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Una din însuºirile fundamentale ale
Bisericii este sfinþenia: „Cred... întru
Una, Sfântã, Soborniceascã ºi
Apostoleascã Bisericã” (Simbolul
Credinþei). Biserica este sfântã pentru
cã Întemeietorul, Conducãtorul ºi Cel
care o þine este sfânt – Dumnezeul cel
viu, Iisus Hristos. Biserica este sfântã
pentru cã în ea lucreazã harul lui
Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Lucrarea Duhului Sfânt este
argumentul suprem al sfinþeniei Bisericii
ca instituþie, comunitate de membrii sau
loc de închinare. Aceastã lucrare

BISERICA
CEA VIE

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

Ne apropiem de „taina cea  din veci
ascunsã ºi de îngeri neºtiutã”, de
sãrbãtoarea venirii în lume a Fiului lui
Dumnezeu. În aceastã tainã este
suficientã luminã pentru cei care se
apropie cu dorinþa de a vedea, dar în

CINE ESTE
IISUS

HRISTOS?

Prof. Vasilicã NICA

Între bucuriile de care se
împãrtãºesc copiii se numãrã ºi darurile
pe care le primesc cu ocazia a douã
sãrbãtori dragi tuturor, Sfântul Nicolae
ºi Naºterea Domnului. Întotdeauna
darul vine în tainã ºi devine tainã, ca ºi
canonul în actul spovedaniei,
personalizat ºi ascuns. A-þi expune
darul e acelaºi cu destãinuirea
canonului ºi cãderea poate suferi
aceeaºi pedeapsã. Fac aceastã
comparaþie forþat oarecum de nevoia
apãrãrii onoarei Sfântului Nicolae ºi a
lui Moº Crãciun albit de vremi într-un
context care le sufocã dãrnicia ºi le
întunecã sfinþenia.

De câþiva ani încoace sau poate
dintotdeauna copiii sunt asaltaþi de
întrebãri curioase puse de cei de-o

ONOAREAONOAREAONOAREAONOAREAONOAREA
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Un tatã bogat, dorind ca fiul sãu
sã ºtie ce înseamnã a fi sãrac, l-a dus
sã petreacã câteva zile într-o familie
de þãrani cu mulþi copii. Astfel, fiul sãu
a rãmas trei zile ºi trei nopþi la þarã,
într-un sat uitat de lume, dar nu de
Dumnezeu. Revenind în mediul
citadin, tatãl l-a întrebat: ce zici de
experienþa avutã în acel sat, între acei
þãrani sãraci? A fost extraordinar, fu
rãspunsul bãiatului. Deci, ai învãþat
totuºi ceva despre ceea ce înseamnã
a trãi în sãrãcie? – insistã tatãl . Da,
iatã ce am observat:

1. Noi avem un câine, iar ei au patru;

„Conectaþi“ la viaþã
2. Noi avem o piscinã cu apã

tratatã în care, dacã punem peºti,
aceºtia mor imediat; ei au un râu cu
apã cristalinã în care am vãzut cã se
zbenguie mulþi peºti;

3. Noi avem luminã electricã în
casã ºi-n grãdinã, ei au stelele ºi luna
care-i lumineazã noaptea ºi acest lucru
mi s-a pãrut mai misterios;
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seamã cu ei sau mai mari ce anume le-a adus Moº Nicolae
sau Moº Crãciun. Dacã pentru întrebãtori dorinþa poate veni
din nepotolita sete de cunoaºtere, în cel mai fericit caz, s-ar
putea ca pentru copii aflarea a ceea ce au primit alþii sã le
fie adevãrate drame spirituale cu neputinþã de remediat
vreodatã.

De-a lungul anilor am auzit exclamaþii uluitoare din partea
unor astfel de copii traumatizaþi de «lipsa de discernãmânt»
a sfinþilor dãruitori. De ce, se întrebau ei ºi-ºi întrebau pãrinþii,
unor copii care nu sunt chiar cuminþi la grãdiniþã ori la ºcoalã
Moºul le-a adus atât de multe lucruri în cutii voluminoase,
iar nouã ne-a dat atât de puþin? Nu-i drept Sfântul Nicolae,
n-a împãrþit cum trebuie darurile – iatã tulburãri minore am
zice, dar atunci când acestea se produc în vremea copilãriei
ele se încrusteazã pe ceara moale a inimii uneori cu
neputinþã de a mai putea fi ºterse vreodatã. E adevãrat cã
putem motiva de ce unul primeºte mai mult ºi altul mai
puþin, invocând mãiestrite argumente teologice, morale etc.,
dar orice argumentaþie pãleºte în faþa judecãþii inocente a
minþii lor nevinovate.

Mai ales copiii din familiile sãrace sunt expuºi acestor
traume. Lipsiþi material, devin ºi mai lipsiþi spiritual, debusolaþi
ºi reticenþi oricãrei comuniuni spirituale cu astfel de sfinþi
«nedrepþi». Pe de altã parte, ceilalþi dãruiþi peste mãsurã pot
pricepe cã drumul pe care merg e cel bun – chiar dacã la unii
nu-i chiar cel mai potrivit – ºi orice altã încercare de redresare
moral-spiritualã a lor poate fi lipsitã de sorþii izbânzii.

Când aceste destãinuiri ale darurilor capãtã forme
protocolare, adicã sunt expuse în mijlocul unui colectiv, sã
zicem de elevi, la iniþiativa oficialã a unui cadru didactic,
atunci drama unora dintre copii poate creºte exponenþial
dacã rãspunsul lor va fi afectat de o situaþie precarã material.
Ori Sfântul Nicolae ºi Moº Crãciun vin prin excelenþã pe
ascuns, noaptea, fãrã sã ºtie stânga ce face dreapta, cum
se spune în popor. Când tatãl celor trei fete l-a observat, în
sfârºit, pe omul care le-a fãcut nesperatul bine, adicã pe
pãrintele Nicolae, cel ajuns dupã moarte Sfântul Nicolae, a
auzit din gura acestuia porunca sã pãstreze taina facerii de
bine, la nimeni spunând-o.

Ei bine, cititorule, sã apãrãm pe toate cãile onoarea
Sfinþilor înaintea tuturor, dar mai ales înaintea copiilor a cãror
judecatã uneori este atât de dreaptã cã te mirã întrebãrile
pe care ºi le pun la vederea valorilor rãsturnate ale lumii în
care trãiesc. Sã nu uitãm, aºa cum spunea Nichifor Crainic,
„Câtã luminã din raiul spiritual a mai rãmas în noi se poate
vedea din atitudinea noastrã faþã de copii. Sunt oameni care
au oroare faþã de copii. Duhul diabolic al pãcatului a stins în
ei orice scânteie de iubire. De la unii ca aceºtia nimic bun
nu se mai poate aºtepta, fiindcã ei urãsc ºi ultima rãmãºiþã
a raiului pe pãmânt. Cei care iubesc copiii pentru copii,
dincolo de legãtura de sânge, dovedesc încã în sufletul lor
afinitãþi cu Raiul“ (Nostalgia Paradisului).

Apãrarea onoarei Sfântului Nicolae ºi a dãruitorului de
la ieslea Betleemului s-o avem pe suflet totdeauna!

ONOAREAONOAREAONOAREAONOAREAONOAREA
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Viaþa duhovniceascã a fiecãrui
credincios creºtin îºi are centrul în
rugãciune, deoarece fiecare om cu ea
îºi începe ºi îºi sfârºeºte ziua.

Sfânta Bisericã ne învaþã sã
începem orice lucru cu o rugãciune, iar
Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnã la
neîncetatã rugãciune (I Tesaloniceni
5, 17). Deºi rugãciunea ocupã un loc
aºa de important în viaþa noastrã
duhovniceascã, adesea, când ne
rugãm, suntem furaþi sau derutaþi de
diferite gânduri sau ispite. De aceea,
pentru ca rugãciunea noastrã sã fie cu
folos, trebuie sã învãþãm a ne ruga, aºa
cum trebuie învãþate ºi celelalte din
viaþa noastrã.

Dascãli în rugãciune ne pot fi sfinþii
care, în viaþa lor închinatã rugãciunii,
au atins trepte înalte de desãvârºire ºi
au lãsat în scrierile lor îndrumãri în
legãturã cu rugãciunea. Între dascãlii
remarcaþi care s-au consacrat
rugãciunii s-a distins Sfântul Ioan
Scãrarul, care a trãit în sec. al VI-lea.

În opera sa teologicã, intitulatã
Scara, pe care o împarte în 30 de
trepte, el se ocupã de toate laturile
vieþii duhovniceºti ale credinciosului
creºtin. În cuprinsul ei indicã de fapt
calea spre înãlþare duhovniceascã ºi
desãvârºire, prin trãirea celor mai
înalte virtuþi: credinþa, nãdejdea ºi
dragostea, prin care credinciosul este
condus la nemijlocita comuniune cu
Dumnezeu. Trebuie spus încã de la
început faptul cã Sfântul Ioan Scãrarul
acordã mare atenþie sãvârºirii
rugãciunii, cãreia îi închinã treapta a
28-a. El a pãtruns atât de adânc esenþa
rugãciunii astfel cã, prin aceste sfaturi,
cartea sa este un îndrumar de
nepreþuit.

Mai întâi trebuie sã înþelegem ce
este adevãrata rugãciune. Adesea ea
este definitã drept „o convorbire cu
Dumnezeu“ sau „o cerere cãtre
Dumnezeu“. Desigur, o asemenea
definiþie este corectã, dar de cele mai
multe ori rugãciunea noastrã nu este
fãcutã cu sinceritate, pe merit, dupã

SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL –
ÎNVĂŢĂTOR AL RUGĂCIUNII (I)

necesitatea fiecãruia ºi cu inima
înãlþatã cãtre Dumnezeu. Trebuie ºtiut
faptul cã acei oamenii care I se
adreseazã astfel lui Dumnezeu în
rugãciuni sunt condamnaþi de cãtre
Domnul, precum scrie ºi în Sfânta
Scripturã : „fiindcã poporul acesta se
apropie de Mine, cu gura sa ºi Mã
cinsteºte cu buzele sale, însã inima sa
este departe de Mine“ (Isaia 29, 13).

Sfântul Ioan Scãrarul dã o definiþie
mai profundã a esenþei sau, cum chiar
el însuºi susþine, a «calitãþii rugãciunii»,
care îndreaptã gândul spre cele
duhovniceºti, fãrã de care o rugãciune
nu are folos, aceasta fiind, „dupã
calitatea ei, o rãmânere în apropierea
lui Dumnezeu ºi unirea cu El“ (Treapta
28, 4). Tot Sfântul Ioan considerã
rugãciunea adevãratã drept Tronul lui
Dumnezeu pe care El îl aºazã în inima
omului. „Numai dacã te-ai uitat o datã
la soare, poþi vorbi cu el cum se cuvine,
dar oare fãrã sã-l priveºti ai putea vorbi
cu el fãrã greºealã?“ (Treapta 28, 18)

O astfel de rugãciune este treapta
cea mai înaltã pe care o poate atinge
credinciosul, prin ea realizându-se
comuniunea lui cu Dumnezeu sau
chipul lui Dumnezeu în om. În viaþa de
apoi doar rugãciunea îl pãstreazã pe
credincios pe drumul vieþii veºnice, de
aceea Sfântul Ioan Scãrarul o numeºte
«cãpetenie a virtuþilor».

Doar pregãtirea duhovniceascã
deosebitã numitã „veºmântul de
sãrbãtoare al sufletului, prescrisã
pentru arãtarea în faþa Împãratului“ ne
dã ºansa sã dobândim darul rugãciunii
adevãrate ºi rodnice.

Dupã învãþãtura Sfântului Ioan
Scãrarul, principalele piedici care stau
în calea unirii noastre cu Dumnezeu
în rugãciune sunt: mândria, mânia,
jignirea, ura, supãrarea, vorbãria
multã, gândurile rele. Mândria trebuie
învinsã prin smerenie aºa cum ne
îndeamnã în Treapta 28, 12 :

(continuare în p. 4)

Preot Cristian MAZILU

4. Grãdina noastrã ajunge pânã la
zid; a lor se întinde pânã la orizont;

5. Noi cumpãrãm mâncarea de la
supermarket, ei o gãtesc cu legumele
din grãdinã;

6. Noi ascultãm cd-uri, ei ascultã
simfonia perpetuã a pãsãrilor, a
greierilor ºi a altor gângãnii mici;

7. Noi folosim, ca sã încãlzim
mâncarea, aparate cu microunde, ei
gãtesc mâncarea îngãduit, la foc de
lemne ºi mi s-a pãrut cã are alt gust;

8. Pentru a ne proteja, noi trãim
înconjuraþi de ziduri cu porþi înalte ºi
celule fotoelectrice cu alarmã, ei trãiesc
cu uºile deschise, protejaþi de prietenia
vecinilor;

9. Noi trãim conectaþi la telefonul
mobil, internet, calculator, televizor, ei
sunt „conectaþi“ la viaþã, cer, apã,
soare, verdele câmpului, animale
domestice ºi sãlbatice, la umbrã, la
familia lor;

10. Noi ne ducem duminicã
dimineaþa la restaurant, iar dupã-
amiaza la meci sau la spectacol; ei
se duc duminicã de dimineaþa la
bisericã, apoi viziteazã pe toþi bãtrânii
ºi bolnavii din sat. În cele din urmã,
tatãl copilului înþelept, impresionat de
profunzimea gândirii fiului sãu, a
rãmas fãrã grai. În sfârºit, fiul a
concluzionat:

„Mulþumesc, tatã, pentru cã
m-ai învãþat cât de sãraci suntem“.
Atunci tatãl, revenindu-ºi, îl întreabã:
Unde vrei sã locuieºti?

Morala! Ne preocupãm mereu
pentru a avea, a avea ºi a avea , de
fiecare datã mai mult, în loc de
singura preocupare pe care trebuie
sã o avem: a fi. Uitãm cã Dumnezeu
nu are, El este!!!

„Conectaþi“
la viaþã
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acelaºi timp destul întuneric pentru cei
ce au o dispoziþie contrarã.

În lume nu exista imaginea omului
împlinit. Grecii spuneau cã omul-model
este filozoful, romanii spuneau cã este
eroul, iar evreii spuneau cã omul implinit
este profetul. Acum, pentru prima datã
în lume, un Om spune cu autoritate
absolutã: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa” (Ioan 14, 6) sau: „Eu sunt Lumina
lumii; cel ce Îmi urmeazã Mie nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina
vieþii” (Ioan 8, 12). Prin întruparea Fiului
lui Dumnezeu, o Persoanã  omeneascã
S-a fãcut model universal de trãire. El
vine cu o fãgãduinþã garantatã ºi
verificatã pentru toþi cei care Îl urmeazã:
„Învãþaþi-vã de la Mine, cã sunt blând ºi
smerit cu inima ºi veþi gãsi odihnã
sufletelor voastre”. (Mt 11, 29)

Pentru prima datã în istorie, în Iisus
Hristos, Dumnezeu este Cineva anume,
cu un chip anume, priveºte pe oameni
prin faþa unui Om, comunicã cu ei de la
persoanã la persoanã, de la om la om.
În Iisus Hristos, Absolutul inaccesibil
stã la masã cu oamenii, vorbeºte cu
ei, le vindecã neputinþele ºi deschide
tuturor calea cãtre cer.

Pentru prima datã în istorie
Dumnezeu Se sacrificã pentru oameni
aceptând condiþia firii omeneºti. Fiind
singurul Dumnezeu smerit, Se descoperã
astfel pe Sine ca Iubire absolutã. Iubirea
adevãratã se descoperã în smerenie, în
sacrificiu, coborându-se pânã la starea
celui iubit. În celelalte religii Dumnezeu
iubeºte pe oameni, dar aceastã iubire
este deficitarã, neputincioasã ºi în cele
din urmã falsã pentru cã este
îndepãrtatã. În creºtinism Dumnezeu
ESTE Iubire pentru cã Se face împreunã
pãtimitor cu omul, asumã suferinþa
acestuia ºi-i dã sens.

 Prin Întrupare Iisus Hristos este
netãgãduita  dovadã palpabilã, singura
experienþã îndestulãtoare a nevãzutului
Dumnezeu. „Pe Dumnezeu nimeni nu
L-a vãzut vreodatã; Fiul Cel Unul-
Nãscut, Care este în sânul Tatãlui,
Acela L-a fãcut cunoscut” (Ioan 1, 18).

Venirea Fiului lui Dumnezeu la
„poporul ce era în întuneric ºi în umbra

morþii” este rãspunsul iubitor al lui
Dumnezeu la strigãtul de veacuri al
omenirii, la neputinþele zbuciumate de
a afla un sens vieþii ºi la noianul de
suferinþe în care se zbãtea lumea.

Hristos este Rãspunsul suficient
ºi definitiv pentru cã nu este teorie,
discurs sau prelegere, ci este leac
salvator, este rãspuns faptã, este
„pâinea lui Dumnezeu care se coboarã
din cer ºi care dã viaþã lumii”. (Ioan 6,
33)

Din pricina legãturii directe pe care
o are cu omul, Hristos este Întrebare
impunãtoare din faþa cãreia nimeni nu
poate fugi, este provocare ºi interpelare
puternicã; El þinteºte „pe tot omul care
vine în lume”. Hristos „este Persoana
absolutã, imediatã ºi presantã, alter-
ego de care nu scapã nimeni... De
aceea a crede cã nu te intereseazã,
cã nu Îl atingi, nu-L cunoºti sau Îl poþi
evita pe Iisus Hristos, este tot una cu
a crede cã te poþi strecura prin viaþã
ne-trãind... Iisus Hristos rãmâne
eternul provocator pentru cã e singurul
care nu face rabat de la adevãr,
singurul care nu ne lasã sã dormim
somnul lenei, compromisului ºi al
convenþionalismului.” (Preot Prof. Dr.
George Remete, Suferinþa omului ºi
iubirea lui Dumnezeu, EIBMBOR,
Bucureºti, 2005, pp.19-20)

Venirea în lume a Fiului lui
Dumnezeu nu-mi foloseºte la nimic
dacã ea nu se prelungeºte pânã în inima
mea. Domnul Iisus Hristos nu face nimic
numai pentru Sine, darul vieþii veºnice
ni-l îmbie tuturor. Darul vieþii veºnice
este prezenþã ºi lucrare divinã care
schimbã, înnoieºte, înnobileazã,
sfinþeºte toate puterile sufleteºti ale
omului ºi imprimã în ele însuºirile lui
Hristos. Simþi tu cã ºi inima ta a intrat
în aceastã vibraþie a înnoirii universale?
Toatã firea este înfioratã, numai inima
ta este împietritã?!

Se apropie sãrbãtoarea Naºterii
Domnului! Acum douã mii de ani o
Fecioarã cãuta locaº în care sã nascã
pe Iisus. Cãutarea aceasta încã nu s-a
terminat. Dacã eºti atent o vei simþi chiar
la uºa inimii tale. Deschide inima ta ºi-I
gãteºte lui Iisus loc în ea, cã mâine vei
bate tu la porþile milei Sale!

CINE ESTE IISUS HRISTOS?
(urmare din p. 1)

„Îndreaptã-te cu adâncã smerenie
cãtre Dumnezeu ºi vei dobândi de la
El nãdejde.“ Conºtiinþa pãcatelor
noastre ºi rugãciunea pentru iertare
trebuie sã ne cãlãuzeascã în toate
treptele lucrãrii noastre duhovniceºti.
„Chiar dacã ai atins cea mai înaltã
treaptã a virtuþii, totuºi roagã-te ºi
atunci pentru iertarea pãcatelor.“
(Treapta 28, 13)

Un însoþitor bun al smereniei este
ascultarea, care îl ajutã pe credinciosul
creºtin sã se pregãteascã mai profund
ºi sã se întãreascã. Cu ajutorul
smereniei putem alunga mânia
deoarece pregãtirea pentru rugãciune
presupune ca omul sã nu fie supãrat
pe nimeni: „Când te pregãteºti sã
pãºeºti în faþa Domnului, atunci haina
sufletului tãu trebuie sã fie alcãtuitã din
firele de aur ale unei stãri lipsite de
orice supãrare. În caz contrar nu vei
avea niciun folos din rugãciunea ta!“
(Treapta 28, 4)

În sufletul credinciosului se dã o
luptã între pãcate ºi virtuþi, scopul fiind
luminarea cãii pentru unirea noastrã
cu Dumnezeu. De aceea trebuie sã
se îndrepte gândurile cãtre El ºi, oricât
de scurtã ar fi rugãciunea sã o trimitã
permanent cu dorinþa sincerã de a
îndrepta toate cele ale sufletului.
Acesta din urmã suferã, deci în mod
direct ºi mintea omului este tulburatã
atunci când vorbãria multã îl dominã
pe credincios. „Cel ce iubeºte tãcerea
ºi-L apropie pe Dumnezeu ºi se va
lumina spre El într-o  convorbire.“
(Treapta 11,5)

Când creºtinul simte cã frica de
Dumnezeu îi este folositoare, atunci se
va ruga stând cu fricã ºi cu pioºenie.

„Cine este înþelept ºi iscusit ºi-ºi
aduce aminte de aceastã stare în
rugãciune, acela poate îndepãrta de
la sine supãrarea ºi mânia, grija
deºartã, durerea sufleteascã, necazul
ºi ispita.“ (Treapta 25, 60)

(urmare din p. 3)

SFÂNTUL IOAN
SCĂRARUL – ...
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Trãiau odatã doi soþi bãtrâni, oameni
cu ºtiinþã de carte, iubitori ºi cinstitori
de Bisericã, creºtini cu frumoasã
vieþuire duhovniceascã. Ei aveau un
obicei foarte frumos: în fiecare searã,
înainte de culcare, citeau câte un capitol
din Sfânta Scripturã.

Într-una din seri, bãtrâna, cãreia-i
venise rândul sã citeascã din cuvântul
dumnezeiesc, deschise Biblia la capitolul
II al Sfântului Evanghelist Luca ºi
începu citirea istoriei naºterii Domnului
Hristos. Când ajunse la cuvintele: „ªi a
nãscut pe Fiul ei Cel întâi nãscut ºi L-a
înfãºat ºi L-a culcat în iesle, cãci nu mai
era loc pentru ei în casa de popas”
(Luca 2, 7), ochii i se umplurã de
lacrimi, puse ochelarii pe masã
ºi începu sã plângã.

– Ce þi s-a întâmplat?
De ce te-ai oprit ºi de ce
plângi?, o întrebã bãtrânul.

– Ce lucru ruºinos
pentru omenire, înce-
pu rãspunsul bãtrâ-
na, cã Fiul lui Dum-
nezeu n-a gãsit nici
un loc în casele
Betleemului, ci a
trebuit sã Se nascã
prunc într-un staul
de vite. Gândul la
aceastã stare sãrã-
cãcioasã ºi smeritã
în care S-a nãscut
Domnul Hristos mã
înduioºeazã ºi mã
face sã plâng.

– ªi totuºi, zise bãtrânul, faptul
acesta este pentru noi o mare
învãþãturã, este un bine aºa de mare
pentru omenire. Ieslea Betleemului
este marea ºcoalã a lumii. Naºterea
Domnului Iisus într-un staul de vite Îl
face mai apropiat de noi nevrednicii ºi
pãcãtoºii. Smerenia în care S-a pogorât
Fiul lui Dumnezeu pe pãmânt ne leagã
mai mult de El ºi ne îndeamnã sã-L
iubim tot mai mult ºi sã trãim ºi noi, în
aceeaºi smerenie, tot mai adevãrat
dupã Sfânta Evanghelie. Preot  Dr. Dumitru I. BODALE

Betleem, ºcoala smereniei
Frumos, înþelept ºi ziditor de suflete

este rãspunsul acestui bãtrân. Mare
lucru este smerenia ºi de mare folos
pentru mântuirea sufletului nostru.
Pentru mândrie a fost aruncat Satana
din cer în adâncul iadului: „Vãzut-am
pe satana ca un fulger cãzând din cer”
(Luca 10, 18). Iar la Apocalipsã citim:
„ªi aruncat a fost Balaurul cel mare,
ºarpele cel de demult,  care se
cheamã diavol ºi satana, cel ce
înºealã toatã lumea, aruncat a fost
pe pãmânt ºi îngerii lui aruncaþi au
fost cu el” (Apocalipsa 12, 9).

Din mândrie, pe care o deºteptase
diavolul în inima primei perechi de
oameni, s-a cãlcat porunca lui
Dumnezeu, s-a fãcut primul pãcat. Cãci
zicea diavolul cãtre femeie: „Nu, nu veþi
muri! Dar Dumnezeu ºtie cã în ziua în
care veþi mânca din el vi se vor deschide
ochii ºi veþi fi ca Dumnezeu, cunoscând
binele ºi rãul” (Facere 3, 4-5).

Mândria omului a încuiat cerul.
Domnul Iisus, prin smerenia Sa, a
redeschis cerul ºi ne învaþã cã numai prin
smerenie putem ºi noi intra în împãrãþia

cerurilor; smerenia este cheia cu care
putem descuia porþile cerului. Domnul
Iisus S-a fãcut pildã de smerenie tuturor:
„S-a smerit pe Sine, ascultãtor fãcându-Se
pânã la moarte ºi încã moarte pe cruce”
(Filipeni 2, 8). Domnul Iisus ne cheamã
la smerenie zicând: „Învãþaþi-vã de la
Mine cã sunt blând ºi smerit cu inima ºi
veþi gãsi odihna sufletelor voastre” (Matei
11, 29). Mântuitorul apreciazã ºi laudã
smerenia vameºilor ºi a pãcãtoºilor.
Rugãciunea smeritã a vameºului a fost
ascultatã de Dumnezeu: „Zic vouã cã
acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa
sa. Fiindcã cel ce se smereºte pe sine se
va înãlþa” (Luca 18, 14). Prin smerenie,
Zaheu vameºul s-a învrednicit sã-L vadã

pe Domnul ºi sã-I audã cuvintele
de iertare: „Astãzi s-a fãcut

mântuire casei acesteia” (Luca
19, 9). Prin smerenie, Maria

Magdalena, cea mai pãcã-
toasã femeie a acelor

vremuri, a fost izbãvitã
de cele ºapte pãcate de
moarte: „Maria, numi-
tã Magdalena, din
care ieºiserã ºapte
demoni” (Luca 8, 2).
Pentru a lãuda smere-
nia ºi a înfiera mândria
fariseilor, spune Dom-
nul Iisus: „Adevãrat
grãiesc vouã, cã va-
meºii ºi desfrânatele
merg înaintea voastrã
în împãrãþia lui Dum-
nezeu” (Matei 21, 31).

Smerenia ne deschide mintea sã ne
cunoaºtem adevãrata faþã a vieþuirii
noastre. Smerenia stoarce lacrimi ºi pune
început izbãvirii noastre de sub stãpânirea
pãcatului. Smerenia ne îndreaptã paºii
spre realizarea omului duhovnicesc, a
omului evanghelic. Pentru aceea sã luãm
de la ªcoala Betleemului învãþãtura
smereniei. Sã ne îmbrãcãm în haina
smereniei ca sã ne putem ridica spre cer,
sã putem intra în împãrãþia cerurilor.
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Adesea auzim întrebuinþându-se
acest cuvânt. Dar nu întotdeauna
cãutãm sã pãtrundem mai în profun-
zime înþelesul acestuia sau mai bine zis
sã ni-l însuºim.

Cuvântul pocãinþã vine din
grecescul „Metanoia” ºi înseamnã
„pãrere de rãu, odatã cu fãgã-
duinþa de îndreptare pentru
greºelile ºi pãcatele sãvârºite”.

Atât Sf. Ioan Botezãtorul, cât
ºi Domnul nostru Iisus Hristos îºi
încep activitatea chemând la
pocãinþã: „Pocãiþi-vã cã s-a
apropiat Împãrãþia cerului .”
(Matei 3, 2; 4, 7).

Exemple de persoane care
s-au pocãit avem atât în Noul
Testament, cât ºi în Vieþile
Sfinþilor. Sã ne amintim de
pocãinþa lui Petru, când a plâns cu
amar, pocãinþa tâlharului de pe
cruce, pocãinþa cuvioasei Maria
Egipteanca ºi altele.

În aceste rânduri ne
propunem sã vorbim despre
pocãinþa Sfintei Pelaghia ºi a
Sfintei Taisia pe care Biserica le
pomeneºte pe data de 8
octombrie.

Cuvioasa maica
noastrã Pelaghia (+457)

Aceastã sfântã, pe nume
Margareta, era artistã în Antiohia ºi
ducea o viaþã plinã de plãceri ºi
desfrânare, pânã într-o zi când
Dumnezeu a fãcut sã i se schimbe viaþa
ºi sã se întoarcã la El.

Patriarhul Antiohiei de atunci a
adunat un sobor de episcopi pentru o
slujbã mai solemnã. La sfârºitul Sfintei
Liturghii, Sfântul  Non a fost rugat sã
rosteascã cuvânt de învãþãturã pentru
cei prezenþi.

Pe când predica el, în faþa bisericii
apare vestita artistã Margareta,
înconjuratã de un alai de tineri ºi tinere,

PUTEREA POCÃINÞEI
îmbrãcaþi în veºminte scumpe ºi
purtând brãþãri de aur. Dar ea era atât
de frumoasã, încât oamenii nu se
puteau sãtura privind-o. Episcopii
slujitori vãzând-o ºi-au întors privirea

de la ea ca de la un mare pãcat.
Singurul, episcopul Non, care predica,
a privit-o îndelung ºi a zis:

„Dumnezeu, în bunãtatea Sa
nemãrginitã, se va milostivi ºi de
aceastã femeie, lucrul mâinilor Sale.”

Iar Margareta s-a oprit îndatã,
ascultând cuvântul episcopului.

Adresându-se credincioºilor,
episcopul Non a zis: „Luaþi aminte la
femeia aceasta, de la care eu mult am
învãþat. Socotiþi câte ceasuri a zãbovit
ea în camera ei spãlându-se ºi
îmbrãcându-se cu alese veºminte ºi
împodobindu-se la oglindã cu multã
grijã, numai ca sã se arate mai
frumoasã decât celelalte femei în faþa
oamenilor. Iar noi, care dorim din toatã
inima sã fim bineplãcuþi lui Dumnezeu,
ne lenevim ºi nu ne silim sã împodobim
pãcãtosul nostru suflet, nu ne sârguim

sã-l spãlãm cu lacrimile pocãinþei, nici
sã-l împodobim cu mãrgãritarele
faptelor bune, ca sã se înfãþiºeze cu
veºmânt cuviincios în faþa lui
Dumnezeu.”

La auzul acestor cuvinte,
Margareta s-a cutremurat. A
mers la episcop, cu ochii plini de
lacrimi, rugându-l sã-i arate calea
mântuirii.

Episcopul, învãþând-o ce sã
facã, a botezat-o ºi i-a pus numele
Pelaghia.

Dupã aceasta a mers acasã,
a eliberat robii pe care îi avea, a
împãrþit averea sãracilor,
vãduvelor ºi orfanilor, apoi s-a
retras la o mânãstire, ducând o
viaþã curatã în smerenie ºi
rugãciune.

Mai pe urmã a plecat la
Ierusalim ºi a zidit o chilie pe
Muntele Mãslinilor unde s-a închis
în ea, trãind dupã voia lui
Dumnezeu cealaltã vreme a vieþii
sale. Iar dupã trei ani de ascezã,
Dumnezeu a chemat-o la sine cu
pace.

Cuvioasa maica
noastrã Taisia (+340)

În pãrþile Egiptului trãia o femeie
cu „rele nãravuri, necuratã ºi fãrã
ruºine”. Ea avea o fiicã pe nume Taisia
pe care a dat-o la o casã de desfrânare.
Frumuseþea ei atrãgea pe mulþi bãrbaþi
care, poftind-o, multe averi îi dãdeau:
aur, argint, haine scumpe ºi luxoase.
Mulþi cãzând în aceastã patimã au
sãrãcit, pierzându-ºi averea iar alþii,
bãtându-se pentru ea, „au stropit pragul
casei cu sângele lor.”

Auzind despre  aceasta cuviosul
Pafnutie, s-a îmbrãcat în haine
mireneºti ºi luând un galben s-a dus
la locul unde petrecea Taisia.

Ajungând la ea, i-a oferit
galbenul iar ea l-a poftit în
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camerã. El vãzând camera
pregãtitã a întrebat-o dacã nu

are o altã „camerã tãinuitã, ca sã ne
închidem în ea, sã nu ne ºtie nimeni”.
Iar Taisia i-a zis: „Este, dar dacã te
ruºinezi de oameni, ºi aici ne putem
ascunde de dânºii cãci uºile sunt
încuiate ºi nimeni nu va putea intra aici,
nici nu ne va ºti nimeni. Iar dacã te
temi de Dumnezeu, apoi nu este loc
care sã poatã fi tãinuit
dinaintea Lui, mãcar de te-ai
ascunde ºi sub pãmânt cãci  ºi
acolo te vede Dumnezeu”.

Auzind Pafnutie aceste
cuvinte de la dânsa a zis: „Au,
doar ºi tu ºtii de Dumnezeu?”
iar ea a rãspuns: „ªtiu ºi
despre Dumnezeu ºi am auzit
ºi despre împãrãþia drepþilor ºi
munca pãcãtoºilor”.

Atunci stareþul i-a zis:
„Dacã ºtii pe Dumnezeu,
împãrãþia Sa ºi muncile
pãcãtoºilor, apoi de ce
prihãneºti pe oameni ºi pierzi
atâtea suflete? Cãci nu numai
pentru ale tale pãcate, ci ºi
pentru ale altora pe care i-ai
prihãnit ai sã fii întrebatã de
Dumnezeu ºi osânditã în
gheena focului?”

Auzind acestea, s-a arun-
cat la picioarele stareþului ºi,
plângând, zicea: „ªi aceasta o
ºtiu cã este pocãinþã pentru
cei ce greºesc ºi iertare ºi nãdãjduiesc
ca prin rugãciunile tale sã mã izbãvesc
de greºeli ºi sã câºtig mila Domnului.”

Plecând stareþul, ea ºi-a adunat
toatã averea agonisitã prin pãcate, a
cãrei valoare era cam de vreo 40 de
litre de aur, a dus-o în mijlocul cetãþii ºi
i-a dat foc zicând: „Veniþi toþi cei care
aþi pãcãtuit cu mine ºi vedeþi cum ard
toate lucrurile pe care mi le-aþi dat voi.”

Apoi a plecat la o mânãstire ºi a
ºezut într-o chilie micã ce avea doar o
micã fereastrã iar uºa i-a fost bãtutã
în cuie. I se aducea din când în când
puþinã apã ºi pâine. Taisia l-a întrebat
pe Pafnutie: „Cum mã sfãtuieºti,
pãrinte, sã mã rog lui Dumnezeu?” Iar
el i-a rãspuns: „Tu nu eºti vrednicã sã

chemi numele Domnului, nici sã-þi ridici
mâinile tale spre cer, de vreme ce
buzele tale sunt pline de necurãþie ºi
mâinile tale sunt întinate, ci numai
cãutând spre rãsãrit sã zici:
«Dumnezeule, Cela  ce m-ai zidit,
miluieºte-mã»”.

A petrecut în aceastã închisoare
vreme de trei ani rugându-se lui
Dumnezeu aºa cum o învãþase

Pafnutie, dupã care acesta s-a dus la
marele Antonie, voind sã afle dacã
Dumnezeu a iertat-o.

Antonie, chemând ucenicii, le-a
poruncit sã se roage lui Dumnezeu ca
sã le dea un semn.

Aceastã descoperire i s-a fãcut lui
Pavel, care era numit cel simplu.
Acesta a vãzut cerurile deschise, un
pat aºternut frumos, cu o cununã pe
el, pãzit de trei fecioare ºi el a
exclamat: „Patul acesta este al
pãrintelui meu Antonie.” Iar un glas i-a
zis: „Nu pãrintelui Antonie îi este gãtit
acest pat, ci Taisiei, cea care a fost
desfrânatã.”

A doua zi a mers ºi a spus marelui
Antonie ºi lui Pafnutie vedenia pe care

a avut-o, iar ei auzind aceasta au
proslãvit pe Dumnezeu, Cel ce
primeºte pe cei care se pocãiesc cu
adevãrat.

Pafnutie a mers la mânãstirea sa
ºi deschizând uºa care fusese bãtutã
în cuie, a scos-o pe Taisia afarã iar ea
se ruga zicând: „Lasã-mã, pãrinte, sã
trãiesc aici pânã la moartea mea, cã
multe sunt pãcatele mele ºi sã plâng

pentru ele.” Iar Pafnutie i-a
rãspuns: „Acum iubitorul de
oameni a primit pocãinþa ta
ºi þi-a iertat pãcatele tale”.

La auzul acestor cuvinte
a ieºit afarã din chilie, zicând
pãrintelui sãu: „Sã mã crezi,
pãrinte, cã, de când am intrat
în chilia aceasta, am pus
toate pãcatele înaintea
ochilor mei ºi cãutând
spre ele am plâns neîn-
cetat”.

Dupã ieºirea din
aceastã chilie, fericita Taisia
a mai trãit cincisprezece zile,
dupã care s-a îmbolnãvit.
Dupã trei zile de suferinþã, cu
pace s-a odihnit cu harul lui
Dumnezeu ºi s-a mutat din
patul durerii la patul acela pe
care l-a vãzut pãrintele Pavel
cel simplu.

„ªi aºa pãcãtoasa ºi
desfrânata ne-a întrecut
pe noi în Împãrãþia lui

Dumnezeu.”
Din cele relatate am putut observa

cât de mare este iubirea de oameni
a lui  Dumnezeu pentru un pãcãtos
care se pocãieºte . Indiferent de
greutatea pãcatelor pe care le
sãvârºim, dacã avem puterea sã ne
pocãim ºi sã plângem pentru acestea,
Dumnezeu ne primeºte ºi ne odihneºte
„în sânul lui Avraam ºi în latura celor
vii.”

„Doamne, primeºte ºi pocãinþa
noastrã ºi ne fã vrednici de
Împãrãþia Ta aºa cum ai primit
pocãinþa cuvioaselor Pelaghia ºi
Taisia.”

Preot Constantin GENES
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Dragã Marie!

Ne-a dãruit Dumnezeu zile sã mai
serbãm, ºi de astã datã, sfânta ºi
minunatã Sa Naºtere!

Slujba de la bisericã ne-a mãrit
dorinþa de a cugeta la cât de mare este
Taina aceasta!

Sã reflectãm acum, în sãrbãtori,
asupra marelui eveniment din viaþa
omenirii, cãci, scrie Sfântul Apostol Pavel
cãtre Timotei: „Mare este taina
creºtinãtãþii: Dumnezeu S-a arãtat în trup,
S-a îndreptat în Duhul, a fost vãzut de
îngeri, S-a propovãduit între neamuri, S-a
înãlþat întru slavã“ (I Timotei III, 16)

„Taina aceasta, din veac ascunsã,
s-a descoperit prin naºterea Mântuitorului
Hristos în peºtera de lângã
cetatea Bethleemului” (IPS
Eftimie – Pastorala de
Crãciun, 2004).

„Taina cea din veac
ascunsã ºi de îngeri
neºtiutã“ (Efeseni III, 9) se
dezvãluie nouã prin Naºterea
Fiului Lui Dumnezeu, Cel
care va mântui neamul
omenesc din robia pãcatului ºi
a morþii, cum cântãm ºi în colind:

„Pe Fiul, în al Sãu nume,
Tatãl L-a trimis în lume
Sã Se nascã ºi sã creascã
Sã ne mântuiascã!”
În fiecare an, în ziua aceasta

înãlþãtoare ºi plinã de nãdejde, ne
cuprinde o emoþie sfântã ºi mare bucurie,
cãci se împlineºte proorocia lui Isaia (Isaia
IX, 5): „Prunc ni se aratã Fiul ºi S-a dat
nouã”. Parcã auzim glasul îngerilor:
„Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu ºi
pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire!”
(Luca II, 14), iar „slava Domnului ne
învãluieºte pe toþi ºi ne face sã fim ºi noi
purtãtori de luminã ºi de har” (PS
Visarion, episcopul Tulcii – Pastorala de
Crãciun 2008)

„S-a fãcut asemenea nouã, pentru
ca noi sã ne facem asemenea Lui, pe
cât este cu putinþã firii noastre...“, spune
Sfântul Chiril al Alexandriei.

În fiecare an, la aceastã sãrbãtoare,
actualizãm Naºterea Domnului,
colindând (mãcar în gândul nostru, dacã
nu se mai aude la fereastrã):

„Astãzi S-a nãscut Hristos
Mesia, chip luminos!”
ªi apoi îndemnul spre bucurie:
„Lãudaþi ºi cântaþi
ªi vã bucuraþi!”

Hristos Se naºte, slãviþi-L!
Sau: „Veniþi astãzi, credincioºii, sã

sãltãm / Pe Hristos, cu umilinþã, sã-L
lãudãm”, aºa cum a fãcut, odinioarã, toatã
firea:

„Îngerii cântau,
Pãstorii fluierau,
Magii se-nchinau,
Toþi se bucurau!”
Toatã suflarea se bucura, afarã de

Irod care se temea pentru tronul sãu ºi,
neînþelegând ce se petrece, nu se bucura
de Naºterea Domnului ºi Mântuitorului
Iisus Hristos.

Se bucurau odinioarã, dar ne
bucurãm ºi noi astãzi, cã ne-a învãþat,
ne-a luminat, ne-a dãruit din darurile
dumnezeieºti, Fiu al lui Dumnezeu fiind
ºi dãruit nouã ca Fiu al Mariei, cum

mãrturisim în Simbolul credinþei: cred...
„ºi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul Nãscut, Care din Tatãl
S-a nãscut mai înainte de toþi vecii.
Luminã din luminã, Dumnezeu adevãrat
din Dumnezeu adevãrat, nãscut iar nu
fãcut, Cel de o fiinþã cu Tatãl, prin Care
toate s-au fãcut. Care pentru noi oamenii
ºi pentru a noastrã mântuire, S-a pogorât
din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt
ºi din Maria Fecioarã ºi S-a fãcut om.”

Prin acesta noi mãrturisim, pe de o
parte, Naºterea Sa din veºnicie din Tatãl
ºi, pe de altã parte, Naºterea Domnului,
în timp, din Fecioara Maria.

Nu putem cuprinde în întregime
aceste adevãruri cu mintea noastrã, dar le
credem prin puterea sfinþitoare dãruitã nouã
de Dumnezeu, Care „atât de mult a iubit
lumea, încât pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut
L-a dat ca oricine crede în El sã nu piarã,
ci sã aibã viaþa veºnicã“ (Ioan III, 16)

Iatã de ce Crãciunul este un izvor
necesar de trãire duhovnicescã ºi de
întãrire în credinþã. Credem ºi mãrturisim
cu bucurie dumnezeirea Mântuitorului,

cum ne-a spus Însuºi Dumnezeu Tatãl
la botezul Domnului ºi la minunea de pe
Tabor: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit,
întru Care am binevoit. Pe Acesta sã-L
ascultaþi!” (Matei XVII, 5)

La fiecare venire a noastrã în
bisericã, dând liturghie la altar, ne
gândim cã firida Proscomidiarului
simbolizeazã peºtera din Bethleem ºi
acoperãmintele de pe sfintele vase
închipuie scutecele dumnezeiescului
Prunc; la ele privind ne cutremurãm
gândind cã Dumnezeu Fiul S-a întrupat
pentru noi ºi acest simþãmânt ne
îndeamnã a ne sili în ascultarea faþã de
El, în smerenie, bunãtate, milostivire ºi
iubire pentru Dumnezeu ºi oameni. Toate
acestea ne îndeamnã la a arãta lui
Dumnezeu cã, mãcar cât de puþin, prin

credinþã ºi faptele noastre suntem
vrednici de iubirea Sa

pãrinteascã, aºa cum ne
ºi adresãm în rugãciunea
zilnicã „Tatãl nostru.”

Cu astfel de gânduri sã
petrecem marele Praznic al

Naºterii Domnului, rãmânând
statornici în credinþa noastrã

strãmoºeascã ortodoxã, moº-
tenitã de douã mii de ani. Sã auzim

mereu glasul Mântuitorului Care strigã:
„Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia

cerurilor” (Matei VI, 17)
Sã ne strãduim a întâmpina acest

Crãciun, ca ºi pe celelalte ce ni le-o
dãrui Dumnezeu, aducând darurile
noastre duhovniceºti: credinþa,
nãdejdea, dragostea, ºi sã fim buni,
milostivi, iertãtori ºi generoºi. Sã nu
uitãm ºi vechile noastre colinde,
zãmislite în tinda bisericii, ce ne
vorbesc grãitor de Naºterea Domnului
ºi, totodatã, ne amintesc de naºterea
creºtinismului, de naºterea neamului
nostru românesc, de naºterea limbii
noastre naþionale, „limba vechilor
cazanii“, precum ºi de începuturile
culturii noastre româneºti.

Urmând aceste îndemnuri, sã
înaintãm pe calea desãvârºirii la care
suntem chemaþi de Însuºi Mântuitorul:
„Fiþi desãvârºiþi, precum Tatãl vostru Cel
ceresc desãvârºit este“ (Matei V, 48).

Cu astfel de gânduri, îþi doresc sã
petreci toate sfintele sãrbãtori!

La mulþi ani!
Sãnãtate ºi mântuire!

A ta sorã,
Prof. Laetitia Leonte
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Iarna, îmbrãcatã în blãnuri scumpe
de argint, soseºte grãbitã sã-ºi ocupe
tronul de diamant,din castelul ei de
gheaþã licãritor.

Era Ajunul tainicei sãrbãtori de
Crãciun. Pe covorul pufos ºi imaculat
de nea stãtea un suflet trist ºi nevinovat
care abia îndrãznea sã-ntindã mâna
pentru a cerºi puþin din mila oamenilor.
Nu ar fi fãcut acest lucru, dacã tatãl ei,
un om cu inima împietritã, hapsân ºi
rãutãcios, n-ar fi obligat-o. Ea trebuia
sã-i aducã bani pentru bãuturã.

Fetiþa care se numea Alina a rãmas
fãrã mamã ºi bunicã, cele mai dragi
fiinþe ale ei. Numai duminica nu cerºea,
deoarece se ascundea într-un colþ al
bisericii ºi asculta slujba, fiindu-i ruºine
de ceea ce fãcea în cursul sãptãmânii.
Îl iubea mult pe Dumnezeu, era singurul
ei Sfãtuitor.

Acum de Ajun, pe stradã se auzeau
glasurile cristaline ale colindãtorilor pe
la porþile sãtenilor. Singurul lucru care
o mai înveselea era dansul feeric al

Miracolul Crãciunului
steluþelor argintii. Nu strânsese decât
un singur bãnuþ, deoarece oamenii erau
prea ocupaþi ca sã o zãreascã ºi pe ea
în mijlocul nãmeþilor înfruntând crivãþul
nãpraznic ce ºuiera nepãsãtor. Alina
plecã spre casã, dar nu putea sã
meargã, pentru cã viscolul aproape îi
luase vederea. Parcã intenþionat o
îndrepta într-o anumitã direcþie.

Se trezi în faþa unei cãsuþe
luminatã de o puzderie de beculeþe
multicolore. Doi îngeraºi de zãpadã se
apropiarã  de ea ºi o duserã în cãsuþã.
Când intrã înãuntru, în locul hainelor
zdrenþuite, era îmbrãcatã frumos ºi
curat. Din lucrurile ei, mai avea doar
cãciuliþa dãruitã de mama sa.

Când intrã, vãzu o camerã
primitoare, iar într-unul din colþuri se
afla un brad de smarald, împodobit cu
ghirlande ºi globuleþe de rubin ºi safir.
În mijloc se aflau doi oameni simpli,
tineri încã, ce o privirã cu uimire ºi
dragoste. Nu le venea sã creadã cã
Dumnezeu le-a trimis asemenea

minune, ei neputând sã aibã copii. Alina
încremeni, neºtiind ce e cu ea. O voce
tainicã îi ºopti: „Tot ce e aici este al tãu
ºi cele douã persoane din camerã vor
fi pãrinþii tãi. Îmbrãþiºeazã-i!“ Mici
lacrimi se prelinserã pe faþa finã a fetei.
Se aruncã în braþele celor doi „pãrinþi“,
iar ei o strânserã protector la piept.

Deodatã, un gând îi veni în minte,
umbrindu-i fericirea: „Dar tata?... Ce
se va întâmpla cu el?“ Deodatã, uºa
se deschise ºi în prag apãru tatãl ei
care îi ceru iertare pentru tot chinul
îndurat alãturi de el.

De acum, vor trãi toþi patru ca o
familie adevãratã, iar pentru Alina era
cel mai frumos cadou primit de
Crãciun. Avea doi pãrinþi tineri ºi pe
tatãl biologic, care deja începuse sã
regrete faptele sale.

Denisa HUÞULIAC
Clasa a VI-a

ªcoala ,,Emil Racoviþã’’
Oneºti, Jud. Bacãu

A fost odatã, într-un sat sãrãcãcios,
un copil pe nume Andrei. El fãcea parte
dintr-o familie numeroasã. De abia aveau
ce mânca. El se trezea foarte dimineaþã
spre a cãuta hranã pentru fraþii ºi surorile
sale. Rãmas orfan de nu foarte mult
timp, i-au rãmas în grijã ceilalþi fraþi. Fiind
cel mai mare, fraþii mai mici îl întrebau
în fiecare zi: – Andrei, când o sã ne
sãturãm atunci când mâncãm? Când o
sã avem un pat unde sã dormim?

Andrei, deºi era ºi el tot un copil,
nu ºtia ce sã spunã de cele mai multe
ori. Însã mereu spunea cã Dumnezeu
va avea grijã ºi de ei ºi-i îndemna sã nu-ºi
piardã speranþa ºi credinþa:

– Dumnezeu nu ne va pãrãsi ºi ºtiu
cã într-o zi Se va gândi ºi la noi.

Lângã acel sat, trãia un împãrat
care avea un fiu rãu la suflet, zgârcit ºi
care nu se gândea decât la el ºi la bani.
Bãiatul  împãratului, Maximilian, îl ura
din tot sufletul pe Andrei, care era bun
ºi þinea mult la Dumnezeu. Maximilian

Dragoste de aproapele
se înfuria de fiecare datã când auzea
de Dumnezeu. Voia ºi încerca mereu
sã-l necãjeascã pe Andrei, dar
niciodatã nu reuºea pentru cã el era
apãrat întotdeauna de Dumnezeu. De
aceea, când Maximilian voia sã-i facã
un rãu lui Andrei, acesta îi spunea:

– Nu este bine sã faci rãu
aproapelui tãu, ci trebuie sã-l iubeºti.
Aºa ne învaþã Dumnezeu.

– ªi ce-mi pasã mie? întreba cu
rãutate Maximilian.

– Ar  trebui sã-þi pese, deoarece
eºti fiu al lui Dumnezeu, cãci El ne-a
creat pe toþi.

– Dar nu-mi pasã...
– Dumnezeu sã te aibã în grija Sa,

spune Andrei ºi plecã.
Într-o zi, când Andrei ieºi cu fraþii

sãi sã se plimbe, se întâlnirã cu
Maxilmilian. ªi, în timp ce acesta
încerca sã-i facã un lucru urât lui Andrei,
un câine a sãrit la ei sã-i muºte. Dar
Dumnezeu i-a apãrat  pe toþi.

– Vezi bunãtatea lui Dumnezeu?
zise Andrei. Este bun ºi ne-a apãrat pe
amândoi, deºi tu nu crezi în El.

– Ai dreptate. Am vãzut acum o
minune, cãci se putea întâmpla ceva
rãu. Îmi pare tare rãu cã am fost atât
de dur cu tine ºi nu am avut credinþã
deloc.

– Nu-i nimic. Mã bucur cã ai înþeles
acest lucru. ªi, fie cã suntem buni sau
mai puþin buni, Dumnezeu este alãturi
de noi în orice moment al vieþii noastre
ºi aºteaptã întoarcerea celui
necredincios la El.

De atunci, cei doi copii au rãmas
cei mai buni prieteni, ºtiind cã
Dumnezeu este purtãtorul lor de grijã
ºi mulþumindu-I mereu prin rugãciune
ºi fapte bune.

ªtefana CORBÃÞ
Clasa a VII-a, ªcoala ,,Emil Racoviþã’’

Loc. Oneºti,Jud. Bacãu
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La 14 octombrie o prãznuim pe
ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Preacu-
vioasa Maica noastrã Parascheva, ale
cãrei moaºte (oseminte sfinte) sunt
adãpostite de Catedrala Mitropolitanã
din Iaºi. Prilej de bucurie pentru pelerinii
veniþi de pretutindeni pentru a se închina
cu credinþã, mai ales cã anul acesta,
2010, la sãrbãtoarea Sfintei Paras-
cheva, au poposit în capitala Moldovei
ºi moaºtele Sfântului Maxim Mãrtu-
risitorul, aduse de la Mãnãstirea Sfântul
Pavel  din Muntele Athos-Grecia. Din
osemintele acestui sfânt din sec. VII
se pãstreazã doar o parte din mâna
dreaptã, cea pe care împãratul bizantin
Constans a poruncit sã-i fie tãiatã în
anul 662 d. Hr.

Relatarea de mai sus nu este decât
un argument în sprijinul ideii cã prin
sfintele moaºte, ca prezenþã de
necontestat în viaþa Bisericii, mãrturisim
adevãruri fundamentale ale credinþei ºi
vieþii noastre religioase. De aceea aflãm
despre ele ºi despre cinstirea lor încã din
primele veacuri creºtine. Un text din
martiriul Sfântului Policarp al Smirnei
confirmã acest lucru: „Iar noi [creºtinii]
am dobândit osemintele lui [ale Sfântului]
mai cinstite decât pietrele preþioase ºi
mai scumpe decât aurul, ºi le-am aºezat
la un loc cuviincios, ca sã sãrbãtorim ziua
martiriului lui ca zi a naºterii”.

Cinstea deosebitã pe care creºtinii
o acordau sfintelor moaºte nu venea

SÃLÃªLUIREA HARULUI  DUMNEZEIESC
 ÎN TRUPUL OMENESC

numai dintr-o consideraþie personalã, ci
ºi din convingerea cã ele sunt
purtãtoare de sfinþenie, de aceea putem
spune cã în acelaºi timp cu cinstirea
moaºtelor s-a nãscut ºi cultul sfinþilor.
Nu întâmplãtor, în perioada
iconoclasmului, odatã cu aruncarea
sfintelor icoane din biserici au fost
îndepãrtate ºi sfintele moaºte, sau au
fost ridicate biserici fãrã a se aºeza la
temelia lor moaºte de martiri, conform
canoanelor bisericeºti.

Trecând perioada persecuþiilor ºi a
martirajului în masã, nu a încetat a se
arãta slava ºi puterea lui Dumnezeu,
harul dumnezeiesc în lume, în Biserica
lui Hristos prin sfintele moaºte, ele
rãmânând pânã astãzi cele mai de preþ
odoare din toate timpurile, ºi care
aparþin nouã, creºtinilor. Este cunoscut
zelul domnitorilor români pentru
aducerea unor sfinte moaºte, cum sunt
cele ale Sfântului Ioan cel Nou de la
Suceava, ale Cuvioasei Parascheva, ale
Sfântului Dimitrie Basarabov, ca sã
amintim numai câteva din cele care
împodobesc biserici ºi mãnãstiri din
România, foarte des vizitate tocmai
pentru acest lucru. Sfintele moaºte
dovedesc, odatã în plus, cã, dupã
lucrarea mântuitoare sãvârºitã de
Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt,
omul se poate întâlni cu Acesta,
dumnezeiescul se poate uni cu
omenescul, peretele cel din mijloc fiind

sfãrâmat. Dovada acestei uniri este
Hristos Însuºi, Fiul lui Dumnezeu fãcut
om, dupã cum mãrturisim în Simbolul
de Credinþã, învãþãturã devenitã dogmã
în Biserica Rãsãriteanã, apãratã apoi
de scolastica apuseanã, în sec. al XIV-lea,
de Sfântul Grigorie Palama. Evenimen-
tele esenþiale ale lucrãrii mântuitoare a
Mântuitorului demonstreazã astfel
participarea trupului la slava dumne-
zeiascã, la îndumnezeire. Sfântul
Simeon Noul Teolog dezvoltã tema
cinstirii sfintelor moaºte, vorbind despre
legãtura indisolubilã dintre sufletul ºi
trupul omului: „Când sufletul devine
pãrtaº harului dumnezeiesc se
sfinþeºte; urmeazã în mod necesar sã
se sfinþeascã ºi trupul în întregime,
pentru cã sufletul este cel care þine
întreg trupul prin faptul cã se aflã în toate
mãdularele trupului. De aceea, aºa cum
darul Sf. Duh sãlãºluieºte în suflet, tot
aºa sãlãºluieºte ºi în trup”.

Cine respinge cinstirea sfintelor
moaºte este nevoit sã respingã acest
adevãr de credinþã, sã renunþe la
cinstirea icoanelor ºi la toate lucrãrile
sfinþitoare ale Bisericii. Noi credem în
posibilitatea comuniunii între creat ºi
necreat, trupul omului fiind destinat a
fi templu al Duhului Sfânt, mãdular viu
al  Bisericii lui Hristos.

Preot Daniel NICHITA

O, voi sfinþi preamãriþi,
Ce pe Domnul Îl slãviþi,
Eu spre voi m-aplec smerit
ªi cu sufletul zdrobit.

Cã mi-e inima sãracã
ªi de plâns îndureratã!
Cã mi-e chipul foarte trist
ªi mi-e greu sã mai rezist!

Rugãciune de copil
Pãtimiri aþi îndurat,
Pe Hristos L-aþi lãudat
ªi-aþi avut pura dorinþã
S-apãraþi dreapta credinþã.

Jertfa voastrã dãruitã
Domnului i-a fost plãcutã.
ªi cu toþii v-aþi mutat
Sus, în raiu-adevãrat.

Voi, biruitori în lume,
Ajutaþi-mã pe mine.
Sã-mi spãl sufletu-ncãrcat
De tot ce-nseamnã pãcat.

– Ajutaþi-mã pe mine!
– Stai liniºtit, copile!
Pãcatul þi-este iertat,
Sufletul tãu, iar curat.

Delia ISAIC, Clasa a VII-a, ªcoala ,,Emil Racoviþã’’, Loc. Oneºti, Jud. Bacãu
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Din Evanghelia Duminicii a cincea
dupã Rusalii – vindecarea demonizaþilor
din þinutul gherghesenilor (Matei 8, 28-
34; 9,1 Luca 8, 26-39) – învãþãm cã omul
poate ajunge în stãpânirea unei întregi
legiuni de demoni. Atunci când
demonizaþii Îl vãd pe Iisus încep a striga
„Ce este nouã ºi Þie, Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de
vreme ca sã ne chinuieºti?” Nu se spune
cã aceºti oameni L-au vãzut pe Hristos,
L-au recunoscut, I-au spus pe nume ori
au vorbit cu El; toate acestea le-au fãcut
demonii dintrînºii. Oamenii aceia parcã
nici n-ar fi existat: douã momâi
mânate cu biciul de diavoli.
Realitatea este cã omul dispare
ca persoanã atunci când ajunge
în stãpânirea demonilor, a unor
duhuri rele lipsite de trup, dar
prin aceasta nu mai puþin
periculoase decât o fiarã. De
multe ori cei posedaþi nu puteau
vorbi ºi auzi, deºi din punct de
vedere anatomic erau perfect
sãnãtoºi (vezi copilul lunatec).
Ce te faci cu omul zilelor noastre
care aude ºi vorbeºte despre
orice ºi oricine, mai puþin despre
Dumnezeu. Este el conºtient
cã aceastã reþinere este
intervenþia unei persoane
nevãzute care-l stãpâneºte ºi
care doreºte sã-l anuleze ca
persoanã?

În cartea „Istoria prin
întâmplãri picante” (Corint,
2005) de Alin Pop citim la pagina
12 despre medicina asiro-
babilonianã: „Asiro-babilonienii
considerau cã bolile sunt
pricinuite de cãtre un spirit rãu,
care punea stãpânire pe om.
Exista un demon al durerii de
cap sau de dinþi, dupã cum
exista ºi altul al febrei.
Tratamentul se putea face în
douã feluri. În primul caz, se
considera cã demonul, ca
duºman al omului, are gusturi diferite de
acesta. Aºa cã bolnavul primea preparate
dulci ºi frumos mirositoare care, cu
siguranþã, nu plãceau demonului, iar
acesta se vedea nevoit sã plece. Dacã
nu pleca, se presupunea cã demonul are
aceleaºi gusturi cu omul ºi atunci acesta

Îngeri ºi demoni
primea substanþe amare sau greþoase,
urinã sau excremente de animale sau de
om, pentru a-l scârbi pe musafirul nepoftit.
ªi oricât ar pãrea de ciudat, existau ºi
cazuri de vindecare.”

Oricât ne-ar face sã râdem aceastã
povestire, spre deosebire de asiro-
babilonieni, oamenii timpurilor de astãzi
nu mai au percepþia duhurilor, bune ºi rele,
absolut necesarã unei vieþi duhovniceºti
în Ortodoxie. Sfântul Nicolae Velimirovici
în cartea sa „Mai presus de Rãsãrit ºi
Apus” (Ed. Sophia, 2008) trage un semnal
de alarmã privind incapacitatea lumii

occidentale dar ºi a Rãsãritului pãgân de
a cere ajutorul îngerilor buni ºi de a lupta
împotriva diavolilor:

„Apusul este pãmântul descoperirilor.
Dupã multele descoperiri, care aduc
moartea ori câºtiguri negustoreºti, Apusul
a descoperit ºi faptul cã existã demoni.

ªi aceasta a rãbufnit tocmai în veacul
nostru (al XX-lea). Pentru Apus nu existã
ceva pe care toþi sã-l socoteascã drept
adevãr. Totul acolo se împarte pe
«domenii», pe partide ºi secte. Tot astfel
ºi cu descoperirea cã existã fiinþe spirituale
netrupeºti. Ea nu este recunoscutã în
întregime de oamenii din Apus ºi i-a fost
rânduit locul doar într-o sectã apuseanã a
unor oameni care se numesc «spiritiºti».
Spiritiºtii se mândresc cu faptul cã lor le
este dat sã vorbeascã cu duhurile. Ei se
bucurã cã menþin legãtura cu lumea
spiritualã. Sar în sus de bucurie, fãrã sã

ºtie însã cã lumea lor este
condusã de cãtre satana.

Rãsãriteanul (pãgânul
budist, confucianist etc. - n.n.)
nu simte îngerii, duhurile bune
ale lui Dumnezeu, pãzitorii ºi
ocrotitorii oamenilor. El de mult
a încetat sã-i mai perceapã. A
rãmas doar cu duhurile rele,
care îi fac rãu ºi pe care trebuie
sã le îmbuneze cu jertfe – în
fiecare zi, da, în fiecare zi.

Sunt deja câteva sute de ani
de când Apusul (creºtin!) a
încetat sã mai simtã, sã mai
conºtientizeze atât îngerii, cât
ºi demonii. De aceea a ºi primit
evanghelia spiritistã cu mirarea
omului care a ºtiut ceva, însã a
uitat ºi iarãºi ºi-a adus aminte.
Odinioarã, Apusul a crezut atât
în îngeri, cât ºi în demoni. Însã,
cu timpul, el a risipit aceste douã
averi ale sale. Astãzi demonii i
se aratã doar prin spiritiºti ori
apuseanul îi percepe prin
hipnozã. Percepe duhurile, însã
nu le deosebeºte. Cu bucurie se
închinã el tuturor duhurilor care
i se aratã ca fiind fiinþe spirituale
bune. I s-a tocit, prin urmare,
simþul sãu de discernãmânt ºi
de cunoaºtere.

Rãsãritul nu are percepþia
duhurilor bune. Apusul nu

percepe deosebirea duhurilor bune de
cele rele. Rãsãritul se apãrã de duhurile
rele prin jertfe – jertfe neîncetate înaintea
idolilor de piatrã ori de lemn. Apusul

Preot Cãtãlin ILIE
(continuare în p. 26)

CÂNTEC  DE  PRIETEN
În zodia Cuvântului

lui Mihai Drãgan,
apostolul

Din hrane schilodii ºi strune seci
Ne-om înfrupta fãptura, ist chip de jinduire,
Cãzând abraº, târâº de ciung pe reci poteci –
Dorit prinos iubirilor din fire.
ªi n-om mai istovi lumina
Când iatã, vai, icoanele de spaimã
Cum catã drept, în pântecoasã vinã,
Suspin de mântuire ºi de faimã.
Cu pustiiri de cânt vioara þi-o desface;
Mult m-ai uitat ºi fãrã veste –
Ca apa, moale inima-n rusalce,
Îndealmintrelea, poveste fãrã de poveste…

Bag seama, între noi, arginturi ºi rugine:
Sã crezi Mã doare dupã tine!

Dan SANDU

N. Red. Mihai Drãgan, nãscut în 6 decembrie
1937, la Viiºoara, comuna Târgu-Trotuº,
ºi decedat la Iaºi, în 1 noiembrie 1993,

a fost doctor în filologie, critic ºi istoric literar român,
profesor la Universitatea «Al. I. Cuza» din Iaºi
ºi membru al Uniunii Scriitorilor din România.



 12Nr. 4 / oct-dec 2010 SAREA PÃMÂNTULUI

menþine Biserica VIE ºi o face sã
transfigureze ºi sã ancoreze timpul ºi
spaþiul în veºnicia lui Dumnezeu.

Peste tot în lume ºi în toate timpurile,
unde Duhul Sfânt a lucrat, au fost roade
ale harului divin concretizate în mulþime
de sfinþi, adicã de oameni care au
experimentat ºi au trãit prezenþa harului
lui Dumnezeu ºi a iubirii Sale în viaþa lor;
oameni care au mãrturisit credinþa în Iisus
Hristos ºi au primit moarte martiricã sau
care ºi-au închinat întreaga viaþã slujirii
lui Dumnezeu ºi oamenilor.

ªi în hotarele neamului românesc
au rãsãrit permanent suflete alese ºi
luminate de luminã divinã a harului
ceresc, suflete ce s-au ridicat ºi aºezat
în „ceata sfinþilor”. De fapt, aceasta este
dovada de netãgãduit cã Biserica
neamului românesc a fost, este ºi va fi
totdeauna VIE, pentru cã a rodit ºi
rodeºte necontenit sfinþi. De-a lungul
vremurilor, de cele mai multe ori vitrege,
pe pãmântul românesc ºi în Biserica
neamului au fost vârfuri ale jertfelniciei,
dãruirii, credinþei, iubirii, vieþuirii curate
ºi slujirii lui Dumnezeu prin cuvânt ºi
faptã. Pe aceºtia îi numim sfinþi naþionali
(români) pentru cã au rodit din naþiunea
noastrã, dar îi putem numi ºi „eroi
naþionali” ai credinþei pentru cã pe râvna
ºi jertfa lor s-a zidit permanent Biserica.

De aceea, Biserica Ortodoxã
Românã, prin Sfântul Sinod, a hotãrât, la
20 iunie 1992 (o datã istoricã în viaþa
Bisericii Române), cã „de acum ºi pânã
la sfârºitul veacurilor, în întreaga Bisericã
Ortodoxã Românã, sã se numere cu
sfinþii ºi sã se cinsteascã dupã pravila cu
slujbã specialã ºi cu acatist toþi sfinþii
neamului românesc ºtiuþi ºi neºtiuþi,
pentru a cãror cinstire se instituie
Duminica Sfinþilor Români, care va fi
aºezatã în calendarul Bisericii noastre în
fiecare an, în a doua duminicã dupã
Pogorârea Duhului Sfânt, arãtându-se
prin aceasta lucrarea Sfântului Duh în
Biserica noastrã de-a lungul veacurilor”.
(Act sinodal al Bisericii Ortodoxe
Autocefale Române) S-a hotãrât atunci
cã în aceastã duminicã sã fie cinstiþi sfinþii
ierarhi, preoþi sau slujitori care s-au jertfit
muceniceºte ºi au apãrat credinþa
noastrã, sfinþi cuvioºi sau cuvioase cu viaþã
curatã, în înfrânare, post aspru ºi
rugãciune, sfinþi martiri din orice treaptã
haricã sau socialã care ºi-au jertfit
sângele pentru credinþã, sfinþi uciºi de

armatele asupritorilor de-a lungul timpului
sau care au fost luaþi în robie sau sfinþi
care s-au luptat cu arma cuvântului pentru
a apãra credinþa ºi neamul.

Canonizarea sfinþilor români,
începând cu anul 1950, nu înseamnã
altceva decât proclamarea ºi
confirmarea sfinþeniei pe care ei au
dobândit-o prin lucrarea Duhului Sfânt
ºi cinstirea pe care le-a acordat-o
poporul chiar înainte de a fi oficial
proclamaþi. Astfel, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, la 28
februarie1950, a hotãrât canonizarea
urmãtorilor sfinþi:

- Sfântul Ierarh Calinic de la
Cernica (11 aprilie);

- Sfinþii Ierarhi Mãrturisitori Ilie
Iorest ºi Sava, Mitropoliþii Transilvaniei
(24 aprilie);

- Sfinþii Cuvioºi Mãrturisitori
Visarion, Sofronie ºi Sfântul Mucenic
Oprea (21 octombrie);

- Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de
la Partoº (15 septembrie);

Dupã apusul perioadei comuniste,
în 1992, Biserica Ortodoxã Românã a
reluat cu mai multã râvnã recunoaºterea
prin canonizare a sfinþeniei multora dintre
membrii ei, hotãrând în 20-21 iunie 1992
aºezarea în rândul sfinþilor a urmãtorilor
aleºi ai lui Dumnezeu:

- Sfântul Cuvios Gherman din
Dobrogea (29 februarie);

- Sfântul Ierarh Iosif Mãrturisitorul
din Maramureº (24 aprilie);

- Sfântul Ierarh Ghelasie de la
Râmeþ (30 iunie);

- Sfântul Ierarh Leontie de la
Rãdãuþi (1 iulie);

- Sfântul Voievod ªtefan cel
Mare (2 iulie);

- Sfântul Cuvios Ioan Iacob de
la Neamþ – Hozevitul (7 august);

- Sfinþii Martiri Brâncoveni,
Constantin Vodã cu cei 4 fii ai sãi:
Constantin, ªtefan, Radu, Matei ºi
sfetnicul Ianache (16 august);

- Sfântul Cuvios Ioan de la
Prislop (13 septembrie);

- Sfântul Ierarh Martir Antim
Ivireanul (27 septembrie);

- Sfinþii Preoþi Mãrturisitori Ioan
din Galeº ºi Moise Mãcinic din Sibiel
(21 octombrie);

- Sfântul Cuvios Antonie de la
Iezerul-Vâlcea (23 noiembrie);

- Sfântul Cuvios Daniil Sihastru
(18 decembrie).

- În acelaºi an s-a hotãrât ºi introducerea
în calendar a Sfântului Cuvios Antipa de
la Calapodesti (10 ianuarie).

- În 1997, Biserica noastrã ºi-a
însuºit canonizarea S fântului Ierarh
Petru Movilã Mitropolitul Kievului (22
decembrie), fãcutã de Biserica
Ucraineanã în decembrie 1996.

- La 5 martie 2003 s-a hotãrât
canonizarea Sfântului Cuvios Vasile
de la Poiana Mãrului (25 aprilie) ºi a
Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de
la Mânãstirea Brazi (22 septembrie).

- La 5 iulie 2005 a fost canonizat
Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona
(9 septembrie) ºi Sfântul Ierarh Dosoftei
Mitropolitul Moldovei (13 decembrie). La
20-21 octombrie 2005 a fost întocmit
tomosul sinodal (hotãrâre) de canonizare
a Sfântului Cuvios Gheorghe de la
Cernica (3 decembrie) ºi a Sfântului
Ierarh Grigorie Dascãlul, Mitropolitul
Þãrii Româneºti (22 iunie).

- În 14-15 noiembrie 2006 s-a hotãrât
canonizarea Sfântului Ierarh
Pahomie de la Gledin , Episcopul
Romanului (14 aprilie).

- La 12 februarie 2007 Sfântul Sinod
a hotãrât trecerea în calendarul sfinþilor
români a mitropolitului Varlaam al
Moldovei (30 august), iar la 22-24
octombrie 2007 au fost canonizaþi Sfinþii
Martiri ºi Mãrturisitori Nãsãudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigorie Zagra ºi
Vasile din Telciu (12 noiembrie).

- La 5-7 martie 2008 au fost canonizaþi
Sfinþii Cuvioºi Rafael ºi Partenie de la
Agapia (21 iulie), Sfântul Cuvios Iosif de
la Vãratec (16 august), Sfântul Cuvios
Ioan de la Râºca ºi Secu (30 august),
Sfinþii Cuvioºi Simeon ºi Amfilohie de
la Pângãraþi (7 septembrie), Sfântul
Cuvios Chiriac de la Tazlãu  (9
septembrie) ºi a Sfinþilor Cuvioºi Iosif ºi
Chiriac de la Bisericani (1 octombrie).
La 8 iulie 2008 au fost canonizaþi Sfântul
Ierarh Iachint Mitropolitul Þãrii Româneºti
(28 octombrie), Sfântul Voievod Neagoe
Basarab (26 septembrie) ºi Sfântul
Dionisie Exiguul (1 septembrie).

Acestor nume, desigur, li se vor
adãuga ºi altele, pentru cã viaþa Bisericii
hrãnitã din Duhul Sfânt va rodi neîncetat
sfinþi ºi Biserica va fi VIE pânã la sfârºitul
veacurilor pentru cã ea este „stâlp ºi
temelie a adevãrului”.

BISERICA CEA VIE
(urmare din p. 1)
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

Alãturi de ºcoalã ºi organizaþiile de
tineret, familia este unul din factorii care
se preocupã de educaþia omului. De
educaþia oamenilor se ocupã ºi alte
persoane, instituþii ºi organizaþii sociale,
dar influenþele educative exercitate de
acestea sunt mai puþin organizate decât
cele ale familiei, ºcolii ºi organizaþiilor
de tineret.

Familia exercitã o influenþã
deosebit de adâncã asupra copiilor. O
mare parte dintre cunoºtinþele despre
naturã, societate, deprinderile igienice,
obiºnuinþele de comportament, elevul
le datoreazã educaþiei primite în familie
(se utilizeazã în limbajul comun
expresia: „A avea cei ºapte ani de
acasã“).

Din perspectiva sociologicã,
familia este instituþia funda-
mentalã în toate societãþile ºi
toate timpurile.

Familia este cel dintâi cadru
social de care fiecare om are
nevoie sã trãiascã. Ea este
mediul cel mai prielnic pentru
naºterea, dezvoltarea ºi
desãvârºirea fiinþei umane. Ea are o
însemnatã funcþie educativã. În familie
se deprind disciplina ºi spiritul de
iniþiativã ºi se cultivã sentimentul
demnitãþii, iubirii, respectului ºi
ajutorului, al dãruirii pentru semenii
noºtri.

În Vechiul Testament, pãrinþii erau
rãspunzãtori de educaþia moralã ºi
religioasã pe care trebuia sã o dea
copiilor. Copiii erau consideraþi un dar
ºi o moºtenire de la Dumnezeu, de care
pãrinþii erau rãspunzãtori pânã la
moarte.

Scopul principal al educaþiei în
gândirea biblicã este formarea unei
persoane religioase prin  însuºirea
poruncilor divine prezente în Legea
lui Moise, în ideea de a le împlini, iar
scopul secundar era deprinderea unor
meserii pentru viaþa cotidianã: bãieþii
sã conducã bine casa, sã-ºi
îngrijeascã bine câmpul ºi turmele;
fetele sã-ºi însuºeascã tot ceea ce

Familia – partener în educaþie
þine de o bunã soþie ºi mamã; sã
pregãteascã locuinþa pentru marile
sãrbãtori,  sã instruiascã tânãra
generaþie ºi alte îndeletniciri practice:
þesut, tors, prelucrarea inului.

Educaþia copilului era realizatã mai
întâi în familie, pãrinþii fiind primii
factori educaþionali, dupã care continua
pe lângã sanctuar unde avea ca reper
voia lui Dumnezeu: ,,Frica de
Dumnezeu este începutul înþelepciunii“
(Pilde 1, 7). Esenþa educaþiei israelite
o constitue poruncile transmise prin
Moise, porunci ce trebuia memorate
corect ºi îndeplinite în scopul pãstrãrii
credinþei monoteiste. Instruirea în
respectul faþã de Dumnezeu începea

de timpuriu. Exemplul personal al
tatãlui precede cuvintele în educaþia
israelitã ºi felul de a se comporta
provoacã întrebãrile, dorinþa de
cunoaºtere a copilului, cu scopul de a-l
instrui  sã-L iubeascã pe Dumnezeu cu
inima curatã.

Rolul major al educaþiei fiilor îi
revenea tatãlui, care avea obligaþia de
a-i duce la sanctuare cu prilejul marilor
sãrbãtori religioase ce aveau caracter
naþional (Paºtele). Din fragedã copilãrie
erau deprinºi cu lectura textului sacru
ºi cu memorarea unor texte din Lege.
Astfel cã, la vârsta de 12 ani, copilul
era format în cele ce þineau de viaþa
religioasã.

În comunitatea vechilor israeliþi,
era foarte greu sã faci distincþie între
viaþa profanã ºi cea religioasã,
deoarece toatã viaþa era marcatã de
semnificaþii religioase, fiecare meserie
se fãcea în spiritul Legii.

Indiferent cui îi revenea rolul de
educator, pãrintelui sau altor persoane
abilitate, finalitatea era de a-l ajuta pe
tânãr sã se descurce în viaþã ºi sã evite
compania celor fãrã de lege.

În perioada  nou testamentarã,
educaþia s-a perfecþionat, s-a
diversificat ºi dezvoltat dupã apariþia
sinagogilor. Scopul prioritar al
sinagogilor era educaþia copiilor, alãturi
de oficierea cultului. Alãturi de familie
ºi sinagogã, preoþii aveau un rol foarte
important în educarea tinerei generaþii
în problemele religioase, având menirea
de a asigura cunoaºterea ºi aplicarea
în viaþã a poruncilor divine date de
Dumnezeu.

Pe lângã îndatoririle
spirituale faþã de copii, familia
are îndatoriri de ordin material
pentru a preveni comiterea unor
fapte antisociale datoritã
lipsurilor materiale. Asigurarea
adãpostului, a hranei ºi
îmbrãcãmintei este o obligaþie
a pãrinþilor. Neîndeplinirea
acestei sarcini, în concepþia

paulinã, echivaleazã cu apostazia.
Bunele raporturi în familie sunt

condiþionate ºi de îndeplinirea
datoriilor copiilor faþã de pãrinþi.
Acest lucru este dat de porunca a V-
a din Decalog, citatã ca o primã
datorie a copiilor faþã de pãrinþi:
„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama
ta, ca sã-þi fie þie bine ºi sã trãieºti
mulþi ani pe pãmânt“. Abaterea de la
aceastã poruncã duce la anularea
demnitãþii morale a familiei.

Învãþãtura Mântuitorului ºi a
Sfinþilor Apostoli cu privire la familie
constituie un adevãrat cod moral
creºtin care reglementeazã raporturile
dintre membrii familiei.

ªi în familia creºtinã de astãzi copiii
trebuie sã  fie pãtrunºi de sentimente
religioase, de aceea una din datoriile
principale ale pãrinþilor este de a-i
educa de timpuriu „întru
învãþãtura ºi înþelepciunea
Domnului“.

„Cinsteºte pe tatãl tãu
ºi pe mama ta, ca sã-þi
fie þie bine ºi sã trãieºti
mulþi ani pe pãmânt.“
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(aºezat)

În familie se formeazã
cele mai importante

deprinderi de comportament:

respectul,  politeþea, cinstea,
sinceritatea, decenþa în vorbire ºi
atitudini, ordinea, cumpãtarea, grija
faþã de lucrurile încredinþate. În
realizarea acestor sarcini, modelul
parental ajutã cel mai mult; pãrintele
este un exemplu pentru copil.
Pãrinþii le spun copiilor ce e bine ºi
ce e rãu, ce e drept ºi ce e nedrept,
ce e frumos ºi ce e urât în compor-
tament. Aceste noþiuni îl ajutã pe
copil sã se orienteze în evaluarea
comportamentului sãu ºi a celor din
jur. Tot în sens moral, familia îl
îndrumã sã fie sociabil, sã fie un bun
coleg ºi prieten.  Pãrinþii trebuie sã
înþeleagã bine relaþia dintre faptã ºi
mãsura ei educaþionalã .

În climatul educaþional sunt
necesare toate ipostazele acestuia
(severitatea ºi blândeþea, afecti-
vitatea ºi sobrietatea, largheþea ºi
stricteþea) toate însã cu mãsurã ºi
la timp, orice exces fiind pãgubitor
în sfera formãrii  umane. Un
proverb spune: „O vorbã bunã rostitã
la timp învioreazã sufletul copilului,

precum ºi ploaia bunã, cãzutã la timp
potrivit, învioreazã câmpul” .

Familia de azi are însã tot mai
puþin timp de a sta
împreunã, de a dialoga.
Chiar ºi atunci când sunt
împreunã, pãrinþii preferã
sã-ºi lase copiii mult timp
în faþa calculatorului sau
a televizorului. Astfel,
copiii  simt cã sunt
neglijaþi. În goana dupã a
„a avea“, pãrinþii dedicã
tot mai mult timp pentru
realizãri materiale, uitând
cã un copil nu se creºte
doar cu bani, ci ºi cu
afecþiune. De aceea,
pãrinþii trebuie sã acorde
suficient timp copiilor
pentru ca aceºtia sã-ºi
exprime liber pãrerile lor,
sã-i asculte ºi sã-i lase sã
vorbeascã mult.

Câºtigându-le încre-
derea, vor reuºi sã-i ajute
sã-ºi deschidã inima faþã
de ei. Acordându-i aten-

þie, copilul simte cã este important,
însã tratat cu asprime simte cã are o
valoare mai micã. Totuºi, sper cã
viitorul va vedea, în continuare, familii,

Presb. Prof. Elena-Daniela COªA

unite, bine integrate, care trãiesc ºi
transmit copiilor lor valorile care le
vor fi de folos. Întrebarea rãmâne
dacã aceste familii vor reuºi sã facã
faþã tuturor încercãrilor  sau vor fi
excepþiile unei reguli. Rezultatul
depinde ºi noi, de cei care suntem
educatori ºi care ar trebui sã oferim
tinerilor un sprijin necondiþionat
atunci când se pregãtesc sã
întemeieze o familie ºi, mai târziu,
când vor începe sã meargã pe acest
drum.

„Fãrã iubire nu existã încredere
ºi fãrã încredere nu poate fi vorba
de educaþie“. Prin aplicarea
permanentã ºi generoasã a cuvintelor
lui Iisus: „Iubiþi-vã unii pe alþii, aºa
cum Eu v-am iubit pe voi“, în
contextul vieþii de familie acþiunea
educativã este asiguratã pentru cã nu
existã probleme, obstacole, dificultãþi
care sã nu poatã fi depãºite ºi învinse
prin iubire ºi credinþã.

Alexa SOHODOLEANU, Clasa a VI-a

Rãducu NEAGU, Clasa a VI-a
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1,2,3: 18 mai 1944 - înmormântarea
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Anul acesta, la 3 noiembrie, în
oraºul de la poalele Munþilor Nemira,
Târgu-Ocna, poartã de trecere din Ardeal
în Moldova, pentru a cincea oarã
consecutiv, s-a omagiat Ziua Vânãtorilor
de Munte. Iniþiatã ºi organizatã de cãtre
Primãria oraºului în colaborare cu
Batalionul 22 Vânãtori de Munte
„Cireºoaia“ (cu reºedinþa în garnizoana
Sfântu-Gheorghe) ºi aportul asociaþiilor
naþionale ale cadrelor
militare în rezervã ºi
retragere ºi a aso-
ciaþilor naþionale
„Cultul Eroilor“, fili-
alele Bacãu, Târgu-
Ocna, Sfântu-Gheor-
ghe ºi Braºov, mani-
festarea, desfãºuratã
în prezenþa subpre-
fectului Gelu Dascãlu
ºi a vicepreºedintelui
Consiliului Judeþean
Bacãu, Silviu Bondor,
s-a bucurat de parti-
ciparea a numeroºi
localnici – vârstnici,
tineri ºi ºcolari.
Devenit o frumoasã
tradiþie, evenimentul
întruchipeazã, de fapt, o stare de respect
ºi de cinstire a acestei arme de elitã din
Armata Românã.

Semnificaþia omagierii acestei zile
constã în faptul cã localitatea Târgu-
Ocna, care, în vara anului 1917, a
cunoscut urgiile luptelor din aceastã
zonã, are în preajmã legendara înãlþime
„Cireºoaia“, culme ce transmite un
adânc mesaj de eroism sãvârºit de
ostaºii celui dintâi batalion de Vânãtori
de Munte din oºtirea românã. Înfiinþat la
3 noiembrie 1916, în Bucureºti, dupã un
marº de 400 kilometri pe drumurile
Munteniei ºi Moldovei, batalionul a
staþionat temporar la Târgu-Ocna, apoi
s-a stabilit în oraºul de sub zidurile
nãruite de vreme ale Cetãþii lui ªtefan
Vodã cel Sfânt – Târgu-Neamþ.

De aici, sub comanda maiorului
Virgil Bãdulescu, în miezul nopþii de 26
iulie 1916, lãsând în întuneric zidurile
Cetãþii, dar sclipitoare prin gloria din
timpuri, vânãtorii de munte au plecat spre
front. Prima luptã, din istoria lor, s-a dat
pe înãlþimea Cireºoaia. Printr-o singurã
izbiturã nãpraznicã, ostaºii batalionului

LA TÂRGU-OCNA
OMAGIEREA ZILEI VÂNÃTORILOR DE MUNTE

au cucerit înãlþimea, salvând astfel Valea
Trotuºului ºi, de bunã seamã, localitatea
Târgu-Ocna, zãdãrnicind astfel
pãtrunderea inamicului spre inima
Moldovei. Cu acelaºi curaj au înfrânt
duºmanul ºi în luptele purtate pe Mãgura
ºi Coºna.

Când bubuitul tunului a amuþit, a
apãrut o pãdure de cruci de mesteacãn
ºi brad pe aceste locuri. Cu timpul,

crucile au putrezit. Locul lor a fost luat
însã de monumentul înãlþat pe Mãgura,
însemnul memorial de pe Coºna ºi
mânãstirea construitã pe Vârful
Cireºoaia, edificii memoriale care
eternizeazã eroismul legendar al
vânãtorilor de munte sãvârºit pe aceste
înãlþimi, acum acoperite de un verde crud
al brazilor. Poate cã prospeþimea de
culoare a acestora este datoratã faptului
cã rãdãcinile lor se hrãnesc cu sângele
eroilor, curs ºiroaie în acele zile
crâncene. În cimitirele de aici sunt zeci
ºi sute de morminte, între care, la loc
de onoare, sunt sãpate în piatrã numele:
cãpitan Ioan Deciu, locotenent Ioan
Oteºteanu, sublocotenenþii Nanu Roger,
Nicolae Buzãianu, Gheorghe Pandescu,
Victor Roºescu, Mircea Bãdescu ºi ale
altor mulþi vânãtori de munte care au
lãsat ca testament laurii eroismului.

Onorându-i de trei ori – în
octombrie 1917, în martie 1918 ºi în
aprilie 1918 –, Majestatea Sa, Regina
Maria a României, aflându-se pe Valea
Trotuºului, a urcat ºi la Cireºoaia,
aducând astfel prinosul de recunoºtinþã

acelora care au dãruit totul – ºi jertfa
supremã – pentru Neam ºi Þarã,
apreciind cã „eroismul ºi curajul
ostaºilor au conferit acestor locuri
emblema naþionalã ca ºi Mãrãºeºtii ºi
Oituzul“.

Aici, la Târgu-Ocna, e multã cãldurã
ºi dragoste în felul în care localnicii
vorbesc despre Vânãtorii de Munte. ªi
asta pentru cã, în ceasul de cumpãnã

pentru oraºul greu
încercat, vrednicii
ostaºi ai acestei
arme, prin acþiunile
lor eroice, au
zãdãrnicit intenþiile
duºmanului de a
pãtrunde în locali-
tatea de la poalele
Mãgurii.

Ca atare, oma-
gierea eroilor de pe
Cireºoaia, Coºna ºi
Mãgura, precum ºi
a Vânãtorilor de
Munte de astãzi,
este un act de
recunoºtinþã ºi
respect pentru cei
care au slujit ori

slujesc cu credinþã ºi devotament în
aceastã armã, ai cãror ostaºi poartã
semnul distinctiv – verdele de pe petliþe
ºi crenguþa de brad pe epolet.

Ceremonialul dedicat Zilei
Vânãtorilor de Munte a debutat în
acordurile Imnului Naþional, bucurându-se
de prezenþa veteranilor de rãzboi, cadre
militare active, în rezervã ºi retragere,
numeroºi tineri, elevi, cadre didactice
din localitate. Un sobor de preoþi au
oficiat slujba religioasã de pomenire a
celor cãzuþi în luptele din Primul
Rãzboi Mondial, asemeni celor ce-au
fãcut parte din eroicul Batalion 22
Vânãtori de Munte „Cireºoaia“.

Doamna Floarea Ivanof, Primarul
oraºului, la începutul alocuþiunilor
dedicate omagierii zilei Vânãtorilor de
Munte, a arãtat: „Pentru noi,
târgocnenii, a devenit deja o tradiþie ca
în fiecare an, la 3 noiembrie, de ziua
Vânãtorilor de Munte, sã ne întâlnim
cu aceºti minunaþi ostaºi denumiþi pe
drept cuvânt «ºoimi ai
înãlþimilor». Faptul cã ei îºi
sãrbãtoresc ziua armei lor pe
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meleagurile unde eroicul
Batalion 22 Vânãtori de Munte
«Cireºoaia» s-a acoperit de

glorie în anii Primului Rãzboi Mondial,
constituie un act de înalt patriotism ºi
cinstire a înaintaºilor, a celor care s-au
jertfit, pânã la sacrificiul suprem,
fãcându-ºi datoria faþã de Þarã. Iatã de
ce mã înclin acum cu veneraþie, în faþa
drapelului de luptã al unitãþii – simbol
al Onoarei, Gloriei ºi Vitejiei militare.
Felicit din toatã inima pe toþi vânãtorii
de munte prezenþi azi, aici, la Târgu-
Ocna, dorindu-le totodatã multã
sãnãtate, succes deplin în întreaga
activitate ostãºeascã, spre a fi demni
urmaºi ai înaintaºilor“.

Au urmat la cuvânt: Profesor de
istorie Corneliu Stoica, Profesor
Constantin Starparu, Maior Ion Popescu,
locþiitorul comandantului Batalionului 22
Vânãtori de Munte «Cireºoaia» General
de brigadã Silivestru Hanganu,
preºedinte al ANCMRR, filiala judeþeanã
Braºov (conducãtorul grupului de vânãtori
de munte în rezervã care a participat la
acest eveniment), General de brigadã
Flotilã de aviaþie Alexandru Leonov,
preºedinte ANVR, filiala «General Eremia
Grigorescu» judeþul Bacãu, colonel Paul
Valerian Timofte, preºedinte AN „Cultul
Eroilor“, filiala judeþeanã Bacãu, ºi
Comandor Ion Ursac, nepotul
legendarului erou Elisei Ursac din Poieni
(cãlãuzã pentru vânãtorii de munte în
urcuºul lor spre Cireºoaia).

Fanfara militarã a intonat Imnul
Eroilor ºi s-au depus coroane la Monu-
mentul din Piaþa Primãriei. În final a avut
loc defilarea gãrzii de onoare a Batalionul
22 Vânãtori de Munte „Cireºoaia.“

La buna organizare a evenimentului
se cuvine menþionatã contribuþia
Consiliului Local precum ºi a coloneilor
(r) Ioan Petrescu, preºedinte al AN „Cultul
Eroilor“, subfiliala Târgu-Ocna ºi Ioachim
Grigorescu, preºedinte al ANCMRR,
filiala judeþeanã Covasna, precum ºi a
reprezentatului Primãriei, tânãrul
economist Cristian Aurelian Ciubotaru,
care prin demersurile lor au atestat cã
cinstirea eroilor constituie o îndatorire
moralã.

Aºadar, aici, la Târgu-Ocna, în
fiecare an, de ziua vânãtorilor de munte,
aceastã frumoasã omagiere cheamã, iar
ºi iar, eroii cãzuþi la datorie sã primeascã
ofrande de la urmaºi ºi flori din mâna
copiilor.

Col. (r) Gheorghe IONESCU

Distinse oficialitãþi, onoraþi
invitaþi, dragi participanþi, bravi
camarazi, ziua de 3 noiembrie 1916
a rãmas în istoria ºi conºtiinþa
românilor ca un moment de
referinþã. Rãzboiul de Reîntregire a
Neamului în prima lui parte a fost un
rãzboi al munþilor ºi trecãtorilor în
care s-a fãcut simþitã lipsa unei forþe
specializate, capabile în a desfãºura
eficient  acþiuni militare în acest
spaþiu. În aceastã zi, pe când trupele
germane duceau lupte la porþile
Bucureºtiului, Marele Stat Major a
emis ordinul nr. 294 prin care ªcoala
Militarã de Schiori din Bucureºti este
transformatã în prima unitate de
vânãtori de munte denumitã „Corpul
Vânãtorilor de Munte“, trupe
specializate de elitã. Aceastã unitate
se redizlocã curând în oraºul Târgu
Neamþ ºi va participa, în însângeratul
an 1917, la luptele date la Poarta
Moldovei, în apropierea oraºului
Târgu-Ocna, pe valea Trotuºului ºi
pe înãlþimile ce o strãjuiesc, unde cu
vitejie, curaj, profesionalism ºi
devotament pânã la jertfã, a sãvârºit
actele de care armata ºi þara noastrã
avea mare nevoie pentru pãstrarea
fiinþei naþionale ºi a statului român.

Anii au trecut iar aceste trupe de
elitã s-au dezvoltat, ajungând în 1941
la 4 divizii de vânãtori de munte,
organizate într-un Corp de Munte.

Al Doilea Rãzboi Mondial a
probat prin fapte de arme de necon-
testat pregãtirea pentru luptã
superioarã, curajul, spiritul de
sacrificiu ºi de învingãtori al vânã-
torilor de munte români. Într-un
spaþiu imens cuprins între Caucazul
Central ºi Cehoslovacia ce depãºea
5.000 de km, vânãtorii de munte au
fãcut sã se cutremure de teamã atât
militarii sovietici cât ºi cei germani
sau din alte armate beligerante. Din
acest motiv, la terminarea rãzboiului,
vânãtorii de munte nu s-au putut
bucura de victoriile ºi onoarea

3 NOIEMBRIE – ZIUA
VÂNÃTORILOR DE MUNTE

DIN ARMATA ROMÂNÃ
obþinute, suferind o mare nedreptate
istoricã prin desfiinþarea acestora
treptat pânã în anul 1961.

Începând cu anul 1964, aceste
trupe ºi-au reintrat în drepturi
impunându-se în sistemul militar
românesc ca o forþã de prim plan
militar pentru apãrarea spaþiului
carpatin ºi nu numai. Vânãtorii de
munte români au participat la misiunile
din teatrele de operaþiuni contem-
porane. Chiar în aceste clipe de
sãrbãtoare camarazi de-ai noºtri îºi
respectã jurãmântul de credinþã faþã
de þarã ºi popor ºi-ºi fac datoria în
munþii ºi pustiul din Afganistan, iar alþii
se pregãtesc cu sârg ºi devotament
pentru a lua parte la misiuni
internaþionale în teatrele de operaþiuni.

Unitate noastrã, Batalionul 22
Vânãtori de Munte, participantã în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial în
ambele campanii, dupã reînfinþarea
ei în anul 1964, poartã în amintirea
luptelor înaintaºilor lor din 1917, cei
dintâi vânãtori de munte români,
supranumele de „Cireºoaia“.

Omagiem la acest moment de
sãrbãtoare pe toþi vânãtorii de munte
cãzuþi eroic pentru patrie, omagiem
pe marii noºtri strategi ºi comandanþi
care ne-au condus spre glorie ºi ne-au
dãruit onoare ºi demnitate, omagiem
pe toþi vânãtorii de munte care au
primit provocarea destinului ºi au slujit
cu credinþã neamul ºi þara, vã
omagiem pe toþi cei care cu truda
mâinilor, cu sudoarea frunþii dar ºi cu
gândul cel bun ºi cu  rugãciune cãtre
Cer ne onoraþi ºi ne sunteþi alãturi fraþi.

Dumnezeu sã binecuvânteze
România, poporul român, armata
românã ºi vânãtorii de munte!

Maior Ion Nicolae POPESCU,
locþiitorul comandantului Bata-
lionului 22 Vânãtori de Munte
„Cireºoaia“ din Sfântu Gheorghe,
jud. Covasna
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Foarte multe izvoare istorice,
nescrise ºi scrise, trateazã devenirea
societãþii omeneºti în drumul ei de la
simple grupãri umane la popoare; ele ne
aratã cã încã din zorii ei cei mai
îndepãrtaþi s-a muncit intens pentru
teritoriu, limbã, viaþã economicã ºi
facturã psihicã proprii. Aceastã muncã
nu a fost întotdeauna
paºnicã pentru cã a trebuit
sã se facã adesea faþã
agresiunilor, expediþiilor cu
scop de cucerire. Vremuri
tulburi din trecut ºi din
timpul sãu l-au fãcut ºi pe
anticul Democrit (460-370
î. Hr.) sã constate cã „este
uºor sã gãseºti un prieten
în fericire, foarte greu în
nenorocire“. ªi în relaþia
dintre apãrãtori ºi agresori
s-au distins, de ambele pãrþi,
figuri de excepþie care s-au
ridicat la nivelul exemplelor
demne de urmat: eroii.
Cultul pentru ei a dobândit
cote de religie, cãruia i s-au
supus atât cei înstãriþi cât
ºi cei de condiþie foarte
modestã, toþi preamãrindu-i
pe cei care au plecat dintre
cei vii prin fapte deosebite
în folosul obºtei.

La încercãri de grea
cumpãnã, înainte de a pleca
la rãzboaie, în faþa unor
focuri aprinse pe locuri bine
alese se desfãºurau cere-
monialuri de invocare a
Divinitãþii ºi a celor plecaþi în veºnicie
implorându-se ajutor, ocrotire ºi izbândã.
Solemnitãþi încãrcate de profundã
recunoºtinþã pentru faptele mari ºi
autorii acestora se cunosc numeroase,
în timp ºi spaþiu, în amintirea acestora
construindu-se simboluri cu puternic
mesaj, spre educarea urmaºilor.

Eroii, ca fãuritori ai libertãþii, au fost
oameni obiºnuiþi, dar s-au evidenþiat prin
curaj, hotãrâri tranºante în clipe
hotãrâtoare ºi spirit de sacrificiu pânã la
sfidarea morþii, jertfindu-se pe câmpurile
de luptã, în spatele fronturilor, pe

Erou, eroi, eroism
drumurile sau în clãdirile localitãþilor, în
lagãre, închisori etc. Noþiunea de eroism
cunoaºte multe formulãri. Se ºtie cã
filozoful grec Teofrast (372-287 î. Hr.)
s-a preocupat ºi de portretele morale ale
romanilor ºi a scris „Caracterele“,
lucrarea aceasta servindu-i ca model,
peste veacuri, francezului Jean de La

Bruyère (1645-1696) pentru singura
carte cu titlu asemãnãtor. Editorul J.
Lablé, în prefaþa cãrþii apãrute în anul
1888, preciza: „Niciodatã nu s-a dat o
mai bunã definiþie a eroismului: bunãtatea
de pe urma cãreia mori“. O consistentã
explicaþie gãsim ºi la germanul F. W.
Goethe (1749-1832): „Trei lucruri nu se
cunosc decât la timpul lor – eroul pe
câmpul de luptã (ca jertfã supremã în
numele datoriei), înþeleptul la mânie,
prietenul la nevoie“. Admiþând cã vor
mai fi existând încã multe definiþii ºi pe
la alþii, la noi Dicþionarul Enciclopedic

Român îl completeazã pe poetul german
ºi precizeazã: „Erou – persoanã care s-a
distins prin fapte excepþionale în interesul
societãþii“; deci, nu trebuie sã se moarã
pentru a se deveni erou ºi din nenu-
mãratele exemple aducem aici eroii pe
timpul vieþii lor. Constantin Þurcanu
(1854-1932) cunoscut nouã „Peneº

Curcanul“, generalul Eremia Grigorescu
(1863-1919) ºi mareºalul Alexandru
Averescu (1859-1938), aceºtia
nesfârºind pe câmpul de luptã.

Marele nostru istoric – apostolul
neamului, scriitorul, marele ziarist,
muncitorul fenomenal, ostaºul întregirii
– savantul Nicolae Iorga, ne-a lãsat:
„…Poporul român s-a format la
streaºina bisericii ºi la umbra condeiului.
Un bun creºtin este un iubitor de Neam
ºi de Patrie… Eroii Neamului
sunt cei care fac ceva ce
întrece orice margini ale

„Spuneþi lui Arpad, ducele Ungariei,
domnului nostru. Datori îi suntem ca un
amic unui amic cu toate ce-i sunt
necesare, fiindcã e om strãin ºi duce lipsã
de multe. Teritoriul însã ce l-a cerut
buneivoinþe a noastre nu i-l vom ceda
niciodatã, câtã vreme vom fi în viaþã…
Noi, însã, nici din dragoste, nici de fricã
nu-i cedãm din pãmânt nici cât un deget,
deºi a spus cã are un drept asupra lui. ªi
vorbele lui nu ne tulburã inima, cã ne-a
arãtat cã descinde din neamul lui Athila,
care se numea biciul lui Dumnezeu…“
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Mormântul lui C. Negri de la Biserica Rãducanu

datoriei ºi gãsesc cã faptele lor
sunt atât de naturale încât
refuzã, ca o indelicateþe, orice

rãsplatã ºi orice apreciere“.
În existenþa ei mult secularã,

Biserica a fost alãturi de Armatã. Cu
memoria ei veºnic vie, Biserica are grijã
ca în Dumnezeiasca Liturghie a celui
între Sfinþi pãrintele nostru Ioan Gurã
de Aur (sec. IV d. Hr.) sã facã o referire
specialã ºi sã ne îndemne a ne ruga
pentru „eroii noºtri cãzuþi pe toate
câmpurile de luptã ºi în toate timpurile,
pentru apãrarea þãrii ºi pentru slava
Sfintei noastre Bisericii, pentru martirii
neamului chinuiþi în lagãrele ºi închisorile
comuniste, pentru libertatea ºi
demnitatea naþionalã“.

Noþiunea aceasta din urmã, ca
însuºire ºi scop, are rãdãcini foarte
adânci ºi este consideratã o atestare
documentarã a concepþiei româneºti de
apãrare demnã a patriei ce a deschis
seria unor texte oratorice ºi diplomatice
celebre în istoria gândirii poetice
voievodale vechi (Vlad, ªtefan, Neagoe,
ªtefãniþã): mileniul trecut împlinise doar
patru ani când Menumorut, conducãtor
al formaþiunii statale româneºti de tip
feudal din Criºana, a trimis rãspuns
regelui vecin prin solii acestuia: „Spuneþi
lui Arpad, ducele Ungariei, domnului
nostru. Datori îi suntem ca un amic unui
amic cu toate ce-i sunt necesare, fiindcã
e om strãin ºi duce lipsã de multe.
Teritoriul însã ce l-a cerut buneivoinþe a
noastre nu i-l vom ceda niciodatã, câtã
vreme vom fi în viaþã… Noi, însã, nici
din dragoste, nici de fricã nu-i cedãm
din pãmânt nici cât un deget, deºi a spus
cã are un drept asupra lui. ªi vorbele lui
nu ne tulburã inima, cã ne-a arãtat cã
descinde din neamul lui Athila, care se
numea biciul lui Dumnezeu…“ Sursa,
de a cãrei autenticitate nu avem a ne
îndoi, este „Gesta Hungarorum“ scrisã
de notarul Anonim ºi redactatã în a doua
jumãtate a veacului al XII-lea pe baza
unor izvoare mai vechi.

Încã în anul 1850 marele patriot
Nicolae Bãlcescu, preocupat de istoria
naþionalã ºi de uriaºa personalitate a
înfãptuitorului Unirii de la 1600 a
românilor în contextul unor realitãþi
diplomatice ºi militare nu tocmai
avantajoase nouã, scria: „Unitatea
naþionalã fu visarea iubitã a voievozilor

noºtri, a tuturor bãrbaþilor noºtri cei
mari, care întruparã în sine indivi-
dualitatea ºi cugetarea poporului, spre
a o manifesta lumii. Pentru dânsa ei
trãirã, muncirã ºi murirã“.

Spicuim dintr-un material de o mare
densitate spiritualã ºi ºtiinþificã, semnat
de Pr. Dr. Florin Þurcanu: «Eroii nu mor
niciodatã, puterea lor adevãratã stãruieºte
dincolo de ceea ce oamenii de rând
numesc moarte. Între Bisericã ºi Armatã
existã o lungã ºi permanentã comuniune,
o simbiozã între Cruce ºi Spadã, între cele
veºnice ºi cele trecãtoare. Iatã câteva
impresii din Jurnalul de Front al
Episcopului Dr. Partenie, participând
activ atât în Primul (rãnit la Oituz) cât ºi
în Al Doilea Rãzboi Mondial: „Biserica
ºi preoþii sãi stau în primele rânduri. Avem
preoþi militari care au murit, alþii au rãmas
invalizi, alþii au fost prizonieri… Vom
suferi ºi ne vom bucura cu neamul
românesc îndrumat de Bisericã…“ A
trebuit sã treacã mai bine de jumãtate de
secol pânã la descãtuºarea spiritualã ºi
socialã a acestui neam ºi, la 11 oct. 1995,
la ºedinþa patriarhalã din Bucureºti s-a
semnat un protocol privitor la organizarea
ºi desfãºurarea asistenþei religioase în
cadrul Armatei Române, alcãtuindu-se o
frumoasã rugãciune de binecuvântare a
ostaºilor: „Binecuvânteazã, Doamne,
Armata Românã ca sã se întãreascã
printr-însa virtuþile strãmoºeºti apãrând
Patria ºi credinþa strãbunã, valorile
spirituale ºi materiale prin care neamul
nostru creºtin sã-ºi aducã ofranda
demnitãþii ºi frumuseþii sale în istorie ºi în
Împãrãþia Cerurilor“»

Asociaþia Naþionalã „Cultul Eroilor“,
înfiinþatã de peste nouã decenii, cu scop
bine ºtiut, a avut organul sãu de presã –
publicaþia „România Eroicã“ – slujit de
înalte personalitãþi ale literaturii, artelor
ºi tehnicii, colaboratori de mare valoare
civilã ºi militari. În una din aceste
publicaþii (nr. 24 – 2003) a apãrut „Ideea
de erou ºi eroism în cultura româneascã“
sub semnãtura Col. (rez) Petre Stoica –
Preºedinte al ANCE, din care selectãm:
„Eroismul este arta de a sluji poporul prin
sacrificarea ta… Eroismul este voinþa ce
se mãsoarã cu vrãjmãºii colosale, le
doboarã la pãmânt ºi, peste dezastrul lor,
întroneazã timpul binelui… Eroul
dispreþuieºte siguranþa ºi se aruncã în
vâltoarea pericolului cãci se simte ca un

instrument al destinului social…
Trãsãtura esenþialã a eroului este lipsa
desãvârºitã de înþeles personal, cu care
îºi desãvârºeºte solia pe pãmânt… Este
un personaj sublim fiindcã se petrece prin
istorie purtând un mesaj al providenþei,
este gândul milioanelor de gânduri ºi braþul
milioanelor de braþe… Eul eroului, însã,
nu se aflã suspendat în izolare ci se
deplaseazã în centrul de credinþã sau de
durere al unui neam întreg… Îndrãzneala
eroului creeazã istoria, a martirului o
consfinþeºte, a geniului o lãmureºte.
Eroismul este pierderea de sine pentru a
glorifica pe oameni înaintea lui
Dumnezeu, sfinþenia este pierderea de
sine pentru a glorifica pe Dumnezeu
înaintea oamenilor, genialitatea este
pierderea de sine pentru gãsirea
adevãrului… Se poate trage concluzia din
cele de mai sus, cã flacãra oricãrui
progres se ridicã din scrumul sfânt al
sacrificiilor… Discursul istoric nu se
poate dispensa de eroi, toate ºcolile de
istoriografie româneascã fiind tributare
mai mult sau mai puþin, unui anumit cult
al eroilor“.

Primãvara anului 2000 a adus o
bucurie cu totul deosebitã oneºtenilor ºi
nu numai lor: asemenea multor localitãþi
din þarã, ºi aici, pe dealul Perchiu –
înãlþime ce strãjuie confluenþa Trotuºului
cu trei afluenþi ai sãi – s-a montat pe un
postament de beton CRUCEA
EROILOR înaltã de 30 metri, metalicã,
în execuþie „grinzi cu zãbrele“. La o
anumitã înãlþime, pe elementul vertical
se poate citi: „Crucii Tale ne închinãm,
Hristoase“. Iluminatã pe timp de noapte,
privitorii sunt cuprinºi de puternice trãiri
creºtine ºi sincerã admiraþie pentru idee
ºi realizare.

Solemnitatea slujbei de dezvelire ºi
sfinþire a revenit soborului avându-l în
frunte pe I.P.S. Ioan al Episcopiei
Harghitei ºi Covasnei; la predica de un
mare ºi mobilizator mesaj s-a adãugat
ºi alocuþiunea ºefului Statului Major
General al M.Ap.N. (atunci) general
Mircea Chelaru, în numele celor care
iubesc ºi slujesc Drapelul, Imnul,
Uniforma ºi Crucea.

Cine a auzit – direct sau indirect –
rezumatul acelei zile, cu siguranþã cã nu-l
va putea uita vreodatã.

Corneliu CRISTEA
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Astăzi suntem aici pentru a sărbători ziua
de 1 Decembrie, declarată Ziua Naţională a
României, şi a aduce un omagiu bunicilor şi
străbunicilor neamului nostru care, acum 92 de
ani, la 1 Decembrie, în cetatea unirii Alba Iulia,
reuniţi în „Marea Adunare Naţională a românilor”
au proclamat, citez: „Unirea românilor din
Transilvania şi Ţara Ungurească cu România
pentru toate veacurile.”

Cu ochii minţii, putem vedea grupuri mai
mari sau mai mici de oameni, îmbrăcaţi în costume
naţionale, cu flori şi panglici tricolore pe ei, agitând
steaguri şi mărşăluind pe jos, călare sau în căruţe,
în trenuri sau maşini, cu inimile pline de voioşie şi
speranţă, îndreptându-se spre Alba Iulia dinspre
toate colţurile României Mari ce avea să se
înfăptuiască la acea zi istorică.

Adunarea de la Alba Iulia şi hotărârea luată
acolo încheia şirul adunărilor şi hotărârilor luate
mai întâi la Chişinău apoi la Cernăuţi şi în fine în
incinta Parlamentului maghiar de la Budapesta
unde, dr. Alex Vaida Voievod, la 18 octombrie, a
rostit Declaraţia de independenţă a naţiunii române
din Ungaria şi Ardeal.

Vreau să amintesc – şi asta nu o fac
întâmplător – că în declaraţia rostită la Chişinău,
în 27 martie 1918, Sfatul Ţării a adoptat, citez: „în
puterea dreptului istoric şi dreptului de neam –
hotărârea de unire a Basarabiei cu «mama sa
România» de-a pururi şi pentru totdeauna” .

La şapte luni de la această hotărâre,
respectiv pe 28 octombrie 1918, în Palatul
metropolitan din Cernăuţi, Congresul general al
Bucovinei a ratificat în unanimitate hotărârea
Adunării constituante de „unire necondiţionată şi
pe vecie a Bucovinei… cu Regatul României”,
iar la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia – aşa cum
am mai spus –, delegaţii prezenţi au hotărât
„unirea românilor din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească cu România, pentru toate veacurile”.

Toate aceste hotărâri luate în adunările
constituante ale celor trei provincii româneşti au
căpătat recunoaştere internaţională în cadrul
Conferinţei de pace de la Paris ce s-a desfăşurat
în anii 1919-1920.

Aşadar, România Mare, prin tratatele de
pace semnate la Paris şi ratificate de Parlamentul
României şi de regele Ferdinand I, întregitorul
de ţară, în 1920, avea certificat de naştere.

Suprafaţa ţării, prin reunirea provinciilor
istorice româneşti, a ajuns la 295.049 km2  faţă de
137.903 km2  la 1 Decembrie 1918, iar populaţia
a crescut de la 7.771.341 locuitori în 1916, la
peste 17,5 milioane. România a apărut atunci în
toate atlasele ca o ţară mijlocie.

Datorită actului de la 1 Decembrie 1918,
românii de atunci au putut călători în ţara lor de la
Timişoara la Cetatea Albă – situată la vărsarea

SLAVĂ VEŞNICĂ FĂURITORILOR ROMÂNIEI MARI
Nistrului în Marea Neagră – şi de la Cernăuţi şi
Hotin la Balcic şi tot de atunci s-au putut împărtăşi
din aceeaşi lumină şi cuvânt duhovnicesc fără
spaimă de represaliile autorităţilor cârmuitoare şi
şi-au putut plânge şi îngropa morţii în aceeaşi limbă
şi-n aceeaşi credinţă.

Ieşisem dintr-un război cumplit, cu pierderi
umane, materiale şi teritoriale greu de imaginat.

Pierdusem în războiul din 1916-1918 peste
800.000 de oameni, unii căzuţi eroic pe front, alţii
răpuşi de boală şi lipsuri de tot felul, iar alţii dispăruţi
în lagărele duşmane sau pe teritorii străine. Toate
rezervele valutare şi agoniseala populaţiei,
depusă la Banca Naţională şi-n alte bănci, precum
şi tezaurul ţării şi fondul arhivistic de o valoare
inestimabilă pentru fiinţa noastră ca neam au fost
duse, pe încredere, la Moscova şi duse-au fost.
Nici astăzi, după 92 de ani, Rusia nu ni le-a
înapoiat.

Oraşul nostru Târgu-Ocna arăta ca „…o
adevărată jale. Cea mai mare parte din case
dărâmate”. L-am citat aici pe generalul Alexandru
Averescu, fost comandant al Armatei Române.
Multiplicaţi această imagine pentru toate localităţile
din zona frontului din Moldova anului 1917 – cât
mai rămăsese şi din aceasta – şi veţi avea
imaginea cumplitului dezastru în care ne găseam
ca ţară cu un an înainte de ziua izbăvitoare din 1
Decembrie 1918, când s-a înfăptuit România
Mare.

În chip firesc vine întrebarea: cum a fost posibil
să ne fie hărăzită o asemenea izbândă?

Înainte de Primul Război Mondial, s-au
plămădit germenii unor alte rânduieli statale şi s-a
decis desfiinţarea imperiilor, înlăturarea împăraţilor
şi acordarea drepturilor popoarelor asuprite de
aceştia la autodeterminare. Cum imperiile n-au
vrut de bunăvoie să renunţe la rânduielile şi
privilegiile lor, s-au declanşat Primul Război
Mondial şi o serie de revoluţii, cum au fost cele din
Imperiul Austro-Ungar şi cea din Rusia din
octombrie 1917.

În aceste acţiuni sângeroase duse pe fronturi
sau în revoluţii şi-au pierdut viaţa milioane de
oameni, s-au distrus bunuri de mare preţ pentru
omenire, au rămas milioane de copii singuri şi
milioane de femei văduve cu tot greul vieţii pe
umerii lor.

Cei rămaşi în viaţă, pe această imensă jertfă
şi suferinţă umană, şi-au făurit un nou destin. Aşa
s-au născut în anii 1917-1918: Polonia, Estonia,
Lituania, Letonia, Cehoslovacia, Austria, Ungaria,
Croaţia, Slovenia, Finlanda şi România Întregită
(Mare).

Visul ce l-a avut Mihai Viteazul la 1599 s-a
înfăptuit a doua oară, dar cu ce preţ cumplit!

Tot ce v-am arătat până acum ţine de trecut,
de lucruri peste care la mulţi din noi s-a aşternut

uitarea şi nu le mai găsim importanţa. Suntem tot
mai acaparaţi – în chip voit – de apăsarea grijilor
zilnice, de numeroase nevoi la care cu greu
găsim rezolvare. Televiziunile, presa, internetul,
dezbaterile  sterile – la care ne supunem de
bunăvoie – vin şi ne tulbură pacea lăuntrică,
judecata aşezată, buna rânduială din viaţa de zi
cu zi, astfel încât, aspectele înalte ale fiinţei noastre
– care de altfel au fost din totdeauna şi valori
creştine – nu mai sunt în marginile lor fireşti.

Patriotismul, dragostea de neam şi de ţară,
recunoştinţa faţă de eroii neamului şi chiar
dragostea de locurile natale, sunt din ce în ce
mai slabe. Un om fără astfel de profunzimi morale
şi etice este un om slab, uşor de manipulat şi nu
va putea fi niciodată un om de caracter, un om
de bună calitate.

Ce s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918,
Unirea cea mare, ca o lucrare ziditoare, trebuie
apărată şi astăzi şi vă rog să luaţi aminte că, în
drumul nostru spre veşnicie, numeroase şi grele
situaţii existenţiale se vor ivi atât pentru noi cât şi
pentru ţara în care ne-am născut.

V-am arătat mai la început că în adunările
din Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia s-a decis
unirea cu ţara pentru toate veacurile. Astăzi ştim
că din 1940 Bucovina, Basarabia şi Cadrilaterul
sunt în afara graniţelor României. Ţara nu mai
are 295.000 km2, ci numai 237.500 km2.

Amintiţi-vă cum chiar în Ardeal sunt voci
care s-au „săturat de România” sau unii care
visează la federalizări şi autonomii de tot felul,
astfel încât mă simt îndreptăţit să vă rog ca de
fiecare dată când se desfăşoară activităţi prilejuite
de 1 Decembrie, Ziua noastră Naţională, să ne
oprim din rânduielile zilnice să ne luăm familia,
copiii, prietenii şi să ne strângem laolaltă, să
împreună-trăim bucuria acestui măreţ eveniment
din viaţa naţiei noastre, arătând prin această
participare că unirea a fost şi ne este dragă, că
preţuim fapta şi jertfa celor care au înfăptuit-o şi
că dorim ca ţara să rămână pe veci unită.

După cum înainte-mergătorii noştri au făcut,
prin jertfirea lor, ca traiul urmaşilor să fie mai
omenesc, ca românii să nu mai sufere sub jug
străin, ca ei să fie întruniţi într-un singur tot, este
o sfântă datorie pentru noi şi pentru acei ce ne
vor urma să punem în sufletele noastre dragostea
de ţară şi de neamul din care ne tragem, acestea
fiind valori de mare preţ pentru orice bun român
şi bun creştin.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cuvânt rostit la Târgu-Ocna
de domnul colonel (r) Gheorghe PAVEL,

 în data de 30 noiembrie 2010,
cu ocazia manifestărilor prilejuite de

Ziua Naţională a României.
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Frecvent i se reproşează Bisericii
aparenta lipsă de implicare în viaţa socială
şi culturală a celor păstoriţi. Sunt
numeroase voci care cer socoteală celor
ce reprezintă Biserica lui Hristos spunând
că şi-ar dori o Biserică naţională mai activă.

Toţi uită sau se fac că uită diferenţa
mare existentă între posibilităţile Bisericii
din urmă cu două decenii şi prezent, când
activităţile Bisericii şi implicarea membrilor
ei era anevoioasă, încorsetată de ideologia
materialist-ştiinţifică şi cenzurată de
gândul că exista posibilitatea ca
recunoaşterea de către stat a cultului
ortodox să înceteze. Mulţi creştini, preoţi
sau mireni, mai activi sau mai incomozi se
aflau după gratii slujind ca exemplu de
intimidare a oricăror acţiuni mai hotărâte
de sprijin moral, religios sau pastoral.

În acea perioadă, Bisericii române îi
era dat să retrăiască zbuciumul Bisericii din
timpurile premergătoare Sfântului împărat
Constantin, atunci când păgânismul, iar mai
apoi ateismul, au încercat să se opună
misiunii divino-umane a Bisericii. Dar a
urmat domnia împăratului Constantin care
a avut o influenţă decisivă în victoria Bisericii
şi dezvoltarea ei puternică de mai apoi. Cu
alte cuvinte, cei care au dorit oprirea Bisericii
au constatat că aceasta a ieşit biruitoare şi
întărită din confruntare. Biserica primară
este cea care pune bazele asistenţei
sociale, religioase şi chiar medicale şi
culturale din dezvoltarea umanităţii. Sfântul
Vasile, Sfântul Nicolae şi mulţi alţii sunt cei
care au legat dezvoltarea socială de mersul
Bisericii, de preceptele evanghelice. Prin
crearea primelor vasiliade (spitale), a

Biserica Ortodoxă şi asistenţa socială
Preot capelan Paul VAMANU

caselor pentru cei defavorizaţi, prin
sprijinirea materială a celor lipsiţi şi prin
dezvoltarea centrelor monahale s-au adus
omenirii avantajele, spunem noi moderne,
ale civilizaţiei. Sfânta Scriptură spune despre
felul în care va decurge judecata de apoi a
omenirii, când Hristos va spune unora dintre
noi „veniţi”, iar altora „plecaţi de la Mine”, în
funcţie de cum ne-am raportat noi la
semenii noştri flămânzi, goi, însetaţi, închişi
sau bolnavi (Mt 25, 34-46). Bisericile
creştine n-au slujit de la începuturile lor doar
pentru slujbe şi rânduieli bisericeşti, ci au
fost mereu un etalon şi un loc unde ceea ce
numim noi astăzi asistenţă socială se
desfăşura organizat. Secole de-a rândul,
Biserica a fost singura care a făcut în
societate asistenţă.

După anii ‘90, Biserica română şi-a
reluat activitatea sa în domeniul social şi
cultural, pe lângă dezvoltarea celorlalte
arii de interes şi activitate. În rândul
majorităţ i i românilor, Biserica se
păstrează, în continuare, pe primul loc,
nu întâmplător, ci datorită faptului că
poate da un răspuns credibil
numeroaselor categorii de creştini aflaţi
în dificultate sau în căutarea adevărului
de credinţă. Astfel, prin grija conducerii
Bisericii, s-au reconstruit biserici ş i
locaşuri care slujesc tuturor
credincioşilor, a fost reintrodusă Religia
ca disciplină de studiu în cadrul şcolii, în
locul preoţilor şi creştinilor închişi pentru
credinţă au fost reconstruite capele sau
paraclise pentru nevoile spirituale ale
celor închiş i, s-au construit cantine
sociale unde sunt hrăniţi din ce în ce mai

mulţi nevoiaşi, se desfăşoară campanii
de solidaritate cu cei afectaţi de calamităţi
naturale etc.

Bineînţeles că mereu este loc de mai
mult şi de mai bine, dar activitatea Bisericii
este consistentă şi omniprezentă.

În cazul persoanelor private de libertate,
acţiunile Bisericii sunt constante şi zilnice prin
activitatea preoţilor capelani care sunt alături
de cei închişi şi pe care îi consideră a fi tot fii
ai ei aflaţi în stare de penitenţă şi reabilitare.

Prin episcopii şi protopopiate se
desfăşoară numeroase programe de
asistenţă socială, mai ales în preajma
marilor sărbători creştine, Sfintele Paşti şi
Naşterea Domnului.

Şi în acest an, sărbătorile au fost mai
bogate datorită activităţii Protoieriei Oneşti
şi a Biroului de asistenţă socială din cadrul
acestuia. De Paşti, deţinuţii au prezentat o
impresionantă colecţie de ouă încondeiate
cu mărgele (aşa cum au fost învăţaţi de către
doamna Raluca Alupei, asistenta socială a
protopopiatului), iar de Naşterea Domnului
pregătesc o expoziţie de icoane realizate,
cu materiale oferite de  protopopiat, într-o
tehnică specială, ambele manifestări fiind
găzduite în cadrul generos şi modern al
Bibliotecii din Oneşti.

Sunt numeroase exemplele de implicare
şi de asistenţă moral-religioasă şi socială din
partea Bisericii. Cei care nu le văd s-au
obişnuit a căuta doar exemplele negative
care fac audienţă, dar care nu zidesc, ci strică,
fiind doar excepţii de la regulă. Însă cei care
vor să cunoască activitatea Bisericii o
descoperă în tot ceea ce ea face pentru toţi
cei aflaţi în necazuri, dureri sau nevoi.
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Înainte sã-i cunosc, auzisem numai
vorbindu-se de rãu despre aurolaci. E
foarte urât cã-i numim aºa, cãci ei,
aurolacii, sunt oameni ca noi, unii sunt
copiii, unele sunt mame, alþii sunt tineri
cu ochii blânzi ºi cu firea liniºtitã.

Am avut odatã câteva pachete cu
mâncare ºi vroiam sã le dau sãracilor ca
sã se bucure de ele. ªi nu ºtiam unde sã
mã duc ºi am ajuns prin voia lui
Dumnezeu în zona Gãrii. Oprindu-mã
acolo am vãzut din maºinã doi bãieþi
îmbrãcaþi sãrãcãcios. Am coborât din
maºinã, am luat sacoºele cu mâncare
ºi m-am dus spre ei. În timp ce mergeam
spre ei realizam cã ei sunt „aurolacii de
la Garã“ ºi începuse sã-mi fie puþin teamã,
dar am înaintat. Am ajuns la ei ºi le-am
zis cã am sã le dau ceva de mâncare ºi
s-au bucurat mult ºi au luat pachetele.
Erau blânzi ºi mi-au ºi mulþumit. Am vorbit
puþin cu ei ºi de atunci am început sã-mi
schimb cu totul pãrerea despre aurolaci.

Aurolacii sunt oameni necãjiþi, care
n-au ce mânca ºi care stau la mila celor
care trec; sunt oameni care n-au cu ce

Aproapele ºi departele
sã se-mbrace ºi stau în frig ºi tremurã;
dorm prin canalizãri ºi n-au nici apã de
bãut mãcar; n-au unde sã se spele ºi
nici unde sã se ducã la baie. Sunt
marginalizaþi, sunt vãzuþi foarte rãu ºi mai
rar primesc ajutor. De atunci am început
sã merg mai des la ei ºi sã le dau câte
ceva ºi i-am cunoscut pe mulþi dintre ei.
Sunt oameni deosebiþi cu chipurile
frumoase, dar de multe ori triºti ºi
deznãdãjduiþi. Ce mã surprinde la ei este
cã sunt puternici ºi rezistã ducându-ºi
viaþa aºa cum este. De vreo douã ori dupã
ce le-am dat câte ceva, ei s-au bucurat
ºi au zis: „mulþumim lui Iisus“. Sunt ºi ei
conºtienþi de Dumnezeu, vãd ºi ei cã unii
au de toate ºi ei n-au nimic, vor ºi ei sã
fie ca ceilalþi, dar se consoleazã cã poate
va veni o zi când toate se vor schimba.

Odatã, când am fost cu un prieten la
ei sã le ducem câte ceva de mâncare,
dupã ce au venit câþiva la geamul maºinii
ºi le-am dat sacoºele, o fetiþã de vreo 12
ani s-a apropiat de mine ºi mi-a luat
mâna zicându-mi cã ne mulþumeºte mult.
Am avut un fior de bucurie, ceva ce nu

trãisem niciodatã, realizasem cã ea mi-a
oferit mai mult decât i-am dat noi în
momentul acela. Realizam clar cã deºi
noi aveam de toate ºi ei nimic, ca oameni
eram egali, aveau aceeaºi demnitate,
acelaºi chip a lui Dumnezeu, eram
aceiaºi în faþa lui Dumnezeu.

Cum de eu dorm într-un pat moale
ºi într-o casã cãlduroasã iar ei dorm în
frig ºi pe strãzi? Cum de eu mãnânc
numai bunãtãþi în fiecare zi ºi ei n-au
nici mãcar apã ºi pâine? Cum de eu am
o familie care-mi este mereu aproape ºi
mã-nconjoarã cu dragostea ei, iar ei n-au
mamã, nici tatã, nici fraþi ºi poate nici
prieteni? Cum de eu am de toate ºi ei n-au
nimic? Cu siguranþã nu vom intra în
împãrãþia cerurilor dacã nu vom ajuta
mereu ºi pe cei care n-au.

Parte dintre ei ajung „clienþi“ ai centrelor
de reeducare ºi ai închisorilor mai târziu,
asta pentru cã arareori vedem mai aproape
pe cel ce se aflã departe sau vedem prea
departe pe cel ce se aflã aproape.

Un om de aproape

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare Târgu-Ocna, o instituţie
aparent nouă, are în spate un trecut şi o istorie
ce merită a  fi cunoscute de cititori.

Pe actualul amplasament al S.N.P.A.P.
Târgu-Ocna, timp de 40 de ani, în perioada
1916–1956, au funcţionat unităţi militare de
artilerie şi jandarmi, ce au aparţinut Ministerului
de Război şi Ministerului de Interne. Aceste
unităţi au avut un statut de centru de instruire
de trupe operative, care au luptat în cele două
războaie mondiale, ocupându-se cu paza şi
ordinea în zonă sau în alte centre din ţară.

În perioada anilor 1956–1997 aici a
funcţionat Centrul de Reeducare pentru Minori
Infractori, care pe parcursul celor 40 de ani a
purtat diferite denumiri (Colonie de Minori,
Institutul Special de Minori, Şcoala Specială
de Muncă şi Reeducare pentru Minori).
Începând cu anul 1997, pe acest
amplasament a fost înfiinţată Şcoala Naţională
de Administraţie Penitenciară, a cărei
denumire a fost schimbată de-a lungul timpului
în mai multe rânduri (Şcoala Militară de

Administraţie Penitenciară, Şcoala de
Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor),
pentru ca în prezent denumirea instituţiei să fie
cea de Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare.

Începând cu luna iulie a anului 2001, pe
aceeaşi locaţie, a fost reînfiinţat şi Centrul de
Reeducare pentru Minori care a funcţionat,
timp de nouă ani, în spaţii comune cu Şcoala
Naţională, situaţie generată şi susţinută în cadrul
unui proiect îndrăzneţ şi novator.

În cursul scurtei sale istorii, care începe
odată cu anul 1997, anul înfiinţării, „Şcoala de
la Târgu-Ocna” a încercat să răspundă cu
succes, nevoilor sistemului penitenciar în
domeniul pregătirii şi perfecţionării personalului
de penitenciare. Deşi tentaţia primei impresii
faţă de noţiunea de şcoală duce la imaginea
unei instituţii de învăţământ, în sensul simplu
al cuvântului, realitatea este că Şcoala
Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Târgu-Ocna, atât prin structură,
cât şi prin patrimoniu şi funcţionare, reprezintă
un „organism” mult mai complex şi interesant.

Folosind termeni tehnici şi riguroşi, putem
defini Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare Târgu-Ocna ca fiind o instituţie
publică de interes naţional, cu personalitate
juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor, care face parte din sistemul
public de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională ale statului şi  care are ca principal
obiect de activitate formarea iniţială a agenţilor
de penitenciare şi perfecţionarea personalului
din unităţile sistemului penitenciar.

Însă o instituţie de învăţământ profesional,
ca oricare altă instituţie dealtfel, nu poate fi doar
atât; vorbim aici de oameni care formează
oameni, de profesionişti care formează
profesionişti, oameni care au reuşit să rămână
ei înşişi în lupta cu timpul şi cu timpurile, care
nu au trădat şi care au învins de fiecare dată
prin muncă, respect, înţelepciune şi dragoste
de oameni.

(va urma)

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Târgu-Ocna - istorie şi prezent (I)

Comisar de penitenciare Vasile SCUTARU
director al SNPAP Târgu-Ocna
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Cred cã s-au consumat tone întregi
de cernealã pentru a se dezbate aceastã
temã. ªi cei care fumeazã ºi cei care nu
fumeazã ºtiu cã nu-i chiar aºa de bine sã
fumezi, dar cu toate acestea fumãtorii îºi
vãd de treabã, iar adolescenþii , din
curiozitate sau din aventurã, se lasã duºi
sub imperiul nemilos al acestui viciu.

Consecinþele fumatului pot fi
constatate ºi observate de orice minte
lucidã, dar dacã le vom aminti sistematic,
nuanþat ºi profund, poate cineva va
rãmâne pe gânduri.

1. Toate studiile de medicinã
dovedesc fãrã echivoc nocivitatea
fumului de þigarã; fumatul este o
sinucidere lentã. Dacã te îngrozeºte
pãcatul sinuciderii spontane, poþi sã te
gândeºti cu mai multã luare aminte la
distrugerea lentã a propriei vieþi.

2. Viciile nu sunt însingurate. Aºa
cum virtuþile se cheamã unele  pe altele,
tot aºa ºi fumatul este prietenul
nedespãrþit al beþiei, al înjurãturilor, al
chefurilor ºi antecamera drogurilor. În
cele mai multe cazuri fumatul nu este un
simplu obicei rãu, el este o zalã dintr-un
lanþ de vicii ºi nãravuri. Poate cineva va
spune cã fumatul de ocazie, totuºi, este
un pãcat mai mic decât beþia, înjurãtura
ºi dependenþa de droguri. „Diavolul nu
dispreþuieºte pãcatele cele mici, cãci
altfel nu poate conduce spre cele mai
mari”1.

3. Pentru fumat se consumã sume
imense de bani; dacã un fumãtor ar face
un calcul cu banii pe care îi cheltuie în
zece ani pentru fumat, ar rãmâne uimit.
În cazul românilor, cei mai mulþi oameni
fumeazã din bugetul sãrãcãcios al
familiei ºi din bunãstarea copiilor. Pentru
o carte, o icoanã sau o binefacere nu
sunt bani, dar pentru þigãri se gãsesc
totdeauna. De aceea glasul lui
Dumnezeu întreabã admonestativ:
„Pentru ce cheltuiþi argintul vostru
pentru un lucru care nu hrãneºte ºi
câºtigul muncii voastre pentru ceva care
nu saturã?” (Isaia 55, 2)

4. Dacã fumez nu-mi afectez numai
propria sãnãtate, ci ºi sãnãtatea celor din

CE TREBUIE SÃ ªTIM DESPRE FUMAT
jur. Este cunoscut faptul cã fumul de
þigarã dãuneazã mai mult nefumãtorilor
decât fumãtorilor. Dacã mã consider bun,
cinstit ºi civilizat de ce-i silesc pe cei din
casa mea, pe colegi sau poate pe cel care
merge în urma mea pe stradã sã inhaleze
fumul dãunãtor de þigarã? Prin aceastã
atitudine nu dau, oare, dovadã de egoism
ºi de lipsã de respect?

5. Trupul omului este templul Duhului
Sfânt, fiinþa noastrã a fost fãgãduitã ºi
consacratã lui Dumnezeu atunci când am
primit „pecetea darului Duhului Sfânt”
la Taina Mirungerii. Dacã mã cutremur
la gândul cã cineva ar fuma în bisericã,
nu este normal sã mã gândesc la faptul
cã fumul de þigarã împiedicã ºi stinge
lucrarea Duhului Sfânt Care ªi-a fãcut
din trupul meu templu, atunci când am
fost botezat?

6. Fumatul creazã dependenþã,
fumãtorul nu mai este liber fiindcã
liniºtea sa ºi echilibrul sãu psihic sunt
legate de pachetul de þigãri chiar mai
mult decât de pâinea cea de toate

zilele. Orice fumãtor ºtie bine asta. Se
cunosc cazuri de deþinuþi care pentru
câteva þigãri au renunþat chiar ºi la
sãrãcãcioasa porþie de mâncare, fapt
pentru care au ºi murit obidiþi în
lanþurile nemiloase ale patimii.

Mântuitorul Hristos ne spune cã
„oricine sãvârºeºte pãcatul este rob
al pãcatului” (Ioan 8, 34). Pentru
creºtini libertatea interioarã are un
preþ imens, fãrã ea nu putem vorbi de
viaþa de credinþã.

7. Fumatul scoate afarã pe om din
Împãrãþia lui Dumnezeu. Aceasta este o
sintezã a consecinþelor de mai sus.
Sfântul Marcu Ascetul spune cã „pãcat
de moarte este tot pãcatul nepocãit.
Chiar de s-ar ruga un sfânt pentru
un asemenea pãcat al altuia, nu este
auzit”2. Dar a te pocãi de un pãcat nu
înseamnã, oare, pãrãsirea pãcatului ºi
dezgustul faþã de el?

Cu propriile puteri nu poþi rupe
aceastã robie. Dar un lucru pe care îl
ºtiu puþini este acela cã preþul acestei
eliberãri a fost plãtit. L-a plãtit Fiul lui
Dumnezeu pe cruce. Icoana rãstignirii
nu este un simplu obiect de artã sacrã,
ea este pusã la toate rãspântiile, în
biserici ºi în case pentru a arãta preþul
pe care Dumnezeu l-a plãtit pentru ca
omul sã poatã rupe lanþurile viclenelor
patimi ºi sã trãiascã demnitatea propriei
libertãþi.

Dacã ai voinþã mare, dacã vezi
starea de patimã în care te afli ºi strigi
cãtre Dumnezeu ca un naufragiat
care este în pericolul de a pieri între
valurile morþii, atunci Dumnezeu îþi va
întinde mâna ºi te va izbãvi.

Nu vrei tu sã faci bucurie îngerilor
din ceruri? Nu vrei tu sã rupi lanþul
patimilor ºi sã trãieºti libertatea pe care
Hristos Mântuitorul a câºtigat-o cu
preþul sângelui Sãu?

Prof. Vasilicã NICA

1 Sfântul Marcu Ascetul, Filocalia, vol
I, Ed Humanitas, Bucureºti, 2008, p. 225;
2 Ibidem, p. 238.

1. Fumatul ucide jumãtate din
fumãtorii din întreaga lume;
2. Fumãtorii sunt predispuºi la
dureri de spate;
3. Fumatul accelereazã îmbã-
trânirea;
4. Fumãtorii se confruntã cu
probleme ale pielii. Majori-
tatea fumãtorilor au pielea
mai uscatã ºi mai palidã, cu
mai multe riduri care apar din
cauzã cã se reduce rezerva de
sânge care determinã o pier-
dere a elasticitãþii;
5. Fumatul afecteazã dinþii ºi
gingiile ºi poate cauza cancer
de gurã;
6. Fumatul dubleazã infer-
tilitatea la femei;
7. 15% din cancerele desco-
perite la copii sunt cauzate de
fumatul, în timpul sarcinii, al
mamei.

ªtiri medicale
despre fumat
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Suntem în faþa unei noi opere de
spiritualitate scrisã de cãtre pãrintele
Petru Roncea ºi aceasta a opta carte
este a opta treaptã montatã de el pânã
acum ca o scarã a cerului pe care, dacã
urcãm ºi dacã punem în practicã tot ce
s-a scris în cãrþile pãrintelui, cred ºi am
convingerea cã am urcat ºi noi opt
trepte pe urcuºul nostru duhovnicesc.

Aceastã nouã carte numitã
«Credinþa Sfinþilor» sau urcuºul
duhovnicesc cãtre comuniunea Sfinþilor
este o carte care va aduce un plus de
spiritualitate celor care doresc sã se
înduhovniceascã, sã meargã cãtre
Împãrãþia lui Dumnezeu.

ªtim cã Hristos a venit în lume la
plinirea vremii nu sã întemeieze o nouã
împãrãþie umanã, ci sã deschidã
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi ne-a pus pe
noi pe o cale cãtre aceastã Împãrãþie,
El mergând înainte ºi amintindu-ne
permanent cã «Împãrãþia Mea nu este
din lumea aceasta». Deci în aceasã
lume ne pregãtim ca într-un pridvor al
Împãrãþiei lui Dumnezeu. Sau, mai bine
zis, lumea aceasta este apendicele unei
cãrþi. Dincolo aflãm conþinutul. Dar
pentru a intra ºi a trãi plenar conþinutul
Împãrãþiei lui Dumnezeu trebuie sã ne
pregãtim asiduu în aceastã Împãrãþie
de pe pãmânt care de fapt este
pridvorul celeilalte Împãrãþii. În aceastã
lume avem nevoie de sprijin. De sprijin
duhovnicesc care ne focalizeazã atenþia
cãtre Hristos, Soarele Dreptãþii. ªi cred

cã, citind aceastã carte, cãutãtorii
Împãrãþiei lui Dumnezeu vor gãsi în ea
esenþã, apã vie, spiritualitate, nãdejde
ºi credinþã pentru ca aceste virtuþi sã-i
ajute sã acceadã cãtre Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Este vorba de o carte de scurte
meditaþii spirituale care au un titlu
semnificativ ºi consider cã aceste titluri
sau aceste meditaþii vor fi un fel de
trepte care ne vor ajuta la urcuºul
duhovnicesc ºi ne vor da nãdejde cã,
retrãind sau urcând pe o treaptã
superioarã, de acolo vom distinge alte
valori, alte sensuri ale vieþii ºi ne vom
desprinde de întunericul acestei lumi
pentru ca sã vedem pe Soarele Hristos
Care este totdeauna deasupra noastrã
ºi ne cheamã.

Totodatã cred cã aceastã carte ne
ajutã sã trãim în comuniune. ªi nu
întâmplãtor autorul inspirat i-a pus
numele «Credinþa Sfinþilor». Pentru cã
de fapt Sfinþii au experiat deja credinþa
lucrãtoare prin iubire în aceastã lume.
ªi Sfinþii, care sunt casnicii ºi prietenii
lui Dumnezeu, au trãit totdeauna în
comuniune ºi au comunicat între ei
trãind comunitatea de persoane. De
aceea au ajuns în comuniunea Sfinþilor
în Împãrãþia lui Dumnezeu. Deci numai
în comuniune ne putem defini. În
egoism nu ne putem defini. Dar în
comuniune cu ceilalþi ne putem defini
ºi Sfinþii, care sunt modele pentru noi,
paradigme ºi icoane, ne ajutã pe noi,

care strãbatem labirintul acestei lumi,
sã trãim aºa cum au trãit ei plenar viaþa
în Hristos sau Evanghelia.

Sfinþii au avut atâta credinþã cã s-au
gândit ºi la cei care nu au credinþã, nu
doar la cei care nu au mai dezbrãcat
haina de nuntã a Botezului. ªi iatã cã,
dacã ei au devenit modele, s-au adãpat
de la izvoare, au devenit însãºi izvoarele
dãtãtoare de har ºi de binecuvântare,
izvoare þâºnitoare spre viaþa veºnicã, cum
spune Mântuitorul în Evanghelie.

Binecuvântãm pe pãrintele Petru
Roncea, autorul celei de a opta treaptã
a cãrþilor sale de spiritualitate, de
învãþãturã creºtinã, ºi ne rugãm lui
Dumnezeu sã-i dea ºi alte trepte care
sã-i inspire pe creºtini în urcuºul lor
duhovnicesc. Totodatã binecuvântãm
apariþia acestei noi cãrþi de reflecþii
creºtine, gândind permanent cã ea va
aduce o cãrãmidã în plus la edificiul
spiritualitãþii înaintaºilor ºi dorind ca cei
care vor parcurge aceastã carte, preoþi
ºi credincioºi, sã-ºi îmbunãtãþeascã
viaþa, sã-ºi înlocuiascã pãcatele cu
virtuþile, sã-ºi însuºeascã învãþãtura cea
adevãratã a Sfintei noastre Biserici
Ortodoxe ºi sã ajungã în Împãrãþia lui
Dumnezu, scopul ºi finalitatea vieþii
noastre de pe pãmânt.

Preot Petru Roncea: CREDINÞA SFINÞILOR

A OPTA TREAPTÃ PE SCARA CERULUI

† Dr. Ioachim Bãcãuanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului

Cuvântul care are înţeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu. Iar vorba cea deșartă, care caută săCuvântul care are înţeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu. Iar vorba cea deșartă, care caută săCuvântul care are înţeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu. Iar vorba cea deșartă, care caută săCuvântul care are înţeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu. Iar vorba cea deșartă, care caută săCuvântul care are înţeles și este folositor sufletului este dar al lui Dumnezeu. Iar vorba cea deșartă, care caută să
măsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, este o născocire a omului care se osândește în deșertmăsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, este o născocire a omului care se osândește în deșertmăsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, este o născocire a omului care se osândește în deșertmăsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, este o născocire a omului care se osândește în deșertmăsoare cerul și pământul, mărimea soarelui și depărtarea stelelor, este o născocire a omului care se osândește în deșert

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, București, 1993, p. 42).

Nimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Așa de puternic este cuvântul, că printr-însul și prin mulţumireNimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Așa de puternic este cuvântul, că printr-însul și prin mulţumireNimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Așa de puternic este cuvântul, că printr-însul și prin mulţumireNimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Așa de puternic este cuvântul, că printr-însul și prin mulţumireNimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Așa de puternic este cuvântul, că printr-însul și prin mulţumire
slujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci este lucru de omslujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci este lucru de omslujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci este lucru de omslujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci este lucru de omslujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci este lucru de om

nesimţit ca cineva să învinuiască nașterea sa, sau pe alţii pentru că păcătuiește. Căci el se slujește cu slobodă alegerenesimţit ca cineva să învinuiască nașterea sa, sau pe alţii pentru că păcătuiește. Căci el se slujește cu slobodă alegerenesimţit ca cineva să învinuiască nașterea sa, sau pe alţii pentru că păcătuiește. Căci el se slujește cu slobodă alegerenesimţit ca cineva să învinuiască nașterea sa, sau pe alţii pentru că păcătuiește. Căci el se slujește cu slobodă alegerenesimţit ca cineva să învinuiască nașterea sa, sau pe alţii pentru că păcătuiește. Căci el se slujește cu slobodă alegere
de cuvântul sau de fapta rea.de cuvântul sau de fapta rea.de cuvântul sau de fapta rea.de cuvântul sau de fapta rea.de cuvântul sau de fapta rea.

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, București, 1993, p. 31)

Căci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macineCăci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macineCăci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macineCăci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macineCăci precum moara, câtă vreme e mișcată de apă, nu se poate opri de la sine, dar stă în puterea morarului să macine
grâu sau neghină, tot așa și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri,grâu sau neghină, tot așa și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri,grâu sau neghină, tot așa și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri,grâu sau neghină, tot așa și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri,grâu sau neghină, tot așa și cugetarea noastră, fiind mereu în mișcare, nu poate sta fără gânduri,

dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele trupești.dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele trupești.dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele trupești.dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele trupești.dar stă în puterea noastră să gândim cele duhovnicești sau cele trupești.
(((((Casian Romanul, Filocalia I, Ed. Harisma, București, 1993, p. 167)))))



24Nr. 4 / oct-dec 2010 SAREA PÃMÂNTULUI

Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

SINAXA CU STAREŢII ȘI STAREŢELESINAXA CU STAREŢII ȘI STAREŢELESINAXA CU STAREŢII ȘI STAREŢELESINAXA CU STAREŢII ȘI STAREŢELESINAXA CU STAREŢII ȘI STAREŢELE
DIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEIDIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEIDIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEIDIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEIDIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI SUCEVEI
În zilele de 24-25 noiembrie, curent,

la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul
Danil Sihastru“ - Durãu, a avut loc
Sinaxa monahalã mitropolitanã.

La întrunire au participat ierarhii,
stareþii ºi stareþele din cele patru eparhii
ale Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei.

Lucrãrile au fost prezidate de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Teofan,
Arhiepiscop al Iaºilor ºi Mitropolit al
Moldovei ºi Bucovinei. Au mai participat
IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei ºi
Rãdãuþilor, PS Calinic Botosãneanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iaºilor,
ºi PS Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar
al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului.

Programul a început miercuri, 24
noiembrie, la ora 15:00, cu o rugãciune
de binecuvântare, apoi a urmat cuvântul
Înaltpreasfinþitului Teofan care a amintit
cã sinaxa stareþilor ºi stareþelor dintr-o
mitropolie se organizeazã potrivit hotãrârii
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române o datã la trei ani. „Ne-am adunat
aici «ca sã avem cu toþii acelaºi gând
întru Domnul Hristos», dupã cum spune
Sfântul Apostol Pavel. Cine sunt aceºti
«toþi» în contextul monahal? Arhiereul,
stareþul sau stareþa ºi obºtea“ - aºa a
început cuvântul de deschidere.

A urmat referatul Arhim. Ioan Harpa,
exarhul zonei Botoºani ºi stareþul

Mânãstirii Popãuþi din Botoºani, referat
cu tema: „Stareþul în viaþa liturgicã a
mânãstirii“, dupã care a urmat
comentariul pe marginea referatului.
Dupã o pauzã, a urmat referatul Arhim.
Melchisedec Velnic, exarhul mânãs-
tirilor din Arhiepiscopia Sucevei ºi
Rãdãuþilor ºi stareþul Mânãstirii Putna,
cu tema „Stareþul - pãrinte duhovnicesc
al obºtii mânãstireºti“.

De la 18:30 a rulat filmul
documentar „Pãrintele Paisie,
Duhovnicul“, realizat de postul de
televiziune al Patriarhiei Române,
Trinitas TV. La ora 19:00 s-a oficiat
slujba Vecerniei unitã cu Litia în biserica
«Buna Vestire» a Mânãstirii Durãu.

Joi, 25 noiembrie, a fost sãvârºitã
slujba Utreniei, Ceasurile ºi Sfânta
Liturghie oficiatã de IPS Teofan, IPS
Pimen ºi PS Ioachim. Din sobor au mai
fãcut parte exarhii din cele patru eparhii
ale Mitropoliei ºi Bucovinei.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Teofan
a rostit un scurt cuvânt de binecu-
vântare. Alãturi de ierarhii prezenþi, în
dimineaþa zilei de 25 noiembrie s-a aflat
ºi PS Calinic Botoºãneanul.

Lucrãrile au continuat cu tema
„Stareþul - chivernisitor al bunurilor
mânãstireºti“ susþinutã de monahia
Mânãstirii Ciolpani Lucia Chirvasã, iar

PC Arhim. Serafim Bodnar, exarhul
mânãstirilor din Episcopia Huºilor, a
prezentat  o comunicare intitulatã
„Stareþul - persoana de legãturã între
mânãstire ºi Centrul eparhial“. Ambele
prezentãri au fost urmate de discuþii pe
marginea temei. Preasfinþitul Ioachim
Bãcãuanul a apreciat faptul cã Sinaxa
monahalã mitropiltanã s-a organizat la
Durãu „pentru cã muntele Ceahlãu
spune foarte mult. Muntele Ceahlãu a
inspirat foarte mulþi cãlugãri sã trãiascã
plenar viaþa în Hristos. Muntele acesta
a dat întotdeauna perspectiva urcuºului.
Cãlugãrul trebuie sã urce permanent
duhovniceºte. Trebuie sã ne amintim cã
noi, cãlugãrii, dupã cum spunea un
înþelept creºtin, suntem «profeþii Noului
Testament». În calitatea aceasta trebuie
sã profetizãm împãrãþia lui Dumnezeu
care nu este din lumea aceasta“.

Sinaxa monahalã mitropolitanã a
reprezentat un schimb de experienþã
între stareþi ºi în felul acesta ne
cunoaºtem mai bine.. Cunoscându-ne,
schimbând ºi ascultând cuvinte, mai
îndreptãm câte ceva în viaþa noastrã, în
viaþa obºtilor monahale pe care fiecare
din noi le conducem.

Protos. Claudiu-Constantin
PANÞIRU
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Programul pelerinajuluiProgramul pelerinajuluiProgramul pelerinajuluiProgramul pelerinajuluiProgramul pelerinajului

1. Duminică – 13.02.2011 – 08.45 –
Întâlnire la Catedrala Onești, 09.15
deplasare spre București – Aeroportul
Henri Coandă (17.10) – Tel Aviv
(19.45), transfer Nazareth;

2. Luni – 14.02.2011 – Nazareth,
Nain, Muntele Tabor;

3. Marţi – 15.02.2011 – Muntele
Fericirilor, Tabga - locul înmulţirii
pâinilor, Capernaum, se trece cu
vaporașul Marea Galileii, Ein Ghev,
Yardenit – Iordan, Cana Galileii;

4. Miercuri – 16.02.2011 – Sf.
Liturghie - Nazareth, Haifa - Muntele
Carmel – Peștera Sf. Ilie, Grădinile
Baha‘i, Caesarea - Apeduct, Jaffo –
Bis. Sf. Petru, Lida – Mormântul Sf.
Gheorghe, Jerusalem;

5. Joi – 17.02.2011 – Betfaghe,
Muntele Măslinilor (Biserica Rusească,
Mica Gali lee, Domul Înă lţări i,
Dominus Flevit, Maria Magdalena),
Grădina Ghetsimani (Biserica
Naţ iunilor, Mormântul Maicii
Domnului); Scăldătoarea Siloam,
Biserica Lepădării lui Petru, Zidul
Plângerii.

PAROHIA BUNA VESTIRE SI PROTOIERIA ONEȘTIPAROHIA BUNA VESTIRE SI PROTOIERIA ONEȘTIPAROHIA BUNA VESTIRE SI PROTOIERIA ONEȘTIPAROHIA BUNA VESTIRE SI PROTOIERIA ONEȘTIPAROHIA BUNA VESTIRE SI PROTOIERIA ONEȘTI
ORGANIZEAZĂ  PELERINAJORGANIZEAZĂ  PELERINAJORGANIZEAZĂ  PELERINAJORGANIZEAZĂ  PELERINAJORGANIZEAZĂ  PELERINAJ
ÎN ISRAEL ȘI EGIPT (SINAI)ÎN ISRAEL ȘI EGIPT (SINAI)ÎN ISRAEL ȘI EGIPT (SINAI)ÎN ISRAEL ȘI EGIPT (SINAI)ÎN ISRAEL ȘI EGIPT (SINAI)

ÎN PERIOADA 13-24 februarie 2011ÎN PERIOADA 13-24 februarie 2011ÎN PERIOADA 13-24 februarie 2011ÎN PERIOADA 13-24 februarie 2011ÎN PERIOADA 13-24 februarie 2011
6. Vineri – 18.02.2011 – Drumul

Crucii – Biserica Sfântului Mormânt,
Muntele Sion (Foișorul Cinei, Biserica
Adormiri i Maici i Domnului,
Mormântul lui David), Scăldătoarea
Vitezda – Biserica Sf. Ana, Betania –
Mormântul lui Lazăr;

7. Sâmbătă – 19.02.2011 – Ierihon –
Așezământul Românesc, Muntele
Ispitirii (Carantania), Mănăstirea Sf.
Gheorghe - Hozeva – Sf. Ioan
Hozevitul, dudul lui Zaheu, Marea
Moartă, deplasare Eilat;

8. Duminică – 20.02.2011 – Eilat –
Aquarium, se trece pe la Taba în Egipt,
Mănăstirea Sf. Ecaterina – Sinai;

9. Luni – 21.02.2011 – ora 02.00 se
urca pe Sinai, se vizitează Mănăstirea
Sf. Ecaterina, apoi se merge la Taba,
program de relaxare la Marea Roșie;

10.  Marţi – 22.02.2011 – se intra în
Israel, deplasare la Qumram,
Mănăstirea Sf. Gherasim de la Jordan,
Jerusalem;

11.  Miercuri – 23.02.2011 – Sf.
Liturghie, Mănăstirea Sf. Sava,
Mănăstirea Sf. Teodosie, Betleem
(Biserica Nașterii, Bis. Sf. Ecaterina,
Grota Laptelui), Mănăstirea Sf. Ilie;

12.  Joi – 24.02.2011 – Ain Karem –
patria Sf. Ioan Botezătorul,
Mănăstirea Sf. Cruce din Jerusalem,
program liber; ora 15.30 deplasare
spre Aeroportul Ben Gurion - Tel
Aviv. Decolare ora 20.05 – aterizare
București la ora 22.50.

11 nopti cazare (12 zile): 3nopţi
Nazareth, 5 nopţi Jerusalem, 1 noapte
Eilat, 1 noapte Sinai, 1 noapte Taba

PREŢ: 1210 EURO

În preţ sunt cuprinse: toate taxele,
intrările la toate obiectivele, cazarea, 3
mese pe zi (fără băuturi), bacșișurile - care
sunt obligatorii.

Nu este inclus: transportul dus-întors
Onești – București (150 ron), asigurarea
medicală (30 ron).

DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERI:
– 20 decembrie 2010 –

(spiritist) se dãruie tuturor duhurilor care
i se aratã fie prin medium, fie prin
vrãjitori.

ªi tuturora el le dã deplinã crezare.
Rãsãritul este pesimist aproape pe

de-a-ntregul. De ce? Pentru cã are
cunoºtinþã de duhurile rele, însã n-a
cunoscut nimic despre Bunul Dumne-
zeu. Cunoaºte ºi simte pe propria piele
ºi cu sufletul sãu prezenþa ºi acþiunea
demonilor celor rãi, însã nu simte
prezenþa Bunului Dumnezeu, Care poate
sã-i izgoneascã pe demonii cei rãi ºi
sã-i apere pe oameni.

Apusul spiritist este optimist în mod
superficial. Superficial pe de-a-ntregul ºi
pe de-a-ntregul lipsit de minte. Spiritiºtii

ajung la cunoaºterea de Dumnezeu prin
intermediul demonilor; nu prin intermediul
Fiului lui Dumnezeu, Hristos Cel întrupat;
cu ajutorul demonilor, care li se aratã prin
mediumuri, vrãjitori ºi alþii asemenea
acestora. Prin urmare ateiºtii de mai ieri,
spiritiºtii, aflã de la diavol cã existã
Dumnezeu ºi suflet. Iar aceastã
cunoaºtere îi surprinde într-atâta, încât
ei, rupþi de societate, cheamã duhurile
ca sã le vorbeascã ºi sã le profeþeascã
ceva bun. Iatã, pe acest nisip alunecos
este întemeiatã credinþa lor!

Spiritiºtii vãd însã în aceasta o
«ºtiinþã» modernã, un fel de «desco-
perire» contemporanã. Dacã ar fi citit
ei Sfânta ºi Dumnezeiasca Scripturã,
ar fi aflat cã Cel Preaînalt a atras atenþia
oamenilor încã de pe vremea lui Moise

sã se delimiteze de spiritism (Ieº. 18,
11).

Marele Rãsãrit (pãgân n.n.) se
aflã sub puterea demonilor; dar ºi
Apusul spiritist este tot sub puterea
demonilor. Prin urmare, demono-
craþia stãpâneºte în ambele emisfere
ale pãmântului ,  care se r id icã
împreunã împotriva Ortodoxiei” (pag.
35-39).

Preotul Zaharia, Ioachim, Dreptul
Iosi f ,  Maica Domnului ,  femei le
mironosiþe, sfinþii apostoli ºi mulþi alþii
au avut întâlniri cu îngeri buni care
le-au schimbat viaþa iar alþii, prin viaþa
lor în pãcat, au ajuns în stãpânirea
demonilor ca femeia cu duh pitoni-
cesc sau demonizaþii din þinutul
gherghesenilor.

Îngeri ºi demoni
(urnare din p. 11)

Info:Info:Info:Info:Info:
– PREOT VASILE PANŢIRU –– PREOT VASILE PANŢIRU –– PREOT VASILE PANŢIRU –– PREOT VASILE PANŢIRU –– PREOT VASILE PANŢIRU –

0744 6058710744 6058710744 6058710744 6058710744 605871
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A început cu foc de artificii, muzicã
ºi voie bunã!

A continuat cu o iarnã care parcã
nu se mai termina!

A venit primãvara, dar nu a stat
prea mult pentru cã o varã canicularã a
pus stãpânire pentru mai mult timp ºi
pe oraºul nostru.

Toamna a rãmas pânã la sfârºitul
sãu calendaristic lãsând cu greu locul
anotimpului alb care, iatã, a acoperit
oraºul.

Dar, cu toate acestea, sã ºtiþi cã
am avut mult de lucru ºi chiar am
obþinut ºi rezultate.

La începutul acestui an am
definitivat cererea de platã pentru
proiectul „Dezvoltarea ºi modernizarea
serviciilor voluntare pentru situaþii de
urgenþã“, platã efectuatã la 28.05.2010.
De asemenea, a fost efectuatã plata
finalã pentru proiectul „Colectare
selectivã ºi transport deºeuri în zona
turisticã Tg. Ocna, judeþul Bacãu“ în
data de 22.04.2010.

Dupã cum aþi vãzut, în aceastã
varã, oraºul nostru a fost un adevãrat
ºantier, lucrându-se la cele douã
proiecte finanþate cu fonduri europene:
cel de reabilitare a reþelei de alimentare
cu apã potabilã dar ºi la cel pentru
reabilitarea ºi extinderea reþelei de
canalizare. ªi munca nu a fost
zadarnicã deoarece la sfârºitul lunii
noiembrie s-au terminat lucrãrile la
investiþia „Reabilitarea reþelei de
alimentare cu apã potabilã“, fiind
semnat procesul verbal de recepþie la
terminarea lucrãrilor, branºamentele,
acolo unde este cazul, urmând a fi
efectuate în primãvara anului viitor.
Toate obiectivele au fost realizate la
parametrii de calitate prevãzuþi în
proiectul tehnic aprobat spre finanþare.

În luna aprilie 2010 a fost dat ordinul
de începere la investiþia „Reabilitarea ºi
extinderea reþelei de canalizare în
staþiunea turisticã Tg. Ocna, judeþul
Bacãu“. Despre însemnãtatea realizãrii
acestei investiþii v-am informat în
numerele noastre anterioare, iar acum
vã spunem cã pe data de 26.11.2010 s-a
semnat procesul verbal la terminarea
lucrãrilor, urmând ca în momentul în care
condiþiile atmosferice ºi veniturile la
bugetul local vor permite, sã efectuãm
ºi branºamentele.

A trecut și anul 2010…A trecut și anul 2010…A trecut și anul 2010…A trecut și anul 2010…A trecut și anul 2010…
Cu finalizarea acestor douã

proiecte, oraºul nostru a accesat ºi a
beneficiat de fonduri europene pe toate
liniile finanþabile, respectiv: moder-
nizarea Parcului Mãgura, colectarea
deºeurilor, modernizarea serviciului
pentru situaþii de urgenþã, reabilitarea
reþelei de alimentare cu apã, reabilitare
ºi extindere canalizare.

Au continuat lucrãrile la blocul de
locuinþe construit cu fonduri ANL al cãrui
termen de finalizare a fost decalat
pentru vara anului 2011. Prelungirea
acestui termen a fost determinatã de
lipsa fondurilor financiare ale ANL.
Lucrãrile vor fi continuate de catre SC
ALCONEP SRL Tg. Ocna, societate
care a cesionat din luna noiembrie 2010
contractul de executie de la SC ECCOR

SRL Bacãu ºi care promite cã va
respecta termenul de dare în folosinþã
a acestei investiþii.

 Dar sã ºtiþi cã nu ne oprim aici.
Aºteptãm sã fim înºtiinþaþi de cãtre
Autoritatea contractantã – Administraþia

30 noiembrie 2010 - pentru Ziua Naþionalã a României

3 noiembrie 2010 - defilarea vânãtorilor de munte

Fondului de Mediu – pentru semnarea
contractului de finanþare pentru
proiectul privind  reabilitarea celor trei
parcuri din oraºul nostru: Parcul
Trandafirilor, parcul de la Casa de
Culturã ºi parcul din zona blocurilor C.

Pentru promovarea oraºului ca
staþiune turisticã – statut pe care îl avem
din anul 2002 –, este pregãtit un proiect

pentru finanþare cu fonduri structurale
pe Axa prioritarã 5, domeniul major de
intervenþie 5.3 – promovarea potenþi-
alului turistic ºi crearea infrastructurii
necesare în scopul atractivitãþii
României ca destinaþie turisticã.

Ne-am onorat promisiunea de a da
în folosinþã podul peste râul Trotuº din
cartierul Pãcuri aºa încât trecerea râului
nu mai constituie o problemã pentru

cetãþenii din acest cartier ºi nu numai
pentru ei.

Nu am neglijat nici latura socialã a
activitãþii noastre, sens în care
în luna noiembrie au fost
distribuite persoanelor cu
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

nevoi produse alimentare
venite de la Comunitatea
Europeanã prin programul

PEAD. Au primit astfel de produse un
numãr de peste 1.500 persoane
beneficiare ale venitului minim garantat,
pensionari, ºomeri, persoane cu
dizabilitãþi, alte categorii de persoane
cu nevoi sociale.

Am avut grijã sã sãrbãtorim ºi în
acest an „Vânãtorii de munte“ aici, la
noi, la Tg. Ocna.

La începutul lunii noiembrie, oraºul a
rãsunat de muzica interpretatã de fanfara
ce a însoþit detaºamentul de vânãtori de
munte veniþi  pentru a-ºi sãrbãtori ziua, în
marºul pe artera principalã pânã în piaþeta
Primãriei. Aici a venit lume multã dornicã
sã revadã cu emoþie ºi bucurie defilarea
detaºamentului de vânãtori de munte. ªi
s-au bucurat de ceea ce au vãzut!

Iar pe 30 noiembrie, cu o zi mai
devreme, ne-am adunat într-un numãr
semnificativ, tot în piaþetã, pentru a
sãrbãtori „Ziua Naþionalã a României“.
S-au rostit cuvântãri emoþionante, s-au
evocat fapte de vitejie, s-au rememorat

Onor - 30 noiembrie 2010

evenimentele petrecute în anul 1918,
atunci când la 1 decembrie, la Alba Iulia,
în inima Ardealului, s-a înfãptuit Unirea
cea mare!

Dupã depunerea coroanelor de flori
la monumentul din faþa Casei de Culturã
ºi defilarea detaºamentului de jandarmi,
Doamna Primar FLOAREA IVANOF, pe
ritmurile melodiei populare „Noi suntem

Români“, a rostit „La mulþi ani,
România, la mulþi ani, români!

Nici una din aceste fapte nu ar fi
fost posibile dacã nu ne bucuram în
activitatea noastrã de sprijinul
consilierilor locali, al administratorilor
unor societãþi comerciale, de cetãþenii
oraºului. Pentru participarea activã ºi
deosebit de utilã, le mulþumim tuturor!

Iar noi promitem ca în continuare sã
þinem cont în activitatea noastrã de
dorinþele dumneavoastrã neîmplinite ºi sã
ne strãduim sã le transformãm în realitãþi.

ªi sfârºitul acestui an sperãm sã
ne gãseascã tot împreunã, în piaþeta
Primãriei, sã ne bucurãm de focul de
artificii din noaptea dintre ani ºi cu voie
bunã sã pãºim în anul 2011!

La acest sfârºit de an, Doamna
Primar Floarea Ivanof vã mulþumeºte
pentru ceea ce aþi fãcut în acest an, vã
doreºte un an mai bun, cu sãnãtate ºi
cât mai multe motive de a ne bucura
împreunã! La mulþi ani!


