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Hristos „nu poate fi absent din iadul
istoriei”. Aceasta înseamnã cã El suferã
cu noi în aceastã lume, asemuitã,
uneori, cu o „vale a plângerii”. Acelaºi
lucru l-a simþit ºi Sfântul Siluan de
Athos când sfãtuia pe ucenicii sãi sã
„þinã sufletul lor în iad ºi sã nu deznã-
dãjduiascã”.

Într-adevãr, fresca lumii contem-
porane este atât de agitatã ºi instabilã
încât omului îi este greu sã-ºi
defineascã identitatea sa de „fiu al lui
Dumnezeu” în devenire. Grijile lumii ºi
egocentrismul îl fac sã uite cã este
mãdular al unuia ºi aceluiaºi trup –
„Trupul tainic al lui Hristos” – care este

Suferinþa nu desfigureazã,
ci transfigureazã

Biserica. De aceea, când unul dintre
mãdularele acestui „Trup” este bolnav,
adicã se separã de comuniunea
Bisericii, întreaga Bisericã suferã
împreunã cu mãdularul bolnav. Deci ºi
Capul ei, adicã Hristos, suferã
împreunã cu unul din mãdularele
„Trupului” Sãu, care este bolnav.

Da, Hristos suferã împreunã cu noi,
pentru cã nu este un Dumnezeu al
rãzbunãrii ºi al pedepselor, ci al milei

Un tânãr cu multã ºtiinþã de carte
s-a dus sã studieze ºi Teologia. Era
inteligent ºi foarte silitor la carte. Dar
ce folos! Învãþa numai cu mintea, inima
lui încã nu se aprinse de focul dragostei
dumnezeieºti. La rugãciuni ºi sfintele
slujbe de cele mai multe ori lipsea, iar
când lua parte era cu totul absent
sufleteºte, nu-l interesa nimic din
frumuseþile ºi învãþãturile acestor
slujbe. Nu se vedea în viaþa lui zilnicã
nici un fel de dãruire pentru binele

Duhul dã viaþã

Preot Dr. Dumitru I. BODALE

aproapelui; era cu totul retras de orice
lucrare creºtineascã.

Îºi obosise creierul cu litera legii,
îºi îmbogãþise cunoºtinþele cu multe
lucruri noi, ajunse sã dezlege pânã ºi
cele mai disputate probleme de
teologie, dar inima lui era goalã, lipsea
din ea duhul adevãratei trãiri în Domnul
ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Învãþarea ºi cunoaºterea adevã-
rurilor de credinþã este de foarte mare
folos, pentru cã ºi Domnul Hristos
spune: „Cercetaþi Scripturile” (Ioan 5,
39), dar sã nu uitãm cã aceasta nu-i

Primesc deunãzi un email de la o
cititoare fidelã a revistei «Sarea
pãmântului»: „Vã doresc sã faceþi un
numãr la fel de reuºit ca celãlalt. Mi s-a
pãrut unul dintre cele mai reuºite... La
mai mare!“ Va fi, dar meritele sunt ale
scriitorilor consecvenþi ai revistei care
au dobândit experienþã a sãra bucatele
pe care redacþia doar le rânduieºte
pentru ospãþul trimestrial.

Aºadar, încã un numãr vã intrã în
casã. Mai înainte de a-l adãuga
colecþiei, îmbogãþiþi-vã sufletul citindu-l.
Fiecare numãr a avut ceva nou, acesta
parcã le întrece pe celelalte. Aproape
fiecare articol are iz de editorial, meritã
oprit asupra fiecãrei pagini cu rãsfãþ de
prunc plecat la sânul mamei.

Felicit pe scriitori ºi le zic: La mai
mare! Cititorii fideli aºteaptã strãfulgerãri
de duh, cuvinte înaripate, idei înþelepte.
În nopþi de nesomn ori evadând din
ocupaþiile zilnice, aplecarea asupra unui
gând de suflet reconforteazã ºi
lumineazã. Sã le oferim cititorilor ºansa
bucuriei!

LA MAI MARE!
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Suferinþa nu desfigureazã,
ci transfigureazã

ºi al compasiunii, neputând sã vadã creatura Sa bântuitã
de valurile acestei vieþi. Compasiunea lui Dumnezeu este
una din temele majore ale teologiei, în viziunea Sfintei
Scripturi, ºi, în consecinþã, omul este chemat sã fie milostiv,
sã fie ca Tatãl, Care este milostiv, cum a precizat ºi Hristos
în Evanghelie.

Dar „paternitatea divinã” se exercitã asupra omului numai
când inima acestuia doreºte sã fie ajutatã de Dumnezeu,
cãci, numai „inima înfrântã ºi smeritã Dumnezeu nu o va
urgisi”.

Aceastã reflecþie ne duce la tema inimii prin care
traverseazã toate comunicaþiile. „Inima înfrântã ºi smeritã”
este inima care este chematã sã fie plinã de Duhul Sfânt.
Altfel spus, Duhul Sfânt-Dumnezeu vrea ca omul sã-ºi
sfãrâme, sã-ºi zdrobeascã inima pentru ca El sã o poatã
reconstitui, reînnoi, remodela spiritual. Aºadar, pentru ca
omul sã fie viu în Dumnezeu trebuie sã „opereze” permanent
inima sa, sã o deschidã mereu, ca atunci când se va face
„transplantul” minþii, inteligenþei noastre plinã de Duhul Sfânt,
ea sã devinã receptacol ºi sensibilã pentru a-L primi. Acest
fapt de coborâre a Duhului Sfânt în inimã este veritabilul
program al spiritualitãþii isihaste.

Pentru a ajunge la aceastã finalitate omul trebuie sã
treacã printr-o ascezã foarte anevoioasã. Sfinþii Pãrinþi
filocalici aratã cã simþirea ºi discernãmântul spiritual în om
o face inima. Aceasta trebuie sã perceapã iubirea faþã de
celãlalt ºi faþã de Dumnezeu. Dar iubirea faþã de Dumnezeu,
potrivit învãþãturii lui Hristos, nu poate trece decât prin celãlalt.
Aºa cã pentru a ajunge la a fi sensibilizatã de Dumnezeu,
inima omului trebuie „sã iubeascã pe toþi oamenii aºa cum
sunt ei, sã se roage pentru ei, sã plângã împreunã cu ei ºi
sã se pocãiascã pentru ei”. Însã pentru a ajunge la a iubi pe
celãlalt trebuie sã suferi împreunã cu el, sã te pocãieºti
pentru tine ºi pentru celãlalt. Numai aºa Hristos, la rându-I,
va suferi împreunã cu tine.

Toatã Patristica vorbeºte despre cãderea lui Adam ºi
a Evei ºi de lacrimile lor de dupã cãdere. Este imaginea
ºi simbolul omului care se pocãieºte dupã cãderea în
pãcat. Dacã Biserica pune lacrimile pocãinþei în ochii lui
Adam ºi ai Evei, în „Duminica izgonirii lui Adam din rai”,
înainte de Postul Mare, dacã Sfântul Simeon Noul Teolog
a compus unul dintre cele mai frumoase imne din toatã
imnologia Bisericii asupra plângerii lui Adam la cãderea
lui din raiul desfãtãrii, dacã Sfântul Efrem Sirul a compus
nepreþuitele imne despre raiul desfãtãrii pãrãsit de
protopãrinþi, iar stareþul Siluan a zis celebrele cuvinte
evocate mai sus, aceasta e pentru cã Adam ºi Eva devin
simbolul omului pocãit, eliberat de pãcat, spãlat prin
lacrimile pocãinþei ºi cãlit în iureºul ispitelor ºi a l
necazurilor acestei lumi. Nu întâmplãtor Biserica a inclus
pe Adam ºi Eva în panteonul sfinþilor din Vechiul
Testament, deºi, paradoxal, Adam ºi Eva rãmân „vechiul
Adam”  ºi „Eva cea de demult”, opuºi „Noului Adam”
care este Hristos ºi celei de „a doua Evã” care
este Fecioara. Sfinþii Pãrinþi au vrut sã arate cã
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Nimeni nu va tãgãdui cã cea mai
însemnatã zi din viaþa unui om, dupã
naºtere ºi botez, este cea a nunþii. De
aceea, nu este surprinzãtor faptul cã
miºcãrile contemporane lumeºti ºi
instituþionale au ca scop anume
nimicirea preacinstitei ºi sfintei taine a
cununiei. Pentru mulþi, cãsãtoria este
doar un prilej de plãceri ºi distracþii.
Viaþa, însã, este un lucru serios. E o
luptã duhovniceascã, un urcuº înspre
un þel – cerul. Punctul cel mai crucial
ºi mijlocul cel mai însemnat al acestui
urcuº este cãsãtoria. Nimãnui nu îi este
îngãduit sã se fereascã de legãtura
cãsãtoriei, fie cã va face o nuntã de tainã
(misticã), dãruindu-se pe sine lui
Dumnezeu [în monahism], fie cã va face
o nuntã de sfinþire (sacramentalã) cu
un partener de viaþã.

Astãzi ne vom ocupa îndeosebi cu
nunta de sfinþire. Vom vorbi despre cum
poate contribui cãsãtoria la viaþa noastrã
duhovniceascã, urmând tema
cuvântului de dinainte. ªtim cã nunta
este un aºezãmânt rânduit de
Dumnezeu. Este „cinstitã” (Evr 13:4).
Este o „tainã mare” (Efes 5:32). Cel
necãsãtorit trece prin viaþã ºi apoi o
pãrãseºte; cel cãsãtorit, însã, trãieºte
ºi experiazã pe deplin viaþa.

Unii s’ar putea întreba ce cred
oamenii de astãzi despre sfântul

SFÂNTUL AªEZÃMÂNT AL NUNÞII (I)
Arhimandrit Emilian Simonopetritul - Muntele Athos

Deoarece anul 2011 este închinat celor douã Taine ale Bisericii, Taina Botezului ºi cea a
Nunþii, acest numãr ºi urmãtoarele douã ale anului vor cuprinde una dintre cele mai izbutite

scrieri ortodoxe în privinþa cãsãtoriei, de fapt o predicã þinutã în anul 1971, în biserica Sfântul
Nicolae din Trikala, Grecia, de pãrintele Emilian Simonopetritul de la Sfântul Munte Athos,
unul din  marii pãrinþi duhovniceºti contemporani care a revigorat viaþa duhovniceascã a

ultimelor decenii. Tradus de Radu Hagiu, textul de faþã ºi cele douã ce vor urma ºi care vor
completa aceastã predicã vor face mare plãcere celor care se vor opri cu evlavie asupra lor.

aºezãmânt al nunþii, aceastã „tainã
mare”, binecuvântatã de Bisericã. Ei se
cãsãtoresc ca ºi cum ar fuziona douã
firme sau douã conturi bancare. Doi
oameni se unesc fãrã sã aibã un ideal
– douã zerouri, s’ar putea zice, fiindcã
oamenii fãrã idealuri, fãrã cãutãri, nu
sânt nimic altceva decât un zero. „M’am
cãsãtorit ca sã-mi trãiesc viaþa”, îi auzi
spunând pe unii, „nu ca sã stau închis
între patru pereþi”. „M’am cãsãtorit ca
sã mã bucur de viaþã”, spun ei, ºi apoi
îºi lasã copiii – dacã au copii – în grija
unei strãine, ca sã poatã fugi la teatru,
la film sau la vreo altã adunare
lumeascã. ªi astfel, casele lor ajung
niºte hoteluri în care se întorc seara
sau, mai degrabã, noaptea, dupã ce
s’au distrat ºi le trebuie odihnã. Oameni
ca aceºtia sunt goi pe dinlãuntru, ºi
simt un gol adevãrat în casele lor. Nu
gãsesc acolo nici o mulþumire, aºa cã
se grãbesc sã alerge de colo-ncoace,
în cãutarea fericirii.

Ei se cãsãtoresc fãrã sã se
cunoascã, fãrã un simþ al rãspunderii,
pur ºi simplu fiindcã vor sã se
cãsãtoreascã sau cred cã trebuie sã o
facã pentru a fi niºte buni membri ai
societãþii. Însã care sânt urmãrile? Le
vedem în fiecare zi. Cãsãtoriile eºuate
ne sunt cunoscute tuturor. O cãsãtorie
lumeascã, aºa cum e înþeleasã astãzi,

nu are decât o singurã caracteristicã –
uciderea vieþii duhovniceºti a unei
persoane. Trebuie sã conºtientizãm cã
dacã dãm greº în cãsãtorie, am dat greº
mai mult sau mai puþin ºi în viaþa
duhovniceascã. Dacã reuºim în
cãsãtorie, am reuºit ºi în viaþa
duhovniceascã. Reuºita sau eºecul,
sporirea sau nãruirea, încep în viaþa
duhovniceascã cu cãsãtoria. Pentru cã
este o problemã atât de serioasã, sã
trecem în revistã câteva condiþii
necesare pentru o cãsãtorie fericitã ºi
cu adevãrat creºtinã.

Pentru a avea o cãsãtorie izbutitã,
e nevoie încã din copilãrie de o educaþie
potrivitã. Aºa cum un copil trebuie sã
studieze, aºa cum învaþã el sã
gândeascã ºi sã se preocupe de pãrinþi
sau de sãnãtatea sa, la fel trebuie ºi
sã fie pregãtit pentru o cãsãtorie
izbutitã. În veacul de acum, însã,
nimeni nu mai este interesat sã-ºi
pregãteascã copiii pentru aceastã tainã
mare, o tainã care va juca un rol crucial
în viaþa lor. Pãrinþii nu sunt interesaþi de
aºa ceva, în afarã de zestre sau de ale
probleme bãneºti, care îi preocupã
adânc.

Copilul trebuie sã înveþe încã din
pruncie sã iubeascã, sã
dãruiascã, sã sufere lipsuri, sã
asculte. Trebuie învãþat sã

pentru a trece de la starea de
„omul cel vechi” la „omul cel
nou”, iluminat de Duhul Sfânt,

omul duhovnicesc este chemat la a
reedita, în propriul sãu trup, viaþa lui
Hristos. Încã de la naºterea din apã
ºi din duh, omul este chemat sã fie
receptacol necontenit de Duh Sfânt,
iar drumul lui în aceastã lume trebuie
sã treacã, inevitabil, prin cruce.

Asemãnarea cu Dumnezeu se
anticipeazã prin metamorfozarea fiinþei.
Transfigurarea vieþii omului dupã
modelul lui Hristos, înseamnã a þine
sufletul în iadul acestei lumi în care este
prezent Hristos cu semenii Sãi, adicã
a rãmâne cu celelalte mãdulare ale
trupului sãu tainic din aceastã lume.
Chenoza lui Hristos se face de fiecare
datã când omul doreºte sã-ºi deschidã

inima. Omul se smereºte ºi nu
deznãdãjduieºte, când este þinut în
aceastã „vale a plângerii”. Psalmistul
a spus cã „aurul se lãmureºte în
topitoare”. Nu altfel, în topitoare, adicã
în fierbinþeala lacrimilor de pocãinþã, a
ascezei, a „crucilor vieþii” . Deci „þine
sufletul tãu în iad ºi nu deznãdãjdui”
cãci, în Hristos, suferinþa nu desfi-
gureazã, ci transfigureazã.
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simtã cã curãþia sufletului ºi a
trupului sãu este o comoarã de

mare preþ, care trebuie pãzitã ca lumina
ochilor. Firea copilului trebuie modelatã
corespunzãtor, pentru a ajunge un om
cinstit, curajos, hotãrât, deschis, vesel,
iar nu o fãpturã care-ºi plânge de milã
ºi se vaitã de soarta sa, un lucru slab ºi
neputincios, fãrã putere de a gândi. Încã
din pruncie, copilul trebuie învãþat sã se
preocupe de un subiect anume sau sã
se îndeletniceascã cu ceva anume,
pentru ca în viitor sã-ºi poatã întreþine
familia sau, în cazul unei fete, sã ajute
dacã e nevoie. O femeie trebuie sã înveþe
sã fie gospodinã, chiar dacã are studii
superioare. Trebuie sã înveþe sã
gãteascã, sã coasã, sã brodeze. Dar,
veþi spune: pãrinte dragã, toate astea
sunt de la sine înþelese. Întrebaþi-i, însã,
pe cei cãsãtoriþi, ºi veþi vedea cât de
multe femei gata sã se cãsãtoreascã
nu ºtiu nimic despre gospodãrit.

De la o anumitã vârstã, cu atât mai
mult, alegerea tovarãºului de viaþã este
un lucru care nu trebuie trecut cu
vederea. Nu trebuie nici fãcut în grabã,
fiindcã, dupã cum spune o zicalã, „iute
la însurãtoare, iute la disperare”. Nu
trebuie însã nici aºteptat prea mult,
fiindcã întârzierea este o primejdie
ucigãtoare de suflet. Ca regulã, ritmul
firesc al vieþii duhovniceºti începe cu
cãsãtoria. Cel necãsãtorit se aseamãnã
cuiva care încearcã sã locuiascã pentru
totdeauna în hol: nu pare sã priceapã la
ce folosesc camerele. Pãrinþii ar trebui
sã se intereseze de viaþa socialã a
copilului, dar ºi de viaþa sa de rugãciune,
încât fericitul ceas sã vinã ca un dar de
la Dumnezeu.

Fireºte, când e vorba de alegerea
unui partener, copilul va lua seamã la
pãrerea pãrinþilor sãi. Cât de des nu simt
pãrinþii un cuþit trecându-le prin inimã,
atunci când copiii nu-i întreabã despre
cel care le va fi tovarãº în viaþã? Inima
de mamã este sensibilã, ºi nu poate
îndura o astfel de loviturã. Copilul ar trebui
sã vorbeascã despre aceste probleme
cu pãrinþii sãi, pentru cã aceºtia au o
intuiþie anume, ce le dã putinþa sã
conºtientizeze lucrurile care-i îngri-
joreazã.

Aceasta nu înseamnã însã cã tatãl
ºi mama ar trebui sã facã presiuni
asupra copilului. În cele din urmã, el
trebuie sã fie liber sã hotãrascã de unul
singur. Dacã vã veþi împinge copilul spre
cãsãtorie, vã va socoti rãspunzãtor dacã

lucrurile nu vor decurge bine. Nimic bun
nu vine în urma presiunilor. Trebuie sã-l
ajutaþi, dar trebuie ºi sã-i îngãduiþi sã
aleagã persoana pe care o preferã sau
pe care o iubeºte – însã nu pe cineva
de care i-e milã sau de care-i pare rãu.
Dacã copilul vostru, dupã ce se
cunoaºte cu cineva, vã spune: „Mi-e milã
de sãracul om, mã voi cãsãtori cu el”,
sã ºtiþi cã sunteþi în pragul unei cãsãtorii
eºuate. Doar o persoanã pe care el sau
ea o preferã sau o iubeºte poate sta
lângã copilul vostru. ªi bãrbatul, ºi
femeia trebuie sã fie atraºi unul de
celãlalt ºi trebuie sã vrea cu adevãrat,
în chip lãuntric, fãrã grabã, sã trãiascã
împreunã. În aceastã privinþã, totuºi, nu
putem face presiuni asupra copiilor
noºtri. Uneori, din dragoste, simþim cã
ei ne aparþin, cã sunt ai noºtri ºi cã
putem face ce vrem cu ei. ªi aºa copilul
ajunge o fãpturã neputincioasã sã
trãiascã – fie cãsãtorit, fie necãsãtorit.

De bunã seamã, procesul de
cunoaºtere ºi apropiere, o problemã
foarte delicatã – dar pe care adesea o
trecem cu vederea – ar trebui sã aibã loc
înaintea cãsãtoriei. Nu trebuie sã avem
rezerve în a ne cunoaºte unul pe celãlalt,
mai ales dacã nu suntem siguri de
sentimentele noastre. Dragostea n’ar
trebui sã ne orbeascã, ci sã ne deschidã
ochii pentru a-l vedea pe celãlalt aºa cum
este, cu neputinþele sale. „E mai bine sã
iei din casa ta o încãlþare, chiar dacã’i
pingelitã”, spune o zicalã. Adicã e mai
bine sã iei pe cineva cu care ai ajuns sã
te cunoºti. Iar cunoaºterea trebuie
întotdeauna sã fie legatã de logodnã, o
chestiune la fel de anevoioasã.

Atunci când i-am sugerat unei tinere
cã ar trebui sã se gândeascã serios dacã

sã-ºi þinã logodna, ea mi-a rãspuns:
„Dac-o sã rup logodna, mama mã va
omorî”. Dar ce fel de încredinþare e
aceasta, dacã nu-þi dã voie sã renunþi la
ea? A te logodi nu înseamnã neapãrat
cã mã voi cãsãtori. Înseamnã cã fac o
încercare pentru a vedea dacã ar trebui
sã mã cãsãtoresc cu persoana cu care
m’am logodit. Dacã o femeie n’are
posibilitatea sã rupã logodna, atunci n’ar
mai trebui sã se logodeascã, sau, mai
degrabã, n’ar trebui sã meargã mai
departe cu cãsãtoria. În perioada
logodnei, trebuie sã avem grijã în chip
anume. Cineva a spus cândva cã în
perioada de cunoaºtere a celuilalt trebuie
sã-þi þii inima cu amândouã mâinile, ca
pe o fiarã sãlbaticã. ªtiþi cât de
primejdioasã e inima: în loc sã te ducã
la cãsãtorie, te poate duce la pãcat.
Existã posibilitatea ca persoana aleasã
sã te socoteascã doar o jucãrie, sau o
periuþã de dinþi bunã doar de încercat.
Mai apoi, te vei deprima ºi vei vãrsa multe
lacrimi. Dar atunci va fi prea târziu, fiindcã
îngerul tãu se va dovedi unul de lut.

Nu alegeþi pe cineva care-ºi pierde
vremea prin cluburi, distrându-se ºi
aruncându-ºi banii pe excursii ºi luxuri.
N’ar trebui sã alegeþi nici pe cineva care,
dupã cum veþi afla mai târziu, îºi ascunde
egocentrismul în spatele unor cuvinte de
dragoste. Nu alegeþi drept soþie o femeie
ca praful de puºcã, care, de îndatã ce-i
zici ceva, sare în sus. Nu-i o nevastã
bunã.

Mai mult, dacã vreþi sã aveþi o
cãsãtorie cu adevãrat izbutitã, nu vã
apropiaþi de tânãra sau tânãrul
neputincios sã-ºi lase pãrinþii. Porunca
lui Hristos este limpede: „va lãsa omul
pe tatãl sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi
de femeia sa” (Marcu 10:7). Dar când îl
veþi vedea pe celãlalt legat de mama sau
tatãl lui, când veþi vedea cã îi ascultã cu
gura deschisã ºi este gata sã facã orice-
i vor zice, sã vã þineþi departe. Este o
persoanã bolnavã sufleteºte, imaturã
psihologic, ºi nu veþi izbuti sã faceþi cu
dânsul o familie. Bãrbatul care vã va
deveni soþ ar trebui sã fie plin de viaþã.
Însã cum ar putea fi aºa, dacã nu ºi-a
dat seama, dacã n’a înþeles, dacã n’a
asimilat faptul cã locuinþa pãrinþilor nu e
nimic altceva decât o glastrã în care a
fost aºezat, pentru a fi scos mai târziu
ºi rãsãdit în alt loc?

„Taina Nunþii este un act sfânt,
de origine dumnezeiascã,

în care, prin preot,
se împãrtãºeºte harul

Sfântului Duh unui bãrbat
ºi unei femei ce se unesc

liber în cãsãtorie, care
sfinþeºte  ºi înalþã legãtura

naturalã a cãsãtoriei la
demnitatea reprezentãrii
unirii duhovniceºti dintre

Hristos ºi Bisericã.“

Pãrintele Dumitru Stãniloae,
Teologia Dogmaticã Ortodoxã

(va urma)
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Acomodarea formelor cultului la
nevoile actuale ale vieþii religioase a
credincioºilor reprezintã una din
problemele cu care Ortodoxia s-a
confruntat dintotdeauna. Existã o serie
de prioritãþi în acest sens ce-ºi aºteaptã
rezolvarea la nivelul autoritãþii supreme
în Bisericã, Sfântul Sinod: unificarea
calendarului bisericesc ºi stabilirea datei
Sfintelor Paºti, actualitatea vechilor
rânduieli bisericeºti referitoare la posturi
ºi ajunãri, conservarea formelor
tradiþionale în arta bisericeascã
(construirea de biserici ºi pictarea lor)
º.a.

Nevoia adaptãrii Bisericii la timpurile
de astãzi s-a fãcut resimþitã cu o mai
mare putere în diaspora ortodoxã unde
aceasta se confruntã cu forme de trãire
religioasã ale credincioºilor aparþinând
celorlalte confesiuni creºtine care
considerã nu de puþine ori depãºite chiar
unele elemente ce þin de formele
externe ale cultului (slujbele ºi ritualul
lor), aceste observaþii, uneori pertinente,
trimiþând la o serie de caracteristici
specifice cultului ortodox, cum ar fi:

1. Spiritul conservator, prin
pãstrarea fidelã a unor forme de
expresie, ceremonii, imne ºi rugãciuni
cu vârste venerabile.

2. Originea monahalã a cultului
rãsãritean ce reflectã ecoul puternic al
disciplinei ºi al modului de viaþã specific
trãitorilor pustiei, mai ales în ceea ce
priveºte programul ºi durata slujbelor.

3. Spre deosebire de alte confesiuni,
Biserica Ortodoxã nu a iniþiat sau
condus nici o acþiune de reformare a
cultului în trecutul ei. Pãstrarea unor
forme vechi, deja consacrate, care însã
neînþelese uneori pun astãzi probleme
de interpretare, de adaptare ºi
acomodare.

Care sunt o parte din cerinþele
vieþii moderne puse faþã în faþã cu
slujirea Bisericii?

a. Scurtimea sau concizia cultului a
fost cerutã deseori ºi este absolut
necesarã. În epoca vitezei ºi a agitaþiei
continue, trei ore, de exemplu, pentru
Utrenie, Acatist ºi Sfânta Liturghie sunt

Înnoirea cultului,
prioritate actualã a Bisericii

suficiente, credem noi, pentru slujba de
duminicã. Altfel, este aproape imposibil
ca majoritatea credincioºilor sã mai
poatã rãmâne atenþi la ceea ce se spune
timp de ore întregi.

b. Cântarea în comun este o formã
de participare activã a credincioºilor la
liturghie, fapt pentru care se impune
revenirea la ea, pentru evitarea
individualismului pãgubitor ºi realizarea
comunitãþii liturgice.

c. Necesitatea repunerii Sfintei
Liturghii în centrul tuturor slujbelor.
Astfel cea mai mare parte a timpului
liturgic duminical este ocupatã de
Utrenie ºi prima parte a Liturghiei,
numitã ,,a celor chemaþi” Liturghia
propriu zisã, adicã sãvârºirea Sfintei
Taine Euharistice fiind comprimatã
într-un interval de timp foarte scurt.
Urmarea acestei recentrãri va fi
participarea mai activã a credincioºilor,

printr-o împãrtãºanie tot mai deasã,
potrivit vechii tradiþii a Bisericii. Vor fi
precizate aici momentul ºi locul  unde
trebuie sã se facã aceasta: dupã
împãrtãºirea slujitorilor, ºi nu la sfârºitul
Sf. Liturghii, la Uºile Împãrãteºti ºi nu la
cele laterale.

d. Instruirea credincioºilor prin
predici, cateheze, studii ºi articole din
ziare în vederea conºtientizãrii faptului
cã nici o altã slujbã bisericeascã nu este
mai presus de Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie. Sunt o serie de aspecte ce nu
par importante la prima vedere, dar care
trebuie îndreptate: respectarea
momentului începerii slujbei, sobrietatea
ºi simplitatea afiºate în þinutã,
comportament, atitudine în timpul
derulãrii momentelor liturgice, asigurarea
ordinii ºi diciplinei, sãrutarea icoanelor
în bisericã, introducerea scaunelor
pentru cazurile deosebite º.a.

e. Problema disciplinei tradiþionale a
postului a fost deseori pusã în discuþie în
forurile superioare ale Bisericii Ortodoxe
Române. Astfel, condiþiile, durata ºi
asprimea posturilor pot fi îndulcite pentru
credincioºii de rând, acordându-se preoþilor
duhovnici un drept mai larg de a decide în
scaunul de spovedanie, de la caz la caz,
uzându-se ºi de faptul cã ajunarea nu
constituie singura condiþie prealabilã pentru
împãrtãºirea cu vrednicie, ci mai trebuie
îndeplinite ºi altele (abþinerea de la pãcate,
respectarea ºi împlinirea canoanelor date
la mãrturisire etc.).

Dupã cum se cunoaºte deja, nu
existã o uniformitate în ceea ce priveºte
aspectele enumerate mai sus, care þin
mai mult de amãnunte neesenþiale ale
slujirii în bisericã. Când însã este vorba
de schimbãri care vizeazã structura
fundamentalã a acesteia, învãþãtura de
credinþã exprimatã prin cult, hotãrârile
nu pot fi luate de cãtre fiecare bisericã
în parte, ci numai la nivel de Sinod al
tuturor ortodocºilor, deoarece cultul nu
exprimã numai frumuseþea tezaurului
comun, moºtenit de la Sfinþii Pãrinþi, ci
ºi unitatea Ortodoxiei.

Preot Daniel NICHITA

„Biserica este mai înaltã decât
cerurile ºi mai desfãtatã decât

pãmântul. Ea niciodatã
nu îmbãtrâneºte, ci totdeauna

va înflori în Hristos.“
Sfântul Ioan Gurã de Aur

„În afarã de Bisericã
nu este mântuire.“

Sfântul Ciprian de Cartagina

„Biserica lui Dumnezeu,
fiind întemeiatã pe Stâncã,

nu se poate clãtina prin nici o
vijelie. Ea poate fi ispititã,

dar nu învinsã.“
Fericitul Ieronim

„Biserica este plinãtatea
Harului, neavând nici patã,

nici zbârciturã. Ea este curatã
ºi neîntinatã, indestructibilã

ºi eternã.“
Tertulian

„Noi devenim cu adevãrat fii
ai lui Dumnezeu numai prin

unirea cu Hristos în Biserica Sa.“
Sfântul Ioan Gurã de Aur
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Recursul frecvent ºi profund la
modelul apostolic este o condiþie
indiscutabilã pentru dimensionarea ºi
redimensionarea profilului misionarului
creºtin care este chemat sã
„vesteascã în lume bunãtãþile Celui ce
l-a chemat din întuneric la luminã” (I
Petru 2, 9). Felul în care Dumnezeu a
luminat ºi a cinstit Istoria prin Sfinþii
Apostoli este ºi trebuie sã fie o
preocupare permanentã pentru cei în
care conºtiinþa apartenenþei la neamul
lui Hristos nu s-a stins încã.

Prima experienþã care îl face pe
pescarul din Galileia Apostol este
prãbuºirea în adoraþie ºi închinare în faþa
lui Iisus Hristos: „pleacã de la mine,
Doamne, cã sunt un om pãcãtos”. La
câþiva ani dupã aceastã experienþã,
Apostolul Pavel trãieºte o experienþã
similarã pe drumul Damascului când,
dintr-o luminã orbitoare, Hristos îl
chema la slujirea Sa. Cei doi Apostoli
au putut sã prãbuºeascã atâtea inimi
la picioarele Crucii pentru cã au trãit
chiar ei acest cutremurãtor moment de
la care viaþa lor a cunoscut o schimbare
radicalã.

Pescarul galileian cu o predicã de
câteva minute a convertit trei mii de
oameni. Vestea despre moartea ºi
învierea Fiului lui Dumnezeu susþinutã
cu câteva profeþii din Vechiul Testament
a strãpuns inimile unei mulþimi de
oameni fãcându-le, prin pocãinþã ºi
botez, Popor al lui Dumnezeu.

În misiunea sa, Marele Apostol
este detaºat de orice condiþionare
omeneascã ca ºi Dascãlul sãu  (cf.
Matei 22, 16), de aceea are puterea sã-ºi
afirme libertatea faþã de oameni:
„trebuie sã ascultãm pe Dumnezeu mai
mult decât pe oameni” (Fapte 5, 29).
Înþelepciunea Apostolului este din
înþelepciunea Celui mai mare Învãþãtor
pe care L-a avut lumea. Puterea lui este
din memoria strãlucirii de pe Tabor, din
amintirea paºilor de peste valurile
înfuriate ºi din vederea mormântului gol,
iar curajul sãu este din vuietul limbilor
de foc. Cu acestã moºtenire, Apostolul
Petru înfruntã închisoarea, valurile de
împotriviri, aduce mulþimi de oameni la
credinþã ºi câºtigã admiraþia îngerilor ºi
a oamenilor.

Sfântul Apostol Pavel eclipseazã
cultura idolatrã din Atena, denunþã
cãutãrile nãucitoare ale filozofilor pãgâni

SFINÞII APOSTOLI PETRU ªI PAVEL SAU DESPRE
DIMENSIONAREA PROFILULUI  MISIONARULUI DE ASTÃZI

ºi scoate din vigoare toate modelele
religiilor idolatre.1 Aceastã biruinþã pe
care numai Dumnezeul cel adevãrat ªi-o
poate permite îi oferã posibilitatea sã
strige de pe piedestalul înalt al
Evangheliei spre toate culturile,
civilizaþiile, filozofiile ºi religiile lumii:
„Unde este înþeleptul? Unde este
cãrturarul? Unde este cercetãtorul
acestui veac? N-a dovedit Dumnezeu
nebunã înþelepciunea lumii acesteia?”
(I Corinteni 1, 20) Ostenelile ºi cãutãrile
obositoare ale veacurilor întunecate
sunt devalorizate. Soluþia pentru
salvarea lumii a strãlucit din altã parte:
de  la Cruce. Iar acum Apostolii aleargã
în cele patru zãri ºi duc vestea mântuirii
în þinuturile întunecoase ale morþii: „Noi
propovãduim pe Hristos cel Rãstignit:
pentru iudei smintealã; pentru neamuri
nebunie. Dar pentru cei chemaþi, ºi
iudei ºi elini: pe Hristos puterea lui
Dumnezeu ºi înþelepciunea lui
Dumnezeu” (I Corinteni 1, 23-24).

Dacã viaþa Sfântului Apostol Petru
dovedeºte cã Dumnezeu nu are nevoie
de filozofie ºi ºtiinþã pentru a-ªi împlini
planul Sãu de mântuire în lume, viaþa
Sfântului Pavel aratã cã ºi cultura
trebuie sã primeascã transfuzia unui
sânge nou pentru a putea deveni o
pârghie spre a transmite învãþãtura
Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel
– expresie a omului învãþat – din toatã
cultura sa pãstreazã elementele care
sunt în armonie cu mesajul Evan-
gheliei ºi respinge ca pe un gunoi
orice culturã care nu se poate pleca
în faþa Crucii.

Astãzi se face aºa de des apel la
culturã mai mult decât la sfinþenie,
pentru cã prima este mai facilã decât a
doua. Mai facilã este, dar în nici un caz
mai eficientã. Istoria Bisericii a dovedit
cã ele pot sã coexiste când prima se
face slujitoarea celei de a doua. O
culturã autonomã este sortitã eºecului2.
Momentul Cincizecimii este prima
dovadã cã misionarul creºtin nu duce
lipsã de balast intelectual; el are nevoie
de o inimã curatã în care sã poatã sufla
vântul Duhului Sfânt; are nevoie de o
minte limpede care, nepotrivindu-se cu
„înþelepciunea acestui veac” ( I Corinteni
2, 6; Romani 12, 2), este gata sã
primeascã fãrã prejudecãþi ºi distor-
sionãri „înþelepciunea care vine de sus”
(Iacov 3, 17).

Dascãlul creºtin are nevoie de o
conºtiinþã treazã în noaptea adâncã a
lumii, de o îmbogãþire în cuvântul lui
Dumnezeu pentru „a fi gata totdeauna
sã rãspundã oricui va cere socotealã
despre nãdejdea lui ” (I Petru 3, 15).
Misionarul creºtin trebuie sã punã ca
un vârf de lance în fruntea condiþiilor
misionare puterea de a mãrturisi ºi el
la un anumit nivel ca Apostolul Petru:
„Noi v-am adus la cunoºtinþã puterea
Domnului nostru Iisus Hristos ºi venirea
Lui nu luându-ne dupã basme
meºteºugite, ci fiindcã am vãzut slava
Lui cu ochii noºtri” (II Petru 1, 16).

Experienþa a dovedit cã argumen-
tele raþionale care vin în sprijinul
revelaþiei, oricât de solide ar fi, se clatinã
în faþa valului de necredinþã care se
întinde necruþãtor peste minþile pãgâne,
dacã nu au suport mistic în viaþa celui
care le propovãduieºte. Dar nici
convingerea personalã fãrã forþa
argumentãrii nu este credibilã. Dacã
misionarul creºtin nu face din
Evanghelie adevãrul ultim ºi suprem al
vieþii sale, ori falimenteazã, ori face din
misiunea sa o caricaturã.

Doisprezece pescari au schimbat
lumea, dar încet, încet aceastã lume
s-a întors la întunericul cel de demult.
„Rugaþi pe Domnul seceriºului sã
scoatã lucrãtori în ogorul Sãu...”

1 Cât s-a cãsnit (Platon) încercând sã
dovedeascã faptul cã sufletul este
nemuritor, ºi fãrã sã fi ajuns sã spunã ceva
clar sau sã convingã pe cineva dintre
ascultãtori, a murit fãrã vreun rezultat.
Crucea a convins însã prin oamenii
aceºtia simpli (Apostolii) ºi a câºtigat
omenirea întreagã... ºi a biruit pe toþi”
(Sfântul Ioan Gurã de Aur, apud Pr. Dr.
Constantin Coman, Erminia Duhului, Ed.
Bizantinã, Bucureºti, 2002, p. 106);
2 „Orice meºteºug care nu se mãrgineºte
numai în hotarele sale, nebunie s-ar
putea numi. Tot aºa ºi cu înþelepciunea
lumeascã. Dacã ea ar avea prietenie cu
duhul ar fi înþelepciune, dar fiindcã totul
îºi pune în seama ei ºi crede cã nu are
nevoie de ajutorul celeilalte înþelepciuni,
apoi s-a fãcut nebunie, deºi pãrea
înþelepciune ” ( Sfântul Ioan Gurã de Aur,
Tâlcuiri la Epistola întâi cãtre Corinteni,
Ed. Sophia, Bucureºti, 2005,  p. 62).

Prof. Vasilicã NICA
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E searã târziu..., s-a mai încheiat o
zi obositoare, cu multe de fãcut, cu mult
zbucium, cu multã alergãturã, cu mult
stres ºi cu multe probleme...; o zi, ca
atâtea altele, a mai trecut din viaþa
noastrã. Nu am reuºit a împlini tot ce
ne-am fi propus sã facem..., dar nu-i
nimic, ne încurajãm: e ºi mâine o zi!
Firesc, mergem spre odihnã, dar nu
înainte de a arunca ochii spre o ºtire la
televizor sau spre un „talk-show” banal
cu „înþelepþi” ºi soluþii, dar fãrã finalitate,
ºi, desigur, pe email pentru a vedea ce
am mai primit de la cineva sau de la
„nimeni”, de undeva sau de „nicãieri”.

Pânã aici, pare o derulare-cliºeu a
unei seri obiºnuite, banale, „normale”,
nespectaculoase. Însã, zguduitura, ºocul
sau semnalul spre trezirea din toropeala
rutinei ºi a obiºnuitului ºi spre cugetarea
la cele ce nu þin de simpla trecere a zilelor
poate apare chiar într-o astfel de
„toropealã”. Astfel s-a întâmplat cu cel
ce aºterne aceste rânduri când, într-o
searã, recitind câteva din mesajele primite
pe email, privirea a cãzut, deodatã, pe
titlul unuia dintre ele: „Nicolae Iorga –
MINUNAT!” Imediat l-am deschis ºi
l-am recitit de mai multe ori, l-am savurat,
m-am „hrãnit” cu el ºi am descoperit ce
titlu aveam sã pun la cele câteva rânduri
ce s-ar vrea încã un pic de „sare” în
hrana spiritualã oferitã din când în când
de revista noastrã: „Sã lãsãm înþelepþii
sã vorbeascã!”

Aºadar, vom aºterne  câteva
frânturi „uriaºe” din înþelepciunea, din
gândirea, cugetarea ºi talantul
neîngropat al marelui Nicolae Iorga. Nu
vom încerca explicaþii sau comentarii,
deoarece cuvintele maestrului vorbesc
prin ele însele, iar orice încercare a
noastrã în aceastã direcþie ar pãli sau
ar fi de prisos. Dar, sã lãsãm magistrul
sã vorbeascã ºi cititorul sã gândeascã:

- Înþelepciunea e o marfã pe care
cine o vinde a cumpãrat-o.

 - Nu spune niciodatã „nu se
poate”, ci începe cu „sã vedem”.

- Singura cetate ce nu poate fi
cuceritã cu sila este sufletul omului.

- Fereºte-te deopotrivã de prie-
tenia duºmanului ºi de duºmãnia
prietenului.

Sã lãsãm întelepþii sã vorbeascã!
- Fiecare loc de pe pãmânt are o

poveste a lui, dar trebuie sã tragi bine
cu urechea ca s-o auzi ºi trebuie un
gram de iubire ca s-o înþelegi.

- În viaþa inimii, sentimentele sunt
ca soarele, amintirile ca luna tristã
ºi rece, mângâierile gândului ca o
luminã de lampã moartã.

- Un cuvânt plin de iubire
preþuieºte atât de mult ºi totuºi el costã
atât de puþin.

- Înþelepciunea zice: nu þi-a izbutit
un lucru, fã altul. Atâta mângâiere
sã ai.

- Nu pãrãseºti un ideal fãrã sã-i
laºi ceva din fiinþa ta.

- Viteazul priveºte pericolul;
cutezãtorul îl cautã; nebunul nu-l
vede.

- Poþi închide ochii, dar nu poþi
stinge soarele!

- E o mare primejdie sã ajungi a
fi mulþumit de tine însuþi.

- Amintirea suferinþelor tale
pãstreaz-o bine: e comoara cea mai
scump plãtitã.

- A pedepsi trebuie sã însemne
întotdeauna a îndrepta.

- Surdul vorbeºte mai tare decât
cel ce aude; ºi prostul discutã mai
mult decât cel ce înþelege.

- Viaþa în acþiune este cel mai bun
învãþãtor.

- Sã deosebeºti între mâna ce þi
se întinde ca sã te ridice ºi aceea care
te prinde pentru a te opri!

- Norocul nu se gãseºte bine decât
în casa unde se munceºte.

- De prea mult gând n-a
îmbãtrânit nimeni, niciodatã.

- Copiii învaþã bunãtatea de la
naturã ºi rãutatea de la oameni.

- Timpul schimbã florile câmpului,
dar nu poate schimba strãlucirea
aurului din adâncuri.

- Cine uitã, nu meritã.
- Fiecare are un drum pe care

poate fi condus, dar nu i se poate
crea un alt drum decât acela pe care
e chemat sã meargã.

- Cine þi-a fãcut o nedreptate nu
rãmâne cu o datorie faþã de tine, ci
cu o pierdere faþã de el însuºi.

- Linguºirea este plata anticipatã
a trãdãrii care þi se pregãteºte.

- Cea mai mare minune e sã crezi
cã poþi face una. Restul e foarte uºor.

- La sfârºitul fiecãrei zile socoteºte
nu ceea ce alþii au fãcut faþã de tine,
ci ceea ce ai fãcut faþã de alþii.

- Ce eºti te priveºte, la urma
urmei, numai pe tine; ce vrei, priveºte
ºi pe alþii; ce faci, aceea poate privi
pe toþi.

- Bun cu adevãrat e numai acela
care nu lasã a se sãvârºi rãul în jurul
lui.

- Înþelepciunea este a ta numai
când o dai altuia, altfel ea este numai
în tine.

- Fiþi siguri cã, dacã înþelep-
ciunea e pe buzele tuturora, e numai
în mintea câtorva; pe aceia sã-i
asculþi!

- Tãcerea are glasul ei de
înþelepciune – ascult-o!

- Om liber e acela care n-are
nevoie sã spunã nici o minciunã.

- Tãgãduieºte ce ai vãzut cã nu
e, nu ceea ce n-ai vãzut cã este.

- Când, oare, ura va fi trimisã la
sanatoriu ºi invidia la casa de
corecþie?

- Cu tine ai întotdeauna doi
tovarãºi: tot binele pe care l-ai fãcut
ºi tot rãul.

- De vei avea aur în sufletul tãu,
în licãriri de aur va strãluci tot ce
porneºte de la tine.

   NICOLAE IORGA

Am îndrãzni, în final, sã sugerãm o
„reþetã” zilnicã pentru o minte ºi o
judecatã sãnãtoasã, limpede, armo-
nioasã, precum ºi pentru un cuget curat
ce sã determine o atitudine echilibratã,
cuminte ºi pozitivã: considerând fiecare
zicere a maestrului Iorga o pilulã, s-ar
putea prescrie câte una-douã în fiecare
zi, de preferat dimineaþa dupã rugãciune;
iar peste zi, când apar simptome de
„derapaj” de pe cale..., doza se poate
repeta. Dacã s-a terminat tratamentul,
el poate fi reluat de la capãt ºi repetat
fãrã nici o reþinere... Rezultatul îl va
descoperi fiecare!

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU
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Parcă inspirându-se din cugetarea-îndemn
a anticului Heraclit din Efes („Frumosul nu se
bucură încă de locul pe care îl merită. Natura îşi
ascunde frumuseţile; descoperiţi-le!“), oameni cu
har din diverse domenii au tratat în lucrările lor
farmecul înconjurător, ridicat la rang de minuni. În
imediata lor apropiere sau mai depărtat de ele,
omul şi-a modelat viaţa împodobindu-şi universul
şi făurindu-şi marca psiho-temperamentală
oglindită în tradiţii – muzică, literatură, pictură,
sculptură, coregrafie, gastronomie etc.

Despre frumuseţile râului Caşin s-au spus şi
s-au scris multe. Despre adevărul acestora s-au
convins în urmă cu mai bine de 6 veacuri atât unii
argeşeni (Rucăr , Dragoslavele), cât şi unii
transilvăneni (Breţcu), plecaţi în bejenie pentru
căutare de pământ roditor, păşuni pentru animale,
exploatări forestiere, drumuri comerciale,
administraţii locale ce înlesneau viaţa prin taxe
mai uşor suportabile, spunându-şi: „În Moldova-i
mult mai bine / Cine merge nu mai vine“. Adăugăm
la cele de mai sus consemnările savantului Nicolae
Iorga în cartea Privelişti din ţară, continuăm cu
lucrările monografice ale institutorului Nicolae
Pâslaru (Îl aşază pe căşinean la loc de cinste, în
mirificul locurilor; în semn de preţuire al harnicului
pedagog, urmaşii au hotărât ca Şcoala cu clasele
I-VIII din comună să-i poarte numele în viitor) şi
ale profesorului Gheorghe I. Simion („Cine nu a
văzut Valea Caşinului, poate spune că a trăit
degeaba! Străjuită spre soare-apune de culmile
Munţilor Vrancei, Valea, pe unele locuri deschisă,
pe altele prinsă în cleşti de stâncă, îţi oferă o
privelişte pe care rar o poţi găsi în alte locuri…“).

Temeinicia gospodăriilor într-o zonă dătătoare
de comori materiale şi spirituale cu rădăcini în
vremuri mult rămase în urmă, când munca fizică
era hotărâtoare, iar bătăturile în palme erau
medalii de muncă şi talpă de bunăstare, este şi
astăzi oglinda fidelă a armoniei dintre om şi loc, a
felului cum acesta îl sfinţeşte.

Dar iată că peste această simbioză intimă s-au
abătut norii negri şi grei ai Primului Război
Mondial, în vara anului 1916, când o generaţie
de înaintaşi ai noştri „ursită de soartă, a trebuit să
îndeplinească fapta cea mare, iar generaţia –
fiind gropaşa muncii de veacuri sau zămislitoarea
unei vremi încât vedenia ei uimea“. Şi a fost
zămislitoarea, dezrobirea întregului pământ
românesc şi crearea Statului Unitar Român,
deziderat istoric legitim, însă cu preţul unor
incalculabile pierderi umane şi materiale. Spunea
Nicolae Titulescu în mai 1915 următoarele: „Din
împrejurările de azi, România trebuie să iasă
întreagă şi mare. România nu poate fi întreagă
fără Ardeal, România nu poate fi întreagă fără
jertfă“. Locurile dragi nouă, celor de aici, la
joncţiunea dintre grupurile militare „Oituz“ şi
„Vrancea“, au cunoscut canonada pustiitoare a
încleştărilor cu Puterile Centrale – invadator

NEVOIA DE MONUMENTE (I)
puternic, numeros, arogant şi călcător de
pământuri străine.

Regele Carol I a lăsat un bun urmaş la tronul
României în anul 1914. Ferdinand a dovedit că
nu-i lipsesc nici înţelegerea deplină a situaţiei şi nici
voinţa de a depăşi toate piedicile care se ridicau
(„Eşti trimisul lui Dumnezeu să împlineşti visul unui
neam, să te încoronezi la Alba Iulia, sau să mori pe
Câmpul de la Turda“ – spunea Nicolae Filipescu în
februarie 1915).

Şi s-a încoronat la Alba Iulia, pe data de 15
octombrie 1922, România întregindu-se în
suprafaţă, de la 137.000 la 295.049 km2, iar în
populaţie, de la 7,7 la 17, 1 milioane locuitori.

În frunte cu comandantul suprem, Regele,
având deviza „datoria înainte de toate“, comandanţii
armatelor – generalii Ieremia Grigorescu şi Nicoale
Averescu –, iscusiţi şi energici strategi şi mari patrioţi,
au ştiut să conducă în chip strălucit luptele în cele
mai critice momente prin organizarea apărării active
în teren împădurit şi muntos (înălţimi, culmi,
povârnişuri, creste), acoperind astfel armata română
şi naţiunea cu o nepieritoare glorie. Pe tot timpul
operaţiilor militare, ei n-au cunoscut repausul, liniştea
sufletească şi au avut ca sprijin doar concertul
tragerilor cu muniţie de toate calibrele, freamătul
oştilor şi al armelor. Înaltele lor calităţi ostăşeşti
adunate în siguranţă, încredere în vitalul necesar al
izbânzii, farmecul militar personal s-au transmis şi
asupra tuturor celor care s-au aflat sub ordinele lor
– ofiţeri şi trupă –, fii identificaţi cu nobilele idealuri
naţionale ale acelui timp „sporind cu anii lor cei tineri
anii nesfârşiţi ai Patriei“ (Vasile Pârvan). Prin
ingenioase soluţii strategice şi dârză rezistenţă în
faţa atacurilor furibunde ale inamicului, au devenit
celebre locurile precum Măgura Caşinului, Fata
Moartă, Seciu, Zboinele, Cernica, Sticlăria,
Clăbucul, Valea Sării, Vidra, Ireşti, Pravia, Bălcuţa,
Ungureanu, Saroşa, Bolovan, Vrânceanu, Coşna,
Leşunţul etc.

Luptele de la Porţile Moldovei au avut un
puternic ecou internaţional, aliaţii apreciind în
termenii cei mai elogioşi faptele de arme ale
românilor, iar ezitările ulterioare ale germanilor au
fost pledoarie şi recunoaştere ale eroismului,
abnegaţiei şi patriotismului românesc dovedite pe
fronturi.

Monumentala sinteză a lui Contantin Kiriţescu,
„Istoria războiului pentru întregirea României 1916-
1918“, apărută imediat după eveniment, „pentru
publicul mare, în special pentru tineret“, având ca
destinatar „sufletul românesc“ căci „jertfele şi durerile
pe care războiul le-a făcut neamului nu pot fi
răsplătite numai prin câştiguri materiale, ci şi prin
răscolirea celor mai nobile coarde ale sufletului“
arată grija pentru cunoaşterea faptelor cu valoare
de lecţii, „lucrarea fiind una de sinceritate“. Numai
că, în mod simultan cu sinteza, au apărut multe
documente, memorii, jurnale de război, opere literare
şi artistice etc. ce au făcut necesară apariţia ediţiei a

doua, 1925. Doar câteva din ele, reluate, în legătură
cu dramatismul luptelor din zona noastră, ne edifică:

„Ostaşul Constantin Gane a luptat la Caşin,
însemnările lui reprezintă o înregistrare foarte
interesantă, un document atent şi captivant, cu
aspecte, fapte şi oameni care şi-au dovedit
convingerile luptând şi învingând cu ele în gânduri.
«Prin viroage şi coclauri» este o curată şi duioasă
mărturisire a sensibilităţii juristului cu studii la Rostock
(Germania), ofiţerului în Războiul Balcanic din anul
1913, ofiţerului din 1916-1919 în Regimentul 37
Infanterie Botoşani. «Din grămada de carte strivită,
din boli, din foamete, din sărăcie, din istorie şi din
lacrimi se desprinde, nebănuită poate, o poezie
înălţătoare, poezia durerii româneşti – a vitejiei, a
jertfei, a răbdării şi a dragostei de Neam». Dragostea
aceasta de Neam l-a urmărit ca o obsesie şi el o
defineşte prin câteva întrebări ce şi le pune: «Dar
dacă pământul nu e mai frumos aici decât în altă
parte, nici oamenii mai buni şi nici moravurile nu-mi
plac mai mult, atunci de ce nu pot trăi în altă ţară
decât numai în asta? De ce, cum trec de stâlpul
grănicerului, mi-e dor de ce am lăsat în urmă şi cum
mă aflu printre străini îmi sare inima din loc, de aud,
în treacăt, vreo vorbă românească? De ce îmi place
mai mult decât cea mai măiastră cântare, dangătul
monoton al unei vechi romanţe naţionale şi, decât
cea mai bogată orchestră, fluierul şi cobza? De ce-mi
sunt dragi obiceiuri străbune, făclia de Paşti, Steaua
şi Irozii? De ce-mi plac cronici prăfuite, vechi
ispisoace cu slovele lor încâlcite, lespezi de
morminte, uşi de biserici, trecutul nostru dureros
mai mult decât trecutul glorios? De ce, din îmbinarea
atâtor culori, îmi place mie numai una: aceea cu
roş, galben şi albastru?»“

Intelectualitatea (Octavian şi Eugen Goga, Ion
Jalea, Pamfil Şeicaru, Perpessicius, Mihai Săulescu,
Demonstene Botez, Alexandru Vlahuţă, Mihai
Sadoveanu, Ion Minulescu, George Ranetti,
George Vraca, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Arthur
Enăşescu, părintele Partenie Ciopron etc.) a luat
parte în mod direct la lupte, fiind la comanda trupei
şi primind din plin grozăviile războiului; se mai poate
menţiona participarea indirectă a ei, ca George
Enescu, Maria Ventura, Constantin Notarra, Ştefan
Dimitrescu etc. Scriitorul Camil Petrescu a luat parte
la asaltul pentru Dealul Ungureanu, cota 789, pe
26 iulie 1917, a fost rănit aici a doua oară, a fost luat
prizonier şi dus într-un lagăr din Ungaria pentru
aproape un an. Şi-a pierdut parţial auzul. Romanul
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
are caracter autobiografic, personajul Gheorghe
Gheorghidiu fiind însuşi autorul.

Fiecare mijloc de lună mai ne aminteşte şi de
execuţia lui Emil Rebreanu. Pădurea spânzuraţilor
este romanul în care zbuciumul dintre datoria
ostăşească şi conştiinţa apartenenţei la poporul
român atinge cote foarte înalte. Apostol
Bologa este prins, judecat şi condamnat
la moarte pentru că a vrut să treacă la ai
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săi, punând mai presus de viaţa proprie
dragostea faţă de neamul său, căruia îi

ştia durerea şi nedreptăţile ce i se făcuse de-a lungul
timpului.

Pe baza unei minuţioase documentări, scriitorul
Cezar Petrescu a scris romanul Întunecare, prima
carte de maturitate a autorului şi, în anul apariţiei,
1927, una dintre primele opere în literatura noastră
şi europeană de tratare a războiului; lucrare sumbră,
aidoma realităţilor din timpul epopeii noastre şi de
după, drama oglindeşte destinul celor care au aşteptat
de la război o purificare morală şi o justă valorificare
a umanităţii, învăţând de la atrocităţile acestuia, însă,
de fapt, nu a fost aşa. Luptele de la Caşin-Oituz ne
sunt arătate cu urcări şi coborâri, generaţia lui Radu
Comşa fiind prezentată pe o paletă largă de
convingeri şi fapte, ea primind loviturile brutale ale
tragismului în multiple situaţii: îmbogăţiţi din afaceri cu
armata, pitiţi pe la partea sedentară, voluntari idealişti,
mutilaţi trupeşte şi sufleteşte, înşelaţi în aşteptări etc.
În final, inadaptabilul Comşa între cel refuzând mediul
urban şi cel refuzat de mediul rural din care
provenea, face o dureroasă reflecţie izvorâtă din
schilodirea sa externă şi internă: Omul este o
oxsynitrocarbură de hidrogen coloidal şi câteva
impurităţi, atât ştim sigur! Celelalte sunt ipoteze!

Publicistica postbelică a dezvăluit în termeni
virulenţi atmosfera politică şi socială a timpului.
Gazetarul Gib Mihăescu, neobosit corespondent de
război şi luptător în linia întâi, se referea la rivalităţile
din Parlament în raport cu trebuinţele ţării. Vrednicul
observator arăta că Statul nu-şi onora obligaţiile faţă
de „invalizi, orfani, văduve, care au îmbogăţit câteva
mii de aventurieri… Eroul necunoscut înseamnă
jertfa anonimă, omul de rând care a încercat în clipa
sfârşitului frica, groaza morţii pe care o ai întotdeauna
dinaintea revărsării de fier şi foc a războiului când te
năpusteşti la atac şi nu formalitatea de program politic,
un fals făcut de eroii de la rezerve şi birouri care nu
ştiu ce e focul, gloanţele şi mânia vrăjmaşului“.

Profesorul Gheorghe I. Simion relata: „Scris la
persoana întâi, jurnalul de front reprezintă o
tulburătoare cronică de război cu adevăruri ce
rănesc, încleştări dramatice – încleştări ca oglindă
vie a războiului evocat etapă cu etapă, episod cu
episod –, cu jertfe umane mari. Este o carte
zguduitoare prin conţinutul şi semnificaţia ei. Accentul
cade pe relevarea eroismului ostaşilor şi ofiţerilor
români, pe jertfa patriotică, idealurile libertăţii, unităţii
şi demnităţii naţionale. Marea calitate a cărţii este
autenticitatea şi sinceritatea… Totul este deosebit de
impresionant şi determină la reflecţii majore. Relatarea
faptelor, patetismul liric reţinut, durerea discretă,
compasiunea sinceră, simplitatea notaţiilor plină de
putere de sugestie şi altele fac din cartea Fata moartă
de Ioan Misir o lucrare ce merită cu prisosinţă
interesul şi preţuirea noastră“.

Va urma!

Corneliu CRISTEA
Subfiliala municipală Oneşti a ANCE

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a
trãit în vremea împãratului Diocleþian.
El s-a nãscut în Capadochia din pãrinþi
creºtini, învãþând din tinereþe dreapta
credinþã în Iisus Hristos. La o vârstã
foarte fragedã rãmâne fãrã de tatã,
mama sa luând hotãrârea sã se mute
din Capadochia în Palestina, fiind cu
neamul de acolo ºi având acolo multe
averi ºi moºteniri.

Ajuns la vârsta maturitãþii, fiind frumos
la chip ºi viteaz în luptã, prin ostenealã,
pricepere ºi destoinicie, tânãrul Gheorghe
s-a fãcut preþuit ºi, îmbrãþiºând slujba
armelor, în scurtã vreme a cucerit cele
mai înalte cinstiri pânã la conducãtor de
oaste în garda împãratului.

Se ºtie cã Diocleþian era pãgân.
Pânã în 303 nu a luat nici o mãsurã
împotriva creºtinilor, acest lucru îngãduind
creºtinilor vrednici sã urce pânã la cele
mai înalte slujbe în împãrãþie.

La îndemnul ginerelui sãu Galeriu,
pe care Diocleþian l-a luat ca însoþitor la
domnie, a început prigoana împotriva
creºtinilor. Din anul 303 pânã în 313 (anul
Decretului de la Milan, dat de Sfântul
împãrat Constantin), Biserica a trecut
printr-o cutremurãtoare încercare, creºtinii
fiind siliþi sã aleagã, cu preþul vieþii lor, între
zeii pãgâni ºi Hristos.

Cunoscând decretul de prigonire dat
de Diocleþian împotriva creºtinilor, îndatã
Gheorghe s-a înfãþiºat înaintea
împãratului ºi înaintea curþii împãrãteºti
mãrturisind deschis cã este creºtin ºi cã
înþelege sã slujeascã în oastea
împãratului ca ucenic al lui Hristos.

Aceastã mãrturisire îl uimeºte pe
Diocleþian care, îndemnat de ginerele sãu,
a dat poruncã sã fie dus în temniþã ºi pus
la chinuri pentru a se lepãda de credinþa
în Hristos. A fost supus la tot felul de
chinuri, loviri cu suliþa, bãtãi la tãlpi,
lespezi de piatrã pe piept, chinuit la roatã,
în groapã cu var, încãlþãminte cu cuie,
bãuturã otrãvitã, bãtãi cu vine de bou ºi
alte chinuri. Toate acestea au fost rãbdate
cu bãrbãþie ºi credinþã de mucenicul lui
Hristos Gheorghe.

Pentru noi cei credincioºi Mucenicii
sunt creºtini aleºi, luminaþi de Dumnezeu
pentru a duce lupta împotriva pãgânãtãþii
ºi a diavolului.

Cei care au fost de faþã, vãzând
chinurile de moarte prin care trecea
Sfântul Gheorghe ºi cã rãmâne viu ºi
nevãtãmat, mulþi dintre ei s-au lepãdat
de idoli ºi au crezut în Hristos.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
purtãtorul de biruinþã

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a
sãvârºit multe minuni în vremea când a
fost închis în temniþã: atingându-se de
un mort, acesta a înviat, împãrãteasa
Alexandra, soþia lui Diocleþian vãzând
aceasta a mãrturisit credinþa în Hristos.
Toate acestea vãzându-le împãratul
Diocleþian, a încercat sã-l înduplece cu
onoruri ºi fãgãduinþe, dar Sfântul a ales
sã rãmânã pentru totdeauna cu Hristos.

În faþa acestei mãrturisiri ºi vãzând
cã toate încercãrile sunt zadarnice,
Diocleþian a dat poruncã sã taie capetele
ºi mucenicului ºi împãrãtesei Alexandra.

Atât Sfântul Gheorghe cât ºi
împãrãteasa Alexandra au fost scoºi afarã
din cetate, dar împãrãteasa, mai înainte
de a ajunge la locul de tãiere, slãbind cu
trupul, ºi-a dat duhul. Sfântul, ajungând
la locul hotãrât, a ridicat glasul ºi s-a
rugat cu cãldurã, mulþumind lui
Dumnezeu pentru toate binefacerile
primite. Rugându-se cu bucurie, ºi-a
plecat capul sub sabie ºi a fost tãiat în
ziua de 23 aprilie, pãzind pânã la capãt
credinþa insuflatã de pãrinþi ºi luând
cununa cea nevestejitã din mâna
Mântuitorului Hristos.

Dintre toþi sfinþii, Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe s-a bucurat ºi se
bucurã de mare cinste la români, în satele
ºi-n oraºele noastre foarte multe biserici
sunt ridicate în cinstea lui.

Sfântul Voievod ªtefan cel Mare ºi
Sfânt a pus pe steagurile de luptã chipul
Sfântului Gheorghe care doboarã
balaurul. Acest chip al Sfântului
doborând balaurul a fost la noi ca un
rãsunet ºi ca o chemare a poporului la
luptã, a creºtinilor împotriva balaurului
vremii. În vremea aceea pericolul tãtar
ºi invazia musulmanã trebuia sã fie oprite
de neamul creºtinesc ºi binecredinciosul
Voievod ªtefan cel Mare a înþeles
rãspunderea pe care o are la porþile
creºtinãtãþii. Dar balaurul vremii este
dintotdeauna diavolul ºi patimile
ucigãtoare de suflet împotriva cãrora
creºtinul are de dus o crâncenã luptã în
viaþa aceasta vremelnicã. Fie ca icoana
Sfântului Gheorghe sã fie imprimatã pe
stindardul luptei zilnice a creºtinilor
împotriva vrãjmaºului mântuirii sufleteºti
pânã la biruinþa finalã ºi moºtenirea cu
toþi sfinþii a Împãrãþiei cereºti.
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

La 27 ianuarie 2011, s-au împlinit
150 de ani de la naºterea unuia dintre
cei mai strãluciþi strategi români din toate
timpurile care ºi-a dedicat întreaga
energie, pricepere ºi capacitate militarã
slujirii cu nemãrginit devotament a
intereselor þãrii ºi poporului român în una
dintre cele mai grele etape ale existenþei
sale, participarea la Primul Rãzboi
Mondial, cãruia statul român i-a acordat
în semn de binemeritatã recunoºtinþã
gradul de Mareºal al României,
Constantin Prezan.

Dintotdeauna popoarele ºi-au
rãsplãtit vitejii pentru serviciile aduse þãrii.
Pentru ei au fost instituite ordine, medalii,
demnitãþi, ranguri ºi grade militare pentru
a cinsti vitejia, curajul ºi spiritul de
sacrificiu dovedite pe cîmpurile de
onoare. În þãrile europene demnitatea de
mareºal a reprezentat cea mai înaltã
treaptã pe care o poate atinge un luptãtor
în ierarhia militarã. În istoria ierarhiei
militare româneºti rangul de mareºal s-a
nãscut la Iaºi în toamna anului 1918.

Guvernul generalului Constantin
Coandã, care pregãtea reîntoarcerea  la
Bucureºti a familiei regale ºi a înalþilor
demnitari ai statului, hotãra ca la capãtul
acestui anevoios drum – rãzboiul
neamului, Regele Ferdinand în calitatea
sa de comandant al Armatei Române,
sã fie înãlþat la rangul de mareºal.

 „În taina nopþii, în casa profesorului
ieºean Ursu, sub impresia cãrþilor de
boierie ºi rãzãºie acordate de domnii
Þãrilor Româneºti în ocazii similare
vitejilor, se turna în fraze bronzul unor
virtuþi ºi mãiestria unor fapte” aºa cum
declara în 1937 Generalul Miltiade, unul
dintre cei care au lucrat la elaborarea
primei cãrþi de mareºal.

Pe dealul Mitropoliei, la 1 decembrie
1918, în asistenþa mulþimii, a înalþilor
demnitari, a Mitropolitului Pimen al
Moldovei, a generalului francez Berthelot,
a comandanþilor de oºti, generalul Eremia
Grigorescu, în calitatea sa de ministrul
de rãzboi, dãdea citire primei cãrþi de

Mareºalul Constantin Prezan
150 de ani de la naºtere

mareºal. Emoþionat de surpriza fãcutã,
Ferdinand se adresa  grupului de generali,
comandanþi de armatã spunând: „Se
cuvine ºi dumneavoastrã celor ce aþi
comandat armate în rãzboiul nostru sã
fiþi înaintaþi la rangul de mareºal”. Acest
gând avea sã se realizeze abia din anul
1930 când, prin votul Senatului ºi al
Camerei Deputaþilor se aproba Decretul
lege nr. 2451 privind crearea demnitãþii
de mareºal.

Potrivit legii, demnitatea era
onorificã ºi se conferea generalilor de
corp de armatã care au condus cu
succes operaþiunile Armatei Române în
funcþia de ºef al Marelui Cartier General
sau de comandant titular al unei armate.
Pe baza acestei legi au fost investiþi cu
demnitatea de mareºal Regele Carol al
II lea (14 iunie 1938) în calitatea sa de
cap al oºtirii, Constantin Prezan ºi
Alexandru Averescu pentru servicii
aduse tãrii în rãzboiul de întregire a
neamului (noiembrie 1931). Unul dintre
primii mareºali ai României, cãruia cu
profundã admiraþie profesionalã îi
aducem cu acest prilej un binemeritat
omagiu, este Constantin Prezan. S-a
nãscut la 27 ianuarie 1861, în localitatea
Butimanu, pe malul lacului Snagov.
Dupã absolvirea studiilor liceale, s-a
înscris la ªcoala de ofiþeri de infanterie
ºi cavalerie din Bucureºti pe care a
absolvit-o la 1 iulie 1880, când a fost
înaintat la gradul de sublocotenent.

Fiind pasionat de matematicã ºi de
ºtiinþele tehnice, a urmat cursurile ªcolii
Speciale de Artilerie ºi Geniu din
Bucureºti pe care le-a absolvit în anul
1883, fiind avansat cu acest prilej la
gradul de locotenent. În urma unui
sever concurs, a fost selecþionat pentru
a urma cursurile ªcolii Militare de la
Fontainebleau de lângã Paris. Dupã
absolvirea acesteia în anul 1886 cu
aprecierea „prea bine”, a revenit în þarã
fiind încadrat profesor-ajutor de
fortificaþii la ªcoala de Aplicaþie de
Artilerie ºi Geniu din Bucureºti.

Avansat la gradul de cãpitan, în anul
1887 a fost trimis în misiune în Germania
în calitate de delegat al Ministerului de
Rãzboi, documentându-se temeinic în
legãturã cu cele mai noi ºi complexe
sisteme de fortificaþii existente. La
sfârºitul secolului al XIX-lea, revenit în
þarã, a fost încadrat ca ºef de sector  la
„Cetatea Bucureºti”, lucrare de mare
amploare aflatã în plinã desfãºurare care
viza construirea unei adevãrate centuri
de fortificaþii în jurul capitalei.

Urmare fireascã a eforturilor depuse
ºi a capacitãþii sale organizatorice, a fost
avansat la gradul de maior la 10 mai 1892
ºi numit în comandamentul „Cetãþii
Bucureºti” unde a lucrat pânã în anul
1896 când a fost numit în statul major
regal, fiind înaintat la gradul de
locotenent-colonel cu prilejul zilei  de 10
mai 1895. În anul 1900 a publicat o
pretenþioasã lucrare cu privire la sistemul
de fortificaþii, intitulatã „Curs de
fortificaþie” care a constituit  un adevãrat
îndreptar pentru activitatea ofiþerilor de
geniu. În 1901, la 10 mai, a fost avansat
colonel ºi numit comandant al
Regimentului 25 Infanterie „Racova” –
cu garnizoana la Vaslui. La 15 aprilie
1904, i s-a încredinþat comanda Brigãzii14
infanterie iar la 10 mai 1907 a fost înaintat
la gradul de general de brigadã. A
comandat succesiv o serie de mari unitãþi
perfecþionându-se continuu în actul de
comandã ºi activitatea de stat major. A
participat la cel de al doilea rãzboi
balcanic în calitate de Comandant al
Diviziei 7 Infanterie, iar în anul 1914 i s-a
încredinþat comanda Corpului 3 Armatã,
în acelaºi an fiind înaintat la gradul de
general de Divizie. În anul urmãtor a fost
numit la comanda Corpului 4 Armatã,
mare unitate cu care va intra în  rãzboiul
de Întregire a Neamului. În timpul cât a
comandat celor douã corpuri de armatã
1914-1915 (anii în care România s-a gãsit
în neutralitate) a acordat o
atenþie deosebitã apãrãrii
frontului cu Austro-Ungaria ºi
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constituirii, dotãrii ºi instruirii
grupurilor de acoperire
„Bistriþa“, „Bistricioara”,

„Bicaz“, „Ghimeº”, „Uz” ºi „Oituz”
destinate ca, în situaþia trecerii la ofensivã
sã deschidã principalele trecãtori din
Carpaþii Orientali ºi de Curburã sau, la
nevoie, în cazul unei ofensive a forþelor
austroungare, sã le blocheze.

O datã cu intrarea României în rãzboi,
la 15 august 1916, Corpul 4 Armatã a
devenit, prin aplicarea prevederilor planului
de mobilizare, Armata de „Nord” sau
Armata 4 Românã. În campania din anul
1916, Armata de „Nord” a executat o
operaþie ofensivã între 15 ºi 29 august
ajungând pânã pe aliniamentul: imediat Sud
Vatra-Dornei, Rãstoliþa Est, Sovata, Praid,
Odorhei unde a trecut la apãrare.
Remarcabile au fost ºi acþiunile
comandamentului Armatei de „Nord” în
conducerea defensivei din toamna anului
1916, în fâºia sa inamicul nereuºind sã
pãtrundã prin nici una din trecãtorile
Carpaþilor Orientali. În apãrare, marile
unitãþi din subordinea generalului Prezan,
în special Divizia 15 Infanterie (Divizia de
Fier) comandatã de generalul Eremia
Grigorescu, au rezistat   atacurilor
inamicului cu precãdere în Trecãtoarea
Oituz‚ ( 28 septembrie-14 octombrie
1916). Un moment deosebit în care s-a
remarcat capacitatea de comandã a

generalului Prezan l-a constituit Bãtãlia de
pe Neajlov ºi Argeº cunoscutã ºi sub
numele de „Bãtãlia pentru Bucureºti”.
Referindu-se la acest moment, Constantin
Kiriþescu nota în lucrarea sa dedicatã
rãzboiului pentru întregirea României:
„Conducerea marii bãtãlii de pe Neajlov
ºi Argeº zisã ºi Bãtãlia pentru Bucureºti a
fost încredinþatã generalului Constantin

Prezan, care câºtigase o
frumoasã reputaþie prin
operaþiile  bine conduse în
Transilvania ºi mai ales prin
excelenta apãrare a trecã-
torilor Moldovei”.

Pentru a sublinia încã o
datã fermitatea generalului
Prezan ºi devotamentul
pentru neamul românesc ºi
pentru þarã, redãm ordinul
pe care l-a formulat în
calitate de comandant al
Grupului de Armate din
subordinea sa înaintea marii
încleºtãri de pe Neajlov ºi
Argeº: „Ostaºi! De soarta
bãtãliei care se va da
depinde soarta neamului.
Aºa fiind, trupele care atacã
ori înving, ori trebuie sã
moarã. Lupta care începe,
fiind singura de care depinde
soarta neamului, nu admit

retragerea. De la soldat la general, trebuie
sã moarã atacând”.

O datã încheiatã Campania din 1916,
armata românã a intrat într-un complex
proces de reorganizare, instruire ºi dotare.
În cadrul acestui complex proces înoitor,
în fruntea Marelui Cartier General a fost
numit, la 5 decembrie 1916, generalul de
corp de armatã (din 1 decembrie)
Constantin Prezan. În aceastã nouã
calitate personalitatea sa a  ieºit pregnant
în evidenþã rezolvând problemele majore
privitoare  la refacerea armatei române
ºi cooperarea cu armata rusã. A contribuit
substanþial la fundamentarea Planului de
campanie al comandamentului româno-
rus pentru vara anului 1917 pe frontul
românesc. S-a remarcat în mod deosebit
prin mãsurile intreprinse în vara de foc ºi
sânge a anului 1917, reuºind sã opreascã
acþiunile ofensive pe Frontul din Moldova
ale grupurilor de armate „Arhiducele
Iosef” ºi „Feld Mareºal Von
Mackensen”. Dupã încheierea acþiunilor

militare, în toamna anului 1917, în urma
semnãrii Armistiþiului de la Focºani ºi apoi
a încheierii pãcii de la Buftea din
primãvara anului 1918, când deja prim-
ministru (de la 28 ianuarie 1918) era
generalul Alexandru Averescu,
adversarul de necontestat al generalului
Prezan, acesta a fost îndepãrtat din
fruntea Marelui Cartier General ºi,
ulterior, trecut în rezervã la 1 aprilie 1918
la vârsta de 57 de ani. „De fapt maurul
îºi fãcuse datoria, de acum era rândul
profitorilor, al celor ce nu mirosiserã praful
de puºcã ºi nu le putreziserã cizmele în
tranºee, tuturor învârtiþilor, bolnavilor
închipuiþi sã prospere, sã obþinã grade ºi
decoraþii, dar mai ales sã promoveze în
funcþiile de conducere politico-militarã
superioarã” (General Prof. Univ. Dr.
Nicolae Ciobanu).

O datã cu remobilizarea armatei
române ºi reintrarea României în rãzboi
alãturi de Antanta,  generalul Prezan a
fost rechemat în rândul cadrelor active
ale armatei încredinþându-i-se  aceeaºi
funcþie de ºef al Marelui Cartier General.
ªi de aceastã datã a acþionat cu
perseverenþã pentru repunerea armatei
în stare operativã, a organizat ºi a condus
cu tenacitate acþiunile de urmãrire a
forþelor adverse în  cursul retragerii lor
de pe teritoriul întregii þãri. În condiþiile
specifice create dupã actul de la
1 Decembrie 1918, a elaborat împreunã
cu colonelul Ion Antonescu noul Plan de
campanie al armatei române pentru
alungarea trupelor fostei Austro-Ungarii
transformate în instrument de oprimare
ºi represalii sângeroase a românilor din
Transilvania. A condus cu îndrãznealã ºi
pricepere întreaga campanie a armatei
române din anii 1918-1919 împotriva
armatei Roºii a Republicii Ungare a
Sfaturilor, contribuind astfel la stãvilirea
bolºevismului spre inima Europei.

O datã cu demobilizarea armatei ºi
trecerea ei la situaþia de pace, generalul
Constantin Prezan a fost din nou, din
interese obsure, trecut în rezervã la 1
aprilie 1920. „Þara ºi armata – considera
istoricul Constantin Kiriþescu – a avut
norocul sã aibã în persoana generalului
Prezan, în  cele mai grele timpuri, un ºef
înzestrat cu alese însuºiri. Statornic în
credinþa ºi ideile sale, spirit cumpãnit, calm
în mijlocul celor mai tulburi
situaþii, militar cu vederi clare,
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Cinstirea memoriei eroilor neamului
înseamnã pentru noi toþi o întoarcere
cu smerenie ºi admiraþie, cu preþuire ºi
recunoºtinþã, la cei care au fãcut
suprema jertfã în luptele purtate pentru
apãrarea þãrii, pentru unitate ºi
neatârnare.

Sã ne amintim cum Delavrancea,
glorificându-l pe ªtefan cel Mare în
„Apus de soare“ ºi pomenind vitejii
cãzuþi în bãtãlii, încheia evocarea cu
cuvintele: „Pe oasele lor se odihneºte
tot pãmântul Moldovei“.

Într-adevãr, pe jertfa eroilor
neamului se odihneºte tot pãmântul
României pe care l-am primit drept
sacrã moºtenire generaþiile care le-am
urmat, pânã în ziua de azi.

Cu o tradiþie adânc înrãdãcinatã în
istoria noastrã, Cultul Eroilor Neamului
a fost întreþinut ca o flacãrã vie de
Bisericã, ªcoalã ºi familie, de întreaga
populaþie a României, fãrã deosebire de
religie ºi origine etnicã.

bucurându-se de o deosebitã
autoritate, atât faþã de ai sãi, cât

ºi faþã de aliaþi, servind þara ºi pe regele
sãu fãrã nici o preocupare, ambiþie sau
veleitate de alt ordin”.

Drept recunoaºtere a meritelor sale
în timpul rãzboiului pentru întregirea
neamului ºi þãrii, dar ºi pentru activitatea
sa publicisticã, în anul 1923 a fost primit
împreunã cu generalul Alexandru
Averescu în rândul membrilor de onoare
ai Academiei Române. Cu acest prilej,
Nicolae Iorga, sublinia cu privire la
personalitatea generalului Prezan: „Un
ofiþer cu înaltã pregãtire profesionalã,
cu temperament calm, cu þinutã sigurã,

Cinstirea memoriei eroilor neamului
Începând cu

anul 1990, Ziua
Eroilor se comemo-
reazã, conform
tradiþiei, de Ziua
Înãlþãrii Domnului,
pe baza hotãrârii
luate de Sfântul
Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
ªi ce zi putea fi
aleasã spre a ne
comemora eroii
decât Ziua Înãlþãrii
Domnului, zi în care
nãdãjduim ca sufle-
tul lor sã fi gãsit
rãsplata veºnicã în
Împãrãþia Cerurilor.
Iatã de ce, în fiecare
an, de ziua Înãlþãrii
Domnului, noi,
românii, aducem
prinos de recunoº-
tinþã tuturor eroilor
neamului românesc
cãzuþi pe câmpurile
de luptã. Aceastã zi
de închinare ºi
pioºenie reprezintã
pentru Biserica
Ortodoxã, ca ºi
pentru întregul nostru popor, un prilej de
neuitare ºi înaltã cinstire a numelor ºi
sufletelor celor ce odihnesc în Cimitirul
Eroilor.

De altfel, dintotdeauna, amintirea
ºi pomenirea celor cãzuþi pe câmpurile

de onoare a fost o permanenþã în viaþa
poporului român. Din cele mai vechi
timpuri, strãmoºii noºtri ºi-au cinstit
eroii, în ei regãsindu-se cele mai nobile
calitãþi ºi virtuþi pe care le-au
pãstrat urmaºii veacuri de-a

vorbã socotitã ºi cugetare îndelungatã”.
Retras la Schinetea  (jud.Vaslui) pe
terenul pe care-l primise de la statul
român ca urmare a faptului cã fusese
decorat cu ordinul „Mihai Viteazul“,
autoritãþile române au uitat sã-l invite,
tocmai pe el, unul din ctitorii victoriilor
de pe frontul de la Mãrãºeºti, Mãrãºti,
Oituz, la festivitãþile dedicate celei de a
X-a aniversãri a acestor evenimente.

Singurul participant la aceste
evenimente care a sesizat absenþa
generalului Prezan a fost mareºalul
francez Foch, care a întrebat: „Dar unde-i
generalul Prezan, ºeful Marelui Cartier
General Român din acel an?”. A fost

distins cu gradul de Mareºal al României
în anul 1930, iar prin Decretul de Lege
din 28 octombrie 1941 i s-a stabilit
plafonul soldei la echivalentul salariului
de prim-ministru  ºi o indemnizaþie de
reprezentare în valoare de 100.000 lei
lunar. Împovãrat de ani, a asistat la
calvarul României din 1940 la a cãrei
întregire contribuise din plin, apoi la
intrarea þãrii într-un nou mãcel mondial.

S-a stins din viaþã la 27 august 1943,
cu gândul cã lasã þara  greu încercatã,
ciuntitã  teritorial ºi mãcinatã în interior
de aprige dispute. Osemintele sale zac,
aproape uitate, în comuna Schinetea.

Faptele sale sunt de neuitat.

De ziua Înãlþãrii Domnului,
2 iunie 2011, la Monumentul

Independenþei din Târgu-Ocna
a avut loc ceremonia cinstirii
eroilor neamului românesc,

eveniment organizat
de Primãria oraºului.

Dintre rostirile de suflet ale
manifestãrii dãm mai jos
pe a Domnului colonel (r)

Ioan Petrescu din Târgu-Ocna.
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Cruce la Masa Reginei

Masa Reginei

rândul ca pe cea
mai autenticã ºi

valoroasã moºtenire.
Eroii au meritat ºi meritã

sã fie þinuþi în slavã, sã fie
cunoscuþi ºi iubiþi, deoarece
numai prin ei, prin vitejia ºi
curajul dovedite în luptã, am
izbândit prin vremuri, ne-am
pãstrat fiinþa, fãurindu-ne o
existenþã inconfundabilã. Se
poate spune, fãrã nici o
rezervã, cã indiferent de
momentul de referinþã,
întreaga societate a fost,
este ºi va rãmâne mereu
recunoscãtoare celor ce pun
la nevoie, mai presus decât
viaþa, dragostea de þarã.

Considerãm cã ne
facem o fiascã datorie de conºtiinþã
evocând faptele de vitejie ale eroilor,
pentru ca noi ºi cei care vor veni dupã
noi sã le urmãm exemplul în caz de
nevoie ºi sã transmitem mai departe
flacãra vie a unui autentic patriotism.

Iatã pentru ce, în aceastã zi de
mare sãrbãtoare creºtineascã,
închinãm un imn de slavã tuturor eroilor
pãmântului românesc jertfiþi pe altarul
patriei. Este ziua care sã ne aminteascã
de jertfa ºi eroismul tuturor generaþiilor
neatârnãrii, ale Marii Uniri din 1918, ale
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial, ale
evenimentelor din Decembrie 1989,
generaþii care au înþeles cã este o
datorie sfântã care nu se poate plãti
decât cu credinþã ºi inteligenþã, cu
puterea braþului ºi jertfa sângelui.

Pomenind eroii, trebuie sã spunem
cã nu este sat, comunã sau oraº care
sã nu fi dãltuit în piatra monumentelor,
în lemnul troiþelor numele celor plecaþi
în veºnicie cu datoria împlinitã.

Astfel, la noi, în Târgu-Ocna,
monumentele: „Mãgura“, „Independenþei“,
cimitirele eroilor de la Biserica Sfântul
Nicolae ºi Poieni; Monumentul închinat
eroilor cãzuþi în cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, din faþa Casei de Culturã, sunt –
toate acestea – mãrturia vie a recunoºtinþei
generaþiilor care au urmat faþã de jertfele
celor cãzuþi în luptele pentru apãrarea gliei
strãbune, slujind Neamul ºi Þara cu
credinþã pânã la sacrificiul suprem. Sã ne
plecãm fruntea pentru sublimele lor jertfe,
pentru dârzenia, vitejia ºi faptele lor eroice.

Desigur, nu-i uitãm, de fiecare datã,
pe cãpitanul Gheorghe Demetriad din
Divizia 1 Cavalerie Regimentul 9 Roºiori

cãzut eroic în fruntea Escadronului la
data de 31 iulie / 13 august 1917 la
asaltul Cotei 703 „Poiana lui Boboc“,
Coºna, care a fost înhumat în cimitirul
Bisericii Sfântul Gheorghe, Tiseºti; pe
locotenent-colonel Gheorghe Sotir, care
a luptat la Oituz ca sublocotenent,
comandant de pluton în Regimentul 10
Roºiori, remarcându-se în acþiunile de
luptã din 6 / 19 august, drept pentru
care a fost decorat cu Ordinul „Coroana
României“ în grad de Cavaler cu spade
ºi panglicã de Virtute militarã.

De asemenea, în oraºul nostru, în
cartierul Poieni, Elisei Ursac este demult
un nume de legendã, „Cãlãuza
vânãtorilor de munte pe frontul de la
Cireºoaia“, aºa cum a rãmas cunoscut,
este omagiat de decenii ca un bun
patriot, exemplu de slujire devotatã a þãrii.

La fel, gândurile noastre se
îndreaptã cãtre cei 92 eroi târgu-ocneni
cãzuþi la datorie în cel de-Al Doilea
Rãzboi Mondial, dintre care amintim pe
maiorii Chiticaru Gabriel, Arbãnaº
Nicolae, cãpitanul Druguleþ Mihai, pe fraþii
sublocotenent Tudureanu Gheorghe din
R. 67 Inf. cãzut la Dalnic în ziua de 12
septembrie 1941; locotenent Tudureanu
Grigore din R. 16 Artilerie, care ºi-a gãsit
sfârºitul la 15 februarie 1945 în Slovacia.
Ei sunt înhumaþi tot în cimitirul Bisericii
Sfântul Gheorghe din Tiseºti. ªi nu uitãm
sã pomenim la fiecare comemorare ºi
pe sergentul TR Miron Alexandru care,
alãturi de alþi ostaºi, a sãvârºit fapte de
arme deosebite, jertfindu-se pentru
apãrarea credinþei ºi a gliei strãbune.

În memoria tuturor eroilor ce odihnesc
departe de þarã sau în pãmântul scump

Colonel (r) Ioan PETRESCU
Tg. Ocna, 02.06.2011

al Patriei, de ziua lor, a Eroilor României,
le suntem datori, nu numai cu evocarea
ºi pomenirea faptelor lor eroice, dar ºi cu
angajamentul cã prin tot ceea ce facem
ºi vom face pentru Þarã ºi Neam suntem
ºi la nevoie vom fi la înãlþimea eroicului
lor exemplu. Dar, mai ales, avem datoria
sã-i readucem mereu la lumina jertfei
date, a recunoºtinþei ºi a neuitãrii, pentru
cã ei s-au aºezat pentru eternitate la
temelia de oseminte a Þãrii. Generaþiile
de azi ºi cele care vor urma trebuie
formate ºi educate în spiritul pãstrãrii
memoriei ºi al respectului pentru eroii
noºtri. Cireºoaia ºi celelalte câmpuri de
bãtãlii sã rãmânã mereu locuri de sacrã
amintire.

Fie ca eroii sã doarmã somnul de
veºnicã odihnã în pace, acoperiþi de
dragostea noastrã, în pãmântul pentru
care au luptat ºi s-au jertfit!

Fie ca jertfelnicia lor sã strãluceascã
de-a pururi deasupra pãmântului
românesc, cãlãuzindu-ne paºii spre un
viitor mai bun al libertãþii ºi democraþiei!
Respect ºi cinstire eternã!
Sã le fie þãrâna uºoarã!
ªi aºa cum ne îndeamnã poetul…
Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,
Lãsaþi-i din când în când un loc liber la masã,
Ca ºi cum ar fi viu între noi,
Ca ºi cum s-ar fi întors acasã.
……………………..................
Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,
Strigaþi-l din când în când pe nume,
Ca ºi cum ar fi viu printre noi
… ºi atunci el va surâde în lume.
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Cunoscutã ca fiind cel mai important
simbol al religiei creºtine, crucea se aflã
în rândul obiectelor de cult sacre care
sumeazã mai mult decât o reprezentare
graficã, obiectualã ori gesticã, evocând
prin însemnul sãu atât importante
evenimente ale biografiei credinþei cât ºi
principiile cultului creºtin.

Imaginea graficã a crucii are propria
sa istorie, însemnul fãcând parte din gama
de simboluri cu douã parcursuri.
Protoparcursul ei aparþine mileniilor
antichitãþii, prezenþa acesteia fiind atestatã
în Egipt, în China sau Creta în reprezentãri
grafice deosebit de vechi, ideogramele
antice având propriile lor semnificaþii:
„Când scribii din antichitate cãutau sã
reprezinte lumea, ei grupau în formã de
cruce greceascã sau de cruce de Malta
cele patru spaþii din centrul centrului”. Este
limpede faptul cã logogramele pictografiei
sumeriene ori egiptene încercau sã
transpunã în comunicarea scrisã mentalul
acelei societãþi. Dupã unii autori, crucea
este al treilea din cele patru simboluri
fundamentale, alãturi de punct, cerc ºi
pãtrat, dupã alþi cercetãtori situându-se
chiar pe locul doi, dupã punct. Dincolo de
opinii particulare, este cert faptul cã
aceastã ideogramã se aflã în valea Nilului,
în scrierea cuneiformã ºi chiar se va regãsi
în grafica tãbliþelor de la Tãrtãria
transilvanã.

„Crucea este cel mai totalizant dintre
simboluri”, considerã autorii unui pestigios
dicþionar de simboluri. Ea stabileºte o relaþie
între celelalte trei: intersecþia celor douã
drepte ale sale coincide cu centrul, ele
indicând infinitatea deschiderii spre exterior;
pe de altã parte, crucea se înscrie în cerc,
împãrþindu-l în patru; în sfârºit, din ea se
obþin pãtratul ºi triunghiul, dacã i se unesc
vârfurile prin patru drepte. Ca ºi pãtratul,
crucea reprezintã pãmântul împlinind „o
funcþie de sintezã ºi de mãsurã. În ea se
întâlnesc cerul ºi pãmântul… În ea se
amestecã timpul ºi spaþiul. Ea este
cordonul ombilical, niciodatã tãiat, al
cosmosului legat de centrul originar. Dintre
toate simbolurile, ea este cel mai universal,
cel mai totalizator” . Aceastã complexã
simbolisticã ne conduce cãtre concluzia
cã ea face parte din semnele grafice care
au participat la naºterea unui limbaj universal
încorporând o bogãþie de semnificaþii.

Crucea – ca obiect de astã datã – a
mai avut ºi o altã rãdãcinã, fiind ºi un
obiect de torturã. Practica pedepsirii prin

Crucea, însemn grafic ºi cultic
crucificare nu ºi-a avut începutul în
deceniile vieþii lui Hristos, ci a fost o
metodã de sancþionare proprie culturii
justiþiare antice. Joseph Flavius vorbeºte
despre crucificare încã din timpul
staþionãrii triburilor evreieºti în Egipt, deci
înainte de secolul al XII-lea î.H., amintind
cã faraonul „l-a crucificat pe mai-marele
pitarilor”. Dar, deºi crucificarea era o
metodã de pedepsire binecunoscutã de
societãþile istorice, ea a fost practicatã
îndeosebi de cãtre romani, binecunoscut
fiind cazul crucificãrii ultimilor 6000 de

rãsculaþi ai lui Spartacus pentru
sugestionarea sancþiunii oricãrei revolte.

Biografia culticã a însemnului crucii
pare sã-ºi afle originile în mileniul al II-lea
antechristic. Atunci se va petrece
desprinderea simbolului grafic al crucii de
scriere ºi se va introduce în simbolistica
religiei. Cercetãtorii indicã pe madianiþi,
ulterior numiþi ºi keniþi, acolo unde se va fi
refugiat ºi s-a cãsãtorit Moise, însemnul
zeului rãzboiului fiind tatuat pe fruntea
locuitorilor: era „un semn ca un crucifix”,
ulterior cunoscut ca „semnul lui Yahve”.
Dar, cimentarea în spiritualitatea lumii a
însemnului crucii ca ºi simbol religios, va
fi izvorât din finalul biografiei lui Iisus
Hristos, atunci când Acesta va fi sacrificat,
transformând obiectul de torturã în
principalul simbol creºtin: „Atunci L-a dat
pe mâna lor, ca sã fie rãstignit. ªi L-au
luat pe Iisus ºi L-au dus. ªi ducându-ªi
crucea a ieºit la locul ce se cheamã al

Cãpãþânii, cãruia pe evreieºte i se zice
Golgota, unde L-au rãstignit.”

Din acest moment istoric, va începe
cel de-al doilea parcurs istoric al
simbolului crucii, de aici putându-se vorbi
despre preluarea în cultul creºtin al
acestui important însemn. Tradiþia
creºtinã a preluat ºi a completat
simbolismul crucii, condensând în
aceastã imagine patimile Celui care a
devenit Mântuitorul, Logosul, a doua
persoanã a Treimii, identificându-Se cu
persoana Lui. Astfel s-a ajuns ca acest

însemn sacru sã devinã un simbol-motor,
dovedindu-ºi forþa dinamicã ºi afectivã
motivatã de senzo-motricitatea
complexului imagine-concept. Creºtinii þin
sãrbãtori ale crucii – Ziua Crucii, Arãtarea
Sfintei Cruci, Scoaterea Sfintei Cruci –, i
se cântã imnuri, se pãstreazã frânturi din
lemnul ei, imaginea ei compune ºi
completazã exteriorul ºi interiorul
lãcaºurilor de cult etc. Inclusiv executarea
semnului crucii prin atingerea succesivã
a frunþii, a umerilor ºi a pieptului
intenþioneazã exprimarea speranþei cã
„printr-însa dobândim putere de a izbuti
în lucrãrile noastre”. Cel de-al patrulea
punct al înscrierii trupului în semnul crucii
încheie un ciclu verbal ºi gestic, expresia
„Amin” însemnând, de fapt, „sã fie” sau
„va fi”. Acest „amin” devine astfel pentru
om – acest om care, dupã cum
spune Lucian Blaga nu este
decât „un Dumnezeu infinit

Col. (r) Vasile BALERCÃ
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mutilat” –, o încheiere sinteticã
a unei rugi, dorinþi, a solicitãrii
sprijinului divin, dar ºi o apropiere

timidã de Mântuitorul sãu, fiinþa adamicã
recunoscând cã nu este altceva decât o
sumã de „deficienþe” aflatã în cãutarea
Creatorului sãu.

Simbolismul acestui semn grafic dar
ºi a obiectului de cult provoacã în mod
inevitabil o anumitã concentrare ºi
restrângere a sferei de preocupãri
intelectuale la domeniul strict limitat al
credinþei devenind „înãlþarea minþii ºi a
inimii noastre cãtre  Dumnezeu, cu cerere
de a ne da ceea ce ne lipseºte, pentru
trebuinþa trupului ºi pentru mântuirea
sufletului nostru”. Mircea Eliade, deloc
strãin faþã de simbolismul crucii, o va
comenta ca fiind un simbol al fertilitãþii,
asociind miturile vegetaþiei de legendele
relative la cruce. „Crucea, fãcutã din
lemnul Arborelui binelui ºi rãului, este
identificatã sau se substituie Arborelui
Cosmic”. Ea aste descrisã ca „un arbore
care urcã de pe pãmânt în cer” sau cu o
scarã, ori cu un mijloc de comunicare
între pãmânt ºi cer. Crucea este simbol
ascensional, Gilbert Durand vãzând
„crucea creºtinã, în ipostazã de lemn
ridicat, de copac artificial…”, iar Rene
Guenon identificând-o ca „simbol al
totalizãrii spaþiale”.

Crucea ca instrument de torturã,
transformat în simbol religios, a fost preluatã
de iconografia creºtinã pentru a exprima
prezenþa ºi supliciul lui Mesia. Aceastã
iconografie foloseºte patru tipuri principale
de cruce: crucea fãrã vârf (în formã de tau
sau T) ; crucea cu vârf ºi cu o singurã barã
orizontalã; crucea cu vârf ºi cu douã bare
orizontale; crucea cu vârf ºi cu trei bare
orizontale, existând ºi alte variante de
exprimare. Diversitatea de prezentare a
semnului crucii nu a afectat semnificaþiile
de bazã ale simbolului originar, varietatea
exprimãrii fiind provocatã atât de zonarea/
regionalizarea religiei creºtine, de apariþia
eterodoxiei, de variaþiile de percepere ºi
de nivelul trãirilor simbolice, de preluarea
ºi de folosirea însemnului de cãtre diferite
instituþii ºi în diferite scopuri etc., fiecare
dintre ele completând o imagine ºi o
semnificaþie mai veche.

Crucea latinã , sau crucea
Evangheliei simbolizeazã cele patru
elemente dar ºi cuprinderea ori chemarea
întregii omeniri din cele patru zãri. Piciorul
crucii înfipt în pãmânt, reprezintã credinþa
aºezatã pe temeiuri adânci, braþul vertical
simbolizând legãtura cu cerul, lãrgimea
crucii exprimând perseverenþa. Bisericile
ortodoxe ºi catolice sunt proiectate, în
marea lor majoritate, sub forma unei cruci.

Ca variantã imediatã a
acesteia este crucea stil
crucifix, unele având ºi
imaginea lui Hristos, cel mai
profund ºi durabil simbol al
creºtinãtãþii, exprimând în
detaliul grafic ori imagistic
sacrificiul suprem fãcut de
Iisus pentru mântuirea
omenirii. Paleocreºtinãtatea
a evitat aceastã prezentare,
introducerea acesteia
fãcându-se dupã Consiliul
de la Constantinopol din
anul 692. Aceastã cruce are
corespondent identic cu o
veche hieroglifã niloticã care
avea sensul de „salvator”,
unii autori fãcând o relaþie
între cuvântul egiptean ºi
traducerea lui în ebraicã
„Josua-Iahve este salva-
torul”, ºi devenirea lui în
grecescul „Iisus” . De aici s-a
fãcut comentariul cã
aceastã cruce nu este un
simplu simbol al lui Iisus, ci
este chiar numele Sãu.

Crucea, un simbol
arhetipal complex, combinã elemente de
mit biblic, de adevãr ºi de istorie,
reamintind suferinþele ºi moartea lui
Hristos, dar cuprinzând ºi o altã
semnificaþie, aceea a biruinþei asupra
morþii. Din acest punct de vedere, ea
transmite o informaþie emoþionalã,
depãºind barierele de limbã, de istorie,
de naþionalitate ori de culturã.

Crucea commisa („crux commissa”)
a mai fost cunoscutã ºi sub numele de
„patibulata” ori „crucea in Tau”  ºi a avut
o mare rãspândire în primele secole ale
creºtinismului. Ea este cunoscutã ºi sub
numele de crucea Sfântului Antonie
eremitul sau crucea egipteanã, întrucât
în grafica egipteanã anticã era un simbol
cunoscut drept „cheie a Nilului”. Datoritã
prigoanei anticreºtine, simbolul grafic era
protejat prin înscrierea lui la începutul sau
la mijlocul unor cuvinte.

Crucea Pãstorului este o variantã a
crucii creºtine, având apex-ul vertical sub
forma unui toiag de pãstor, conducând
astfel cãtre rolul lui Iisus de Bunul Pãstor
care îndrumã oamenii ºi mântuieºte
sufletele. Toiagul este ºi semnul
apostolilor, dar ºi o parte a sceptrului
Episcopal, semnificând autoritatea
pastoralã asupra credincioºilor.

Crucea de Lorena, este crucea cu
douã braþe orizontale, bara superioarã
reprezentând ceea ce Biblia numeºte
„titlul”, respective inscripþia lui Pilat: „Iar

Pilat a scris ºi titlul ºi l-a pus pe cruce.
ªi era scris: Iisus Nazarineanul, împãratul
iudeilor”.

Crucea greceascã (crux graeca sau
crux equilaterala)  este crucea cu toate
braþele egale. Unii analiºti considerã cã
aceasta ar fi adevãrata cruce pe care a
fost crucificat Iisus Hristos.

Existã ºi alte variante de prezentare
a crucii, dar toate plecând de la sensul
ideologic al acestui simbol, având ca
obiectiv scopurile unor instituþii. De pildã,
crucea cu trei bare orizontale a devenit un
simbol al ierarhiei ecleziastice, fiecare barã
având propria ei semnificaþie: prima
corespunde tiarei papale, a doua
reprezintã pãlãria de cardinal, iar ultima
revine mitrei episcopale. De aici plecând,
începând cu secolul al XV-lea, numai papa
avea dreptul la varianta tribaratã, crucea
bibaratã revenind arhiepiscopilor, iar cea
monobaratã va aparþine episcopilor.

Crucea celticã a fost deosebit de
rãspânditã în Irlanda înainte de secolul al
VIII-lea. Combinaþia dintre cruce – simbol
al credinþei creºtine –  ºi cerc – un simbol
al puterii solare ºi al eternitãþii –,
intenþioneazã sã sugereze legãtura ºi
unitatea dintre rai ºi pãmânt.

Însemnul crucii se va introduce
puternic în societatea umanã, inde-
pendent ori din diferite combinaþii
multisimbolice, în special în
simbolistica de stat ºi în
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instituþia militarã. Cu alte cuvinte,
emblema christicã are nu numai
propria sa viaþã simbolicã, ci

este ºi genitoare a unui univers imagistic.
Crucea Fitchy, utilizatã mai mult în

heraldicã, simbolizeazã credinþa celui ce
o poartã. Combinaþia crucii cu sabia
exprimã hotãrârea de a apãra valorile ºi
principiile creºtinismului. Ea a fost des
folositã în perioada confruntãrii creºtinilor
cu pãgânii ºi a avut o importantã
rãspândire în societatea cavalereascã
militarã. De altfel, aceeaºi instituþie
militarã va folosi intens simbolul crucii
latine, putând aminti de ordinul cavalerilor
templieri ori de ordinul cavalerilor teutoni.
Ducând lupta în numele lui Dumnezeu ºi
sub oblãduirea papalã, ei au avut pe
mantiile albe cruci roºii ori pe mantia
neagrã o cruce albã. Aceeaºi instituþie
militarã va prelua însemnele crucii, pornind
de la triburile lui Ruben ºi Iuda cu însemnul
„triplu tau”. Aºa se va ajunge la steagurile
medievale, inclusiv cele din societatea
româneascã, având în compoziþie ºi
simbolul crucii. De pildã, steagul din epoca
lui Mihai Viteazul se prezenta cu flamura
„de damasc alb pe care era pictat un corb
deasupra unui ienupãr verde, care avea
în cioc o cruce dublã roºie, steag ºi
emblemã  foarte veche ºi cea mai
însemnatã a Þãrii Româneºti”.

În heraldic ºi în medalisticã se va
introduce crucea de la Malta
(cunoscutã sub numele de crucea cu
opt colþuri), având o reprezentare cu
toate braþele egale, braþe care se lãrgesc
spre extremitãþi. Ea poate fi consideratã
ºi ca însemn religios-ocupaþional,
identificându-se cu Ordinul Cavalerilor
Ospitalieri sau al Cavalerilor Sfântului
Ioan din Ierusalim, cei care protejau la
început peregrinii, ulterior fondatorii
ordinului militar al Cruciadelor. Prin
stabilirea sediului în Malta, au devenit
cunoscuþi drept cavalerii de la Malta, cu
insigna lor albã pe fond negru.

Crucea Sfântului Andrei (crux
decussata) schimbã dispunerea braþelor
crucii în favoarea formei „X”. Se pare cã
aceastã formã de cruce s-a adoptat în
urma rãstignirii apostolului Andrei,
personaj creºtin sancþionat pentru
convingerile ºi acþiunile lui. Un astfel de
însemn este mai mult cunoscut datoritã
utilizãrii lui în însemnele rutiere.

Crucea gamatã (crux gammata) este
cea a cãrei braþe sunt pliate cãtre vârfuri,
având forma literei gamma. Explicaþia
unor iconografi este aceea cã, pentru
autoprotecþie, creºtinii din perioada
prigonirii creºtinismului ar fi produs
intenþionat o modificare mascând

imaginea însemnului. Un
astfel de semn este regãsit
în protoculturile precreºtine
ale lumii, în India, în Tibet, în
Franþa, în nordul Scoþiei ºi
chiar în valea fluviului
Mississippi. Acest însemn a
fost folosit de societatea
militarã germanã de facturã
nazistã, sub denumirea de
Hakenkreuz (crucea cu
cârlig), transformând-o în
emblemã politicã. Deºi
acest simbol cu o vechime
quatromilenarã avea o
profundã semnificaþie pozitivã
(swastika: svasti – bunãs-
tare), transformarea lui în
emblemã politicã repre-
zentând supremaþia rasei
ariene a fãcut sã-ºi atragã
repudierea. Este un exemplu
clasic de deturnare a unui anume însemn
simbolic, analiºtii subliniind cã, în Europa
modernã „nu s-a cunoscut adevãrata ei
semnificaþie” ºi vechile ei rãdãcini
semantice de „simbol al miºcãrii”. În
aceeaºi societate militarã germanã a
funcþionat însemnul crucii de fier,
asemãnãtoare crucii malteze, fiind cea
mai înaltã distincþie germanã. Prima cruce
de fier a fost atribuitã lui Frederik Wilhelm
al III-lea al Prusiei în timpul rãzboiului cu
Napoleon din 1813 ºi era fãcutã din fier
cu marginile de argint. Ulterior a folosit-o
ºi Hitler, riscând genul de repudiere
anterior menþionat, dar datoritã tradiþiei
sale, nu a fost eliminatã din iconografia
Germaniei.

Alte variante de prezentare ale
acestui însemn au avut diferite
determinãri. Aºa au apãrut crucea treflatã,
cea trigamatã, quatrogamatã sau
ancoratã etc. Chiar ºi unele societãþi
secrete au folosit însemnul crucii, aºa fiind
cazul unei secte religioase fondatã în anul
1484 care a adoptat ca însemn Crucea
Trandafirului (Rosicrucian). Deosebit de
bine cunoscutã de cãtre societatea civilã
este crucea roºie, un simbol conotativ
târziu (1863) ºi însemn transfrontalier al
organizaþiei internaþionale cu acelaºi
nume, culoarea roºie simbolizând
sângele, iar crucea amintind suferinþa ºi
caritatea, dar ºi creºtinãtatea.

Într-un final se poate afirma cã
simbolul crucii preia întregul univers ideatic
ºi istoric al hristologiei ajungând sã
energizeze spiritul uman. Chiar
diversitatea formelor sale de prezentare
nu face altceva decât sã impunã o
binemeritatã atenþie ºi, întrucâtva, acelaºi
grad de tensiune.
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IUBIRE (II)

Presb. Aurelia GENES

Vorbeam în numãrul trecut al
revistei despre convertirea care a fãcut
ca actriþa româncã Monica Fermo sã
devinã Maica Ecaterina din Ierusalim.

Aºa cum singurã mãrturiseºte, deºi
era convinsã cã era fericitã, o fericire
tumultoasã, totuºi, „chiar cãutam
fericirea!(...) ªi simþeam, de mai multe
ori în parcursul vieþii, cã sunt cãutatã de
ceva. Sau cã eu caut ceva. Era o atracþie
faþã de ceva pe care eu nu mi-o
explicam.”

Avea sã afle acel ceva odatã cu
Botezul sãu, când, în chip minunat, L-a
vãzut pe Iisus Hristos ºi când
descoperã adevãrata IUBIRE,
adevãrata FERICIRE:

„E singurul lucru pe care l-am
descoperit în inima mea o datã cu
primele clipe ale botezului. Dacã
pe mine, otrava otrãvii, m-a iubit
atât de tare Dumnezeu ºi m-a scos
din mocirla în care eram,
îngãduindu-mi sã-I cunosc
dulceaþa, dulceaþa ºi mângâierea
pe care nimeni, nici un bãrbat, nici
o plãcere, nici o stare fizicã de pe
faþa pãmântului – mie, care am
trecut prin toate plãcerile lumii –
nu mi-a creat-o, nici în creier, nici
în inimã, în nici un fel, oricât m-am
iubit ºi am iubit pe iubiþii mei,
familia, oricât ar fi, nimeni ºi
nimic nu poate sã-þi ofere
dulceaþa pe care þi-o oferã
Hristos în inimã, atunci când te
mângâie! Aceasta este de fapt
gãsirea ºi comoara  de care tot
vorbeºte Evanghelia.” (Maica
Ecaterina, „Mãrturisiri – Cum L-am
cunoscut pe Cel ce mã cãuta”,
pag. 131).

„Acela era momentul la care
am hotãrât sã renunþ pentru
totdeauna la tot ºi sã mã dãruiesc
lui Hristos, pentru cã mã acoperise
atât de tare iubirea Lui încât nimic
nu mai conta.” (pag. 75)

Apoi ne dezvãluie taina iubirii lui
Hristos : „Taina este sã vã lãsaþi
purtaþi de  Duhul lui Dumnezeu...
(«Doamne, fie voia Ta»... ca la Tatãl
nostru). Dacã facem voia noastrã, nu
mai e loc de voia lui Dumnezeu...“

Asta fãcea ca mintea sã-i fie  la
Dumnezeu tot timpul, ca sã afle care
este voia Lui în ce o priveºte:

„Aceasta a fost poate cheia
întoarcerii mele totale la Hristos.
Sigur cã botezul a avut un uriaº impact
asupra sufletului ºi trupului meu. Dar
foarte mulþi (...) au zis: Da, bine! Le-ai

mai încercat tu pe toate! Sã vedem, cât
are sã te þinã ºi creºtinismul ãsta?”
(pag. 72)

„Iatã ce minune s-a petrecut cu
sufletul meu, atât de tãvãlit în mocirla
iadului: cu mila Domnului, am douãzeci
ºi unu de ani de creºtinism ºi mi-am

pãstrat aceastã flacãrã constant în inimã,
în ciuda oricãrei greutãþi, cãderi,
alunecãri, rãutãþi ºi multor alte piedici
care au trecut pe lângã mine! Pe
lângã mine, nu prin mine! În mine a
rãmas constant arzând flacãra iubirii
în Hristos, care nu mã va pãrãsi

niciodatã! Eu am trecut prin greutatea
necredinþei, pe de o parte provenitã din
familia de evrei din care mã trag ºi din
care sunt a doua generaþie botezatã, ºi
pe de altã parte din practicile lumii
moderne: paranormal, Yoga, ozn-ism,
scientologie, spiritism etc., care îmi
influenþaserã adânc conºtiinþa, cãci mã
dedicasem în totalitate lor. Dar sunt
milioane de oameni care practicã „în mod
nevinovat” toate acestea ºi îºi însuºesc
idei cel puþin devastatoare, dacã nu chiar
satanice, distrugându-se ºi distrugând pe
cei din jur. O influenþã covârºitoare o are,
dupã cum ºtim, mass-media, cu toate
datele eronate fãcute cu bunã ºtiinþã ºi
rãspândite în lume ca niºte ºopârle
distrugãtoare. (...) Suntem intoxicaþi,
striviþi de mulþimea informaþiilor, dar ºi a
aparaturii moderne, a facilitãþilor cu

care ne cuceresc ºi a ºopârlelor
strecurate printre rânduri. Ni se
rãpeºte inima ºi ni se oferã toate
butoanele din lume pentru «a
înþelege» viaþa.

M-a întrebat odatã cineva:
„Bine, maicã, ºi ce vrei acum, sã
închidem telefoanele mobile, sã
le aruncãm, sã închidem
televizoarele, DVD-urile,
computerele ºi apoi sã ne
aruncãm ºi noi? Dar eu vã spun
cã singura soluþie ar fi sã
revenim la Hristos, la trãirea în
El.” (pag. 120) ºi atunci vom ºti,
prin prisma iubirii, sã selectãm ce
informaþie e rea ºi ce informaþie
este bunã. Normal, creierul e
înceþoºat complet.

„Hai sã-i dãm drumul
creierului prin rugãciune; hai
sã-i dãm drumul inimii  prin
iubire  ºi, la toate acestea, cu
spovedanie ºi cu îndrumare
duhovniceascã , vom cãpãta ºi
dreapta judecatã , pe care nu o
putem primi decât prin harul lui
Dumnezeu.” (pag. 87)

Autoarea acestor mãrturisiri
reuºeºte sã-ºi urmeze scopul propus (a
câºtiga cu adevãrat mântuirea) cu
ajutorul a trei duhovnici renumiþi:
pãrinþii Argatu, Sofian ºi Galeriu... ºi ne
sfãtuieºte: „...Sã cercetaþi
preoþi suficient de îndu-
hovniciþi, ca sã rãspundã
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Mormântul lui C. Negri de la Biserica Rãducanu

chemãrilor, strigãtelor dum-
neavoastrã la Ceruri.” (idem,

pag. 73)
Nimic nu trebuie fãcut, dacã vrei

sã te mântuieºti, decât cu ascultare de
duhovnic. În mod special, în încercãrile
majore ale vieþii... „Totul se face însã
cu binecuvântare de preot, cu
supraveghere din partea duhovnicului.
ªi nimic fãrã Bisericã.” (pag. 139)

Pãrintele Argatu, „pentru orice
schimbare majorã din viaþa
noastrã, ne sfãtuia sã cerem
binecuvântarea duhovnicului în
stare de spovedanie , sub epitrahil.
Pentru cã ºi preotul este un om ca
orice alt om (...) ºi este ºi el la fel de
supus pãcatelor ca ºi noi. ªi poate fi
ºi el subiectiv (...) ºi poate sã-þi dea
un rãspuns eronat (...) ªi atunci este
foarte important ca problemele majore
sã le cereþi în spovedanie. ªi atunci
veþi ºti ce trebuie sã faceþi, când
trebuie sã faceþi... Pentru cã...
aceasta este cea mai mare tainã a
zilelor noastre: dreapta judecatã.
Trebuie sau nu sã fac asta? Trebuie
ºi chiar gândesc asta! Deci pânã
acolo sã mergeþi, încât sã vã
spovediþi ºi cugetele  gândurilor
dumneavoastrã cele de tainã (...) cãci
ele vin ori de la înger, ori de la drac....”
(pag. 112)

Gândirea noastrã ar trebui sã
fie de Sus în jos, nu de jos în Sus:

„Totul pleacã de la Dumnezeu ºi
Sfinþi cãtre noi,  ºi  atunci o sã
înþelegem unde suntem noi ºi ce
facem noi faþã de creºtinism. (...) De
aceea am strãbãtut mãri ºi þãri ºi am
venit aici, în ciuda bolii pe care o am,
ca sã spun tuturor care mã întreabã
ce cred. Cred cã e cazul ca România
sã se  trezeascã! Pentru cã este
momentul de mãrturisire ... (pag.
118) ªi „dumneavoastrã trebuie sã
vorbiþi fiecãruia din viaþa ºi familia
dumneavoastrã despre dragostea lui
Dumnezeu”, „sã îi trezim ºi pe ei. ªi
aºa, din unul în altul, sã se producã
evenimentul cel mare, primenirea
duhovniceascã a neamului
românesc . Marea revoluþie
culturalã  pe care o aºteaptã

România asta este: trezirea în Duh
a întregului popor român, întru
Hristos ºi în nimic altceva” (pag.
138) „Însã pentru asta trebuie sã-L
aveþi pe Hristos adânc în inimã. ªi
ca sã-L aveþi, trebuie sã-L chemaþi,
sã-L iubiþi . . .” (pag. 125) pe
Dumnezeu ºi pe aproapele, în fiecare
zi.  „Dacã fiecare face lucrul
acesta, acolo unde este rânduit de
Dumnezeu, faþa acestei Românii
ºi faþa lumii întregi se va
schimba” (pag. 82).

Mai mãrturisea actuala Maicã
Ecaterina cã „...sufletul fiecãruia are
o chemare deosebitã în adâncuri
(...) ºi chemarea asta noi nu o mai
auzim din cauza acoperirilor ce ni se
pun zi cu  zi, secundã de secundã, atât
din partea vieþii noastre cotidiene, cât
ºi din partea diavolului, care este
duºmanul feroce al mântuirii noastre.”
(pag. 73)

De aceea, mesajul pe care ea ni-l
transmite este acesta: sã nu ne agãþãm
teribil de viaþa de zi cu zi, sã nu ne
lãsãm copleºiþi de problemele ºi
necazurile zilnice. Tot timpul e altã
problemã majorã care ne distruge, ne
terminã. Sã înþelegem cã am venit pe
lumea asta doar pentru viaþa de
dincolo ºi de aceea Domnul,
rugãciunea, interiorul (sufletul) ºi
lãsarea în voia Duhului Sfânt sã fie
pe primul plan. Dar  mai ales sã ne
deschidem sufletul ºi sã iubim: pe
Dumnezeu din tot sufletul nostru...
ºi pe aproapele... ºi vom fi vii...
Aºadar, ºi pentru noi nimic altceva nu
va mai conta.

ªi atunci vom putea ºi noi
mãrturisi, ca ºi autoarea:

„Îl vãd în fiecare secundã pe
Dumnezeu! E în inima mea, în sufletul
meu! L-am vãzut din prima secundã a
Botezului, când mi-a apãrut în inimã,
în minte ºi în suflet, de unde n-a mai
fugit ºi nu va mai fugi vreodatã...” (pag.
153)

Drept aceea, sã facem din inima
noastrã un pocal cu iubire fierbinte
pentru Domnul nostru Iisus Hristos, iar
El îl va umple cu dulceaþa Duhului
Sfânt.

Ce spun Sfinþii Pãrinþi
despre a doua naºtere

De câte ori gândesc la Tine,
Îmi creºte inima din mine.
Într-una, Doamne, mâoi ruga
Pentru popor ºi þara mea!

Când anii mi s-au adunat
ªi viaþa mi s-a completat
Cu cunoºtinþe multe, bune,
În þara mea muncind, Stãpâne,

S-o facem noi ºi mai frumoasã
Tu, Românie, þarã-aleasã,
Creeazã locuri noi de muncã
Românul sã nu se mai ducã

În þara ce nu este-a lui...
Copii, pãrinþi rãmân plângând,
Cã-n ziua sfântã ºi aleasã
Românii-ntruna sã munceascã...

Sã facã case ºi ce vor
Deosebit în faþa lor.
Cu plata care-o vor primi
Nu le ajunge zi de zi.

Gândind la cei rãmaºi în þarã -
Singurãtatea sã nu-i piarã -
Sã-nveþe carte, meserii,
C-aºa români cu toþii ºtim.

Credinþa, cinstea s-o pãstrãm
ªi munca noastrã s-o avem.
Oriunde, Maicã, vom lucra,
Pe Dumnezeu vom lãuda.

Prof. Elena BUSUIOC

„De trei ori în viaþã trebuie sã ne
naºtem. O naºtere este ieºirea

afarã din sânurile de maicã, când
adicã din pãmânt la pãmânt ne

aducem, iar celelalte douã ne sunt
de la pãmânt cãtre ceruri, din care

una este mulþumitoare, adicã
aceea pe care-o avem prin

dumnezeiasca baie a Botezului,
iar alta, a treia, este din pocãinþã

ºi din ostenelile cele bune.
ªi într-aceasta - adicã a treia -

suntem noi acum.“
Sfântul Atanasie cel Mare

„Nu este de-ajuns sã te naºti
creºtin, ci trebuie sã te faci creºtin.“

Sfântul Ioan Gurã de Aur

România
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Cu toþii ºtim cum este împodobitã
o sfântã bisericã. De la sfintele icoane
reprezentând pe Domnul nostru Iisus
Hristos, Maica Domnului ºi sfinþii, la
candelele ce ard în fata icoanelor mari
împãrãteºti ºi în faþa sfântului altar cu
lumina lor suavã ºi sfinþitoare (un
sâmbure din lumina lui Hristos ce se
revarsã ºi în inimile noastre) ºi pânã la
obiectele de cult sfinþite de pe Sfânta
Masã a altarului, toate dãruiesc
strãlucire ºi frumuseþe locului sfânt
numit biserica. Dar, pe lângã aceste
podoabe, ce le putem numi statice, mai
sunt ºi alte podoabe, de aceastã datã
„vii”, ce înfrumuseþeazã sfânta bisericã,
în timpul sfintelor slujbe, iar ele sunt
preotul (sau preoþii) ºi credincioºii. ªi,
peste toate acestea, cel mai de preþ ºi
important lucru îl constituie faptul cã în
timpul Sfintei Liturghii ºi al celorlalte
slujbe sunt de faþã, în chip real ºi tainic,
Însuºi Mântuitorul, Maica Domnului,
sfinþii ºi îngerii ce se bucurã ºi slujesc
împreunã cu noi.

Cunoaºtem ºi simþim cã Mântu-
itorul Iisus Hristos iubeºte ºi cinsteºte
nespus de mult Sfânta Bisericã –
mireasa Sa – pentru care S-a jertfit ca
sã o întemeieze ºi sã dãinuie peste
veacuri ºi pe care nici o „putere a iadului”
sã nu o poatã birui sau dãrâma. Sigur
cã Domnul ar dori ca toate sfintele
locaºuri sã fie pline de credincioºi în
duminici ºi sãrbãtori, deoarece creºtinii
sunt podoabã vie ºi lucrãtoare a
Bisericii. Înainte de pãtimirea pe cruce,
Mântuitorul S-a rugat Tatãlui Ceresc
pentru aceasta: „...Mã rog ºi pentru cei
ce vor crede în Mine..., ca toþi sã fie
una..., ca lumea sã creadã cã Tu M-ai
Trimis..., voiesc ca unde sunt Eu sã fie
împreunã cu Mine ºi aceia pe care Mi i-ai
dat, ca sã vadã slava Mea pe care am
primit-o de la Tine.”

Ce cuvinte minunate a rostit
Mântuitorul! Dorinþa Sa este ca sã fie cât
mai mulþi oameni care sã creadã în El,
sã lucreze fapta cea bunã, sã ducã o
viaþã curatã astfel încât sã aibã parte de
împãrãþia Sa. Dar se pare cã, în lumea
de astãzi, mulþi din cei ce ar trebui sã fie
podoabã vie a Bisericii, tineri dar ºi maturi
sau vârstnici, lipsesc din sfintele biserici,
de la Sfânta Liturghie, sau vin foarte rar
la o slujbã. Tinerii, spre exemplu, ar
trebui sã fie prezenþi în numãr mare la
bisericã, deoarece ei sunt viitorul Bisericii

Podoaba Sfintei Biserici
vii. Dureros este faptul cã unii preferã sã
„împodobeascã” alte locuri pline de pãcat
ºi de cele mai multe ori pierzãtoare de
suflet ºi dãunãtoare atât sufletului cât ºi
trupului. Astfel, omul este ademenit de
cel rãu cu iluzia unei bucurii sau plãceri
de moment, dar care îl poate domina
pânã la distrugere. Orele în ºir petrecute
în faþa televizorului ºi a internetului privind
la toate relele ce se ascund uneori sub
masca frumosului ºi a binelui sunt la fel
de nocive pentru viaþa omului tânãr sau
vârstnic ca ºi alte locuri sau lucruri otrãvite
de pãcat ºi diavol. Câþi dintre copii ºi tineri
sunt supravegheaþi îndeaproape de pãrinþi
atunci când folosesc internetul sau
televizorul, unde sunt lucruri ce nu ar
trebui sã le vadã ºi sã le cunoascã,
programe ºi mesaje ce îndeamnã la lucruri
foarte rele, mergând pânã la îndemnul
spre sinucidere. Câþi pãrinþi, oare, mai
poartã discuþii cu copiii sau tinerii,
învãþându-i ºi despre credinþã! Câþi îi mai
învaþã o rugãciune, un Tatãl nostru sau
Crezul ºi, mai dureros, câþi pãrinþi
frecventeazã biserica pentru a da exemplu
ºi copiilor!

Sfânta Liturghie este dãtãtoare de
viaþã, vindecãtoare de suflet ºi dãtãtoare
de putere în lupta cu pãcatul. Însã mulþi
nu ºtiu ºi nu preþuiesc acest lucru.
Durere în suflet avem când vedem cã
foarte mulþi sunt total indiferenþi faþã de
aceste daruri mari lãsate de Dumnezeu
pentru om, sau când vedem mulþime de
suflete rãtãcind pe cãile pãcatului: de la
îmbrãcãminte indecentã, vocabular
vulgar ºi pânã la fapte reprobabile. La
vârsta tânãrã, omul este mai vulnerabil
ºi mai uºor de ademenit, mai ales când
nu þine aproape de Dumnezeu ºi
credinþã. Iar pentru diavol devine pradã
uºoarã ºi þintã sigurã.

Mântuitorul se întristeazã pentru
fiecare suflet ce rãtãceºte ºi care ajunge
în batjocura diavolului. Desigur, bucuria
Sa este mare atunci când omul alege
calea cea dreaptã ºi sigurã spre
mântuire. De aceea este bine sã fim cu
luare aminte pe ce drum suntem sau ce
cale aleg copiii noºtri pânã nu este prea
târziu.

De aceea este important sã
înþelegem cã rostul creºtinilor ca
„podoabe vii” ale Bisericii ºi ale pãrinþilor,
în special, se împlineºte ºi capãtã sens
prin prezenþa la Sfânta Liturghie. Aici ne
rugãm unii pentru alþii ºi pentru toþi cei

ce nu sunt pe calea cea dreaptã ºi au
cãzut în ghearele diavolului.
Rugãciunile tuturor credincioºilor alãturi
de cele ale preotului din altar pot
cãpãta împlinire ºi milostivire de la
Domnul prin Sfânta Liturghie, spre
folosul nostru ºi al semenilor, mai ales
dacã sunt fãcute cu smerenie, cu cuget
curat ºi din tot sufletul.

În rugãciunile noastre, acasã sau
la bisericã, sã cerem de la Dumnezeu,
permanent, sã lumineze ºi sã Se
milostiveascã spre noi toþi, tineri sau
bãtrâni, pãzindu-ne de orice rãtãcire ºi
cãdere, pentru a putea fi într-adevãr
„podoabã prea frumoasã ºi strãlucitoare
a Bisericii lui Hristos”. Tinerii sã
strãluceascã ºi sã înfrumuseþeze prin
puritate ºi curãþenie sufleteascã,
cuminþenie ºi bunã purtare, iar cei ce
au depãnat mai mult din firul vieþii sã le
fie far cãlãuzitor spre tot lucrul bun.

Dãruieºte tãrie, Doamne, tuturor
credincioºilor Tãi spre a fi ca un zid
neclintit împotriva a tot rãul din lumea
aceasta ºi þine sufletele ºi mintea
noastrã în stare de veghe ºi trezvie
pentru a nu „adormi” în pãcat!

O, nu-i vedeþi cum mor?

Tu, mamã, ºi tu, tatã,
Cãdeþi la rugãciune,
La sfintele icoane,
Smeriþi ºi cu suspine.

Cãci, iatã-n astã lume
Cuprinsã doar de rele
Se-afundã fiii voºtri
Înlãnþuiþi de ele.

Strigaþi dupã-ndurare…
O, nu-i vedeþi cum mor?
Ci mergeþi la altare
ªi vã rugaþi cu foc.

Lãsaþi a voastre patimi
ªi Maicii Preacurate
Vãrsaþi râuri de lacrimi
Sã-i scoatã de pãcate.

Din moarte ei sã scape
ªi voi, ce i-aþi nãscut,
Sã moºteniþi în ceruri
Cu ei ceresc avut.

Educatoare Doina Maria RUSU
OLARU
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Naºterea trupeascã a unui
prunc aduce negrãitã
bucurie în sânul familiei

care l-a dorit. Pe lângã aceastã fireascã
bucurie a naºterii, „cealaltã naºtere” a
pruncului, din apã ºi din duh, se
dovedeºte a fi necesarã.

Aceastã a doua naºtere se numeºte
ºi „naºtere de sus” care reprezintã
Botezul creºtin.

Anul 2011 este dedicat familiei
creºtine, prin proclamarea de cãtre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca: „An omagial al Sfântului
Botez ºi al Sfintei Cununii”. Aceste
Sfinte Taine stau la baza familiei creºtine.

Ne întrebam în titlu: „Ce este
Botezul?”.

Este uºa de intrare în creºtinism, în
împãrãþia lui Hristos. Prin Botez ni se
deschide aceastã uºã ºi ni se dã
posibilitatea sã devenim fiii lui Dumnezeu
dupã har, adicã ne putem îndumnezei,
dacã parcurgem urcuºul creºterii
noastre duhovniceºti.

Oare este necesar Botezul?
Cu siguranþã, el este o problemã de

cãpetenie. Ori devenim creºtini ºi
urmãm lui Hristos, ori rãmânem pãgâni,
departe de Hristos, de Biserica Sa, de
Împãrãþia cerurilor, de viaþa cea de veci.
Fãrã Botez pierdem toate aceste
privilegii care au fost pregãtite pentru
noi de Dumnezeu încã de la creaþie ºi
au fost actualizate de Jertfa ºi Învierea
lui Hristos.

De ce ne botezãm copiii de mici?
Fiindcã noi nu ºtim ce poate

interveni în viaþa pruncului. Fereascã
Dumnezeu, o boalã incurabilã, un
accident ºi, dacã el nu este botezat, uºa
lui Hristos este închisã ºi astfel îl
frustrãm de Împãrãþia lui Dumnezeu. Iar
dacã se întâmplã sã plece din aceastã
viaþã prunc botezat, Împãrãþia lui
Dumnezeu îi este deschisã. El devine
îngeraº, slujind lui Dumnezeu ºi pentru
noi în viaþa de dincolo.

De ce ne botezãm?
Pentru a ne spãla de pãcatul

strãmoºesc sãvârºit de protopãrinþii noºtri,
Adam ºi Eva. Pãcatul lor numit „pãcat
strãmoºesc sau pãcat primordial” s-a
transmis la tot neamul omenesc. Deci noi,

Ce este Botezul?
când ne naºtem, ne naºtem cu pãcatul
strãmoºesc ºi acesta se spalã numai prin
Taina Sfântului Botez. Dacã privim cu
atenþie la icoana Botezului Domnului,
când este scufundat în apa Iordanului, sub
picioarele Lui se aflã „zapisul lui Adam”.

Prin Botez ni se iartã ºi pãcatele
personale, dacã ne botezãm la o vârstã
înaintatã.

Cine poate primi Taina
Botezului?

Orice persoanã care doreºte sã
devinã creºtin ºi sã-L mãrturiseascã pe
Hristos ºi sã-I urmeze Lui. Se pot boteza
ºi persoane în vârstã care nu sunt
creºtine ºi doresc aceasta.

Cine poate sãvârºi aceastã
Tainã?

Episcopul ºi preotul, ca cei care sunt
purtãtori de har primit de la Însuºi
Mântuitorul Iisus Hristos când a zis
ucenicilor Sãi: „Mergeþi ºi învãþaþi toate
neamurile, botezându-le în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh” (Matei
28, 19).

Dar în caz de necesitate, de urgenþã,
dacã cei îndreptãþiþi a sãvârºi aceastã
Tainã nu sunt prezenþi ºi pruncul este pe
moarte, acest Botez poate fi sãvârºit de
diacon sau de orice altã persoanã
creºtinã, chiar de moaºã sau de tatãl
copilului, cu condiþia sã rosteascã
formula: „Se boteazã robul lui Dumnezeu
(i se pronunþã numele) în numele Tatãlui,
amin, ºi al Fiului, amin, ºi al Sfântului Duh,
amin; acum ºi pururea ºi în vecii vecilor,
amin” ºi sã-l afunde de trei ori în apã în
numele Sfintei Treimi sau sã-l stropeascã
de trei ori în numele Sfintei Treimi. Iar
dacã pruncul trãieºte, preotul continuã
cealaltã rânduialã a Botezului ungându-l
cu Sfântul Mir ºi împãrtãºindu-l, fãrã a
mai fi afundat în apã.

Botezul sãvârºit în numele Sfintei
Treimi prin întreita afundare are
semnificaþia naºterii ºi învierii noastre
împreunã cu Hristos. Actul afundãrii în
cristelniþã este moartea noastrã
împreunã cu Hristos, iar ridicarea din ea
este realitatea învierii noastre împreunã
cu El.

Care este materia Tainei?
Dupã cum am observat în celelalte

relatãri, materia Tainei este apa curatã

de izvor. În caz de necesitate, dacã nu
avem apã, îl putem boteza cu þãrânã,
pãmânt, cu condiþia sã rostim formula
ºi sã-l facem în numele Sfintei Treimi.

Mai existã Botezul dorinþei ºi
Botezul sângelui (martiriul).

Când se sãvârºeºte aceastã
Tainã?

Oricând, în orice zi ºi la orice orã,
când este necesar.

Lãsând la o parte Botezul de
necesitate care constituie o urgenþã ºi
se poate boteza imediat dupã naºtere,
Botezul se recomandã sã se facã din
ziua a opta, când i se pune numele, pânã
la patruzeci de zile. Vechile pravile nu
permiteau amânarea Botezului dupã
aceastã datã.

La început, cei care voiau sã se
boteze, urmau o perioadã de pregãtire,
de catehizare,  ºi apoi, în Sâmbãta
Paºtelui ,  erau botezaþi. ªi toatã
sãptãmâna de dupã Paºti pânã la
Duminica Tomii purtau acele haine albe
cu care se îmbrãcau dupã Botez. De
aceea aceastã sãptãmânã se mai
numeºte ºi „sãptãmâna luminatã”.

Ce condiþii trebuie sã înde-
plineascã cel care vrea sã se boteze?

Prima condiþie este sã doreascã sã
se boteze. A doua, sã facã mãrturisirea
de credinþã. Sã rosteascã Crezul, dacã
este în vârstã ºi poate sã-ºi exprime
aceastã mãrturisire, iar dacã este prunc,
în locul lui o fac naºii.

Cine sunt naºii?
Sunt orice familie cu o viaþã

creºtineascã frumoasã care sunt de
aceeaºi religie cu cel botezat, adicã
sã fie ortodocºi. Naºii trebuie sã fie
maturi, nu copii. Naºul care þine
pruncul în braþe, potrivit învãþãturii de
credinþã, trebuie sã fie de aceleaºi sex
cu copilul. Este bine sã avem la Botez
o singurã familie de naºi, nu mai multe.
Naºii trebuie sã fie buni educatori,
formatori, niºte pãrinþi spirituali care
vegheazã la creºterea spiritualã a
finului, fiindu-i alãturi chiar la cununia
religioasã.

Între  fin ºi naºi se stabileºte un grad
de rudenie asemenea pãrinþilor trupeºti.
De aceea nu se pot cãsãtori
pânã la gradul trei.
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Preot Constantin GENES

Nu pot fi naºi pãrinþii
copilului.

Ce nume dãm copiilor la
botez?

Trebuie sã recunoaºtem cã
alegerea numelui pe care-l dãm noului
nãscut nu este chiar uºoarã. Sã dãm
copiilor noºtri nume de sfinþi care sunt
în calendarul nostru ortodox pentru a
avea ºi copilul un sfânt ocrotitor, o zi
onomasticã. Sã ne ferim sã dãm copiilor
nume strãine de neamul nostru.

Numele unui sfânt care se dã
copilului la Botez îl face pe noul nãscut
ucenic al acelui sfânt al cãrui nume îl
poartã. Prin aceasta, sfântul devine
rugãtor, ajutãtor ºi ocrotitor al copilului.

Copilul la Botez trebuie sã
primeascã un singur nume, cãci ºi omul
are o singurã naºtere, un singur suflet, sã
nu dãm copiilor douã sau mai multe nume.

La punerea numelui pot fi consultaþi
ºi naºii.

Locul unde se sãvârºeºte
aceastã Tainã

Locul este biserica, în afara
botezului de necesitate.

Se pot mântui copiii nebotezaþi?
Categoric nu! Pentru cã ei se nasc

deja cu pãcatul strãmoºesc ºi acest
pãcat se spalã prin Taina Sfântului
Botez. De aceea Botezul este necesar
chiar pruncilor. Canonul 110 Cartagena
anatemizeazã pe cei care cred cã
Botezul nu este necesar copiilor. Botezul
nu are caracter facultativ, ci obligatoriu,
deoarece toþi oamenii sunt întinaþi de
pãcatul strãmoºesc.

Care sunt darurile Sfântului
Botez?

– Botezul curãþã, vindecã fiinþa
umanã decãzutã prin pãcat, spãlând
pãcatul strãmoºesc.

– Spalã pãcatele personale, dacã
Botezul se face la o vârstã mai înaintatã.
Astfel Botezul este „baia naºterii de a
doua, iertarea pãcatelor ºi îmbrãcãminte
spre nestricãciune”.

– Prin Botez ne-am îngropat cu
Hristos ºi înviem împreunã cu El.

Botezul îl face pe om mort pãcatului dar
viu pentru Dumnezeu.

– Prin Botez devenim membri ai
Biserici, mãdulare ale Trupului tainic al
lui Hristos ºi putem sã primim ºi celelalte
Sfinte Taine ale Bisericii...

– Botezul umple pe om de puterea
Duhului Sfânt spre unire cu Hristos. Prin
Botez ne putem face pãrtaºi Împãrãþiei
lui Dumnezeu.

Potrivit învãþãturii de credinþã,
„Botezul ºterge ºi vina ºi pedeapsa
pentru pãcate, dar el nu nimiceºte ºi
urmãrile pãcatului strãmoºesc, cum sunt:
slãbirea voinþei ºi înclinarea spre rãu,
pofta inimii, suferinþele, bolile ºi
moartea”.

În concluzie, putem spune cã
Botezul este absolut necesar pentru
mântuirea noastrã ºi el nu are
caracter facultativ.

de ajuns pentru dobândirea mântuirii.
Odatã cu studiul Teologiei, sã se
mlãdieze ºi inima, sã se cureþe de
întinãciunea pãcatului, sã fie gata spre
împlinirea legii sfinte, pentru cã altfel
zadarnicã este toatã strãdania
cãrturãreascã.

Despre faptul acesta ºi-a dat
seama tânãrul nostru teolog abia spre
sfârºitul studiilor. Era în Duminica
Rusaliilor. A ieºit în oraº sã facã o
plimbare. Clopotele tuturor bisericilor
cântau duios, chemând lumea la
rugãciune. Sufletul lui tresãri. Parcã
auzea pentru prima oarã aceastã
frumoasã muzicã. Pe toate strãzile,
lume multã se îndrepta spre biserici.
O putere nevãzutã îl împingea din
urmã ºi se trezi în mijlocul unei
mulþimi de oameni care tocmai
ajunsese în faþa unei biserici. Intrã
înãuntru ºi-ºi fãcu loc printre
credincioºi mai aproape de altar.
Ascultã cu multã bãgare de seamã
toatã slujba. În drum spre casã,

stãruiau încã în mintea lui cuvintele
preotului:

– Noi, în interesul sufletului nostru,
trebuie sã trãim dupã luminarea Duhului
Sfânt. Viaþa noastrã sã fie o totalã
predare lui Dumnezeu, o neîntreruptã
strãdanie a împlinirii poruncilor Sale;
creºtinismul nostru sã fie activ în toate
laturile vieþii. Cine se mulþumeºte cu un
creºtinism al minþii, iar sufletul sãu e gol
de trãire creºtineascã, nu este pe calea
cea bunã, nu poate ajunge la asemãnarea
cu Dumnezeu. Domnul ne vrea vii, ne
vrea activi, ne vrea cuprinºi de flãcãrile
iubirii jertfitoare; cãci numai aºa vom
înþelege la adânc frumuseþea rugã-
ciunilor, pe aripile cãrora ne vom putea
ridica spre ceruri, numai dacã vom fi
plini de rodurile trãirii adevãrurilor
dumnezeieºti.

Întrebãri, una dupã alta, au început
sã rãsarã în mintea lui.

– Ce-am fãcut eu pânã acuma
pentru sufletul  meu? Unde-i
predarea mea totalã lui Dumnezeu?
Unde-i rugãciunea înaripatã care

trebuia sã-mi mistuie sufletul?
Unde-i împlinirea adevãrurilor pe
care le-am învãþat? Aceasta-i
asemãnarea mea cu Dumnezeu?

Rãspuns hotãrât întrebãrilor a
fost schimbarea sa totalã, începutul
vieþuirii sale de adevãrat creºtin,
chiar din ziua aceea.

Câþi dintre noi suntem asemenea cu
acest tânãr? Câþi dintre noi nu ne
mulþumim numai cu un creºtinism al
minþii, cu un creºtinism de suprafaþã?
Ne place sã auzim tãlmãcirea cuvântului
dumnezeiesc. Unii aleargã pe la cei mai
vestiþi predicatori. Dar ce folos? Câþi
nu se întorc acasã tot aºa de reci în
sufletele lor, fãrã nici o schimbare în mai
bine! Nu le place, nu vor, nu se hotãrãsc
sã punã în practicã cele ce au auzit, sã
trãiascã dupã învãþãtura Sfintei
Evanghelii. Cât de adânc ar trebui sã
pãtrundã în sufletele unor astfel de
creºtini cuvintele Sfântului Apostol Pavel:
„nu cei ce aud legea sunt drepþi la
Dumnezeu, dar cei ce îndeplinesc legea
se vor îndrepta!” (Romani 2, 13)

Duhul dã viaþã
(urmare din p. 1)
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De aceastã datã îþi voi scrie despre
importanþa existenþei în viaþa noastrã a
unei  Sfinte Taine, deci ne vom ocupa
cu o problemã dogmaticã, de studiu
teologic.

Din marea  înþelepciune a Preafe-
ricitului nostru Pãrinte Patriarh ºi a
întregului Sfânt Sinod, s-a hotãrât cã
fiecare an sã fie consacrat unei
importante învãþãturi, unor sfinþi sau unui
eveniment istoric deosebit din viaþa
creºtinismului ortodox. Motivaþia vine ºi
din faptul cã, aprofundând în cunoaºtere
ºi înþelegere un adevãr de credinþã,
reuºim sã-l credem ºi sã-l înþelegem mai
bine. Astfel, anul acesta – 2011 – este
dedicat Sfintelor Taine, în special Sfintei
Taine a Botezului ºi Sfintei Taine a
Cãsãtoriei.

De aceea, vom insista, în rândurile
ce urmeazã, asupra câtorva consideraþii
privind Sfânta Tainã a Botezului, prima
din cele ºapte Sfinte Taine instituite ºi
lãsate de Mântuitorul Hristos pentru
mântuirea noastrã.

Mai întâi, consider necesar sã
definim ºi sã explicãm niºte termeni.

Dogmatica este acea disciplinã a
studiului teologiei în care se expune
cunoaºterea dogmelor, a învãþãturii de
credinþã; ea studiazã ºi explicã adevãrul
veºnic, absolut, neschimbãtor ºi
mântuitor ºi care formeazã conþinutul
esenþial al religiei conducãtoare spre
mântuire.

Dogma înseamnã un adevãr de
neclintit ºi netãgãduit, un adevãr de
credinþã descoperit de Dumnezeu,
pãstrat, formulat ºi propovãduit de
Bisericã spre mântuirea credincioºilor.

Sfintele Taine sunt lucrãri vãzute,
instituite de Domnul Hristos ºi
încredinþate Sfintei Sale Biserici, prin
care se împãrtãºeºte celor care le
primesc harul nevãzut al Duhului Sfânt,
pentru sfinþirea ºi mântuirea lor. Tainele
se structureazã pe douã pãrþi importante:
una vãzutã, cuprinzând materia
întrebuinþatã (de exemplu, la Botez,
apã), actele sau gesturile liturgice
sãvârºite (de exemplu, la Botez, întreita
cufundare), cuvintele rostite (de
exemplu, la Botez: „Se boteazã robul lui

Dragã Marie, Dumnezeu (N) în numele Tatãlui, amin,
ºi al Fiului, amin, ºi al Sfântului Duh,
amin!), ºi o parte nevãzutã ce constã în
împãrtãºirea harului divin, sfinþitor cãtre
primitorii Tainei. În Biserica noastrã sunt
ºapte Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea,
Euharistia (Sfânta Împãrtãºanie),
Pocãinþã, Preoþia, Nunta ºi Taina
Sfântului Maslu.

Sfânta Tainã a Botezului este
lucrarea haricã prin care omul se curãþã
de pãcatul strãmoºesc ºi intrã în starea
de har, renaºte spre o viaþã nouã, devine
rãscumpãrat prin jertfa crucii ºi membru
al Bisericii. Materia Tainei  este apa
curatã, naturalã ºi sfinþitã de preot în
cadrul slujbei botezului. Formula
Tainei este cea datã în exemplul de mai
sus ºi ea este rostitã în momentul întreitei
scufundãri ce se face în numele Sfintei
Treimi. Cele trei afundãri în apã
semnificã ºi cele trei zile în care
Mântuitorul a stat în mormânt.
Sãvârºitorul Botezului este preotul sau
episcopul (numai în cazuri de necesitate
ºi urgent poate fi diaconul sau orice
creºtin). Primitorii sunt toþi cei
nebotezaþi, indiferent de vârstã (cãci toþi
au nevoie de mântuire), care vor sã se
cureþe de pãcatul strãmoºesc, sã
renascã la o viaþã nouã ºi sã devinã
membri al Bisericii lui Hristos.

Aºadar, Botezul este uºa de intrare
în rândul creºtinilor. În vechime, cei ce
doreau sã primeascã botezul ºi se
pregãteau pentru acesta învãþând, dar
nu erau încã botezaþi, se numeau
„catehumeni” sau „cei chemaþi”. De
aceea, prima parte a Sfintei Liturghii a
cãpãtat denumirea de „Liturghia
catehumenilor” ºi ea þine de la
binecuvântarea de început pânã la
formula, rostitã de preot, „Cei chemaþi
ieºiþi…, ca nimeni din cei chemaþi sã nu
rãmânã! Câþi suntem credincioºi iarã ºi
iarã cu pace Domnului sã ne rugãm!”
Din acest moment rãmâneau numai cei
botezaþi, care puteau mãrturisi credinþa
ºi puteau primi Sfânta Împãrtãºanie. Iar
pe parcursul Sfintei Liturghii se mai
atrage o datã atenþia, când slujitorul
rosteºte: „Uºile, uºile…!” ºi urmeazã
rostirea Crezului. Cu alte cuvinte, se
închideau uºile ºi se sporea atenþia ca
sã nu rãmânã vreun nebotezat, deoarece

numai cei botezaþi mãrturiseau credinþa
rostind Crezul. De altfel, în Crez
mãrturisim „un Botez spre iertarea
pãcatelor…”, adicã un singur botez,
ceea ce aratã irepetabilitatea Tainei.

Botezul, fiind uºa de intrare în
creºtinism care ne duce la viaþa veºnicã,
ne asigurã lumina în care vom trãi ºi aici
pe pãmânt, dacã, desigur, dorim sã ne
luminãm cu învãþãtura Evangheliei, dar
ºi dincolo de aceastã viaþã, ajutându-ne
sã strãlucim în lumina lui Hristos, aºa
cum ºi cerem în rugãciunile noastre:
„…sã fim în lumina casei Tale!” Apa
sfinþitã în care ne botezãm este dar de
sfinþenie curatã ºi are putere împotriva
diavolului ºi lucrãrilor lui. În apa
botezului, cel care se boteazã este
afundat de trei ori, simbolizând moartea
Domnului Hristos, ºi apoi este ridicat din
afundare, iese la luminã, renaºte la viaþã
asemenea învierii Mântuitorului. El se
naºte spre viaþa cea vie, adevãratã,
duhovniceascã ºi în Hristos.

La Botez sunt chemaþi toþi încã din
primele zile de viaþã, din pruncie,
deoarece nu se ºtie cine va trãi ºi va
ajunge la maturitate pentru a putea primi
botezul. De aceea, pruncii, neputând
mãrturisi singuri credinþa, au nevoie de
un garant (naºul), care mãrturiseºte
credinþa în locul lor ºi îºi asumã
responsabilitatea pentru acesta. Naºii,
la botez, devin pãrinþii spirituali, sufleteºti
ai pruncului, deoarece îl nasc pe acesta
pentru viaþã nouã în Duh. De asemenea,
naºii devin garanþi cã noul botezat va
creºte în credinþa Bisericii, o va învãþa
ºi practica. Ei trebuie sã fie povãþuitori,
învãþãtori ºi îndrumãtori, alãturi de
pãrinþii trupeºti ai pruncului botezat pe
mãsurã ce acesta va creºte ºi va trebui
sã deprindã ºi cele duhovniceºti. Acest
lucru determinã, desigur, ºi respectul,
preþuirea, cinstirea ºi ascultarea pe care
noul botezat le vor acorda naºilor pe
mãsurã ce va creºte.

În speranþa cã am lãmurit unele
întrebãri ºi nelãmuriri pe care le aveai
în legãturã cu Taina Sfântului Botez,
închei smeritele mele rânduri, urându-þi
sãnãtate ºi mântuire!

Sfânta Tainã a Botezului

A ta sorã,
Prof. Laetiþia LEONTE
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Cum putem trãi frumosul din noi cu
lumea din afarã?

RÃBDAREA ºi CHIBZUINÞA ar
trebui, în toatã clipa, sã fie sfetnicii
omului. ªi ÎNÞELEPCIUNEA deschide
poarta sufletului prin care trimite lumina.
Priveºte, deci, la tot ce te-nconjoarã cu
sufletul! Nu vârful muntelui, ci drumul
spre el te încântã mai mult. În efortul
urcuºului, poþi trãi frumuseþea priveliºtii,
fãrã a ºtirbi bucuria popasului de sus.
Armonia vine din cãutarea unui echilibru
între Sine ºi Dumnezeu ºi între Sine ºi
lumea de afarã. Echilibrul e mereu
compromis, dar cãutarea acestui
echilibru dã armonie vieþii.

Ce teamã are floarea când vede o
luminã ºi o cãldurã în soare? Nici una!
Se-nalþã ºi împrãºtie, la rându-i, luminã
în grãdinã. Întoarce doar privirea din
sus înspre în jos când simte cã alte
plante îi nãpãdesc tulpina. ªi-atunci se
zvârcoleºte sã scape de strâmtoare,
s-ajungã la luminã; dar seva-i e furatã
ºi forþa e mai micã. Stãpânul chibzuit
aruncã buruiana ºi protejeazã floarea.
El þine echilibrul, plivind mereu grãdina
cu grijã ºi rãbdare, nedreptãþind nici
f loarea ºi nici n-aruncã  iarba –
statornicind mereu hotarul între ce-i
frumos ºi ce-i util. ªi câinele ºi puiul
se plimba-n voie (în curte) ºi cresc
spre bucuria stãpânului ºi nu spre
disperarea lui. În toate e IUBIRE ºi
multã DÃRUIRE, care sãdesc frumosul
ºi armonia vieþii...

Stãpânul tãcu... Vântul foºnea uºor
prin frunzele copacilor ºi razele soarelui
mângâiau pãmântul. Undeva, în vale, la
poalele muntelui, susura încet apa
râului. Tânãrul tãcea ºi el... Gândea cã
i se lãsã timp de înþelegere a lumii ºi a
vieþii în descifrarea cuvintelor pline de
înþelepciune ale marelui preot...

ªi cum sã vedem ºi sã disociem
binele de rãu? – Îºi auzi propria cugetare
ca o ºoaptã. Zâmbind, bãtrânul preot îl
privi îndelung, ca o încurajare. Îºi ridicã
ochii spre cer. Pãrul argintiu îi încadra,
ca o aurã, faþa liniºtitã cu trãsãturi
armonioase ºi blânde. Continuã cu o
voce ca venitã de departe...

Poate un om sã-ºi vadã chipul în
douã oglinzi deodatã? Când ochii se

Despre frumuseþea ºi armonia vieþii
– fragment –

privesc în una dintre ele, cu spatele
se-ntoarce spre faþa celeilalte. Doar
Domnul Îºi îndreaptã spre toþi deodatã
ochii ºi ne aruncã raze de-aproape sau
departe. ªi-atunci mai facem noi o
lege, o altã rânduialã? Ne cerem oare
dreptul ºi ºtim unde sã stãm? Numai
neghiobul îºi sprijinã piciorul pe un
baston de lemn ºi mâinile ºi-ntinde
ca sã deschidã geamul. El pierde
echilibrul odatã cu bastonul, cãci n-are
cine-l þine, când mâinile-s întinse. ªi-a-
tunci, nedreptãþit, se-ntoarce spre cel
ce-a intuit greºeala ce o face. La fel
greºeºte omul când pune mere în
coºul de sub pom, dacã mereu vecinul
le dã din om în om. ªi vorba-i ce
scânteie e mânia care doare. Dar
iarãºi nu e bine! Va trebui sã punã în
locul ei: TÃCEREA, RÃBDAREA ºi
IUBIREA.

Când un copil încearcã sã-ºi sprijine
trupuºorul pe slabele-i picioare, nu-l
judeci dupã cãderea încercãrii lui, ci îi
întinzi o mânã încurajând efortul ce îl
face. BLÂNDEÞEA ºi IUBIREA îi dã
încurajare aºa cum ºi recolta creºte sub
soare ºi luminã.

Mereu sacrificãm ceva în setea de
a ne cunoaºte pe noi ºi pe ceilalþi.
Copilul îºi dezbrãcã minunea lumii lui
ca sã devinã adult. Cu sufletul clãdise
împãrãþii de vise în care se-alesese el
însuºi împãrat. Era senin ºi liber... ªi,
totuºi, mereu îl roade gândul la ce ar
gãsi dincolo de hotarul împãrãþiei lui.
ªi-atunci pãºeºte timpul ºi intrã-n
«tinereþe» – O altã «împãrãþie» ce-l ia
în stãpânire ºi micul împãrat devine
slugã sieºi sau slugã pentru alþii.
Scântei de artificii, alãmuri, tobe, surle,
priviri ameþitoare îl prind destul de tare.
ªi-odatã oboseºte ºi vede caruselul –
besmetic, inuti l . . .  ºi gândul i
se-ntoarce la liniºtea «de-atunci»; ºi-ar
vrea sã se mai scalde-n izvorul lui
curat. În suflet nu are acum numai
lumina cu care ºi-a pãrãsit copilãria.
Gãseºte ºi greºeli ºi multe neîmpliniri
ºi vise frânte, dezamãgiri destule; ºi i
se pare cã e sãrac ºi singur. Îi trebuie
acum putere pentru cã din toate sã
adune o nouã melodie, sã bucure pe
alþii ºi sã se-ncânte ºi pe sine.

O altã bucurie! În visele de-altãdatã
sã punã ÎNÞELEPCIUNEA, CREDINÞA
în DUMNEZEU ºi ÎNCREDEREA în
SINE. CREDINÞA te ridicã! Apreciazã
«clipa» ºi nu mai suferi de ce va fi sã
fie. Fã-þi lecþia ta bine, ajutã ºi pe alþii
ºi-atunci îþi fãureºti o viaþã-n armonie
cu tine ºi cu alþii!

ªi iarãºi ne întoarcem la
RÃBDARE, IERTARE ºi IUBIRE ca
frumuseþe ºi armonie a vieþii! Cã-n toate
ºi în tot e numai DÃRUIRE – prin tine
ºi prin alþii. Ca fãurarul ce spalã
prundiºul luat din râu sã scoatã-n sitã
grãuntele de aur! Din nou în apã restul
îl aruncã ºi iar... ºi iar... ªi aplecat
mereu cu ochii-n jos spre munca lui,
nici n-a vãzut pe cer cum soarele-a
urcat ºi-a coborât mereu. Dar de la
munca lui o zi n-a dezertat! Îºi mai
aduce aminte cu câþi a început de
dimineaþã lucrul? ªi, iatã, la sfârºit au
mai rãmas câþiva!

Mai sunt ºi dintr-aceia ce-mprãºtie
în jur minciunã ºi-amãgire, mai mult
spre a deruta. E drept, din când în când
mai pun câte un stâlp sau câte-o
cãrãmidã, dar asta e puþin ca sã ridice
un zid. Se vaitã mai mult de propriul
efort, dar nu se dau în lãturi de munca
celorlalþi, mereu a profita. Cu mulþumiri
destule ºi multã mãgulire încearcã
s-ameþeascã ºi chiar sã stãpâneascã
la alþii slãbiciunea.

Fii cu rãbdare, deci, ºi cere
ÎNÞELEPCIUNE în fiecare lucru pe care-l
întreprinzi! Atunci mai mare e averea cã-þi
bucuri existenþa cu bucuria celor cãrora
tu te-ai dãruit. Sã ierþi pe fiecare pentru
greºeala lui, sã lauzi sau sã taci, ca
sã-nþeleagã ei cã lauda, de fapt, e
acuzarea faptei. TÃCEREA ºi
RÃBDAREA vor pune-n armonie efortul
celui slab cu încrederea cã poate gãsi
în întuneric «lumina» salvatoare. ªi
atunci e armonie în ceilalþi ºi în tine,
cãci PACEA ºi IUBIREA creeazã
armonia ºi frumuseþea vieþii.

Acesta e principiul: cã binele ºi rãul
exista-n univers! Sã cauþi echilibrul
ºi sã-l gãseºti – acesta e marele
secret!

Prof. Manda TEODORESCU
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie
Din exterior, penitenciarele se prezintă

oamenilor ca locuri ale interzisului, în care ochiul
neavizatului nu are cum să pătrundă, căci intrarea
se face în condiţii speciale. Dar munca ce se
desfăşoară aici este pe cât de puţin vizibilă pe atât
de importantă din punct de vedere social.

Latura umană a profesiei de lucrător de
penitenciar trebuie să se reflecte în toate acţiunile,
începând chiar din stadiul pregătirii acestor oameni
care vor îndeplini o misiune complexă şi profund
socială.

La Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
de Penitenciare Târgu-Ocna se face primul pas
în formarea acelor tineri care doresc să devină
profesionişti într-un domeniu dedicat omului şi nici
nu se putea o alegere mai fericită pentru motto-ul
acestei instituţii de pregătire, de formare în înţelesul
cel mai complex şi profund al cuvintelor: „Cea mai
nobilă preocupare a omului e omul.”

În cursul scurtei dar interesantei sale istorii,
care începe odată cu anul 1997, anul înfiinţării,
„Şcoala de la Târgu-Ocna” a încercat să răspundă
cu succes, se poate spune, nevoilor sistemului
penitenciar în domeniul pregătirii şi perfecţionării
personalului de penitenciare.

Deşi tentaţia primei impresii faţă de noţiunea
de şcoală duce la imaginea unei instituţii de
învăţământ, în sensul simplu al cuvântului,
realitatea este că Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna, atât prin
structură, cât şi prin patrimoniu şi funcţionare,
reprezintă un „organism” mult mai complex şi
interesant.Folosind termeni tehnici şi riguroşi,
putem defini Şcoala Naţională de Pregătire a
Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna ca fiind o
instituţie publică de interes naţional, cu personalitate
juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, care face parte din sistemul public
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
ale statului şi care are ca principal obiect de activitate
formarea iniţială a agenţilor de penitenciare şi
perfecţionarea personalului din unităţile sistemului
penitenciar.

Însă o instituţie de învăţământ profesional, ca
oricare altă instituţie de-altfel, nu poate fi doar atât;
vorbim aici de oameni care formează oameni, de
profesionişti care formează profesionişti, oameni
care au reuşit să rămână ei înşişi în lupta cu timpul
şi cu timpurile, care nu au trădat şi care au învins

Educarea cetãþenilor  pentru siguranþa celor din jur –
 „Situaþie de urgenþã” în procesul de pregãtire a tinerilor agenþi de penitenciare

„Cea mai nobilã preocupare a omului e omul.”

Despre ªcoala Naþionalã de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

de fiecare dată prin muncă, respect, înţelepciune
şi dragoste de oameni.

An de an aici s-au succedat oameni, fapte şi
întâmplări într-o ordine firească a trecerii timpului,
însă nu puţine au fost momentele în care temeliile
acestei instituţii s-au cutremurat de vuietul grav al
orgoliilor, fiind deseori neglijată oportunitatea
„exploatării” instituţiei în interesul  sistemului şi al
personalului.

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. Prin urmare, instituţia de învăţământ îşi va
îndeplini acest scop în măsura în care satisface
aceste trebuinţe la un standard de calitate care
permite atât individului, cât şi structurii din care va
face parte, să devină performanţi într-un mediu cu
evoluţie greu previzibilă, caracterizat prin riscuri,
acţiune şi dinamism.

Rolul şi menirea acestei instituţii, care de-a
lungul timpului a trecut prin perioade dintre cele mai
interesante, trebuie 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.

Prin urmare, scopul şcolii este de a oferi
elevilor cunoştinţele necesare viitoarei profesii,
de a le forma concepţii  şi atitudini  civice corecte,
pentru a-şi începe cariera în cele mai bune condiţii.
Acest domeniu de activitate necesită un anumit tip
de individ, capabil să înveţe anumite proceduri,
să urmeze anumite instrucţiuni, să-si  menţină o
conduită profesională adecvată în situaţii de stres.
Nu oricine poate să lucreze în acest mediu, iar
acest fapt impune condiţii de recrutare, selecţionare
şi pregătire foarte riguroase.

Riscurile acestei meserii nu sunt de neglijat,
iar pregătirea, oricât de bine ar fi ea fundamentată
ştiinţific, tehnic şi legislativ, nu este întotdeauna de
ajuns. S-a identificat prin urmare şi necesitatea
completării acesteia cu alte cunoştinţe şi abilităţi
care să permită la un moment dat individului să
acţioneze în situaţii neprevăzute, în condiţii
extreme.

În situaţii de urgenţă, specificul arhitectural al
unui penitenciar şi sistemele de securitate nu permit
întotdeauna o intervenţie din afară sau cel puţin
nu una rapidă, iar mijloacele interne se pot dovedi
de multe ori ineficiente. Atunci, toată
responsabilitatea  va fi a personalului, a oamenilor
ce se află deja acolo şi care au în grijă nu numai
propriile vieţi ci şi ale colegilor sau ale celor pe
care îi au sub supraveghere.

Penitenciarele sunt expuse la calamităţi şi
dezastre ca oricare alte instituţii, dar riscurile de
aici pot fi mult accentuate de specificul închis al
unor astfel de instituţii. Respectarea unor reguli
este vitală, iar fără cunoaşterea lor temeinică pot
apărea pierderi nedorite de vieţi omeneşti şi
pagube materiale.

 Un incendiu într-un penitenciar – şi din
păcate se întâmplă – poate fi deosebit de periculos
şi cu urmări dificil de anticipat, iar până la sosirea
unui echipaj de pompieri este esenţial ca personalul
să acţioneze imediat şi,  până la a acţiona, să fie
permanent conştient de rolul său în prevenirea
unui astfel de eveniment şi reducerea consecinţelor
negative.

Lucrătorii de penitenciar se confruntă zilnic cu
răniri şi autorăniri ale deţinuţilor, tentative de suicid,
accidente… În aceste cazuri sunt necesare
cunoştinţe privind acordarea primului ajutor,
proceduri de evaluare a victimei înainte de a
proceda la resuscitare sau de a cere ajutor. Tehnicile
de respiraţie artificială, eliberarea căilor respiratorii
obstrucţionate, masajul cardiac, imobilizarea
coloanei vertebrale sau a membrelor afectate sunt
deprinderi importante în astfel de cazuri.

Suntem conştienţi şi de faptul că în penitenciar
o educaţie în acest sens este relevantă şi
folositoare. Formarea deprinderilor de recu-
noaştere a traumatismelor care pun viaţa în pericol
şi a metodelor de a interveni corect trebuie să
reprezinte un obiectiv de interes moral şi civic în
formarea personalului propriu.

 În aceeaşi măsură, aceasta este o datorie
etică şi fundamentată legislativ a sistemului
penitenciar şi în consecinţă a şcolii de a furniza
acest tip de pregătire, urmărindu-se indubitabil
reducerea semnificativă a riscurilor pentru
angajaţi şi pentru persoanele private
de libertate, precum şi prejudiciile
pentru instituţie.    

C. E. Lessing



Nr. 2 / apr-iun 2011 25SAREA PÃMÂNTULUI

Până nu de mult, partea ce se
referea la  primul ajutor şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă era mai puţin

abordată în tematica curriculumului şcolii, iar
practica a dovedit deseori că o atitudine corectă în
faţa situaţiilor extreme poate face diferenţa dintre
viaţă şi moarte.

Abordările de până atunci erau pur teoretice
şi foarte puţin acoperite în varietatea lor, dar ideea
de a face mai mult în acest sens a persistat, de o
importanţă deosebită fiind reducerea, pe cât de
mult posibil, a tot ceea ce ar face  profesioniştii
noştri vulnerabili.

Totodată, am compa-
rat importanţa pe care
acestui tip de pregătire o
acordă celelalte instituţii de
profil din străinătate, cu ceea
ce se face în şcoală, fapt ce
a reprezentat punctul de
pornire pentru proiectul pe
care îl derulăm în prezent:
„112 – SITUAŢII DE
URGENTĂ – EDUCAŢIE
ŞI PREVENIRE”. 

S-a împlinit deja un an
de când a fost încheiat
protocolul de colaborare
între ASOCIAŢIA „SFÂN-
TUL NICOLAE CEL
MILOSTIV” IAŞI, repre-
zentată prin asistent
universitar Lăcrămioara
Boz, coordonator Proiect
„112 – SITUAŢII DE URGENTĂ – EDUCAŢIE ŞI
PREVENIRE” şi ŞCOALA  NAŢIONALĂ DE
PREGĂTIRE A AGENŢILOR  DE
PENITENCIARE TG. OCNA.

Suntem deja la a treia promoţie de elevi care
beneficiază de prelegerile şi activităţile practice
conduse în cadrul proiectului de doamna
Lăcrămioara Boz în colaborare cu personalul
şcolii, acţiuni menite să educe individul în sensul
prevenirii situaţiilor ce pot pune viaţa în pericol şi
modalităţile de gestionare a acestora astfel încât
rezultatele negative să fie cât mai reduse sau
înlăturate total.

Diferenţa dintre viaţă şi moarte…
Poate suna dramatic sau ca un scenariu

de film, dar este un fapt real şi deosebit de
important: a şti să reacţionezi în acea fracţiune
care face diferenţa dintre viaţă şi moarte;  a şti
cum să acţionezi şi până unde acţiunile tale
sunt permise.

În primul rând elevilor şcolii li s-a prezentat
importanţa şi procedura corectă aplicabilă în cazul
apelării numărului de urgenţă 112. Poate toţi ştiau
ce înseamnă, dar nu ştiau că, pentru a primi ajutor,
contează foarte mult să ştii cum să ceri acel ajutor,
să ştii ce să observi şi cum să descrii situaţia în
care te afli sau la care eşti martor.

Acum ei ştiu că, prin apelul 112, se poate
contacta un serviciu de urgenţă – poliţie, pompieri,
salvare – de oriunde pe teritoriul Uniunii

Europene, în mod gratuit şi de la orice telefon fix
sau mobil.

Partea teoretică a fost completată cu
exerciţii practice, menite să le demonstreze cât
de important e să-şi păstreze calmul şi să
comunice locaţia exactă unde s-a produs
situaţia, pentru a facilita sosirea cât mai rapidă
a serviciilor de salvare, pompieri, poliţie; să
descrie urgenţa pe scurt, astfel încât centrul de
control să poată decide dacă situaţia impune
luarea altor măsuri, să transmită numărul
persoanelor rănite pentru organizarea

resurselor necesare salvării acestora şi să
rămână la telefon pentru a furniza detalii
suplimentare asupra urgenţei şi pentru a primi
recomandările operatorilor agenţiilor de
urgenţă.

Importanţa serviciului de urgenţă este una
de natură socială şi constă în asigurarea unui
grad ridicat de siguranţă pentru cetăţeni… şi asta
înseamnă educaţia pe care şcoala trebuie să o
ofere: pregătire pentru profesie, pregătire pentru
viaţă, pregătire pentru a-i ajuta pe cei din jur.
Aceste trei laturi ale pregătirii elevului nostru sunt
cele care formează individul pro-social de care în
primul rând societatea are nevoie.

În ce priveşte situaţiile de urgenţă, acele
evenimente excepţionale care ameninţă viaţa şi
sănătatea individului sau populaţiei, mediul
înconjurător, valorile materiale şi culturale
importante, s-a subliniat importanţa restabilirii stării
de normalitate şi necesitatea adoptării de măsuri
şi acţiuni urgente şi, în mod obligatoriu, corecte,
oportune, căci, altfel, intenţia bună se poate
transforma uşor într-o tragedie.

Viata unei persoane accidentate depinde,
într-o mare măsură, de momentul acordării primului
ajutor şi de priceperea celui care intervine primul
la locul accidentului. Dacă cineva s-a aflat vreodată
în situaţia de a primi sau de a acorda primul ajutor
unei persoane, cu siguranţă şi-a dat seama cât
de important este un curs de prim ajutor. Sunt

procedee simple, dacă le cunoşti, dar care par
imposibile pentru necunoscători, vorbim aici de
acţiuni care cer curaj, pricepere şi multă stăpânire
de sine.

Într-o societate aflată în schimbare, în care
mereu apar noi oportunităţi, dar şi provocări, tinerii
sunt cei mai receptivi şi mai uşor adaptabili, însă
din păcate sunt la fel de supuşi şi vulnerabilităţilor
ce derivă din aceste proces, mai mult sau mai
puţin pozitive.

Schimbarea şi rezistenţa la schimbare sunt,
de fapt, două feţe ale aceluiaşi fenomen, şi, prin

urmare, abordarea celor două perspective în toată
complexitatea lor necesită din partea tuturor
rigoare, răbdare şi consecvenţă.

Nu putem afirma cu certitudine că, la nivel
instituţional, sarcina asumării, promovării şi
susţinerii schimbării revine exclusiv şi primordial
instituţiilor de învăţământ, care susţin educarea,
formarea şi pregătirea tinerilor, însă ne putem
pronunţa cu certitudine că astfel de instituţii au
menirea de a crea mediul prielnic ca aceşti vectori
ai schimbării să se dezvolte sănătos, să-şi
construiască corect un sistem de valori morale,
civice şi ideologice.

Oricare nouă generaţie este din ce în ce mai
conştientă că face parte şi că trebuie să contribuie
la acest proces ireversibil al schimbării, al evoluţiei,
şi din ce în ce mai mulţi tineri percep şi îşi asumă
această realitate ca pe o misiune personală pe
care timpul şi timpurile le-a atribuit-o în mod
inevitabil.

Nouă nu ne rămâne decât să ne asumăm
responsabilitatea de a accepta că avem alături
tineri entuziaşti şi curajoşi în care trebuie să avem
încrederea că vor fi capabili să ducă la bun sfârşit
ceea ce predecesorii au început, ar fi dorit cândva
să înceapă sau nu au reuşit să ducă până la
capăt..

Comisar de penitenciare Vasile SCUTARU
director al SNPAP Târgu-Ocna
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Pictez cu pietate aceste rânduri ce se vor
iconice, când clipele unei nopţi de primăvară (încă)
îmi vămuiesc somnul, în loc să-mi legene făptura
între nemărginirea stelelor şi „cuminţenia
pământului”, care, mai adesea, pune între noi,
muritorii, semn de egalitate întru cele mărunte şi
fireşti: dragoste şi frustrare, bucurie şi deznădejde,
lumini şi umbre.

Cu aceste frământări şi impulsuri sufleteşti, îmi
îndrept gândul spre Cuviosul Părinte Arhimandrit
Arsenie Papacioc – figura emblematică a spiritualităţii
româneşti, acum, când se îndreaptă cu bunătate
duhovnicească spre cei 97 de ani lumeşti, sădind
în aureola veacului său izbânzi monastice, alături
de alţi corifei ai ortodoxiei noastre. Vine pe lume la
15 august 1914 (în preajma Marelui Măcel
Mondial!), într-o familie numeroasă, fiind al şaptelea
copil al soţilor Vasile şi Stanca. Imaginea satului
natal Misleanu - Perieţi din necuprinsul Ialomiţei
avea să-l fascineze mai apoi tot restul vieţii.
Bărăganul Ialomiţei atrăgea ca un magnet! Aici
prinde contur paradisul primordial, aici coborau cu
turmele şi se înfrăţeau păcurarii ardeleni şi armanii
din Machidonia, aici îşi juruiau credinţă şi prieteşug
străvechii români contemporani cu începuturile
Mioriţei. Pruncul cu „dor de Hristos” se remarcă de
la vârstă fragedă prin aptitudini intelectuale şi fizice,
în el crescând neîncetat dorinţa (refuzată iniţial) de
a sluji Domnului la vreo mânăstire.

Tânărul Anghel (ce nume predestinat,
ÎNGER, adică!), intră în cinul călugăresc la 15
ianuarie 1947, la Mânăstirea Cozia şi primeşte
tunderea în monahism, doi ani mai târziu, la
Mânăstirea Antim - Bucureşti, pe seama Mânăstirii

Am vãzut lumina…
Sihastria - Neamţ, „prin aprobarea expresă a
Patriarhului Iustinian”. Un an mai târziu, în data de
26 septembrie 1950, este hirotonit preot „pe seama
Mânăstirii Slatina-Suceava”, (de ziua Sfântului Ioan
Evanghelistul), la recomandările părinţilor Ilie
Cleopa şi Paisie Olaru, care văd în preaumilul
monah pe cel chemat să ziduiască cetate de
credinţă şi „turnuri de frăţie” spre ajutorarea atâtor
suflete în derivă.

După mulţi ani de închisoare nedreaptă şi
prigoană comunistă, părintele Arsenie îşi poartă
cu smerenie Cuvântul lui Dumnezeu ca preot paroh
prin Ardeal, după care vine preot la Mânăstirea
Cheia. Ajunge, mai apoi, după numeroase
peregrinări monah, la Mânăstirea Cernica – un
an şi jumătate.

În tot acest timp s-a bucurat de prietenia şi
ajutorul dezinteresat al stareţului Ilie Cleopa, cel
„care a învăţat lumea să ştie să moară”! Din anul
1976 este preot slujitor şi duhovnic la Mânăstirea
Sfânta Maria din Techirghiol.

Ştiam câte ceva despre Părintele Papapcioc
mai mult din auzite, şi aceasta numai după
„optzeşinouă”, când am scăpat de vântoasa
pustiului roşu. Şi iată că am primit binecuvântarea
Preacuviosului în vara anului trecut, în tihna
mânăstirii de la Pont, aprinzându-mi „sufletul de
bucurie, dăruindu-mă rugăciunilor Maicii Domnului,
apărarea neajunsă a noastră, a celor slabi”… Am
avut privilegiul să-i fiu în preajmă câteva zile, să
mă aflu sub oblăduirea ultimului mare Sfânt trăitor
pe pământ românesc. L-am aflat într-o
convalescenţă prelungită, înconjurat de dragostea
celor din jur. Credincioşi din toate părţile lumii

aşteptau cu orele ca El să iasă în pridvorul
chinoviei în care-şi purta suferinţa (şi bucuria!)
alintului printre cărţi şi să primească mângâierea
din milostivirea preafericitului părinte. Bătrâni şi
tineri, teferi şi bolnavi, mireni şi feţe bisericeşti, toţi
aşteptau cu luare-aminte, pregătiţi parcă pentru
spovadă şi împărtăşanie. Mulţi lăcrimau şi-şi
rupeau durerile în gând, sub mâna firavă şi verbul
încărcat de har al celui trimis de Dumnezeu să le
smereasca inima… Când mi-a venit rândul să
primesc binecuvântarea, viscolul împietrit în mine
s-a topit ca o statuie a iernii în zile de vară, pumn
de ţărână amestecată cu lacrimi şi dor de eternitate
m-am petrecut după umbră, am devenit uşor ca
fulgerul şi m-am supus rugăciunii cu umbletul
moale din catifeaua versetelor izvorâte ireal de
molcom parcă din toata fiinţa Sfântului: „…Nu te
vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară
ziua / De lucrul ce umbla în întuneric, de molima
ce bântuie întru amiază…” Ascultam şi mai mult
simţeam, extaziat, că fără de mine, cu toata făptura,
„vedeam” smerit aievea blândeţea, bunătatea şi
iubirea marelui Duhovnic. Când am sărutat
mânuţa diafană a păstorului de suflete, ştiam că
duşmanii îmi sunt departe, „duşi pe pustii”, spectre
ale întunericului biruit de Lumină.

Suferind, se vedea bine, zilnic ieşea în pridvor
pentru a-şi blagoslovi credincioşii. Avea şi momente
de serafică mulţumire, când adăsta mai mult pe
treptele chiliuţei, mângâiat de razele soarelui spre
apus şi scruta cu înţelegere forfota celor veniţi la
închinare. O scenă memorabilă am surprins-o în
liniştea unei amiezi aţipite-n mireasma potopului de
flori din grădina mânăstirii, când Preacuviosul s-a
prefăcut deranjat de anturajul ce-l venera în tăcere
şi nu se dădea dus cu niciun chip din preajma
Sfinţiei Sale. Şi-a strâns el atunci puterile şi a ridicat
glasul mucalit: „Ce v-aţi înţepenit aici? Ia vedeti,
c-acuş vă-mbrac pe toţi în negru…”. După care a
prins a zâmbi cu multă mulţumire, ca după o poznă
bine ticluită, ochii i-au râs în cap şi … s-a pornit un
haz general! Lumea a gustat gluma, fiecare încerca
să-şi justifice prezenţa lângă Părintele şi nu s-a
supărat nimeni. Nici că se putea altfel!

Închei cu gândul că Sfântul Arsenie îsi va mai
oglindi încă, ani buni, frumuseţea spiritului în ochii
rîndunelelor găzduite sub streaşina de mânăstire
şi sper că profunzimea cugetărilor sale se va
preface, pe înţelesul tuturor, într-un cântec al iubirii
şi al speranţei: „Aşa păcătos cum eşti, Dumnezeu e
cu adevărat mult iubitor şi, pentru că Îl recunoşti,
Multmilostiv şi Iertător, te va căuta El Singur, te va
găsi, te va îmbrăţişa… şi te va iubi mai mult decât
pe alte oi, pentru că tu de fapt nu L-ai părăsit…”

Prof. Dan SANDU

          Scrisoare deschisă

Domnule Cristian Marin,
Primiţi , vă rog, mulţumirile mele pentru frumoasa lucrare ce aţi realizat!

Credeam că meseria de legător de cărţi este pe cale de dispariţie,
ca multe alte îndeletniciri practice, utile şi estetice.

Dumneavoastră, prin „opera de artă” ce mi-aţi oferit,
aţi reuşit să îmi reînnoiţi speranţa că mai sunt artişti de acest gen.

Dintr-o carte veche de peste o sută de ani, o cărticică de rugăciuni deteriorată şi îngălbenită
– dar care a fost de folos câtorva generaţii – aţi realizat un obiect de artă.

 Aţi lucrat cu pricepere deosebită, dar aţi dovedit şi dragoste pentru lucru binefăcut.
I-aţi redat viaţa pentru mai mulţi ani decât au trecut de la tipărirea ei.

De aceea, voi folosi orice prilej pentru a vă recomanda cu entuziasm „tineresc”
(precizez că sunt născută în anul 1916) tuturor bibliofililor şi vă mulţumesc iarăşi şi iarăşi!

Dumnezeu să vă păstreze sănătos şi tot atât de vrednic ani mulţi!
Mulţumesc, de asemenea, şi părintelui Ioan Vasile Panţiru care mi-a înlesnit această bucurie.

Prof. Laetiţia LEONTE
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30 noiembrie 2010 - pentru Ziua Naþionalã a României

Dupã cum am obiºnuit cititorii
acestei reviste, încercãm în fiecare
numãr sã vã prezentãm aspecte din
activitatea pe care edilii oraºului o
desfãºoarã cu scopul de a rezolva cât
mai multe din propunerile cetãþenilor.

O datã cu lansarea Ghidului
operaþional pentru realizarea obiec-
tivului: Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale ºi dotarea
aºezãmintelor culturale din mediul mic
urban din cadrul Programului prioritar
naþional pentru construirea de sedii
pentru aºezãminte culturale în
localitãþile unde nu existã asemenea
instituþii, precum ºi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea ºi finalizarea
lucrãrilor de construcþie a aºezãmin-
telor culturale de drept public din mediul
rural ºi mic urban, am  trecut la
întocmirea documentaþiilor ºi a cererii
de finanþare în vederea  accesãrii de
fonduri nerambursabile pentru
„Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea
Casei de Culturã“ a oraºului nostru.

Pentru depunerea cererii de
finanþare, s-a întocmit lucrarea
cadastralã, am obþinut extras de carte
funciarã pentru teren ºi construcþia
existentã, a fost realizatã Docu-
mentaþia de avizare a lucrãrilor de
intervenþie (DALI), s-a efectuat
expertiza tehnicã ºi energeticã,
documente ce prevãd efectuarea
urmãtoarelor lucrãri:

1. lucrãri de consolidare la pereþii
longitudinali din zidãrie;

2. realizarea unei ºarpante noi,
din lemn de rãºinoase ecarisat,
ignifugat;

3. dezafectarea tuturor instala-
þiilor interioare vechi ºi crearea noilor
trasee de racord la utilitãþi, adaptate
configuraþiei actuale a terenului ºi
regimului juridic al proprietãþilor
învecinate;

4. asigurarea resurselor de apã
necesare PSI;

5. refuncþionalizarea spaþiului.
Spaþiile ce se obþin vor avea
urmãtoarele destinaþii: salã de
expoziþii, salã de studiu, salã de

DIN ACTIVITATEA NOASTRÃ
picturã, salã înregistrãri
audio, salã muzeu,
camerã de sunet-lumini,
grupuri sanitare (3 pen-
tru femei, 3 pentru
bãrbaþi), spaþii tehnice,
depozit materiale, spaþiu
pentru centrala termicã,
garderobã ºi bufet, birou
etc.

6. desfacerea trotu-
arelor degradate, asanarea
igrasiei la elementele în
contact cu solul, utilizând tehnologii ºi
materiale agrementate, cu agremente
valabile cel puþin patru ani de le data
punerii în funcþiune a obiectivului;

7. izolarea suplimentarã a ele-
mentelor de anvelopã –  în vederea
reabilitãrii termice – conform soluþiilor
stabilite prin auditul energetic etc.

Valoarea estimatã a cheltuielilor
eligibile este de 2.993.330 lei (inclusiv
TVA), contribuþia beneficiarului local
fiind de 12% din aceasta valoare.
Cererea de finanþare a fost depusã în
data de 12 mai 2011 ºi se aflã în
procedura de evaluare la Compania
Naþionalã de Investiþii – instituþie
aparþinând Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului prin care se va
derula acest program.

În data de 30 mai 2011, primarul
oraºului, Doamna Floarea Ivanof a
semnat la Administraþia Fondului pentru
Mediu Bucureºti contractul de
finanþare nerambursabilã pentru
implementarea proiectului „Reabilitarea
parcurilor din oraºul Tg. Ocna: Parcul
Trandafirilor, Parcul Casa de Culturã
ºi Parcul blocuri C“. Valoarea finanþãrii
nerambursabile pentru acest proiect
este de 400.000 lei la care se adaugã
61.998,93 lei contribuþia beneficiarului
local. A fost întocmitã ºi publicatã în
SEAP documentaþia prevãzutã de
actele normative în vigoare în vederea
organizãrii licitaþiei ºi desemnãrii
societãþii care va executa lucrãrile de
reabilitare. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de 30 iunie 2011, iar în
cazul în care nu vor exista contestaþii

previzionãm ca semnarea contractului
pentru execuþia lucrãrilor de reabilitare
sã aibã loc spre sfârºitul lunii iulie 2011,
dupã care se va da ordinul de începere,
termenul de realizare estimat fiind de
6 luni.

A fost turnat planºeul peste etajul
al 4-lea ºi se lucreazã la acoperiºul
blocului F13 (locuinþe destinate
închirierii de cãtre tineri) însã fondurile
pe care le-a alocat ANL în calitate de
finanþator al investiþiei nu sunt suficiente
pentru a putea finaliza lucrãrile pânã
în toamna acestui an, aºa cum s-au
angajat iniþial. Sperãm ca rectificarea
bugetarã din luna iulie sã prevadã
sumele necesare pentru terminarea în
acest an a locuinþelor din acest bloc,
locuinþe de care au nevoie un numãr
mare din tinerii oraºului nostru. Tot din
considerente de ordin financiar care þin
de fondurile puse la dispoziþie de
Guvernul României Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe, sunt întârziate ºi
procedurile de începere a lucrãrilor
blocului C8, ce urmeazã a fi construit
pe str.1 Mai.

La începutul lunii aprilie, Comisia
tehnico-economicã de la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului a
avizat favorabil toate Studiile de
fezabilitate întocmite pentru rea-
bilitarea unor strãzi din oraºul nostru
în lungime totalã de peste 25 km ce
urmeazã a fi realizate prin Programul
„Reabilitare ºi modernizare – 10.000
km drumuri de interes
judeþean ºi drumuri de interes
local“. În prima etapã vor fi



NR. 14 / ian- feb, 2001 28Nr. 2 / apr-iun 2011

Colegiul de Redacþie

SAREA PÃMÂNTULUI

Preºedinte de onoare: I.P.S. Eftimie, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului
Preºedinte:  P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar

Consultant: P.C. Preot Constantin Alupei, Protoiereu de Oneºti

Revista «Sarea pãmântului» se aflã
sub ascultarea duhovniceascã

a Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului.
Articolele spre publicare se primesc
prin membrii Colegiului de Redacþie

ºi nu se returneazã.

Colaboratori: preoþii, profesorii ºi oamenii de suflet
ºi de culturã ai staþiunii Târgu-Ocna ºi de pretutindeni

Redactori: Preot Vasile Panþiru, Preot Cristian Mazilu,
Preot Constantin Genes

Adresa Redacþiei: Preot Petru Roncea,
B-dul Republicii, Bl. F3, Sc. A, Ap. 7,

Târgu-Ocna, Jud. Bacãu;
tel. 0234/340481; 0741/089798

e-mail: petruroncea@yahoo.com

Redactor-ºef fondator: Preot Petru Roncea

Tipãrit la S.C. MAGIC PRINT S.R.L. Oneºti
Tel/Fax 0234-319.810

ISSN  1841-7760

Corector: Înv. Cristina Roncea

Monumentul Eroilor
de la Poieni

reabilitate strãzile: Bradului,
Salinei, Poet Ion Gramadã,

Pârâul Vâlcica, Gura Slãnic, Coasta
Mãgurii, Mosoare, Nucului, Daniela
Caurea, DJ 116 (str. Galean), C-tin
Muºat, Zimbrului ºi Trotuº în lungime
de 10,5 km, lucrãrile urmând a fi
începute în perioada urmãtoare.

Avem bucuria de a va informa cã
acþiunea „Locul deºeurilor nu e în casã“,
realizatã de Primãria oraºului nostru în
colaborare cu Asociaþia Românã pentru
Reciclare, a fost un succes. În cadrul
campaniei au fost colectate peste 2,5
tone de deºeuri de tip DEEE, s-a
organizat o tombolã cu premii pentru
participanþi, iar în data de 28 mai, prin
tragere la sorþi, au fost desemnaþi
câºtigãtorii celor 25 de premii puse la
dispoziþie de sponsorul campaniei –
societatea „PHILIPS“.

În aceastã primãvarã au fost
plantate flori de sezon ºi peste 500 fire
de trandafiri pe toate spaþiile amenajate,
au fost amplasate un numãr de 67
jardiniere cu flori în piaþeta Primãriei ºi
în zona centralã, toate acestea având
rolul de a da o notã specialã, de eleganþã
ºi frumuseþe oraºului nostru, vizitat în
aceastã perioadã de un numãr însemnat
de turiºti.

În Parcul Mãgura au fost de
asemenea plantate flori ºi gazon acolo
unde a fost necesar, au fost înlocuite
florile în jardiniere ºi s-au redeschis cele
douã piscine.

Sãrbãtoarea zilei de 1 iunie – Ziua
internaþionalã a copilului, a adus în

Parcul Mãgura mulþime de copii care
ºi-au sãrbãtorit ziua într-un mod cu totul
special. Au participat la diverse
concursuri specifice vârstei ºi au fost
recompensaþi cu diplome înmânate de
cãtre doamna primar Floarea Ivanof,
au alergat ºi  s-au bucurat de darul
oferit în aceastã zi de edilii oraºului:
accesul liber la piscine!

Pe 2 iunie am adus un  meritat ºi
pios omagiu eroilor neamului a cãror
jertfã niciodatã nu o vom putea
recompensa! Garda de onoare a
prezentat onorul oficialitaþilor oraºului
ºi invitaþilor prezenþi la manifestãrile
organizate cu acest prilej, au fost rostite
alocuþiuni, au fost depuse coroane de
flori la monumentele eroilor,  iar soborul

Întocmit,
Jurist Maria STAN

format din preoþii de la bisericile din
oraº a sãvârºit o slujba de pomenire la
monumentul din fata Bisericii
Rãducanu, în prezenþa unui numãr
mare de participanþi.

Conºtienþi cã mai avem multe de
fãcut, suntem permanent mobilizaþi
pentru a rãspunde în cel mai scurt timp
ºi cât mai profesional posibil tuturor
propunerilor venite din partea
cetãþenilor oraºului nostru. Vã
asigurãm cã toate problemele
dumneavoastrã privitoare la mai binele
oraºului vor fi ºi problemele noastre
ºi ne vom strãdui sã le rezolvãm cu
promptitudine.
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