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Arhim. Epifanie BULANCEA

Prof. Vasilicã NICA

Înainte de intrarea triumfalã în
Ierusalim, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, în fapt de searã, urcã pe
muntele Mãslinilor împreunã cu
ucenicii Sãi. Priveºte nostalgic
splendorile templului ºi profeþeºte
sfârºitul tragic al cetãþii. Din cuvintele
pe care le-a pronunþat, redate fidel de
Sfântul Evanghelist Matei (cap. 24),
se simte relaþia strânsã ce existã între
templul trupului Sãu ºi templul de pe
Sion. ªi unul ºi altul trebuia sã treacã
prin distrugere (moarte) pentru a
ajunge la starea de transfigurare.
Trupul Sãu va învia însumând alte
atribute, iar la sfârºitul veacurilor

Golgota ºi ontologia iubirii
Ierusalimul va fi reclãdit din pietre
spirituale, odatã cu cerul nou ºi
pãmântul nou, unde Dumnezeu va fi
totul întru toate (cf. Apocalipsa 21). De
fapt tot Vechiul Testament – psalmii,
în general – este plin de expresii de
iubire faþã de cetatea Ierusalimului ºi
faþã de muntele Sion pe care era
construit templul: „Mare este Domnul
ºi lãudat foarte în cetatea Dumne-
zeului nostru în muntele cel sfânt al

Profeþiile din Vechiul Testament
despre venirea Mântuitorului se contu-
reazã pe bolta Scripturii în cercuri largi
ºi enigmatice. Cu trecerea timpului, ele
au devenit din ce în ce mai precise, pânã
când s-au împlinit în istorie. Întrebarea
lui Dumnezeu: „Adame, unde eºti”? (Fac
3, 9) a strãbãtut sfâºietor ºi grav

BUNA VESTIRE –
SĂRBĂTOAREA

FECIORIEI MATERNE
Despre Postul Mare putem spune

cã este chiar de la Mântuitorul nostru
Iisus Hristos. El a fost pildã cu postul.
Înainte de a pleca la propovãduire, S-a
dus în pustie. Fiind om dar ºi Dumnezeu,
diavolul L-a ispitit ºi pe El. Partea
trupeascã, care era partea omeneascã,
a flãmânzit. Atunci diavolul s-a apropiat
ºi I-a spus: Dacã Te închini mie, eu din
aceste pietre voi face pâini. ªi atunci
Mântuitorul îi rãspunde: Înapoia Mea,
Satano, pentru cã omul nu va trãi numai

POSTUL
ªI UNITATEA

FAMILIEI

Al şaptelea an
cu «Sarea

pământului»
Cu ºapte ani ani în urmã primeam

binecuvântarea ierarhicã sã dãm curs
întrupãrii gândului ce survola urbea cu
aripi de heruvim: sã zãmislim o revistã
a oraºului, sã înãlþãm o tribunã a
Cuvântului, sã rostim înþelept cuvinte
sãrate pentru înveºnicirea sufletului
românesc. Experienþa publicaþiilor
anterioare la care lucrasem ani de-a
rândul era încurajatoare: lucrul
binecuvântat este binecuvântat. Adicã
rãmâne. ªi atrage condeiele înaripate
cu forþa harismaticã a binecuvântãrii.

„Sarea pãmântului“ astfel a luat
trup. Cu speranþa dãinuirii izvorând din
credinþa în afirmaþia Mântuitorului: „Voi
sunteþi sarea pãmântului“. ªi cât timp
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mânuitorii cuvintelor existã ºi credinþa în veºnicia cuvântului
lui Dumnezeu rãmâne încã, nãdejde avem cã revista noastrã
îºi va rostui vremelnicia în albia timpului.

Pornim acum în al ºaptelea an cu «Sarea pãmântului».
An dupã an, iatã, cei ºapte ani de-acasã curând îi zugrãvesc
chipul conturat cu eforturile concentrate ale condeierilor
harnici. Nu e uºor sã scrii, mai ales când vremea se
scurteazã. Numerele dintâi au suportat neputinþa aceasta.
Pânã sã ajungã la tipar câtã rãbdare ºi îndelungã rãbdare n-am
încercat aºteptând pânã în ultima clipã scriiturile transpirate
ale  colaboratorilor! Pe toate însã le-am uitat, de fiecare datã,
de bucurie cã, în sfârºit, mireasma specificã a tiparului umple
iar ºi iar cãminele cititorilor noºtri.

Dar ca ºi un prunc care, vrând sã meargã, cade, apoi se
ridicã ºi iarãºi cade pânã când învaþã sã meargã, aidoma ne-a
fost grija sã nu-ºi întrerupã mersul revista oraºului nostru.
Sponsorizarea tiparului dintru început ºi finanþarea de dupã
aceea din partea Primãriei urbei poate cã a fost imboldul cel
mai încurajator pentru a nu obosi în munca aceasta care
poate fi evaluatã exclusiv doar de experþi editoriali. ªi pe
aceastã cale se cuvine recunoscãtoare mulþumire sã
aducem Consiliului Local pentru înþelegerea argumentului
adus în favoarea susþinerii financiare a tipãririi revistei.

În memoriul justificativ întocmit atunci spuneam cã: „În
oraºul Târgu-Ocna, fiinþeazã de la începutul anului 2005 un
buletin de informare misionar-pastoralã ºi culturalã al
parohiilor de pe teritoriul lui. Numele buletinului este «Sarea
pãmântului», având o puternicã încãrcãturã spiritualã, dar
ºi personalizând oraºul renumit încã din vechime ca localitate
a sãrii. Titulatura «Sarea pãmântului» are ºi scopul înveºnicirii
bunului renume al localitãþii prin mutarea atenþiei de la
materie la spirit, în acelaºi context al bogãþiei naturale ce-o
deþine“. Într-adevãr, medii tot mai largi ºi mai înalte au luat
contact de atunci pânã azi cu publicaþia noastrã trimestrialã
ºi credem cã se împlinesc cu prisosinþã idealurile pentru
care revista a fost înfiinþatã.

Evident cã este loc de mai bine. Scriitorii trebuie pe ei
înºiºi sã se întreacã întotdeauna. Altfel spaþiul tipografic nu-i
poate cuprinde. Poate sunt sugestii pentru înnoirea aºezãrii
articolelor în paginã, subiecte neabordate suficient sau
deloc, mai ales adresate tineretului ºi copiilor, toate
propunerile sunt aºteptate ºi binevenite.

Oricare dintre preoþii, profesorii ºi oamenii de suflet ºi
de culturã din staþiunea Târgu-Ocna ºi de pretutindeni îºi
poate oferi darul pe altarul revistei «Sarea pãmântului». Ce
trebuie este doar ca darul sã fie pe gustul altarului. Adicã
«sãrat». Nestricãcios ºi cu gust bun. De dorit sã-l mai
parcurgi iarã ºi iarã. Aºteptat mereu cu sufletul la gurã. ªtiind
cã fiecare apariþie este o nouã treaptã pe scara
dumnezeiescului urcuº al culturii universale.

Cine credea cã vom ajunge la numãrul 25, când multe
alte încercãri publicistice au sucombat în ultima vreme?

«Eben Ezer!» - Pânã aici ne-a ajutat nouã Dumnezeu.

Al şaptelea an
cu «Sarea pământului»
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Lui. Bine întemeiatã spre bucuria
întregului pãmânt. Dumnezeu în
poalele ei se cunoaºte, când o apãrã
de ea”  (Ps 47, 1). Însã splendorile
templului ºi ale cetãþii vor cãdea de mai
multe ori ºi vor fi deplânse, înainte de
Iisus, de poporul ales: „La râul
Babilonului, acolo am ºezut ºi am
plâns, când ne-am adus aminte de
Sion... Adu-Þi aminte, Doamne, de
fiii lui Edom, în ziua dãrâmãrii
Ierusalimului când ziceau: Stricaþi-l,
stricaþi-l, pânã la temeliile lui” (Ps
136, 1, 7).

Toate acestea treceau deodatã prin
mintea lui Iisus atunci când contempla
frumuseþile oraºului ºi ale templului de
pe culmea muntelui Mãslinilor. Bucuria
ºi tristeþea se împleteau în inima Lui,
iar clipele de neliniºte ce-L stãpâneau
în acele momente ne-au parvenit prin
Sfântul Evanghelist Luca care
relateazã: „ªi când S-a apropiat,
vãzând cetatea, a plâns pentru ea
zicând: Dacã ai fi cunoscut ºi tu,
mãcar în ziua aceasta, cele ce sunt
spre pacea ta! Dar cum s-au ascuns
de la ochii tãi, Cãci vor veni zile
peste tine, când duºmanii tãi vor
sãpa ºanþ în jurul tãu ºi te vor
împresura din toate pãrþile, ºi te vor
face una cu pãmântul ºi pe fiii tãi
care sunt în tine ºi nu vor lãsa în
tine o piatrã peste piatrã, pentru cã
nu ai cunoscut vremea cercetãrilor
tale” (Luca 19, 41-44).

Prin urmare, Hristos iubea cetatea
Ierusalimului admirându-i frumuseþile
ºi a plâns pentru ea ºtiind cã rãmâne
pustie, pierzându-ºi splendorile ºi
valorile de altãdatã.

Dupã acele momente, Iisus, însoþit
de ucenicii Sãi, pleacã spre sfânta
cetate. Era ceasul în care se pregãtea
marele mister al morþii ºi învierii Sale:
„A venit ceasul ca sã Se preaslã-
veascã Fiul Omului” (Ioan 12, 23).
Mulþimile Îl aclamau ca pe un împãrat
pãmântesc, neºtiind de fapt cã

intrarea lui Iisus în sfânta cetate avea
o altã semanticã. Nimeni nu a înþeles
atunci cã slava Fiului Omului este
slava Crucii de pe Golgota. Doar El
ºtia cã nu este eliberatorul cetãþii

pãmânteºti de stãpânirea romanilor, ci
este „Împãratul împãraþilor” , ºi
„Domnul Domnilor”, Eliberatorul din
robia pãcatului ºi Mântuitorul lumii.
Nimeni nu a observat cã profeþia lui
Zaharia: „Bucurã-te foarte, fiica
Sionului, veseleºte-te, fiica Ierusa-
limului, cãci împãratul tãu vine la
tine drept ºi biruitor, smerit ºi cãlare
pe asin” (9,  9) se împlinea în acele

momente. Toþi au început „sã-L laude
cu glas tare pentru toate minunile
pe care le vãzuserã”  (Luca 19, 37).
Singur Iisus ºtia cã acea adunare era
versatilã. Într-adevãr, peste câteva zile

aclamaþiile ei nu vor mai fi aceleaºi.
„Osana” va deveni „Sã moarã...”,
iar „Binecuvântat cel ce vine întru
numele Domnului” se va transforma
în „Rãstigneºte-L...”  De aceea,
Hristos nu S-a lãsat copleºit de
concertul laudativ al mulþimilor. El intra
în Ierusalim nu pentru a
avea acest triumf efemer, ci
pentru a mântui lumea prin

(urmare din p. 1)

Golgota ºi ontologia iubirii
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patima ºi rãstignirea Sa. O
spusese deja: „Slavã de la

oameni nu primesc; dar v-am fãcut
cunoscut cã n-aveþi în voi dragos-
tea de Dumnezeu”  (Ioan 5, 41-42).
Aºa cã Intrarea în Ierusalim avea
valoare de simbol, fãcea parte din
mântuirea lumii. Ea anunþa adevãrata
victorie a lui Hristos asupra morþii,
victorie obþinutã prin moartea pe
Cruce, crucea devenind semnul
biruinþei ºi al învierii. El intra în
Ierusalim nu pentru a Se instala pe
tronul lui Irod, ci pe tronul Crucii,
repurtând, astfel, cea mai splendidã
victorie a tuturor timpurilor. Era
biruinþa totalã asupra morþii ºi asupra
pãcatului. Pe Cruce s-a vãzut concen-
trarea iubirii la modul suprem, Crucea
devenind semnul cel mai autentic al
morþii din iubire. ªi cred cã iubirea L-a
înviat pe Hristos dupã trei zile de
ºedere în mormânt.

Moartea lui Iisus nu s-a produs nici
pe pãmânt, nici în cer, ci între cer ºi
pãmânt, devenind astfel cea mai
grandioasã moarte din câte au avut loc
vreodatã în istorie. În acele clipe s-au
împlinit cuvintele lui Hristos pe care le
spusese mai înainte: „Când voi fi
înãlþat de pe pãmânt, îi voi trage pe
toþi la Mine” , arãtând prin aceasta cu
ce moarte avea sã moarã, completeazã
evanghelistul (Ioan 12, 32-33).

Crucea de pe Golgota se asea-
mãnã cu un arbore împodobit de
verdeaþa ºi florile iubirii. Hristos
rãstignit pe ea nu mai era absolut
nimic. El este iubire. Numai în acel
loc, El a arãtat cât de mult a iubit
lumea pe care a creat-o. Nici o altã
iubire nu poate copleºi iubirea lui
Hristos. Aici se aflã centrul misterului:
este greu de înþeles cum Hristos a
murit în cel mai sinistru abandon, sub
ura ºi injuriile oamenilor. El Care,
întreaga viaþã, a predicat ºi trãit
iubirea! La ingratitudinea umanã
Hristos a rãspuns cu iubire, iar
rãstignirea nu-i decât ontologia iubirii.
De aceea, în Vinerea Mare nu trebuie
fãcut elogiul morþii lui Hristos, ci al
iubirii Lui. Numai aºa vom putea

înþelege cã suferinþa din iubire nu
desfigureazã, ci transfi-gureazã.

Crucea ne descoperã, de aseme-
nea, milostivirea infinitã a Tatãlui
ceresc pentru lume, Care n-a ezitat sã
sacrifice pe Unicul Sãu Fiu. Crucea
evocã iubirea pe care Dumnezeu a
arãtat-o lumii în Hristos rãstignit ºi apoi
înviat. Contemplând pe Hristos atârnat
între cer ºi pãmânt ne dãm seama cã
singurã iubirea defineºte plenar pe
Dumnezeu, iubire la care ne-am fãcut
toþi pãrtaºi. Doar o singurã condiþie ne
cere Dumnezeu pentru a putea
participa la dragostea lui: Sã eliminãm
din viaþa noastrã pãcatul, pentru a trãi
în comuniune cu Dumnezeu ºi cu
semenii noºtri: „Rãmâneþi întru
dragostea Mea... cãci fãrã Mine nu
puteþi face nimic”  (Ioan 15; 5, 9).
Sfântul Pavel ºi el a sesizat foarte bine
acest lucru arãtând cã, indiferent ce
facem, dacã nu avem dragoste nu
suntem nimic (I Cor. 13, 13).

Prin urmare, vocaþia fiecãrui
creºtin trebuie sã fie iubirea, singura
care mântuieºte. Toate celelalte
realitãþi pãmântene, indiferent cât
sunt de frumoase sau elegante, sunt
trecãtoare ºi îºi pierd sensul ºi
valoarea în transcendentul divin. În
Împãrãþia lui Dumnezeu nu este
decât iubire. ªi dupã cum Crucea
trebuie vãzutã în perspectiva învierii
aºa ºi iubirea în perspectiva vieþii
veºnice.  „Moarte, unde-þi  este
biruinþa?  ” ne întrebãm, ca ºi Sfântul
Pavel, la fiecare Paºte, demonstrând
cã moartea nu-i finalitate ci fatalitate.
Nu prin moarte începem viaþa, ci prin
înviere. Aºadar, Crucea a fãcut sã
triumfe iubirea, iar iubirea viaþa.

Bineînþeles cã biruinþa totalã
asupra morþii va fi la sfârºitul veacu-
rilor. Atunci moartea va fi învinsã
definitiv. Iar când miliarde ºi miliarde
de oameni se vor bucura de unirea în
dragostea lui Dumnezeu, voci îngereºti
vor intona imnul de laudã: „Vrednic
este Mielul cel înjunghiat ca sã ia
puterea, ºi bogãþia, ºi înþelepciunea,
ºi tãria, ºi cinstea, ºi slava ºi binecu-
vântarea” (Apoc 5, 12).

Slavã vouã, Trei Ierarhi!
Ioan,  Grigorie ºi Vasile,
Ai sufletelor noastre Patriarhi
Ce sunt mai de preþ de toate comorile.
Coborâþi a voastrã luminã sfântã
ªi ne însoþiþi la orice izbândã,
Învãluindu-ne cu dragoste de Dumnezeu
Pe acest veºnic pãmânt mereu.

Oh, tu, Ioane Gurã de Aur,
Ce ne-ai lãsat ca un sfânt tezaur
Sufletul ºi înþelepciunea ta
Spre a le dãrui ºi altora.
Tu, ce-ai ajutat sãrmani din lumea întreagã!
Tu, ce-ai scris cu atâta vlagã!
Ce-ai ajutat cu duhovnicie oameni mii ºi mii,
Viaþa, familia ºi prietenii ajutã-mi-i!

Oh, Tu Sfântule Grigorie Teologul,
Ce-ai imprimat pe o foaie totul:
Tot ce-ai învãþat despre bunul Dumnezeu,
Tot ce-ai simþit ºi-ai crezut mereu.
Ai scris cãrti, versuri, pagini,
ªi-ai avut o viaþã fãrã de patimi.
Ce-ai ajutat cu duhovnicie oameni mii ºi mii,
Viaþa, familia ºi prietenii ajutã-mi-i!

Oh, Tu Sfinte Vasile cel Mare,
Ce le-ai dãruit sufletelor o cântare.
Te slãvim cu mare har,
Pentru ºtergerea sentimentului amar
A celor bolnavi, bãtrâni, orfani
Oferindu-le spitale, azile ºi bani.
Ce-ai ajutat duhovniceºte oameni mii ºi mii
Viaþa, familia ºi prietenii ajutã-mi-i!

Aþi fost o luminã pe Pãmânt
Dãinuind cu un frumos cuvânt.
Cu liniste ºi pace sufleteascã
L-aþi sãdit în inima noastrã
Pe Atotputernicul Dumnezeu
Neabandonându-ne la greu.
Pe voi, trei sfinþi nemaîntâlniþi,
Vã slãvim, voi ne iubiþi!

RUGÃCIUNE

Denisa HUÞULIAC
Bianca OBREJA

clasa a VI-a
ªcoala ,,EMIL RACOVIÞÃ’’, Oneºti

Presb. Prof. Elena-Daniela COªA
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veacurile, pânã când a întâmpinat
rãspunsul salvator: „Iatã vin! În capul
cãrþii este scris despre Mine.” (Ps 39,
10-11).  Prin rãspunsul Sãu, Noul Adam
preia vocaþia vechiului Adam care a eºuat
tocmai în incapacitatea sa de a mai
rãspunde lui Dumnezeu.

Pãmântul aºtepta sfâºierea cerului
ºi pogãrârea Celui Fãgãduit, iar cerul mai
aºtepta un rãspuns: rãspunsul unei alte
Eve. ªi ca un rod al tuturor strãdaniilor
omeneºti, acest rãspuns avea sã
fie dat de Sfânta Fecioarã
Maria prin care Fiul lui
Dumnezeu S-a fãcut om.
Arhanghelul Gavriil este
trimis de Dumnezeu
sã-i vesteascã misi-
unea de a aduce în
lume pe Fiul lui
Dumnezeu (cf. Luca 1,
30-33). Dupã ce ar-
hanghelul Gavriil îi
risipeºte teama ºi
îndoiala (cf. Luca 1, 34-
37), Sfânta Fecioara Maria
se pleacã voinþei lui Dumnezeu ºi
rãspunde: „Iatã roaba Domnului. Fie mie
dupã cuvântul tãu! ” (Luca 1, 38).

Buna Vestire este sãrbãtoarea
fecioriei materne ºi a maternitãþii
feciorelnice. Arhanghelul Gavriil este uimit
de „frumseþea fecioriei ºi de prealuminata
curãþie” pe care a vãzut-o în cea pe care
Dumnezeu a ales-o sã fie Maica Fiului
Sãu. Dar ceea ce uimeºte ºi mai mult pe
îngeri ºi pe oameni este cã, pãstrându-ºi
fecioria, ea a devenit Mamã „nãscând pe
Dumnezeu Cel adevãrat”.

Dumnezeu vrea ca aceastã minune
întâmplatã în Sf. Fecioarã Maria sã se
extindã în tine ºi în toþi oamenii; ceea ce
s-a întâmplat în ea sã se întâmple în
fiecare om prin har. El vrea ca ºi eu sã-I
simt chemarea ºi sã-I rãspund conºtient,
deplin, liber ºi  total. El vrea sã ne
curãþeascã, sã ne sfinþeascã, aºa încât
prin mine, ºi prin tine ºi prin cât mai mulþi
oameni sã manifeste prezenþa Sa ºi
lucrarea Sa. Fiul lui Dumnezeu S-a
întrupat pentru a desfiinþa prãpastia dintre
cer ºi pãmânt, dintre sãrbãtoare ºi cei
care sãrbãtoresc.  Fiul lui Dumnezeu vrea
sã ne cuprindã pe toþi în comuniunea pe
care o are cu Maica Sa. El vrea ca fiecare
din noi sã ne facem fii ai Maicii Sale ºi

fraþi ai Sãi, de aceea ne-a ºi lãsat aceastã
promisiune: „Oricine va face voia lui
Dumnezeu, acesta este fratele Meu ºi
sora Mea ºi mama Mea” (Marcu 3, 35).

Buna Vestire este o sãrbãtoare care
încã nu s-a încheiat. Dumnezeu vrea ca
minunea ºi lucrarea ei sã se înfiripe ºi
sã se statorniceascã în viaþa tuturor celor
care sãrbãtoresc. „...Cãindu-ne din suflet
p e n t r u fãrãdelegi le

noastre... Îl zãmislim pe El nu în chip
trupesc, aºa cum L-a zãmislit Fecioara
de Dumnezeu Nãscãtoare, ci în chip
duhovnicesc; ªi-L avem în inimile
noastre pe Însuºi Acela pe Care L-a
zãmislit Preacurata Fecioara... Crezând
din tot sufletul ºi cãindu-ne cu cãldurã,
zãmislim... pe Cuvântul lui Dumnezeu
în sufletele noastre, ca ºi Fecioara,
dacã aducem sufletele noastre ca pe
niºte fecioare curate”.1

Prin curãþie, sfinþenie ºi nevinovãþie
suntem cuprinºi în fecioria universalã a
Maicii Domnului. Curãþia este calea prin
care Dumnezeu intrã în viaþa nostrã, aºa
cum a fost calea prin care ªi-a putut face
locaº în Sf. Fecioarã Maria. Curãþia este
piscul vieþii sufleteºti prin care „ne facem
fii ai Nãscãtoarei de Dumnezeu, maica
Lui, ºi fraþi ai lui Hristos Însuºi” 2. Fãrã
curãþie Dumnezeu nu are cale cãtre inima
noastrã. „În nevinovãþie este deschiderea
totalã a umanului spre Dumnezeu”3.

Cine trãieºte în pãcat, în necurãþie,
în desfrâu, în uºurãtate nu este cinstitor
al Maicii Domnului. Numai curãþia este
puntea prin care rugãciunile noastre ajung
pânã la Maica Domnului ºi harul ei ajunge
pânã la noi. Cine doreºte mântuirea ºi

vrea sã cinsteascã în duh pe Maica
Domnului trebuie sã asculte ºi sã urmeze
statornic îndemnul Sf. Ap. Pavel: „Sã ne
curãþim de toatã întinarea trupului ºi a
duhului, desãvârºind sfinþenia în frica lui
Dumnezeu” (II Cor 7, 1). Fãrã întoarcerea
la Dumnezeu care este începutul curãþiei,
aceastã sãrbãtoare a Maicii Domnului ne
rãmâne strãinã ºi depãrtatã, necunoscutã
ºi acoperitã.

Curãþia adevãratã este rodnicã. Prin
curãþie îl primim pe Dumnezeu în viaþa

noastrã, iar prin virtuþi Îl „naºtem”
pe Dumnezeu. Prin virtuþi Îl

lãsãm pe Dumnezeu sã
trãiascã în noi, sã

manifeste prin noi
bunãtatea Sa, blânde-
þea Sa, rãbdarea Sa,
smerenia Sa, iubirea
Sa. Când faptele bune
sunt împletite cu o
viaþã curatã, au intrare
la Dumnezeu. Fecioa-

rele nebune au fost
alungate afarã pentru cã

nu au fost rodnice,  cu
toate cã erau fecioare (cf. Mat 25, 1-

12). Iar cei ce au fãcut fapte mari ºi
minunate de asemenea vor fi alungaþi din
faþa lui Dumnezeu pentru cã nu au avut o
viaþã curatã, ci au trãit în pãcate (cf. Mat
7, 22-23). Aºadar, nici curãþia fãrã fapte
bune, nici faptele bune fãrã curãþie nu
sunt bineplãcute lui Dumnezeu.

Deºi Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat
odatã în istorie, toþi cei cu simþire creºtinã
cheamã cu dor coborârea Lui în inimi.
Dumnezeu vrea sã dãruiascã tuturora ºi
sã imprime în fiecare sãrbãtoarea. De
aceea El aºteaptã rãspunsul nostru,
deschiderea nostrã deplinã cãtre El.
Maica Domnului vrea sã ne cuprindã pe
toþi în fecioria ºi maternitatea ei. În ziua
de 25 Martie, Dumnezeu vrea sã ne
tâlcuiascã acest meºteºug ceresc ºi sã
ne deprindã cu el. Nu vrei tu sã începi o
astfel de lucrare? Este singurul mod de
trãire care are ca sfârºit viaþa veºnicã.

BUNA VESTIRE – SĂRBĂTOAREA FECIORIEI MATERNE

1Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri
teologice ºi etice, Ediþia a II-a, Ed. Deisis,
Sibiu, 2001, pp. 135-136;
2 Ibidem, p. 138;
3 Preot Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritu-
alitate ºi comuniune în Liturghia Ortodoxã,
EIBMBOR, Bucureºti, 2004, p. 599.

(urmare din p. 1)
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cu pâine ci cu tot cuvântul lui
Dumnezeu.

Deci primul post îl avem de la
Mântuitorul. Apoi þinem posturile
pentru partea lor spiritualã ca ºi pentru
diversificarea mâncãrii. În cursul
sãptãmânii din afara posturilor
miercurea ºi vinerea iarãºi se posteºte.
De ce postim miercurea ºi vinerea?
Miercurea au hotãrât iudeii ca sã-L
rãstigneascã pe Mântuitorul. Iar noi, ca
popor creºtin, pentru cã Mântuitorul a
fãcut aceastã jertfã pentru pãcatele
noastre, postim miercurea. Vinerea de
ce-o postim? Prin faptul cã în aceastã
zi Mântuitorul a fost rãstignit tot pentru
pãcatele noastre. Iatã cã aceste douã
zile au legãturã cu Însuºi Mântuitorul.

Eu m-am trezit în familie cu aceste
posturi frumoase, nemaipomenite. Nu
eram preot. Eram al treilea din
treisprezece, dar pãrinþii mei care erau
creºtini ne-au crescut cu fricã de
Dumnezeu prin lucruri frumoase ºi prin
exemplele lor.

–  Tatã, zice, de-acum este
miercuri, sau vineri ºi nu mâncãm. Apoi
venea Postul Mare. Era sãptãmâna de
dupã Duminica Vameºului ºi a Fariseului.
Dupã ce mâncam o sãptãmânã la rând
carne, întrebam: dar de ce mâncãm noi
aºa? Pãi mâncãm pentru cei care sunt
mai pofticioºi. Dupã aceea, a doua
sãptãmânã, de dupã Duminica Fiului
Risipitor, era vârstatã. Adicã miercuri
ºi vineri erau zile de post. La urmã
venea Sãptãmâna albã Noi copii
întrebam: dar ce este Sãptãmâna albã?
Nu erau cãrþi. Pãi uite acum se mãnâncã
numai lapte, brânzã, ouã ºi peºte. Dar
de ce? Tatã, zice, dupã o mâncare de
carne se obiºnuieºte corpul cu o
mâncare mai uºoarã. ªi dupã aceea zice
tata: de acum tãiem cepul la vin. Dar
de ce îl tãiem? Pãi postim ºi de vin. ªi îl
mai facem cepul la Blagoveºtenie. Nu
ºtiam ce înseamnã. La Buna Vestire
când se dezlega la vin ºi mâncam peºte.

Nu ºtiu de ce dupã 80 de ani fac
o comparaþie: nici un copil de atunci
nu cerea sã mãnânce ouã sau altceva

în post. Nu exista. Era o masã foarte
frumoasã, rotundã cu scãunele ºi
spuneam rugãciunea Tatãl nostru. Ce
frumos era! Dar nu mâncam pe rând.
Aveam pe câte cineva mai mic care
se plângea de foame. Uite acum
facem, mamã, ºi aºa ne þinea pe toþi
pânã era gata mâncarea. Venea apoi
sãrbãtoarea Intrãrii în Ierusalim a
Domnului. Doar la Blagoveºtenie ºi la
Florii se fãceau petreceri, restul nu se
mai fãcea nimic.

În aceastã perioadã, noi aveam
vaci ºi oi ºi pãsãri. Se adunau multe
ouã. Se fãcea o putinã mare de lapte
acru, noi nu mâncam laptele. La sfârºit
era o bucurie când la Paºti veneam ºi
mâncam aceste bunãtãþi, dar tot cu
rânduialã. ªi tare frumoasã ne-a fost
copilãria. Fac o comparaþie acum cu
familiile creºtine de azi. Mãrturisesc
creºtinii noºtri: vine soþia ºi o întreb
dacã posteºte. Eu postesc, pãrinte, dar
soþul nu posteºte. Pãi de ce? Iatã, nu
posteºte. ªi ce faci? Pãi fac mâncare.
Ai un copil? Am. Copilul cu cine þine?
Pãi þine cu taicã-sãu. Ei, acesta nu mai
este post pentru cã nu este unitatea
celor doi pãrinþi. Ei trebuie sã fie de
comun acord ºi cu postul. Vine apoi
necredinþa, vin supãrãrile ºi necazurile
pentru cã noi nu mai þinem aceste
posturi care sunt foarte frumoase.

Postitorii îl au ca exemplu ºi pe
Sfântul Ioan Botezãtorul. El n-a
mâncat carne. Dumnezeu spune cã
sunt tot felul de drãcuºori care chinuie
pe oameni. ªi însuºi faptul de a nu
posti. Dacã am avea credinþã am putea
posti. Orice lucru dacã vrei sã-l faci,
de n-ai credinþã nu-l faci. ªi tot acolo
spune Mântuitorul cã acest soi de draci
ies numai cu post ºi cu rugãciune. Iatã,
Mântuitorul ne îndreaptã.

Vorbeam odatã cu un medic:
Pãrinte, nu ºtiu cine a fãcut postul, fie
Biserica, fie Medicina. Dar dacã ne
gândim aºa cã de la 25 decembrie, când
ieºim din post, omul gospodar taie un
porc, mãnâncã ºi miercurea ºi vinerea
carne, ºi se îngroaºã sângele. Vine
primãvara. Dacã se îngroaºã sângele

ce mai facem? Atunci iatã cã Biserica
a hotãrât sã se posteascã patruzeci de
zile. ªi nu mai mergeau la doctori. Iar
aceºtia sã le spunã: iatã, sã nu mai
mãnânci carne, ci numai supe. ªi
socotesc cã e de mare ajutor postul.

Mai este ºi post negru când nu se
mãnâncã nimic pânã la ora 15, când a
murit Mântuitorul. ªi acesta este un post
binefãcãtor pentru cã Dumnezeu vede
râvna noastrã într-o problemã ºi prin
postire de multe ori se realizeazã niºte
lucruri. Dar eu socotesc cã postul este
un echilibru. Eu îl socotesc ca la o
moarã. Acolo sunt douã pietre. Acele
pietre din când în când trebuie ferecate.
Morarul oprea moara ºi începea sã batã
piatra. Din cauza grãunþelor multe se
înfundau aceste ºãnþuleþe ºi nu mai erau
acei dinþiºori. Dar venea morarul cu
ciocanul ºi fereca piatra. Ei, aºa-i ºi
stomacul nostru. Dacã tot mâncãm
mereu numai mâncãruri grase, trebuie
neapãrat ferecat. Dar noi nu-l mai
ferecãm. ªi dacã nu-l mai ferecãm ne
ducem la doctor.

Mi-amintesc de Postul Crãciunului.
La noi se postea întotdeauna. Nu se tãia
porcul niciodatã înainte de Crãciun, aºa
cum vãd acum. Posteºte omul, dar o
sãptãmânã din post, ultima, a mâncat.
Pãrinte, zice, am mâncat vreo
douã zile. Dar de ce? Pãi am
tãiat porcul ºi am fãcut pomana

POSTUL ªI UNITATEA FAMILIEI
(urmare din p. 1)
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porcului. Mãi omule, zic, ai o
hainã bunã ºi ai tãiat un petic
de acolo. Îi zic iarãºi: dacã ai

mâncat, faci douã sute de mãtãnii ca sã
te împãrtãºeºti. Se duce ºi face canonul
apoi vine ºi se împãrtãºeºte. Al doilea
an vine ºi face tot aºa. Ei, acum nu te
mai împãrtãºesc.

La noi în sat era o tradiþie: fie cã
preotul sau altcineva îi va fi învãþat pe
oameni, porcul nu se tãia niciodatã înainte
de Crãciun. Ci se tãia între Crãciun ºi
Anul Nou când se mãnâncã de-a rândul.

Dupã ce am ajuns preot, având
contact cu creºtinii noºtri, îi întrebam
de post. La ei am aflat cã, dupã ce
postim patruzeci de zile, stomacul se
leneveºte. ªi atunci dacã-i dai direct
mâncare grasã de porc, sigur cã te
îmbolnãveºti. Atunci ce fãceau
creºtinii? Tãiau o pasãre-douã pentru
cele trei zile ale Crãciunului. Astfel se
obiºnuia stomacul cu mâncarea mai
grasã de dupã aceea.

Eu þin foarte mult la post pentru cã
l-am apucat de mici copii. E o problemã
cu tineretul. Mulþi zic: ei, pãrinte, e copil
mic ºi lasã-l sã mãnânce. Oameni buni,
copilul învaþã lucrurile bune de la
început, din cei ºapte ani de-acasã.
Dacã mama ºi tata n-au postit, cum sã
posteascã el? Dacã mama ºi tata nu s-au
închinat la masã, cum sã se închine el?
Am sã vã spun o întâmplare
adevãratã. Într-o familie, mama
mereu spunea copilului: închinã-te,
mamã, la masã? Dupã se ce scula, iar:
închinã-te, mamã! Seara: Închinã-te,
mamã! Dimineaþa: Închinã-te, mamã!
Ei, pânã a crescut mare de gura mamei
mai fãcea el rugãciunea. Se face de
cinci ani. Taicã-sãu tãia lemne afarã.
Copilul îi zise: tatã, aºa-i cã atunci când
voi fi mare n-am sã mã mai închin?

Iubiþi credincioºi, care era situaþia?
Acest copil vedea cã mama îi spunea sã
se închine, dar tatãl lui nu se închina. De
aceea trebuie o mare unitate în familia
creºtinã. Dacã ambii pãrinþi vor posti,
copiii vor iubi postul ºi când vor fi mari.
Dacã au învãþat în cei ºapte ani de acasã
sã se deprindã cu postul ºi cu rugãciunea,
sigur cã vor reuºi sã biruiascã lumea cu
toate ispitele ei de mai târziu.

Dorim tuturor credincioºilor post
uºor ºi bucuria Învierii!

La prima vedere a acestor cuvinte scrise, ni
se poate părea ceva banal, lipsit de importanţă
sau  ceva ce nu are legătură cu noi, cei care
„vedem”. Însă, la prima auzire a lor din gura
cuiva care nu vede cu adevărat, se schimbă puţin
lucrurile.

Să o luăm pe rând. Mai exact, ce vedem noi
în ziua de astăzi cu aceşti doi ochi pe care îi avem?
Ştim cu toţii vorba „ochii sunt oglinda sufletului”,
aceasta din perspectiva celui care ne priveşte în
ochi (din exterior spre interiorul, adâncul nostru).
Putem spune că ceea ce vede celălalt în privirea
noastră, expresia chipului nostru, poate fi
considerat ca fiind amprenta
lăsată de ceea ce gândim,
simţim, am auzit, văzut, făcut
etc., sau ceea ce noi am
„absorbit”/cumulat până în
prezent. Însă judecând din
perspectiva noastră (inte-
rior spre exterior), cred că
acestei situaţii se pretează
mult mai bine cuvintele
„ceea ce vedem, facem,
auzim, vorbim, gândim etc.
reprezintă oglinda sufletului
nostru”. Bineînţeles, aici se
ia in calcul capacitatea
noastră de a alege ce e
folositor de ceea ce e dăunător, capacitatea noastră
de a discerne răul de bine. Nu vreau să intru în
detalii, ci doar să scot în evidenţă faptul că ignorăm
cu totul, şi nu că uităm, să preţuim ceea ce am
primit şi de care răspundem de bună seamă.

Dar în ziua de astăzi, cât de mult mai ţinem
cont de aceste lucruri? „Că nimic nu e mai sfânt,
ca vederea pe pământ!” sunt nişte cuvinte grele
care m-au făcut să reflectez asupra lor şi să trag
concluzia că dacă nu aş fi avut acest dar sfânt de
la Dumnezeu nu ştiu cum ar fi fost pentru mine.
Un dar pe care mulţi dintre noi nu îl mai iau în
seamă. Un dar mai sfânt decât cel de a merge,
de a pipăi, de a vorbi sau de a auzi. Imaginaţi-vă
cum ar fi fost dacă nu aţi fi putut privi un răsărit/
apus de soare sau un câmp plin de flori abia
răsărite când primăvara tocmai a sosit… sau
mai ales pe mama, tata, fraţii sau surorile voastre.
Datorită acestor lucruri vederea este considerată
un dar sfânt. Faceţi o probă ţinând ochii închişi
un minut sau chiar mai multe, încercaţi să vă
deplasaţi şi, în acelaşi timp, să conştientizaţi
consecinţele şi neputinţa absenţei acestui simţ.

Omul care s-a născut orb sau cel care şi-a

„Că nimic nu e mai sfânt
ca vederea pe pământ!”

– cuvinte spre meditaţie –
pierdut vederea pe parcursul vieţii ştie ce
înseamnă a nu vedea; a avea totuşi ochi şi a
nu-i putea folosi oricât de mult ar dori; noi însă
ne putem da seama de acestea doar într-o mică
măsură.

Noi suntem întregi din punct de vedere
trupesc, pe când aceia nu. Dar deşi vedem
trupeşte, sufleteşte nu vedem. Ce vreau să spun
prin aceasta? Faptul că deşi suntem lipsiţi de
infirmităţi, toate simţurile ne funcţionează bine, mereu
credem sau ne facem iluzii că ne lipseşte ceva!
Cealaltă categorie de persoane de care am amintit
(nevăzătorii), din contra: deşi le lipseşte lumina

ochilor, nu îşi doresc nimic
altceva decât pe ea! Dar
vreau să menţionez un lucru:
în cele mai multe cazuri,
aceştia din urmă sunt cu mult
mai bogaţi decât noi prin
aceea că au parte de alţi ochi
şi anume de cei ai minţii sau
ai sufletului cu ajutorul cărora
pot vedea lucruri mai măreţe
decât ceea ce vedem noi. Ei
au grijă şi ce spun, ce aud,
ce simt, ce gândesc. „Văd”
profunzimea lucrurilor, adân-
cesc înţelesurile, descoperă
unele noi, preţuiesc ceea ce

de multe ori noi ignorăm. Spre exemplu: cântecul
păsărilor, căldura soarelui, mireasma unei flori,
simpla discuţie cu celalalt, atingerea firelor de iarbă
etc. Mă întreb, oare de ce e nevoie mai întâi ca
omul să sufere o pierdere şi abia apoi să preţuiască
ceea ce mai are? De ce nu se poate mulţumi de la
bun început cu ceea ce are şi vrea mereu tot mai
mult şi mai mult? Aici avem noi de lucrat. Să ne
punem deseori în locul celor care suferă pentru a
ne trezi conştiinţa punând piedică poftei noastre
de a agonisi şi de a avea cât mai multe şi mărunte
şi pentru a-i compătimi pe ceilalţi, pentru a le fi
alături, pentru a le dărui dragostea, prietenia
noastră pe care sunt sigur ca vor pune mult preţ.

Am intitulat astfel articolul pentru că mi-au
dat de gândit acele cuvinte şi m-au trezit oarecum
la realitate. În urma acestei zguduiri, am aşternut
rândurile de mai sus în speranţa că mesajul pe
care am dorit să-l transmit mai departe va avea
acelaşi efect pe care l-a produs şi mie. „Că nimic
nu e mai sfânt ca vederea pe pământ!”

Andrei STRATULAT
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Ne aflăm în perioada Postului Mare şi
Biserica ne cheamă la pocăinţă... Auzim
adesea cântându-se în aceste zile în
biserici „uşile pocăinţei deschide-mi,
dătătorule de viaţă...”

Pericopele evanghelice care se citesc
în aceste Duminici ne aduc în faţă
exemplu de rugăciune bine primită
înaintea lui Dumnezeu (Vameşul şi fariseul),
exemplu de pocăinţă (Fiul risipitor).

Un exemplu de a ne feri de păcat, un
exemplu de a ne stăpâni poftele trupului şi
un exemplu de judecată orbită de păcat îl
vom citi în rândurile care urmează...

ISTORIA SUSANEI

„În Babilon locuia un om care se
numea Ioachim. El şi-a luat  femeie, al cărei
nume era Susana, foarte frumoasă şi cu
frică de Dumnezeu – căci părinţii ei, drepţi
fiind, îşi învăţaseră fiica după legea lui
Moise.

Ioachim era foarte bogat şi avea o
frumoasă grădină chiar alături de casă. La
el se adunau Iudeii căci el se bucura de
cinste mai mult decât toţi ceilalţi.

În anul acela au fost rânduiţi să fie
judecători doi bătrâni din popor... Aceştia
rămâneau în casa lui Ioachim iar la ei
veneau toţi cei care aveau vreo pricină de
judecat. Când poporul pleca, la amiază,
atunci ieşea şi Susana să se plimbe în
grădina soţului ei. Iar cei doi bătrâni o
vedeau în fiecare zi ieşind şi plimbându-se;
aşa li s-a aprins pofta după ea... Gândul li
s-a răzvrătit iar ochii li s-au întors în aşa fel
încât să nu vadă cerul şi nici să-şi
amintească de judecăţile cele drepte...”

Apoi, amândoi, în înţelegere au pus la
cale o vreme când ar putea s-o afle singură.

 „Şi a fost că în timp ce ei pândeau o zi
prielnică, ea a intrat, ca de obicei, însoţită
de două fete şi a dorit să se scalde în
grădină, că era foarte cald. Şi nimeni nu
mai era acolo în afară de cei doi bătrâni
care se ascunseseră şi o pândeau. Iar ea
le-a zis fetelor: „Aduceţi-mi ulei şi săpun şi
închideţi porţile grădinii că vreau să mă
îmbăiez.” Iar ele au făcut aşa cum li se

„MAI BINE SÃ MOR
DECÂT SÃ PÃCÃTUIESC  ÎNAINTEA DOMNULUI”

spusese şi au plecat. Iar dacă fetele au
ieşit, cei doi bătrâni s-au ridicat şi au alergat
asupra ei şi au zis: „Iată porţile grădinii sunt
închise, nimeni nu ne poate vedea, iar noi
suntem aprinşi de dragoste pentru tine;
aşadar, binevoieşte să te culci cu noi; iar
dacă nu, vom aduce mărturie împotriva ta,
cum că aici, cu tine, era un tânăr şi că de
aceea le-ai trimis pe fete să plece de lângă
tine.” Atunci Susana a suspinat şi a zis:

„Strâmtorată sunt din toate părţile; că
de voi face acest lucru, asta înseamnă
moarte; iar dacă nu-l voi face, nu voi putea
să scap din mâinile voastre; dar mai bine-mi
este să nu fac şi să cad în mâinile voastre
decât să păcătuiesc în faţa Domnului”.

Şi a strigat Susana cu glas mare; dar şi
cei doi bătrâni au strigat împotriva ei; iar unul
din ei a alergat şi a deschis porţile grădinii.

Când cei din casă au auzit strigătul
din grădină, au alergat înlăuntru pe uşa
lăturalnică, să vadă ce  s-a întâmplat. Iar
după ce bătrânii au spus ce aveau de spus,
tare s-au ruşinat slugile, căci niciodată nu
se vorbise aşa ceva despre Susana.

Şi a doua zi când poporul era adunat
la Ioachim, fiind de faţă şi cei doi bătrâni,
au chemat-o şi pe Susana ca s-o dea
morţii... Iar ea a venit cu copiii şi cu toate
rudele ei şi toţi cei care o ştiau plângeau.

„Susana era o femeie de mare
gingăşie şi tare mândră la vedere.”

Plângând şi-a ridicat ochii spre cer,
căci inima ei nădăjduia în Domnul. Cei
doi au acuzat-o cum că ar fi văzut-o cu un
tânăr cu care ea s-a culcat, şi că acesta a
fugit. Adunarea le-a dat lor crezare ca unora
„ce erau bătrâni şi judecători ai poporului”
şi au osândit-o la moarte.

Atunci Susana a strigat cu glas mare
şi a zis: „Dumnezeule Cel Veşnic, Tu, Cel
ce le ştii pe cele ascunse, Tu, Care
cunoşti toate lucrurile mai înainte ca
ele să fi fost făcute, Tu ştii că au
născocit mărturie  mincinoasă împo-
triva mea; şi, iată, eu urmez să mor fără să
fi făcut nimic din ceea ce oamenii aceştia
au scornit împotriva mea...”

Iar Domnul i-a auzit glasul. Şi, în
timp ce o duceau la moarte, Dumnezeu a

trezit duhul cel sfânt al unui tânăr cu
numele de Daniil; iar acesta a strigat cu
glas mare: „Curat sunt eu de sângele
acesta!” Atunci, întreg poporul s-a întors cu
faţa către el şi a zis: „Ce înseamnă cuvintele
acestea pe care le-ai spus?” Iar el, stând
în mijlocul lor, le-a zis: „Oare atât de nebuni
sunteţi voi... (...) să osândiţi pe această fiică
fără cercetare şi fără să fi cunoscut
adevărul?”

S-au întors cu toţii la judecată şi Daniil
a grăit: „Pe aceştia doi despărţiţi-i unul de
celălalt, iar eu îi voi cerceta.” Chemând pe
unul dintre ei l-a întrebat: „Acum, dacă tu ai
văzut-o, spune-mi: sub care copac i-ai văzut
pe ei împreună?” Iar el a zis: „sub
mesteacăn.” Daniil a zis: „Foarte bine ai
minţit asupra capului tău.” Chemându-l pe
cel de-al doilea i-a pus aceeaşi întrebare.
Răspunsul acestuia a fost: „sub arţar”. Atunci
toată adunarea a strigat cu glas mare şi L-a
binecuvântat pe Dumnezeu, Care îi scapă
pe cei ce nădăjduiesc în El .

Cei doi judecători nedrepţi au fost ucişi
aşa cum prevedea legea lui Moise şi aşa
a fost mântuit sângele nevinovat în chiar
ziua aceea.” (Biblia – Istoria Susanei).

Meditând la această istorisire, putem
observa că cei doi osândiţi au încălcat mai
multe porunci dumnezeieşti: „să nu fii
desfrânat; să nu mărturiseşti strâmb
împotriva aproapelui tău; să nu râvneşti la
casa aproapelui tău; să nu râvneşti la
femeia aproapelui tău. (Ieşire 20, 14-17)

Iată cum întunecă păcatul mintea
omului... Oare nu se întâmplă şi în zilele
noastre aşa ceva? Desfrânarea a luat locul
înfrânării, judecăţile nedrepte le întrec pe
cele drepte şi atunci salvarea noastră este
Dumnezeu  prin trimişii Săi, aşa cum
Susana, rezistând păcatului şi judecăţii
nedrepte la care a fost supusă, a fost izbăvită
prin Daniil, trimisul lui Dumnezeu...

Prin credinţă, prin împlinirea
poruncilor şi prin nădejde tare, Dumnezeu
ne trimite şi nouă la timpul potrivit ajutorul
Său, dacă noi avem inimă curată şi
dragoste nemărginită faţă de El.

Preot Constantin GENES
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Ce este rugãciunea? Este o
activitate duhovniceascã zilnicã a
credinciosului la care Sfântul Ioan
Scãrarul distinge trei trepte succesive:

1) începutul rugãciunii  care
constã în îndepãrtarea gândurilor rele,
a celor egoiste, necurate sau legate de
grijile zilnice, adicã posibilitatea
credinciosului de a se concentra ºi de a
reflecta la înþelesul cuvintelor exprimate
prin rugãciune (de menþionat este un
aspect pe care-l recunosc ºi Sfinþii
Pãrinþi, acela cã ºi cei începãtori în a se
ruga, dar ºi cei experimentaþi pot cãdea
pradã unor astfel de gânduri). Chiar de
aceea Sfântul Ioan Scãrarul îi pune în
gardã ºi îi cheamã pe toþi la lupta
neîncetatã cu gândurile tulburãtoare
astfel: „Luptã-te fãrã încetare cu
nestatornicia gândurilor tale, (...) nu fi
trist din pricina împrãºtierii gândurilor,
ci fii curajos ºi þine spiritul treaz ºi atent,
cãci numai un înger poate fi în situaþia
de a nu avea niciodatã gândurile
împrãºtiate!“ (Treapta 4, 92);

 2) miezul rugãciunii  trebuie sã
cuprindã duh, iar gândurile ºi cuvintele
sã izvorascã din duh. În acest timp
credinciosul trebuie sã se concentreze
asupra sensului sau asupra conþinutului
cuvintelor rugãciunii. Astfel trebuie
depãºit momentul rostirii mecanice a
cuvintelor din formularea rugãciunii, iar
pentru acest aspect este nevoie de o
constantã disciplinã a gândirii, care
trebuie pãstratã nu doar la rugãciune, ci
mereu. „Dacã înveþi duhul tãu în mod
constant sã nu se îndepãrteze de la tine,
atunci el va rãmâne la tine chiar ºi la
mâncare“ (Treapta 28, 21). Sãvârºirea
rugãciunii are în vedere durata rugãciunii,
trãirea sentimentului puternic ºi tipul
rugãciunii: durata trebuie sã corespundã
puterii ºi structurii spirituale a celui care
se roagã ºi care, adesea, e bine sã cearã
sfatul duhovnicului, însã ritmul mai alert
se potriveºte începãtorilor în lupta cu
gândurile tulburãtoare, iar cel mai lent e
indicat celor care au ajuns la un anumit
grad de îndemânare în lupta cu „hoþia“

SFÂNTUL IOAN SCÃRARUL –
ÎNVÃÞÃTOR AL RUGÃCIUNII (II)

gândurilor, deoarece tâlcul fiecãrui
cuvânt trebuie ºtiut ºi pãtruns odatã cu
parcurgerea rugãciunii, iar cursul
acesteia sã nu fie întrerupt, ci dus
continuu pânã la sfârºit. Sfântul Ioan
Scãrarul socoteºte cã rugãciunea lui
Iisus, care e foarte scurtã („Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul/
pãcãtoasa!“) este potrivitã pentru toþi
credincioºii, iar sensul – înþeles de
fiecare în parte – sã fie îmbinat cu o
trãire puternicã. Atunci când rugãtorul
simte o „dulceaþã sau o emoþie“ la
rostirea unor cuvinte, atunci se roagã ºi
îngerul pãzitor (28, 11) cu el. Acesta e
drumul cãtre rugãciunea desãvârºitã,
pe care Sfântul Ioan Scãrarul o
considerã „o întoarcere la Domnul, cãci
Sfântul Duh se roagã pentru el ºi în el.
O astfel de rugãciune este o adevãratã
rãmânere în Dumnezeu ºi o unire cu
El“ (Treapta 28, 1).

3) definitivarea rugãciunii se
face treptat, încã de la începutul rostirii
ºi trãirii acesteia, ºi are ca efect
primirea ajutorului harismatic de cãtre
credincios. Acest fapt are loc mai ales

în bisericã, unde are loc rugãciunea
comunitarã, prin mijlocirea cãreia toþi
ne putem împãrtãºi de o viaþã plinã de
har ºi de o pace sufleteascã. Tot Sfântul
Ioan Scãrarul ne îndeamnã astfel: „Fii
prevãzãtor cu tine ºi dupã rugãciune ºi
vei vedea cã ºirurile demonilor biruiþi
de tine te împresoarã!“ (Treapta 20,
19) Dar trebuie sã avem voinþã sã ne
pãstrãm starea de dupã sfârºitul
rugãciunii, cu bogãþia lãuntricã, pentru
care este de folos sã repetãm:
«Doamne, miluieºte-mã!».

Rugãciunea este o modalitate de
transformare lãuntricã, dar ºi a întregii
noastre vieþi, dând naºtere celui mai
durabil rod duhovnicesc, deoarece, la
Judecata de apoi, omul bun, rugãtor ºi
curat cu inima va fi primit în Împãrãþia
lui Dumnezeu.

Sã amintim ºi roadele rugãciunii
adevãrate, ca o cununã de calitãþi ce
întãresc sufletul omului ºi îl fac
bineplãcut lui Dumnezeu: „temelia Pãcii,
împãcarea cu Dumnezeu, dobândirea
iertãrii pãcatelor, pod pe care se trece
deasupra ispitelor, zid care scuteºte de
supãrãri, sfãrâmarea gâlcevii, izvor de
virtuþi, temelia împotriva îndoielii, semn
al nãdejdii, nimicirea întristãrii, potolirea
mâniei, oglinda creºterii duhovniceºti,
cheia bunei sporiri, descoperirea
constituþiei duhovniceºti, chezãºia
rãsplãþii viitoare ºi semn al mãreþiei.
Pentru adevãratul credincios rugãciunea
este Judecata de apoi“. (28, 1)

Dumnezeu ne primeºte rugãciunea
ºi ne ajutã, fãrã sã ºtim, ca rugãciunea
noastrã sã devinã desãvârºitã. De
aceea Sfântul Ioan Scãrarul ne
sfãtuieºte iarãºi în scrierea sa astfel:
„Nu te speria, chiar de cazi în fiecare zi
pe calea lui Dumnezeu, rãmâi curajos
ºi neclintit ºi îngerul Domnului îþi va
recunoaºte rãbdarea.“ (5, 30) (...) „Fii
stãruitor în toate, ºi Însuºi Dumnezeu
va fi învãþãtorul tãu în rugãciune ºi-þi va
binecuvânta lucrarea!“ (28, 64)

Preot Cristian MAZILU

Dacă vrei să te rogi, ai trebuinţă
de Dumnezeu, Care dă rugăciune

celui ce se roagă. Prin urmare,
cheamă-L pe El, zicând:

«Sfinţească-se Numele Tău, vie
Împărăţia ta», adică Duhul Sfânt
şi Fiul Tău, Cel Unul Născut. Căci
aşa ne-a învăţat, zicând: «În Duh

şi în Adevăr se cade să ne
închinăm Tatălui». Cel ce se

roagă în Duh şi în Adevăr nu-L
mai preamăreşte pe Ziditor din
făpturi, ci-L preamăreşte din El
Însuşi. Dacă eşti teolog (dacă te

ocupi cu contemplarea lui
Dumnezeu), roagă-te cu adevărat;
şi dacă te rogi cu adevărat, eşti

teolog (Evagrie Monahul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 112).
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În urmã cu 93 de ani, la 27 martie/
9 aprilie 1918, s-a produs ºi s-a
consemnat unul dintre cele mai
importante evenimente  din istoria atât
de încercatului popor român care,
împotriva tuturor vicisitudinilor pe care
le-a avut de suportat, a strãbãtut cu
abilitate, dârzenie, optimism ºi credinþã
într-un destin favorabil, toate etapele
devenirii sale nutrind în continuare
speranþa dãinuirii pe care o meritã.

Ne propunem cu acest prilej sã
readucem în memoria celor pentru care
istoria neamului românesc mai prezintã
încã interes, mãreaþa înfãptuire de la 27
martie 1918, care a contribuit
substanþial la reîntregirea Þãrii pentru
existenþa cãreia s-au sacrificat
nenumãrate generaþii de români patrioþi
conºtienþi de menirea ºi de datoria
sacrã ce le revenea de a lãsa moºtenire
urmaºilor o vatrã strãbunã, o patrie, o
limbã, o zestre geneticã sãnãtoasã, o
credinþã ºi o nezdruncinatã conºtiinþã
a unitãþii de neam.

Faptul cã neamul românesc s-a
nãscut, s-a format ºi ºi-a dus întreaga
existenþã aici, în spaþiul Carpato-
Danubiano-Pontic, la confluenþa de
interese a trei mari imperii (þarist,
habsburgic ºi otoman) i-a prilejuit
nenumãrate necazuri ºi l-a obligat la
numeroase sacrificii de-a lungul
multimilenarei sale istorii.

El a fost mereu supus unor tendinþe
expansioniste, unor numeroase rapturi
teritoriale ºi, nu de puþine ori, unor reale
pericole de dezmembrare ºi desfiinþare.

Una dintre provinciile româneºti
provenite din vechea ºi eroica Dacie,
supuse unor asemenea vitregii este ºi
Moldova asupra cãreia s-au îndreptat
deseori cele mai feroce acþiuni
expansioniste culminând cu anexarea
de cãtre Rusia în anul 1812 a teritoriului
dintre Prut ºi Nistru.

Jumãtatea Moldovei dintre Prut,
Nistru, Dunãre (braþul Chilia), Marea
Neagrã ºi partea de nord-est a
Bucovinei a fost denumitã Basarabia în
1812 când a fost anexatã de Rusia.

Înainte de data la care ne-am referit,
s-a numit „Basarabia“ numai o micã
regiune aflatã la nord de Delta Dunãrii

93 de ani de la unirea Basarabiei cu Þara
între Prut, Nistru ºi Marea Neagrã,
cunoscutã ºi sub numele de „Þinutul
Bugeacului“ cu cetãþile Chilia ºi Cetatea
Albã.

Aºa cum consemneazã Mihai
Eminescu într-un studiu consacrat
Basarabiei în anul 1878 „pe la 1370 Mihai
I Basarab care se intitula Despota
Dobroticii, adicã Despotul Dobrogei,
domn al Silistrei ºi al þãrilor tãtãrãºti,
întinsese marginile domniei sale pânã
la Nistru, de-a lungul þãrmurilor Mãrii
Negre cucerind aceste locuri de la tãtari.
Pentru capãtul veacului al patruspre-
zecelea stãpânirea Valahiei asupra
acestor locuri era incontestabilã“.

Aºa s-a nãscut denumirea de
Basarabia. Ea a fost doar o enclavã a
primilor voievozi munteni dincolo de Prut.

Motivul extinderii denumirii de
Basarabia asupra întregii pãrþi a
Moldovei dintre Prut ºi Nistru
(aproximativ 44500 kilometri pãtraþi) a
fost de naturã politicã.

În conformitate cu una din clauzele
Tratatului de la Tilsit din 1808, încheiat
între Napoleon ºi Alexandru I, Rusia se
obliga sã evacueze trupele sale din
Moldova ºi Þara Româneascã. În
descursul tratativelor ulterioare de la
Paris, la sfârºitul anului 1808,
reprezentantul Rusiei a arãtat cã în
Tratat nu se prevede nimic despre
Basarabia ºi a insistat ca ea sã rãmânã
Rusiei interpretând noþiunea de
Basarabia într-un sens mai larg, nu
numai privind Bugeacul, ci întreg
teritoriul cuprins între Nistru ºi Prut.

Pânã la 1912, istoria Basarabiei
este una ºi aceeaºi cu istoria Moldovei
cunoscutã ca stat de sine stãtãtor între
Carpaþi ºi Nistru pânã la Dunãre ºi
Marea Neagrã, încã de la mijlocul
secolului al XIV-lea ºi a cãrei parte
integrantã era.

În urma Rãzboiului ruso-turc din
1806-1812 pentru supremaþia în bazinul
Mãrii Negre ºi al Dunãrii, cu toate cã
Poarta Otomanã se angajase sã nu
permitã înstrãinarea nici unei pãrþi din
pãmântul Moldovei, iar Rusia afirma cã
va respecta ºi va ajuta menþinerea
integritãþii teritoriale a Moldovei, la 16
mai 1812, cele douã imperii au încheiat

Tratatul de la Bucureºti prin care Moldova
dintre Prut ºi Nistru a fost trecutã în
stãpânirea Rusiei precizându-se:

4… „frontiera între cele douã puteri
sã fie formatã pe râul Prut, de acolo de
unde el intrã în Moldova pânã la
vãrsarea sa în Dunãre, de aici pe malul
stâng al fluviului menþionat pânã la Chilia
ºi vãrsarea acestuia în Marea Neagrã.“
„Înalta Poartã Otomanã renunþã ºi predã
þarului Rusiei teritoriul situat la malul
stâng al Prutului cu toate fortificaþiile,
cu toate oraºele ºi locuinþele care se
gãsesc în aceastã parte, inclusiv
jumãtatea din râul Prut care constituie
frontiera între cele douã monarhii“.

S-a consemnat în acest fel un abuz
din partea Turciei care nu putea ceda în
1812 ceea ce nu-i aparþinuse, pentru cã
Poarta Otomanã nu a fost niciodatã
suveranã asupra Þãrilor Române aºa
cum ea însãºi a recunoscut când, la
Carlovitz, presatã de polonezi sã le
cedeze Moldo-Vlahia le-a rãspuns cã nu
are dreptul „a face vreo concesiune
teritorialã“ deoarece «Capitulaþiile» nu-i
conferã decât un drept de supremaþie.
„Prin aceastã concesie“ aºa cum scria
Nicolae Titulescu în 1939, „Turcia a violat
pur ºi simplu contractul sãu de vasalitate
ºi Rusia a devenit complicele violãrii unui
contract de drept internaþional“.

Ocuparea pãrþii rãsãritene a Moldovei
a fost primitã cu ostilitate de populaþie.
Numeroase familii au emigrat în partea
de vest a Moldovei, iar la sfârºitul anului
1812 fuga þãranilor români a cãpãtat un
caracter de masã determinând autoritãþile
ruseºti sã închidã graniþa la Prut. La
ocuparea ei, Basarabia a fost declaratã
autonomã, limba românã continuând sã
fie folositã în administraþie alãturi de limba
rusã. În 1928, autonomia Basarabiei a
fost anulatã, provincia depinzând direct
de organele centrale de la Petersburg,
iar limba românã a fost exclusã din
administraþie. În pofida politicii de
rusificare ºi de coloniozare a teritoriului
Basarabiei cu populaþie de alte
naþionalitãþi, elementul românesc
autohton a fost în permanenþã majoritar.

În cursul secolului de
captivitate rusã, Basarabia a
constituit mereu o unitate

General (r) Dr. Vasile Jenicã APOSTOL
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politicã distinctã în cadrul
Imperiului þarist. În ciuda
politicii antiromâneºti de

rusificare forþatã a provinciei ºi în ciuda
stãrii culturale înapoiate determinate de
guvernul imperial, masa compactã a
majoritãþii locuitorilor Basarabiei ºi-a
pãstrat cu persistenþã caracterul ei
naþional moldovean ºi, în consecinþã,
român.

În ciuda numeroaselor persecuþii,
conºtiinþa unitãþii româneºti nu a putut
fi înfrântã în sufletul poporului român din
Basarabia ºi s-a manifestat într-o
manierã strãlucitã în etapa în care
opresiunea a început sã slãbeascã.

Pe timpul evenimentelor revoluþiei ruse
din 1917, în Basarabia era acelaºi popor
român care locuia provincia ºi în 1812.

Prãbuºirea imperiului þarist a avut
ca rezultat ºi emanciparea naþiunilor
care trãiau în hotarele sale. În paralel
cu miºcarea pentru libertate naþionalã
din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania
ºi Polonia, s-a produs ºi în sânul
poporului român din Basarabia o
vibrantã miºcare naþional-revoluþionarã.

Congresul Ostaºilor Basarabeni
întrunit la Chiºinãu în octombrie 1917 a
decis ºi proclamat „autonomia teritorialã
ºi politicã a Basarabiei“ ºi a hotãrât
constituirea pe baze democratice a unei
Adunãri Naþionale – Sfatul Þãrii – cu
atribuþiuni de Adunare Naþionalã
Constituantã ºi Legislativã. Sfatul Þãrii era
alcãtuit din 120 de deputaþi dintre care
44 deputaþi militari (ofiþeri ºi subofiþeri
basarabeni), 31 deputaþi ai þãranilor, 4
deputaþi ai Partidului Naþional
Moldovenesc, 8 deputaþi ucraineni, 7
evrei, 2 gãgãuzi, 2 bulgari, 2 germani, 7
deputaþi trimiºi de consiliile comunale ºi
orãºeneºti ºi 13 deputaþi ai altor
naþionalitãþi. La 2 decembrie 1917, Sfatul
Þãrii a proclamat Basarabia „Republicã
Democraticã Federativã Moldoveneascã“
ºi a ales primul guvern al acestei provincii
numit „Sfatul Directorilor“.

Dupã aproape douã luni, la 24
ianuarie 1918, ziua aniversarã a Unirii
Moldovei cu Þara Românerascã în urmã
cu 59 de ani, Sfatul Þãrii a proclamat
cu unanimitate de voturi independenþa
Republicii Moldoveneºti.

La 27 martie 1918, Consiliul
Naþional al Basarabiei, pe baza hotãrârii
Sfatului Þãrii, a votat unirea cu România,
emiþând urmãtoarea declaraþie oficialã:

„În numele poporului Basarabiei,
Sfatul Þãrii declarã:

Republica Democraticã Moldove-
neascã (Basarabia) în hotarele ei dintre
Prut, Nistru, Marea Neagrã ºi vechile
graniþe cu Austria, ruptã de Rusia acum
o sutã ºi mai bine de ani din trupul vechii
Moldove, în puterea dreptului istoric ºi
dreptului de neam, pe baza principiului
cã noroadele singure sã-ºi hotãrascã
soarta lor, de azi înainte ºi pentru
totdeauna se uneºte cu mamã-sa
România. Aceastã unire se face pe
urmãtoarele baze:

1. Sfatul Þãrii actual rãmâne mai
departe pentru rezolvarea ºi realizarea
reformei agrare dupã nevoile ºi cererile
norodului; aceste hotãrâri se vor
recunoaºte de guvernul român.

2. Basarabia îºi pãstreazã
autonomia provincialã, având un Sfat al
Þãrii (Dietã), ales pe viitor prin vot
universal, egal, direct ºi secret, cu un
organ împlinitor ºi administraþie proprie.

3. Competinþa Sfatului Þãrii este: a).
votarea bugetelor locale; b). controlul
tuturor organelor zemstvelor ºi oraºelor;
c). numirea tuturor funcþionarilor
administraþiei locale prin organul sãu
împlinitor iar funcþionarii înalþi sunt întãriþi
de guvern.

4. Recrutarea armatei se va face în
principiu pe baze teritoriale.

5. Legile în vigoare ºi organizaþia
localã (zemstve ºi oraºe) rãmân în putere
ºi vor putea fi schimbate de parlamentul
român numai dupã ce vor lua parte la
lucrãrile lui ºi reprezentanþii Basarabiei.

6. Respectarea drepturilor
minoritãþilor din Basarabia.

7. Doi reprezentanþi ai Basarabiei
vor intra în Consiliul de Miniºtri român,
acum desemnaþi de actualul Sfat al
Þãrii, iar pe viitor luaþi din sânul
reprezentanþilor Basarabiei din
parlamentul român.

8. Basarabia va trimite în
parlamentul român un numãr de
reprezentanþi proporþional cu populaþia,
aleºi pe baza votului universal, egal,
direct ºi secret.

9. Toate alegerile din Basarabia
pentru voloste, sate, oraºe, zemstve ºi
parlament se vor face pe baza votului
universal, egal, secret ºi direct.

10. Libertatea personalã, libertatea
tiparului, a credinþei, a cuvântului, a
adunãrilor ºi toate libertãþile obºteºti vor
fi garantate prin Constituþie.

11. Toate cãlcãrile de legi fãcute din
motive politice în vremurile tulburi ale
prefacerii din urmã sunt amnistiate.

Basarabia unindu-se ca fiicã cu
mamã-sa România, parlamentul român
va hotãrî convocarea neîntârziatã a
Constituantei în care vor intra
proporþional cu populaþia ºi reprezen-
tanþi i  Basarabiei, aleºi prin vot
universal, egal, direct ºi secret spre a
hotãrî împreunã cu toþii înscrierea în
Constituþie a principiilor ºi garanþiilor
de mai sus.

Trãiascã unirea Basarabiei cu
România de-a pururi ºi totdeauna!“

Preºedintele Sfatului Þãrii, I. Inculeþ
Secretarul Sfatului Þãrii,

I. Buzdugan
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Din cei 138 de deputaþi, 86
au votat pentru unire, 3 au votat

contra, 36 s-au abþinut, iar 13 au
absentat.

Din cei 36 care s-au abþinut, 26
aparþineau elementelor strãine de
Basarabia, cei mai mulþi fiind trimiºi de
guvernul þarist ca profesori la ºcoli
secundare, precum ºi deputaþii
ucrainieni, bulgari ºi germani.

Opinia publicã din întreaga þarã a
primit cu bucurie vestea despre decizia
de o cardinalã însemnãtate adoptatã la
Chiºinãu.

În aceeaºi zi, preºedintele
Consiliului de Miniºtri al României, A.
Marghiloman, supune aprobãrii Regelui
Ferdinand proiectul de decret pentru
promulgarea votului Sfatului Þãrii din
Basarabia, iar acesta semneazã
decretul pe care-l redãm în continuare:

„FERDINAND I,
Prin graþia lui Dumnezeu ºi

voinþa naþionalã, Rege al României,
La toþi de faþã ºi viitori, sãnãtate:
Sfatul Þãrei din Basarabia, în

ºedinþa lui de la 27 Martie (9 Aprilie)
1918 votând, prin 86 voturi pentru,
contra 3, fiind ºi 36 abþineri,
urmãtoarea rezoluþiune:

«În numele Poporului Basarabiei
Sfatul Þãrei declarã:

Republica Democraticã Moldo-
veneascã (Basarabia) în hotarele ei
dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea

Neagrã ºi vechile graniþe cu Austria,
ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai
bine de ani din trupul vechei
Moldovei, în puterea dreptului
istoric ºi dreptului de neam, pe
baza principiului cã noroadele
singure sã-ºi hotãrascã soarta lor,
de azi înainte ºi pentru totd’auna
se uneºte cu Mama Sa România.

ªi Prezidentul Consiliului nostru
de Miniºtri declarând cã: În numele
poporului român ºi al Regelui Lui
M.S. Ferdinand I al României, ia act
de acest vot qvasi unanim ºi declarã
la rândul Lui Basarabia unitã cu
România de veci, una ºi indivizibilã.

Promulgãm acest vot ºi aceastã
declaraþie ºi ordonãm sã fie investit
cu sigiliul Statului ºi publicat în
Monitorul Oficial.

Dat în Iaºi, la 9 Aprilie 1918
FERDINAND I

Preºedintele Consiliului
de Miniºtri
A. Marghiloman

                   Ministru de Justiþie
                         D. Dobrescu

No. 842

Atitudinea Italiei, Franþei, Marii
Britanii ºi Japoniei faþã de unirea
Basarabiei cu patria mamã a fost una
categoric aprobativã ºi, ca urmare, þãrile

menþionate au semnat la 20 octombrie
1918, la Paris, în calitate de principale
aliate ale României în timpul rãzboiului,
Tratatul referitor la Basarabia prin care
se recunoºtea unirea ºi întinderea
suveranitãþii româneºti asupra
Basarabiei.

Tratatul a fost apoi ratificat de toate
puterile semnatare cu excepþia Japoniei.

Problema unui acord între România
ºi Uniunea Sovieticã în privinþa
Basarabiei a evoluat însã într-un sens
defavorabil,  sovieticii condamnând
energic acest act legitim lansând
afirmaþia cã România se comportã ca
o putere imperialistã. Ulterior ,
diplomaþia sovieticã a înãsprit tonul
susþinând cã Sfatul Þãrii nu ar fi fost
destul de reprezentativ deoarece clasa
muncitoare ºi þãrãnimea nu au fost
consultate ºi, în consecinþã, poporul nu
ºi-ar fi spus cuvântul.

Diplomaþia românã a fãcut mari
eforturi pentru ca relaþiile cu noul stat
sã fie adus pe un fãgaº normal, dar în
mãsura în care noua organizare a
statului sovietic se consolida, se
accentuau la conducerea lui vechile
aspiraþii ruseºti de expansiune ºi, mai
ales, vechea politicã de penetrare în
sud-estul Europei.

Sigurã pe dreptatea cauzei sale,
România unitã în 1918, a întreprins fãrã
ºovãire ample acþiuni de dezvoltare a
provinciei basarabene din toate
punctele de vedere.

Vin azi pe drumul pietruit
Cu rugãciunea sfinþilor martiri din închisori
Acelora ce astãzi fac minuni
Lãsându-ne în suflete comori.

În cer e scrisã-n sânge suferinþa
ªi truda lor întru Hristos
Azi, Doamne, mi-ai plinit dorinþa
Sã pot vãrsa o lacrimã pios.

Sunteþi acum în lumea sideralã
În pacea Domnului ce voi aþi moºtenit

Pelerinaj la Aiud
Nãdejde-avem cã nu veþi fi pe-afarã
Când va nãlþa pe cel neprihãnit.

E liniºte adâncã ºi glasul vi s-a stins,
Din zid rãzbate plânset de sihaºtri
Rãsunã tainic „Ruga Rugului Aprins“
A bunului pãrinte Daniil din aºtri.

Candele-n ceruri ºi ochi înlãcrimaþi
Ce-au curs în suferinþã ºi iubire
Aþi scris cuvânt: „Sã nu îi blestemaþi!“
Pe cei ce v-au condus spre nemurire.

Zânica MIHAI
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

File de istorie a luptei anticomuniste
pe valea Slănicului

Grupaj realizat de preot Cătălin ILIE, Parohia Slănic Moldova

Lupta implicã folosirea unor arme.
În campania de Est a Armatei Române
din perioada 1941-1944, privitã ca o
cruciadã împotriva ateismului comunist,
s-au folosit arme de foc dar ºi „arme”
spirituale ca refacerea, resfinþirea
bisericilor ºi reîncreºtinarea populaþiei.
Scrisorile trimise de Armatã vãduvelor
de rãzboi vorbeau de moartea eroicã a
soþilor pentru „dezrobirea creºtinãtãþii
de sub jugul roºu ”. Conºtienþi cã lupta
anticomunistã este dusã împotriva unui
duºman anticreºtin, locuitorii de pe
valea Slãnicului au folosit aceleaºi arme
cu cele folosite împotriva diavolului:
rugãciunile ºi practicile Bisericii.

Articolele ziditoare de suflet ale
pãrintelui Neculai Munteanu Muntmarg,
ridicarea celor douã biserici de cãtre
pãrintele Clement Filimon ºi plecarea
lui pe front în 1941, rugãciunile pãrintelui
Dumitru Gâdinceanu din biserica pãzitã
de joaca improvizatã a copiilor în timpul
ocupaþiei ruseºti, sunt adevãrate ziduri
de apãrare a sufletului românesc pe
aceste meleaguri.

O imagine deosebit de grãitoare mi-a
fost prezentatã de Elena Botezatu,
femeie de 79 de ani: ruºii îi prindeau pe
nemþi ºi îi executau mai sus de bisericã,
în pãdure. Unul dintre nemþi a fugit din
coloanã prin cimitir dar a fost urmãrit ºi
ajuns în pârâul Sãratului. Într-un gest
disperat, neamþul a scos fotografia unor
copilaºi cu speranþa cã va fi salvat de
aceastã minimã afirmare a persoanei,
ca tatã iubitor, în faþa criminalilor
depersonalizaþi de comunism. Acum ne
întâlnim cu frumuseþea gestului
anticomunist al cerdãcenilor credincioºi
care l-au îngropat pe soldatul neamþ ºi
i-au tãmâiat mormântul 40 de zile ca
unui ortodox. Cel ucis este Martirul –
Persoanã pentru cã a murit de glonþul
comunist.

Anicuþa Trincã din Cerdac (nãscutã
1941) face parte din prima generaþie de
pionieri comuniºti. Ea povesteºte cã în
ziua când s-a întors de la ºcoalã cu
pânza roºie la gât oamenii satului
ziceau: „v-au pus zgardã sau cãluº
roºu?”. Aceste cuvinte spun totul

despre rezistenþa anticomunistã din
sufletele celor care conºtientizau
înrobirea ce va urma.

Preoþii ºi lupta anticomunistã

Pãrintele Neculai Munteanu
Muntmarg, preot la Slãnic Moldova în
perioada 1923-1928 a luat atitudine faþã
de noua ideologie bolºevicã a
puternicului vecin URSS, fondat în
1922. Este secretar de redacþie la ziarul
Bacãul în perioada 5 ian. – 18 mai

1925. În articolele „Cãtre abonaþii ºi
cititorii noºtri” ºi „Ce vrem?”, din 22 dec.
1924, N. C. Muntmarg dã noi precizãri
cu privire la preocupãrile ºi orientarea
ziarului. Iscãleºte materiale din prima
serie a ziarului dar ºi din a II-a ºi a III-a.
A publicat ºi în ziarul Moldova. Este
unul dintre cei mai fervenþi colaboratori
ai ziarului Curentul Bacãului. Publicã
ºi la Glasul nostru. Din cuprinsul
primului numãr: „Spre un drum cultural”
de N. C. Munteanu Muntmarg. Vezi
Gheorghe Pãtrar,  Publicaþiile
periodice bãcãuane (1867 – 1967),
Bibliografie monograficã, Biblioteca
Municipalã Bacãu. A scris ºi publicat o
serie de broºuri cu pronunþat caracter
anticomunist: „Calea crucii – calea lui
Iisus”, „Pânã când veþi iubi
deºertãciunea?”, Sibiu, Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane, 1940, „Vino

la Iisus!”, Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, Sibiu 1941 etc.

Preot Clement Filimon. Pentru a
înþelege timpurile în care pãrintele
Clement ºi-a desfãºurat misiunea
redãm câteva fragmente din cuvântãrile
þinute cu ocazia sfinþirii bisericii din
Slãnic Moldova în anul 1929: „Trãim într-un
haos de idei ºi sentimente disperate,
fie religioase, fie nãzuinþi de îmbogãþire
de vanitate. Trãim într-un haos de
inconºtienþã, trãim într-un haos de
parveniþi inculþi, trãim într-un
indiferentism religios cãtre Biserica
Ortodoxã. Nici chiar oamenii politici n-
au pus un interes mai mare întru
apãrarea religiei strãmoºeºti”
(Cuvântarea D-lui Gheorghe Sion). Pr.
Prof. Al. Georgescu din Brãila continuã:
„Ca în aceste timpuri de cras
materialism  ºi feroce egoism,
indiferentism ºi scepticism sã sacrifici
câteva milioane pentru bisericã ºi opere

de binefaceri înseamnã sã ai o lepãdare
de sine, în gradul cel mai înalt, care nu
poate fi fructul decât unei convingeri ºi
dragoste curat creºtineºti.” Dincolo de
tonul festivist al acestor cuvântãri
observãm aceeaºi îngrijorare
faþã de indiferenþa religioasã
a credincioºilor ºi la Preotul

Pr. Neculai Munteanu Muntmarg
cu presbitera Maria

Pr. Clement Filimon
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File de istorie a luptei anticomuniste...
Paroh Clement Filimon: „Fapta
caritabilã a soþilor Axente ºi
Maria Pandrea, se vede azi

mai strãlucitã, în veacul al XX-lea, în care
indeferentismul ºi materialismul îºi
aratã capul” (aceste fragmente au fost
luate din broºura tipãritã cu ocazia
sfinþirii bisericii din Slãnic la 15 august
1929).

Deºi comunismul era la o distanþã
de 15 ani în viitor, condiþiile favorabile
instalãrii lui se vãd din plin în societatea
anului 1929. Cu toate acestea, pãrintele
Filimon a învins greutãþile vremurilor ºi
ridicã douã biserici pe valea Slãnicului.
Imboldul luptei anticomuniste îl
determinã sã plece pe frontul
antibolºevic, ca preot militar, în anul
1941.

Dupã abdicarea regelui Carol al II-lea
(5 sept 1940), în timpul regimului
legionaro-antonescian, a fost primar la
Slãnic Moldova, vestitul preot ortodox
ºi luptãtor anticomunist Nicolae
Grebenea , care dupã instaurarea
dictaturii lui Antonescu, în februarie
1942, a fost arestat, judecat ºi
condamnat la 25 de ani de muncã
silnicã (din care a executat 23). A
publicat „Amintiri din întuneric”, mai
multe ediþii, Editura Scara.

Dumitru Ioan Gâdinceanu, preot
la Slãnic în perioada rãzboiului (1941-
1950) a vãzut ciuma roºie venind peste
credincioºii sãi. Nu putem descrie
trãirile pãrintelui când a vãzut biserica
din Slãnic adãpostind caii ruºilor ºi

veºmintele sfâºiate. Umbla civil, dormea
în clopotniþa bisericii din Cerdac, fãcea
slujbele pe unde putea ºi nu odatã a
fost în pericol de a fi împuºcat de
invadatorii care cercetau mâinile
oamenilor ca sã-i descopere pe
„chiaburi” dupã absenþa bãtãturilor.

Pr. Cãpitan Gheorghe Albu .
Dupã rãzboi a sosit la Slãnic pãrintele
Albu (1950-1956), fost luptãtor în
Batalionul 10 Vânãtori de Munte (una
din cele mai eroice unitãþi militare
române în al Doilea Rãzboi Mondial
care a ajuns sã lupte pânã în Cuban ºi

Caucaz). A fost decorat cu Ordinul
„Coroana României” clasa a V-a cu
spade, fãrã panglicã de Virtute Militarã,
conform ordinului de zi nr. 30/
04.01.1945. Bogata experienþã în lupta
cu bolºevismul din timpul rãzboiului ºi-a
arãtat roadele la Slãnic într-o perioadã
de intensã propagandã comunistã – anii
50. De reþinut cã este singurul preot
care a scris o istorie a parohiei Slãnic
(din care se mai pãstreazã doar câteva
file de manuscris).

Mirenii ºi lupta anticomunistã

Pe valea Slãnicului puºtile rãmase
din al Doilea Rãzboi Mondial au fost
folosite doar pentru braconaj. Un luptãtor
anticomunist cunoscut, a fost
eminentul elev Gheorghe Harapu din
Cerdac arestat de Securitate pentru
convingerile sale, cu doar câteva zile
înainte de a-ºi da Bacalaureatul
(perioada detenþiei: 15.05.1948-

26.12.1951, cf. adeverinþã M.I. 75843/
17.12.1990 ºi sentinþa penalã 804/976
Judecãtoria Piatra Neamþ, condamnat
pentru „uneltire contra ordinii sociale”).
Pe lângã rugãciunile, tãmâierile ºi
formele de rezistenþã interioarã
menþionate, prezentãm douã creaþii
deosebite care au circulat într-un mediu
foarte restrâns. Prima creaþie prezen-
tatã aparþine unui om simplu din Cerdac,
Costicã Gavrilã (1923-2004), fost
luptãtor pe frontul antibolºevic în
Batalionul 18 Vânãtori de Munte:

Trãiascã România Mare
Neam român ce vii din vifor,
Neam ce-ai sângerat din greu
ªi cu pieptul tãu duºmanul,
Tu ai biruit mereu.

Neam viteaz care urcat-ai
Culmea visului tãu sfânt
Dar deºi cu zori pe gene,
Astãzi gemi, cã ieri te-ai frânt.

Uniþi-vã sub trei culori,
Biruinþelor strãbune,
Pune umãr lângã umãr,
Suflet lângã suflet pune.

Sã te faci nãpraznic munte,
Fãr’ de nici o cãrãruie,
Sã nu poatã nici o liftã,
Pe-a lui steiuri sã se suie.

Ci sã cadã fulgerate
În prãpãstii fãrã fund,
Toate liftele spurcate,
Ce-n hãþiºul tãu se-ascund.

Nu privi cu nepãsare
Cum se luptã ticãloºii,
Sã îþi schimbe tricolorul,
Cu-ale lor otrepe roºii.

Ca s-ajungi rob unor haite,
Pe-ale tale plaiuri verzi,
Sã-þi pierzi datinile toate,
Hora doinelor sã-þi pierzi.

De pe sfintele biserici,
Sã-þi arunce crucea jos,
Clopotul sã nu mai sune,
La-nvierea lui Hristos.

O, de mii de ori nemernic,
Ar fi neamul ce sub soare,

Pr. Gheorghe
Albu

Pr. Dumitru Ioan Gâdinceanu
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1,2,3: 18 mai 1944 - înmormântarea

1

1 2

3

S-ar lãsa robit în lanþul
Liftelor cotropitoare.

Fãrã Dumnezeu ºi þarã,
Când sub focul Lui de parã,
Liftele cu zdrenþe roºii,
Vor putea oricând sã piarã.

Dacã nu poþi face astfel,
Neamul meu, de mii de ori,
Mai curând sã vrei sã mori,
Sã-þi primeºti cum meriþi soarta.

Decât rob, sã vezi deasupra
Cârpa steagurilor roºii
ªi s-auzi cum strãnepoþii,
Îºi vor blestema strãmoºii.
(scrisã în anul 1955 pentru a fi

îndemn de luptã împotriva comunismului
ºi unire celor ce vor citi)

A doua creaþie aparþine unui
intelectual, profesor de Limba ºi
Literatura Românã pe valea Slãnicului,
poetul George Befu ºi se numeºte
„Poveste”:

De Paºte mama ne cumpãra noi straie…
ªi-atuncea… focu-n sobã nu-l mai
fãceam cu paie!
ªi… tata se-ngrijea s-avem tain la vite,
Când… nu erau de colþii otãvii priponite!

Biserica cea veche de Denii rãsuna
ªi-n Sãptãmâna Mare tot omul bun era,
Cãci neamuri ºi vecini atuncea
se-mpãcau
ªi, spovediþi la popa, se-iertau
ºi-mpãrtãºeau.

Cu toþi din Trupul Domnului mâncau
ºi Sânge beau
ªi… sufletul prin Postul cel Mare-ºi
curãþau!
Mãtãniile sfinte curgeau înspre þãrânã
ªi toþi credeau cã au pe Dumnezeu
de mânã!

Cãruþele-nvechite, cu roþile-nfundate,
Cãrau prin praf sau gloduri… s-avem
de Paºti bucate!

ªi, noi, copiii, gardul ºi poarta vãruiam,
De Sfântul Gheorghe brazde cu iarbã
aºezam
Pe stâlpii vechi ai porþii de scânduri…
putrezite
ªi… înfigeam în brazde crenguþe de
rãchite!

ªi-n Sãptãmâna Mare, miros de
cozonaci

Se-mprãºtia-n sãtucul cu înfloriþi copaci!
ªi… galben din oleandru lua mama
ºi-i vopsea…
Iar liliacu-n tufe… de Paºte înflorea!

ªi reparau flãcãii ºi scrânciobul din sat
ªi… noi strângeam bãnuþii prin colþ de
internat,
Ne spânzuram trei zile în scrânciobul
zglobiu
ªi ne zgâiam din cer la iureºul cel viu

Stârnit de fete-n hore încinse de flãcãi
ªi-n nãri simþeam mirosul de fân
uscat în clãi…

La Denii ºi Înviere, naiv ne hârjoneam,
Ne picuram cu cearã, cu lumânãri
ne-ardeam…
ªi-ajunºi în cimitir, hârjoana în urmã o
lãsam,
Pe dragile morminte… mici focuri
aprindeam…

La morþii dragi lumina-nvierii împãrþeam,
Cu pace-adâncã-n suflet spre case
apoi porneam!
ªi ne-nchinam de-acuma cu „Hristos
a înviat”,
Pân-ajungeam la ºcoalã, din nou… în
internat.

În prima zi de Paºte, cu ou roº ne
spãlam
ªi-n cana cu ou roºu ºi un bãnuþ
zvârleam!
Când auzeam fanfara la scrânciob
cum rãsunã,
Noi o zbugheam de-acasã, sãrind de
voie bunã…

ªi rãsuna tot satul: „Hristos
a înviat!”…,
Salcâmi… cu meri în floare se luau la
sãrutat.
La cei sãraci dam ouã ºi cozonaci ºi
pascã,
Bunicilor… strigam „Mulþi ani ca sã
trãiascã!”

…”Vin ruuuºiiii”… urlã satul în
Sãptãmâna Mare!

ªi-n întuneric… satul s-a
scufundat pe zare!

În noaptea-aceea tristã, de negru-
Apocalips,

Bunicul… rãmãsese înmãrmurit,
ca-n… gips!

Ne-a luat pe noi în braþe ºi ne-a
trecut pârâul,

Iar mama… se-ncinsese la
pântece cu brâul,

Ca… spaima sã nu facã sã-i sarã
pruncu-afarã,

În noaptea cea de groazã, de iad
ºi de ocarã!…

POVESTEA… mai departe o ºtiþi
voi ca ºi mine!…

De-atunci… nu mai am Paºte ºi
sãrbãtori senine!

La nici o Înviere… Hristos n-a
înviat,

Copilul sfânt din mine… e dus…
ºi l-am uitat!

Nici liliacu-n tufã, ceresc, n-a
înflorit,

Bãtrânul nuc, sãrmanul, de mult a
ºi murit…!

(George Befu,primãvara lui 1976)

În încheiere redãm o poezie din
închisoare, cu autor necunoscut,
apãrutã în volumul antologic „Poezii din
închisori”, culegere de Zahu Panã, Ed.
„Cuvântul românesc”, Canada, 1982.
Poate a fost murmuratã încetiºor, la
vreme de noapte, între zidurile
Penitenciarului de la Tg. Ocna, în acei
ani grei de restriºte pentru poporul
român. Meritã menþionatã ºi aºezatã la
loc de cinste în patrimoniul nostru
cultural.

Cântec de leagãn
Nani, nani frãþior,
noaptea e târzie,
nani, mâinile mã dor
ºi mi-e somn ºi mie.

Nani, mâini subþiri de crin,
ochi de mure coapte,
nani, vin pãrinþii, vin,
poate vin la noapte.

I-au luat rãii-ntr-o searã
ºi i-au dus, sãrmanii,
c-au avut un gând de parã
pentru þarã, nani!

Tata este dus la minã,
mama la-nchisoare.
lapte n-ai avut la cinã,
nani, frãþioare.

Nani, scumpe frãþior,
noaptea e târzie,
nani, mâinile mã dor
ºi mi-e somn ºi mie.
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Þara Sfântã... Ierusalim... un grup
de pelerini coboarã înºiruiþi pe Muntele
Mãslinilor... Betfaghe... Mica
Galilee... Biserica Ruseascã...
Biserica Pater Noster (Tatãl Nostru)...
Dominus Flevit (Domnul Plânge)...
Ghetsimani... Biserica Naþiunilor. Dar
coborârea lor e mai degrabã un urcuº
spre cer; Ghetsimani – grãdina cu
mãslini seculari; aici Domnul S-a rugat
înainte de Patimã; simþim parcã focul
rugii divine... Mai coborâm puþin (sau
„urcãm”) ºi ajungem la Mormântul
Maicii Domnului din Ghetsimani.
Coborâm pe trepte cu emoþie sfântã...
ne întâmpinã icoane ale Maicii
Domnului, icoane fãcãtoare de minuni,
mormântul; jos un pãrinte (român,
târguocnean) – pãrintele Anatolie – ne
vorbeºte, ne povesteºte, ne îmbrã-
þiºeazã; îl sufocãm cu privirea, cu
întrebãrile, cu gândurile. Pãrintele ne
va face un dar pe lângã cel al
binecuvântãrii, dar care ar pãrea
mãrunt, neînsemnat, simbolic: un semn
de carte. Pe o parte a semnului, trei
icoane: icoana Maicii Domnului
Ierusalimiteanca (protectoarea
Ierusalimului), icoana Adormirii Maicii
Domnului ºi icoana cu mormântul
Maicii Domnului. Pe cealaltã parte,
câteva cuvinte ºi un titlu: „Despre
plecarea din aceastã viaþã”. Dar ce
cuvinte! Extraordinare! Sã le lãsãm
însã sã vorbeascã de la sine:

„Ora plecãrii: în fiecare minut
din cele 24 de ore;

Biletele se elibereazã pentru cer,
dar se plãtesc pe pãmânt.

Preþul biletului se plãteºte cu multã
dragoste, rãbdare, lupte ºi jertfe.

Copii mici nu plãtesc bilet
deoarece cãlãtoresc în braþele maicii
Biserica.

Biletul este personal ºi  nu poate
fi transferat altcuiva.

Pasagerii cãlãtoresc fãrã baga-
je: îngerii le-au transportat mai
înainte la destinaþie.

Rânduri pe un semn de carte
Bilet cu întoarcere nu se elibe-

reazã.
Banii nu se transportã deoarece

cãlãtorii îi au depuºi în banca din
ceruri; chitanþele se gãsesc în
mâinile sãracilor.

Rezervarea nu este necesarã:
numele cãlãtorilor sunt cunoscute de
conducãtorul trenului.

Nu se trimite fiecãrui pasager
înºtiinþare despre ora plecãrii, de
aceea trebuie ca toþi sã fim totdeauna
pregãtiþi prin pocãinþã, Spovedanie
ºi Sfânta Împãrtãºanie pentru
cãlãtoria spre veºnicie.”

Într-adevãr, viaþa noastrã pe
pãmânt este un pelerinaj continuu, o
cãlãtorie neîntreruptã spre veºnicia lui
Dumnezeu ºi Împãrãþia Cereascã. Zi
de zi, cãlãtorim spre „Emausul” de sus.
Uneori împovãraþi de „bagaje”, alteori
mai uºuraþi, uneori mergând drept,
alteori sinuos, dar drumul curge spre
aceeaºi destinaþie. De altfel, Sfântul
Apostol Pavel spune: „Cãci nu avem
aici cetate stãtãtoare, ci o cãutãm pe
aceea ce va sã fie” (Evrei XIII, 14).
La fel Fericitul Augustin grãieºte:
„Cugetã cã eºti cãlãtor în lumea

aceasta; nu te lãsa amãgit de ceea ce
vezi, ci priveºte ºi mergi mai departe
ºi cautã de îþi agoniseºte locuinþa acolo
unde vei rãmâne pentru totdeauna –
în veºnicie!”

De aceea, în timpul cãlãtoriei prin
viaþã e bine ca din când în când sã
gãsim rãgazul de a fi cu luare aminte
la drum, cãci se pot ivi multe rãspântii

din care pornesc alte drumuri; dar
numai unul e bun ºi ne conduce la
destinaþia doritã. Siguranþa ºi liniºtea
cãlãtoriei noastre prin viaþã se zidesc
pe înþelegerea ºi conºtientizarea clarã
a destinaþiei spre care mergem. Dacã
ºtim încotro mergem, vom ºti ºi
drumul, altfel suntem în pericolul sã
mergem spre nicãieri. Dar calea o
ºtim, ne-o aratã permanent Cel care
a zis: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi
Viaþa.” (Ioan XIV, 6) Mergând pe
„Calea Hristos” vom ajunge cu
siguranþã la finalul fericit  al
pelerinajului prin viaþã pãmânteascã.

Aºadar, puneþi acest „semn de
carte” la fiecare paginã din cartea inimii
ºi a vieþii pentru a nu rãtãci nicicum de
pe cale!

  Preot Ioan Vasile PANÞÎRU
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De-a lungul timpului am tot
consemnat, în diverse
articole ale revistei

noastre, din vieþile sfinþilor ºi aceasta
din douã motive: în primul rând, pentru
cã în tumultul vieþii cotidiene timpul este
scurt ºi de aceea prezentam doar
concluziile cãrþilor respective; în al
doilea rând, pentru a nu se uita de la ce
nivel de credinþã s-a plecat ºi la ce s-a
ajuns în zilele noastre... Aceasta
deoarece calea-i foarte lungã... Dacã în
trecut creºtinii îºi dãdeau viaþa (de cele
mai multe ori în chinuri groaznice) pentru
Hristos, astãzi îºi dau credinþa de bunã
voie, cu nonºalanþã ºi fãrã remuºcãri...
Uneori o fac cu seninãtate când se
însoarã sau mãritã cu cei de altã
credinþã, pãrãsind-o de bunã voie pe a
lor. ªi li se pare ceva foarte normal,
uitând cu ce preþ ne-au transmis-o
generaþii de-a rândul...

Nu, nu e normal sã-þi laºi
credinþa ta care e o comoarã ce
se pãstreazã de douã milenii chiar
ºi pentru o fiinþã dragã care nu se
ºtie dacã în cele din urmã meritã
enormul tãu sacrificiu... Ne
amintim ce spunea Mântuitorul:
„De va iubi cineva mai mult pe tatãl
sãu sau pe mama sa nu este
vrednic de Mine...?

De aceea, generaþii de-a
rândul ºi-au lãsat pe cei dragi ºi
ºi-au dat viaþa pentru Hristos... Alþii
ºi-o mai dau ºi astãzi dar în alt
chip: cel monahicesc... Despre o
astfel de  dãruire  vreau sã vã
vorbesc în rândurile ce urmeazã...

Este vorba despre Maica
Ecaterina (fostã Monica Fermo)
ce vieþuieºte în Ierusalim, într-o
chilie  construitã pe locul unde a
trãit bunica Maicii Domnului. Ea
s-a stabilit acolo dupã Revoluþia
din decembrie 1989.

Pânã la vârsta de 32 de ani
a fost actriþã la Teatrul Naþional,
a jucat ºi în filme, în roluri
secundare; a fost ºi la
televiziune, în acele divertismente de
duminicã din perioada comunistã (pe
atunci numindu-se Monica) ºi a trãit
cu intensitate toate bucuriile lumii
actuale. Atunci însã aflã adevãrata
bucurie, aceea de a-L avea pe Hristos
în inimã  ºi viaþa i se schimbã total.

IUBIRE (I)

Din actriþã a devenit îngrijitoare la
bisericuþa Sf. Nicolae din Bucureºti,
prima datã, ºi a stat pe lângã trei mari
pãrinþi duhovniceºti din Bucureºti din
vremea aceea. De la Cernica, pãrintele
Argatu, în primul rând, care a fãcut cel
mai mult pentru convertirea ei ºi pentru
botezul ei, apoi pãrintele Galeriu ºi
pãrintele Sofian. Aceºti duhovnici o

ajutã sã treacã de la bucuriile lumii
actuale, la adevãrata bucurie de a-L
avea pe Hristos în inimã.

Iatã ce mãrturiseºte în volumul
„Mãrturisiri – Cum L-am gãsit pe Cel Ce
mã cãuta”:

 „Mi-aduc aminte de sâmbetele de
la Antim, cu pãrintele Sofian sau cu

pãrintele Petricã David, când nu-þi mai
venea sã pleci! Sau mai târziu, la pãrintele
Galeriu, în Biserica Sf. Silvestru, cu
slujbele terminându-se pe la 12 noaptea,
ora la care altã datã mã pregãteam intens
de petreceri ºi pãcate. Simþeam o
bucurie extraordinarã fãcând în minte

paralelismul acesta ºi surprinzând în
mine, în adâncul inimii, flãcãri de iubire
cãtre Domnul ºi fericirea cã sunt
acum alãturi de oamenii Bisericii, alãturi
de Hristos! Aceastã fericire s-a amplificat
poate de o mie de ori atunci când am
ajuns în Þara Sfântã, când m-am umplut
de bucurie fizicã maximã la venirea Sf.
Lumini, la atingerea fizicã, pe Muntele
Taborului, a norului Bucuriei, la atingerea
picãturilor sfinte din apa Iordanului în
care, scãldându-te, simþi cã nu mai ai
trup fizic, ci, efectiv, pluteºti!

Comparând acum clipele de
maximã intensitate pe culmile
pãcatelor, dupã douãzeci de ani de
creºtinism ºi cincisprezece de mânãstire
ºi Israel pot sã recunosc cã, de fapt, în
acele clipe, asta cãutam: unirea cu
Absolutul, cu Iubirea!” (pag. 28)

Iatã începutul: „...un om ca mine,
care nu a avut botezul din naºtere, care

a fost crescut într-o familie
amalgamatã – în care mama era
creºtinã, iar tatãl evreu creºtinat –,
în care nu se petrecea nici un fel
de practicã religioasã (...),
beneficiind de toate „avantajele
secolului vitezei” ºi punându-i-se
pe tavã toate (tinereþe, bogãþie,
avere, poziþie socialã, aspect fizic
plãcut), mã rog, tot... , cum am
fãcut sã ajung la Hristos?
Practic, eu nu am fãcut nimic!”
(pag. 17)

„Dacã am ajuns de la
vrãjitorie, spiritism, paranormal,
tantra yoga ºi de la alte nãzbâtii
ale secolelor XX-XXI la a îmbrãca
haina cãlugãreascã ºi schima
cãlugãriei în spate, aceasta se
datoreazã faptului cã, din tot
sufletul ºi din toatã inima, din tot
cugetul ºi din toatã fiinþa mea,
m-am lãsat purtatã pe braþele
lui Hristos. (pag. 71)

Vine apoi explicaþia mai
pe larg:

 „Nimic nu este întâmplãtor.
Totul este dar al lui Dumne-
zeu. Ceea ce ni se întâmplã
zilnic este darul lui Dumnezeu.

Poate sã treacã pe lângã tine viaþa, aºa
cum au trecut cei 32 de ani pe lângã
mine, în care au fost sute de chemãri,
de strigãte disperate ale îngerilor prin
preajma mea, pe care nu le-am
auzit, nu le-am vãzut, din
cauza orbirii pricinuite de

Presb. Aurelia GENES
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Mormântul lui C. Negri de la Biserica
Rãducanu

pâcla patimilor  ºi a
murdãriei sufleteºti, din
cauza norului de pãcate care

se interpunea între mine ºi Cel ce voia
sã mã scoatã din starea asta, adicã
Dumnezeu. Între omul plin de patimi ºi
pãcate ºi Dumnezeu, patimile se
constituie ca un nor gros, dens ºi negru,
care face imposibilã trecerea oricãrui
gând sau oricãrei rugãciuni a tale, fãrã
participare directã în suflet. ªtiu asta
de la pãrintele Argatu. Cei ce fac lucrul
acesta din formalism, în formalism
rãmân. Dacã nu ai zdrobire totalã a
inimii pentru pãcatul pe care l-ai gândit
sau l-ai fãcut, rãspunzãtor fiind,
gândindu-te cã vei fi vãdit în faþa întregii
lumi la Judecatã, atunci eºti pierdut!
Toate murdãrii le sufleteºti bine
camuflate vor fi vãdite în faþa lui
Dumnezeu. (pag. 55-56)

Fosta vedetã vede acum viaþa
cu alþi ochi. Îºi aminteºte de regretata
actriþã Anda Cãlugãreanu, care s-a
exprimat odatã, într-un anumit context,
cã strãbãtând viaþa aceasta cu toate
plãcerile ei trãite la maxim, nu a
cunoscut bucurie mai mare decât
atunci când fetiþa ei de cinci aniºori a
luat-o de mânã ºi i-a spus: „Ce mândrã
sunt de tine, mãmico!” Ca urmare
exclamã:

 „Iatã deci cât de relative ºi
efemere sunt toate plãcerile lumii
în  faþa adevãratelor bucurii
sufleteºti : mângâierea mamei,
zâmbetul copiilor, înãlþarea în rugãciune,
mâna întinsã neputinþei ºi bãtrâneþii...”
(pag. 26)

De aceea îi vine mai uºor sã
renunþe la toate bunurile materiale, la
toate bogãþiile pe care le-a avut, pentru
iubirea faþã de Hristos, fãrã sã-i pese
de ele. Ba, mai mult, mãrturiseºte:

 „Tristeþea mea este cã nu mã
vãd în stare sã ajung sã pot sã-L
iubesc pe Hristos mãcar pe jumãtate
cât mã iubeºte El pe mine.” (pag. 97)

Concluzia sa: DUMNEZEU este
IUBIRE. El ne iubeºte pe toþi, dar
depinde cum rãspundem fiecare
dintre noi la aceastã chemare, la
aceastã Iubire.

Mai departe, Maica Ecaterina
ne aratã cum putem ajunge la aceastã
iubire, dar acest lucru sper cã îl vom
vedea în numãrul viitor...

Pânã atunci, pace în suflet ºi
mintea la Dumnezeu!

Ca de fiecare datã, prãznuim la
început de an nou sãrbãtoarea
Botezului Mântuitorului nostru Iisus
Hristos în apele Iordanului. Momentul
este marcat de fiecare bisericã printr-o
slujbã specialã de sfinþire a apei, numitã
de acum Aghiasma Mare. Chiar dacã
a fost ger în ziua de 6 ianuarie, acest

lucru nu a împiedicat pe credincioºii
noºtri sã participe într-un numãr destul
de mare la tradiþionala slujbã.

În cadrul parohiei noastre din
oraºul Târgu-Ocna, ocrotitã de Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul
de biruinþã, de câþiva ani s-a reluat un
obicei mai vechi prilejuit de sãrbãtoarea
Bobotezei, anume confecþionarea
crucii de gheaþã, lângã care se
sãvârºeºte slujba propriu-zisã. În ajun,
oameni de încredere din parohie s-au
trezit dis-de-dimineaþã, s-au organizat,
apoi însemnându-se cu Sfânta Cruce
au pornit cu cãruþele spre dealul
Mãgura unde, în imediata apropiere a
mãnãstirii s-a format de-a lungul
timpului un iaz, aflat în prezent în
purtarea de grijã a pãrintelui
arhimandrit Epifanie. Cu ajutorul
fierãstraielor electrice ºi al cailor au
scos blocuri de gheaþã din iaz,
transportându-le apoi în curtea bisericii

din Tiseºti, nu înainte de a gusta un vin
fiert de la mãnãstire ºi de a primi cuvânt
de învãþãturã de la pãrintele.

Aici începe partea artisticã, a croirii
dupã tipare luate din diferite locuri. Anul
acesta, sursa de inspiraþie a constituit-o
mulþimea de cruci din cimitirul aflat
lângã bisericã. Cruci de diferite forme
ºi mãrimi umbresc locurile de odihnã
ale strãmoºilor, moºilor, pãrinþilor ºi
fraþilor celor care s-au trudit acum
pentru a dãltui semnul biruinþei în
gheaþã. Dupã ore întregi de ostenealã,
creºtinii au reuºit sã ridice pe
postament semnul dragostei
dumnezeieºti, amintind de evenimentul
Înãlþãrii Sfintei Cruci de cãtre
Împãrãteasa Elena, mama Sfântului
Constantin.

Prin stropirea cu Aghiasma Mare
în timpul intonãrii troparului Bobotezei
,,În Iordan botezându-te Tu, Doamne”,
Crucea de gheaþã se sfinþeºte,
devenind armã împotriva celui rãu.
Aceastã tradiþie a parohiei noastre are
deci o explicaþie teologicã profundã, ce
face referire la taina Fiului lui
Dumnezeu Care ,,S-a rãstignit în zilele
lui Ponþiu Pilat”, ca apoi sã învie ºi sã
biruie moartea ºi pãcatul în lume.

Crucea de gheaþã

Preot Daniel NICHITA

2009

2011



Postul să-ţi fie cu toată puterea, ca înaintea
Domnului. El curăţă păcatele şi fărădelegile
tale; face sufletul cuviincios, sfinţeşte
cugetarea, alungă dracii şi apropie de
Dumnezeu (Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 70).

Postirea de fiecare zi au socotit că este
mai folositoare şi mai ajutătoare spre
curăţie, decât cea de trei sau de patru
zile, sau decât cea întinsă până la o
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Popas duhovnicesc
cu Sfântul Eftimie cel Mare

la Mânãstirea Cireºoaia, 20 ianuarie 2011
Hramul deja cunoscut al noului

aºezãmânt monahal de pe culmea
Cireºoaiei,  prãznuit pe 20 ianuarie, a atras
la înãlþimea Liturghiei adunarea credincioºilor
dimpreunã cu soborul de preoþi avându-l ca
protos pe venerabilul nostru pãrinte
Arhimandrit Epifanie ºi în acest an, la
cinstirea Sfântului Eftimie cel Mare.

„Suntem pe acest vârf de munte ca
oarecând poporul evreu în jurul
Mântuitorului pe Muntele Fericirilor. Pentru
cã astãzi, la Sfânta Liturghie, în ziua
sãrbãtorii hramului acestui aºezãmânt
monahal am auzit Sfânta Evanghelie de
la Luca în care ni s-a vorbit despre modul
în care Mântuitorul Iisus Hristos atrãgea
mulþimile în jurul sãu ºi cum le-a grãit
primele cuvinte despre Împãrãþia Cerurilor.
ªi modul cum oamenii, urmându-L pe El,
sunt fericiþi în viaþa aceasta ºi în cealaltã“
- va începe sã îndemne cuvântul  predicii
pe cei prezenþi la retrãirea fericirii
comuniunii cu Hristos.

Agapa frãþeascã, mirificul peisaj mon-
tan ºi liniºtea domnind despotic peste
întinderile suverane ale Cireºoaiei,
oarecând clocotind de zãngãnitul armelor,
adãugate Cinei Pascale ne-au plãsmuit
amintirile unui ianuarie încheiat cu sobor
sub protia vãzutã, aºa cum am amintit,
a  P.Cuv. Arhimandrit Epifanie, nevãzut
însã sub cea a Sfântului Eftimie cel Mare.
ªi de ce nu a arhipãstorului nostru de la
Roman sub mantia cãruia viem cât

Dumnezeu ni-l mai pãstreazã blând.
Încã ºi azi, ca oarecând în mãritul

Bizanþ, conducerea cetãþii se apleacã în
faþa Cerescului Împãrat, ca Unuia care toate
le plineºte. Doamna Primar Floarea Ivanof,
simbol al puterii vremelnice, n-a uitat sã-ºi
lege mãrginitul de nemãrginit. Prezentã la
viaþa duhovniceascã a mânãstirilor ºi a
bisericilor urbei nu doar material, ci mai
cu seamã spiritual, uneºte prin prezenþa-i
întreaga comunitate pe care-o reprezintã Participant

nu doar în faþa mai-marilor zilei, cât mai
cu seamã înaintea lui Dumnezeu.

Nu în ultimul rând, neobositului ºi
mereu întineritului nostru duhovnic de la
Mãgura îi sãrutãm dreapta cã ne-a purtat
spre cer în Liturghie. ªi gazdei,
Preacuviosului pãrinte protosinghel
Claudiu, pentru ospeþia primitoare
dintotdeauna.

săptămână. Căci zic: cel ce peste măsură
întinde postirea, tot peste măsură se
foloseşte adeseori şi de hrană. De aceea se
întâmplă că uneori, din covârşirea postirii,
slăbeşte trupul şi se face mai trândav spre
slujbele cele duhovniceşti; iar alteori, prin
prisosul mâncării, se îngreuiază şi face să se
nască în suflet nepăsare şi moleşire (Casian
Romanul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993, p. 132-133).

Dacă îmi arăţi rugăciunea, ea e poruncă; dacă
îmi arăţi postul, e tot poruncă; privegherea,
de asemenea e poruncă; dărnicia, la fel este
poruncă; punerea sufletului tot poruncă e;

curăţirea gândurilor este şi ea poruncă;
crucea, moartea şi orice altă faptă a
virtuţii ai mai numi, toate sunt porunci.
De aceea, celor ce au primit puterea de
a împlini poruncile, Hristos le
porunceşte ca unor credincioşi să se
nevoiască să nu se întoarcă spre cele
dinapoi, nu pentru că prin porunci ar
avea să şteargă păcatul, ci ca să nu se
mai întoarcă pe ei înşişi la cele dinapoi.
Deci aceste porunci nu scot afară
păcatul (căci aceasta s-a făcut numai
prin cruce), ci păzesc condiţiile libertăţii
noastre (Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureşti, 1993, p. 450).

Rostiri filocalice
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De multe ori asistãm la conflicte, la
problemele altora, întâlnim cazuri
speciale… viaþa aproape cã devine un
spectacol. Sau un circ… ªi în 90% din
cazuri rãmânem simpli spectatori. Sau
alegem de fiecare datã caruselul cel mai
ieftin, ba chiar doar pe cel gratis. Ne
îngrãmãdim mereu sã prindem doar ce-i
la ofertã, promoþiile. Oricât ar fi de
kitsch. Calitatea a rãmas un concept
uitat undeva, în umbrã. Calitatea, adicã
virtutea, valoarea. Nu ne asumãm
riscuri ºi nu profitãm de ºanse.
Majoritatea oamenilor, când vãd un
conflict pe stradã, aleg sã priveascã în
altã parte. Replica generalã e: „De ce
sã mã bag eu? Ce treabã am?”
Caractere inerte… Nimeni nu mai riscã
nimic nici mãcar pentru cel mai bun
prieten. Raþiunea – o raþiune amorþitã,
anchilozatã, o raþiune a interesului
personal ºi a profitului – înãbuºã cele
câteva raze de luminã slabã care ne mai
lumineazã sufletele din când în când.
Pentru orice acþiune întreprinsã
aºteptãm ceva în schimb. Uneori chiar
ºi pentru câteva vorbe. De parcã un sfat
sau o mânã de ajutor la nevoie ar avea
preþ. Reacþia tuturor în faþa unei
provocãri: La ce-mi foloseºte? Înainte
de orice act, ne cântãrim bine poziþia.
Dacã existã un minimum de risc,
pretexte se gãsesc uºor. Peste tot chipuri
– mai exact mãºti – caracterizate de
indiferenþã ºi laºitate. Ipocrizie.

Ne cufundãm într-un fel de
nepãsare, de hibernare egoistã care
aproape ne desfigureazã. Nu se mai
întreabã nimeni de ce copilul X plânge
trist într-un colþ de incintã, nu mai intervine
nimeni atunci când o fatã e agresatã,
când un bãtrân e tratat lipsit de respect.
Nu te mai sprijinã nimeni atunci când te
clatini ºi nu te mai încurajeazã nimeni
atunci când eºti lipsit de speranþã.
Atitudinea generalã este aceea de a
eticheta. Judecãm. Dupã haine, dupã
comportament, dupã mentalitate, dupã
familie. ªi punem ºtampila, fãrã a
cunoaºte mãcar 1% din „piesa”

Închisoarea sufletelor
„Iubirea este bucuria de a face altora bucurie.” – Sf. Ioan Gurã de Aur

îndosariatã. În fiecare dintre noi existã,
însã puþinã divinitate. Oricât de puþinã –
un atom, o moleculã; dar existã.  ªi
divinitatea este pusã mereu în legãturã
cu pozitivul, cu Binele, cu Frumosul. Chiar
cred cã orice fiinþã umanã ascunde
undeva, mai adânc sau mai la suprafaþã,
un gram de sensibilitate, de iubire. Chiar
ºi criminalii în serie, chiar ºi psihopaþii
patologici. Numai cã ne considerãm prea
superiori ºi prea buni ca sã credem cã ºi
aceºtia au un suflet. Îi etichetãm sau gãsim
pretexte gen: Cine ºtie ce mi se poate

întâmpla? Sau pur ºi simplu ne
manifestãm deschis egoismul ºi dispreþul:
De ce sã mã cobor? De fapt, ceilalþi sunt
un fel de oglindã în care se reflectã mai
clar decât oriunde imaginea noastrã.

 Dacã existã criminali, existã pentru
cã la un moment dat nimeni nu a fost în
stare sã ierte sau sã pedepseascã. Pentru
cã toþi au preferat „sã nu se bage”. Cât
dispreþ ºi câtã laºitate… Sã ajuþi un
prieten sau o rudã e ceva normal (deºi
în prezent ºi asta a devenit un act
extraordinar). Sã ajuþi un criminal, un hoþ,
un sãrac, un etichetat al societãþii, ar
arãta cu adevãrat spiritul de sacrificiu,
de risc, faptul cã oamenii sunt într-adevãr
egali. Ar arãta cã suntem capabili sã nu
facem diferenþe, sã nu punem propriul
ego în centrul universului, capabili sã ne
stabilim un sistem de valori, sã distingem
aparenþa de esenþã. Sã crezi cã ºi cel
mai urât are un colþ de rai în el ºi cã
oricine se poate schimba, asta mi se pare
adevãrata iubire. Pentru cã – spune
Sofocle – „Minuni sunt multe, dar nicio
minune nu este mai mare ca omul”. ªi
Cioran comenteazã: „Marea minune se
va înfãptui când aceastã idee va deveni
o realitate a conºtiinþei umane”. Credinþa
(cât un grãunte de muºtar!!) cã putem
muta munþii din loc… ºi puþinã iubire, cãci
– spune L. Borne –  „Iubirea este flacãra
pe care zeii o invidiazã la muritori”.
Cred cã ar trebui sã nu evitãm cu
laºitate riscurile atunci când e vorba de
a oferi ajutor chiar ºi unui necunoscut,
ci sã le înfruntãm. Pentru cã de fapt
aºa cum  reacþionãm noi la semnalele
altora, aºa vor reacþiona ºi alþii la ale
noastre. Nu ne putem aºtepta de la
ceilalþi decât la ceea ce le oferim noi.
Indiferenþa se plãteºte cu indiferenþã,
egoismul cu egoism. Legea talionului:
ochi pentru ochi ºi dinte pentru dinte.

Maria  Abaza,
elevã a Colegiului Naþional

Grigore Moisil, Oneºti

NĂDEJDE
O, Tu, Măicuţă Sfântă,
Cu drag acum venim,

In Casa ta iubită
Cântând să te slăvim.

Plecaţi lângă icoană
îngenunchind şedem

Şi-ţi spunem ţie, Doamnă,
Durerile ce-avem.

O, Maică-a tuturora,
Ne vom ruga aşa:

Tu eşti nădejdea care
Ne poate ajuta!

Necazuri sunt destule
Şi greu de îndurat

Dar toată viaţa, Maică,
La Domnu-am alergat.

Credinţa ortodoxă
De-a pururi s-o păzim

Iar faptele creştine
Cu drag să le-mplinim

Se cade, Maică Sfântă,
Să-ţi mulţumim mereu
Că eşti mijlocitoare,
La Bunul Dumnezeu.

Prof. Elena BUSUIOC
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Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Târgu-Ocna - istorie şi prezent (II)

Comisar de penitenciare Vasile SCUTARU
director al SNPAP Târgu-Ocna

An de an la Şcoala Naţională de Pregătire
a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna s-au
succedat oameni, fapte şi întâmplări într-o ordine
firească a trecerii timpului. Misiunea prioritară şi
asumată a Şcolii de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare rămâne aceea de a răspunde
nevoilor specifice de educaţie şi de formare
profesională a individului care a ales să urmeze
o carieră în domeniul execuţional penal, precum
şi nevoilor de funcţionare, dezvoltare şi
profesionalizare ale instituţiilor penitenciare din
sistem.

Rolul şi menirea acestei instituţii, care de-a
lungul timpului a trecut prin perioade dintre cele
mai contradictorii, trebuiesc reconsiderate şi
reaşezate pe baze mult mai solide, care să-i poată
oferi şansa de a ajunge să fie apreciată ca instituţie
de învăţământ indispensabilă sistemului
penitenciar, în general, şi formării personalului
specializat, în particular. Chiar dacă un astfel de
statut este dificil de câştigat şi foarte dificil de
menţinut, momentul în care se regăseşte în prezent
sistemul penitenciar românesc, prin prisma
deficitului de personal, reprezintă o oportunitate
de afirmare a potenţialului şcolii, care  nu trebuie
neglijată sau ratată.

Un astfel de obiectiv, deosebit de important
atât pentru instituţie în sine, ca recunoaştere, stabilitate
şi statut, cât şi pentru Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, ca promotoare a unei politici de
performanţă şi profesionalizare pe linia recrutării,
formării şi pregătirii personalului, are nevoie de
susţinere, perseverenţă, constanţă în acţiuni şi
preocupare, aspecte ce nu pot fi invocate decât
atunci când cei implicaţi într-un astfel de proiect înţeleg
şi îşi asumă importanţa şi implicaţiile sale.

Perspective şi oportunităţi

 Începând cu anul 2009, Şcoala Naţională
de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu-
Ocna a demarat şi menţine în derulare un amplu
proces de reorganizare şi regândire a priorităţilor
de dezvoltare şi modernizare instituţională, astfel:

– reorganizarea activităţilor şi a patrimoniului,
prin promovarea Hotărârii de Guvern privind
separarea teritorială şi patrimonială a SNPAP faţă
de Centrul de Reeducare;

– demararea procedurilor de autorizare şi
acreditare a SNPAP la Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerului
Muncii, ca instituţie naţională de educaţie şi
formare a  adulţilor.

– reducerea sau chiar eliminarea activităţilor
nespecifice instituţiei de învăţământ.

– menţinerea cifrei de şcolarizare la 200
locuri, raportat şi la necesarul de personal din
sistem;

– promovarea principiului deschiderii şi
colaborării cu alte instituţii (iniţierea şi punerea în
practică a unor acorduri de colaborare cu instituţii
şi organizaţii din ţară şi din străinătate);

– promovarea  transparenţei, modernizării şi
legalităţii activităţii instituţiei prin iniţierea unor acte
normative importante: metodologia concursului de
admitere şi a examenului de absolvire a SNPAP,
statutul elevilor, proiectul de regulament de
amenajare, organizare şi funcţionare a poligoanelor
aparţinând unităţilor subordonate ANP, metodologia
de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică
pentru elevii şcolii în unităţile subordonate ANP,
introducerea în planul de învăţământ a stagiului de
iniţiere pentru noii elevi ai şcolii;

– promovarea imaginii instituţiei: lansarea
site-ului şcolii (www.snpaptgocna.ro), producerea
unui film de prezentare a şcolii şi a unui DVD,
conceperea şi distribuirea pliantului de prezentare
a şcolii, organizarea de simpozioane, lansări de
carte, conferinţe şi vizite de lucru, organizarea
festivităţii de deschidere a anului şcolar şi a festivităţii
de absolvire;

– iniţierea sau derularea unor acorduri de
colaborare şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii
din afara sistemului penitenciar, din ţară şi străinătate
(parteneriatul cu Centrul de Pregătire a Personalului
de Penitenciare de la Straubing – Germania,
parteneriatul cu Departamentul Instituţiilor
Penitenciare din Republica Moldova, acord de
colaborare cu Universitatea „George Bacovia”
Bacău, acord de colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău, parteneriatul „112 - Situaţii de
urgenţă  -  educaţie şi prevenire” încheiat cu Asoci-
aţia „Sf. Nicolae cel Milostiv” Iaşi, parteneriatul cu
Federaţia Română de Taekwondo, găzduirea şi
coorganizarea unor training-uri naţionale şi
internaţionale în sfera educaţiei non-formale în
parteneriat cu Asociaţia de Tineret ONESTIN din
Oneşti şi cu alte instituţii de profil.

– creşterea şi conştientizarea rolului şcolii
naţionale în sistemul penitenciar prin implicarea
directă a instituţiei în activităţi de impact (organizarea
şi desfăşurarea concursurilor de admitere,
organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea
stagiilor de practică în unităţi penitenciare de către
elevii şcolii, monitorizarea evoluţiei profesionale a
absolvenţilor şcolii prin efectuarea de studii şi
analize pe baza sondajelor de opinie aplicate la
nivelul unităţilor penitenciare).

Pe termen mediu, stabilirea strategiei de
modernizare şi dezvoltare a şcolii  se va baza pe

necesitatea cunoaşterii şi comparării diferitelor modele
de organizare şi desfăşurare a activităţilor de
recrutare, selecţionare, formare şi perfecţionare a
personalului pentru sistemul penitenciar în şcoli
similare din Europa. Un proces deja demarat prin
studierea şi compararea a două sisteme diferite de
recrutare, selecţie şi pregătire a personalului,
respectiv cel de la ENAP, instituţie similară din Franţa,
şi cel de la Centrul de Pregătire a Personalului de
Penitenciare din Straubing, Germania.

Conştientizarea şi creşterea rolului şi
potenţialului instituţiilor proprii de pregătire şi
perfecţionare a personalului din sistemul
penitenciar devine astfel principala alternativă
pentru a obţine, pe termen mediu sau lung, efectul
dorit în anevoiosul proces de reformare şi
modernizare instituţională.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare Târgu-Ocna, Centrul de
Perfecţionare şi Specializare a Ofiţerilor de
penitenciare Arad şi poate chiar un institut de
administraţie penitenciară pot reprezenta piloni de
bază pe care să se construiască un sistem de
recrutare, selecţionare şi pregătire performant
pentru a asigura sistemului penitenciar personal cu
principii, mentalităţi, atitudini şi competenţe moderne.

Atingerea şi menţinerea unui standard ridicat
în pregătirea şi formarea personalului este posibilă
numai în  condiţiile orientării spre performanţă a
activităţii educaţionale, prin îmbunătăţirea continuă
a metodelor didactice şi a rezultatelor, un
management performant, o politică financiară
adecvată utilizării raţionale a resurselor alocate şi
atragerii de noi resurse, prin angajarea unei
atitudini participative şi responsabile din partea
întregului personal, dar şi prin implicarea directă
a administraţiei centrale şi chiar a personalului din
sistemul penitenciar.

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare Târgu-Ocna are acest potenţial,
are această disponibilitate şi, mai mult decât atât,
are responsabilitatea, asumată deja, de a
încerca, în ciuda tuturor dificultăţilor, să atingă
standardele moderne de performanţă şi calitate
educaţională şi profesională. Rămâne doar să-şi
dovedească prin fapte şi rezultate utilitatea pentru
sistemul pe care îl deserveşte şi astfel, poate că
în viitorul nu prea îndepărtat, „Şcoala de la Târgu-
Ocna” va primi mai multe semnale pozitive de
susţinere şi interes din interiorul sistemului, de
acolo de unde se doreşte şi se aşteaptă
recunoaştere şi apreciere.
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Pornind de la Pontul Euxin o
croazierã pe Marea Neagrã cu
destinaþia Turcia, am trecut Bosforul
ajungând la Constantinopol cu faima sa
de „perlã a universului“ – edificatorul
fiind Împãratul Constantin cel Mare –
care, dupã cucerirea de cãtre otomani
în 1453, a luat numele Istanbul, fiind
cel mai populat oraº din Europa. În
rada portului, oraºul Istanbul a fost
locuit în timp de turci, armeni, greci,
evrei, care în acea vreme receptau
toate ideile noi venite din Europa: artã,
literaturã, modã, stil de viaþã.

Prin inima oraºului Istanbul trece
Bosforul care desparte cele douã
continente Europa ºi Asia ale cãror
þãrmuri sunt scãldate de apele Mãrii
Negre ºi ale Mãrii Marmara. Locurile
oferã o panoramã mirificã cu date
documentare despre oameni, mod de
viaþã, peisagisticã, istorie, culturã, arte
ºi care în nemãrginirea timpului deschid
anale sentimentale cu pagini de
învãþãturã pentru patosul superior al
gândirii ºi desfãtarea sufletului.

 Astfel cãlãtoriile pot avea o
relevanþã de festinuri ale spiritului,
învãþând mai bine ceea ce ºtim din
cãrþi.

Aºa, cu pasuri ºi popasuri
emoþionate, trecutul istoric ºi prezentul
ne-a impresionat cu vestigii uimindu-ne
fantezia creatoare în stilul specific
oriental.

Cu o mare asiduitate din mers,
vizitãm moschei ca cea a lui Ahrned, a
sultanului Baiazid, Biserica Sfânta
Sofia, Mãnãstirea Sfânta Irina,
obeliscul Împãratului Teodosiu, palate,
muzee, bazare.

Pe malurile Bosforului defileazã
prin faþa noastrã magnificul palat
Dalmabahee, pavilionul imperial al
Palatului Yldz, Palatul Ciragan, unde
artiºtii îºi expun opere de artã, Podul
Bosfor care leagã Europa de Asia.

Vilele din lemn contrasteazã
frapant cu clãdirile luxoase si falnice
fortãreþe. Bosforul leagã Marea
Marmara de Marea Neagrã iar Cornul

Pasuri ºi popasuri pe tãrâm oriental
de Aur este un golf natural de 7 Km
lungime ce desparte zona europeanã
în douã. Malurile sunt strãjuite de
parcuri cu vegetaþie luxuriantã ºi locuri
de promenadã. Bisericile ºi sinagogile
dateazã din epoca bizantinã ºi
otomanã. Istanbulul este intersecþia
comercialã ºi politicã a Balcanilor
dintre Orientul apropiat ºi republicile
turcmene ale Rusiei.

Dupã rãzboiul de independenþã
care a pus capãt sultanatului ºi
califatului din 1923, a fost proclamatã
Republica Turcia si Istanbulul a fost
înlocuit cu Ankara care a devenit
capitala oficialã.

La  confluenþa Bosforului cu
Cornul de Aur ºi Marea Marmara se
ridicã palatul Topkapi înconjurat de
chiparoºi ºi platani unde, într-o
atmosferã de opulenþã, trãia ºi guverna
Sultanul ºi curtea sa. Topkapi a fost
transformat în galeria cu colecþii de
cristale ale imperiului, argintãria ºi
porþelanurile chinezeºti, sala de
audienþã, biblioteca care cuprinde ºi
manuscrise cu texte
scrise.

Seraiul din palatul
Topkapi era desfã-
tarea Sultanului Ma-
homed cu haremul
poligamiei musul-
mane. În muzeul arhe-
ologic al palatului
Topkapi se aflã cele-
brul sarcofag al lui
Alexandru cel Mare
care, cu patru veacuri
înainte de Hristos, ca
fiu al regelui Filip al
Macedoniei, geniu politic ºi militar,
strateg cuceritor, a întins supremaþia
Macedoniei ºi civilizaþia greacã asupra
tuturor popoarelor din Europa, Asia
Micã, Africa, pânã în Egipt, contopind
astfel Orientul cu Occidentul într-un
singur stat, acordând popoarelor
libertate, autonomie ºi respectând
credinþa popoarelor. S-a stins din viaþã
la 21 aprilie 323, î. Hr., în etate de 33

de ani, înainte sã fie proclamat zeu de
închinare dupã voia Greciei.

Zidurile cetãþii Istanbul, cu o
impenetrabilã fortãreaþã pe vremuri, se
întind pe 7 kilometri, de la Marea
Marmara la Cornul de Aur. Zona pe
care o închide zidul este declaratã de
UNESCO moºtenire culturalã
mondialã.

În biserica Sfinþii Apostoli
odihneºte Împãratul Constantin cel
Mare, pe deplin creºtin, cel care a învins
pãgânismul ºi, prin edictul de la Milan
în 313, creºtinismul a devenit religie de
Stat. Interiorul bisericii Sfinþii Apostoli
cu momente biblice are un efect
tonifiant de pace sufleteascã ºi
reculegere.

Un gigant monument de artã pentru
eternitate, unde de uimire te prosternezi
cu sufletul, este biserica Hagia Sofia
(Sfânta înþelepciune) cu un diametru de
31 metri, este clasatã a patra din rândul
bisericilor mondiale dupã Sf. Pavel din
Londra, Sf. Petru de la Roma ºi Domnul
din Milano ca o dantelãrie din marmurã

albã. Vizitându-le în timp la momente
diferite, am repetat: „Cât de minunate
sunt lucrurile Tale, Doamne! – toate cu
înþelepciune le-ai zidit“. Crezi cã aici este
un „Anima Cristi“  sufletul lui Hristos ºi
te face sã mai crezi cã asemenea genii
creatoare sunt oameni aleºi printr-o
inspiraþie divinã în dialog divino-uman.
Harul inspirator lumineazã
sufletul. Biserica Sf. Sofia este

interior Sfânta Sofia - Istanbul
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ctitoritã de Constantin cel
Mare în anii 337 ºi continuatã

de Împãratul Teodosie ºi Justinian –
Sfânta Sofia cu divinitatea în mozaicuri,
precum celebrele mozaicuri din Ravena
Italiei, cu decoraþii interioare în aur ºi
argint, este un univers de armonie, este
frumuseþea lumii, splendoarea
universului.

Sofia creaturalã e fãptura
dumnezeitã modelatã spiritual dupã
chipul Mântuitorului în luminã, aºa cum
singur s-a numit: „Eu sunt lumina lumii“.

Credinþa în Dumnezeu îl face pe
om sã fie mai sigur pe echilibrul sãu.

La intrare în Cornul de Aur în
curtea bisericii greceºti din Pera, am
vãzut inscripþia pe o piatrã de mormânt:
Elena Negri, Moldavia. 4 mai 1847.
Marea iubire a poetului Vasile
Alecsandri, Elena suferindã, cãlãtorea
împreunã în strãinãtate pentru îngrijirea
sãnãtãþii plãpânde, suferinþã de ftizie
(plãmâni). Spiritul ei viu, frumuseþea
cuceritoare a prilejuit marea iubire
reciprocã sfârºitã în fatalitatea morþii
pe vapor. Misterul produce drama de
final. Dezolat, poetul V. Alecsandri
nota: „Ei îi datoresc tot ce am fãcut
bun ºi dacã n-aº fi avut nenorocirea sã
o pierd, aº fi realizat capodopere“.

Momentul în care poetul nu mai era
cel vesel, tânãr ºi ferice, cu adoraþie
de romanþã creeazã „Steluþa“.

Tu care eºti pierdutã în neagra
veºnicie / stea mândrã ºi curatã a
sufletului meu / ªi care odinioarã
zâmbeai atât de dulce / Pe când
eram în lume / Tu singurã ºi eu…

Elena fãcea parte din celebrele
frumuseþi moldave ale familiei Negri,
ea fiind una din surorile patriotului
Costache Negri…

Cu nava turisticã de croazierã pe
apele Bosforului pânã sã ajungem la
debarcadere, ochii minþii  ºi  ai
sufletului, într-o surprinzãtoare
exaltare de memorii, s-au oprit pe o
elegantã clãdire, o casã cu mult
farmec unde pe o tãbliþã scria
„Costache Negri“. Pãtrunzând timpul
istoric al þãrii noastre, Costache
Negri, diplomatul paºoptist ºi unionist,
patriot de seamã, a rãmas angajat în
misiunile diplomatice la Constan-
tinopol timp de ºapte ani, însãrcinat
la poarta otomanã de domnitorul

Alexandru Ioan Cuza pentru
demersurile ca suzeranitatea
turcã, dincolo de accepþia Marilor
puteri  europene, sã acorde
recunoaºterea actului de Unire a
Principatelor Române din 1859, ca
România sã devinã un Stat
Naþional. Cu o þinutã eticã ºi
integritate moralã, fãrã a se lãsa
pradã descurajãrii ,  Costache
Negri,  cu tact,  abnegaþie ºi

devotament pe poziþia sa diplomaticã,
obþinu la 24 ian. 1862 actul Unirii
acceptat ºi  semnat de Curtea
suzeranã otomanã. Astfel Unirea
Principatelor Române prin voinþa
poporului român dupã veacuri îºi
cucerea pentru prima datã în mod
definitiv recunoaºterea internaþionalã.

Primul domnitor al României Al.
I. Cuza rãmâne în istorie omul care a
întruchipat simbolul nãzuinþelor de
unitate naþionalã alãturi de al sãu mare Presb. Prof. Ecaterina CAPOTÃ

ºi devotat prieten colaborator al cãrui
vis se realizase datoritã luptelor ºi
strãduinþelor sale personale.

Costache Negri a rãmas în istorie
ca un nemuritor exemplu de
patriotism. În lunga perioadã pentru
misiunea sa, se credea încântat de
locuinþa sa demnã de un diplomat
român în cartierul ambasadorilor pe
þãrmul Bosforului unde apele
clipoceau pânã în pragul casei.
Respira liniºtit în elegantele încãperi,
dar regreta mereu modesta sa cãsuþã
din Târgu-Ocna de pe stânca ce se
ridica din Trotuº, regreta Iaºul unde
se nãscuse, Mânjina ºi oraºul unde ca
ºi Cuza fusese pârcalab de Galaþi.

Nobil la înfãþiºare, nobil la suflet,
Costache Negri dupã împlinirea celui
mai înalt deziderat, în 1866 retras din
diplomaþie ºi atât de liniºtit la Târgu-
Ocna, se sfârºi la 28 sept. 1876, doar
la 64 de ani, dupã o pneumonie
declaratã. Mormântul sãu lângã zidul
bisericii „Rãducanu“ este strãjuit
omagial de monumentul dãruit de
Doamna Elena Cuza.

Pentru sufletul cãlãtor cu
„pasuri ºi popasuri“, comorile
locurilor din geografia lumii rãmân
amintirea grãitoare în trecerea
timpului ca o fericitã împlinire.

frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

Până ce ne înţelegem cu propria noastră
FIINŢĂ, ne căutăm în ceilalţi, adică aşa cum ne
reflectăm în ei. De multe ori imaginea e mereu
inversă: ni se reproşează egoismul, atunci când
noi credem că suntem deschişi spre dăruire; ne
credem sensibili şi blânzi când ceilalţi văd în noi
duritate. Şi atunci, din neputinţa înţelegerii
adevăratei comunicări, trăim, subiectiv, izolarea
într-o mare de oameni şi neliniştea într-o lume de
nepăsare. E o permanentă nemulţumire faţă de
noi, că nu ne putem exprima şi faţă de ceilalţi, că
nu ne pot înţelege. Dar, oare, neputinţa aceasta a
comunicării nu vine din vanitate, orgoliu, lipsa de
blândeţe, de iubire, de smerenie? Şi dacă aşa
este, nu sunt aceştia duşmanii „omului nostru
dinlăuntru”?

Şi abia atunci „coborâm” în SINE, în
FIINŢA noastră, pe care o cunoaştem nu atât cu
mintea ci, mai ales, cu sufletul nostru. Ne „răsfoim”
ca pe o carte din care să reţinem totul. Punem
într-o parte – limite, neîmpliniri, dureri, prăbuşiri,
şi-n cealaltă parte – vise, dorinţe, strădanii,
încercări = un mers când „târâş”, când în „zbor”,
într-un permanent control de a pluti în echilibru.
Relativ echilibru într-o lume în care toate sunt
relative. Oare de ce această zbatere continuă?
Poate pentru că omului nu i s-a dat „mersul târâş”,
deşi, recunosc, e mai uşor . Nu-ţi trebuie decât
să te fereşti să nu te calce alţii, să mergi deci pe
margine; să te odihneşti în umbra celor de
deasupra ta pentru că tu nu-ţi măsori „Curgerea”
după Soare. Tu, ca „râma”, nici nu-ţi ridici capul,
te târăşti doar. Da!, dar lecţia omului e alta – e
lecţia Luminii. Şi atunci el, omul, trebuie să
ţâşnească în zbor şi se loveşte de lucruri şi de
oameni, învăţând lecţia „căderii în sus” pentru că
în zbor n-ai susţinere pământul ca în mersul târâş.
Trebuie să-ţi cauţi alte elemente de sprijin şi te
apuci cu disperare de ceva sau de cineva din
jurul tău, crezând că dacă l-ai întâlnit în preajmă
are şi el aceeaşi dorinţă de zbor. O vreme te
legeni amăgit că ai de ce te ţine când eşti în
pericol să cazi. Constaţi, apoi, că totul e mult mai
complicat. Ritmurile sunt altele: când vrei tu să
zbori, el vrea să se sprijine-n plutire sau invers
şi de aici o îngrozitoare dezordine, o „Curgere”
haotică în care fiecare reproşează celuilalt
dezarmonia mişcărilor.

Astfel, se încrâncenează fiecare să-şi
apere dreptatea lui încât dorinţa de ajutor de la
început devine luptă. Şi, ca-n fiecare luptă, apare
strategia de luptă care e trişare, pentru că atunci
nu te gândeşti decât la binele tău, în primul rând,
şi mai apoi la celălalt. Ai grijă să-i găseşti destule
greşeli ca să-ţi justifici gestul de a-l lovi. Nu mai
disociezi corect semantica verbelor „a sprijini“ şi
„a te sprijini”, ba chiar intri şi în confuzia că dacă

Dar unde-i începutul ?
ţie ţi-e bine trebuie să-i fie şi lui, uitând că binele
tău se câştigă cu efortul celuilalt. Uiţi şi că e mai
spinos drumul de la bine la rău, că trăieşti durerea
căderii, pe când de la rău la bine e bucuria
urcuşului. Bucuria e calmă, lină, ca o boare de
vânt, în timp ce durerea e ca furtuna când vântul
rupe copacii. Omul, cu mintea lui, reţine, în special,
durerea. Uită să mulţumească pentru o bucurie,
dar îşi ascute bine armele în durere. Iată
nesăbuinţă!

Egocentrismul îţi impune – „Tu în centru!”
– ceilalţi mai aproape sau mai departe de cerc şi
să te servească pe tine pentru că aşa consideri
că e lecţia lor. Dar tu, acolo în centru, ce faci?
Eşti Dumnezeu? Pentru că e drept ca în centru
să stea doar Dumnezeu-Creatorul ca să-Şi
vegheze de jur-împrejur Creaţia. Deci noi toţi –
Creaţia Lui – acţionăm sau contemplăm sub ochiul
veghetor al Creatorului, Care singur, de acolo,
din centru, apropie sau depărtează, ia sau dă
fiecăruia după cum merită.

Aşa ar trebui să fie – cred – dar se
întâmplă altfel. Creaţiile sunt independente total
prin liberul-arbitru dat de Dumnezeu, fără a-şi
clarifica faptul că liberul-arbitru include o raportare
a omului pe verticală – în relaţie cu Dumnezeu – şi
o altă raportare pe orizontală faţă de semeni şi
faptele sale. Căci dacă se desprinde de relaţia sa
cu Dumnezeu, înseamnă că îşi pierde acest dar şi
acest har dat de El omului ca ajutor în slăbiciunile
lui. Încălcând acest liber-arbitru haric, omul îşi face
legi proprii, împarte şi-şi asumă valori tălmăcite
după înţelegerea-i limitată şi-şi face o nouă ordine
care poate fi haos în armonia FIRII.

Creatorul intervine pentru restabilirea
„Curgerii” şi cel întemniţat pentru răzvrătirea
sau trufia lui, în loc să-şi înţeleagă şi să-şi
răscumpere, în penitenţă, greşeala, se
războieşte cu cei din celulă care, după el, au
greşit şi mai mult. Deci, din nou, îşi caută o
ordine a lui şi acuză pe alţii pentru a scăpa. Şi
cum să rămâi în lecţia lui Dumnezeu într-un
asemenea balans? Nu se poate!

Prin „fereastra strâmtă” nu se trece decât
dând întâietate SACRULUI şi conştientizând
valorile pământului ca parte a devenirii tale în
această zbatere de a te apropia de „chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu”.

Să cazi în rugăciune, omule,
În fiecare zi
Să vrei s-ajuţi, să mulţumeşti
Pentru ce ai
E semn a te ZIDI.
Să zbori cu gândul (prin inimă trecut)
E viaţa-n armonie – A-ŢI FĂURI.

Prof. Manda TEODORESCU

Preot capelan Paul VAMANU

La penitenciarul Spital Tg. Ocna au
avut loc mai multe manifestãri prilejuite
de comemorarea fostului deþinut politic
Valeriu Gafencu, supranumit „Sfântul
Închisorilor”, de la al cãrui deces s-au
împlinit 59 de ani în 18 februarie 2011.

Astfel, în data de 17 februarie
2011, doi preoþi din judeþul Galaþi,
pãrintele Lupoaie Grigore, Parohia
Fundata, ºi pãrintele Manolache Gigi,
Parohia Cudalbi, au organizat o
colectã care a fost folositã pentru a
cumpãra diverse alimente ºi lucruri de
igienã personalã pentru persoanele
private de libertate din Penitenciarul
Spital Tg. Ocna. Biblioteca
penitenciarului a fost înzestratã cu un
fond de carte creºtinã care aminteºte
de Valeriu Gafencu ºi de alþii
asemenea lui care au pãtimit în
închisorile comuniste, printre care ºi
în Penitenciarul Spital Tg. Ocna, unde
ºi-au gãsit sfârºitul.

Asociaþia Studenþilor Creºtini
Ortodocºi din România (ASCOR) Iaºi
reprezentaþi de cãtre 4 voluntari au
desfãºurat o activitate educaþionalã cu
11 persoane private de libertate
referitoare la modele de prietenie
adevãratã, jertfelnicã. Cursanþii au fost
consiliaþi asupra felului în care pot lua
decizii bune ºi corecte în situaþii dificile.
La final, participanþii au putut urmãri o
scurtã prezentare a omului Valeriu
Gafencu, care s-a jertfit pentru un coleg
de-al sãu dãruindu-i medicamentele
necesare vindecãrii de tuberculozã.

Sâmbãtã, 19 februarie 2011, peste
180 de pelerini din diverse colþuri ale þãrii,
membri ai diverse organizaþii ºi asociaþii,
preoþi ºi mireni, au participat la slujba
de pomenire desfãºuratã la troiþa ridicatã
de Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici în
cimitirul din vecinãtatea Penitenciarului
Spital Tg. Ocna. Mulþi dintre aceºtia au
avut ocazia sã viziteze, în continuare,
incinta penitenciarului unde au aflat
detalii despre istoricul unitãþii de la
preotul capelan Paul Vamanu, purtãtor
de cuvânt al instituþiei.

Comunicat
de presã
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Revista târguocneană „Sarea pamântului“,
lucrare a strădaniei şi dragostei unui grup de preoţi
locali, pentru binele spiritual al credincioşilor din
acest oraş – şi nu numai – a ajuns la împlinirea celui
de al 25-lea număr de la apariţia sa trimestrială!

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Eftimie,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, revista îşi duce
salutară existenţa sub îndrumarea duhovnicească
a Prea Sfinţitului Dr. Ioachim Băcăuanul, episcop
vicar al aceleiaşi Arhiepiscopii.

Revista este o bună conducătoare spre
mântuire pentru credincioşii cititori, explicând
învăţătura noastră creştin-ortodoxă, dogmele sale
şi practicile creştine, aducând lumina unde mintea
omenească este în întuneric şi dovedind că este cu
adevărat „sare a pământului“, necesară pentru a
da „gust bun” hranei duhovniceşti.

Îndrumată cu deplină competenţă şi
dragoste pentru răspândirea Luminii Adevărului,
revista nu-i lipsită, în nici un număr, de articolul
de fond semnat de P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul,
în care, cu mult discernământ, împărtăşeşte din
mântuitoarea învăţătură a Domnului nostru Iisus
Hristos şi a Bisericii Sale.

În ceea ce priveşte conţinutul fiecărui
număr, putem, desigur, încerca o împărţire pe
teme sau subiecte ce sunt întotdeauna foarte
variate şi cuprinzătoare.

1.Sub titluri ce sugerează întregul conţinut
revista, prin slova iscusită a ierarhului, ne oferă
învăţături dogmatice , ca de exemplu:
„Rugăciunea este starea de simţire a lui
Dumnezeu”, „Răstignirea este ontologia iubirii”,
„Crăciunul vizualizează Învierea”, „Învierea arată
slava Crucii”, „Comuniune, comunitate şi
comunicare”, „Sfânt şi sfinţenie”, „Cine zic oamenii
că sunt Eu?”, „Lumina slăvitului Praznic al Naşterii
Domnului”, „Niciodată nu-i noapte unde este
iubire“, precum şi alte învăţături arhiereşti.

Articolele redactorilor sunt semnate de
iniţiatorii revistei, preoţii Petru Roncea, redactorul
şef-fondator, şi Ioan Vasile Panţiru, şi ele dau
îndrumări, de cele mai multe ori, pentru susţinerea
Ortodoxiei în contextul vieţii contemporane.

2. Tot pentru a aprofunda învăţăturile şi
dogmele Bisericii scriu şi alte minţi şi inimi dornice
de a înălţa spiritual pe fraţii noştri arătându-le
cum să înţelegem Sfintele Taine. Cores-
pondenţa permanentă adresată „Mariei” şi tuturor
Mării lor ş i urmaş i lor Mariei – Fecioara
Născătoare de Dumnezeu – face cunoscute
învăţături din Cărţile Vechiului şi Noului
Testament precum alte dogme ale Ortodoxiei
noastre, toate scrise într-un stil cât mai accesibil
marii mase de credincioşi.

3. Un loc important îl ocupă explicarea
importanţei sărbătorilor de peste an. Marile
sărbători împărăteşti, dar şi cele ale sfinţilor sunt
subliniate şi explicate la timpurile respective.

„Sarea pãmântului“ – la jubileu
4. O altă preocupare ce trebuie subliniată este

arătarea importanţei posturilor, atât ale celor
patru mari de peste an, cât şi cele obişnuite,
săptămânale, din zilele de Miercuri şi Vineri.

5. O altă preocupare priveşte lămurirea şi
accentuarea temelor sărbătorite în „anii omagiali”,
teme consacrate unor nume sau evenimente
importante din viaţa creştină.

6. Nu sunt omise nici unele portrete
spirituale ale diferitelor personalităţi: „Patriarhul
Daniel este ierarhul potrivit la Biserica ce i se
potriveşte”, „Sfântul Ioan Gură de Aur”, „Viaţa
Sfântului Ioan Rusul”, „Sfântul Ignatie Teoforul”,
„Monahul de la Rohia, Nicolae Steinhardt”,
„Arhim. Epifanie Bulancea”, „Ilie Cleopa”,
Mitropolitul Antim Ivireanul, Sfântul Cuvios Ioan
Iacob Hozevitul, Sfântul Nectarie Taumaturgul,
Ioanichie Balan, Mama Sica, Pr. Constantin
Voicescu, Mircea Vulcănescu şi alţii, despre care
toţi românii au auzit, dar nu toţi le cunosc aspecte
din viaţa şi învăţăturile lor.

7. Numărul 19 din iulie-septembrie 2009
aduce vestea unui eveniment deosebit de
important şi îmbucurător: înălţarea Episcopiei
Romanului la rangul de „Arhiepiscopia Romanului
şi Bacăului”, recunoscându-i-se meritele acestei
vechi episcopii şi care a fost păstorită de vrednici
ierarhi de-a lungul veacurilor.

8. Revista mai cuprinde ş i sfaturi
duhovniceşti: „Familia creştină în viziunea
cuviosului Paisie Aghioritul”, „Explicarea Sfintei
şi Dumnezeieştii Liturghii” şi altele.

9. Nu este omis nici alt factor de lumină şi
adevăr - şcoala – prin articole ca: „Şcoala
românească”, „Veniţi de primiţi copiii”, „Lăsaţi
copiii să vină la Mine”, „Caietul elevului creştin,
imaginea vieţii sale” şi altele.

10. Eroismul local este subliniat de condeie
îndreptăţite care semnează subtitulaturi de la ofiţeri
superiori până la generali. Zona Târgu-Ocnei este
încărcată de istorie, frământată cu sângele martirilor
eroi din anii de luptă pentru reîntregirea hotarelor şi
a neamului: „Cinstire eroilor neamului”, „Eroii de la
Cireşoaia”, „Vara de foc şi virtute a lui 1917”, „Luptele
de la Cireşoaia”, „Omagiu eroilor Cireşoaiei”,
„Armata română şi Marea Unire”, dar şi „Târgu-
Ocna – 600 de ani de atestare documentară” etc.

11. Şi marile sărbători sunt explicate în
articole pentru ca cititorii să ştie despre istoria şi
semnificaţia lor şi cum trebuie sărbătorite.

12. Rugăciunile fierbinţi sau odele
închinate dumnezeirii, ţării ş i neamului
românesc, izvorâte dintr-o credinţă sinceră şi
puternică a unor inimi feminine – şi nu numai –
dau gingăşie revistei şi dovedesc că poezia
ocupă un loc central între articolele studiate sau
întocmite din amintiri.

13. Nici cei din închisori nu sunt uitaţi. Tema
„Mărturia Bisericii întemniţate” relatează

despre viaţa în penitenciare şi despre lucrarea
misionară în astfel de spaţii.

14. Problemele vieţii creştine contem-
porane sunt abordate prin articole ca de
exemplu: „Relaţia tineret-biserică în societatea
de azi”, „Capcanele Internetului”, „Încotro?”,
„Două boli naţionale”, „Mai ştim cine suntem?”,
„Crucea răbdării” etc.

15. Pelerinajele – sunt menţionate în
articole scrise pentru cei care nu au posibilitatea
vizitării locurilor sfinte, nouă, creştinilor din ţară
şi de peste hotare şi ele ne împărtăşesc autentice
trăiri şi impresii simţite în călătoria pe urmele
Mântuitorului sau ale sfinţilor.

16. Fiind unica apariţie publicistică locală
finanţată de către Primăria Oraşului Târgu-Ocna
şi difuzată gratuit, ea cuprinde în mod regulat şi
noutăţi citadine.

În ceea ce priveşte colaboratorii ne
considerăm datori a evidenţia numele celor care
însufleţesc această „frumoasă lucrare”, cum o
numeşte părintele arhimandrit Epifanie Bulancea,
abundenţa lor dovedind dragostea pentru
lămurirea învăţăturilor necesare sufletelor
credincioşilor. În afară de principalii „binevestitori”
evidenţiaţi la începutul acestor rânduri, menţionăm
preoţii: Constantin Genes, Cristian Mazilu, Adrian
Bugeac, Daniel Nichita, Cătălin Ilie, Paul Vamanu,
Valentin Ilie, Florin Smarandi, Dr. V. Bodale,
protosinghelii Claudiu Panţiru şi Spiridon
Ungureanu, arhimandritul Epifanie Bulancea şi
alţii. De asemenea, menţionăm autori laici: prof.
Corneliu Stoica – premiat de Academia Română,
prof. Dan Sandu, prof. Ilie Teodorescu, ing. silvic
Gheorghe Dascălu, General Dr. Vasile Jenică
Apostol etc. Femeile au răspuns cu entuziasm la
munca de educaţie religioasă, astfel avem
semnatare ale articolelor precum: Nina Roncea,
prof. Laetitia Leonte, prof. Ecaterina Capotă,
Aurelia Genes, Mihaela Ilie, Alina Vamanu, Paula
Cautiş, Elena Daniela Cosa şi altele. De
asemenea, putem menţiona pe ec. Floarea Ivanof,
primarul oraşului, şi profesoarele Georgeta
Nechita Burculeţ, Elena Busuioc, Mariana Popa,
Ancuţa Maftei, Doina Maria Rusu, Luminiţa
Ţântaru, înv. Florica Vleja şi încă mulţi alţii cărora
le cerem iertare de a nu-i fi menţionat, dar care au
depus efort la fel ca toţi ceilalţi, cu toată dragostea
de aproapele, pentru mântuirea sufletelor miilor
de cititori ai acestei prestigioase publicaţii, de a
cărei valoare culturală sunt conştienţi.

Dorim ca „Sarea pământului” să fie încă
mulţi, foarte mulţi ani „exploatată” ca dintr-un
zăcământ valoros de iniţiatorii şi colaboratorii
neobosiţi pentru a se dărui ca hrană spirituală
tuturor celor ce se vor adăpa din acest izvor
nesecat de bunuri.

Prof. Laetiþia LEONTE
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Trãia într-un oraº un om cu multã
ºtiinþã de carte, dar ºi cu multã credinþã
în Dumnezeu; era un creºtin pãtruns în
toatã fiinþa lui de adevãrurile evanghelice
pe care le împlinea cu multã sârguinþã în
viaþa sa, dupã dreapta tãlmãcire a Sfintei
Biserici. S-a întâmplat sã se îmbolnã-
veascã ºi a trebuit sã fie internat într-un
spital pentru operaþie. Dupã înlãturarea
primejdiei, a mai stat destulã vreme sub
îngrijirea doctorilor pânã la deplinã
însãnãtoºire.

În aceeaºi camerã cu el era un alt
suferind, cu care s-a împrietenit ºi a vorbit
mult despre probleme religioase, fiindcã
acesta se îndepãrtase de Dumnezeu ºi
de Bisericã; era un mare necredincios.
Au ieºit din spital în aceeaºi zi. La
despãrþire, credinciosul i-a spus:

– M-am strãduit, prietene, din toatã
inima ºi din toatã convingerea sufletului
meu sã-þi vorbesc despre Dumnezeu,
despre credinþã. Se vede cã nu am reuºit
sã-þi deºtept interesul pentru Domnul
Hristos ºi Sfânta Bisericã. Ne apropiem
de marea sãrbãtoare a Paºtilor. Eu te
chem sã vii la biserica noastrã, sã asculþi
înãlþãtoarea slujbã a Sfintei Învieri ºi
temeinicul cuvânt de învãþãturã din
pastorala Episcopului nostru.

În ziua de Paºti s-au întâlnit în bisericã.
– Ce bine-mi pare cã te vãd! Vrei sã

vii la noi la masã astãzi? Am mai schimba
câteva gânduri, cu prilejul marii sãrbãtori
a Învierii Domnului.

– Bine, prietene, vin; cãci ºi eu
doresc sã vorbim mai multe despre
problema Învierii.

– Cum þi-a plãcut slujba ºi cuvântul
de învãþãturã din pastorala Episcopului?
Deschise vorba credinciosul, dupã ce
s-a isprãvit cu mâncarea.

– Toate au fost frumoase ºi
interesante, prietene. Numai cã în sufletul
meu mai stãruie aceeaºi îndoialã despre
Învierea lui Hristos. Mintea mea mai uºor
aprobã faptul cã apostolii au furat trupul
lui Iisus din mormânt ºi apoi au rãspândit
vestea cã El ar fi înviat.

– Deci, dupã pãrerea ta, Învierea
nu-i o realitate. Este o minciunã scornitã
de apostoli ºi pe temeiul acestei minciuni

Mãreþia Învierii
s-a clãdit Creºtinismul. Vai! Ce mare
greºealã, dragul meu! Vino în biblioteca
mea sã-þi arãt ceva! Priveºte Biblia ºi
aceste multe cãrþi de Teologie pe care
le-am citit ºi le recitesc cu multã dragoste
ºi evlavie; din ele mi-am întãrit credinþa.
Sã discutãm mai la adânc despre adevãrul
Învierii. Cum poþi crede cã apostolii ar fi
furat trupul lui Iisus? Sã citim Biblia ºi
vom vedea cum s-a ajuns la aceastã
minciunã. Din cele ce spune Sfântul
Evanghelist Matei în capitolul 28, 1-10,
precum ai auzit, înseamnã cã la mormânt
s-au petrecut lucruri mari ºi minunate. Un
cutremur de pãmânt ºi apariþia îngerului
în haine strãlucitoare au bãgat spaimã în
ostaºi, care au rãmas ca niºte morþi.
Dupã câtãva vreme, venindu-ºi în fire,
desigur cã s-au uitat la mormânt. Piatra
era datã la o parte, mormântul gol, iar
îngerul, care le-a pricinuit atâta spaimã,
stãtea liniºtit ºi mãreþ pe piatrã. Deci, ei
nu mai aveau nici un rost sã stea acolo;
trupul pe care-l strãjuiau nu mai era în
mormânt. De aceea, ostaºii s-au dus ºi
au raportat arhiereilor toate cele ce
vãzuserã. Pe baza celor spuse de ostaºi,
arhiereii ºi-au dat seama cã toate
strãdaniile lor de a împiedica dispariþia
trupului lui Iisus din mormânt n-au folosit
la nimic. De asemenea, ei ºi-au dat îndatã
seama cã aceºti ostaºi vor spune adevãrul
despre cele petrecute la mormânt ºi
atunci toatã lumea va crede cã Iisus
trebuie sã fi înviat din morþi. În faþa acestei
situaþii, arhiereii au adunat bãtrânii ºi au
þinut sfat, în urma cãruia, „au dat bani
mulþi ostaºilor zicând: Spuneþi cã ucenicii
Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când
noi dormeam” (Matei 28, 12-13). „ªi s-a
rãspândit vorba aceasta între iudei, pânã
în ziua de astãzi” (Matei 28, 15).

Sã analizãm mai bine lucrurile ºi vom
vedea cât de mincinoasã este aceastã
ºtire. Era noapte adâncã. Dacã soldaþii
dormeau, de unde puteau ºti cine sunt cei
care au furat trupul? De altfel, ei nici nu
cunoºteau bine pe ucenicii Domnului.
ªtim cã ucenicii erau cuprinºi de spaimã
încã din grãdina Ghetsimani, când Iisus a
fost prins. „Atunci toþi ucenicii L-au lãsat
ºi au fugit” (Matei 26, 56). Cum ar fi avut

ei curajul sã vinã ºi sã-i fure trupul din
mormânt? Disciplina în armata romanã
era foarte asprã. Soldatul care nu-ºi
îndeplinea poruncile primite era ucis.
Crezi tu cã este cu putinþã ca soldaþii,
care rãspundeau cu capul lor pentru paza
mormântului, sã nu fi vegheat, sã se fi
lãsat cuprinºi de somn? Hai sã zicem cã
au adormit! Este cu putinþã sã nu se fi
deºteptat la zgomotul ce se va fi fãcut
pentru a scoate trupul din mormânt? ªi
apoi chiar dacã ar fi reuºit ucenicii sã
fure trupul din mormânt, ce puteau face
cu trupul unui mort, cât timp îl puteau
þine ascuns ca sã nu ºtie nimeni? Ucenicii
Domnului Iisus, suflete curate ºi cu fricã
de Dumnezeu, inimi fãrã vicleºug, cum
ar fi putut sã predice Învierea pe baza
unei minciuni? Îmi vine în minte înþeleapta
cugetare spusã de cineva în versuri:

„Când te ridici pe minciunã,
Te dãrâmã orice râmã.
Adevãrul când te-nalþã,
Nimeni nu te mai dãrâmã.”
Învierea lui Hristos, cu toate

vrãjmãºiile ce s-au ridicat de-a lungul
vremurilor împotriva ei, stã mãreaþã în
picioare pânã astãzi, ºi va sta veºnic în
picioare, fiindcã este adevãrul curat ºi
sfânt pe care nimeni nu-l poate dãrâma.
Mântuitorul a dovedit din belºug adevãrul
Învierii Sale, pentru aceea ucenicii Lui
au pornit, neînfricaþi ºi siguri pe credinþa
lor, de-a lungul ºi de-a latul lumii, sã
predice pe Iisus cel Înviat, pe Hristos
Dumnezeu, ridicând pe temelia acestui
adevãr Creºtinismul biruitor.

Faþa necredinciosului era veselã,
ochii sãi strãluceau de bucurie, inima-i
bãtea cu putere în piept. O razã
luminoasã din slava Sfintei Învieri îi
cuprinse toatã fiinþa, izgonind ºi ultimele
umbre de îndoialã din mintea lui.

Sfântã ºi mãreaþã Înviere! Atotpu-
ternicã ºi atotbiruitoare! Rãmâi pe veci
stâncã de granit în sufletele tuturor
creºtinilor care-L iubesc din toatã inima
pe Hristos Dumnezeu, cred nestrãmutat
în El ºi împlinesc cu toatã râvna sfânta ºi
cereasca Lui învãþãturã.

Preot Dr. Dumitru I. BODALE
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30 noiembrie 2010 - pentru Ziua Naþionalã a României

„Cum þi-ai pregãtit aripile aici, aºa
o sã zbori dincolo…“ spunea deseori
pãrintele Petroniu. Marele duhovnic a
simþit încã din luna ianuarie, curent, cã
Dumnezeu îl va chema curând în
Împãrãþia Cerurilor, când ºi-a
anunþat retragerea din ascultarea
de egumen al Schitului Prodromu
din Sfântul Munte Athos.

Pãrintele Petroniu Tãnase s-
a nãscut la 23 mai 1916 în comuna
Farcaºa din judeþul Neamþ. În anul
1930 a urmat cursurile ªcolii de
cântãreþi din cadrul Seminarului de
la Mânãstirea Neamþ ºi tot aici s-a
închinoviat ca novice,  cunos-
cându-l pe cel ce avea sã devinã
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.

A urmat Seminarul monahal
de la Cernica, apoi cursurile
Facultãþii de Teologie din
Bucureºti, dar ºi pe cele ale
Facultãþilor de Matematicã ºi
Filozofie. La 14 august 1942 a fost
cãlugãrit la Mânãstirea Neamþ de
cãtre vrednicul de pomenire stareþ
Victorin Ursache. Tot în acelaºi an
a fost hirotonit diacon pe seama
Mânãstirii Neamþ, iar în anul 1947
a fost hirotonit preot în Catedrala
patriarhalã ºi hirotesit protosinghel.

Între anii 1947-1950 a vieþuit în
obºtea Mânãstirii Antim, dupã care
revine la Neamþ unde a fost numit
profesor la Seminarul Teologic de acolo.
În anul 1952 s-a închinoviat la
Mânãstirea Slatina, unde a fost director
ºi profesor al ªcolii monahale, având ca
ascultare îngrijirea incintei, fiind un
pasionat florar.

În anul 1959, în baza Decretului
410, este scos din viaþa monahalã ºi
locuieºte la sora lui, în satul Broºteni din
þinutul Sucevei. Este „sfãtuit“ sã plece
din zonã ºi revine la Bucureºti. În urma
unei cereri a fost numit paznic la Casa
de odihnã a Patriarhiei, dar ºi cu
ascultarea la Casa de pensii din Curtea
de Argeº. Din cauza unor suferinþe
trupeºti, este trimis la Mânãstirea
Sihãstria din judeþul Neamþ. Aici are
posibilitatea sã facã un pelerinaj la
Sfântul Munte Athos ºi rãmâne profund

impresionat de viaþa cãlugãreascã ºi,
mai ales, pustniceascã. Face demersuri
pentru a pleca în Sfântul Munte.

La 2 martie 1978 se închinoviazã
la Schitul românesc Prodromu,

aducând cu sine din þarã pe pãrintele
Atanasie ºi monahul Prodromu de la
Mânãstirea Sihãstria, iar în anul 1985
a fost ales egumen al Schitului pe care
l-a restaurat cu ajutorul obºtii monahale
de acolo.

A îmbunãtãþit condiþiile din bisericã,
a renovat unele clãdiri ale aºezãmântului,
a organizat biblioteca, atelierele de
picturã, sculpturã, legãtorie de cãrþi,
croitorie, tâmplãrie, mecanicã etc.

Pãrintele Petroniu s-a ocupat ºi de
scris. A publicat o serie de cãrþi de trãire
duhovniceascã dintre care amintim:

„Icoane smerite din sfânta
Ortodoxie româneascã“;

„Întâmplãri minunate din vremea
noastrã“;

„Chemarea sfintei Ortodoxii“;
„Prodromu, schit românesc ºi

icoanele sale fãcãtoare de minuni“;
„Viaþa ºi învãþãturile Sfântului ierarh

Nifon al Constanþianei“;

Pãrintele Petroniu, egumenul Schitului românesc
Prodromu, a adormit întru Domnul

„Scurt îndrumãtor pentru pelerinii
români“ (înregistrare video).

A acordat multe interviuri unor
publicaþii din þarã ºi din Grecia.

În anul 2003 am efectuat un
pelerinaj la Sfântul  Munte Athos,
iar printre obiectivele vizitate a
fost ºi Schitul românesc
Prodromu unde am rãmas peste
noapte. Aici am avut posibilitatea
de a avea o discuþie cu pãrintele
Petroniu, egumenul Schitului,
despre viaþa monahalã din Sfântul
Munte ºi din þarã. Am observat
cã pãrintele era bine informat cu
tot ceea ce se petrecea în viaþa
monahalã româneascã.

Ceea ce m-a impresionat la
Sfinþia Sa era smerenia ºi
punctualitatea de care dãdea
dovadã la toate slujirile Bisericii.

Peste ani, în 2009, m-am
reîntâlnit cu Preacuvioºia Sa, dar
de aceastã datã l-am gãsit în
biblioteca Schitului ºi aici, cu alþi
pãrinþi, am stat mai mult de
vorbã. Preacuvioºia Sa a început
sã povesteascã din anii frumoºi
ai tinereþii petrecuþi în þarã, de
întâlnirile Rugului aprins de la

Mânãstirea Antim, de poetul doctor
Vasile Voiculescu, de Alexandru
Mironescu, Sandu Tudor,  Andrei
Scrima ºi de mulþi alþii. Am rãmas
profund impresionat de dragostea
Preacuvioºiei Sale faþã de pelerini, de
ospitalitatea de care dãdea dovadã la
o vârstã atât de înaintatã ºi, mai ales,
de faptul cã era o fãclie aprinsã pentru
noi toþi.

Trecerea sa la cele veºnice este o
pierdere pentru monahismul românesc,
în acelaºi timp avem nãdejdea cã
pãrintele Petroniu, pentru viaþa lui sfântã,
va fi împreunã-rugãtor cu cuvioºii ºi
nevoitorii Sfântului Munte la tronul
Sfintei Treimi pentru neamul românesc.

Veºnicã lui pomenire din neam
în neam!

Protos.
Claudiu Constantin PANÞIRU
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Începutul anului 2011 înseamnã
pentru oraºul nostru o etapã nouã în
realizarea unor obiective deja conturate,
dar ºi stabilirea unor programe noi de a
cãror realizare va depinde starea de bine
a cetãþenilor noºtri.

Lucrãrilor de construcþie la cele douã
proiecte finanþate cu fonduri europene prin
care au fost reabilitate ºi extinse reþelele
de apã ºi canalizare, au fost terminate la
sfârºitul anului 2010, dar efectuarea
branºamentelor la aceste reþele nu a fost
posibilã datoritã condiþiilor atmosferice
neprielnice.

 În momentul în care vremea va fi
favorabilã, se va trece la realizarea
respectivelor branºamente, activitate
strâns legatã ºi de existenþa în bugetul
oraºului a sumelor necesare execuþiei,
deoarece aceste lucrãri nu puteau fi
executate cu fonduri europene, fiind lucrãri
neeligibile potrivit Ghidului de finanþare.

Sperãm ca în acest an sã reuºim sã
executãm ºi aceste branºamente, fãcând
posibilã atingerea parametrilor prevãzuþi
în cele douã proiecte europene.

Vom avea de lucru în acest an ºi la
un alt proiect al nostru ºi anume:
„Reabilitarea parcurilor din oraºul Tg.
Ocna: Parcul Trandafirilor, Parcul
Casa de Culturã ºi Parcul  din zona
blocurilor C“, proiect aprobat pentru
finanþare prin HG nr.110 / 09.02.2011.

Reabilitarea spaþiilor verzi existente
vizeazã îmbunãtaþirea factorilor de mediu
prin folosirea de materiale mai puþin
poluante precum ºi crearea unor locuri
de recreere plãcute, realizate la standarde
europene, necesare într-o staþiune cum
este oraºul nostru.

Valoarea acestui proiect este de
525.000 lei, din care 400.000 lei reprezintã

UN NOU ÎNCEPUT…
finanþarea pe care o vom primi de la
Guvernul României din Fondul de Mediu
prin „Programul naþional de îmbunãtãþire
a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii
verzi în localitãþi“. La începutul lunii aprilie
2011, se va semna contractul de finanþare,
lucrãrile urmând sã înceapã dupã
organizarea licitaþiei de cãtre Administraþia
Fondului pentru Mediu, în calitate de
finanþator al proiectului, pentru desem-
narea societãþii care sã execute aceste
lucrãri.

Prin acest proiect vor fi supuse
reabilitarii cele trei parcuri nominalizate
mai sus în suprafaþã totalã de 10.403 mp.
Pentru obþinerea unei calitãþi superioare
a spaþiului din punct de vedere funcþional,
urbanistic, constructiv ºi estetic, proiectul
prevede urmãtoarele lucrãri:

– crearea unui traseu de alei;
– executarea de instalaþii aferente

amenajãrilor;
– montarea de mobilier urban  - bãnci

de lemn pe structurã metalicã, coºuri de
gunoi, obiecte de iluminat stradal care vor
utiliza 100% energie solarã, obiecte de
irigat spaþiul verde (aspersoare), toalete
ecologice;

– amenajarea locurilor de
joacã pentru copii ºi dotarea
cu echipamente specifice;

– plantarea de vegetaþie
cu talie joasã, medie ºi înaltã,
rezistentã la noxe;

– amenajarea spaþiilor
verzi plantate prin delimitarea
acestora;

– realizarea de amenajãri
florale;

– realizarea de împrej-
muire pentru spaþiul verde cu
gard viu etc.

Toate materialele ce se vor folosi vor
fi ecologice ºi de provenienþã autohtonã.

Timpul nefavorabil a fãcut ca din luna
noiembrie sã fie sistate lucrãrile de
construcþie la blocul F13, lucrãri ce vor fi
reluate în perioada urmãtoare.

Termenul de finalizare a acestui
obiectiv, potrivit actului adiþional semnat
cu ANL Bucureºti de cãtre constructor –
SC ALCONEP SRL Tg. Ocna –, care a
preluat contractul de la constructorul
iniþial, este sfârºitul lunii iulie 2011.
Considerãm ca existã toate premisele din
partea constructorului sã fie respectat
acest termen, iar tinerii care aºteaptã o
locuinþã sã o primeascã cât mai curând
posibil. Asigurarea utilitãþilor la acest bloc
este în sarcina benefici-arului, lucru de
care ne vom achita, aºa încât locuinþele
sã poatã fi terminate la timp ºi la  un nivel
de calitate corespunzãtor.

Asigurãm toþi cetãþenii oraºului cã ºi
în anul 2011 vom face tot ce ºtim cã
trebuie pentru binele ºi bucuria tuturor.


