu fie
cum zice o veche zicalã „brânzã bunã în
burduf de câine”. Chiar ºi fãrã a vorbi, omul
se cunoaºte dupã cum salutã, dupã cum
se comportã, chiar ºi dupã lucruri
mãrunte sau gesturi cãrora mulþi nu le
dau însemnãtate (bãtutul la uºã).
Politeþea este ºi ea un act de culturã.

Deprinderea cu lecturi folositoare
este iarãºi o obligaþie în special a
profesorilor de religie, limba românã ºi
limbi strãine. Elevii trebuie convinºi cã „cel
mai bun ºi devotat prieten al omului este
cartea care se oferã oricui, fãrã a pretinde
ceva”. Acest adevãr este recunoscut ºi
de înaintaºii noºtri, pentru cã spune
cronicarul Miron Costin: „Nu este alta mai
de folos zãbavã decât cetitul cãrþilor” (prin
zãbavã, cronicarul vrea sã spune „odihnã,
stat fãrã ocupaþie”).

Elevii trebuie sensibilizaþi ºi învãþaþi
sã respecte ºi sã iubeascã natura.

Este foarte de folos sã se facã educaþie
ecologicã, dar mai ales sã se punã în
practicã: plantarea de flori, arbori,
curãþenia ºi întreþinerea spaþiilor verzi,
grãdinilor, pãdurilor, parcurilor.

Profesorii ºi învãþãtorii trebuie sã
aibã în vedere ºi dezvoltarea spiritului
de dreptate ºi adevãr pentru ca cei
educaþi sã devinã oameni de caracter.
Sã-i deprindã a iubi frumosul în cuvânt
ºi faptã, sã descopere frumuseþea din
artã, literaturã, muzicã, picturã,
sculpturã etc.

Dar peste toate acestea ca un
corolar trebuie sã fie sentimentul
dragostei : „Prin aceasta vã veþi
cunoaºte cã sunteþi ucenicii Mei, dacã
veþi avea dragoste între voi.” ne spune
Însuºi Mântuitorul.

Dezvoltând bunele relaþii de familie
prin respect, comportare, comunicare
se ajunge ºi la dragostea colegialã,
între prieteni ºi faþã de profesori. Elevii
trebuie sã desfãºoare activitãþi utile
sufletului ºi sã se îndepãrteze de orice
practici nefolositoare ºi chiar
dãunãtoare (emisiuni TV nocive,
exagerarea cu Internetul, pierderea
timpului prin locuri neadecvate). Aºadar
trebuie sã li se creeze activitãþi utile:
vizite la un muzeu, la un obiectiv istoric,
la o grãdinã botanicã, la o bisericã, la
un spital, la un azil de bãtrâni sau la o
casã de copii, la un spectacol sau chiar
la un film bun.

Trebuie susþinute de asemeni
acþiunile Bisericii în ºcoli: olimpiade de
religie, tabere de creaþie religioasã,
concursuri ºi activitãþi iniþiate de
profesorul de religie etc.

Cu astfel de gânduri sã se înceapã
noul an de muncã. Cu conºtiinþa cã
învãþãtorul nu are numai datoria
profesionalã de a transmite elevilor doar
cunoºtinþe, ci cu conºtiinþa superioarã
de a fi „chemaþi” ºi „aleºi” pentru
readucerea generaþiei tinere la starea
moralã demnã a înaintaºilor ºi a
oamenilor de valoare din trecut ºi de
astãzi. Numai uniþi sub pronia lui
Dumnezeu ºi umbra Crucii se va putea
realiza idealul ºcolii: formarea de
personalitãþi ºi oameni adevãraþi.

 Prof. Laetitia LEONTE
(de 72 de ani profesoarã)



Din sentimente sincere, profunde ºi
totale pentru oraºul unei pãrþi din copilãria
ºi adolescenþa mea, Târgu-Ocna, în care
am învãþat ºi muncit, descoperind cu
câþiva ani în urmã o revistã trimestrialã
în ale cãrei materiale mã regãseam în
cãutãrile mele pentru informaþie, mãsurã,
liniºte ºi echilibru, mi-am procurat ºi
ultimul numãr 2 (22) aprilie-iunie a.c.
Coincidenþa dintre timpul apariþiei acestui
numãr ºi cel al solstiþiului de varã –
Sânzienele – când, în simfonia dintre
albastru ºi verde, explozia vegetalã se
aflã la apogeu, starea aceasta ne trimite
la creaþia coºbucianã închinatã naturii,
un pastel fiind edificator: „Când vânt de
varã / Culcã iarba la pãmânt / ª-aud
mierla-n crâng, vecine, / Nu mai ºtiu ce
e cu mine / Pe ce lume sânt…“. Nu am
primit o învãþãturã în ºcoli despre când
Nãsãudeanul va fi luat la picior locuri
moldave ale judeþelor Neamþ sau Vaslui,
la rãsãrit de Ceahlãu, dar ne-a lãsat
tablouri literare de mare sensibilitate ale
Olimpului moldovenesc: „Priveam fãrã de
þintã în sus / Într-o sãlbaticã splendoare
/ Vedeam Ceahlãul la apus, / Departe-n
zãri albastru dus, / Un uriaº cu fruntea-n
soare, / De pazã þãrii noastre pus…“.

Dorind sã ajungem la legendarele
plaiuri nemþene cu tulburãtoarele lor
frumuseþi, strãbãtute neegalat ºi de
Calistrat Hogaº, cu pisicuþa (iapa) lui,
arãtãm cã o componentã de bazã a
muncii intense de o viaþã a unui fiu
destoinic al vãilor Tazlãului ºi Trotuºului,
fãurit la ºcoala asprã a bãrbãþiei ºi
curajului – a datoriei –, General (R), Doc-
tor în ªtiinþe Militare, Vasile Apostol, a
fost ºi este cea a scrisului, una din
numeroasele sale cãrþi numindu-se
„Urmaºi demni ai plãieºilor Cetãþii Neamþ“
ºi ne impresioneazã adânc cu densitatea
de elemente împletite meºteºugit – pe
primul loc fiind creaþia paºnicã dar ºi
schimbarea uneltelor pentru aceasta, cu
uneltele necesare apãrãrii din calea
pericolelor de tot felul ºi care foarte
rareori ne-a ocolit.

Amintind cã ieºisem din neutralitate,
dar aliaþii nu-ºi prea þineau promisiunile
fãcute nouã, spre sfârºitul anului 1916,
inamicul îºi sporise forþele pentru a
pãtrunde în trecãtorile Carpaþilor, o mare
presiune fãcând pe vãile râurilor zonei
noastre. Înverºunarea ºi înflorirea lui

Vara de foc ºi virtute a lui 1917
arãtate prin aviaþie ºi artilerie reies din
însemnãrile Generalului Alexandru
Averescu: „Am trecut prin Târgu-Ocna;
o adevãratã jale. Cea mai mare parte din
case… dãrâmatã“. Cu toatã lipsa de grijã
pentru armatã în perioada de neutralitate,
comandanþii – mari patrioþi ºi iscusiþi
strategi – au înaripat sufletele ostaºilor
pentru lupta în care avea sã se facã
dovada iubirii de glie ºi neam, dovada cã
ºi locurile noastre – Oituz, Coºna,
Cireºoaia – împãrtãºesc destinul celor
care devin aliniamentele gloriei
româneºti. Surse strãine, comentând
rezistenþa Porþilor Moldovei, spuneau cã
„la Cireºoaia, ori de câte ori se pregãtesc
de atac, românii se repezesc ca
nebunii!“.

În luna noiembrie a lui 1916 a luat
naºtere la noi prima structurã a armei
Vânãtori de Munte, dupã modelul alpinilor
francezi ºi germani; zilele grele de la
Oituz i-au chemat sã-ºi arate pregãtirea,
astfel cele 5 companii ºi douã de mitraliori
au plecat pe 8 august, iar dupã trei zile,
seara, dupã 160 de km de mers grãbit
peste munþi ºi dealuri, au ajuns la
Brãteºti (5 km în N-E de Târgu-Ocna).
S-au odihnit doar trei ore, au reluat
marºul ºi, cãlãuziþi de bãtrânul Elisei
Ursac (1852-1951), cunoscãtor bun al
zonei, au început ascensiunea spre cota
772 Cireºoaia, acoperiþi de artileria
noastrã amplasatã pe malul stâng al
Trotuºului. Bravii vânãtori escaladau prin
ploaia de gloanþe. Ajunºi sus, împreunã
cu Regimentul 27 Infanterie Bacãu, s-au
nãpustit asupra unui inamic încremenit
de neaºteptata apariþie de trupe noi.
Inamicul n-a avut timp sã-ºi organizeze
retragerea ºi, cuprins de panicã, i-a
rãmas sã coboare spre pazã ca prizonier
(peste 400), în timp ce trupele noastre
au avut pierderi puþine. Rezultatul
elanului crescãtor al ostaºilor români, prin
„Mereu înainte“, de parcã deplasarea
lungã îi întãrise, a fost: împingerea
inamicului cu câþiva kilometri, controlul
vãii Trotuºului ºi posibilitatea luãrii
contraofensivei de cãtre comandamentul
român; inamicul, austro-germanii, au
rãmas înþepeniþi ºi agãþaþi de povârniºurile
ºi crestele Coºnei ºi Cireºoaiei. Aceste
locuri ºi încã multe altele stau cu cinste
în Cartea de Aur, eroii intraþi în legendã
au sfinþit cu sângele lor plaiurile

amintitoare de suprem sacrificiu. Îi
veºnicesc ºi vorbesc de miºcãtoarea
înþelegere a datoriei, de bravura doveditã
atunci când þara a cerut.

Pentru faptele de bravurã a celor
peste 1200 de ostaºi cãzuþi eroic la
Cireºoaia, marcate dupã puterile timpului
– de la simple cruci de mesteacãn la
cimitire militare –, în anul 2000, Episcopia
Romanului a hotãrât înfiinþarea unei
Mãnãstiri cu denumirea „Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare“, acest dorit eveniment
fiind rezultatul eforturilor stareþului
protosinghel Claudiu-Constantin
PANÞIRU, primul hram prãznuindu-se pe
20 ianuarie 2001 în prezenþa Arhiereului-
Vicar Ioachim Bãcãuanul ºi a unui sobor
de preoþi, în frumoasa bisericã
maramureºeanã care, cu ai ei 30 de metri
înãlþime, ne spune multe despre civilizaþia
lemnului la românii creºtini.

În oraºul Târgu Neamþ existã
Monumentul Eroilor Vânãtori de Munte,
creaþia sculptorului Theodor Burcã,
ridicatã în memoria celor 87 de eroi din
Primul Rãzboi Mondial. Este realizat din
beton ºi piatrã ºi, înalt de 6 metri,
sugereazã un foiºor. Pe latura din faþã
are un vultur din bronz. Monumentul a
fost sfinþit în anul 1939. Pe placa de
marmurã albã sunt gravate cele 87 de
nume ale eroilor ºi urmãtorul text: „De
pe aceste plaiuri ºi-a luat zborul în zorii
zilei de 27 iulie 1917 primul batalion de
Vânãtori de Munte sub comanda
Maiorului Virgil Bãdulescu; înfruntând
urgia focului duºman, Vânãtorii de Munte
au înscris pagini de glorie în istoria
rãzboiului nostru de întregire la Târgu-
Ocna, Mãgura, Cireºoaia, Coºna.“
Urmaºii eroilor de atunci au devenit trupe
de elitã, demonstrând dragostea de þarã
ºi în ultima conflagraþie mondialã – atât
în Est, cât ºi în Vest –, unitatea de
mãsurã fiind densitatea ºi amploarea
evenimentelor militare de referinþã la care
a participat ºi prin victoriile obþinute în
lupte. Trupele acestei arme, demne
continuatoare ale glorioaselor tradiþii de
luptã moºtenite, reprezintã astãzi o forþã
demnã de toatã aprecierea, cu o capaci-
tate acþionarã ridicatã, în þarã, sau în
afara graniþelor.  Armata românã
sãrbãtoreºte data de 3
noiembrie ca Zi a Vânãtorilor de
Munte.
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Se cunoaºte dialogul dintre
localnicul Elisei Ursac cu
Principele Carol, în anul 1924, la

punerea temeliei Monumentului Eroilor de
pe Mãgura, cota 504 (Acum moºul Elisei
avea 72 de ani, trecuse 7 ani de la lupte),
dorinþa lui de a purta pe cap o pãlãrie de
Vânãtor „ca aceea pe care o purtau ostaºii
pe care i-a cãlãuzit atunci“, datoria
comandantului Bãdulescu de a asigura
anual uniformã celui ce devenise cunoscut
ºi nelipsit de la evenimente naþionale.
Astãzi, edilii Târgu-Ocnei au hotãrât ca o
stradã sã poarte numele fostei cãlãuze.

Un lucru inedit ce bucurã pe orice
om de bine este acela cã în Oneºti s-a
stabilit de peste doi ani, dupã decenii trãite
în Dobrogea, nepotul lui Elisei Ursac, Ion
(Nelly) Ursac, nãscut în anul 1926 în satul
Poieni – Târgu-Ocna, ca fiu al Mariei
(Sanda) ºi Gheorghe. Are studii
superioare la Iaºi, profesând
electrotehnicã în aviaþie, în marinã ºi alte
funcþii de mare rãspundere; este inginer
comandor, pensionar, un om care a aºezat
la baza vieþii ordinea ºi vigoarea. În
Dobrogea a muncit la filiala judeþului
Constanþa „Cultul Eroilor“ ºi sperãm cã ni
se va alãtura nouã cu experienþa sa. Scrie
poezii, una din ele, în melos popular,
intitulându-se „Balada moºului Elisei“,
duioasã ºi plinã de mesaj patriotic.

Ca un corolar al rezistenþei opuse
inamicului în zona noastrã – el nereuºind
sã ajungã în valea Trotuºului ºi de aici
mai la Sud pentru a scoate România din
rãzboi –, Vasile Pârvan, savant de mare
implicare, ne-a lãsat un text-poruncã aºa
cum nu se poate mai cuprinzãtor:
„Îngenuncheaþi, voi, ce-aþi rãmas în viaþã,
înaintea Maiestãþii celor ce au cãzut la
Mãrãºeºti ºi Târgul Ocnei! Acolo s-a
fãurit din nou, prin moartea
incomparabilã, pactul vieþii eterne a rasei
noastre (…) Ca Fãt-Frumos cu Zmeul
Zmeilor, ca Iacov cu Îngerul Domnului, ei
au luptat lupta dreaptã a vitejiei ºi, având
în ei voinþa nestrãmutatã de a învinge sau
de a muri, au învins. Au învins pentru cã
a muri nu puteau, cãci în suflet era acum
puterea tuturor strãmoºilor, era viaþa
nemuritoare a rasei daco-romane, era
voinþa de a birui a Romei eterne…
Pomenind eroii din trecut, în faþa lor ne
plecãm pentru a respecta, pentru a
idealiza nu numai pe cei câþiva, ci pentru
a adora însuºi geniul neamului care-ºi
jertfeºte fiii spre a apãra pe urmaºi.“

Corneliu CRISTEA

Ce rezonanþã are acest cuvânt
iubire! „Când spui iubire spui
Dumnezeu. Dacã fericirea supremã va
consta în iubirea pentru Dumnezeu,
fiecare clipã a vieþii noastre va fi
posibilitate de a rãspândi iubirea ºi
bucuria“ (Lazarev).

Dacã Dumnezeu a iubit atât de mult
lumea încât L-a dãruit pe Fiul Sãu ca
noi sã avem viaþã veºnicã, cum ar trebui
sã rãspundem noi acestei mari iubiri?
Trebuie sã simþim, trebuie sã ºtim cã
pe drumul vieþii noastre nu putem
merge fãrã iubire. Sã ne amintim care
este prima poruncã datã de Dumnezeu:
„iubeºte pe Dumnezeul tãu din toatã
inima ta, din tot sufletul tãu“.

Dacã nu încep sã dispreþuiesc pe
cel slab în credinþã, dacã urãsc pe cel
care mi-a jignit sentimentele, sufletul
meu se va înrãi ºi acest lucru mã va
îndepãrta de Dumnezeu. Dacã Dumne-
zeu ar fi pãrtinitor, soarele nu ne-ar mai
încãlzi pe toþi deopotrivã. Sã cãutãm sã
ne desprindem de lucrurile materiale de
care suntem legaþi ºi sã eliberãm mai
multã iubire. Pentru cã Dumnezeu este
iubire. Dar noi ce facem cu iubirea lui
Dumnezeu? O respingem, o refuzãm,
îndreptându-ne cãtre tãrâmul întu-
nericului. Unde ne este smerenia? Unde
este flacãra care face vie iubirea lui
Dumnezeu? Am irosit darurile înalte pe
care ni le-a dat Dumnezeu, am irosit
bucuria ºi lumina conþinute în acest
cuvânt Dumnezeu care, conform legii
dumnezeieºti, trebuia sã construiascã în
noi marele ADEVÃR.

Noi trãim de pe o zi pe alta, mergând
la bisericã, ascultând cuvântul lui
Dumnezeu poate cu smerenie, poate cu
evlavie, dar când ajungem acasã uitãm
gândurile noastre îndreptându-ne spre

lucruri materiale, protestând de multe ori
împotriva lui Dumnezeu, Creatorul
nostru. În loc sã punem apã florilor iubirii
de Dumnezeu, noi le lãsãm sã moarã
neprotejate, neîngrijite. Apostolii nu-L
urmeazã pe Iisus din teamã sau pentru
rãsplata veºnicã. Îl urmeazã pentru
iubirea nemãrginitã descoperitã în timpul
petrecut împreunã pe pãmânt, de la
staulul din Betleem pânã la Crucea de
pe Golgota. Când Îl priveau, iubirea se
aprindea în sufletele lor.

Poate pentru unii cuvântul iubire nu
a însemnat decât un sentiment, o
emoþie, o pasiune omeneascã pe care
nu am separat-o, nu am conºtientizat-o.
Acum trebuie sã gândim altfel, pentru
cã Îl cunoaºtem pe Iisus Fiul iubit a lui
Dumnezeu, Care ne-a fost dãruit din
multa iubire a lui Dumnezeu. El nu este
numai iubire, ci este Sfânta Treime în
unitate Care înseamnã IUBIRE,
ÎNÞELEPCIUNE, PUTERE – Tatãl ºi
Fiul ºi Sfântul Duh!

Toatã fericirea vieþii o dã iubirea
de Dumnezeu pentru cã este cel mai
curat, cel mai puternic sentiment al
spiritului omenesc. Cultivând iubirea de
Dumnezeu, în sufletul nostru rãsare
temerea de Dumnezeu care ne
smereºte gândindu-ne la înfricoºata
judecatã ºi la dobândirea slavei lui
Dumnezeu.

Sã ne gândim cã putem pierde
totul într-o clipã, ce ne mai rãmâne?
Ne rãmâne cel mai important lucru:
iubirea de Dumnezeu care rãmâne în
noi ºi valoreazã mai mult decât toate
bogãþiile lumii. Sã trãim deci iubindu-L
din toatã inima noastrã pe Dumnezeu
Tatãl Amin!

IUBIRE DE DUMNEZEU

Zânica MIHAI

Dovada iubirii nefãþãrite e iertarea nedreptãþilor. (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 316).

Definiþia iubirii: sporirea prieteniei faþã de cei care ne ocãrãsc.
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 413).
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Mormântul lui C. Negri de la Biserica Rãducanu

Cu numele legat de pământul băcăuan (II)
Al doilea personaj cu destinul legat

de pãmântul Bacãului este Gaspar
Graþiani cu doar un an ºi jumãtate de
domnie. Cele mai multe informaþii provin
de la Miron Costin, care, deºi atent la
detalii, ca un cronicar care se respecta,
va face o greºealã chiar din începutul
relatãrii domniei acestuia: „Gaºpar-vodã
era omu de neamu sãu italianu, cum
zicem la noi în þarã frâncu“ adicã strãin.
De fapt, viitorul domn moldovean era un
croat din Bihacul bosniac, un orãºel a i
cãrui locuitori îºi pãrãseau agoniseala
datoritã presiunii otomane. Pãrinþii ºi cei
doi fii s-au îndreptat cãtre Karlstadt,
stabilindu-se ulterior în Gradacz. Sãrãcia
a fãcut ca micul Gaspar sã fie încredinþat
unei familii bogate, iar ulterior unei rude
a acesteia mai bine situatã. Datoritã
asprimei stãpânei, bãiatul va pãrãsi
moºia, ajungând sã câºtige încrederea
unor negustori veneþieni care îl vor numi
Graþiani, dupã numele localitãþii. Tânãrul
cunoºtea deja croata ºi germana, dar
va dovedi predilecþie pentru limbile strãine
însuºindu-ºi ºi italiana.

Ajungând la Veneþia, datoritã
isteþimii ºi a  scrisului sãu frumos, a
fost luat în slujba reprezentanþei
engleze. Din acest moment va începe
un proces de rasare ºi de introducere
în societatea înaltã a tânãrului care
devenea ºi vorbitor de englezã.
Serviciul de însoþitor al solilor Angliei
va face ca Graþiani sã ajungã la Istan-
bul, chiar în seraiul padiºahului,
reuºind ca prin înfãþiºare ºi purtare sã
atragã atenþia a însuºi sultanului care
îl va solicita în slujba sa.

Lucrând conºtiincios, a urcat în rang
ºi i s-au încredinþat rãspunderi, iar
Graþiani va fi fãcut un gest deosebit,
interesat sã obþinã mai multe aprecieri:
a rãscumpãrat pe bani proprii 80 de robi
turci din Italia, eliberându-i la Istanbul,
printre aceºtia fiind ºi o rudã a sultanului.
Rãsplata s-a materializat prin aceea cã
a fost înnobilat ca duce de Naxos (turc.
Nakºa, o insulã în Cicladele Mãrii Egee)
ºi domn de Paros, dar deja i se vor
încredinþa misiuni diplomatice
importante, în anul 1614 fiind trimis la
Praga pentru încheierea pãcii între
otomani ºi creºtini.

Va reuºi din start sã iasã în evidenþã
întrucât îºi va impune pretenþiile ºi solia
condusã de el va intra într-o capitalã
catolicã în sunetele meterhanalei ºi cu
steagurile sultanului în vânt. În urma
negocierilor purtate timp de un an ºi
finalizate prin semnarea unui acord de
pace apreciat de ambele pãrþi, Graþiani
devenea un adevãrat personaj, dar care
nu va uita sã cearã împãrãþiei rãsplata,
o funcþie de domn în Þãrile Române,
susþinut fiind ºi de turci, dar ºi de
creºtinii care aflaserã de simþãmintele
intime antiotomane întreþinute încã din
copilãria sa. Iatã cã se producea
apropierea de un scop ascuns, acela de
a plãti pentru o viaþã de hoinar.

S-a implicat direct în lupta subteranã
pentru ocuparea de tronuri, dar ºi-a
continuat obþinerea rãsplãþii Porþii
rãscumpãrând alþi turci robiþi. Dat fiind
cã împãrãþia otomanã ºtia sã-ºi arate
recunoºtinþa, la 4 februarie 1619, fostul
„tergimanu“, „adecã tâlmaci tuturor
solielor creºtineºti ce vinu la împãrãþiie“,
primea însemnele domniei înlocuindu-l
pe Radu-vodã, promiþând mãrirea
haraciului ºi o politicã pro-otomanã.

Din acest moment, va începe
domnia lui Gaspar Graþiani, cel care era
„omu neºtiutoriu rândul ºi a obiceaiurilor
þãrii, fãrã limbã de þarã, care lucru mai
greu nu poate hi, cându nu ºtie domnu
limba þãrii unde stãpâneºte“. Dar
„episodul ciudat“ al domniei va consta
în ceea ce un istoric numea fenomenul
„facevolte“. Graþiani va dovedi imediat
atitudinea sa potrivnicã Turciei, o
atitudine însã falimentatã de boierime
care se vedea antrenatã într-o luptã a
unui domn ºi aºa neagreat datoritã
originii sale strãine.

S-ar fi putut înscrie acest domnitor
în galeria luptãtorilor antiotomani? Mai
mult ca sigur cã da, argumentându-i
ideile înscrise în planurile aflate în
corespondenþa secretã purtatã cu statele
învecinate. Deºi ºi el un mare boier,
Miron Costin va critica atitudinea politico-
militarã a unui Graþiani care punea în
pericol Moldova: „O, Moldova, di ar hi
domnii tãi, carii stãpânescu în tine toþi
înþelepþi încã n-ai peri aºe lesne. Ce
domniile neºtiutoare rândul tãu ºi lacome

sântu pricine perirei tale“. Într-adevãr,
graba a fost aceea care l-a caracterizat
pe Graþiani în a se fi implicat într-o ligã
antiotomanã, fãrã sã aibã o susþinere
armatã internã, ci folosind cu
preponderenþã „ lificii“ ºi bazându-se pe
sprijinul polonilor ºi al cazacilor. Chiar
ºi Nicolae Iorga îl va numi pe Graþiani ca
fiind „acel ciudat aventurier“  care
„cãpãtase Moldova ca rãsplatã pentru
serviciile dubioase ale unui suflet
versatil.“

Implicat fiind în politici subterane
zonale, atenþia lui Graþiani se va îndrepta
cãtre polonezi ºi „a interceptat de mai
multe ori scrisori ale lui Gabriel Bethlen,
principele Transilvaniei, pe care Poarta
îl recunoºtea ºi ca rege al Ungariei de
Mijloc (Ort macar kirali), adresate
sultanului ºi divanului, pline de plângeri
contra polonezilor ºi a cazacilor ºi le-a
comunicat polonezilor. La rându-i,
Bethlen a comunicat Porþii dovezile
trãdãrii lui Graþiani ºi acordurile politice
ºi militare moldo-polone împotriva
turcilor“. Sultanul îi va retrage domnia,
dar Graþiani cu „un curaj pe care nu-l
avusese nici un alt domn înainte“,  lua
decizia sã ucidã pe capugiul împãrãtesc
ºi pe turcii care-l însoþeau.

Urmarea a fost uºor de dedus: se
crease un nou „casus belli“. „Sultanul
Osman al II-lea i-a dat comanda împotriva
Poloniei (Lehistan serdarligi) vizirului
Iskender paºa, belerbei de Silistra“,
comenta episodul istoricul Aurel Decei.
Acesta a adunat oastea beilerbeiului
Rumeliei, sangiacbeiului de Nicopol ºi de
Vidin, a hanului Crimeii ºi a tãtarilor nogai.
Polonii aduseserã 15.000 de oºteni ºi
120 de tunuri, iar moldovenii se prezentau
cu o micã oaste de þarã. Rezistenþa
moldo-polonã s-a derulat timp de trei zile
lângã Iaºi, la Þuþora, un raport de forþe
total nefavorabil. Boierimea nu a fost de
acord sã plãteascã nota de platã a
domnitorului lor ºi au preferat sã-l
pãrãseascã. La 20 sept. 1620 victoria era
ca ºi realizatã, Gaspar Graþiani fiind nevoit
sã fugã spre munþi, turcii rãmânând sã
încheie conturile doar cu polonezii care
au suferit o înfrângere de
proporþii. Analele poloneze au
consemnat acest trist episod
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Col (r) Vasile BALERCĂ

al unei investiþii antiotomane
trecute la pasiv, iar ambasa-
dorul Olandei la Poartã îºi

încheia raportul sãu despre eveniment
astfel: „La un aºa mare prãpãd a adus
regatul Poloniei sfatul cel rãu al lui
Graþiani“. Pe fondul acestei victorii pe care
o vor considera un prolog de bun augur,
ardentul sultan Osman al II-lea a hotãrât
sã continue rãzboiul cu Polonia printr-o
„expediþie imperialã (sefer-i humayun)
condusã de însuºi padiºahul, ceea ce de
25 de ani nu se mai întâmplase. Dimitrie
Cantemir consemna acest eveniment în
a sa istorie a imperiului: „Osmanu…a
intreprinsu o expeditiune contra Poloniei,
ºi reocupandu Chotinulu (Hotinul, n.n), pe
care Polonii ‘lu ocupassera prin assaltu,
trimitte apoi pe Chanulu Tatariei cu
truppele tatarice si turcesci in intrulu
Poloniei spre a o preda si devasta, er;
elu incungiur cu omenii sei trupele inimice,
si într-atâta strimtore le aduse, in câtu in
urma au fostu constrinse a cere pace.
Imperatulul le accord cererea si inchieia
pace sub condþiunile dictate de ehu. “

Domnitorul reuºise sã fugã însoþit
de cinci boieri: Iancovici se va îndrepta
spre Polonia, Bucioc va fi predat turcilor
ºi ucis,  iar ªeptilici, Goia ºi Nicoriþã îl
vor însoþi pe domn cãtre munte. Într-o
descriere a lui Ioan Jancovic se aflã
despre regicidul petrecut într-o pãdure
de pe un munte de lângã Târgu-Trotuº.

Se pare cã primii doi au fost cei care îl
vor fi asasinat în somn pe domnitor,
tãindu-i capul ºi prezentându-l lui Iliaº,
noul conducãtor, considerând cã vor fi
recompensaþi cu iertare pentru gestul lor.
Proaspãtul voievod nu va aprecia gestul
trãdãtor, stabilind ca trupul ºi capul
victimei complotului sã fie îngropate în
Târgul Trotuºului, acolo unde exista
biserica „letinilor“, adicã a ungurilor din
Trotuº, o bisericã care nu mai existã.

Miron Costin condamna, în general,
uciderea domnilor, dar în cazul special
al lui Gaspar Graþiani, nu caracteriza
asasinatul ca „scârnavã ºi groadznicã
fapta ºi neauzitã în toate þãri creºtine“ ,
aprobând pedepsirea regicizilor: „Plãtit-
au apoi cu capetele sale aceastã faptã
ºi ªeptiliciu ºi Goia, de la Alexandru-
Vodã, pe lege dreaptã de le-au tãietu
capetele ºi trupurile le-au aruncatu în
ieºitoare. ªi cu cale le-au fãcut, cã dupã
scârnave fapte scârnave morþi vinu“.

O domnie prea scurtã pentru a fi
fost timp ºi pentru alte realizãri în afara
celor politice. Ca urmare, sunt destul
de puþine date despre domnia lui
Graþiani, aºa cum ar fi faptul cã în timpul
domniei sale s-a înfiinþat primul spital
orãºenesc atestat documentar, fiind
vorba despre instituþia spitaliceascã de
la Suceava. Un înscris domnesc din 16
mai 1619 arãta cã se dãruia
mitropolitului „un loc în mij locul

târgului… Sucevii, din locul
domnesc…  ca sã se facã acolo, pe
acel loc spital întru numele Domnului,
ca sã f ie pentru cei sãraci ºi
neputincioºi ºi ºchiopi ºi orbi ºi alþii
care vor sã se odihneascã toþi aceia
acolo, într-acel spital.“ Dintr-un alt
document emis în anul urmãtor (13
aprilie 1620, prin care se confirmau
danii fãcute Dragomirnei, acolo unde
un act din 1612 de la ªtefan Tomºa
vorbeºte de o „bisericuþã-bolniþã) se
aflã despre daniile domneºti constând
într-un vad de moarã pe râul Suceava,
mai jos de satul Buninþi: „însã de la
aceastã moarã, sã aibã grijã sã dea
la bolniþã (spital, la sãracii din târgul
Suceava, cât va fi voia egumenului,
cãci aceia bolniþã a fost fãcutã în
numele lui Dumnezeu de ctitorul
Sfintei mãnãstiri…“

O domnie cu prea puþine realizãri,
doar ca pricinã a unui rãzboi turco-
polon; dar a fost un exponent al luptei
antiturceºti, un sacrificat care a ales
Moldova pentru cã-i cunoºtea
verticalitatea, dar nu a drãmuit nici
timpul ºi nici mijloacele pentru a face
posibilã aceastã atitudine. ªi a rãmas
pentru odihna planurilor ºi faptelor sale
în pãmântul Bacãului.

Când vei veni la mine,
Aici, în þara mea,
Te va primi poporul
Cum este datina!

Cu pâine ºi cu sare
Pe un ºtergar cu flori,
Cu zâmbet de fecioare,
Cu cântece ºi hori.

Dar gândul nu te-aducã
La ce nu este-al tãu
Sau ca sã vii la mine
Cu gând viclean ºi rãu.

S-ar rãscula ºi morþii
Ieºind toþi din mormânt.
Prin jertfa lor clãdit-au
Al þãrii sfânt pãmânt!

Aici dorm „bunii“ noºtri,
Viteji soldaþi ºi domni,
Cu regi înlãcrimaþi
ªi voievozi eroi.

Deci liniºtea le fie
Deplinã, meritatã,
Sã calci uºor, strãine,
Nu-i tulbura vreodatã!

O, Maicã Preacuratã
ªi pururea Fecioarã,
Ascultã-mi ruga, Maicã
Din zori, din zi ºi searã!

De câte ori, Mãicuþã,
La Tine m-am rugat
Tu, Maica tuturora,
Ruga mi-ai ascultat.

Eu, fãrã Tine, Maicã,
Nimic n-aº mai putea
Sã lupt cu viaþa asta-n
Singurãtatea mea.

Simt mâna Ta, Mãicuþã,
Cum m-ajutã mereu
ªi pentru pãcãtoºi
Te rogi lui Dumnezeu.

Iertare sã ne-aducã,
Cuvântul sã-I urmãm,
Ca în credinþa sfântã
Pe El sã-L ascultãm.

În orice clipã, Doamne,
Eu vreau sã-Þi mulþumesc
Cã nu ne dai uitãrii
ªi cã ne ocroteºti.

Ajutã toþi copiii,
Nepoþi ºi strãnepoþi,
Ne creºte Tu credinþa
Sã Te slãvim, noi toþi.

RUGÃ„STRÃINE“

Prof. Elena Busuioc
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Poate de multe ori ne-am pus
întrebarea aceasta în sinea noastrã,
conºtienþi fiind de faptul cã  trebuie sã
avem grijã de acest diamant  foarte
preþios care este sufletul.

Rãspunsul la aceastã întrebare:
„Cum îmi pot mântui sufletul?” ni-l
dã, printre alþii, ºi Sfântul Teofan
Zãvorâtul:

„Pocãieºte-te ºi fii întãrit de
puterea harului din Sfintele
Taine, pãºeºte pe calea
poruncilor dumnezeieºti, sub
îndrumarea pe care Sfânta
Bisericã þi-o dã prin preoþia ei
dumnezeiascã. Toate acestea
trebuie fãcute în duhul credinþei
sincere, fãrã nici o îndoialã.”

Atunci ce este credinþa?
Credinþa este mãrturisirea

sincerã cã Dumnezeu, Cãruia
ne închinãm, Treimea, Cel care
este ziditorul ºi dãtãtorul a
toate, ne mântuieºte pe noi cei
cãzuþi, prin puterea morþii pe
Cruce a Fiului lui Dumnezeu cel
întrupat, cu harul Prea Sfântului
Duh, în Sfânta Sa Bisericã.
Începuturile reînnoirii, care sunt
puse în viaþa aceasta, vor
apãrea în întreaga lor slavã în
veacul ce va veni, într-un fel pe
care mintea nu îl poate înþelege,
nici limba glãsui.

O, Dumnezeul nostru, cât
de mãreþe sunt fãgãduinþele
Tale!

Cum poate atunci cineva sã
pãºeascã pe calea poruncilor, fãrã
sã se abatã din drum?

Iatã ceea ce este trebuincios:
a) Pocãieºte-te ºi întoarce-te cãtre

Domnul, recunoaºte-þi pãcatele, plângi
pentru ele cu strângere de inimã ºi
mãrturiseºte-le în faþa pãrintelui
duhovnicesc. Jurã-te cu vorba ºi cu
inima înaintea feþei Domnului sã nu Îl
mai superi de acum înainte cu pãcatele
tale.

b) Apoi, statornicind cu Dumnezeu
în minte ºi în inimã, nãzuieºte sã
împlineºti în trup îndatoririle ºi treburile
pe care ºederea în aceastã viaþã þi le
impune.

c) În aceastã nevoinþã, mai ales sã
îþi pãzeºti inima de cugetele ºi simþirile
cele rele: mândria, slava deºartã,

Cum îmi pot mântui sufletul?
mânia, judecarea celorlalþi, ura, invidia,
dispreþul, deznãdejdea, ataºamentul
faþã de lucruri ºi de oameni, gânduri
împrãºtiate, neliniºte, toate plãcerile
simþurilor ºi tot ceea ce desparte
mintea ºi inima de Dumnezeu.

d) Pentru a rezista în nevoinþa
aceasta, hotãrãºte înainte de toate sã
nu te retragi din ceea ce recunoºti cã

este trebuincios, chiar de ar însemna
moartea. Pentru a dobândi aceasta,
când te-ai hotãrât sã faci astfel,
dãruieºte-þi viaþa lui Dumnezeu pentru
a nu mai trãi de dragul tãu, ci doar
pentru Dumnezeu.

e) Susþinerea unei vieþi dusã astfel
este o jertfã smeritã a sinelui cãtre
voinþa lui Dumnezeu ºi a nebizuirii pe
sine; arena duhovniceascã în care
aceastã viaþã se sãvârºeºte este
rãbdarea sau ºederea neabãtutã în
rândul vieþii rãscumpãrate, cu îndurarea
plinã de bucurie a tuturor nevoinþelor ºi
neplãcerilor care sunt legate de
aceasta.

f) O temelie pentru rãbdare este
credinþa sau convingerea cã, nevoindu-te
în acest fel pentru Dumnezeu, eºti
sluga Sa ºi El este Stãpânul tãu Care

îþi vede strãdaniile, se bucurã de ele ºi
le preþuieºte; nãdejdea cã ajutorul lui
Dumnezeu, Care te ocroteºte pururea,
este mereu pregãtit ºi, aºteptându-te,
se va pogori asupra ta la vreme de
trebuinþã, cã Dumnezeu nu te va pãrãsi
la sfârºitul vieþii tale. ªi, pãstrându-te
ca unul credincios poruncilor Sale aici,
printre toate ispitele, te va cãlãuzi prin

moarte la veºnica Sa Împã-
rãþie; dragostea, care cugetã
zi ºi noapte asupra Domnului
iubit, în toate felurile strãdu-
indu-se sã facã numai ceea ce
este plãcut Lui ºi sã evite tot
ceea ce L-ar putea supãra cu
gândul, cu vorba sau cu fapta.

g)  Armele unei astfel de vieþi
sunt: rugãciunile în bisericã ºi
acasã, mai ales rugãciunea
minþii, postirea pe mãsura
puterii fiecãruia ºi a rânduielilor
Bisericii, trezvia, singurãtatea,
muncile fizice, mãrturisirea
deasã a pãcatelor, Sfânta
Împãrtaºanie, citirea Cuvântului
lui Dumnezeu ºi a scrierilor
Sfinþilor Pãrinþi, discuþii cu
oameni temãtori de Dumnezeu,
cercetarea deasã a pãrintelui
duhovnicesc asupra tuturor
întâmplãrilor vieþii lãuntrice ºi
exterioare. Temelia tuturor
acestor nevoinþe în mãsurã,
vreme ºi loc este înþelepciunea,
cu povaþa celor experimentaþi.

h) Pãzeºte-te cu teamã.
Pentru aceasta adu-þi aminte de sfârºit
– moartea, judecata, iadul, Împãrãþia
cerurilor. Mai ales, fii cu bãgare de
seamã la tine: pãstreazã-þi mintea
treazã ºi inima netulburatã.

i) Aºazã-þi ca þel din urmã aprin-
derea focului duhului, ca focul
duhovnicesc sã ardã întru inima ta ºi,
strângându-þi toate puterile laolaltã, sã
înceapã a-þi zidi omul lãuntric ºi, în cele
din urmã, sã ardã neghina pãcatelor ºi
patimilor tale.

„Rânduieºte-þi viaþa în acest chip
ºi, cu harul lui Dumnezeu, te vei
mântui!“ – este îndemnul final al
Sfântului Teofan Zãvorâtul, îndemn ce
meritã luat în seamã ºi urmat.

Presb. Aurelia GENES
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De regulã, icoana participã  la viata
duhovniceascã a fiecãrui creºtin, în care
se recunoaºte credinþa ºi rugãciunea
multor persoane din diferite generaþii. În
aceasta constã toatã mãreþia ºi taina
icoanei, devenind cu adevãrat un spaþiu
de întâlnire a omului cu Dumnezeul cel
viu, cu Cuvântul Sãu întrupat ºi cu
biserica biruitoare (afirmã pr. Eugen
Rãchiteanu).

În acest articol vom trata un subiect
mai puþin cunoscut, dar de o importanþã
deosebitã în iconografia ortodoxã: Icoana
Maicii Domnului:  izvor de viaþã
purtãtor . Aceastã icoana nu este
rãspânditã prea mult, dar originea sa este
legatã de un eveniment petrecut
realmente în jurul anului 450 în
Constantinopol. Tradiþia spune cã
imperatorul Leon I, pe când era un simplu
soldat, a întâlnit un orb care se rãtãcise
prin anumite þinuturi ºi din aceastã cauzã
era foarte însetat. Omul lui Dumnezeu
voia sã-l ajute pe acest orb dar nu a gãsit
apã prin împrejurimi, însã o voce
tainicã îi indicã existenþa unei ape
proaspete într-un loc aproape ascuns.
Prin mila lui Dumnezeu, orbul îºi
potoleºte setea ºi, dupã ce-ºi spãlã
faþa, îºi redobândi ºi vederea.

De la aceastã întâmplare au trecut 7
ani pânã când Leon I a devenit imperator
ºi a construit pe acel loc minunat o
bisericã închinatã Maicii Domnului:
izvor de viaþã purtãtor .  Acest
eveniment a fost marcat ºi fixat în tradiþia
bizantinã de Patriarhul Nichifor care, în
secolul al XV-lea, alcãtuieºte o slujbã
specialã pentru a evoca restaurarea
bisericii cu hramul Izvorul Tãmãduirii,
sãrbãtoare rânduitã în Sãptãmâna
Luminatã. Patriarhul descrie cu lux de
amãnunte locul minunii, situat la circa 20
km de Constantinopol, iar biserica ce se
distinge prin eleganþa sa fiind situatã în

Arta în favoarea vieþii.
Maica Domnului - Izvor de viaþã purtãtor

(Izvorul Tãmãduirii)

Maica Neonila, Mânãstirea Mãgura Ocnei

(Prelucrare din Leggere L’Icona)

mijlocul pãdurii. Apa izvorâtã continua,
prin puterea lui Dumnezeu, sã facã
minuni.

În prima vineri de dupã Paºti era
oficiatã ºi sãrbãtoarea Icoanei Maicii
Domului: izvor de viatã purtãtor, al
cãrui prototip a fost distrus împreunã cu
biserica în anul 1453, în timpul cuceririi

Constantinopolului de cãtre turci. Cu
toate acestea întâlnim reproduceri ale
icoanei ºi în alte biserici;

Printre acestea cea mai cunoscutã
copie a fost dusã în Rusia la Mânãstirea
Sarov, la începutul sec. XVII,  de cãtre
un monah cu numele de Ioan,care la
rândul sãu a închinat o bisericã Maicii
Domnului, Izvorul Tãmãduirii. Icoana
Maicii Domnului - Izvor de viaþã
purtãtor a cunoscut o particularã
rãspândire în Rusia în sec.al XVII-lea
când iconografia cunoºtea elemente de
compoziþie ºi complexe particularitãþi
simbolice. În aceastã epocã sunt
descoperite exemple cunoscute despre
aceastã icoanã închinatã Maicii
Domnului. În mod particular, iconograful

Serghei de Rozkov, care fãcea parte din
grupul artiºtilor ce lucrau în Moscova,a
pictat diferite copii, dintre care douã se
gãsesc în prezent în Mânãstirea
Novodevicij ºi la Muzeul de artã antico-
rus din Moscova. Caracteristic epocii
este opera unui pictor cu numele Roscov,
care a realizat un anumit subiect din
marea sa evlavie pentru aceastã icoanã,
scoþând în evidenþã un anumit stil care
s-a transmis multor generaþii de
iconografi. Nucleul central al compoziþiei
este constituit de Maica Domnului cu
Pruncul în braþe, aºezatã într-un mare
potir în mijlocul unui izvor, simbolizând
subiectul minunii.

Reprezentarea iconograficã a Maicii
Domnului aparþine modului iconografic
specific icoanelor din Nicopea, în care
Maica Domnului aºezatã pe tron este
prezentatã în demnitatea Sa de
împãrãteasã. Alãturi de izvor se aflã
mulþime de oameni suferinzi cãutând
mângâiere ºi vindecare. În variantele sale
antice, subiectul de grup poate fi redus la
puþine figuri, însã în epoca tardivã, în mod
constant este constituitã de o imensã
multitudine printre care se întrevede
societatea obiectelor ºi atitudinile
dinamicii foarte expresive. Aceasta este
prima caracteristicã care ne trimite cu
gândul la icoanele din anii 1600 realizate
de Rozcov ºi anume cãutarea unei soluþii
complexe a tematicii iconografice însoþite
de un excelent sens al vieþii compoziþiei.
Acestui aspect se atribuie o atenþie
deosebitã pentru elementul decorativ ce
distinge subiectul în sensul artei bizantine
din care izvorãºte un complex compozitiv;
în multe icoane,imaginea este inseratã pe
fundalul Bisericii Maicii Domnului  Izvor
de viatã purtãtor din Constantinopol.
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După 1989, prin deschiderea graniţelor, prin
televiziune şi prin acceptarea fără discernământ
ca modele, sub toate aspectele, a personajelor
din filme, s-a dus la îndepărtarea românilor de
folclorul autentic. Astăzi, preocuparea faţă de
folclor aparţine în mare măsură celor în vârstă.

Pentru tineri, această preocupare este o
„floare rară’’. Ceea ce este îngrijorător este faptul
că avem de-a face cu o degenerare a folclorului
autentic. Astăzi, mulţi tineri sunt străini de puritatea
şi nevinovăţia sentimentelor exprimate în doinele
de altă dată. Portul românesc, plin de decenţă şi
de nobleţe, a degenerat într-o ţinută extravagantă.
Cântecul popular, atât de înălţător şi de gingaş,
astăzi s-a transformat în tot felul de combinaţii între
folclor şi rock-ul american. Jocul maiestuos şi de-
cent al horelor satelor româneşti a devenit scheme
prin discoteci şi petrecerile particulare.

Se ştie însă că folclorul stă sub semnul
religiosului. Chiar dacă el nu tratează teme
exclusiv teologice (cum ar fi colindele), totuşi se
găsesc la tot pasul cugetări şi comportamente
creştine. Aproape că nu se poate vorbi de un
folclor religios pur, deoarece cele două aspecte
(laic şi creştin) se întrepătrund. Poporul român
este creştin, dar mai păstrează în obiceiurile sale
multe elemente preluate din perioada de dinainte
de creştinism. Zestrea extraordinară a folclorului
românesc, luată la cunoştinţă prin strădania unor
folclorişti ca: Simion Florea Marian, Constantin
Brăiloiu etc. dovedeşte complexitatea, inteligenţa
şi profunzimea poporului român.

Câteva aspecte
ale folclorului românesc

1. Dorul:

Cuvântul „dor“ poate deriva de la latinescul
dolor, care înseamnă durere. Este înrudit cu
cuvântul jale, dar este diferit de el. În dor
durerea e mai puţin prezentă, fiind înrudită cu o
anumită dulceaţă.

Dorul este tema cel mai des întâlnită în
creaţiile folclorice. De regulă, dorul este provocat
de absenţa unei persoane iubite. El este senti-
ment care nu se poate descrie în cuvinte, „în
care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite“.

Dar dorul este şi expresia comuniunii ce
caracterizează atât viaţa religioasă (viaţa
liturgică), cât şi viaţa laică (impregnată de
aspectul liturgic). Cel cuprins de dor realizează
că îi este cu neputinţă să trăiască în singurătate.
Chiar şi cei retraşi în sihăstrii nu sunt singuri,
întrucât ei sunt mai aproape de Dumnezeu şi
de lumea cerească, iar lumea de pe pământ

Folclorul românesc – între laic ºi religios
este prezentă prin rugăciunea pe care o fac
permanent pentru ea.

   Dorul reprezintă şi expresia dorinţei de a
realiza o comuniune finală deplină, în veşnicia
lui Dumnezeu, după înlăturarea despărţirii
temporale. Orice despărţire are caracter tempo-
ral, pentru că toţi se întâlnesc în lumea cealaltă,
în viaţa veşnică. Acest lucru se observă în multe
din basmele noastre populare (căsătoria dintre
Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana este un
eveniment la care ia parte toată lumea, într-o
fericire fără sfârşit). În general, sentimentul de
dor este însoţit de lacrimi, iar natura participă la
suferinţa celui stăpânit de dor. Numeroase texte
citate în colecţiile de folclor se referă la dorul
fetelor după iubit. Dorul este aspaţial şi atemporal,
fiind mai presus chiar şi de moarte. Întotdeauna
cei vii se gândesc cu dor la cei plecaţi dintre ei.
De aceea, unul dintre temeiurile pentru
pomenirea morţilor îl constituie şi dorul de cei
adormiţi. Deci, dorul menţine o comuniune
afectivă nu numai între cei vii, ci şi între cei vii şi
cei adormiţi.

2. Cântecul şi doina:

Cântecul popular este specific poporului
român. Între bogăţia peisajului românesc şi
cântecul popular există o interdependenţă,
cântecul reprezentând legătura între popor şi
spaţiul geografic în care trăieşte, este exprimarea
peisajului românesc reflectat în inima poporului
român. Toate aceste trei elemente: popor, peisaj
şi cântec formează un întreg.

Cântecul arată bogăţia şi varietatea
sufletului românesc. Există cântec de dor şi de
jale, dar există şi cântec de veselie. Cel de dor şi
de jale este cântat de român mai mult când e
singur. În cântecul de veselie se urmăreşte să
se uite de dorul trăit în doină. Doina românească
este expresia trăirii directe.

Dorul oferă cântecului accente de duioşie.
Aceste accente caracterizează doina
românească ce nu este influenţată doar de spaţiul
geografic, ci este în întregime „reflexiune iubitoare
şi duioasă“. Cântările noastre bisericeşti au multă
reflexiune prin conţinutul lor profund, dar doinele
au, pe lângă reflexiune, şi un „sentiment
mângâietor pentru persoana despărţită, cu
durerea pentru depărtarea de ea“.

Aceste trei elemente: reflexiune, sentiment
mângâietor şi durere conferă doinei un ritm de
mare fineţe şi nuanţare. Toate aceste sentimente
prezente în doină presupun o iubire nemărginită,
iubire ce spiritualizează doina, transformând-o
într-un cântec profund spiritual, deosebit mult de
cântecele altor popoare.

3. Portul românesc
şi jocul popular:

Portul popular este variat, în funcţie de
diversitatea geografică. Îţi poţi da seama foarte
uşor de locul de provenienţă al unui ţăran după
straiele pe care le poartă. Multitudinea motivelor
brodate exprimă bogăţia de sentimente şi emoţii
produse în sufletul omului de natura
înconjurătoare.

Forma veşmintelor are dublu rol: în primul
rând, unul utilitar , de a oferi uşurinţă şi
repeziciune în mişcări, în al doilea rând, unul
estetic, prin care se completează frumuseţea fizică
şi nu se scot în evidenţă părţile pudice. Portul
popular, asemenea portului sfinţ i lor din
iconografia ortodoxă, oferă trupului o
spiritualizare, o încercare de depăşire a limitelor
materialităţii. Se ştie că veşmintele populare
exprimă bogăţia sufletească a unui popor.
Bucuria întâlnirii cu semenii sau bucuria unei
sărbători religioase sau laice era sporită prin
veşmintele curate şi frumos împodobite.

În strânsă legătură cu portul este şi jocul
popular. Atunci când românii sunt în sărbătoare şi
se adună pentru joc, ei sunt îmbrăcaţi în cele mai
frumoase veşminte, acelea de sărbătoare, astfel
că portul şi jocul formează un spectacol unic.

Jocul este diferit de dans şi ca terminologie şi
ca mod de manifestare. Jocul depăşeşte dansul,
care a pătruns la noi din Occident, fiind specific
spiritualităţii noastre, neputând fi confundat cu acesta.
Între joc şi dans există o distincţie clară: „jocul este o
bucurie“. În joc are loc o spiritualizare ca şi în port.
El se transformă într-o ocazie de mai bună
cunoaştere între tineri în vederea căsătoriei: „Flăcăul
joacă în faţa fetei ca să-şi arate sprinteneala şi
imaginaţia sa, având grijă să se pună în evidenţă în
faţa comunităţii; fetele sunt invitate la joc pe rând, de
fiecare flăcău, pentru a vedea cu care se va potrivi
până la urmă pentru căsătorie. Şi cu aceea cu care
e pe cale să se hotărască pentru căsătorie, joacă
de la o vreme mai des“.

Teme şi probleme religioase
în folclorul românesc

Folclorul românesc este impregnat de
religiozitate creştină, având în vedere faptul că
aparţine unui popor creştin. Chiar dacă s-a făcut
convenţional o împărţire a folclorului nostru în
religios şi laic, în realitate nu se pot separa în
mod strict creaţiile populare în cele două categorii,
întrucât între ele există o îmbinare
reciprocă. Deşi unele creaţii populare
sunt anterioare creştinării daco-
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romane, totuşi acestea nu au fost
înlăturate radical după trecerea la

creştinism, ci au fost încreştinate. Astfel că au
fost încreştinate nu numai creaţiile populare în
sine, ci şi modul în care erau experimentate sau
trăite aceste creaţii de către popor.

În acest sens, duhul comunicării, fundamen-
tal Bisericii Ortodoxe, se manifestă la sat prin
participarea la evenimentele capitale din viaţa
omului: botez, cununie, înmormântare.

1. Făt-Frumos şi poporul român:

Literatura teologilor bizantini care a circulat
încă de timpuriu prin mănăstirile româneşti, în
manuscrise, a influenţat imaginaţia creatoare a
poporului nostru (colinde, basme etc.).

„Învăţăturile lui Neagoe Basarab, Varlaam
şi Ioasaf, precum şi alte creaţii de dinainte, au
influenţat omenia în popor, care a dat naştere
chipului lui Făt-Frumos şi a tuturor eroilor
basmelor noastre. Aceşti eroi nu umblă după
aventuri sau dominaţie, aşa cum fac cavalerii
occidentali, ci ei luptă împotriva răului, întruchipat
de obicei de zmeu, pentru ajutorarea celor
neputincioşi şi necăjiţi. Drumul pe care îl face
Făt-Frumos este drumul oricărui tânăr, necesar
călirii şi pregătirii în vederea maturizării trupeşti
şi sufleteşti, pentru a întemeia o familie. Lupta lui
Făt-Frumos cu răul este lupta tipică a fiecăruia
dintre noi cu forţele răului. În această luptă omul
nu este ajutat doar de Dumnezeu, ci şi de întreaga
natură înconjurătoare, care este creată tot de El.

Omenia este esenţială creştinismului, iar Fiul
lui Dumnezeu S-a făcut Om pentru a redescoperi
întregii lumi adevărata valoare a umanităţii,
omenia. Făt-Frumos luptă împotriva celor lipsiţi
de omenie. Prin această omenie, cel ce respectă
pe altul se respectă pe sine însuşi şi respectă în
acelaşi timp umanitatea.

2.. „Umblarea“ lui Dumnezeu
pe pământ:

Creaţiile folclorice care vorbesc despre
„umblarea“ lui Dumnezeu pe pământ, însoţit de
Sfântul Petru, nu exprimă o metaforă, ci un adevăr
istoric, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos,
Dumnezeul întrupat, a umblat pe pământ în mod
real. Imaginaţia poporului a completat relatarea
concisă a Evangheliei cu scene, episoade din
activitatea pământească a Mântuitorului. Toate
aceste creaţii populare nu vin în contradicţie cu
Evanghelia sau cu vreun adevăr dogmatic al
credinţei noastre. Dimpotrivă, aceste episoade au
rol moralizator şi explicativ al adevărului de credinţă.

Mântuitorul este însoţit de Sfântul Apostol Petru
nu pentru faptul că el era cel mai important dintre
Apostoli, ci pentru faptul că îi reprezenta pe ceilalţi,
având în vedere că era mai în vârstă. Sfinţii Apostoli
sunt importanţi în iconomia mântuirii, deoarece noi
cunoaştem pe Mântuitorul prin propovăduirea lor.

3. Legenda Mănăstirii Argeşului
şi Mioriţa:

Aceste două balade populare, poate cele
mai frumoase şi mai reprezentative pentru
poporul român, au primit de la criticii literaturii
populare diferite interpretări. Foarte puţini au
observat  în conţinutul lor aspecte religioase care
au stat la baza alcătuirii acestora. Aceste două
balade ne vorbesc în mod figurat despre jertfa
lui Hristos şi despre parabola nunţii fiului de
împărat din Evanghelie. În legenda ,,Mănăstirii
Argeşului“, „Hristos e numit Manole, forma
românească a lui Emanuel, cum este numit Iisus
în Sfânta Scriptură, şi care se traduce «cu noi
este Dumnezeu». Emanuel sau Manole nu poate
întemeia Biserica decât pe jertfa trupului Său,
cuvântul trup fiind în limba greacă de gen feminin.

Presb. prof. Elena-Daniela COŞA
Şcoala ,,Emil Racoviţă’’,Oneşti
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Aceeaşi idee este întâlnită şi în balada
„Mioriţa“. Tot aici iese în evidenţă şi un alt aspect
esenţial al spiritualităţii ortodoxe: transfigurarea.
Aici avem de-a face cu transfigurarea sau
umanizarea naturii nu în sens panteist, ci în sens
profund creştin, în viziunea liturgică a cosmosului.

Concluzii:

Există pericolul pierderii folclorului românesc
în mediul urban şi minimalizarea lui în cel rural
datorită degenerării lui şi pătrunderii modernismului.

În anii de dinainte de 1989, ţăranul a fost
forţat să se mute la oraş, în acest fel provocându-se
o ruptură a românului de mediul său natural. El
s-a trezit dintr-o dată fără câmp, fără animale,
fără sărbătorile religioase (înlocuite de sărbătorile
civile), fără biserici. O dată cu lipsa acestora,
ţăranul nu a mai putut perpetua la oraş datinile şi
obiceiurile legate de ele.

Totuşi, în sufletul fiecărui român există o
predispoziţie pentru ceea ce este românesc şi
autentic, iar prin activităţile ce se desfăşoară în
şcoli, există speranţa că folclorul va dăinui veşnic.

OMULE, ispitit sã ridici mâna împotriva
mea, ascultã-mã, înainte de a mã lovi:
- Eu am fost cãmin ºi am oferit hranã
strãbunilor tãi, din cele mai vechi timpuri.

GLASUL CODRULUI, FRATELE ROMÂNULUI
- Eu sunt ºi astãzi
furnizorul cãldurii cãmi-
nului tãu, în zilele cu
geruri cumplite de iarnã.
- Eu am fost sprijin
credincios ºi de nãdejde
eroilor neamului în
rãzboaiele împotriva
cotropitorilor de tot felul.

- Eu sunt protectorul izvoarelor ºi cel mai
bun apãrãtor împotriva viiturilor torenþiale.
- Eu sunt masa ta, cartea pe care ai învãþat
sã citeºti ºi patul pe care te odihneºti. Ing. silvic Gheorghe DASCÃLU

- Eu sunt mânerul uneltelor tale ºi
leagãnul copilãriei tale.
- Eu sunt cea mai prietenoasã ºi mai
ospitalierã gazdã ce te primeºte în
cântecul pãsãrelelor, zumzetul albinelor,
foºnetul frunzelor, susurul izvoarelor ºi
cu privirea gingaºã a cãprioarelor.

OMULE, LASÃ TERENUL CURAT
ªI FRUMOS PE UNDE TRECI ªI,
TE ROG, NU-MI FACE RÃU!
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului
Atanasie

Mântuitorul Iisus Hristos a dat dar şi putere
ucenicilor Săi de a vindeca pe bolnavi, de a
învia şi a tămădui tot felul de boli.

Unul dintre sfinţii care a primit acest mare
dar de la Hristos este şi Sfântul Mare Mucenic
Pantelimon pe care Sfânta noastră Biserică îl
prăznuieşte pe 27 iulie.

Sfântul Pantelimon a trăit în vremea
împăraţilor păgâni Maximilian şi Diocleţian, era
originar din cetatea Nicomidiei care se afla în
părţile Bitiniei.

Tatăl său era păgân, iar mama sa, Euvula,
era creştină. La naştere a primit numele de
PANTOLEON care înseamnă «cu totul leu».
Mama sa îl creşte în credinţa creştină şi îl învaţă
despre adevăratul Dumnezeu.

Mama sa a murit de tânără, iar copilul a
rămas orfan de mamă la o vârstă foarte fragedă.
După moartea mamei, copilul, din neştiinţă, va
merge pe urmele tatălui său.

Tatăl îl dă la şcoală unde învaţă gramatica,
filozofia şi meşteşugul doctoricesc de la un anume
Eufrasiu, acesta fiind şi un bun orator.

În vremea aceea locuia în cetatea
Nicomidiei un preot bătrân numit Ermolae care
slujea pe ascuns de frica păgânilor. Deseori la
slujbă venea şi Pantoleon cu învăţătorul său
Eufrasiu. Tânărul, fiind smerit şi ascultător, a stat
de vorbă cu preotul Ermolae care l-a întrebat de
neam, de credinţă şi de părinţi. Bătrânul preot i-a
zis: „Dar tu, fiule, de ce parte a credinţei voieşti a
fi, în credinţa tatălui sau a mamei tale?“ Tânărul a
răspuns: „Mama mea, pe când trăia, mă învăţa

Sfântul Mare Mucenic
Pantelimon – tãmãduitorul de boli

credinţa creştină; însă tatăl meu, ca cel mai tare,
mă sileşte la legile elineşti să intru în rândul
ostaşilor împăratului“.

Sfântul Ermolae, văzându-i sufletul curat, i-a
zis: „Învăţăturile zeilor elini nu pot să-ţi ajute ţie,
nici oamenilor, aceştia sunt idoli mincinoşi fără
putere; Unul este adevăratul Dumnezeu, Iisus
Hristos, şi în chemarea Preasfântului Său Nume
vei putea tămădui toate bolile omeneşti“.

„Cuvintele acestea au fost rostite de mama
mea de multe ori, a spus Pantoleon, şi am văzut-o
adesea rugându-se şi chemând pe Dumnezeu
de Care tu îmi vorbeşti!“

După dialogul cu Sfântul Ermolae,
Pantoleon se întoarse acasă, dar pe cale a întâlnit
un copil mort, muşcat de o viperă şi, crezând în
cuvintele lui Ermolae, s-a rugat lui Dumnezeu,
zicând: „Doamne Iisuse Hristoase, eu sunt
nevrednic de a Te chema pe Tine, însă de voieşti
să fiu eu robul Tău, arată-Ţi puterea Ta şi înviază
din morţi pruncul acesta nevinovat ucis de
viperă“. În acel moment, după terminarea
rugăciunii, pruncul a înviat, iar vipera a murit.

Văzând minunea, s-a întors la Sfântul
Ermolae şi a cerut să fie botezat în numele Sfintei
Treimi, primind numele de Pantelimon, care
înseamnă „cu totul milostiv“.

După primirea botezului, a primit de la
Dumnezeu darul tămăduirii minunate a multor
feluri de boli şi ajunsese foarte vestit, atât în
Nicomidia cât şi în afara ei. Auzind împăratul
Maximilian de minunile pe care le făcea
Pantelimon, a dat poruncă să fie prins şi aruncat

în temniţă, apoi, chemându-l să jertfească idolilor,
el a refuzat.  A fost judecat şi condamnat la chinuri
grele: bătut, ars cu făclii, strunjit cu gheare de
fier şi aruncat în mare. Dar scăpând nevinovat,
mulţi care au văzut aceste munci au crezut în
Hristos. Lucrul acesta văzându-l împăratul, a
poruncit să i se taie capul, atât Sfântului
Pantelimon cât şi dascălului său Ermolae.

Numele Sfântului este cinstit în toate ţările
creştine; peste tot s-au ridicat biserici având hramul
Sfântul Pantelimon şi zeci de credincioşi purtând
numele acestui mare mărturisitor al lui Hristos.

Iată rodul părinţilor, dar mai ales al mamei
creştine în formarea şi educarea copiilor! Acest
Sfânt  a fost învăţat de mic credinţa creştină, frica
de Dumnezeu şi ruşinea de oameni.

Motto:
Oamenii rãsar ºi apun ca soarele,

Oamenii trec ºi rãmân ca izvoarele
(A. E. Baconscky)

Tãcuþi, stãruim cu privirea, asupra
Oamenilor locului, învãluim, cu gândul,
chipul rãmas viu, mângâind obrazul ºi
mâinile. Atingem înfioraþi braþul Crucii,
netulburaþi nici de ecoul clopotului ºi
nici de tãlãzuirea Trotuºului, care ne
amintesc cã toate curg în timp rotitor.

Tristeþea aducerii aminte stãruie în
frunza toamnei, în roua ierbii, în albul
iernii, în floarea de cireº, dar sufletul
din orânduit liman e mereu lângã noi.

Ochii-i în liniºti de luminã rãmân
dincolo de fereastra cu aceleaºi
muºcate dragi, dar privirea-i nimb ne
aºteptatã, ne întâmpinã ca oricând, în

casa din deal, în cea de sub pãdure  sau
în cea de pe strada mare.

Stã pe rând cu fiecare dintre noi la
sfat, dar scurt, cãci multe sunt de fãcut
ºi mai puþine de vorbit… Apoi ne petrece
cu binecuvântare, de la poarta noastrã

cu un singur  zãvor spre cea cu multe
zãvoare, poarta lumii, pentru care ne-a
dat fiecãruia dintre noi câte una din cele
patru chei.

Oriunde ne-am afla, ascultãm în taina
tãcerii, cuvinte resimþite, ºi acum glas-
alint de mamã ºi tatã. Ele ne spun, cu
acelaºi surâs, despre cele ce au fost, cele
ce n-au fost sã fie, dar au rãmas calmã

speranþã, puternic îndemn, nu temei de
plâns, ci învãþãturã cã mângâierea e-n
iubire ºi înãlþarea e-n  iertare.

Lacrima se face astfel  tãcere-
cuvânt, Mira(re) , Iertare ºi împreunã
glas de rugã pentru pavãza sfântã ºi
pentru pacea împãcãrii. Cu toþi ºi cu
toate, dar nu oricum, ci demn ºi ferm!

ªi încet, în gând, în odaie, în
grãdina din preajma casei se revarsã
luminã. Luminã linã, care prefiratã

printre muºcate înmiresmate, printre
meri în floare sau cu rod pe ram, printre
nuci falnici sau împodobite ramuri de
brad ne mângâie pe noi (copiii), pe voi
(nepoþii ), pe ei (strãnepoþii) într-o
vrednicã vieþuire.

R e a z e m

Conf. Univ. Dr. Ecaterina CREÞU
(Toderiþã)

Protos. Claudiu-Constantin PANŢIRU
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Indisciplina şi imprudenţa pietonilor sunt
cauzele aflate în fruntea topului cauzelor
generatoare de accidente.

Pietonii trebuie să circule numai pe
trotuare sau pe pistele special amenajate. În
afara localităţilor, pietonii trebuie să circule pe
potecile laterale sau acostamentele drumurilor
publice, iar în lipsa acestora cât mai aproape
de marginea din stânga părţii carosabile, în
sensul lui de mers.

Traversarea drumului public de către
pieton se face perpendicular pe axul acestuia,
numai prin locurile marcate ori/şi semnalizate
cu indicatoare, iar în localităţi, în lipsa acestora,
pe la colţul străzii, după ce s-a asigurat că o
poate face în siguranţă pentru el şi ceilalţi
participanţi la trafic.

Dispoziţiile privitoare la pietoni se aplică şi
persoanelor care împing sau trag un vehicul
pentru copii, bolnavi ori infirmi, celor care se
deplasează pe lângă o bicicletă sau ciclomotor şi
persoanelor cu handicap locomotor care se
deplasează într-un scaun rulant acţionat de ei înşişi
ori care circulă cu viteză redusă, precum şi celor
care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.

Se recomandă ca, pe timp de noapte,
pietonul care circulă pe partea carosabilă a
drumului să poarte, aplicate pe îmbrăcăminte,

– Nu folosim strada ca pistã pentru role;
– Nu ieºim la plimbare cu animale

decât în locurile ferite de maºini ºi
liniºtite. Astfel evitãm accidentele de
tot felul;

– Pânã la împlinirea vârstei de 14
ani, nu circulãm cu bicicleta pe
drumurile publice intens circulate.
Este recomandat sã învãþãm
manevrarea acestor vehicule în parcuri
sau curþi. Mersul pe bicicletã trebuie
sã fie corect, fãrã acrobaþii.

– Nu transportãm obiecte care ar
stânjeni conducerea bicicletei sau
circulaþia celorlalte vehicule. Bagajele
voluminoase nu se transportã cu
bicicleta.

– ªtim cã bicicleta trebuie sã fie
echipatã cu frâne eficace, cu luminã

Sfaturi pentru participanþii
la traficul rutier, preºcolari ºi ºcolari

albã îndreptatã înainte ºi o luminã roºie
sau un dispozitiv reflectorizant îndreptat
înapoi;

– Nu jucãm fotbal pe stradã. Aceasta
poate conduce la accidentãri grave sau
la provocarea unor avarii maºinilor parcate;

– Nu folosim strada ca loc de joacã.
Ca loc de joacã vom alege locurile spe-
cial amenajate: parcuri, terenuri de sport,
curtea ºcolii ºi a grãdiniþei, sau orice alt
loc izolat de traficul rutier;

– Circulãm numai pe trotuar. Acolo
unde nu existã trotuare, vom circula
întotdeauna pe partea stângã a drumului
pentru a fi în siguranþã;

– Aºteptãm autobuzul numai în
staþ i i  amenajate sau pe trotuar.
Urcarea ºi coborârea se face cu mare
atenþie, iar traversarea strãzii o facem

numai dupã ce acesta a plecat din
staþie;

– Întotdeauna drumul de la/spre
ºcoalã îl parcurgem prin locurile cele
mai sigure, fãrã a-l scurta ºi fãrã acte
de «eroism» faþã de colegi sau ceilalþi
participanþi la trafic.

RESPECTÂND ACESTE REGULI
VOM FI ÎN SIGURANÞÃ!

Trafic rutier mai sigur
accesorii reflectorizante sau să poarte o sursă de
lumină vizibilă din ambele sensuri.

Se interzice pietonilor:
– să circule pe autostrăzi;
– să circule pe partea carosabilă a drumului

public, dacă există amenajări rutiere destinate
circulaţiei acestora!

– să traverseze drumul public prin alte locuri
decât cele permise ori prin locurile permise, în
fugă şi/sau fără să se asigure;

– să prelungească timpul de traversare a
drumului public, să întârzie ori să se oprească
fără motiv;

– să ocupe partea carosabilă în scopul
împiedicării circulaţiei;

– să se angajeze în traversarea drumului
public atunci când se apropie un autovehicul dintre
cele aparţinând poliţiei, salvării sau pompierilor
aflate în misiune, respectiv având puse în funcţiune
semnalele luminoase şi/sau acustice.

Stimaţi părinţi! Deşi regulile de circulaţie sunt
însuşite rapid şi corect de către copii, nu trebuie
diminuată supravegherea acestora în timpul
folosirii locurilor de joacă, a arterelor rutiere sau a
mijloacelor de transport.

Clipa de neatenţie = accident de
circulaţie!

Pentru a conduce pe drumurile
publice un moped, o persoanã trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:

– sã aibã vârsta de minim 16 ani
împliniþi;

– sã înregistreze mopedul la
Consiliul local al localitãþii de domiciliu;

– sã deþinã asupra sa ºi sã prezinte
la control actul de identitate, certificatul
de înregistrare al mopedului, adeverinþa
de absolvire a cursului de legislaþie
rutierã eliberatã de o ºcoalã de ºoferi
ºi asigurarea obligatorie RCA;

– sã poarte obligatoriu casca de
protecþie;

sã circule permanent cu luminile de
întâlnire aprinse;

– sã circule cu echipament fluo-
rescent-reflectorizant de la lãsarea serii
pânã în zori sau când vizibilitatea este
redusã.

Condiþii
de îndeplinit

pentru posesorii
de mopede

Poliþia de proximitate vã informeazã
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În anul 1921, la 6 noiembrie, doi tineri
ºi-au unit destinele ºi au trãit pe
meleagurile localitãþii Vâlcele. Tânãrul
era Grigore Mocanu din satul Vâlcele,
orfan de timpuriu, iar tânãra, Ileana din
Viiºoara, din familia Crãciun. Au trãit
fericiþi de roadele muncii lor ºi de bucuria
celor ºapte copii –  trei fete ºi patru bãieþi
– educaþi în ºcolile timpului; bãieþii toþi
cu studii superioare, iar fetele cu studii
medii. ªase dintre ei au avut copii care
au devenit informaticieni, profesori,
medici, asistenþi, avocaþi, ingineri. Atât
feciorii cât ºi nepoþii ºi strãnepoþii sunt
oameni cu contribuþii importante la locul
lor de muncã. Unul dintre bãieþii lui
Grigore ºi ai Ilenei a trãit ºi a muncit la

Întâlnire la mormântul părinţilor:
 Familia Grigore şi Ileana  MOCANU din Vâlcele - Tg. Ocna

Oneºti de unde, în calitate de profesor,
a dus în lume faima micilor pictori de la
Cercul de desen „Ion Diaconescu” din
cadrul ªcolii generale nr. 5 care astãzi
îi poartã numele Ghiþã Mocanu.

Pe 4 septembrie 2010 s-au întâlnit la
mormântul pãrinþilor toþi cei patru fii în viaþã
însoþiþi de copiii, nepoþii ºi strãnepoþii lor.

Grigore ºi Ileana au ºtiut ºi au putut
sã-ºi educe cei ºapte copii sã fie buni
credincioºi ºi buni slujitori ai societãþii
la locurile lor de muncã, fapt transmis
cu credinþã mai departe nepoþilor,
strãnepoþilor ºi strã-strãnepoþilor care
pânã în prezent sunt în numãr de 73.

Aneta MOCANU

„Dacã eºti slãbit cu sufletul,
roagã-te“, precum este scris; roagã-te
cu fricã, cu cutremur, cu ostenealã,
cu înfrânare ºi cu priveghere. Aºa
suntem datori sã ne rugãm, mai ales
pentru vrãjmaºii rãu nãrãviþi. Cãci
aceºtia, ori de câte ori ne vãd cã stãm
la rugãciune, ne stau ºi ei cu sârguinþã
împotrivã, sãdind în mintea noastrã
cele ce nu trebuie, ca sã ni le aducem

aminte sau sã le gândim la vremea
rugãciunii. Aºa vreau ei sã ducã
mintea în robie, iar rugãciunea noastrã
sã o facã nelucrãtoare, deºartã ºi
nefolositoare. Cãci deºartã cu
adevãrat ºi nefolositoare este
rugãciunea fãcutã fãrã fricã, fãrã
trezvie ºi priveghere. (Evagrie
Monahul, Filocalia I , Ed. Harisma,
Bucureºti, 193, p. 71-72)

Multe sunt felurile rugãciunii,
care de care mai deosebit. Totuºi nici
una nu este vãtãmãtoare, decât aceea
care nu mai este rugãciune, ci lucrare
diavoleascã… Când îþi aduci aminte
de Dumnezeu înmulþeºte rugãciunea,
ca atunci când Îl vei uita Domnul sã-ªi
aducã aminte de tine. (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 287)

Despre rugãciune în Filocalie
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Mulţămiri pentru frumoasele veşti primite.
În potopul de nume s-a urnit  ş i -o

chetricică din Berzunţi. Mă bucur. Va trebui
să depăşeşti expectativa şi să laşi unduirea
ta de statornic pe sub undele celor ce
unduiesc din conformism. Acolo e matca
apelor tale cu şanse de spor. Timpul e
nerăbdător şi aşteaptă să devii un bolohan
în mijlocul gârlei încât să faci dulbină după
tine.

E un îndemn  dureros venit din partea
celui ce cu bucurie păstrează în cugetul lui
sigiliul de bronz nevătămat al încrederii.
„Peana”, peana dintru treimea deştelor să
n-aibă a şt ire ce este zăporul, viitura,
bulboana şi cazna plutaşului nefascinat de
lostriţă. Când ai venit ţipând pe lume erau
destule pene muiate-n curcubeu, încât să-ţi
rămâie şi ţie una pentru călimara cerului adus
sub ochii desluşitori ai rostului curgerii
heraclitice, pe masa de scris.

Robeşte-te cu adevărat voinţei de a
spune tainic neştiute, robeşte-te frumoasei
caligrafii ca sâmburele de măr domnesc. Taie-n
fieştece despicătură a nopţii câte o stea şi,
despărţind jumătăţile, să te vezi mărginaş cu
infinitul.

Sânt o povarã pentru cei din jur.
Presimt cã dorinþa ascunsã este sã pier.
Prea am supãrat pe înconjurãtorii mei cu
sabia frunþii. Ei stau însã liniºtiþi iarã eu
mã frãmânt ca sã pot rãspunde hãþurilor.

Voi fi la Sângiorz peste douã zile.
Dar nu ºtiu dacã nu mã întorc fãrã zile.
Am fost pregãtit ca de neîntoarcere.
O mai mare grijã nici cã am vãzut.

Toatã dichiseala poate fi cuprinsã
în rostirea: (...) Nimic nou! Ar fi ba-

În numãrul de anul trecut al „Izvorului numãru unu”, publicaþie anualã a parohiei «Sfântul Prooroc
Ilie» din Slãnic Moldova, poetul ºi profesorul Dan Sandu a publicat un amplu ºi documentat articol
despre venerabilul profesor universitar Valeriu Filimon. Aflãm de acolo cã distinsul universitar s-a nãscut
la 12 octombrie 1931 în familia preotului Clement Filimon ºi a preotesei Zoia care au zidit bisericile din
Slãnic (1929) ºi Cerdac (1932).

Câteva cuvinte din adânc de suflet scrise de Domnul Dan Sandu le aºternem aici, ca sã înþelegem apoi din
cele douã scrisori trimise de cãtre Maître Valeriu Filimon elevului sãu ºi poetului Dan Sandu, douã dintre cele
peste 120, ce înseamnã o adevãratã prietenie: «Eu l-am cunoscut în toamna anului 1973, la una din întrunirile
Societãþii literare „Relief Românesc”. Ne-am împrietenit „din prima”! Nu ºtiam cã-i voi fi student… ªi, mai ales,
Prieten! Am descoperit cu stupoare cã avem rãdãcini comune. ªi asta explicã multe. Pe vremea aceea încã mai
merita sã fii tânãr ºi sã plângi pe umãrul unui vers… Ne-am despãrþit, mai apoi… Eu mã reîntorceam pe meleaguri
trotuºene sã fac apostolat, el rãmânea în „turcitul Bucureºti” sã lupte cu absurdul care ne învenina existenþa.
Cele peste 120 de scrisori cu care m-a onorat Domnia Sa stau mãrturie întru cele afirmate mai sus. ªi-a fãcut un crez
din a-ºi apãra ideile cu argumente ºi cu credinþa în Dumnezeu. S-a bãtut permanent cu mediocritatea care
obstacula libertatea de exprimare, ºi-a închinat cu pasiune ºi talent condeiul sãu de sincer slujitor al literaturii
tipãrite. A fost un OM! Om de aleasã culturã, cu zilele ºi, mai ales, nopþile pãtrunse de lumina „mierie” a cãrþilor
care-l trudeau neostoit, aºa cum copilãria i-a „împletit solarele coºuri cu bucurii”, desigur, pe Valea Slãnicului…
Când s-a împlinit sorocul, ne-a pãrãsit în luna lui iulie 2004, murmurând ca pentru sine: „Mã-ncredinþez dulbinei
curgãtoare ca unei lacrimi de potop ºi trupul meu mi-l pune-voi zãlog pentru o zodie înaltã þãrii în care-am ziduit,
precum Manole, înrodnicind un rost al vieþii mele. La moartea mea, voi, ape, murmuraþi; tu, codre, viforeºte. Voi,
stele, pâlpâiþi-mi lãcrimarea… De moartea unui rost înalt mi-e sete…”

Aceste rânduri fremãtând de emoþie, mâna tremurândã când le aºterne pe hârtie, se-adunã ca
un cântec de prieten ºi vin poate prea târziu sã se transforme în lacrimi de-aduceri-aminte, acum
când Maître Valericã nu mai este sã calce lut ºi viaþa lui exemplarã rãmâne un reper pentru viitorimea
chematã sã descifreze taina Poeziei gânditã ca „un extemporal de-nstrãinare”».

Pro memoria - Valeriu Filimon

Dãnuþule,
Şi nu uita: curcubeul bea din curgere ţâşnită din piatră şi

„peana” din cerul făcut neistovire pentru scris.
Aşa te-am gândit şi te rog să-mi dai prilejul să mai fac un pas

în gândire.

Spor la strădaniile ce mă pot şi ne pot bucura – ştiuţi şi
neştiuţi.

              Cu drag,
Maître

Deşi nu-mi datez scrisele, vreau ca aceasta să ajungă la tine la Sânziene si Drăgaică, la
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul.

Datarea ei o poţi face după plicuri sau în ordinea dialogului nostru scris. Nu se ştie, – cine va
voi să ştie ceasul de taină târzie, hărăzit mie şi mai ales, ţie.

Dãnuþule,
nal sã spun cã nãdejdile mor sau cã
certitudinile sânt ucise.

Cred cã de aceea românul a fãcut
Troiþe: e adãpost în disperare. Sã nu-l
batã ploaia, sa nu-l mãnânce lupii, sã
nu-l mãnânce semenii.

Atât. Îþi voi scrie de Sus.

Cu dragoste statornicã,
Maître
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Parcul Mãgura

Monumentul Eroilor
de la Poieni

Iatã cã, dupã o varã tare capricioasã,
cu temperaturi neobiºnuit de ridicate ºi
ploi din abundenþã, a venit toamna.
Acest anotimp are semnificaþii
deosebite, pentru unii înseamnã
începutul unui nou an ºcolar, iar pentru
alþii înseamnã sfârºitul unui an agricol.

ªcolile din oraºul nostru sunt
cuprinse într-o structurã  modificatã faþã
de anii precedenþi  Prin comasare,
ºcolile nr. 3 ºi Tisesti au fost arondate
la ªcoala nr. 2, iar ºcolile Poieni ºi
Vâlcele, la ªcoala nr. 1. La toate
acestea, cât ºi la Colegiul „C. Negri”, la
Grupul ªcolar ºi la grãdiniþe au fost
efectuate lucrãri de reparaþii ºi igienizare
de cãtre salariaþii Primãriei, aºa încât
elevii pot începe un an ºcolar în condiþii
corespunzãtoare.

Cât priveºte anul agricol, pentru
locuitorii oraºului proprietari de terenuri
agricole, apreciem cã a fost un an bogat,
ploile ºi seceta neafectând semnificativ
culturile agricole.

În numerele anterioare ale revistei
noastre v-am informat despre cele douã
proiecte finanþate cu fonduri europene,
prin care se  înlocuiesc reþelele de apã
ºi canalizare în zona centralã a oraºului,
cerându-vã atunci scuze pentru
disconfortul creat. Acum vã informãm cã
lucrãrile de construcþie la cele douã
proiecte sunt în grafic ºi vor fi terminate
în luna octombrie 2010, la nivelul
calitativ impus de normativele europene.

La sfârºitul anului 2009, am depus
la Administraþia Fondului de Mediu un
proiect pentru reabilitarea celor 3 parcuri
din oraºul nostru: Parcul Trandafirilor,
Parcul Casa de Culturã ºi Parcul din
zona blocurilor C, în valoare de peste

Toamna se numãrã… realizãrile!
500.000 lei. Din informaþiile pe care le
avem, proiectul a fost evaluat ºi aprobat,
semnarea contractului de finanþare fiind
prevãzutã pentru sfârºitul lunii octombrie
2010, lucrãrile urmând a începe în
primãvara anului viitor. În acest an, am
achiziþionat un numar însemnat de butaºi
de trandafiri pe care i-am plantat în
spaþiile amenajate în acest scop, aºa

încât în primãvara anului viitor aceºtia vor
înflori ºi vor da un aspect plãcut ºi o notã
de eleganþã oraºului nostru.

La blocul pentru tineri F13 (ANL),
aflat în construcþie pe str. Victoriei, s-a
turnat placa peste etajul doi, însã darea
lui în folosinþã nu se va putea face în acest
an din motive care þin de alocarea
fondurilor financiare de cãtre ANL, dar ºi
de apropierea anotimpului friguros când
lucrãrile de construcþie vor fi îngreunate.

În perioada 19-22 august, am
aniversat 600 de ani de atestare
documentarã ºi 300 de ani de existenþã
urbanã a oraºului, prilej cu care am avut

invitaþi din diverse domenii: istorie, artã
ºi culturã. Simpozioanele ºi lansãrile de
carte precum ºi prezenþa la aceste
manifestãri a unor nume de rezonanþã
din lumea artisticã: orchestra de muzicã
clasicã Arpeggione, Mioara Velicu,
Corina Chiriac, Anastasia Lazariuc,
formaþia „Compact”, ansamblurile
„Ciprian Porumbescu” din Suceava,

„Busuiocul” din Bacãu ºi „Floricica de la
munte” din P. Neamt, a formaþiilor Casei
orãºeneºti de culturã ºi a altor invitaþi a
fost de naturã sã aducã zâmbetul ºi
buna dispoziþie pe chipurile participanþilor.
Mulþumim tuturor celor care au luat parte
la aceste manifestãri pentru spiritul de
disciplinã ºi comportamentul civilizat de
care au dat dovadã, dar ºi agenþilor
economici care, în acest an financiar
dificil, au gãsit cã este bine sã ajute
Primãria în realizarea acestor acþiuni.


