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Sărbătorim pe 25 decembrie cel mai minunat
eveniment care a avut loc de la zidirea lumii:
intrarea în timpul nostru întunecat a Cuvântului lui
Dumnezeu, Fiul omului, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat!

Fiul cel veşnic, Care era dintru început cu
Tatăl, Se face om, ca pe om să-l îndumnezeiască.

Sfânta Biserică, de două mii de ani, caută şi
cheamă pe oameni să cinstească aşa cum se
cuvine acest eveniment unic în istorie: „Hristos
Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
Hristos, pe pământ, înălţaţi-vă!”.
Această splendidă cântare, imn
de slavă, este desprinsă din
ceea ce a sesizat Sfântul
Ioan Evanghelistul care
spune că „Logosul S-a
făcut trup şi S-a
sălăşluit între noi, şi
noi am văzut slava
Lui, slavă ca a unui
Fiu, plin de har şi de
adevăr ” (Ioan 1,
14). Aşadar, Cu-
vântul lui Dumne-
zeu, Logosul întru-
pat în istorie, la
plinirea vremii, este Cuvântul restaurator prin
Care Dumnezeu creează dar şi salvează lumea.

La începutul Evangheliei sale, în Prolog,
dumnezeiescul Ioan, inspirat de Duhul Sfânt,
spune că acest Cuvânt restaurator al lui
Dumnezeu există din veci şi a participat la crearea
lumii: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta
era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au

HRISTOS, IERI, ASTĂZI ŞI ÎN VEAC,
RĂMÂNE ACELAŞI

făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut ”
(Ioan 1,1-3). Din aceste propoziţii înţelegem câtă
forţă are Cuvântul ziditor şi cât dinamism imprimă
prin enunţarea lui. Mai înţelegem şi faptul că
Logosul era atât forma de manifestare a iubirii
între Persoanele Treimice, cât şi cea de
comunicare. Cuvântul este unitatea profundă
existentă între Persoanele Sfintei Treimi, unitate
care, în plan uman, trebuie să exprime coerenţa
implicită care trebuie să existe totdeauna între
gândul şi exprimarea verbală a omului. Nu s-a

găsit şi nu se va găsi vreodată o
formă convenţională de

măsurare a forţei Cuvântului
care zideşte, dar nici a

celui care distruge, aşa
cum s-au găsit forme

convenţionale pentru
a se măsura creaţia
lui Dumnezeu în
lărgimea, înălţimea,
greutatea ei etc. De
fapt, este imposibil ca
omul să poată mă-
sura această putere,
pentru că ar însem-
na să cuantifice forţa

de exprimare a lui Dumnezeu, Care Se manifestă
ca Verb, Logos, Cuvânt.

Când Dumnezeu a voit să restaureze lumea
căzută  în păcat, a trimis Cuvântul Său să o
recreeze. De aceea, cu intrarea Logosului în
istorie la plinirea vremii s-a produs reînnoirea lumii.
De la naşterea lui Hristos încoace, Cuvântul este
iarăşi ziditor şi defineşte pe om în lumină. Deşi
lumina aceasta s-a aprins într-o peşteră

Anul 2011 stã sã apunã. Bilanþul
de la sfârºitul lui decembrie este poate
cel mai greu examen al plinirii vremii,
rãspunsul nostru în rostuirea timpului.
Cât am adãugat edificiului nostru
moral-spiritual, ce-am împlinit din
largul evantai al propunerilor izvodite
la început de drum.

La sfârºit de an îmi vine în minte
pilda Bunului Samarinean în care, spre
final, se pune temei supracheltuielilor
pe care gazda casei de oaspeþi le-a
fãcut pentru vindecarea deplinã a celui
ce fusese aproape omorât de mâinile
tâlharilor. Întoarcerea Samarineanului
coincide cu sfârºitul anului, cu plinirea
vremii de aºteptare cu timpul în care
ne aflãm noi acum.

Parabola ne spune cã milostivul
samarinean ºtia cã, pentru a-ºi afla
bolnavul vindecat, gazda va mai trebui

Ceas de bilanţ
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sã cheltuiascã ceva ºi din buzunarul propriu, pe lângã cei
doi dinari pe care i-a primit din mâinile lui, la despãrþire.
Fãrã avansul primit n-ar fi putut sã acopere toatã cheltuiala
numai cu osteneala sa proprie ºi nici numai avansul primit,
fãrã sã mai punã de la el ceva, n-ar fi fost suficient. Adicã,
vezi, accentul se pune parcã mai apãsat pe grija
supracheltuielilor, adicã pe punerea în practicã, am zice noi
în limbaj duhovnicesc, a moºtenirii primite la începutul vieþii,
temelia pe care ne zidim înveºnicirea.

Omul cãzut între tâlhari este Umanitatea aflatã nu în
condiþia ei fireascã, normalã, ci într-una pervertitã. Fiinþa
umanã rãnitã de pãcate - nici vie, dar nici moartã, nici cum
a creat-o Dumnezeu, dar ºi nici cum ºi-a dorit-o diavolul -
stãtea la marginea drumului în aºteptarea unui Mântuitor.
Hristos coboarã, ca la acest sfârºit de decembrie, la
marginea drumului unde aflã Umanitatea rãnitã. El vine
pregãtit pentru orice situaþie, în contrast cu predecesorii Sãi
care n-aveau cu ei leacuri de tãmãduire. El are feºe de
legat, untdelemn, vin ºi dobitoc cu Sine. Dupã ce-ªi face
partea Sa, încredinþeazã Umanitatea spre grijã Bisericii.
Instituie Sfintele Taine pe care le lasã Bisericii spre iconomie,
dar îi aminteºte ºi de un efort personal, care este necesar
pentru ca la Parusie sã-ªi afle Umanitatea tãmãduitã.

Ei bine, acest efort personal e ceea ce se cere acum ºi
de la noi, la sfârºit de an, sã ni se recunoascã în edificiul
construit pe întreg parcursul anului. Cât am adãugat, cu cât
am participat, ce efort personal am depus pentru
însãnãtoºirea Neamului, ce-am clãdit pe moºtenirea cea din
strãmoºi, ce-am completat noi suferinþelor lui Hristos.

În solda cheltuielilor personale intrã toate prelungirile
Sfintelor Taine în viaþa de zi cu zi a fiecãruia: „...flãmând
am fost ºi Mi-aþi dat sã mãnânc; însetat am fost ºi Mi-aþi
dat sã beau; strãin am fost ºi M-aþi primit; gol am fost ºi M-aþi
îmbrãcat; bolnav am fost ºi M-aþi cercetat; în temniþã am
fost ºi aþi venit la Mine“ (Mt 25, 35). Pe acestea ni le va
plãti Marele Samarinean la întoarcere. Acestea sunt
împlinirile noastre, cele ce umplu paharul fiecãruia la
cumpãna dintre ani.

Mã gândesc aici ºi la colaboratorii noºtri, la scriitorii
revistei noastre, cã fiecare a pus o cãrãmidã, cu mesajul
scris aici, la edificiul spiritual al urbei noastre ºi al templului
lãuntric al tuturor cititorilor noºtri de pretutindeni. Îi va plãti
fiecãruia Samarineanul cel recunoscãtor ºi pentru osteneala
asta. Credem aºa cã El a zis-o ºi cuvântul Lui este Adevãrul.

Dar care cititor se crede vindecat deplin? Aºadar anul
ce vine ne cheamã iarãºi sã ne aplecãm la jugul cel dulce al
cuvântului întru continuarea bucuroasã a muncii la care am
fost chemaþi cu cereascã înºtiinþare, adãugând fiecare mai
mult decât în acest an ºi mai grabnic stropul de cer în
candelabrul revistei noastre. Ajutã-ne, Doamne!

Un An Nou binecuvântat!

Ceas de bilanţ
(urmare din p. 1)
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SFÂNTUL AªEZÃMÂNT AL NUNÞII (III)
Arhimandrit Emilian Simonopetritul - Muntele Athos

Deoarece anul 2011 este închinat celor douã Taine ale Bisericii, Taina Botezului ºi cea a
Nunþii, în numerele 26 ºi 27 ca ºi în acesta, 28, am aºezat 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 reprezintã ultima parte a predicii ºi va
face mare plãcere celor care se vor opri cu evlavie asupra lui.

Lucrul cel mai însemnat în cãsãtorie
este dragostea, iar dragostea înseamnã
a uni douã în una. Dumnezeu urãºte
despãrþirea ºi divorþul. El vrea o unire
nezdruncinatã (cf. Mt 19, 3-9; Mc 10, 2-
12). Preotul ia inelele de pe degetul mâinii
stângi, le pune pe cel al mâinii drepte,
apoi iarãºi pe stânga, ºi în cele din urmã
le pune înapoi pe mâna dreaptã. Începe
ºi sfârºeºte cu mâna dreaptã, fiindcã
aceasta este mâna cu care lucrãm
îndeosebi. Aceasta înseamnã ºi cã
celãlalt are acum mâna mea. Nu fac
nimic din ce nu ar vrea perechea mea.
Sunt legat de celãlalt. Trãiesc pentru
celãlalt, ºi pentru aceasta îi trec cu
vederea greºelile. O persoanã care nu
poate avea îngãduinþã pentru alta nu se
poate cãsãtori.

Ce vrea perechea mea? Ce-l
intereseazã? Ce-i face plãcere? Aceleaºi
lucruri ar trebui sã mã intereseze ºi sã-mi
facã ºi mie plãcere. Caut ºi prilejuri de a-i
face mici bucurii. Cum îl voi mulþumi
astãzi pe soþul meu? Cum o voi mulþumi
astãzi pe soþia mea? Aceastã întrebare
ar trebui sã ºi-o punã zilnic orice om
cãsãtorit. Ea se intereseazã de grijile lui,
de preocupãrile lui, de slujba lui, de
prietenii lui, pentru a putea avea toate în
comun. El îi dã întâietate de bunãvoie.
Pentru cã o iubeºte, merge ultimul la
culcare ºi se trezeºte primul. Îi socoteºte
pãrinþii ei ca ºi cum ar fi ai sãi, îi iubeºte
ºi li se dãruieºte, fiindcã ºtie cã
despãrþirea prin cãsãtorie este
anevoioasã pentru pãrinþi. Îi face mereu
sã plângã, deoarece i-a despãrþit de
copilul lor. Soþia îºi aratã dragostea pentru
soþ prin ascultare. Ea îl ascultã întocmai
cum Biserica ascultã de Hristos (Ef 5,
22-24). Fericirea ei este sã facã voia
soþului.

Împotrivirea, încãpãþânarea ºi
nemulþumirea sunt securile care reteazã
pomul fericirii conjugale. Femeia este

inima. Bãrbatul este capul. Femeia este
inima care iubeºte. În clipele grele ale
bãrbatului, ea îi stã alãturi, precum
împãrãteasa Theodora lângã împãratul
Iustinian. În clipele lui de bucurie, ea
încearcã sã-l suie la înãlþimi ºi la idealuri
ºi mai mari. La vreme de necaz, ea stã
lângã el, ca o lume sublimã ºi plinã de
pace, dãruindu-i liniºte.

Bãrbatul ar trebui sã þinã minte cã
soþia i-a fost încredinþatã de Dumnezeu.
Soþia sa este un suflet pe care Dumnezeu
i l-a dat, ºi pe care într-o bunã zi va trebui
sã-l dea înapoi. El îºi iubeºte femeia aºa
cum Hristos iubeºte Biserica (Ef 5, 25).
O ocroteºte, îi poartã de grijã, îi dã
încredere, îndeosebi când este tulburatã
sau când este bolnavã. ªtim cât de
sensibil poate fi sufletul unei femei, pricinã
pentru care Apostolul Petru îi îndeamnã
pe bãrbaþi sã-ºi cinsteascã femeile (cf. 1
Ptr 3, 7). Sufletul unei femei se rãneºte,
este adesea mãrunt, schimbãtor ºi poate
cãdea dintr’odatã în deznãdejde. De
aceea, bãrbatul trebuie sã fie plin de
dragoste ºi gingãºie ºi sã facã din ea
comoara sa cea mai de preþ. Cãsãtoria,
dragi prieteni, este o bãrcuþã care pluteºte
pe valuri ºi printre stânci. Dacã o scapi
din grijã chiar ºi o clipã, se va scufunda.

Dupã cum am vãzut, cãsãtoria este
mai întâi de toate o cãlãtorie a durerii; în
al doilea rând, o cãlãtorie a dragostei; ºi,
în al treilea rând, o cãlãtorie spre cer, o
chemare de la Dumnezeu. Este, aºa cum
zice Sfânta Scripturã, o „tainã mare” (Ef
5, 32). Vorbim adesea de ºapte Taine.

În aceastã privinþã, o „tainã” este
semnul prezenþei mistice a unei persoane
sau a unei întâmplãri adevãrate. O icoanã,
de pildã, este o tainã. Când i ne închinãm,
nu ne închinãm lemnului sau vopselei, ci
lui Hristos, sau Nãscãtoarei-de-
Dumnezeu, sau sfântului zugrãvit în chip
mistic. Sfânta Cruce este un simbol al
lui Hristos ce cuprinde tainica Sa

prezenþã. ªi cãsãtoria este o tainã, o
prezenþã misticã, deºi nu ca acestea.
Hristos zice: „unde sunt doi sau trei
adunaþi întru numele Meu, acolo sunt ºi
eu în mijlocul lor” (Mt 18, 20). ªi de fiecare
datã când se cununã doi oameni în
numele lui Hristos, ei devin un semn
care-L cuprinde ºi aratã pe Însuºi
Hristos. Când vedeþi cã o pereche are
conºtiinþa acestui lucru, e ca ºi cum L-aþi
vedea pe Hristos. Împreunã, ei sunt o
theofanie (arãtare a lui Dumnezeu).

Acesta este ºi motivul pentru care
pe capetele lor se pun cununi, în timpul
slujbei cununiei, deoarece mireasa ºi
mirele sunt un chip al lui Hristos ºi al
Bisericii. ªi nu doar acestea, dar ºi toate
celelalte sunt simbolice. Lumânãrile
aprinse simbolizeazã fecioarele cele
înþelepte. Atunci când preotul pune
aceste lumânãri în mâinile noilor
cãsãtoriþi, e ca ºi cum le-ar zice:
Aºteptaþi-L pe Hristos asemenea
fecioarelor celor înþelepte (Mt 25, 1-11).
Lumânãrile mai simbolizeazã ºi limbile
de foc care s-au pogorât la Cincizecime,
ºi care au arãtat, în esenþã, prezenþa
Sfântului Duh (FA 2, 1-4). Inelele de
cununie se þin în altar, pânã ce sunt luate
de acolo de cãtre preot, fapt care aratã
cã nunta îºi are începutul în Hristos ºi
va sfârºi în Hristos. Preotul le
împreuneazã ºi mâinile, pentru a arãta
cã Însuºi Hristos este Cel ce îi uneºte.
Hristos este în centrul tainei ºi în centrul
vieþii lor.

Toate elementele slujbei cununiei
sunt umbre ºi simboluri care aratã
prezenþa lui Hristos. Când stai undeva ºi
vezi dintr’odatã o umbrã, ºtii cã se apropie
cineva. Nu-l vezi, dar ºtii cã e acolo. Te
trezeºti dis-de-dimineaþã, ºi vezi zarea
roºie a rãsãritului. ªtii cã, peste puþinã
vreme, va ieºi soarele. ªi
într’adevãr, de dupã munte,
începe sã rãsarã soarele.
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Când îþi vezi cãsãtoria, soþul,
soþia, trupul perechii tale, când

îþi vezi necazurile, toate cele ale casei tale,
sã ºtii cã sunt semne ale prezenþei lui
Hristos. E ca ºi cum ai auzi paºii lui
Hristos, ca ºi cum ar veni, ca ºi cum ai fi
gata sã-I auzi glasul. Toate acestea sunt
umbre ale lui Hristos, descoperindu-ne cã
este cu noi. E adevãrat totuºi cã, din
pricina grijilor ºi neliniºtilor, simþim cã El
lipseºte. Dar Îl putem vedea în umbre ºi
ne încredinþãm cã este cu noi. De aceea,
în Biserica timpurie nu exista o slujbã
aparte a cununiei. Bãrbatul ºi femeia
mergeau pur ºi simplu la Bisericã ºi se
împãrtãºeau împreunã. Ce înseamnã
asta? Cã de aici încolo viaþa lor devine o
singurã viaþã în Hristos.

Cununiile sau coroanele de nuntã
sunt ºi ele simboluri ale prezenþei lui
Hristos. ªi anume, ele simbolizeazã
mucenicia. Soþul ºi soþia poartã cununi
pentru a arãta cã sunt gata sã se facã
mucenici pentru Hristos. A spune cã
„sunt cãsãtorit” înseamnã cã trãiesc ºi
mor pentru Hristos. „Sunt cãsãtorit”
înseamnã cã tânjesc ºi însetez dupã
Hristos. Cununile sunt ºi semne
împãrãteºti, aºa cã soþul ºi soþia sunt
împãrat ºi împãrãteasã, iar casa lor este
împãrãþie, o împãrãþie a Bisericii, o
prelungire a Bisericii.

Care a fost începutul cãsãtoriei?
Cãderea în pãcat a omului. Înainte de
aceasta, nu era cãsãtorie – nu în înþelesul
de astãzi. Abia dupã cãdere, dupã ce
Adam ºi Eva au fost izgoniþi din rai, Adam
a „cunoscut” pe Eva (Fac 4, 1) ºi s-a pus
început cãsãtoriei. De ce atunci? Pentru
ca sã-ºi aminteascã de cãderea lor ºi de
izgonirea din Rai ºi sã caute sã se întoarcã
acolo. Cãsãtoria este, prin urmare, o
întoarcere în raiul duhovnicesc, Biserica
lui Hristos. „Sunt cãsãtorit” înseamnã,
aºadar, cã sunt un împãrat, un mãdular
credincios ºi adevãrat al Bisericii.

Cununile simbolizeazã ºi biruinþa cea
mai de pe urmã, ce va fi atinsã în împãrãþia
cerurilor. Când preotul ia cununiile, Îi zice
lui Hristos: „primeºte cununile lor întru
Împãrãþia Ta”, ia-le în împãrãþia Ta ºi le
þine acolo, pânã la biruinþa cea mai de pe
urmã. Aºadar, cãsãtoria e un drum: începe
pe pãmânt ºi se sfârºeºte în cer. Este o
împreunare, o legãturã cu Hristos, Care
ne încredinþeazã cã ne va duce la cer, spre
a fi pururea cu Dânsul. Cãsãtoria este un
pod care ne duce de la pãmânt la cer. E
ca ºi cum taina ar zice: Dincolo ºi mai
presus de dragoste, dincolo ºi mai presus
de soþul tãu, de soþia ta, mai presus de
întâmplãrile de zi cu zi, adu-þi aminte cã
eºti menit cerului, cã ai plecat pe un drum
care te va duce acolo negreºit. Mireasa

O mamã stãtea de vorbã cu fiica ei
care abia intrase la liceu:

– ªtii, eu am avut douã surori mai
mari. O sã-þi spun câte ceva despre ele.
Acum cã ai mai crescut, poþi înþelege ce
îþi spun. Sora mai mare care era studentã
în ultimul an de facultate, era o fatã foarte
cuminte. Mergea la bisericã, se
spovedea. Avea un prieten cu care urma
sã se mãrite dupã terminarea studiilor,
dar nu trãia cu el. Voia sã-ºi pãstreze
fecioria pânã la nuntã.

Sora mijlocie era încã de micã
neascultãtoare...În ultima clasã de liceu
a rãmas însãrcinatã, dar a avortat. Pãrinþii
ºi-au dat seama ce fatã au când au vãzut
cã începe sã lipseascã nopþile de acasã.

Dacã sora cea mare mã sfãtuia sã-mi
pãstrez fecioria, cea mijlocie mã
îndemna sã mã culc cât mai repede cu
un bãiat, ca sã ºtiu ce este distracþia.
Aflând de la mine cã prietenul meu vrea
sã mã pãrãseascã pentru cã nu vreau
sã mã culc cu el, mi-a dat sã citesc un
articol despre perversiunile pe care le

FECIORIE PÂNĂ LA NUNTĂ?

ºi mirele îºi dau mâna unul altuia, iar
preotul le þine pe ale amândurora, ºi îi duce
în jurul mesei, dãnþuind ºi cântând.
Cãsãtoria este miºcare, este sporire, este
o cãlãtorie ce se va încheia în cer, în
veºnicie.

Cãsãtoria pare sã uneascã douã
persoane. Însã nu sunt douã, ci trei.
Bãrbatul se cãsãtoreºte cu femeia, ºi
femeia se cãsãtoreºte cu bãrbatul, iar cei
doi împreunã se cãsãtoresc cu Hristos.
Aºadar, trei iau parte la tainã, trei rãmân
împreunã în viaþã.

În dãnþuirea din jurul mesei, perechea
este purtatã de preot, care este un chip al
lui Hristos. Aceasta înseamnã cã Hristos
ne-a prins, ne-a izbãvit, ne-a rãscumpãrat
ºi ne-a fãcut ai Sãi. Aceasta este „taina
cea mare” a nunþii (cf. Gal 3, 13).

În latinã, cuvântul „tainã” a fost tradus
cu „sacramentum”, care înseamnã
jurãmânt. ªi cãsãtoria este un jurãmânt,
o fãgãduinþã, o împreunare, un legãmânt,
aºa cum am mai zis. Este o legãturã
netrecãtoare cu Hristos.

„Sunt cãsãtorit”, aºadar, înseamnã cã
mi-am robit inima lui Hristos. Dacã vreþi, vã
puteþi cãsãtori. Dacã vreþi, nu vã cãsãtoriþi.
Dar dacã vã cãsãtoriþi, acesta este înþelesul
cãsãtoriei în Biserica Orthodoxã, cea care
v-a adus întru fiinþã. „Sunt cãsãtorit”
înseamnã: sunt robul lui Hristos.

poate face o fatã pentru a-ºi seduce
iubitul. Eu nu ºtiam pe care dintre surori
sã le ascult. ªtiam cã cea mare a fãcut
alegerea bunã, dar îmi era fricã cã nu voi
avea tãria ei....

Am fost la munte toate trei surorile
ºi prietenii noºtri. În prima searã am
dormit fetele într-o camerã, bãieþii în alta.
Dimineaþa am vãzut cã mijlocia lipsea.
Se dusese în patul prietenului ei, fãrã nici
o ruºine. Mã gândeam cã în seara
urmãtoare voi merge sã dorm în pat cu
pietenul meu. Nu se putea vorbi de
începerea vieþii sexuale cã nu erau
condiþii, dar mãcar dormeam în braþele
lui. Însã nu am apucat a doua searã
acolo. În timpul zilei urcând pe munte, s-a
produs o avalanºã. Surorile mele au murit
amândouã.

Eram foarte ºocatã... Într-o noapte,
dupã înmormântarea surorilor mele, am
avut un vis. Un înger m-a luat cu el ºi mi-a
arãtat ºi raiul, ºi iadul. Sora cea mai mare
era în rai, în ceata fecioarelor. Strãlucea
de bucurie. Aº fi vrut sã mai stau cu ea,

dar îngerul m-a dus ºi la cea mijlocie.
Aceasta stãtea în iad ºi striga dupã
ajutor. Dar nu puteam sã o ajut cu nimic.
Îngerul mi-a zis: „Gândeºte-te bine unde
îþi place, locul în care se aflã cea mare
sau cea mijlocie?

M-am sculat speriatã. Era noapte,
dar l-am sculat pe prietenul meu ºi i-am
spus visul pe care l-am avut. S-a mirat,
dar m-a crezut... Deºi nu mã aºteptam,
mi-a spus cã va avea rãbdare cu mine.
Cã nu va insista sã facem dragoste pânã
la nuntã. ªi s-a þinut de cuvânt. E vorba
chiar de tatãl tãu.

- De tata? Dar de ce nu mi-ai povestit
asta pânã acum?

- Nu am crezut cã este momentul.
Dar, acum când ispitele se vor apropia
de tine cu putere, m-am gândit cã ar fi
bine sã ºtii ce s-a întâmplat cu surorile
mele. Sã înþelegi de ce am urmat-o pe
cea mai mare, iar nu pe cealaltã.

(text luat din Danion Vasile,
PATERICUL MIRENILOR)
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Preot Constantin GENES

Prezenþa icoanei în viaþa
credincioºilor a fost o practicã vie încã
de la începutul Bisericii. Ea a fost legatã
mereu de practica vieþii creºtine, atât în
cultul Bisericii, cât ºi în viaþa particularã.

Preînchipuite în Vechiul Testament
prin heruvimii rânduiþi de Dumnezeu sã
slujeascã chivotului Legii, icoanele au
devenit o realitate în viaþa creºtinã. Ele
au însoþit creºtinii în catacombe ºi apoi
în cadrul cultului divin din sfintele
locaºuri, dar ºi în viaþa particularã.

Temeiul principal pentru
cinstirea icoanelor se bazeazã pe
întruparea Domnului nostru Iisus Hristos,
Care a existat ca persoanã istoricã.

Deºi cântarea bisericeascã ne
spune cã: „Pe Dumnezeu a-L vedea nu
este cu putinþã oamenilor”, totuºi
Mântuitorul ne încredinþeazã cã: „Cel
ce Mã vede pe Mine, vede pe Cel ce
M-a trimis pe Mine” (Ioan 12, 45).

Întruparea ºi vieþuirea Sa printre
oameni ne îndreptãþesc sã-L
reprezentãm în icoane ca ºi pe celelalte
persoane sfinte din istoria mântuirii.

Spre deosebire de idoli, care
înfãþiºeazã chipuri sau persoane
imaginare ce nu au existat în realitate,
icoanele înfãþiºeazã chipuri sau
persoane care au existat în realitate. De
aceea, cultul icoanelor nu este idolatrie.

În evlavia ortodoxã, icoana este
sfântã pentru cã ea înfãþiºeazã chipul
unei persoane sfinte, dar ºi pentru cã
ea este sfinþitã printr-o rânduialã
specialã  ºi prin stropirea cu aghiasmã
(apã sfinþitã). Prin aceastã sfinþire, ea
devine purtãtoare de har ºi aduce
sfinþenia. Prin aceasta se deosebeºte
icoana de un tablou religios.

Dacã amintirea celor dragi, plecaþi
dintre noi sau departe de noi, se
împrospãteazã prin chipurile lor din
fotografii, tot aºa ºi persoanele sfinte
devin vii ºi ziditoare în inima noastrã prin
sfintele icoane.

Sfântul Ioan Damaschin spune:
„Nu ne închinãm materiei, ci celui
înfãþiºat pe icoanã, dupã cum nu ne
închinãm materiei din care este fãcutã

LOCUL ªI ROSTUL ICOANEI ÎN CASA NOASTRÃ
Evanghelia sau Sfânta Cruce, ci chipului
reprezentat”.

La rugãciunea de sfinþire a
icoanelor preotul se roagã zicând:
„Aceastã icoanã... am pus-o cu cinste
înaintea slavei Tale nu îndumnezeind-o,
ci ºtiind cã cinstea icoanei se suie la
cel zugrãvit pe ea” (Molitfelnicul).

Icoanele sunt o Evanghelie în culori,
sunt „Biblia neºtiutorilor de carte”, ele
sunt „o fereastrã spre cer”.

Locul icoanelor
Locul cel mai potrivit pentru icoane

este pe peretele dinspre Rãsãrit.
Icoana nu trebuie sã fie alãturi de

alte simboluri religioase (tablouri cu
temã religioase) ºi alte obiecte de artã.
Ea trebuie sã aibã spaþiul ei ºi sã nu fie
umbritã de alte tablouri sau fotografii.

Înaintea icoanei trebuie sã
lumineze candela ca o prezenþã a lui
Dumnezeu, ca o dragoste ce arde
pentru El, ca luminã a faptelor bune
ce reflectã credinþa. Astfel, icoana
este prezenþa lui Dumnezeu care
aprinde inima omului credincios. Ea nu
trebuie pusã într-un colþ ascuns (dupã
uºã sau într-un colþ al peretelui).

Prezenþa icoanei este necesarã nu
numai în casã, ci ºi la locul de muncã,
la birou, în ºcoli, în instituþii, astfel
prezenþa ei acolo are o încãrcãturã
duhovniceascã ce aduce ajutor tuturor
celor ce se vor închina ei.

Obiceiul de a purta o iconiþã la noi
în geantã, în portofel, la maºinã, este un
lucru folositor. Ne simþim mai protejaþi.
Dar dacã persoana care o poartã nu are
o viaþã creºtineascã, nu se roagã la
iconiþa aceasta, nu conºtientizeazã
prezenþa ei, aceasta nu poate fi de folos.
Sã purtãm o iconiþã cu noi ºi sã uitãm de
ea, nu ne poate fi de ajutor.

Câte icoane sã avem în casa
noastrã?

Am vãzut în casele credincioºilor
douã variante: câte o icoanã în fiecare
camerã, ceea ce este lucru foarte bun,
ori  un colþ al icoanelor.

Am vãzut la unii credincioºi o
cãmãruþã special rezervatã, un adevãrat
altar cu multe icoane, majoritatea de
valoare, unde îºi fãceau rugãciunea. O
icoanã într-o camerã e suficient, cred
eu. Iar dacã vrem sã ne facem un mic
altar, sigur cã putem, dar spaþiul
respectiv sã fie rezervat numai pentru
aºa ceva.

Când te rogi în faþa icoanelor,
mintea îþi este concentratã la ele ºi
rugãciunea este mai puternicã atunci
când este fãcutã în faþa lor. Ele ne ajutã
sã ne concentrãm mai uºor la rugãciune.

Ce icoane sã avem în casã?
Icoana Mântuitorului  nu trebuie

sã lipseascã din casã, pentru cã El este
Cel Cãruia ne adresãm în toate
rugãciunile noastre. În fiecare casã
trebuie sã existe mãcar o icoanã a
Mântuitorului.

Altã icoanã ce nu trebuie sã
lipseascã este icoana Maicii
Domnului. Faþã de Maica Domnului
pietatea ºi evlavia este mult mai
apropiatã, fiindcã o simþim ca pe o mamã
cãreia ne rugãm cu mai multã încredere,
cu nãdejde, uneori chiar cu mai mult
curaj, ea fiind cea mai mare mijlocitoare
pentru noi oamenii.

Altã icoanã care nu trebuie sã
lipseascã din casã este cea a hramului
casei (un sfânt pe care noi l-am luat ca
protector al casei ºi al familiei la
cununie). De obicei acesta este al
numelui pe care-l purtãm sau un alt sfânt
la care noi avem mare evlavie.

Dacã avem mai multe icoane în
casã, le putem dãrui ºi altora, producând
o bucurie celor ce le primesc. Icoana
nu se dãruieºte oricui. Ea nu se poate
da unor persoane incapabile sã aibã
evlavia cuvenitã acestui lucru sfânt.
Icoana se oferã celor care au nevoie
de ea ºi care-i vor da cuvenita cinstire.

Sã facem deosebirea dintre un
tablou religios ºi o icoanã

Icoana este cea sfinþitã iar
tabloul este o reprezentare
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biblicã sau religioasã. Icoanele
sfinþite dobândesc puterea
Duhului Sfânt, putere ce poate

lucra viu în vieþile noastre.
Icoanele pe care le avem în casã

trebuie sã fie sfinþite. Sã fie aduse la
bisericã unde preotul va citi rugãciuni
speciale ºi le va stropi cu aghiasmã.
Spre exemplu, la sfinþirea  icoanei
Maicii Domnului, preotul se roagã
zicând: „Binecuvinteazã-o cu
binecuvântarea Ta cea cereascã ºi-i
dã ei puterea ºi tãria facerii de minuni.
Fã-o vindecãtoare ºi izvor de
tãmãduire tuturor celor ce în durere se
vor pleca în faþa ei ºi vor cere de la
Tine ajutor prin Nãscãtoarea de
Dumnezeu.”

Ele astfel se încarcã cu energie
divinã pe care o emanã în casa noastrã.

De unde sã cumpãrãm icoanele?
De obicei de la magazinele

bisericeºti.
Icoanele pot fi pe lemn, pe sticlã,

argintate sau aurite, care sunt mai
scumpe. dar meritã investiþia pentru
binefacerile pe care le primim de la ele.
Putem lua icoane litografiate, dacã nu
ne putem permite unele mai scumpe.
Important este sã avem icoanã în casã.
Dar dacã ea este ºi de valoare, cu atât
mai bine. Apreciindu-i valoarea
materialã, o putem aprecia ºi pe cea
spiritualã.

Nu orice reprezentare religioasã
este icoanã. Spre exemplu, unele
reprezentãri ale Mântuitorului, ale
Maicii Domnului ºi ale unor sfinþi lipite
pe anumite vase sau pe ceas etc., nu
sunt icoane.

În icoanele noastre ortodoxe,
reprezentarea este bizantinã, unde chipul
apare transfigurat, spiritualizat, nu
rubicond ca în pictura renascentistã.

Ce facem cu icoanele vechi sau
uzate?

Icoana, datoritã vechimii, se poate
deteriora. Unele icoane se pot
recondiþiona sau restaura. iar cele care
suferã o deteriorare mai mare ºi nu se
pot recondiþiona se pot arde. Icoanele
deteriorate nu se aruncã la coº. Ele
trebuiesc arse pentru ca imaginea  lor
sã nu fie întinatã în locuri murdare.

Putem pune bileþele la icoanele
din bisericã?

Prin pomelnic credinciosul îºi
exprimã o rugãciune, o cerere pe care
o înalþã la Dumnezeu prin intermediul
preotului. Unii credincioºi cer acest
ajutor într-un mod mai puþin obiºnuit: pun
bileþele la icoanele de la catapeteasmã
sau din altã parte din bisericã,
considerând, probabil, cã acestea au o
putere mai mare.

Aceste bileþele conþin cereri
disperate care exprimã suferinþa din
spatele lor. Poate cei care le pun acolo
au credinþa cã icoanele pot ajuta.
Aceste bileþele puse la icoanã dau
mãrturie mai mult a unei superstiþii decât
a credinþei, ei considerând cã, prin
prezenþa lor acolo, acestea suplinesc
rugãciunea particularã.

Nimic mai greºit! Aceste bileþele
conþin numai cereri ºi ele nu pot fi
numite pomelnice, nici acatiste, ci
rãmân un simplu bileþel, fãrã rugãciune
personalã ºi fãrã cea a preotului. Astfel,
ele nu au valoare, ci sunt ca niºte scrisori
care nu ajung la destinaþie. Prezenþa
bileþelului lângã icoanã nu înseamnã
rugãciune. Doar prin citirea lor de cãtre
preot acestea prind valoare, cãci el se
roagã pentru noi la Hristos Domnul.

În concluzie, prezenþa icoanei în
viaþa noastrã trebuie sã fie permanentã,
deoarece ea este fereastra spiritualã
care face legãtura între cer ºi pãmânt.
Prin icoanã, omul intrã efectiv în
legãturã duhovniceascã cu chipul
reprezentat de ea. Icoanele trebuie sã
fie model pentru viaþa noastrã.

Chipul nevãzut al lui Dumnezeu se
face vãzut ºi simþit de cãtre om prin
icoanã. Astfel, sfinþii sunt persoane
care, deºi petrec în slava lui Dumnezeu
ºi bucuria cereascã,  sunt prezente în
mod mistic în viaþa noastrã, ajutându-ne
la mântuire.

Stând în faþa icoanei, noi cinstim
chipul cel reprezentat pe ea, o sãrutãm,
îngenunchem în faþa ei, aprindem o
lumânare sau o candelã pentru a
comunica prin intermediul ei cu puterile
cereºti. Evlavia noastrã faþã de sfintele
icoane trebuie sã fie deosebitã,
amintindu-ne de  sfinþii martiri care în
perioada iconoclastã ºi-au dat viaþa
apãrând cinstirea lor.

DESPRE EVLAVIE,
ÎN FILOCALIE

Nu spune mulþimii cuvinte despre
evlavie ºi bunã vieþuire. Nu pentru
pizmã zic, dar socotesc cã vei fi luat
în râs de cei smintiþi. Cãci cel
asemenea se bucurã de cele
asemenea. Iar astfel de cuvinte
puþini auzitori gãsesc. Mai bine este
dar a nu grãi decât ceea ce voieºte
Dumnezeu pentru mântuirea oame-
nilor (Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 36).

Cel într-adevãr om se sileºte sã fie
evlavios. Iar evlavios este cel care
nu pofteºte cele strãine. ªi strãine
sunt omului toate cele create. Pe
toate le dispreþuieºte aºadar, ca
unul ce este chip al lui Dumnezeu.
Iar chip al lui Dumnezeu se face
omul când vieþuieºte în chip drept
ºi plãcut lui Dumnezeu, însã nu e
cu putinþã sã se facã aceasta de nu
se va lepãda de toate cele din
lume. Iar cel ce are minte iubitoare
de Dumnezeu ºtie tot folosul
sufletesc ºi toatã evlavia ce se naºte
din ea. Bãrbatul iubitor de
Dumnezeu nu învinuieºte pe nimeni
pentru pãcatele sale. Iatã semnul
sufletului care se mântuieºte (Sf.
Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 37).

Cel ce e sãrac ºi nu poate vãtãma
nu se socoteºte între cei evlavioºi.
Iar cel ce poate vãtãma cu puterea
sa, dar nu întrebuinþeazã puterea
spre rãu, ci cruþã pe cei mai
umiliþi, pentru evlavia sa, întru
bunã rãsplatã se va afla ºi dupã
moarte  (Sf.  Antonie cel  Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 48-49).

Sufletul evlavios cunoaºte pe
Dumnezeul tuturor. Cãci evlavia nu
e altceva decât împlinirea voii lui
Dumnezeu  (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 52).

Orice întristare dupã Dumnezeu face
parte din fiinþa evlaviei. Cãci adevãrata
dragoste se probeazã prin cele ce-i
stau împotrivã (Marcu Ascetul, Filocalia
I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 292).
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Marea sãrbãtoare a Naºterii
Domnului cu magia Sfântului Crãciun
este ºi marea  bucurie a sufletelor noastre
de români. Ajunºi în mileniul trei, de peste
douã mii de ani creºtinii sãrbãtoresc
naºterea Pruncului sfânt Iisus, Mesia venit
pe pãmânt sã mântuiascã lumea
încãtuºatã de pãcate.

Ca Maicã a pruncului Sfânt, Iisus
Hristos Domnul, a fost aleasã Maria, o
fecioarã care vieþuia în Nazaret ce
înseamnã loc sfânt, înflorit, – cetate
acolo sus în Galileia. Puterea celui
Preaînalt o alesese pe Maria, cãreia
Arhanghelul Gavril îi vestise bucuria
uimitoare cã Duhul Sfânt Se va pogorî
peste ea, iar Sfântul ce din ea Se va
naºte Fiul lui Dumnezeu Se va chema.
Cu rãspunsul ei: „Iatã roaba Domnului,
fie mie dupã cuvântul Tãu“ (Ioan 1, 14),
Cuvântul trup S-a fãcut, Dumnezeu S-a
fãcut OM.

S-a  împlinit cereasca sarcinã de a
da lumii un Mântuitor nãscut din Pururea
Fecioarã Maria. Aceastã Fecioarã
binecuvântatã încã de la trei ani când
pãrinþii ei Ioachim ºi Ana, care nu
avuseserã copii pânã la ani târzii, o
duserã la templu ca dar lui Dumnezeu,
precum fãgãduiserã, hãrãzind-o
sfinþeniei.

Din ea, din Maica Pururea Fecioarã,
în noaptea sfântã se nãscu pruncul
Iisus, pe când cu logodnicul ei Iosif
cãlãtorea în Betleem ca sã se înscrie
dupã regulã. Betleemul se aflã la 10 km
de Ierusalim – Jerusalem, care în
ebraicã înseamnã „pacea viitoare“.
Acolo, la Betleem, Se nãscu Pruncul
Sfânt întrupat din ea, în ieslea cea
geroasã, sãrãcãcioasã, la casa a cãrui
stãpân Crãciun se numea. Cât de
puternicã ºi nestrãmutatã trebuie sã fie
credinþa noastrã, nãscuþi creºtini, ca sã-
L avem pe Dumnezeu în noi, Lui sã ne
închinãm de veacuri, din iubire, aºa cum
Dumnezeu înseamnã iubire, mântuire ºi
Care în sfinþenie este slãvit în datini
strãmoºeºti, ritualuri, El fiindu-ne „Calea,
adevãrul ºi viaþa“.

Pururea Fecioarã Maria a unit
armonios fecioria cu naºterea, castitatea
cu maternitatea, prin Tatãl Ceresc. Ca
primitoare a Sfântului divin, Fecioara a
ajuns în Cer, cãci din ea Iisus, Fiul lui
Dumnezeu, în opera Sa de mântuire a
sãvârºit minunile, patimile, Crucificarea,
Învierea ºi Viaþa de apoi.

Paºii lui Dumnezeu pe pãmânt
Când Fecioara Maria, ducând

Pruncul Sã-L închine la templu, aºa cum
ne-o înfãþiºeazã iconografia cu Pruncul
divin în braþe, bãtrânul Simeon i-a spus
cã „prin sufletul ei va trece sabia“.
Profeþia s-a împlinit în Vinerea dureroasã
a Patimilor, Maria fiind la picioarele Crucii
pe care Fiul ei cel iubit fusese rãstignit.

Suferinþele Fiului deveniserã durerile
ei sfâºietoare.

Fecioara Maria ca mamã a devenit
icoanã, modelul mântuirii noastre cu
vocaþia de rugãtoare, povãþuitoare,
cãlãuzitoare ºi mijlocitoare spre Hristos,
Care vine în Sfânta Bisericã cu
solidaritatea Maicii Domnului pentru toþi
creºtinii „ca toþi sã fie unul“. Este
mesajul transmis de Hristos care
combinã partea umanã cu cea divinã în
imaginea lui Dumnezeu ca momente
esenþiale pentru viaþa noastrã de creºtini.

Dupã ce în 1989, în lunile martie ºi
aprilie, cunoscusem individual Israelul din
Nord pânã în Sud, cu Locurile Sfinte ºi
trecere în Egipt cu vize personale de la
Ambasadele Israel ºi Egipt, am ajuns
din nou în 1999 în special la Betleemul
pregãtit pentru marea sãrbãtoare a
Naºterii Domnului. Peste câteva zile se

apropia anul 2000 numit Anul Domnului.
Uimitoarele pregãtiri pe marea platformã
din faþa Bisericii Naºterea Domnului Iisus
Hristos, aºezãmânt sfânt armonios
deasupra Peºterii în care Domnul Se
nãscuse ºi în care Dumnezeu S-a fãcut
Om, în special noaptea cea mare cu
mulþimea naþiilor prezente, transfigurate
de emoþii, ovaþii ºi cântãri de sunet ºi
lumini, ghirlande colore luminate
magnific ºi lumina imensei luciri a Stelei
Rãsãritului din înaltul Betleemului parcã
deschise cerurile sã coboare fraþii lui
Dumnezeu pe pãmânt. Am trãit emoþia
divinã de neînþeles ca atunci când, de
Sfânta Înviere, s-a aprins în mâinile mele
Sfânta Luminã. (Sfintele Paºti 1989), la
Sfântul Mormânt al Domnului, aflându-mã
sus pe Golgota. În fiecare an, marea
sãrbãtoare a Naºterii Domnului este
marea bucurie a tuturor care cu datini
strãmoºeºti, ritualuri, colinde, daruri
de la Moº Crãciun menþin tot ce este
drag românului cu trãiri de sfinþenie.
Dar câte mame mai spun astãzi
copiilor povestea despre Pruncul Sfânt
Iisus ca sã simtã cu adevãrat ca
odinioarã bucuria adevãrului sfânt care
impresiona vãdit inimile de copii:

Afarã ninge liniºtit / ªi-n casã arde
focul / iar noi, pe lângã mama stând, /
de mult uitarãm jocul. / De mult ºi patul
e fãcut / dar cine sã se culce / când
duioasã mama povestea / cu glasu-i
blând ºi dulce. Cum S-a nãscut Iisus în
frig / în ieslea cea geroasã / ºi mielul
cum sufla spre El / cãldurã ca sã-I facã.

Folclorul, creaþia din înþelepciunea
poporului, precum ºi creaþia cultã din
vreme ºi peste vreme se tot pierd. Câþi
copii îºi mai pregãtesc steaua cu
mãiestrie din adâncul simþirii cu care,
cãlcând omãtul, prin uºile deschise la
icoana caselor, steaua sã o colinde
clãtinând-o în mâinile lor cu un clinchet
mic de clopoþel?!

„Steaua sus rãsare / cu luminã mare
/ steaua strãluceºte / ºi lumii vesteºte.
Cã astãzi Curata / Prea Nevinovata /
Fecioara Maria / Naºte pe Mesia. În oraº
vestit / Betleem numit / magii cum zãrirã
/ steaua ºi pornirã. Mergând dupã razã /
Pe Hristos sã-L vadã / ºi dacã-L gãsirã
/ Lui Se închinarã. Cu daruri gãtite / aur,
smirnã ºi tãmâie / lui Hristos menite.

ªi aºa mãrul ºi covrigelul
umpleau copiilor traista
bucuriei. Nu cunoºteau gustul

Presb. Ecaterina CAPOTÃ
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banului! Bradul cu ipostaza lui
cea mai cunoscutã ca un

simbol al vieþii, pomul de Crãciun cu
semnificaþii ancestrale care împodobeºte
casele ca o feerie nocturnã face fala
luxuriantã a oraºelor care se întrec în
fast de prim rang de sãrbãtorile
Crãciunului ºi ale Anului Nou. Dar ºi ca
preludiu la marea Sãrbãtoare Naþionalã
a României, Marea Unire la 1 decembrie.
Din strãbuni, bradul semnificã începuturi.
Este nelipsit la ceremoniale de nuntã,
botez, când în scãldãtoarea copilului se
pune ºi o ramurã de brad, iar de Anul
Nou, la plugul cu care merg cetele de
flãcãi, bradul este împodobit cu pamblici
tricolore din sentiment patriotic pentru
draga noastrã þarã România.

Deviza strãmoºilor noºtri de o viaþã
a fost esenþa învãþãmintelor „de acasã“.
Nimic fãrã Dumnezeu încã de pe vremea
creºtinãrii românilor de cãtre Sfântul
Apostol Andrei, cel dintâi chemat la
apostolat dintre cei doisprezece apostoli
ai Domnului Iisus Hristos care, prin
ucenicia lor, au împlinit strãlucirea Celui
care le-a fost învãþãtor ºi prieten.

Sfântul Andrei a însoþit pe
Mântuitorul pe drumurile Þãrii Sfinte, a
fost martorul minunilor, patimilor ºi
Învierii Domnului, al Înãlþãrii Sale la cer,
iar dupã Pogorârea Duhului Sfânt, în ziua
Cincizecimii, a rãspândit în lume
Evanghelia lui Hristos ca ºi ceilalþi
Apostoli. Apostolul Andrei, mergând
întâi în Ierusalim, apoi în Galileia,
Samaria, Asia Micã, a ajuns în Scyþia
(Dobrogea de astãzi) cu cetãþile: Hristia,
Tomis (Constanþa), Callatis (Mangalia),
Balcic. Iar în Grecia a fost încununat
cu moartea martiricã în oraºul Patras,
rãstignit pe o cruce în formã de X cu
capul în jos.

În 1992, moaºtele sale pentru prima
datã au fost aduse în România la Galaþi,
devenind patronul oraºului Galaþi, iar din
anul 2000 Sfântul Andrei este Ocrotitorul
României. Moaºtele Sfântului Andrei
recent au trecut prin Iaºi, Bucureºti,
Sibiu ºi Alba Iulia. În aºteptarea noului
an, de sãrbãtorile Sfântului Crãciun, tot
pãmântul îmbracã haina nouã a
sfinþeniei, pãtrunzãtoarele datini
lumineazã sufletele ºi inimile, ridicã
mintea noastrã la cer ca sã ne bucurãm
de bunãtatea ºi dragostea lui Dumnezeu
prin neþãrmurita credinþã în Cel
Atotputernic. Dorim sã se împlineascã
ruga înalþilor prelaþi care în Sfânta
Bisericã rostesc: „Doamne, Doamne,
cautã din cer ºi vezi, cerceteazã lumea
aceasta pe care a fãcut-o Dreapta Ta ºi
o desãvârºeºte pe ea!“

Ierurgiile sunt mijloace sacre ale Bisericii
care, alături de Sf. Liturghie şi Sf. Taine,
binecuvântează viaţa omului în integralitatea sa.
Rânduite aşadar de către Biserică, se mai numesc
evhologii sau binecuvântări, putând enumera
dintre ele: Sfinţirea Apei, Rugăciunea la a opta zi
de la naşterea pruncului, Rugăciunea de punere
a numelui, Rânduiala la patruzeci de zile după
naşterea pruncului, Logodna, Rugăciunea la
ieşirea cu greu a sufletului şi altele.

În a opta zi de la naşterea pruncului,
preotul trebuie, după rânduială, să meargă în
casa unde se află pruncul născut, pentru a săvârşi
o altă ierurgie, numită Rânduiala la femeia
lăuză. El se roagă ca acel copil să fie ocrotit
împreună cu mama sa „cu îngeri de lumină
strălucitori”, tocmai pentru a exprima grija Bisericii
manifestată faţă de membrii ei încă din primele
momente ale vieţii. Rugăciunea de punere a
numelui  reaminteşte că numele pruncului va fi
un nume de creştin şi, prin urmare, trebuie ales
dintre numele creştine. După Botez, un alt
moment deosebit de important, prilejuit de o
ierurgie, este Rânduiala la patruzeci de zile
după naşterea pruncului, când pruncul este
îmbisericit. Această rânduială se face imediat după
Taina Botezului, când pruncul devine prietenul
sfinţilor şi fiu al Împărăţiei lui Dumnezeu.
Logodna, este o ierurgie ce oferă un prilej unic
de a sfinţi pe tinerii care, prin căsătorie, încep un
drum cu totul nou în viaţă. În practică, logodna
se săvârşeşte unită cu Taina Cununiei şi sfaturile
cuvenite se dau în cuvântul rostit după oficierea
Tainei. Există, pe alocuri, obiceiul, care ar trebui
generalizat, ca tinerii să meargă mai întâi la preot
pentru a se spovedi, arătând că Sf. Taină a
Cununiei pentru care se pregătesc nu este un
act formal, superficial, ci temelie a casei lor. Slujba
numită La ieşirea cu greu a sufletului este un
prilej când preotul vine în contact direct cu o
anumită situaţie nedorită dintr-o familie din parohia
sa; bolnavul care se află în agonie şi în suferinţe
mare nu îşi poate da sufletul şi trebuie cercetat.

Ca şi Sfintele Taine, Ierurgiile sunt acte
săvârşite de episcop sau preot şi, cu toate că se
pot săvârşi cu acelaşi efect sfinţitor şi în afara
sfântului locaş, ele nu pot fi considerate ca fiind
despărţite de Biserică, deoarece îşi au izvorul şi
unele şi altele în Jertfa de pe Cruce a lui Iisus
Hristos, de unde izvorăşte harul dumnezeiesc şi
mântuirea. Ele urmăresc acelaşi scop şi ţintă
finală: să scoată pe credincios şi întreaga fire
văzută în slava împărăţiei lui Dumnezeu.

Există totuşi o distincţie, aceea că de efectele
Ierurgiilor se bucură nu numai viaţa omenească,

ci şi natura şi făpturile necuvântătoare, cu alte
cuvinte, întreaga zidire. Omul fiind, desigur,
coroana făpturilor, Ierurgiile vin să sfinţească tot
ce are el, tot ce atinge, vede şi simte el, câmpul
cu ţarinile, livezile, lanurile, roadele pământului,
mâncărurile, apele, casele şi pe cei din ele,
animalele şi adăposturile lor, munca cu începutul
şi sfârşitul ei, îndeletnicirile, momentele şi
întâmplările mai importante din viaţa omenească,
făcându-se totodată şi rugăciuni de alungare a
tuturor dăunătorilor acestora şi de ferire de orice
rele a tot ce stă în legătură cu existenţa umană.

De asemenea, aceste slujbe îi dau
preotului posibilitatea reîmprospătării învăţăturii
de credinţă a păstoriţilor săi şi menţinerea
legăturii strânse cu enoriaşii, întărindu-le
convingerile şi, mai ales, întărindu-i în faţa
ameninţărilor viclene ale sectelor.

Prima slujbă rânduită este o ierurgie legată
de Taina Botezului, numită Rânduiala de ziua
întâi la femeia lăuză. În textul rugăciunii de
sfinţire a apei pentru lăuză, întâlnim cuvinte de
mângâiere pentru mamă, prunc şi casa în care
locuiesc. „Şi fă (apa aceasta) spre alinarea
sufletelor , spre iertarea păcatelor, spre
depărtarea tuturor duhurilor celor rele, spre
întărire şi vindecare, şi spre sfinţire a casei“…
Sunt primele cuvinte prin care Biserica şi preotul
îşi mărturisesc misiunea lor de ocrotire pentru
pruncul ce se pregăteşte pentru a deveni creştin.
Venirea pruncului în lume este întâmpinată de
Biserică cu binecuvântările ei, pentru ca această
fiinţă ivită pe pământ să găsească ocrotirea
împotriva tuturor celor rele sub acoperământul
sfintelor rugăciuni. Pruncul acesta poate să fie
în viitor un stâlp al Bisericii, al ţării, un mare
demnitar al lumii, un luminător al poporului său
şi de aceea Biserica are grijă să-i dea toată
atenţia cuvenită.

Caracterul misionar se poate desprinde
şi din exemplul preotului, care prin Ierurgiile
săvârşite scoate în prim plan valori ale
credinţei proprii doar Ortodoxiei: Cultul Maicii
Domnului (prin Acatiste şi Paraclise), cel al Sf.
Icoane (prin slujbele de sfinţire ale acestora),
Cultul morţilor (prin rugăciunile şi pomenirile
pentru cei răposaţi).

La fel pot fi interpretate şi celelalte slujbe
care arată că, prin întreaga sa lucrare, Biserica
îl ocroteşte pe om din clipa venirii pe lume şi
până la trecerea în viaţa de dincolo, dar şi dincolo
de mormânt, prin rugăciunile ei pentru cei
adormiţi.

CE SUNT IERURGIILE
ŞI ROLUL LOR MISIONAR

Preot Daniel NICHITA
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sărăcăcioasă, ea a reuşit să fie văzută de miliarde
de oameni, care au aprins şi ei lumina sufletului lor
din lumina Lui. Naşterea unui împărat pământean
era anunţată de o multitudine de crainici, care
porneau cu repeziciune în tot imperiul. Naşterea
Împăratului cerului a fost anunţată de îngeri şi
receptată de inimile care s-au deschis ca o peşteră
pentru a primi lumina înnoitoare.

Nu putem spune că Iisus-Mesia nu era
aşteptat, dar El a venit fără să anunţe ziua şi locul,
tot aşa cum noi ştim din Scripturi cu certitudine că
va veni sfârşitul lumii, dar nu putem cunoaşte nici
ziua, nici ceasul când se va întâmpla aceasta. A
coborât în peştera săracă din Betleem în linişte şi
modestie - interesantă întâlnire între infinitul
nemăsurat şi micul infinit! Trebuie să vedem aici
suprema manifestare a dragostei smerite şi
răstignite a lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu
ne surprinde permanent cu tainele Sale!

Dacă de două mii de ani s-a trimis Cuvântul
lui Dumnezeu în lume, suntem chemaţi fiecare dintre
cei ce am ascultat glasul Lui să vedem cât ne mai
raportăm la mesajul lui Dumnezeu, cât mai răsună
cuvântul Evangheliei în inimile noastre, cât îl mai
punem în practică sau dacă el mai este normativ
pentru viaţa noastră. În mergerea timpului toate
s-au schimbat, şi cetăţi, şi oameni şi popoare,
dar Cuvântul divin a rămas acelaşi.

Dumnezeu veghează asupra lumii în
atotprezenţa şi veşnicia Sa. El nu este o entitate
ascunsă în ceruri, un Mare Anonim care a părăsit
lumea oamenilor lăsând-o pradă propriilor ei legi.
Dumnezeu şi omul sunt persoane aflate în dialogul
comuniunii veşnice. Dumnezeu comunică energiile
Sale, iar omul se deschide întru primirea lor, într-o
ascendenţă îndumnezeitoare. Acesta este firescul
existenţei umane. Oricât ne-am adapta tendinţei de
tehnicizare a vieţii contemporane şi oricâte valuri
secularizante ar încerca uniformizarea mediului uman
şi tocirea sensibilităţii religiosului ca parte constitutivă
a fiinţei umane, tot Cuvântul dumnezeiesc este cel ce
ne animă, deoarece Îl purtăm în noi prin naştere şi
apoi prin convieţuire cu El. Noi nu ne învecinăm cu
Dumnezeu, El nu este alături de noi, ci înăuntrul
nostru prin Sfintele Taine, ca act religios, dar şi prin
însuşi statutul de om cu care ne naştem. De aceea
schimbările prin care trece omenirea, indiferent
de natura lor, nu pot anula vocaţia filială a omului
şi puterea transfiguratoare a Cuvântului divin
Care, chiar dacă este circumscris unui timp istoric
trecut, este la fel de prezent în viaţa noastră,
născându-Se, născându-ne, vindecându-ne,
înviindu-ne, povăţuindu-ne, mergând cu noi pe
cale şi uşurându-ne povara crucii.

„Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi
mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, şi
pătrunde până la despărţitura sufletului şi duhului,
dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să
judece simţirile şi cugetările inimii” spune Sfântul

Apostol Pavel (Evr. 4, 12), adică este prezent în
intimitatea cea mai profundă a tainei persoanei
umane. Şi de aici, acest glas al lui Dumnezeu,
atunci când simţurile noastre se înduhovnicesc
deschizându-se spre El, se aude, îşi găseşte ecoul
în fiinţa noastră. Este chemarea Ziditorului
adresată zidirii, a Tatălui adresată copilului, căci
noi suntem copiii lui Dumnezeu. Omul este numit
microcosmos, deoarece cuprinde în fiinţa sa
văzutul şi nevăzutul, este inel al creaţiei pe care
trebuie să o transfigureze şi să o înfăţişeze, ca pe
o ofrandă, lui Dumnezeu, iar de aici decurge
necesitatea conştientizării prezenţei lui Dumnezeu
în noi, nu în sensul tendinţei actuale de întoarcere
la natură, ca reacţie la tehnicizare, într-o accepţiune
naturalistă, ci într-o aplecare înţelegătoare asupra
valorilor creştine autentice, care au întreţinut spiritul
omului mereu treaz.

Revenind la sărbătoarea de astăzi, putem
spune că evenimentul consemnat de istorie ca
act, acum 2000 de ani, s-a perpetuat anual ca
realitate religioasă în fiecare biserică şi în sufletul
fiecăruia dintre noi, deoarece „Hristos, ieri şi azi şi
în veac” rămâne acelaşi. Hristos nu Se naşte doar
în fiecare an la sfârşitul Postului Crăciunului, ci în
fiecare clipă, aşa cum în fiecare clipă Se jertfeşte;
Dumnezeu Tatăl creează, iar Duhul Se pogoară,
deoarece la Dumnezeu nu există succesiune
temporală, ci un continuu prezent. Tot în această
perioadă a Crăciunului spunem că Hristos Se
naşte în fiecare suflet creştin, prin înnoirea
euharistică, fiecare devenind un Betleem uman,
o casă a Pâinii  devenită Trupul lui Hristos. În
acelaşi timp, văzând duhul secularizant al timpului
în care trăim, putem spune că sufletul omului
contemporan şi-a împropriat atributele peşterii din
Betleem; locul rece, neprimitor, dincolo de
compasiunea şi ospitalitatea umană, înstrăinarea,
au devenit ambientul în care Se naşte, smerindu-Se
parcă din ce în ce mai mult, Fiul lui Dumnezeu.
Nimic nu-L îndepărtează pe Dumnezeu de noi mai
mult decât ura, ne-iertarea, indiferenţa. De aceea
sufletul lumii a devenit o peşteră neprimitoare, în
care totuşi Pruncul Iisus continuă să Se nască.

Auzim mai des decât oricând cuvântul criză
legat de toate palierele vieţii şi activităţii omului de
astăzi, ca şi cum am fi singura generaţie condamnată
să treacă prin calvarul a tot ce poate să însemne
această plagă modernă. Nicidecum! Şi generaţiile
anterioare au avut încercările lor, de asemenea şi
cele viitoare le vor avea. Poate că aceste încercări
sunt semnul că aroganţa şi lăcomia omului au atins
un nivel maxim sau este poate rezultatul îndepărtării
noastre de Dumnezeu. Cu siguranţă, înstrăinarea
de Dumnezeu atrage lipsa de coerenţă şi de firesc
în viaţa noastră, chiar şi în cele mai cotidiene
aspecte ale ei, ea duce la lipsa de sens al vieţuirii
noastre şi ne proiectează într-un impas din care
nimeni nu ne mai poate ajuta să ieşim, decât tot
Dumnezeu, însă nu fără voia noastră.

Într-un astfel de impas a ajuns umanitatea
astăzi. Cuvântul lui Hristos şi al Bisericii este
comunicat şi astăzi, însă nu mai este ascultat şi
înţeles în adevăratul lui sens. Suntem asemenea
ucenicilor lui Hristos, care nu au înţeles că, pentru
a moşteni viaţa veşnică, omul trebuie să consume
Trupul şi Sângele Său, care constituie Taina
Euharistiei. Atunci când o parte dintre ei L-au
părăsit pe Iisus, El i-a întrebat pe cei doisprezece
apostoli de ce nu au plecat împreună cu ceilalţi.
Răspunsul lui Petru dat lui Iisus trebuie să fie şi
răspunsul nostru: „Doamne, la cine ne vom duce?
Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice...” (Ioan 6, 68).
Acest Cuvânt Se naşte şi astăzi, înnoitor, în fiecare
suflet ce se deschide Lui; El are puterea de a da
viaţă, de a aduce speranţă acolo unde este
deznădejde, de a semăna bucurie în sufletele
părăsite şi iubire acolo unde sărăcia pustieşte viaţa
şi dorul de mântuire.

Creştinul este definit ca fiind un soldat în luptă
cu răul de orice natură, un pelerin care foloseşte
darul vieţii sale pentru a-şi câştiga un loc în
comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii. De aceea
această perspectivă a fragilităţii şi efemerităţii vieţii
dă măreţie omului creştin şi-i vindecă neliniştile
cotidiene. Mediul în care aceste daruri îşi află
plenitudinea este familia care are ca model Sfânta
Treime şi este parte integrantă a marii familii care
este Biserica lui Hristos. Pruncul Iisus nu vine de
nicăieri; Hristos, deşi putea, nu apare ca Mesia
deodată, la maturitatea vârstei biologice, în faţa
poporului ales, ci Se naşte dintr-o fecioară, într-o
familie, şi creşte ca om, urmând cu fidelitate toate
etapele vârstelor, arătându-ne faptul că Şi-a asumat
în mod deplin firea noastră, dar şi faptul că familia
este instituţia în care Dumnezeu lucrează
desăvârşirea fiilor Bisericii Sale.

Chiar dacă valurile vieţii sunt din ce în ce mai
mari, iar vântul care le înteţeşte se numeşte
secularizare sau inechitate socială, vă îndemnăm
să fiţi statornici în credinţă, să apăraţi valorile
creştine autentice, să sprijiniţi Biserica în efortul ei
de conştientizare şi sfinţire a lumii, să fiţi mâna
întinsă a lui Dumnezeu în semănarea dragostei şi
păcii între oameni.

Crăciunul este timpul colindului sfânt şi bun,
anunţat fiecărei inimi deschise de vocile candide
ale copiilor; este simfonia în care vocile îngerilor şi
ale oamenilor se armonizează într-un alt fel de
limbaj, al timpului sacru, în dimensiunea căruia
suntem invitaţi să intrăm cu toată fiinţa noastră.
Aşadar, să fiţi mărturisitori şi propovăduitori ai
bucuriei Naşterii Domnului, purtători ai mesajului
evanghelic în duhul învăţăturii autentice creştine,
să fiţi apostolii şi apologeţii valorilor perene ale
neamului şi ale credinţei strămoşeşti, să fiţi sarea
pământului şi lumina lumii, pentru ca oamenii să
vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească
pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea
deofiinţă şi nedespărţită! Amin.

HRISTOS, IERI, ASTĂZI ŞI ÎN VEAC, RĂMÂNE ACELAŞI
(urmare din p. 1)
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SCURT ISTORIC

Fiind aºezate la rãscruce de vânturi,
la confluenþa de interese ale celor trei mari
imperii (þarist, habsburgic ºi otoman),
þãrile române au avut de înfruntat, de-a
lungul îndelungatei lor istorii, cele mai
diverse vitregii care, aproape în
permanenþã, le-au ameninþat existenþa.
Ori de câte ori în aceastã parte a lumii
izbucnea un conflict între marile puteri ale
vremii, efectele acestuia se rãsfrângeau
si asupra românilor indiferent de
atitudinea pe care au avut-o sau de partea
cãruia dintre beligeranti s-ar fi situat.
Teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic a fost
mereu unul tentant pentru hrãpãreþele
imperii datoritã importanþei sale geo-
strategice ºi potenþialului economic ºi
demografic pe care-l adãpostea.

Principatele române au constituit
„un  mãr al discordiei între cele trei imperii
din centrul ºi estul continentului, un mãr
pe care puterea suzeranã se strãduia
din rãsputeri sã ºi-l conserve, în vreme
ce concurentele erau pregãtite sã ºi-l
apropie sau sã muºte cât mai adânc din
el” (L. Boiciu, Geneza chestiunii române
ca problemã internaþionalã, Iaºi, 1985).

Ori de câte ori existau confruntãri de
amploare între marile puteri cu interese
strategice în zona geograficã din care
facem parte, românii se aºteptau la
pericole, uneori greu de anticipat, care
puteau avea ca efect pierderea vetrei
strãmoºeºti din vechea Dacie ºi chiar a
fiinþei naþionale. Numai abilitatea, eroismul,
conºtiinþa unitãþii de neam, credinþa ºi
statornicia pe aceste meleaguri i-au ajutat
sã dãinuie de-a lungul istoriei printre
naþiunile libere ºi sã aibã o þarã a lor
independentã ºi suveranã pe obrajii cãreia
curg încã unele lacrimi amare pentru
milioanele de vlãstare cu sânge geto-dacic
ce-ºi trãiesc destinul pe meleaguri
româneºti rupte de la sânul patriei mamã.
Una din aceste amare lacrimi o constituie
românii din partea de nord a Bucovinei pe
care destinul i-a hãrãzit sã trãiascã
împotriva voinþei lor între alte hotare decât
cele fireºti. Întreaga Bucovinã a fost ruptã

Unirea Bucovinei cu Patria Mamã
93 de ani

din trupul Moldovei în urma rãzboiului ruso-
turc din perioada 1768-1774, în urma cãruia
Turcia se hotãrãºte sã accepte pacea de
la Kuciuc-Kainargy.

Profitând de situaþia otomanilor,
dupã încheierea pãcii, Austria va ridica
pretenþii teritoriale în baza Convenþiei din
6 august 1771 ºi astfel se ratificã, la 7
mai 1775, Convenþia de cesiune
teritorialã ºi demarcaþie între Austria ºi
Turcia pentru ca la 12 mai 1776 sã se
semneze o Convenþie explicativã a celei
de la 7 mai 1775 prin care Austria
renunþã la teritoriului cuprins între Hotin
ºi Rahotin, reuºind în schimb sã obþinã
partea din teritoriile „Moldovei” care era
situatã între râurile Rechitna ºi Prut cu
cele 9 localitãþi  cuprinse în perimetrul
sãu, graniþa fiind stabilitã între râurile
Suceava ºi Siret, partea de Nord a
Moldovei intrând astfel sub stãpânire
habsburgicã sub numele de Bucovina.
Aceasta a însemnat de fapt rãpirea
samavolnicã de cãtre Curtea Vienezã a
„Grãdinii Moldovei” ºi anexarea ei
Imperiului Habsburgic.

În urma situaþiei create, domnitorul
Grigore Ghica (asasinat de turci din acest
motiv) ºi boierii moldoveni au trimis
memorii contestatoare cãtre Poarta
Otomanã arãtând, aºa cum  scria  Mihail
Kogãlniceanu, cã „dacã Sultanul, în
contra tuturor aºteptãrilor, nu va îmbrãþiºa
cauza «provinciei suveranitãþii sale»,
locuitorii Moldovei, în disperare de cauzã,
ar putea sã caute ajutorul la altã putere
strãinã” fiindcã cedarea Bucovinei era „o
încãlcare pãgubitoare”. Austria
nemulþumindu-se, cu un singur drum spre
Galiþia, îºi extindea ocupaþia continuu
„sãrind din Valea Moldovei în valea
Sucevei” apoi într-a Siretului, Prutului ºi
Nistrului pânã sub zidurile  Hotinului“. În
urma Tratatului de la Palamutka, Austria
reuºeºte sã mai rãpeascã 46 de sate ºi
oraºe printre care ºi vechea capitalã a
Moldovei, Suceava, strãvechea reºedinþã
voievodalã Putna cu mormântul lui ªtefan
cel Mare, cât ºi monumentele de excepþie
ale artei medievale româneºti: Suceviþa,
Moldoviþa, Voroneþ ºi Humor.                 .

Teritoriul anexat de cãtre Imperiul
Habsburgic avea o suprafaþã de 10.000
km2 pe care îºi duceau viaþa aproximativ
63.700 români (Apud, Muºat, I.
Ardeleanu). Timp de 11 ani, pânã în anul
1786, Bucovina a fost sub administraþia
militarã austriacã, pentru ca, ulterior, sã
fie alipitã Galiþiei ca o simplã circum-
scripþie administrativã. Pe fondul unor
ample miºcãri naþionale, la 4 martie
1849, guvernul de la Viena a fost nevoit
sã decreteze, prin Constituþia imperialã,
autonomia Bucovinei. În cei 143 de ani
de ocupaþie ºi dominaþie habsburgicã,
autoritãþile de la Viena, cât ºi cele
destinate guvernãrii locale, au promovat
o politicã de deznaþionalizare a românilor,
colonizând frumoasele plaiuri din Nordul
Moldovei cu populaþii de origine germanã,
ungarã ºi slovacã, iar rutenii  fugiþi de pe
moºiile nobililor polonezi au fost
încurajaþi ºi sprijiniþi sã se stabileascã
pe acest teritoriu românesc.

Românii din Bucovina au opus o
dârzã rezistenþã deznaþionalizãrii, iar
cãrturarii bucovineni formaþi la Cernãuþi
ºi Viena, buni cunoscãtori  ai  situaþiei
din Imperiu, au menþinut ºi intensificat
flacãra românismului, asumându-ºi
riscuri considerabile. Împotriva mãsurilor
represive ordonate de la Viena sau
întreprinse de guvernatorii locali, românii
bucovineni ºi-au exprimat constant
ataºamentul faþã de patria mamã. Cel
mai pregnant, acest fenomen s-a
manifestat în anii 1848-1849, la serbãrile
de la Putna din anul 1871 prilejuite de
aniversarea a 400 de ani de la înfiinþarea
mãnãstirii ºi cu ocazia Rãzboiului de
Independenþã de la 1877-1878.

EVOLUÞIA SITUAÞIEI
POLITICO-MILITARE ÎN EUROPA,

ÎN ANII 1917-1918

Anii 1917 ºi 1918 au fost marcaþi
de evenimente hotãrâtoare care au
influenþat profund deznodãmântul
Primului Rãzboi Mondial ºi
evoluþia situaþiei internaþionale.
Anul 1918 trebuia sã con-



 4 Nr. 4 / oct-dec 201111SAREA PÃMÂNTULUI

sfinþeascã sfârºitul unui
sângeros conflict internaþional.
Popoarele angajate în conflict

nu puteau sã mai suporte multã vreme
ororile ºi privaþiunile impuse de mai marii
vremii, pentru satisfacerea unor  orgolii
nejustificate. În special „Împãtrita alianþã”
aºa cum o numea Constantin Kiriþescu,
era epuizatã. Austria recunoºtea ºi în
faþa aliaþilor ºi a duºmanilor cã o nouã
campanie de iarnã era cu
desãvârºire exclusã din
domeniul posibilitãþilor,
Bulgaria ºi Turcia erau la
capãtul puterilor, iar Ger-
mania, care suporta cu greu
povara rãzboiului pe care
trebuia sã-l susþinã, cu forþã
vie, tehnicã de luptã ºi
materiale specifice, era
hotãrâtã ca, în acest an sã
intreprindã efortul suprem
care sã conducã la fina-
lizarea conflictului. Dupã
eºecul a patru acþiuni ofensive germane
împotriva Franþei ºi declanºarea unei
puternice contraofensive a aliaþilor
francezi, englezi ºi americani care a avut
drept rezultat capturarea a zeci de mii
de prizonieri, moralul armatei germane
era profund afectat, iar înfrângerea finalã
devenise aproape sigurã.

Pe frontul Balcanic, la 15 septembrie,
o puternicã armatã alcãtuitã din divizii
franceze, engleze, italiene, sârbeºti ºi
greceºti, atacã ºi sparge centrul frontului
bulgar, iar bulgarii, incapabili sã mai opunã
rezistenþã, încep o retragere dezastruoasã,
care se transformã în fugã ºi se predau în
masã (77.000 prizonieri ºi 400 tunuri
capturate). În urma acestui dezastru, la
29 septembrie se semneazã la Salonic
armistiþiul care însemna capitularea
completã a Bulgariei. La rândul ei, Turcia,
epuizatã de efortul de rãzboi, de înfrângerile
pe care le suferise în Palestina ºi Siria, a
fost nevoitã sã capituleze în a doua
jumãtate a lunii octombrie.

Înfrângerea Bulgariei ºi scoaterea ei
din luptã descoperea complet flancul
imperiilor centrale dinspre Sud ºi
deschidea poarta largã a invaziei, astfel
încât, pe urma trupelor austro-ungare
care se retrãgeau prin Albania ºi Serbia,
armata lui Franchet d’Esperey, înainta
victorioasã, elibera Serbia la 30
octombrie ºi se apropia de Dunãre. Faþã
de catastrofa ce se apropia, la 5
octombrie, cele douã imperii centrale,
german ºi austro-ungar adreseazã

preºedintelui Wilson cererea de încheiere
a unui armistiþiu pe toate fronturile în
vederea pãcii. Agonia imperiilor centrale
începuse. Pe ruinele Imperiului
Habsburgic, popoarele fostei monarhii se
grãbeau sã se organizeze în state
naþionale amplificându-ºi lupta pentru
independenþã ºi unitate naþionalã.

Pe parcursul lunii octombrie 1918,
în teritoriile cehe au avut loc mitinguri

demonstraþii ºi greve în cadrul cãrora s-a
cerut crearea Republicii Cehe
Independente. Pe fondul acestor acþiuni,
la 14 noiembrie, la Praga s-a deschis
Adunarea Naþionalã care a proclamat
Republica Cehoslovacã, iar a doua zi a
fost ales ºi  preºedintele noului stat. În
Peninsula Balcanicã, sârbii, croaþii,
slovenii ºi bosniacii, reuniþi la Zagreb, au
constituit Consiliul Naþional Iugoslav,
având ca sarcinã administrarea teritoriilor
iugoslave. Pe fondul marilor miºcãri de
mase, Vocea Poporului de la Zagreb l-a
recunoscut pe suveranul sârb Alex
Karagheorghe în fruntea regatului sârbilor,
croaþilor ºi slovenilor proclamat la 1 dec.
1918. Polonezii, care au avut cea mai
tristã soartã în secolele XVIII ºi XIX, s-au
manifestat viguros în toate planurile
pentru crearea unui stat independent.

Dupã repetate lupte interne pentru
putere ºi impunerea unui guvern naþional,
la 19 noiembrie  J. Pilsudscki ºi-a extins
autoritatea asupra teritoriilor care fuseserã
sub ocupaþie germanã, austro ungarã ºi
rusã. Cea mai  dramaticã luptã s-a dat
însã în fieful fostului Imperiu Austro-Ungar.
Astfel, sub presiunea miºcãrilor de masã,
Împãratul Carol a fost nevoit sã abdice,
pentru ca, la 12 noiembrie 1918 sã fie
proclamatã Republica Austria. În Ungaria,
la 25 noiembrie, la  Budapesta a fost
creat Consiliul Naþional Ungar, sub
conducerea cãruia, la 29 noiembrie a fost
proclamatã Republica Ungarã. În
Germania, la 3 noiembrie 1918,

izbucneºte revoluþia care rãstoarnã
monarhia. În  România, o datã cu
prãbuºirea Puterilor Centrale, rolul lui
Marghiloman, ca prim ministru, se
sfârºise, iar la 6 noiembrie, suveranul a
cerut demisia guvernului sãu. Noul guvern
condus de generalul Constantin Coandã,
prin douã decrete-legi a dizolvat „camerele
lui Marghiloman“ ºi a anulat toate legile
ºi decretele emise de ele, smulgându-se

astfel din istoria þãrii una din
paginile de umilinþã scrisã sub
ameninþarea ºi dictarea
duºmanului“ (C. Kiriþescu). La
10 noiembrie, regele a ordonat
mobilizarea armatei printr-un
decret contrasemnat de noul
ministru de rãzboi, generalul
Eremia Grigorescu. Cu acest
prilej, regele Ferdinand anunþa
reintrarea României în luptã
alãturi de Aliaþi. În aceeaºi zi
la ora patru dimineaþa,
ataºatul militar al guvernului

român la Bucureºti i-a remis mareºalului
Mackensen o notã ultimativã prin care i
se preciza ca în termen de 24 de ore
trupele germane sã pãrãseascã teritoriul
României.

 ÎNFÃPTUIREA UNIRII

Pe ruinele Imperiului habsburgic,
popoarele fostei monarhii fãceau eforturi
susþinute pentru a se constitui ºi
organiza în state naþionale. Poziþia
geostrategicã a Bucovinei în vecinãtatea
frontului  oriental i-a adus cele mai mari
suferinþe în cadrul Imperiului. Ocupat de
trei ori de ruºi ºi tot de atâtea ori reocupat
de austrieci, teritoriul bucovinean a fost
devastat de tavãlugurile armatelor
cotropitoare, localitãþile devastate, iar
populaþia  jefuitã ºi maltratatã.

În timpul ocupaþiei austriece ºi mai
ales în timpul rãzboiului, Bucovina a trãit
sub regimul celei mai absolutiste
dictaturi militare. Potrivit concepþiilor
conducãtorilor politici ºi militari, Austria
avea un mare duºman în exterior – Rusia
– ºi un altul în interiorul graniþelor
imperiului – naþionalitãþile, mai ales cele
de religie ortodoxã (românã ºi ruteanã)
care erau considerate a fi cele mai
periculoase. Orice român era un
suspect, iar suspecþii erau acuzaþi de
spionaj, de fraternizare cu inamicul ºi
de trãdare de patrie. Ordinele
autoritãþilor austriece fãceau
apel la jandarmi sã nu-ºi mai

Potrivit prevederilor unei dis-
poziþii a guvernatorului Buco-
vinei, „comandaþii militari au
ordin strict sã împuºte pe loc pe
oricare s-ar face numai chiar
suspicios de trãdare sau de altã
purtare duºmãnoasã statului”.
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piardã timpul cu trimiterea
„vinovaþilor” la curtea marþialã,
ci „sã facã lor ºi martorilor un

scurt interogatoriu, sã se alcãtuiascã un
scurt proces verbal ºi sã fie împuºcaþi
pe loc, dându-se astfel un exemplu
populaþiei civile”. Potrivit prevederilor unei
dispoziþii a guvernatorului Bucovinei,
„comandaþii militari au ordin strict sã
împuºte pe loc pe oricare s-ar face
numai chiar suspicios de trãdare sau de
altã purtare duºmãnoasã
statului”.

Ultimii patru ani ai
dominaþiei regimului
austriac în Bucovina au
constituit perioada celei
mai crunte terori. În
aceastã perioadã popu-
laþia a gemut ºi s-a
zvârcolit într-o cruntã
asuprire, umplând lagãrul
de la Thalerhof, în care
mureau câte 30 de oameni
pe zi, iar cadavrele unor
nevinovaþi se legãnau
agãþate de copaci, de
felinarele de pe strãzi sau
de stâlpii de telegraf. În
condiþiile în care sfârºitul
monarhiei dualiste a
devenit inevitabil, Buco-
vina, prea micã pentru a
forma un stat de sine
stãtãtor, se gãsea într-o
situaþie primejdioasã ºi nu de puþine ori
a fost în situaþia de a fi dezmembratã ºi
alipitã unor state vecine îndeosebi
Ucrainei.

Deputaþii români din  Reichstrat-ul
vienez au protestat împotriva oricãrei
pretenþii ucrainiene  asupra teritoriului
Bucovinei ºi au proclamat necesitatea
ca situaþia românilor din Bucovina sã fie
rezolvatã împreunã cu a românilor din
Ungaria, cu care sã formeze un stat
naþional  unitar. Ei au alcãtuit un Consiliu
Naþional ºi s-au adresat Comitetului
Partidului Naþional din Transilvania pentru
o acþiune comunã care a doua zi a emis
o declaraþie prin care „naþinea românã
reclama pentru ea dreptul sã hotãrascã
singurã de soarta ei”. Intelectualii români
rãmaºi în Bucovina se organizeazã,
editeazã ziarul „Glasul Bucovinei” ºi
încep o amplã campanie pentru ca
destinele provinciei sã-ºi urmeze cursul
firesc izvorât din conºtiinþa unitãþii de
neam. Reprezentanþii partidelor politice
s-au întrunit ºi au convocat pentru ziua

de 27 octombrie o adunare la  Cernãuþi,
chemându-i pe deputaþii români din
parlament, pe foºtii deputaþi ai dietei
provinciei, pe primarii români din toatã
Bucovina ºi un mare numãr de
intelectuali.

Adunarea desfãºuratã într-o
atmosferã solemnã se proclamã
Adunare Constituantã, în puterea
suveranitãþii naþionale ºi declarã cã
„hotãrãºte unirea Bucovinei cu celelalte

þãri româneºti într-un stat naþional
independent ºi va purcede în acest scop
în deplinã solidaritate cu românii din
Transilvania ºi Ungaria.” Adunarea
Constituantã a format un Consiliu
Naþional de 50 de membri pe care l-a
împuternicit sã conducã poporul român
din Bucovina, sã-i apere drepturile, sã
stabileascã ºi sã menþinã o legãturã
strânsã între toþi românii fiind singurul în
drept a hotãrî sau a trata asupra poporului
român din Bucovina. Constituanta
respingea cu hotãrâre orice încercare de
dezmembrare a Bucovinei ºi declara cã
„doreºte sã se înþeleagã cu popoarele
conlocuitoare”. Dupã 143 de ani de robie,
Bucovina aruncase lanþurile ºi liberã pe
soarta ei, întindea braþele spre fraþii ei
care o aºteptau plini de speranþã.
Consiliul Naþional a ales un Comitet
executiv în frunte cu Iancu Flondor care
trebuia sã formeze guvernul Bucovinei.

În acest timp, ordinea publicã era
grav tulburatã de bande de soldaþi
ucrainieni foºti prizonieri eliberaþi ºi

agitatori care devastau depozite militare,
însuºindu-ºi arme ºi muniþii, jefuind ºi
producând excese anti-semite.
Ucrainienii reclamã dreptul de a guverna
ei partea de Nord a þãrii pânã la Prut, iar
la 6 noiembrie reprezentanþii lor însoþiþi
de o bandã înarmatã îl alungã pe
guvernator ºi instaleazã un guvern
propriu cu consimþãmântul deputatului
român Aurel Onciul. Ca delegat al
acestui guvern de uzurpatori, Onciul se

deplaseazã la Iaºi pentru a
protesta împotriva trimiterii în
Bucovina a armatei române al
cãrei ajutor fusese deja
solicitat de Iancu Flondor.

Adevãratul misionar al
Bucovinei, delegatul Consiliului
Naþional, implorã grabnica
trimitere a trupelor române în
þara sorã, iar regele ºi guvernul
îndeplinesc cu promptitudine
aceastã rugãminte. Astfel
Divizia 8 Infanterie comandatã
de generalul Zadic constituitã
din trei detaºamente: „Dragoº”,
„Alexandru cel Bun” ºi „Su-
ceava”, la 8 noiembrie trece
graniþa nedreaptã stabilitã prin
nelegiuirea de la 1775 ºi calcã
pe pãmântul sfânt al Buco-
vinei. Militarii români sunt primiþi
cu un entuziasm impre-
sionant, cu speranþa care nu a
apus niciodatã în inima ºi

cugetul generaþiilor asuprite. La 9
noiembrie dintr-un aeroplan românesc ce
survola falnic teritoriul sfânt al Bucovinei
erau împrãºtiate anunþuri cu privire la
prezenþa armatei române pe teritoriul
provinciei ºi la misiunea acesteia de a
apãra fraþii atât de greu încercaþi de jugul
unui Imperiu criminal.

În ziua de 11 noiembrie, în fruntea
detaºamentului „Dragoº”, generalul Zadic
a intrat în Cernãuþi. Comandantul Diviziei
8 infanterie în statul sãu major au fost
întâmpinaþi de doctorii Vasile Bodnãrescu
ºi Octavian Gheorghiane însoþiþi de ofiþeri
de onoare români din fosta armatã austro-
ungarã. În sala Palatului Mitropolitan, dr.
Iancu Flondor s-a adresat generalului
Zadic astfel: „Domnule general, ca
preºedinte al Consiliului Naþional am
datoria sã binecuvântez falnica oaste
românã la intrarea ei în capitala Bucovinei,
ce pãstreazã la sânul ei sfintele moaºte
ale marelui nostru domn ªtefan.
Suntem pe cale sã întregim
iarãºi moºtenirea lui – România

Orice român era un suspect, iar
suspecþii erau acuzaþi de spionaj,
de fraternizare cu inamicul ºi de
trãdare de patrie. Ordinele
autoritãþilor austriece fãceau apel
la jandarmi sã nu-ºi mai piardã
timpul cu trimiterea „vinovaþilor”
la curtea marþialã, ci „sã facã lor
ºi martorilor un scurt inte-
rogatoriu, sã se alcãtuiascã un
scurt proces verbal ºi sã fie
împuºcaþi pe loc, dându-se astfel
un exemplu populaþiei civile”.
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Cruce la Masa Reginei

Mare – sufletul lui nemuritor
este în mijlocul nostru. Darã nu
este dat fiinþei omeneºti de a

fixa în grai viu o astfel de simþire. Numai
o rugãciune fãrã cuvinte, care se înalþã la
ceruri, îi poate corespunde întrucâtva”.
Emoþionantelor cuvinte ale dr. Iancu
Flondor, a rãspuns, cum era de aºteptat,
în acord cu înãlþimea momentului ºi
generalul Zadic spunând: „În urma dorinþei
Comitetului Naþional Brâncovean, M.S
Regele ºi România au rãspuns chemãrii
ºi au adus ajutorul armatei române,
pentru ca liniºtea acestei þãri sã nu fie
turburatã. Sosind, aduc salutul cu iubire
frãþeascã ºi pot sã spun, cu iubire de
mamã al României libere cãtre þara
Bucovinei. În aceste momente gândul
meu se înalþã cãtre Dumnezeu ºi-I
adreseazã mulþumirile României mari cã
a scos sfânta dreptate la suprafaþã.
Pentru despãrþirea Bucovinei a trebuit sã
curgã sânge ºi un cap de domn (Grigore
Ghica n.n), pentru reîmpreunarea ei, însã,
n-a curs nici un pic de sânge cãci s-a
fãcut totul prin vrednicia voastrã ºi vrerea
dreptãþii.” Aºa cum spunea generalul
Zadic, de aceastã datã nu a curs nici un
pic de sânge deoarece cu puþin timp
înainte de sosirea armatei române,
legionarii ucrainieni din Galiþia care
stãpâniserã câteva zile Cernãuþii fugeau
în goana cailor peste Prut. Dupã
emoþionantul sãu discurs, generalul Zadic
e acoperit de flori ºi purtat pe umeri pânã
la automobilul sãu. Era în continuare
necesar ca unirea Bucovinei cu patria
mamã sãvârºitã acum ºi în fapt prin
eliberarea teritorului ei sã fie proclamatã
sub o formã care sã constituie un titlu de
drept incontestabil.

În vederea acestui act solemn au
venit la Cernãuþi ºi intelectualii bucovineni
refugiaþi în þarã ºi în Basarabia având în
frunte pe Ioan Nistor, profesor de Istoria
Românilor la Universitatea din Cernãuþi.
Consiliul Naþional s-a completat cu încã
12 membri dintre foºtii refugiaþi în þarã ºi
a stabilit ca, la 28 noiembrie, sã se
desfãºoare un congres în cadrul cãruia
sã se stabileascã raporturile politice între
þara Bucovinei ºi statul român. Lucrãrile
Congresului s-au desfãºurat într-o
atmosferã sãrbãtoreascã în marea salã
Sinodalã a Palatului Mitropolitan sub
preºedinþia lui Iancu Flondor care a
evocat trecutul glorios al Bucovinei ca
un sâmbure în jurul cãruia s-a constituit
principatul Moldovei în care se gãsesc
la tot pasul urmele falnicului ei trecut ºi

mormintele voievozilor. A evocat apoi
martiriul þãrii rãpite ºi sugrumate
condamnatã a-ºi trimite feciorii sã piarã
pe toate câmpurile de luptã ale Europei
sub steag strãin pentru menþinerea, gloria
ºi mãrirea opresorului. Prezentând actul
unirii, Iancu Flondor a subliniat în
continuare: „Astãzi când dupã sforþãri,
sacrificii ºi jertfe uriaºe din partea
României ºi a puternicilor ºi nobilior ei
aliaþi s-au intronat în lume principiile de
drept ºi umanitate pentru toate neamurile
ºi când, în urma loviturilor zdrobitoare
monarhia austro-ungarã s-a zguduit din
temeliile ei ºi s-a prãbuºit ºi când toate
neamurile încãtuºate în cuprinsul ei ºi-au
câºtigat dreptul de liberã hotãrâre de
sine,  cel dintâi gând al Bucovinei
dezrobite se îndreaptã cãtre Regatul
României, de care întrotdeauna am legat
nãdejdea dezrobirii noastre.

Drept aceea, noi, Congresul
General al Bucovinei, întrupând suprema
putere a þãrii ºi fiind investit singur cu
putere legiuitoare, în numele suveranitãþii
naþionale Hotãrâm:

Unirea necondiþionatã ºi pe vecie a
Bucovinei în vechile hotare pânã la
Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu Regatul
României”. Delegatul Consiliului
Naþional al polonezilor din Bucovina a
subliniat: „Noi, polonezii din Bucovina,
avangardã spre Orient a poporului polon
care, în acest moment strânge pe
umerii sãi, loviþi timp de 150 de ani,
purpura sfântã în trei bucãþi a unitãþii
politice a tuturor teritoriilor polone de la
Baltica pânã la Nistru, salutãm cu
cãldurã ziua sfântã a renaºterii
României Unite. Noi recunoºteam, în
întregime, drepturile imprescriptibile ale
poporului român asupra teritoriilor de la
Sud de la Nistru în general ºi în special
asupra Bucovinei”.

Reprezentantul Consiliului Naþional
al germanilor din Bucovina s-a pronunþat
de asemenea  pentru unirea Bucovinei
cu regatul României ºi a încheiat
strigând: „Trãiascã România mare!
Trãiascã M.S. Regele Ferdinand!”

Într-o atmosferã entuziasmantã,
moþiunea uniri i  a fost votatã în
unanimitate de membrii Congresului.
Mãreþul act istoric se desãvârºise.
Nelegiuirea de la 1775 fusese
reparatã. Coroana lui ªtefan cel Mare
pãtatã cu sângele de mucenic al lui
Grigore Vodã Ghica se aºeza
strãlucitoare pe fruntea lui  Ferdinand I
rege al tuturor românilor.

Te caut, dragul mamei, peste tot.
De plâns, ochii-mi nu ştiu de-i zi sau noapte
Din gât jelind, un sunet nu mai scot
De umblătură, tălpile-mi sunt coapte.

Te-ai fi lăsat la vatră peste o lună
Cu datoria către ţară gata
Şi aşteptam, tăcute, împreună
La casa noastră – eu; la a ei – fata.

Astă toamnă în permisie, prea mult
l-ai mângâiat pe Azor. Te-am luat cu sfada.
De vineri pe la prânz ş-acum ascult
Un urlet lung ce-a înjunghiat ograda.

Mi-am spus că nu-i a bună undeva
Şi am plecat în haine mohorâte.
Pe taică-tău nu l-am putut salva
Şi-acum e-n cimitir printre câte cruci câte.

Mi-a dat valiza ta cu lucruşoare
Un ofiţer cu vorbele blajine
Iar când s-a tras o salvă de onoare
A salutat ş-a dat în plâns cu mine.

Te caut, dragul mamei, peste tot
Păşind pe-asfalt sfinţit cu-al vostru sânge
Şi-n mintea de om simplu îmi socot
Cum plânge-o mamă nimenea nu plânge.

Mă-ntorc în sat. Cu mintea rătăcind
Te ştiu la temelia noii ţări,
Voi bate drum la taică-tău s-aprind
Lângă o cruce două lumânări.

Caişii din livezi vor da în floare,
În tril se vor întrece ciocârlii,
Vor paşte pe-un picior de plai mioare
Şi-n ape săgeta-vor păstrăvi vii.

Foşni-va codrul pieptănat de vânturi,
Nădejdi căta-vor către curcubeu,
Dureri s-or încrusta pe frunţi în rânduri…
În toate astea, te voi şti mereu.

SUFERINŢĂ

Corneliu CRISTEA
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Cultul pentru eroi are o istorie
îndelungatã. În Antichitate, ºefii militari
erau înmormântaþi cu onoruri specifice,
în cadrul unor ceremonii care aveau
darul de a le asigura accesul spre „þinutul
lui Hades“, acolo unde ajungeau doar
„cei mai viteji, drepþi ºi vrednici dintre
eroi“. La noi, la români, eroismul a fost
felul nostru de a fi ca popor, „bãtut din
veac în veac de toate furtunile“ (N.
Iorga). Poate de
aceea cultul eroilor
face parte din
conºtiinþa, sufletul ºi
credinþa româneascã.

Duminicã, 23
octombrie 2011,
clopotele bisericilor
din comuna Pîrgãreºti
au bãtut din nou în
memoria eroilor nãscuþi pe aceste
meleaguri, care au îmbrãcat cãmaºa
morþii pentru libertatea patriei. Primãria
ºi Consiliul Local au hotãrât ca
monumentul ce le-a fost închinat acum
90 de ani sã fie reamplasat în parcul
amenajat lângã biserica din Satu Nou.
Detalii despre evenimentul care a avut
loc în localitatea de la poalele Dealului
Coºna, unde mândria ºi strãlucirea
habsburgilor s-au lovit de eroismul
ostaºilor români în Primul Rãzboi
Mondial, ne-au fost oferite de cãtre
Primarul comunei - domnul Marius
Gabriel GHEORGHIÞÃ.

Întrebare: Domnule Primar, se
spune cã mãreþia unui popor se vede ºi
din modul cum ºtie sã-ºi cinsteascã
eroii. Poate deveni neamul nostru etern,
cum afirma un mare istoric, prin
perpetuarea memoriei eroilor dispãruþi?

Rãspuns: Într-adevãr, cultul trecutului
este cea mai mare virtute a unui popor.
Dintotdeauna pãmântul patriei a fost
stropit cu sângele martirilor. Trupurile lor
neînsufleþite stau la temelia zidurilor
acestei patrii. De aceea sfinþii ºi eroii nu
pot fi uitaþi, pentru cã le suntem mereu
recunoscãtori. „Nu-l uitaþi pe cel cãzut
în rãzboi“, scria, într-o creaþie a sa,
Nichita Stãnescu, lansând astfel un apel
la neuitare. Ei sunt icoana noastrã de
iubire jertfelnicã, pentru cã ºi-au dat
sufletul pentru neamul acesta, sfidând
moartea ºi pe vrãjmaºi, deopotrivã. Noi
existãm ºi vom dãinui prin jertfa lor.

 RESPECT CUVENIT EROILOR NEAMULUI
Întrebare: În ce context s-a luat

decizia de a schimba locul
Monumentului Eroilor din Satu Nou?

Rãspuns: Acest monument a fost
ridicat imediat dupã Primul Rãzboi, în
memoria  eroilor pîrgãreºteni cãzuþi pe
câmpurile de bãtãlie. A fost un
monument simbolic, care nu conþinea
ºi rãmãºiþele lor pãmânteºti. În
Consiliul Local am hotãrât sã-l mutãm

în centrul parcului amenajat în Satu
Nou, la un loc de cinste, pe mãsura
sacrificiului pe care ei l-au fãcut din mult
prea multã dragoste de þarã.
Monumentul a fost reconstituit ºi
stilizat, preluând o serie de elemente
originale, armonizându-l cu ambientul.
Consider cã ºi aceastã iniþiativã este o
formã de respect pentru trecut ºi pentru
faptele înaintaºilor. În plus, noul
amplasament oferã condiþii optime
pentru desfãºurarea acþiunilor cultural-
educative, organizate de ºcolile din
comunã cu elevii, sau ale celor dedicate
eroilor .

Întrebare:  Ce mesaj s-a  transmis
comunitãþii locale în  aceastã zi
istoricã?

Rãspuns: Ziua de 23 octombrie
2011 va rãmâne în memoria socialã ca
un moment cu o mare încãrcãturã
spiritualã ºi religioasã. Dumnezeu ne-a
învrednicit sã ducem la bun sfârºit
acest proiect. Sunt împãcat sufleteºte
cã, dupã 90 de ani, acest monument
a fost sfinþit pentru prima datã ºi
binecuvântat prin rugãciunile preoþilor
noºtri. Am credinþa cã sufletele vitejilor,
ale cãror nume sunt încrustate pe
cruce, ºi-au regãsit pe deplin „eterna
pace“ dupã  slujba  de sfinþire ºi predica
de o mare profunzime creºtinã a
preotului ANTON. Glasul clopotelor a
simbolizat chemarea solemnã la
recunoºtinþã faþã de cei care au avut
un destin special. În acest spirit se
înscriu ºi discursurile rostite de cãtre

col.(r) Paul Valerian TIMOFTE,
preºedintele Asociaþiei „Cultul Eroilor“,
Filiala Bacãu, ºi col  (r) Gheorghe
PAVEL, fiu al comunei Pîrgãreºti, care
au militat pentru cultivarea în rândul
tinerilor a sentimentului de preþuire ºi
cinstire a memoriei celor care meritã
sã le fie aprinsã în sufletele noastre
candela recunoºtinþei, dar ºi pentru un
plus de responsabilitate din partea

întregii comunitãþi pentru
protejarea monumentelor
istorice.

Întrebare:  Domnule
Primar, ce alte proiecte de
promovare a cultului pentru
eroi v-aþi propus în
continuare?

Rãspuns:  În perioada
urmãtoare vom manifesta

aceeaºi preocupare pentru întreþinerea
monumentelor eroi lor af late pe
teritoriul comunei noastre, aºa cum
am fãcut-o, în mod constant, în ultimii
trei ani. Nu doar primarul,  preotul
sau dascãlul de ºcoalã trebuie sã aibã
conºtiinþa faptului cã aceste embleme
ale neînfricãrii nu sunt decât moºteniri
pentru urmaºi. Grija pentru monu-
mente este o datorie cetãþeneascã,
un prilej de asumare a istoriei ºi de
întãrire a solidaritãþii dintre noi, cei ce
trãim în aceastã comunã. Intenþionãm
ca în anul viitor sã dezvelim bustul
legendarului  erou - grenadier
Constantin Muºat, un simbol al
marelui sacrificiu fãcut de fiii acestei
þãri, cãzut eroic în luptele de pe
Coºna. Soclul este deja construit, în
centrul comunei. Pe lângã valoarea
sa estet icã,  dor im ca acest
monument sã impunã º i  pr in
solemnitate, pentru a exprima cât
mai fidel sentimentul înãlþãtor al
jertfei. În acelaºi timp, vom sprijini
activitãþile pe care Asociaþia „Cultul
Eroilor“ le va organiza în ºcoli, în baza
protocolului de colaborare existent,
pentru ca tânãra generaþ ie sã
cunoascã faptele de vitej ie ale
strãmoºilor , dar, mai cu seamã, sã
nu-i uite pe cei care au contribuit cu
propriile lor vieþi la fãurirea destinului
acestui neam.

Col. (r) Dumitru ÞÂNTARU

 „ªi dacã neamul plânge în nevoi
Noi stãm de veghe sus, necontenit,

ªi cerem izbãvire pentru voi
Cãci numai pentru asta ne-am jertfit“.

Teodosia Laþcu



Aho, aho, copii soldaţi!
Cu vocea voastră albă, cu paşii înnoptaţi,
Dormiţi, dormiţi şi deloc nu vă gândiţi
Că afară-i primăvară, toate plugurile ară,
Numai plugurile noastre, cu lacrimi la pământ,
Trimit învălmăşiri sinistre, de lacrimi trandafiri,
Cu boală ostenită, cu gest de nugă sfânt
                                      Şi roibii în văpăi,
                                      Mânaţi măi!

Venim de pretutindeni, norod lângă norod
                                 şi veacuri lângă veac,
Nu să urlăm urări cazoane ca voi să sloboziţi pitac
                                 sau gloanţe, după plac,
Ci vă venim rostind poveşti însângerate
                                 despre trufie şi prohod;
Cu buzele de lapte, copiii voştri tremură de spaimă,
Voi toţi sunteţi un tată pentru ei,
Pe când vă omorâţi cu gânduri spintecate
                                  în dor hain de-ambiţii şi de faimă!
                                      Şi-s şubrezi zurgălăi!
                                       Mânaţi măi!

Aho, aho, mi-e glasul răguşit de nesătule bombe,
Printre plăvani codalbi, de-a valma ară carele blindate,
Încremeniţi, plugarii-şi împart moartea şi cad ades în trombe
Creduli încă-n urarea de-a fi de-a pururi pace, iubire, sănătate,
Cu plug bătrân şi ostenit prea peste poate
Vă bat în porţi, voi, gospodari ai coşului cu poame,
Fier, zgură şi oţel acid silabisiţi în cartea de  bucate,
Vă aruncaţi cu pâini în cap ca să muriţi de foame!
                                         Şi la ce bun, flăcăi?
                                         Mânaţi, măi!

Şi ni-e furată tinereţea de-atâta zăngănit de armă,
Chiar nu te mişcă, oare, tu, Duh al dezarmării,
                                  -fantomă ipocrită-
Atâta sete de rugină, de plumb sau de aramă,
Atâta neam de pace lipsă pe Terra ofilită?
Învingători în multe bătălii şi-nvinşi întotdeauna,
Îngenunchem grumaz în faţa corbilor cu foamea-n gheare,
Noi, gingaşe suflări de mume şi de taţi zvonim cu struna
Şi vă-ntrebăm, scumpi generali: va mai fi soare?
                                       Ia nu mai tunaţi flăcăi!
                                       Mânaţi măi!

Cu răzvrătiri de sape şi foşnete de coasă iubim făpturi de caloian
Şi v-aş ruga, oşteni, lăsaţi copiii să colinde-n pace,
Să crească tumuli de buhaie în vatra badelui Traian,
Cu baci şi staule, cu prunci şi magi, cu sorcova-n noroace;
De-omăt căciuli, căciuli plugare ne biruie-n melancolii,
Nălţând pocal împărătesc, sunând din stol de salbe,
Amuşinând pe ceruri rotiri de paseri în tării,
NU ÎMPUŞCAŢI COPIII, NU TRAGEŢI ÎN ŢĂRANI,
CÂNTAŢI FLORILE DALBE!
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Pluguşor armat

Prof. Dan SANDU

Noi,  creştinii, obişnuim să citim, de obicei, Sfintele Evamghelii şi
epistolele din Noul Testament, iar din Vechiul Testament doar Psalmii.

Întreaga Sfântă Scriptură este, însă, foarte interesantă, plină de
învăţături folositoare sufletului, deoarece toată Scriptura, ca şi Sfânta
Tradiţie, sunt inspirate de Duhul Sfânt.

Toate cărţile ce alcătuiesc Sfânta Scriptură (Biblia) au fost alese cu
grijă şi competenţă, deci este bine a le citi pe toate. Ele sunt, ca text, de
lungimi diferite, ultima carte a Vechiului Testament având doar 15 versete.
Este o rugăciune a regelui Manase, titlul cărţii fiind chiar acesta: „Rugăciunea
Regelui Manase”. Conţinutul ei este un exemplu de căinţă, dar şi un imn
de laudă.

Acest rege stăpânea regatul lui Iuda şi, fiind învins într-o luptă cu
babilonienii ce erau mult mai mulţi la număr decât luptătorii săi, a căzut
prizonier în Babilon. În situaţia de rob, el are timp să mediteze asupra stării
sale şi recunoaşte că Dumnezeu a îngăduit ca el să ajungă în această
situaţie spre a-l pedepsi pentru păcatele sale. Departe de a se răzvrăti, de
a se considera nedreptăţit – cum suntem noi tentaţi să facem atunci când
avem un necaz sau o nenorocire – el, regele, cu multă pocăinţă, se roagă
Dumnezeului Atotputernic.

Începe prin a-L slăvi, recunoscând că Dumnezeu este făcătorul cerului şi
al pământului cu toate cele ce sunt şi care „împodobesc pământul”. E Dumnezeu
„Atotţiitorul, e Dumnezeul părinţilor noştri care s-au arătat ca bineplăcuţi Tatălui:
Avraam , Isaac şi Iacov şi al tuturor urmaşilor acestora”. El Îl preamăreşte pe
Făcătorul tuturor celor ce sunt făcute numai cu cuvântul. Regele este conştient
că Dumnezeu fiind stăpânul a toate, acestea Îl ascultă şi se feresc să-I calce
poruncile, deoarece „nimeni nu poate sta înaintea slavei Tale”  şi „aspră de
nespus este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoşi”.

El cunoaşte această urgie, ce cu dreptate vine peste noi „păcătoşii”,
însă „nemăsurată şi neajunsă este mila făgăduinţei Sale”. Dumnezeul Preaînalt
este milostiv şi îndelung răbdător şi Î i pare rău de răutăţile oamenilor.

Prin pocăinţă omul poate primi iertare şi mântuire. Cei care nu greşesc
nu au nevoie de pocăinţă, ci cei care au greşit – asemenea regelui Manase
– „mai mult decât nisipul mării” (cum trebuie să recunoaştem şi noi adeseori)
au nevoie de pocăinţă. Aşa de multe greşeli a făcut regele, încât nu e în
stare să privească la înălţimea cerului. Greşelile acestea grele şi multe nu-i
îngăduie să poată ridica în sus capul, să privească cerul . Şi noi trebuie să
recunoaştem că am greşit de multe ori înaintea lui Dumnezeu, nu am păzit
poruncile, nu I-am împlinit voia ci am „înmulţit smintelile”

Acum, în rugăciune, regele se căieşte îngenunchindu-şi inima şi roagă
pe Dumnezeu să-Şi arate bunătatea Sa: „Iartă-mă, Doamne, iartă-mă şi
nu mă pierde în fărădelegile mele şi nu mă osândi la întuneric sub pământ”,
ştiind că cea mai mare osândă e cea din iad.

Dar, pentru cei ce se pocăiesc este nădejdea în bunătatea Tatălui din
cer. De aceea, adânc îndurerat de cele făptuite şi pentru care este acum în
suferinţă, dar şi pătruns de adevărul că Dumnezeu este bunătate, regele
Manase făgăduieşte că-L va slăvi în toată viaţa sa.

Această rugăciune a lui Manase este o rugăciune completă: de mărire
a lui Dumnezeu, de cerere şi de mulţumire prin care el,  deşi rege,
recunoaşte că e mic în faţa Tatălui Ceresc, dar îndrăzneşte să-I ceară milă
şi iertare, după ce s-a căit adânc şi s-a hotărât să nu mai greşească.

Având acest exemplu de căinţă a regelui Manase, şi noi trebuie să
recunoaştem starea noastră de păcătoşenie, căindu-ne, îndreptându-ne
şi rugându-ne cât mai mult pentru iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor.

Despre  căinţă
Rugăciunea regelui Manase

Prof. Laetiţia LEONTE
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Colonel (r) Timofte Valerian:
Domnule colonel, v-am ascultat cum v-au
ascultat toþi cei de faþã ºi vã mãrturisesc
cã aþi reuºit sã mã emoþionaþi vorbind
cu atâta patos despre eroii neamului ºi
de nevoia de a le fi recunoscãtori. De
unde vã vine puterea asta de a rãscoli
simþãmintele oamenilor?

Colonel  (r)  Pavel Gheorghe: Eu
nu am o pregãtire în domeniul psihologic,
sã pot da un rãspuns fundamentat
ºtiinþific ºi sã explic de unde îþi vine
puterea de a transmite ceva, de a
emoþiona sau de a rãscoli simþãmintele
celor cãrora te adresezi, dar cred cã,
dacã am reuºit sã fac acest lucru, se
datoreazã faptului cã, atunci când mã
adresez unei asistenþe, sunt pãtruns în
toatã fiinþa mea de importanþa ºi mãreþia
evenimentelor. Dacã nu simþi ºi nu trãieºti
cu toatã fiinþa ta adevãrurile pe care le
rosteºti în faþa oamenilor, nu poþi

MONUMENTELE ISTORICE
De vorbã cu domnul colonel (r) Pavel Gheorghe

Colonel (r) Timofte Valerian,
Preºedintele Asociaþiei „Cultul Eroilor” – Filiala Bacãu

transmite nimic, lumea te ascultã fãrã
interes, absentã sufleteºte ºi fãrã emoþii.
Am vãzut ºi am auzit mulþi vorbitori la
microfoane care spun vorbe frumoase,
interesante, cu date multe, dar care nu
transmit nimic. Cred cã nu oricui i s-a
dat harul de a impresiona, de a rãscoli
sentimentelor oamenilor ºi a le crea
starea de emoþie purã care îþi face pielea
ca de gãinã.

Colonel (r) Timofte Valerian: Aþi
cunoscut sau cunoaºteþi oameni cu harul
acesta cum spuneþi?

Colonel  (r)  Pavel Gheorghe: Oh,
cum sã nu… Au fost ºi sunt încã, dar
din pãcate, sunt folosiþi destul de puþin
în actul acesta atât de necesar de
educaþie patrioticã. Pentru mine, colonel
(r) Chirieº Corneliu a fost un vorbitor cu
mare har, reuºea de fiecare datã sã
emoþioneze asistenþa foarte puternic.

Timpurile pe care le trãim ºi lumea în care trãim
astãzi sunt complicate, complexe ºi cu foarte multe
motive de îngrijorare. Traiul de zi cu zi ºi grijile ce ne
angoaseazã pe mulþi dintre noi ne angreneazã ºi ne
limiteazã puterea de a ne gândi ºi de a trãi lucruri
înãlþãtoare.

Când mulþi dintre compatrioþii noºtri nu au ce pune
pe masã sau nu-ºi pot trimite copiii la ºcoalã, a-i cere
cuiva sã iubeascã trecutul acestui neam, istoria lui, cu
bune ºi rele, ºi sã aibã recunoºtinþã pentru eroii neamului
– datoritã cãrora avem aceastã frumoasã þarã – nu poþi
sã o faci decât cu o oarecare stânjenealã datã tocmai de
situaþiile grele cãrora trebuie sã le facem faþã.

A vorbi oamenilor de patriotism ºi de comportamente
etice ºi morale înalte, este un risc tot mai puþin asumat de
factorii politici, educaþionali sau chiar de lumea clericalã.
Norocul nostru, al tuturor, este cã patriotismul ºi dragostea
de trecutul acestui popor – atât de încãrcat în istoria lui,
bimilenarã – sãlãºluieºte  încã în profunzimea
simþãmintelor neamului nostru românesc.

Profunzimea acestor simþãminte le-am simþit de curând
ºi la evenimentul organizat de Primãria comunei
Pârgãresti, condusã de primarul Marius GHEORGHIÞÃ, pe
data de 23 octombrie 2011, în cadrul cãruia s-a inaugurat,
în prezenþa preºedintelui Consiliului judeþean Bacãu, Benea
Dragoº, ºi a unei numeroase asistenþe, drumul judeþean ce
leagã oraºul Târgu-Ocna de comuna Oituz ºi s-a resfinþit
monumentul ridicat în anul 1921 în memoria ostaºilor din

Satu Nou, cãzuþi glorios pe câmpurile de luptã, în bãtãlia
Oituzului. La aceastã activitate, a fost invitat la cuvânt ºi
domnul colonel (r ) Pavel Gheorghe, care a adus în atenþia
asistenþei ºi a tinerilor prezenþi în numãr mare la festivitate
eroismul ºi spiritul de sacrificiu ale luptãtorilor din Primul
Rãzboi Mondial.

Patosul cu care a vorbit asistenþei cât ºi bogãþia
informaþiilor despre actele de bravurã sãvârºite de eroica
Armatã a II-a condusã de generalul Alexandru Averescu a
creat o vibraþie emoþionalã înaltã, încât am vãzut femei ºi
bãrbaþi plângând, copii extrem de atenþi, pãtrunºi de mãreþia
sacrificiului fãcut de luptãtorii care au zãgãzuit pãtrunderea
armatelor germano-austro-ungare în poarta Oituzului.

Un moment cu totul aparte a fost atunci când a vorbit
de bravul luptãtor intrat deja în legendã, sergentul
grenadier postmortem Constantin Muºat, cãruia i s-a
ridicat, în anul 1923, o cruce monument chiar pe locul
unde a cãzut eroic, servindu-ºi þara ºi neamul din care
provenea, cu singurul braþ pe care îl mai avea.

Ascultându-l pe domnul colonel (r) Pavel Gheorghe
ºi uitându-mã la copii ºi la marea de oameni din faþa
mea, am avut bucuria sã vãd cum sentimentele de
patriotism ies la suprafaþã, prind viaþã ºi se manifestã în
lacrima vãrsatã sau prin trãirea profundã ce o vedeam
în atitudinea lor.

Dupã încheierea activitãþilor, i-am luat un interviu
domnului colonel (r) Pavel Gheorghe, pe care îl prezint
în continuare:

Pierderea dânsului am simþit-o ca o
pierdere personalã. Colonel (r) Gheorghiu
George este un alt bun vorbitor, cu o
ºtiinþã a rostirii cuvintelor ºi o forþã
emoþionalã aparte. Domnul general de
armatã dr. în ºtiinþe militare, Apostol
Vasile care, pe lângã harul vorbirii
rãscolitoare, are ºi o pregãtire de
excepþie în temele abordate. La dânsul,
darul discursului este îmbogãþit ºi de
prestanþa ºi þinuta militarului autentic.
Sunt apoi preoþii cu un cuvânt aplecat ºi
emoþionant. Desigur cã sunt mulþi alþii
care aduc prin apariþiile lor publice o
contribuþie însemnatã la efortul de a þine
vie flacãra patriotismului în inimile
noastre.

Colonel (r) Timofte Valerian: În
cuvântul dumneavoastrã, am simþit unele
accente critice, atât la adresa
autoritãþilor care au fost înaintea
primarului actual dar ºi a unor
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concetãþeni de-ai dumnea-
voastrã. De ce aþi simþit nevoia
sã faceþi asta?

Colonel  (r)  Pavel Gheorghe: Nu
vreau sã intru în detalii, dar cert este un
lucru cã mulþi oameni, mai ales tinerii,
nu conºtientizeazã valoarea unui
monument istoric, ce reprezintã el ºi ce
obligaþii are fiecare generaþie faþã de
istoria neamului din care face parte.
Monumentele sunt ridicate pentru
neuitarea jertfelor sãvârºite pe câmpurile
de luptã ºi pentru a ne manifesta,
generaþie dupã generaþie, recunoºtinþa
pentru sacrificiul suprem fãcut în numele
patriei ºi al binelui comun.

Aceste monumente încorporeazã în
ele nu numai piatra, marmura sau lemnul
din care sunt fãcute, ci ºi sufletele
(spiritele) celor cãzuþi  la datorie. Locurile
pe care au fost ridicate ca ºi
monumentele în sine au fost sfinþite de
soboare de preoþi, astfel încât, în chip
tainic, ceea ce este vãzut întrupeazã ºi
nevãzutul, adicã partea esenþialã –
sufletul sau spiritul eroilor în memoria
cãrora au fost ridicate. Vã rog sã nu uitaþi
cã aceste monumente au în jurul lor o
aurã aparte ºi energii tainice care
sporesc emoþia ºi trãirile înalte. Vibraþia
lor energeticã este dintr-o altã lume. Cei
care profaneazã sau batjocoresc într-un
fel sau altul aceste monumente lovesc
ºi în lucrarea tainicã a Dumnezeirii,
nesocotesc valoarea ºi puterea slujbelor
de sfinþire. Acestea sunt lucruri ºi
simboluri sfinte ºi aºa trebuie sã le
pãstrãm veºnic.

Adaug aici cã profanarea unui
monument (în atenþia autoritãþilor locale)
este fãcutã ºi prin lãsarea lui în paraginã
ºi uitare, nu numai prin batjocorirea sau
distrugerea lui.

Colonel (r) Timofte Valerian: ªtiu
cã aþi participat la mai multe evenimente
organizate de primãriile sau de preoþii
de parohii din zonã. Care au fost cele
mai importate ºi ce beneficii aveþi dvs,.
personal din astfel de participãri, ºtiut
fiind cã, orice luare de cuvânt presupune
un efort de pregãtire, de documentare ºi
desigur de absenþã din viaþa de familie?

Colonel  (r)  Pavel Gheorghe: Sunt
revenit în satul natal dupã ieºirea la
pensie – am deja 12 ani  - ºi, în fiecare
an, am participat la 4-5 evenimente, la
aproape toate fiind invitat sã rostesc câte
un cuvânt. Ar fi multe sã le înºirui, dar
aºa, într-o ordine aleatorie o sã vã vorbesc

despre doar câteva. Am participat ºi am
vorbit desigur la evenimente organizate
de Primãria Târgu-Ocna, de Ziua Eroilor,
la monumentul de pe Muntele Mãgura.
Am þinut în ultimii trei ani câte o lecþie de
istorie vorbind despre importanþa ºi
semnificaþia Zilei Naþionale de la 1
Decembrie ºi despre  bãtãliile purtate în
poarta Oituzului în Primul Rãzboi
Mondial, elevilor de la ªcoala Naþionalã
de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
din Tiseºti-Târgu-Ocna.

Anul trecut, împreunã cu preotul
paroh din Pârâul Boghii, de Ziua Eroilor,
în curtea bisericii, am vorbit de
participarea bunicilor sau strãbunicilor
consãtenilor mei la susþinerea moralului
luptãtorilor de la Coºna ºi Cândea, prin
merindele ce le duceau din gospodãriile
lor acestora. Atunci am înmânat
diplomele de onoare ultimilor trei veterani
de rãzboi, în viaþã, ºi în final, am fãcut o
pozã cu toþi participanþii. Aceastã pozã
este o una istoricã. Din cei trei veterani,
mai trãieºte unul singur. Un omagiu adus
veteranilor de rãzboi la Viiºoara, unde
am fost invitat de preotul paroh de acolo,
mi-a creat o emoþie greu de exprimat în
cuvinte.

În ceea ce priveºte, beneficiile
personale, acestea pentru mine sunt
enorme. Am fost mereu rãsplãtit de
emoþiile trãite de oamenii cãrora le-am
vorbit, de strângerile cãlduroase de mânã
pe care le-am primit ºi, de foarte multe
ori, de salutul prietenos al unor
necunoscuþi, care mi-l adreseazã când
trec pe lângã ei. Beneficiile materiale nu
au intrat ºi nu vor intra niciodatã în
discuþie.

Colonel (r) Timofte Valerian: În
încheierea acestui interviu, aº vrea sã
cunosc pãrerea dumneavoastrã despre
ce credeþi cã ar mai trebui fãcut de cãtre
noi, cei din conducerile Asociaþiei „Cultul
Eroilor”, autoritãþile locale ºi cele
centrale, pentru a þine vie flacãra
dragostei de þarã ºi de neamul din care
facem parte?

Colonel  (r)  Pavel Gheorghe:
Întrebarea nu este grea în sine, dar
rãspunsul nu poate fi decât unul
complex. Eu nu vã pot da decât propria
pãrere. S-o luãm pe rând:

Asociaþia „Cultul Eroilor” cu toate
structurile centrale ºi locale  am vãzut
cã au fãcut ºi fac eforturi extraordinare
pe linia aceasta, ºi ele sunt cu atât mai
lãudabile cu cât sunt realizate aproape

integral prin eforturi financiare proprii ºi
cu ajutorul unor sponsori cu mare simþire
patrioticã. Statul aproape cã lipseºte din
formula de susþinere.

Autoritãþile locale, cel puþin ce vãd
eu aici la Târgu-Ocna, au fãcut de multe
ori ceea ce trebuie, spre cinstea lor, ºi
au organizat sau susþinut dupã caz, mai
toate evenimentele legate de cinstirea
eroilor.

O bunã parte din preoþi se implicã
cu dãruire ºi dau evenimentelor la care
participã acea atmosferã de pioºenie atât
de necesarã unei bune trãiri a
recunoºtinþei ºi slavei veºnice ce trebuie
sã o dãm eroilor neamului.

ªcoala face ºi ea câte ceva, dar
eu vãd aici un spaþiu ºi un potenþial de
manifestare insuficient folosit. Instituþia
aceasta, fundamentalã pentru formarea
tinerilor noºtri, trebuie sã facã mai mult
ºi cred cã, dacã linia de sus ar fi în
sensul creºterii accentului pe formarea
unor caractere umane frumoase ºi
întregi, în care dragostea de þarã sã fie
la loc de cinste, am avea un tineret
care sã-ºi iubeascã mai mult þara, sã
preþuiascã trecutul ºi jertfa înaintaºilor,
în ciuda greutãþilor de care se va izbi
zi de zi.  Este vital ca dragostea de
þarã sã fie deasupra grijilor ºi greutãþilor
vieþii.

În privinþa autoritãþilor centrale, nu pot
sã înþeleg de ce existã atât de puþinã
preocupare pe linia aceasta. Vremurile
sunt cu adevãrat grele, nu poþi sã acoperi
îndestulãtor toate nevoile þãrii, dar a
sacrifica grija pentru eroii neamului este
pãgubos pe termen lung ºi condamnabil
pe de-a-ntregul. Îi rog, în calitatea mea
de cetãþean care a avut onoarea sã
ajungã pânã la gradul de colonel în
Armata Românã, sã aibã în mintea lor
cuvintele spuse de mareºalul Averescu
unor generali care-i propuneau mãsuri
pripite, insuficient fundamentate, uneori
greºite, citez „Numai generalii care fac
jertfe folositoare pãtrund în sufletul
maselor, în poezie ºi în legendã”. Cum
vor pãtrunde oare guvernanþii de ieri ºi
de azi în sufletele noastre, în poezie ºi
în ce fel de legende?

Colonel (r) Timofte Valerian:
Domnule colonel, vã mulþumesc ºi vã
doresc sãnãtate ºi putere pentru a
rãmâne o lungã perioadã de timp în acest
efort ce-l facem toþi cei care au pus
interesele þãrii mai presus de interesele
personale.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze!
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Divinitatea şi omenitatea Mântuitorului Hristos
sunt însuşiri datorită cărora credinţa noastră este
statornică şi profundă. Dar cu toate acestea sunt
unii care, deşi se consideră credincioşi, sunt reţinuţi
în a accepta sau chiar se îndoiesc de valoarea şi
autenticitatea minunilor Fiului lui Dumnezeu, deşi
El este Cel prin Care vine mântuirea neamului
omenesc.

Minunile lui Iisus Hristos sunt acte extraor-
dinare şi supranaturale a căror atestare istorică
este certă şi care nu au putut fi îndeplinite decât
numai prin puterea dumnezeiască.

Aceste minuni pot fi împărţite în trei categorii:
a) minuni săvârşite asupra naturii : potolirea

vântului iscat pe mare, pescuirea minunată,
prefacerea apei în vin la Nunta din Cana Galileii,
înmulţirea celor doi peşti şi a celor cinci pâini etc.;

b) minuni săvârşite asupra omului :
vindecarea demonizaţilor şi a bolnavilor, învierea
lui Lazăr, învierea fiicei lui Iair, vindecarea femeii
gârbove etc.;

c)  minuni săvârşite asupra Sa: Schimbarea
la Faţă, Învierea.

Contra primei categorii de minuni critica
raţionalistă obiectează că ele se reduc la simple
întâmplări naturale (potolirea furtunii, abundenţa
peştilor etc.) sau sunt simple iluzii ale mulţimii. La
fapte naturale s-ar putea reduce însă foarte puţine
dintre minunile evanghelice. Ar rămâne atunci
iluzia. Dar aceasta din urmă ar fi fost cu putinţă
acolo unde avem de-a face cu evenimentele în
cadru restrâns şi cu împrejurări prielnice:
obscuritatea unei camere, ca în cazurile de spiritism,
marea depărtare a obiectelor etc.

Dar aici avem de-a face cu fapte şi fenomene
incontestabile, pipăibile şi sensibile şi care nu pot fi
reduse la astfel de propoziţii şi cauze. Aceste minuni
au fost văzute de mulţi oameni şi, dacă iluzia era
posibilă la câţiva, nu era posibilă la toată lumea.
Iluzia nici nu e posibilă când ne gândim la minuni
ca prefacerea apei în vin sau înmulţirea pâinilor şi
a peştilor. În faţa foamei şi a setei, cerinţe fiziologice
de prim rang, iluzia nu şi-ar avea loc şi nici abilitatea
nimănui.

În privinţa minunilor făcute asupra omului, critica
raţionalistă caută să le reducă, de asemenea, la
cauze naturale. Posesiunile demonice erau
considerate doar cazuri de patologie nervoasă.
Vindecarea lor se vrea a  fi explicată, din punctul lor
de vedere, chiar dacă am elimina ignoranţa mulţimii,
pe căi naturale de sugestie, hipnoză, incantaţie sau
alte felurite procedee, pe care Iisus le recunoştea şi
le utiliza. În ceea ce priveşte aceste vindecări, e de
remarcat în primul rând faptul că iudeii, deşi
contemporani şi adversari ai lui Iisus, nu le tăgăduiau,
ci doar susţineau că „scoate demonii cu ajutorul
demonilor“. Nu poate fi vorba însă de vindecări prin
sugestie, datorate influenţei morale a lui Iisus sau a
puterii credinţei pe care El o cerea în cazuri de

Bucuria minunilor Mântuitorului
vindecare, deoarece în realitate aici avem de-a
face cu vindecări totale şi durabile, efectuate însă
imediat. Un exemplu în acest sens este cel al
paraliticului bolnav de 38 de ani care a fost capabil
să plece pe propriile picioare după minunea
Mântuitorului. „Ia-ţi patul şi umblă!“ sunt cuvintele
de încurajare, pe de o parte, iar pe de alta, drept
poruncă şi dovadă a puterii tămăduitoare,
nedeclarate însă în mod deschis sau direct. În
realitate, posibilitatea unei vindecări prin sugestie
este foarte limitată; ea cere un timp îndelungat, ca
şi credinţa care ajută la mântuire şi care este folosită
astăzi în tratarea bolilor, în genere, cum se face în
coueism (metodă de vindecare inaugurată de
medicul francez Coué prin care se punea accent
doar pe credinţa şi voinţa bolnavului de a se face
bine; succesele au dus la recunoaşterea acestei
metode a cărei nume a fost preluat de la autorul
care a propus-o şi a aplicat-o). Dar trebuie luat în
considerare aspectul esenţial: acela că vindecările
evanghelice aveau, au şi vor avea scop religios,
educativ şi moral. De fapt nici nu se putea vorbi de
vindecarea definitivă şi rapidă prin sugestie în cazul
orbului din naştere, a leproşilor sau învierea unui
om care murise. De asemenea aceste vindecări
nu se pot atribui unor mijloace naturale vinde-
cătoare, pe care le-ar fi folosit Iisus, cum este în
cazul ungerii cu tină a orbului sau atingerea cu
mâna. În realitate , efectul vindecării era
incomensurabil mai mare în comparaţie cu mijlocul
întrebuinţat. În plus, majoritatea vindecărilor s-au
făcut de la distanţă, aşa cum au fost vindecarea
fiicei cananeencei, a slugii sutaşului etc. Aşadar
minunile din Sfintele Evanghelii trebuie considerate
exact ceea ce sunt, adică MINUNI, deoarece orice
explicare naturală ajunge să fie tot insuficientă.

Adversarilor înrăiţi ai minunilor săvârşite de
către Iisus Hristos nu le rămâne decât o singură
variantă sau cale: tăgăduirea sau contestarea
realităţii lor istorice. Însă, în cazul acesta ar trebui
din punctul lor de vedere să se tăgăduiască înseşi
Sfintele Evanghelii care cuprind, în unicat,
prezentarea integrală a minunilor.

Ca să amintim partea de început a prezentării
noastre, trebuie precizat faptul că Mântuitorul Însuşi,
pentru a-Şi dovedi dumnezeirea, S-a referit concret
la minunile pe care El le-a înfăptuit, spunând:
„Lucrurile pe care Eu le fac, în numele Tatălui Meu,
acelea mărturisesc pentru Mine.“ (Ioan 10, 25)

Chiar Apostolii împreună cu ceilalţi apropiaţi
ai lui Iisus Hristos au rămas convinşi de realitatea
acestor minuni. Apostolul Petru spune că Iisus era
„(...) om adeverit de Dumnezeu, înaintea voastră
prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere
pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul
vostru, după cum prea bine ştiţi.“  (Faptele
Apostolilor 2, 22)

De remarcat este şi faptul că  minunile au fost
săvârşite pe cuprinsul Iudeei şi în faţa tuturor

oamenilor. Iar mărturisitori ai lor nu sunt numai
adepţii aşa-numiţi ignoranţi ai lui Iisus Hristos, cum
crede critica raţionalistă, ci şi oamenii culţi din
Iudeea, cum ar fi fariseul Nicodim, care spune:
„Învăţătorule, ştim că eşti venit de la Dumnezeu,
că nimeni nu poate face semnele pe care le faci
Tu, dacă Dumnezeu nu este cu el“. (Ioan 3, 2)

Deci şi fariseii înşişi, deşi erau adversari ai
Mântuitorului, nu tăgăduiau minunile, ci puterea
cu care le făcea, şi-I imputau faptul că nu respecta
Legea şi sâmbăta. Cunoscutul istoric al Iudaismului,
Iosif Flavius, scrie, de altfel despre Iisus în Activităţile
iudaice, numindu-L „om înţelept şi autorul multor
fapte minunate“.

Din punctul nostru de vedere, cei ce sunt
adversarii minunilor evanghelice nu s-au putut
bucura prin credinţă de accepţii legate de minuni.
Noi, ceilalţi, susţinem şi acceptăm cu bucurie
autenticitatea lor, prin dovada Sfintelor Evanghelii,
în care aceşti garanţi ai Mântuitorului, adică Sfinţii
Apostoli şi Evanghelişti, au lăsat scris tot adevărul
de care trebuie să ne bucurăm!

Contestatarii înverşunaţi au o ultimă obiecţie
motivând faptul că astfel de minuni se atribuie nu
numai lui Iisus, ci tuturor întemeietorilor de religii.
Astfel, un Zarathustra, un Mahomed, un Apollonius
din Tyanne sunt consideraţi că ar fi făcut minuni şi
ei. Concret aici răspundem cu următoarea
explicaţie: aceste pretinse minuni nu au niciun
martor ocular care să certifice respectivele susţineri,
ele sunt postume presupusului făptuitor. Cea mai
mare parte din minunile acestora sunt nedemne
de Dumnezeu şi nu servesc decât săvârşitorului.
Niciunul n-a putut da discipolilor puterea de a face
şi ei minuni, aşa cum a făcut Hristos. Niciunul dintre
cei care le-a raportat şi susţinut n-a putut să scrie
precum Sfântul Ioan Evanghelistul: „Ce era la
început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri,
ce am privit şi am pipăit cu mâinile noastre, cu
privire la Cuvântul Vieţii, aceea vă vestim şi vouă.“
(I Ioan 1, 1) Şi niciunul n-a săvârşit minunile care
încununează creştinismul prin măreţia lor şi prin
profunzimea spirituală pe care ne-o lasă în inimă:
învierea din morţi a multor oameni ce au meritat
acest dar minunat şi propria Sa Înviere, care este
minunea minunilor şi bucuria completă a
credinciosului creştin.

Duminică de duminică sărbătorim, în cadrul
Sfintei Liturghii, Învierea Fiului lui Dumnezeu, act
minunat şi superior tuturor celorlalte, care trebuie
să ne umple sufletele de lumină şi bucurie şi care
cu siguranţă ne oferă temelia şi garanţia trăiniciei
credinţei noastre.

Noi avem datoria morală ca această credinţă
a minunilor să o păstrăm curată, profundă şi de
nezdruncinat, întru obţinerea bucuriei propriei
noastre mântuiri.

Preot Cristian MAZILU
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„Voi sã rãmâneþi credincioºi în totul
Domnului Dumnezeului vostru, urmaþi-I
Lui, temeþi-vã de El, pãziþi-I poruncile,
ascultaþi-L, slujiþi-L ºi vã lipiþi de El.(...)
Sã nu se gãseascã la voi, printre voi, de
aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin
foc, nici prezicãtor sau ghicitor, sau
vrãjitor, sau fermecãtor. Nici
descântãtor, nici chemãtor de duhuri,
nici mag, nici de cei ce grãiesc cu
morþii... cãci uriciune este înaintea
Domnului tot cel ce face acestea, ºi
pentru aceastã urâciune îi izgoneºte
Domnul Dumnezeul tãu de la faþa Sa.”
(Deut 18, 10-12, 20; 13, 6-11)

Porunca de mai sus a dat-o
Dumnezeu, acum câteva mii de ani, prin
Moise, poporului Israel, în preajma intrãrii
în Þara Fãgãduinþei, întrucât în cuprinsul
ºi în jurul acestei þãri pãgânii care se
închinau idolilor ºi aveau vrãjitori în loc de
preoþi se îndeletniceau cu acele obiceiuri
pãgâne enumerate, precum ºi cu altele...

„Poporul ales – ºi, mai ales dupã
propovãduirea Mântuitorului ºi a
Apostolilor, neamul cel creºtinesc – a
lepãdat, treptat, tot mai multe din

OBICEIURILE PÃGÂNEªTI ALE ZILELOR NOASTRE (I)
obiceiurile pãgâneºti amintite mai sus sau
de felul acelora. Dar unii nu le-au lepãdat
cu totul încã nici pânã astãzi. Chiar ºi în
zilele noastre (...), la câteva mii de ani de
dupã ce Domnul a pus poruncã straºnicã
împotriva obiceiurilor pãgâneºti ºi
diavoleºti a tot felul de farmece,
descântece ºi vrãjitorii, încã mai întâlnim
creºtini care mai dau crezare sau mai
folosesc asemenea obiceiuri pãgâne”
(P.S. Valerian Zaharia, „Buruieni crescute
la umbra Bisericii – Vedenii, proorocii ºi
epistole neadevãrate. Urâciunea vrãjitoriilor
ºi a obiceiurilor pãgâneºti”, p. 13-14).

Ce-i mare lucru ghicitul în cafea sau
altceva?... ne amuzãm… sau credinþa în
noroc sau altele? E doar o superstiþie
nevinovatã, spunem noi... Greºit! Complet
greºit!

„Neºtiinþa este maica tuturor
relelor” (Sf. Marcu Ascetul) ºi, alãturi de
uitare ºi nepãsare, una din armele
diavolului.

„Necredinþa, e sursa credinþei în
farmece ºi superstiþii”. Farmecele ºi
superstiþiile „Îl exclud pe Dumnezeul cel
Viu din viaþa credincioºilor, aducând în loc

spaima ghinionului, a nenorocului, a
tragediilor iminente sau a atitudinilor ce
robesc fiinþa umanã unor precepte naive”
(drd. Grigore Meºteroaie, ziarul „Lumina!”).

Necunoscând bine cele cereºti ºi
pãmânteºti, unii oameni nãdãjduiesc cã,
prin câteva vorbe sau semne, vor scãpa
din nevoi ºi necazuri.

Oricum s-ar numi ele, aceste obiceiuri
pãgâneºti întâlnite la tot pasul, în legãturã
cu naºterea ºi botezul, cu nunta ºi
înmormântarea, cu munca, cu dragostea,
mãritatul, ursitul de bine sau de rãu,
vindecarea bolilor, alungarea furtunii etc.,
sunt primejdioase pentru suflet.

Subiectul este foarte vast ºi de aceea
ne vom rezuma doar la enumerarea unora
dintre ele... spre ºtiinþã.

Astfel, unii citesc în stele, alþii
descântã pe cei bolnavi, alþii ghicesc în
cafea, cãrþi de joc, în zodii, planete sau
papagali, alþii tâlcuiesc visele, alþii poartã
buruieni sau aþe sã nu se deoache; unii
cred cã le va merge rãu dacã le iese cineva
cu golul dinainte, sau vreun preot
sau vreo pisicã, sau dacã pleacã
cu stângul, sau dacã varsã sarea

Presb. Aurelia GENES

Prin purtarea de grijã a
Preacuviosului pãrinte Claudiu
Constantin Panþiru, stareþul Mânãstirii
Cireºoaia „Cuviosul Eftimie cel Mare“,
în aceastã varã s-au finalizat lucrãrile
la monumentul închinat Vânãtorilor de
munte din incinta mânãstirii noastre.

Monumentul are fundaþie de beton
cu fier armat de 1,5 metri, un soclu de
65 centimetri ºi o înãlþime de 2 metri,
având pe soclu trei cruci fãcute din piatrã
de Cireºoaia, cele trei cruci semnificând
cele trei provincii româneºti: Moldova,
Transilvania ºi Þara Româneascã.

La baza monumentului, pe o placã
de marmurã albã, stã scris spre îndemn
generaþiilor viitoare urmãtorul text: «În
amintirea ºi pomenirea veºnicã a jertfei
ostaºilor Batalionului „Vânãtori de

Monumentul «Vânãtorilor de munte»
din incinta mânãstirii Cireºoaia

„Cuviosul Eftimie cel Mare“
Munte“ care au cãzut eroic apãrând
Dealul Cireºoaia în anul de foc 1917 al
Primului Rãzboi Mondial».

Preacuviosul pãrinte stareþ Claudiu
Constantin Panþiru a înaintat mai multe
memorii pentru a încadra acest
monument cu douã piese de artilerie,
dar pânã acum încã nu a primit un
rãspuns de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale, de la Asociaþia Naþionalã
«Cultul Eroilor» sau de la Oficiul
Naþional pentru Cultul Eroilor.

Facã Bunul Dumnezeu parte
ostaºilor români pentru eroismul lor, dar
ºi ostenitorilor care, spre aducere-
aminte, au ridicat acest monument spre
cinstirea jertfei ºi spre veºnicã pomenire
a ostaºilor cãzuþi în luptele de la
Cireºoaia în anul 1917. Prof. Valeriu Ciubotaru
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ºi piperul, sau sparg vreo
oglindã... sau anumite numere
sunt cu ghinion... sau anumite

zile... La þarã se þin „joile verzi”... º.a.
P.S.Valerian Zaharia, în cartea sa

pomenitã mai sus, enumerã ºi  alte
obiceiuri pãgâneºti:

- chiromanþia  (mincinoasa ghicire
în palmã)

- oniromanþia  (tâlcuirea viselor) –
vezi articolul „Credinþa în vise ne
îndepãrteazã de realitate ºi de
Dumnezeu ”, D. Manolache, din ziarul
„Lumina” (15 mai 2010). În Cartea lui Isus
Sirah se aratã cã cel ce crede în vise
aleargã dupã vânt ºi „Cã pe mulþi i-au
înºelat visurile ºi au cãzut cei ce au
nãdãjduit într-însele” (34, 1-7). „Credinþa
în vise este socotitã superstiþie, întocmai
ca ºi ghicitoria ºi vrãjitoria (...). Biserica
apostolicã (...) le opreºte cu desãvârºire”
(Vãmile vãzduhului, vol. I, p. 613).

- vrãjitoria (cuprinde tot felul de
farmece, descântece, faceri ºi desfaceri)

- necromanþia (aflarea sorþii cu
ajutorul unor mãdulare, oase sau obiecte
ale unor oameni morþi)

- astrologia  (citirea în stele a sorþii
omului)

- spiritismul (chemarea duhurilor
celor rãposaþi spre aflarea viitorului)

- hipnotismul (prin care se scufundã
cineva într-un fel de somn, pentru ca
astfel, prin gura celui adormit, sã se afle
anumite taine)

- telepatia (vederea de la distanþã)
„În afarã de faptul cã toate acestea

sunt niºte înºelãtorii (...), sunt osândite
de Dumnezeu ca obiceiuri pãgâneºti,
iar cel ce se ocupã cu ele capãtã
blestem  din partea lui Dumnezeu (...) tot
aºa ºi cel care aleargã la vrãjitor” (P.S.
Valerian Zaharia, „Buruieni crescute la
umbra Bisericii”, p. 21-22).

Referitor la vrãjitoriile ºi obiceiurile
pãgâneºti în umbra Bisericii, P.S. Sa ne dã
un prim exemplu, începând de la naºterea
omului – cum ar fi banul de aur sau argint
pus în scãldãtoarea nou-nãscutului.

ªi, într-adevãr, nu numai bani se pun,
ci ºi tot felul de lucruri spre a „meni”
pruncului tot felul de calitãþi ºi daruri în
viaþã... De asemenea, la un an, i se înºirã
pruncului tot felul de lucruri, ºi, în funcþie
de ce îºi alege, se ghiceºte ce aptitudini
va avea... („masa ursitorilor”).

„La fel, la umbra Bisericii (...) s-a mai
strecurat, din apus, ºi obiceiul aºa
numitului „ lanþ al Sfântului Anton”,
adicã ºirul acela de 9 sau 13 scrisori
trimise altora, vreme de 9 sau 13 zile, ca
sã capeþi pe urmã o mare bucurie. ªi
cumva, de nu faci asta, sã fii sigur – spun

fãuritorii mincinoºi ai lanþului – o mare
nenorocire þi se va întâmpla.” (p. 29).

La nuntã se frânge miresei o turtã
pe cap, „fiindcã aºa este bine”, spune
superstiþia.

„În timpul oficierii cununiei, unele
mirese îºi calcã soþii pe picior, „fiindcã
aºa este bine” – zic ele – ca sã asculte
bãrbatul de nevastã, deci, invers de cum
este firesc, nesocotind ºi cãlcând porunca
lui Dumnezeu, ca îngerii revoltaþi ce au
cãzut din cer, ca Eva ºi Adam în Rai, dupã
care au fost canonisiþi ºi izgoniþi din locul
fericirilor... cufundându-se astfel ºi ele
(miresele) în neascultare ºi osândã!”
(„Vãmile vãzduhului, vol. I, p. 682).

Cu prilejul înmormântãrii, superstiþiile
abundã. Printre altele, amintim:

Nu trebuie sã se mãture în casã
când este un mort în apropiere, „fiindcã
nu este bine”.

Banii ce se aruncã pe mort, înainte
de închiderea coºciugului sunt o
superstiþie prin care se spune cã mortul
îºi rãscumpãrã trecerea prin cele 24 de
vãmi ale vãzduhului (idem, p. 683).

Ruperea legãturii de la picioarele
mortului („este în legãturã cu vieþuirea
subpãmânteanã a mortului, care n-ar putea
merge cu picioarele legate”).

Aruncarea de pãmânt peste
coºciug, cu rostirea cuvintelor „sã-i fie
þãrâna uºoarã”. Este un obicei ce se
pãstreazã de la romani care aveau credinþa
superstiþioasã cã morþii vieþuiesc sub
pãmânt (p. 684 ºi 691). În ritualul
înmormântãrii  creºtine preotul ia þãrânã cu
lopata ºi o aruncã cruciº pe trup, zicând:
„Al Domnului este pãmântul ºi plinirea lui,
lumea ºi cei ce locuiesc într-însa”.

„Cocoºul cu gãina care se dau
peste groapã de pomanã sunt moºtenire
pãgânã, socotindu-se cã prin cântatul
cocoºului, care vesteºte orele timpului,
se izgonesc spiritele rele” (p. 684)

Alte obiceiuri pãgâneºti în Bisericã:
punerea pe icoane de mãrgele,
salbe, lãnþiºoare ºi alte zorzoane.
Idolatrii puneau felurite zorzoane pe
idolii lor. Cei ce poartã pelin la Rusalii
cu credinþa deºartã de a nu-i vãtãma
Rusaliile, asemenea ºi cei ce ung toate
intrãrile casei cu usturoi în noaptea spre
Sf. Andrei cu gândul superstiþios de a
scãpa de strigoi, pãcãtuiesc greu. (p.
671).

Unele superstiþii au ca scop pornirea
ploilor: „Paparudele „Fierãritul” ºi
„Caloianul” (Vãmile vãzduhului, vol. I,
p. 686), în loc de a merge la bisericã, la
rugãciuni...

De asemeni, cine ia mana grâului,
ori din vin, ori din pâine, lapte ori

dintr-altceva, „acesta iatã ºtie lucrul
dracului.” (p. 629).

Felurite întâmplãri: strãnutat,
sughiþat, clãtirea ochiului stâng sau
drept, mâncãrimea nasului, a palmei-
drepte sau stângi º.a. sunt de
asemenea superstiþii pãgâne... (p. 674).

Prezicerea viitorului se fãcea în
diferite feluri: ghicitul în cãrþi, în ghioc,
bobi, papagali, ºoareci, stele, palme,
necromanþie, spiritism etc.

Ghicirea cu paharul. Aflãm în
cartea Facerii (44, 5) cã la egiptenii pãgâni
chiar faraonul lor se îndeletnicea cu aºa
ceva: „Pentru ce aþi furat cupa din care
bea stãpânul meu ºi din care le ghiceºte?”
(P.S. Valerian Zaharia, p. 41).

Aruncarea în sus a banului sau a
cãrþilor de joc aveau aceeaºi menire –
de a ghici ceva...

Alte preziceri ce trebuiesc combãtute:
cântecul cucului, al cucuvelei, urletul
câinilor... cântecul cocoºului în pragul
casei, al pupezei º.a. Credinþe aberante
sunt ºi cele în „Strigoi”, „Moroi”,
„Vârcolaci”, „Pricolici”, „Stafii”
(„Vãmile vãzduhului, vol. I, p. 663-665).

Un alt obicei pãgân este prezicerea
dupã zodii, planete sau  stele, precum
ºi credinþa în noroc ºi destin despre care
vom încerca sã vorbim cu urmãtorul prilej.

Biserica a luptat ºi luptã mult
pentru nimicirea superstiþiilor în
popor. „Milioane de Martiri din toate
cetele Sfinþilor sunt mãrturii veºnic
veritabile despre aceasta.” (p. 690).

Pedepsele  pentru cei care
abando-neazã dreapta credinþã
creºtineascã ºi îmbrãþiºeazã credinþele
drãceºti cu slujbele lor sunt grele,
precum  este ºi pãcatul lor.

„Oricât de greu ar fi pãcatul pe care
l-am sãvârºit cumva – cu voie sau fãrã
voie, cu lucrul, cu cuvântul sau cu
gândul, cu ºtiinþa sau cu neºtiinþa –
pãcatul acesta ni-l iartã Bunul ºi
Milostivul Dumnezeu, dacã ne
întoarcem la El cu adevãratã pocãinþã,
dacã ne plângem pãcatul din adâncul
inimii, dacã fãgãduim lui Dumnezeu ºi
ne stãpânim sã nu ne mai lãsãm în
plasa ºi gheara pãcatului” (P.S. Valerian
Zaharia, p. 56).

Sã ne mãrturisim dar, sã plinim
canonul duhovnicului, sã ne împãrtãºim
ºi sã nu mai greºim...

Fiind Postul Crãciunului, avem acum
aceastã ocazie, pe care sã n-o pierdem...

În speranþa cã Bunul Dumnezeu ne
va auzi rugãciunile noastre de pocãinþã
ºi cererile noastre spre folos duhovnicesc,
vã dorim „SÃRBÃTORI  FERICITE ªI LA
MULÞI ANI!”
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EDUCAÞIA SEXUALÃ ÎNTRE NECESITATE ªI EªEC
Revoluþia sexualã din ultimele decenii

pune toate categoriile de vârstã, dar mai
ales pe cei tineri în faþa unui asalt fãrã
precedent. Din toate colþurile, vitrinele,
ecranele ºi trotuarele, chipul dezvãluit ºi
agresiv al desfrâului provoacã la atitudine.
Exponenþii educaþiei sexuale susþin cã
adolescenþii care cunosc date despre
sexualitate sunt capabili sã manifeste
atitudini corecte faþã de aceste provocãri.
Experienþa din statele occidentale a
dovedit tocmai contrariul: beneficiarii
educaþiei sexuale au devenit tot mai
afectaþi. Modul în care s-a fãcut în aceste
zone educaþia sexualã nu a favorizat
atitudini exemplare.

Ruptã de rost, plãcerea este
vãtãmãtoare ºi absurdã

- Era de aºteptat, religia este
împotriva educaþie sexuale! – va spune
cineva.

- Nu suntem împotriva acestei
educaþii, ci am vrea sã denunþãm punctele
slabe care compromit acest demers.

- Care sunt aceste puncte slabe?
- În primul rând nu am gãsit nicãieri

precizatã legãtura intrinsecã dintre
plãcerea sexualã ºi rostul funcþiei
sexuale. Dimpotrivã, plãcerea este
prezentatã ca fiind ruptã de rost. Plãcerea
este prezentatã ca scop în sine. Fãrã a
apela la morala creºtinã, orice observator
onest poate sã constate cã în viaþã
plãcerea este unitã cu rostul, pentru ca
rostul sau sensul sã se împlineascã mai
uºor. De exemplu: existã plãcerea
gustului pentru ca omul sã se hrãneascã,
existã plãcerea odihnei pentru ca omul
sã-ºi refacã puterea fizicã. Ne amintim
cu dispreþ ºi dezgust de orgiile antice în
care sclavii lãcomiei îºi goleau prin
vomitare stomacul pentru a-ºi împlini cu
nesaþ plãcerea gustului, plãcerea de a
mânca din nou. Nu excludem plãcerea,
dar nici nu o pustiim de rost, pentru cã
nu avem numai simþuri ci ºi raþiune.

Pedofilia, adulterul, avortul, por-
nografia, incestul, violul ºi toate devierile
de acest fel sunt posibile pentru cã unii
au rupt plãcerea sexualã de raþiunea
funcþiei sexuale. Ca ºi în orgiile antice de
care am amintit, numai hãmesiþii ºi lacomii
fac aceastã rupturã ontologicã.

Funcþia sexualã este un instinct, iar
acesta ca orice instinct trebuie controlat,
strunit ºi valorificat în vederea unui scop
precis. Chiar ºi la animale instinctul are
un rost precis. Oare noi oamenii ne vom
coborâm sub acest nivel?

Stimaþi pãrinþi, onoraþi formatori de
caractere, dragi adolescenþi, funcþia
sexualã se desfãºoarã constructiv ºi
benefic numai între soþii care s-au fãgãduit
reciproc pentru toatã viaþa. Numai între
ei acest dat al vieþii omeneºti îºi
împlineºte rostul: încununarea iubirii
responsabile, echilibru emoþional,
integritate eticã ºi naºterea de prunci.
Numai în relaþia dintre soþi viaþa sexualã
împleteºte organic ºi armonios plãcerea
cu rostul. Viaþa sexualã ruptã de sensul
funcþiei sexuale devine o puternicã fiarã
sãlbaticã ce rupe, sfâºie, striveºte fãrã
cruþare ºi în multe cazuri chiar ºi ucide.
Credeþi cã exagerez? Deschideþi ziarele,
uitaþi-vã la ºtiri ºi vã veþi convinge.

 Încã nu s-a inventat
vreun anticoncepþional care

sã despartã viaþa sexualã
de consecinþele ei

În al doilea rând în foarte multe cazuri
educaþia sexualã se limiteazã la
expunerea setului de mijloace anticon-
cepþionale. Pe pereþii spitalelor, în reviste,
poate ºi la orele de dirigenþie adolescenþii
aflã cum pot folosi tot felul de instrumente
pentru „a se proteja”. Cei mai mulþi care
promoveazã aceastã educaþie pierd din
vedere un element esenþial: chiar cel mai
primitiv act sexual nu poate fi limitat la
dimensiunea biologicã.

Dacã educatorii ar avea o percepere
cuprinzãtoare a realitãþii ar spune ºi ar
argumenta cât mai clar cã relaþiile
sexuale au consecinþe decisive în multiple
planuri. Este adevãrat cã în materialele
cercetate se afirmã cã relaþiile sexuale
au consecinþe în multiple planuri: biologic,
psihic, emoþional, etic, social, spiritual.
Dar instrumentele de protejare pe care le
pune la dispoziþie medicina abia de
rezolvã cu un risc al eºecului destul de
mare evitarea sarcinii ºi a bolilor. Despre
celelalte consecinþe aproape cã nu se
aminteºte nimic.

A reduce sexualitatea de dimen-
siunea ei biologicã este diletanþã ºi
ignoranþã. ªi, din pãcate, cu aceastã
înþelegere unilateralã se prezintã de multe
ori educatorii în faþa adolescenþilor. Încã
nu s-a inventat pânã acum vreun
prezervativ care sã despartã plãcerea de
urmãrile ei neplãcute.

Existã o lege universalã care strigã
solemn ºi sentenþios la urechile tuturor
ºi la rãspântiile drumurilor: Nu-i posibil
sã desparþi faptele de consecinþele lor;

încã nu s-a descoperit pânã acum vreo
metodã de prevenire care sã despartã
cauza de efect. Plãcerea sexualã este o
momealã care atrage dupã sine multe
consecinþe. Puþini au perspicacitatea sã
facã legãtura dintre împlinirea plãcerii ºi
urmãrile ei în temenii relaþiei strânse cauzã
– efect.

Eu pun o întrebare simplã: care
mijloace contraceptive evitã depresiile,
neglijenþa, indisciplina ºi sentimentul
lipsei de sens în viaþa tinerilor care pânã
la cãsãtorie au tot felul de aventuri? Chiar
dacã nu se consumã relaþia trupeascã,
dacã o pereche se desparte dupã câteva
luni de prietenie, aceastã rupere implicã
suferinþã, consum ºi uzurã psihicã. Dar
dacã se consumã între ei ºi relaþia
trupeascã, suferinþa este cu mult mai
mare. Cunoaºtem cu toþii cã pânã a
ajunge la cãsãtorie, o persoanã are mai
multe prietenii. Unii trebuie sã facã eforturi
mari pentru a le numãra. Dacã în toate
aceste relaþii tinerii pot avea relaþii sexuale,
„numai sã aibã grijã sã evite sarcina”, cine
poate anticipa uzura psihicã, plictiseala,
relativizarea fidelitãþii conjugale cu care
aceºtia vor intra în viaþa de familie? Oare
chiar trebuie demonstraþie meticuloasã ca
sã înþelegi cã muºcând cu poftã dintr-o
cruzãturã rãmâi cu gura amarã?

Tinerii intrã
în viaþa de familie

cu toatã moºtenirea trecutului

În al treilea rând: doar tangenþial ºi
indirect se spune cã între viaþa dinaintea
cãsãtoriei ºi cea de dupã cãsãtorie este
un raport de continuitate. Cãsãtoria nu
rupe în mod magic viaþa în douã pãrþi. O
tinereþe aventurierã cu viaþã intimã
dezordonatã, rosteºte o sentinþã
nemiloasã vieþii de familie. Numai o
convertire realã poate rupe aceastã
continuitate, dar acestea sunt excepþii cu
totul izolate.

Iubiþi adolescenþi, aºa-i cã înþelegem
de ce un numãr îngrijorãtor de soþi
cãsãtoriþi ajung în scurt timp la tribunal?
Iubiþi formatori, aþi spus vreo datã celor
educaþi cã un bãrbat care ºi-a sacrificat
virilitatea ºi tinereþea în aventuri ºi plãceri
senzuale nu va putea sã ofere soþiei ºi
eventualilor copii integritatea iubirii ºi a
dãruirii? Priviþi câte familii se destramã!
Oare chiar nu înþelegem cã veºnica
„nepotrivire de caracter” este
un pretext fals care explicã
ieftin ºi superficial divorþul.

Prof. Vasilicã NICA
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Viaþa de familie îºi trage seva din
rãdãcinile copilãriei ºi ale
adolescenþei. „O, tineri! Dacã aþi

ºti voi unde vã duc aceste amoruri
nesocotite, poate aþi fi mai scumpi cu
risipirea iluziilor tinereþii voastre....Ce
culegeþi voi din toate sacrificiile pe care
le faceþi?... În locul iubirii, trãdarea, în
locul fericirii, disperarea care slãbeºte ºi
dãrâmã energia facultãþilor voastre ºi, ce
e mai rãu, pierderea iluziilor care aduce
cu sine scepticismul...- pãrintele
tulburãrii care aduce cu sine sinuciderea ”
(Nicolae Filimon, Ciocoii vechi ºi noi,
Steaua Nordului, Constanþa, 2007, p. 71).
Am fãcut apel la o carte de o circulaþie
mai largã pe care o citesc toþi liceenii la
literatura românã. Stimaþi educatori, de
ce nu faceþi apel la valorile clasice atunci
când vorbiþi de educaþia sexualã? La Biblie
nu facem apel, fiindcã ea este pentru voi
o carte depãºitã, dar chiar tot ce nu se
potriveºte cu „noua gândire” este perimat?

Dacã am avea intuiþia, înþelepciunea
ºi capacitatea de a trage cu ochii minþii
cortina seducãtoare a reclamelor
erotizate, a filmelor de dragoste, a
pornografiei, a aventurilor amoroase, a
distracþiilor în care lascivitatea ºi dezmãþul
sunt în plinã desfãºurare, am descoperi
dincolo de ea prunci sfârtecaþi de
chiuretele medicilor, un fluviu morbid de
sânge care cere rãzbunare, familii
destrãmate, vieþi deghizate, copii pãrãsiþi,
tineri deprimaþi care îºi cautã echilibru
psihic la cabinetele de psihologie ºi un
întreg potop de amãrãciuni. Pânã acum
nu s-a descoperit vreun „prezervativ” care
sã disocieze „libertatea” sexualã de
aceste consecinþe. Iar dacã am putea
privi dincolo de cortina cernitã ºi simplã

a vieþii curate, a disciplinei interioare, a
stãpânirii de sine, a cumpãtãrii, am vedea
dincolo de ea seninul întins peste cerul
minþii, aºezarea imperialã a inimii ºi
frumuseþea unei tinereþi limpezi.

Când eram mici ne miram de fudulia
ºi prostia pe care le avea „fata babei” ºi
admiram simplitatea ºi înþelepciunea pe
care le avea „fata moºneagului”. Prima a
ales lada cea mare ºi frumoasã, a doua
a ales-o pe cea mai micã ºi mai simplã.
Prima s-a înºelat amarnic, a doua s-a
îmbogãþit. Astãzi vãd cã aceastã poveste
este în plinã desfãºurare. Cei lacomi ºi
ahtiaþi care vor cu orice preþ sã guste din
senzualitãþile promiþãtoare, din apa-
renþele imediate care iau cu asalt
mincinos chipul tinereþii, sunt siliþi sã facã
mai curând sau mai târziu experienþa
iluziei. Iar cei care, având simþ selectiv,
aleg cu simplitate ºi superioritate calea
mai grea a înfrânãrii, gustã din roadele ei
dulci. Desigur cã aceastã alegere nu o
poate face omul numai prin propriile sale
puteri, aceastã reuºitã este dusã la capãt
numai prin ajutorul care vine de sus. Fãrã
ajutorul lui Dumnezeu aceastã opþiune nu
numai cã nu poate fi fãcutã ºi dusã la
capãt, dar nici nu este doritã cu toate
argumentele raþionale ºi supraraþionale pe
care le putem invoca în favoarea ei.

Fiul care furã cadoul
dovedeºte josnicie

ºi primitivism
- ªi ce! tinerii nu au voie sã se

cunoascã? – va spune cineva.
- Nu am spus asta. Cunoaºterea ºi

prietenia nu implicã obligatoriu ºi viaþã
sexualã. În cazuri extrem de rare existã

incompatibilitate trupeascã, nepotrivirea
este de naturã psihicã, moralã ºi educativã.
Iar pentru a se proba aceste potriviri nu
este nevoie câtuºi de puþin de viaþã
sexualã. Fiul care furã cadoul de la pãrinþi
pentru cã nu mai are rãbdare sã-l
primeascã în ziua onomasticii dã dovadã
de josnicie ºi primitivism. Aceastã aviditate
ºi nerãbdare întristeazã pe pãrinþi ºi chiar
compromite sãrbãtoarea lui. Iar dacã are
rãbdare ºi aºteaptã momentul festiv se
bucurã, ºi el, ºi pãrinþii, ºi toþi câþi vin la
sãrbãtoare. Voi, care rãpiþi darul cu
nerãbdarea ºi neînfrânarea voastrã, ce o
sã mai primiþi de la întristatul Pãrinte când
va veni ziua fericirii voastre?  Dar, oare, va
mai veni El la aceastã sãrbãtoare?

Voi cei care aþi fãcut din latura
sexualã a fiinþei dumnezeul vostru, oare
chiar nu vã spune nimic neamul feciorelnic
al sfinþilor care, scârbit de dorinþele
voastre robite de voluptate, au ales sã
trãiascã în abstinenþã sexualã toatã viaþa?
Replica lor este tãcutã, dar chiar nu
înþelegeþi cã aceastã tãcere strigã mai
grav ºi mai puternic decât tunetele?

Pe arena lumii se desfãºoarã un
rãzboi nãprasnic: tupeul sugrumã sfiala,
dansul brut dictat de muzica agresivã
alungã cu sãlbãticie tandreþea, frenezia
senzualã izgoneºte fiorul poetic, curajul
nu mai împarte frãþeºte cu ruºinea,
stridentul ºi artificialul ºterge de pe
chipurile oamenilor naturaleþea ºi decenþa,
iar pofta ucide dragostea. La capãtul
acestui rãzboi oamenii vor rãmâne numai
cu numele iubirii ca ºi cu un fagure fãrã
miere, ca ºi cu o nucã fãrã miez.

Dragi cititori, dacã vã este milã de
lumea în care trãiþi, scutiþi-o mãcar de
mizeria ºi desfrâul vostru!

grijeşte de desfătarea trupului (Sf. Antonie
cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993, p. 41).

Cei desfrânaţi se silesc să arate pe
ceilalţi toţi mai răi decât dânşii, socotind
să vâneze pe seama lor nevinovăţia, din
pricina mulţimii relelor (Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 17) .

Căci cu orice fel de hrană de se va
umplea pântecele, naşte sămânţa
desfrânării; asemenea nu numai aburii vinului
fac mintea să se îmbete, ci şi săturarea de
apă, precum şi prisosul a orice fel de hrană
o moleşeşte şi o face somnoroasă. În
Sodoma nu aburii vinului, sau ai bucatelor
felurite au adus prăpădul, ci îmbuibarea cu
pâine, cum zice Proorocul (Casian Romanul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 133).

Sufletul nesocotit, măcar că e
nemuritor şi stăpân peste trup, slujeşte
trupului prin plăceri, pentru că nu a înţeles
că desfătarea trupului este vătămare
sufletului. Fiind nesimţitor şi nebun, se

Chiar dacă ţi se pare că eşti cu
Dumnezeu, păzeşte-te de dracul curviei,
căci este foarte înşelător şi cât se poate de
pizmaş şi vrea să fie mai iute şi mai ager ca
mişcarea şi trezirea minţii tale, ca să o
desfacă şi de Dumnezeu, când Îi stă înainte
cu evlavie şi frică (Evagrie Monahul, Filocalia
I, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993, p. 117-118).

Este cu neputinţă ca cel ce şi-a săturat
stomacul să se poaă lupta în cuget cu dracul
curviei. Iată de ce lupta noastră cea dintâi
trebuie să ne fie înfrânarea stomacului şi
supunearea trupului nu numai prin post, ci
şi prin priveghere, osteneală şi citiri; apoi
aducerea inimii la frica de iad şi la dorul după
împărăţia cerurilor (Casian Romanul, Filocalia
I, Ed. Harisma, Bucureşti, p. 134).

DESPRE  DESFRÂNARE, ÎN FILOCALIE
Căci aşa cum mai marele bucătarilor

din Babilon a dărâmat zidurile Ieru-
salimului, adică ale sufletului paşnic,
trăgându-l cu meşteşugul bucătăriei spre
plăcerile trupului, tot aşa pâinea de orz a
Israeliţilor, rostogolindu-se, a răsturnat
corturile Madianiţ i lor. Fiindcă  hrana
sărăcăcioasă, rostogolindu-se şi înain-
tând mult, risipeşte patimile curviei. Căci
Madianiţii poartă simbol patimilor curviei,
fiindcă ei sunt cei ce au adus desfrânările
în Israel şi au amăgit mare mulţime dintre
tineri. Şi foarte potrivit zice Scriptura că
Madianiţii aveau corturi, iar Ierusalimul
zid, căci toate cele ce înconjoară virtutea
sunt întărite şi sigure, iar cele ce susţin
păcatul sunt formă  ş i  cort ,  nedeo-
sebindu-se  întru nimic de nălucire (Nil
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993, p. 256) .
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Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

1 din 4 furturi din locuinţe are loc ca
urmare a ignoranţei sau a neglijenţei
proprietarilor.

Informează-te!
Un om prevenit este un om salvat!

RECOMANDĂRI PENTRU
SIGURANŢA IMOBILULUI

Dacă:
– montaţi o yală la uşa scării;
– asiguraţi corespunzător uşile de la

subsol, terasă sau intrări suplimentare;
– geamurile uşilor de acces în scări sunt

protejate cu grilaje;
– la intrările în holurile blocurilor sau pe

paliere există o lumină permanentă;
– instalaţi un interfon;
– tablourile electrice de pe paliere au

un sistem de închidere sigur;
– dispozitivul de amortizare montat pe

uşă asigură o închidere completă a acesteia;
– apelaţi la firme specializate în paza

imobilelor.
REDUCEŢI POSIBILITĂŢILE

INFRACTORILOR DE A AJUNGE
LA LOCUINŢA DUMNEAVOASTRĂ!

Ponturi pentru derutarea
infractorilor

– când părăsiţi locuinţa pe timpul nopţii
lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în
funcţiune;

– în cazul absenţelor îndelungate de la
domiciliu, rugaţi o persoană de încredere să
procedeze astfel încât să nu se simtă lipsa
dumneavoastră: geamuri deschise, ridicarea
corespondenţei etc.;

– montaţ i la vedere plăcuţe de
atenţionare cu privire la existenţa unui câine sau
a unui sistem de monitorizare video;

– mesajul de pe robotul telefonic să
inducă ideea că este cineva acasă, dar nu poate
răspunde pentru moment;

– achiziţionaţi întrerupătoare care, la
diverse intervale de timp, aprind şi sting automat
lumina;

Un plus de siguranþã
O campanie de prevenire a furturilor din locuinþe susþinutã de

Poliþia Românã ºi Asociaþia Românã pentru tehnica de Securitate
– nu uita că aliaţii tăi sunt lumina, zgomotul

şi timpul.

PENTRU SIGURANŢA
DUMNEAVOASTRĂ:

1. Nu permiteţ i accesul în casă
persoanelor necunoscute care vă oferă diverse
produse sau promoţii atrăgătoare. Hoţii folosesc
de multe ori acest truc;

2. Dacă la uşa dumneavoastră se
prezintă persoane care se recomandă de la
diverse instituţii (primărie, cablu TV, gaze,
telefonie etc.), nu le permiteţi accesul în locuinţă
până nu verificaţi fie la administrator dacă a fost
solicitat serviciul acestora, fie telefonic la instituţia
unde pretind că lucrează.

UTIL PENTRU LINIŞTEA FAMILIEI
DUMNEAVOASTRĂ:

Montarea unui:
– interfon la uşa de acces în curtea casei

/ blocului vă atenţionează cu privire la identitatea
vizitatorului;

– sistem de alarmă conectat la
dispeceratul unei firme de pază şi protecţie
asigură o reacţie rapidă a reprezentanţilor
acesteia şi reţinerea infractorilor;

– dispozitiv de supraveghere video a
perimetrului locuinţei descurajează potenţialii hoţi;

– sistem de iluminare cu senzori de
mişcare, în curtea casei sau pe holul blocului, vă
indică prezenţa unor persoane străine.

Mai mult decât atât:
– instituirea unui sistem de

supraveghere a vecinătăţii;
– angajarea unor persoane specializate

care să asigure permanent pază;
– montarea de obloane la toate

ferestrele;
– prezenţa unui câine;
– asigurarea, pe timpul nopţii, a unei

iluminări corespunzătoare a curţii,

constituie măsuri eficiente de reducere
a riscului victimal.

ACCESUL INTERZIS
INFRACTORILOR

Conform cercetărilor realizate de către Poliţia
Română, multe dintre spargerile de locuinţe au
loc ca urmare a ignorării unor minime măsuri de
precauţie din partea locatarilor.

Recomandările noastre se axează pe
soluţiile de securitate colectivă, implementate la
intrarea în imobile şi care reprezintă un plus de
siguranţă pentru toţi locatarii.

Pentru un plus de siguranţă individuală e
bine să:

– achiziţionaţi sisteme de închidere/
asigurare care să corespundă din punct de
vedere al standardelor de calitate;

– alegeţi acele încuietori care sunt
prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate uşor;

– instalaţi un sistem de alarmă dotat cu
acumulator;

– montaţi o cameră de supraveghere
care să înregistreze orice activitate desfăşurată
în apropierea uşii;

– cumpăraţ i sisteme care să vă
atenţioneze pe telefonul mobil că uşa locuinţei a
fost deschisă în absenţa dumneavoastră;

– apelaţi la serviciile unor firme de pază
şi protecţie prin conectarea la dispeceratele
acestora.

ATENŢIE!

Dacă sesizaţi o spargere, anunţaţi imediat
Poliţia – 112 Apel unic de urgenţă! Nu atingeţi
nimic până la sosirea Poliţiei!

Furnizaţi Poliţiei toate datele pe care le
deţineţi în legătură cu o eventuală spargere.
Indiferenţa dumneavoastră poate îngreuna
prinderea autorilor care, între timp, au ocazia
săp comită şi alte infracţiuni.

Consultaţi www.arts.org.ro pentru a afla mai
multe detalii despre soluţiile de securitate. Înainte
de a achiziţiona o astfel de soluţie asiguraţi-vă că
firma furnizoare este licenţiată de către POLIŢIA
ROMÂNĂ.
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

Ajutã-mã, Doamne, sã nu-mi
pun nãdejdea în oameni, însã fãrã
ei nu pot face nimic . Un paradox greu
de rezolvat ºi mã tem cã ecuaþia, în faþa
cãreia ne simþim obligaþi mereu sã
înclinãm cu un rãspuns fix, este mai
mult decât definitorie pentru hotarele
propriului caracter. Sextil Puºcariu
gãseºte în etimologia lui înfrãþire un
sens cu totul aparte, pe care fireºte cã
Noica îl înglobeazã în paleta lui
semanticã, anume unul ce se
distanþeazã cu mult de desuetul ºi
monotonul fraternité ºi calcã pe urmele
unei calitãþi spirituale, anume o înfrãþire,
aº numi-o eu, duhovniceascã.

Pãrãsind cliºeele teologice
anoste, mã gândesc la ce însemna
pentru blândul valah o sumã de cuvinte,
care prin influenþã francezã ulterior îºi
pierd din sensul lor propriu ºi se
transferã cãtre unele secundare, mã
tem cã prea superficiale. A pune hotar,
se referea la delimitarea ontologicã a
spaþiului personal ca extensiune
sufleteascã, a dialoga cu sine, implicit
însemna ºi o alãturare a sinelui,
raþiune  presupunea ocurenþa,
manifestarea ºi zãmislirea neîncetatã a
Logosului ºi nu în cele din urmã
înfrãþire era un humus prin care, ºi de
care, oamenii se împãrtãºeau ca o
Liturghie extinsã. Mihai Eminescu
foloseºte cu precãdere prefixul „în” în
poeziile sale,  arãtând prin el cã se
urmãreºte o privire pãtrunzãtoare prin
obiectul vizat, însã nu una ce se limiteazã
la el, ci îl depãºeºte, adunându-l într-o
viziune de relaþie cu divinitatea, cu
Hristos. „În-frãþire” înseamnã deci a
intra în spaþiul prieteniei, în care
coagularea este realizatã de Hristos, ºi
fãrã de care prietenia ºi-ar pierde din
rost (apropos de „rostuirea
rostului”). A te lipsi de acest anturaj
este o fatalitate, cãci în relaþia noastrã
cu Dumnezeu ni se cere o lãrgire a
propriei identitãþi, iar însumarea a  tot
ceea ce presupune aproapele devine
un act de definiþie. Nu departe este
proverbul: „spune-mi cu cine te
înfrãþeºti, ca sã-þi spun cine eºti”

Un flux al refluxului sau depre înfrãþire
întrucât, vrem sau nu sã recunoaºtem,
alãturarea în acelaºi duh presupune un
acord de viziune, de expunere ºi de
asumare a modalitãþii de gândire ce o
adoptã grupul respectiv.

Iniþial mã amuzam, ulterior am
ajuns sã-i compãtimesc pe cei care
afirmã cu o lipsã de responsabilitate
uimitoare, justificând alegerea unei
anumite alãturãri faþã de anumite
persoane (aº îndrãzni eu, nu întocmai
cu pretenþiile ºi standardele de
caracter pe care aceºtia le abrogã) ca
fiind una ce nu-i influenþeazã cu nimic,
discuþiile ºi activitãþile în sine neavând
nimic în comun cu alegerile ºi
convingerile ideologice. Sã avem
pardon!... Cãci amprenta pe care o
lasã aceste convingeri personale, sã le
spunem pe nume, duhovniceºti este una
ce conferã sensul ºi scopul înfrãþirii.
Însã vreau sã merg mai departe, cãci
de multe ori rãmânem sub jugul literei:
nu e suficient sã fim „duhovniceºti”,
„creºtini”, „fraþi întru Domnul”, ca sã
împãrtãºim lucruri comune. Chiar dacã
sunt creºtin, pãrãsesc mândria de a
spune cã mã înþeleg bine cu oricine,
cã trebuie sã iubesc pe oricine, cãci
îmi recunosc neputinþa cã nu am ajuns
încã la acea mãsurã. Deocamdatã, mã
alãturi celor de la care „beneficiul”
sufletesc este mai uºor de luat. Sfinþii
simþeau cã se împlinesc chiar dacã
fãceau pãrtãºie cu prostituatele, tâlharii,
vãzând harul din ei, noi însã nu am
ajuns la aceastã mãsurã. Ne desparte
un lucru pe care îl trecem adesea cu
vederea, ºi este cel mai important,
anume discernãmântul . Filiaþia
dumnezeiascã comunã nu este un
criteriu sine qua non  al prieteniei.
Înfrãþirea presupune un discernãmânt
de grup, la care subscrie fiecare
mãdular al ei ºi care se construieºte
continuu cu fiecare persoanã din ea,
doar în mãsura în care raportarea ºi
angajamentul fiecãreia este sincer ºi
jertfitor. Jertfim în prietenie cum am
jertfi în faþa lui Hristos. Rup din
egoismul meu, nu pentru Hristos, nici
de dragul Lui, nici cã vreau sã-mi

acumulez (ca o declaraþie de avere)
platã în cer, ci pentru cã îl iubesc pe
cel pentru care fac aceste lucruri. Îl
consider o persoanã,  o entitate
distinctã de Dumnezeu, care îmi
întregeºte dragostea ce i-o port, prin
comunicarea în sine, cã într-adevãr
Dumnezeu este Cel ce susþine ºi dã
cuvintele acestei comunicãri, este un
adevãr deja adevãrat-valabil, însã
înfrãþirea este un dialog exclusiv :
vizeazã realitatea unui eu-tu.

„Noi înºine, ºi unii pre alþii, ºi
toatã viaþa noastrã lui Dumnezeu sã
I-o dãm...” – numai când am realizat
legãturile acestea între mine ºi tine, abia
atunci pot îndrãzni sã bat la poarta
divinitãþii. Este o condiþie pe cât de
personalã, pe atât de integratoare, o
responsabilitate foarte greu de purtat.
Mã bate gândul sã sar peste pasul
înfrãþirii, însã Hristos îmi aminteºte cã
jertfa euharisticã este pentru voi toþi,
nici pentru mine ºi nici pentru tine, ci
pentru amândoi. În tine, prin tine, eu
vin sã ocup un loc pe care tu mi-l
dãruieºti, iar ceea ce pot eu sã fac este
sã slãvesc aceastã spaþialitate a
prieteniei, aceastã lãrgire personalã,
deschidere ºi împlinire în Hristos. ªi
fireºte cã toate se fac cu gânduri, cu
jertfe, cu metanii. Îl iubesc pe celãlalt,
însã platonismul a murit de mult, totul
implicã un aport prin propriul trup. În
mãsura în care activitãþile noastre se
imprimã de prezenþa trupului nostru, ca
o realitate jertfitoare, acestea capãtã
un duh sfinþitor ºi îndumnezeitor.

Iubesc prezenþa celuilalt prin
faptul cã îl iubesc cu tot ceea ce
presupune el: discernãmânt, ideologie,
modalitate de raportare, cuvânt.
Cuvintele sale (prin cuvinte fireºte cã
mã refer la ceea ce el comunicã prin
suflet ºi trup), definiþia lui se
armonizeazã cu cele la care eu
subscriu, slujesc principiilor mele. Ce
se întâmplã însã când lucrurile nu stau
câtuºi de puþin aºa? Fireºte cã în
demonstraþia expusã, ar
însemna repugnare, exclu-
dere a celor ce nu îndepli-
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Nu îi este dat omului sã-ºi
„pãºeascã” destinul, ci
sã-l trãiascã doar – clipã

de clipã. ªi omul încearcã sã facã
acest lucru – sã se înþeleagã pe sine ºi
pe cei din jur – pendulând într-o
permanentã zbatere de încercãri  ºi
dorinþe, cãutând armonia SINE-lui cu
lumea din afarã. Nu-i uºor ca într-o
viaþã efemerã sã-ºi împlineascã prea-
plinul sufletului – mai ales într-o lume
tehnicizatã ºi grãbitã în permanenþã –
ºtiut fiind cã fragilitatea omului stã
tocmai în timpul ireversibil pentru el.
ªi atunci îºi cautã armonia cu natura,
raportându-se la statornicia ºi
frumuseþea ei ºi în clipe de liniºte dar
ºi sub urgia furtunilor…

Aºa am înþeles cãutãrile,
neliniºtea ºi aspiraþiile domnului
profesor Ilie Teodorescu – locuitor timp
de douãzeci de ani al oraºului Tg. Ocna
ºi de la a cãrui „trecere” se împlineºte,
iatã, o jumãtate de an. Ca profesor de
desen, ºi-a exprimat dorinþa de frumos
în lucrãri modelate în ceramicã, lut ºi
ipsos sau picturã de icoane pe sticlã,
organizând expoziþii cu elevii ºcolilor de
pe Valea Slãnicului ºi ºcolile numãrul 1
ºi 2 din Tg. Ocna.

Personalitate complexã, Ilie
Teodorescu a fost cunoscut ºi prin

REMEMBER
lucrãri proprii. Tablourile sale – peisaje
însufleþite de prezenþa omului sau viziuni
astrale pe teme religioase ºi laice ale
existenþei umane – aratã strãduinþele
ºi cãutãrile sufletului sãu bogat, sensibil
ºi receptiv la frumosul vieþii. Au rãmas
astfel de lucrãri la complexul
„Dumbrava” din Bacãu, la biserica din
Poiana Sãratã ºi la biserica „Sfântul
Spiridon” din Tg. Ocna.

Dragostea pentru picturã adunã
ca într-un ºuvoi ºi alte izvoare de
inspiraþie în preocupãrile sale. Istoria
neamului nostru, dragostea pentru limba
românã, fiinþa poporului român în relaþia
cu divinitatea – constituie substanþa
multor lucrãri literare (eseuri, nuvele,
povestiri) adunate în volumul „Cuvinte
de luminã”, rãmase în manuscris –
timpul nemaiavând rãbdare „sã
deschidã” poarta vreunei edituri.

Ne permitem sã rãsfoim ºi sã
citim câteva pagini...

„Nu prea ºtim bine ce suntem ºi,
pentru cã în viaþã nu ne putem lipsi de un
punct de sprijin, spunem ºi noi – împreunã
cu sfinþii din firidele bisericilor – cã suntem
robii lui Dumnezeu. Nu ºtim nicicum
încotro ne ducem dincolo de rãscrucile
timpului ºi murmurãm împreunã cu þãranul
descoperit în faþa crucii din þintirim, cã ne
întoarcem cu toþii la Dumnezeu.

O fi bine? O fi rãu, pe drumul
acesta scurt de la Dumnezeu pânã la
Dumnezeu, sã ne rupem din timp ca
sã ne sfãtuim cu þãranul român?... Într-o
cãlãtorie pe Valea Slãnicului din Þara
Buzãului, am fost martor la un
spectacol curat ºi tãcut – dar încãrcat
de o gravã expresivitate. La tot patru-
cinci porþi se ivea, cam de înãlþimea
omului, câte o troiþã – o cruce mai micã
sau mai mare, de lemn sau de piatrã,
vãruitã sau oxidatã de vremuri – dar
întotdeauna cu silueta „Celui jertfit” sau
cu o iconiþã sfinþitã, adãpostitã în inima
ei. Intuiam, dincolo de porþi, numele
celor care le ridicaserã: ION, MARIN,
PETRE, VASILE, prelungite în „escu”
– IONESCU, PETRESCU,
VASILESCU... Ca ºi cum, la una din
rãscrucile timpului de pe aceste locuri,
cu mult înaintea Judecãþii celei mari,
un înger ager ar fi scris într-o noapte
cu o aripã înmuiatã în luminã, pe frunþile
strãmoºilor lor ºi pe crucile de la porþi
o sentinþã: ION ESTE CU..., MARIN
ESTE CU..., PETRE ESTE CU...,
aruncând pãmântul acestui neam sub
chiar privirea sfredelitoare a
Judecãtorului nevãzut din cer ºi din
inimi. E ca ºi cum poporul acesta român,
unii din semenii noºtri, rãmân sã-ºi
primeascã judecata de apoi sub semnul
crucii, aici – pe aceste locuri, în viaþã,
fiind încã la locul faptelor – acum, adicã
în fiecare clipã. ªi poate cã Mântuitorul
de pe crucile lor e semn de veghe ºi de
autojudecatã perpetuã, iar crucea
însãºi nu este altceva decât semnul
dreptei mãsuri ºi, în acelaºi timp,
balanþã în faþa porþilor lor pentru a le
prelua ºi a le cântãri cele douã feluri
de fapte ale fiecãrei zi de viaþã ... ”
(Ilie Teodorescu – „Dincolo de vulcanii
noroioºi”)

Sperãm sã împlinim visul
autorului, gãsindu-le lucrãrilor rãmase
în manuscris Calea spre „luminã”.

Sã-l odihneascã Dumnezeu în
Pace ºi Luminã!

nesc criteriile expuse, însã nu
e chiar aºa. Singurãtatea este
primul simptom al acestei

incompatibilitãþi, ºi ea, în egoismul ei,
refuzã sã slãveascã ceea ce ignorã.
Ignoranþa singurãtãþii ºi îngustimea ei
duhovniceascã sunt cele care sugrumã
suflul oricãrei deschideri sufleteºti.
Într-o astfel de incompatibilitate, ceea
ce este esenþial este comunicarea.
Spui celui ce se aflã în contact direct
cu tine ceea ce te frãmântã, ceea ce
te stãvileºte sã te împãrtãºeºti din
frãþietatea lui. Te va înþelege în
demersul tãu sau nu, este o muncã de
frãmântare ce presupune o muncã finã
de dobândire a unui discernãmânt
duhovnicesc.

Iubirea ºi jertfa frâng
singurãtatea ºi sondarea în cul-
cuºurile personale, mai fin, aruncarea
ancorelor în interiorul nostru cu
gândul de a rãmâne acolo ºi a nu
pãrãsi mai departe pe marea
superficialitãþii reprezintã uneori paºi
spre a gãsi în adâncuri fotografia celui
pe care îl cauþi, iar când te cauþi pe
tine ºi de fapt ai descoperit în
adâncuri  icoana celui de lângã tine,
a celui pe care tu poate l-ai repudiat,
Hristos vã umple ca unii ce aþi ajuns
la limanul înfrãþirii.

Costina DOBRE
studentã la Farmacie, Bucureºti Prof. Manda TEODORESCU
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Ce bine ar fi să ningă de sărbători!
Este o dorinţă perfect justificată, având în

vedere că de prezenţa zăpezii este legat farmecul
sărbătorilor de iarnă! Să sperăm că şi de această
dată vom fi ascultaţi de Cel Atotputernic şi dorinţa
noastră de a primi Anul Nou într-un peisaj hibernal
va fi împlinită, pentru binele şi bucuria tuturor!

Iată, avem iarăşi multe lucruri bune pe care
dorim acum, la sfârşit de an, să le arătăm cititorilor
reviste i «Sarea pământului».

Astfel, am început lucrările de reabilitare ale
celor trei parcuri din oraş: Parcul Trandafirilor,
Parcul de la Casa de Cultură şi Parcul din zona
blocurilor C. Pentru că ţinem la realizarea lucrărilor
în condiţii de calitate superioară şi, mai ales, pentru
că prin acest proiect se prevede plantarea de
arbori şi arbuşti ornamentali, lucruri ce se pot realiza
numai în anumite condiţii, am dispus sistarea
lucrărilor în perioada rece, urmând ca atunci când
timpul va deveni prielnic să fie reluată activitatea.
Constructorul, SC GLOBAL INVEST SRL Bacău,
este în măsură să respecte termenul de finalizare
a lucrărilor aşa cum a fost stabilit prin contract,
după reluarea activităţii, în primăvară.

Prin proiectul „Dezvoltarea şi modernizarea
zonei de agrement Parc Măgura Tg. Ocna“, a
fost edificat  alături de celelalte obiective şi Centrul
de informare turistică. Prin proiectul susmenţionat,
nu a fost posibilă şi dotarea acestuia. Pe baza
Ghidului de finanţare elaborat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru
accesarea de fonduri europene prin Programul
Operaţional Regional, axa prioritară 5.3, s-a creat
oportunitatea să întocmim cerere de finanţare
pentru dotarea acestui centru. Cererea de
finantare, proiectul tehnic şi celelalte anexe
prevăzute în ghid au fost depuse la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, care ne-a
informat că „proiectul propus a fost declarat

conform administrativ şi eligibil şi va trece în etapa
de evaluare tehnică şi financiară“. Sperăm să fim
declaraţi câştigatori şi ai acestui proiect, pentru că

activităţile şi achiziţiile pe care ni le-am propus sunt
temeinic susţinute şi bine justificate.

În luna noiembrie, Consiliul Local a aprobat
o hotărâre prin care este de acord ca oraşul să
devină staţiune balneară, hotărâre care,
împreună cu Nota de fundamentare şi celelalte
documente prevăzute de actele normative, a fost
depusă la Ministerul Sănătăţii, urmând a fi
evaluată. Apele minerale din Parcul Măgura,
aerul curat şi puternic ozonificat, clima temperată,
existenţa bazelor de tratament de la Hotelul
Măgura şi din Centrul balnear din Parcul
Măgura, precum şi mediul din Salina Tg. Ocna
sunt doar o parte din factorii care ne îndreptăţesc
să aspirăm la statutul de staţiune balneară. Suntem
convinşi că după evaluare vom fi în măsură să
vă informăm că oraşul este staţiune balneară!

În acest an, au fost terminate lucrările la podul
peste râul Trotuş de  la Păcuri, au continuat lucrările
la blocul ANL care, din motive care nu ţin de

beneficiar (lipsa fondurilor ANL), nu v-a putea fi
dat în folosinţă decât anul viitor, am realizat lucrări
ample de asfaltare a tuturor incintelor de blocuri,
am construit mai multe podeţe şi am efectuat lucrări
de balastare a unor străzi, am plantat un număr
mare de trandafiri şi alte flori de sezon, am igienizat
cursurile de ape, am realizat într-un cuvânt cea
mai mare parte dintre sugestiile şi propunerile
venite de la cetăţenii oraşului nostru!

Şi pentru anul care vine avem multe de făcut.
Aşa după cum v-am obişnuit, vom ţine seama de
dorinţele venite din partea locuitorilor urbei
noastre, pentru a nu ştirbi statutul pe care oraşul îl
are, acela  de staţiune turistică de interes naţional,
şi de a răspunde cât mai repede şi competent
solicitărilor dumneavoastră, cei pentru binele
cărora ne străduim în fiecare zi!

Dar, trecând într-un alt domeniu al activităţilor
pe care le desfăşurăm, ne face plăcere să vă
informăm că şi în acest an, militarii din  Batalionul
22 Vânători de munte „Cireşoaia“ de la Sfântu
Gheorghe, judeţul Covasna,  au ales să îşi
sărbătorească ziua în oraşul nostru. Şi ce frumos
a fost! Am venit în marş de la intrarea în oraş până
în piaţeta primăriei pe ritmurile melodiilor interpretate
de muzica militară a Brigăzii 61 Vânători de munte
„General Virgil Bădulescu“ din Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna.

Coloana a fost formată din oficialităţi locale şi
judeţeene, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi
societăţilor comerciale din oraş, alţi invitaţi, un
pluton de jandarmi, elevi de la Şcoala de
Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor
de Penitenciare etc.

Ne-au fost alături la acest
eveniment: domnul Gelu Mugurel
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Dascălu – subprefect al judeţului
Bacău, colonel Vasile Cristea –
comandant al Batalionului 22 Vânători

de munte „Cireşoaia“ de la Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna, comisar şef  Vasile Oprişan –
comandant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Bacău, locotenent colonel Constantin Bădiţă –
comandant al Inspectoratului judeţean de Jandarmi
Bacău, colonel Ghiorghi Stan de la Gruparea
mobilă de jandarmi, doamna Luminiţa Pătrăţeanu
şi domnul doctor Adrian Brânzaniuc de la cabinetul
domnului ministru Valerian Vreme, doamna
Daniela Teodora Biri – consilier judeţean, consilieri
locali, colonel (r) Paul Valerian Timofte şi colonel
(r) Gheorghe Pavel de la Asociaţia Naţională
„Cultul eroilor“ Bacău, general de flotilă de aviaţie
(r) Alexandru Leonov, inginer comandor (r) Ion
Ursac, reprezentanţi ai Asociaţiilor cadrelor militare
în rezervă şi în retragere şi ai veteranilor de război
din judeţul Bacău şi din oraşul nostru, cadre
didactice, elevi şi un numeros public.

 În piaţeta primăriei, s-a trecut în revistă garda
de onoare, s-a intonat Imnul de stat, s-a desfăşurat

un Tedeum de către preoţi, s-au rostit alocuţiuni,
s-au depus coroane de flori la Monumentul eroilor
din faţa Casei de Cultură.

În cadrul acestor manifestări, doamna Ec.
Floarea Ivanof, primarul oraşului, a primit de la
comandantul Batalionului 22 Vânători de munte
„Cireşoaia“ de la Sfântu Gheorghe, o plachetă
omagială, având următorul conţinut : „Cu ocazia
zilei Vânătorilor de Munte, permiteţi-mi să vă
adresez mulţumiri pentru colaborarea instituţiei cu
Batalionul 22 Vânători de munte «Ciresoaia» şi
totodată să vă urez multă sănătate, prosperitate şi
succes atât în plan familial, cât şi profesional,
dumneavoastră şi cetăţenilor oraşului Tg. Ocna“.
În semn de mulţumire pentru aceasta,
comandantului Batalionului 22 Vânători de Munte
„Cireşoaia“ i-a fost înmânat  volumul „Istoria Văii
Trotuşului“ a istoricului Corneliu Cristic din Tg.
Ocna. Cu aceeaşi ocazie, doamna primar Floarea
Ivanof a primit şi legitimaţia cu titlul onorific de
„Veteran de război“ de la domnul General de flotilă

de aviaţie (r)
Alexandru Leo-
nov, preşedinte
al Asociaţiei vete-
ranilor de război
Bacău.

Activităţile
desfăşurate cu
această ocazie
s-au încheiat cu
defilarea gărzii
de onoare con-
stituită din vână-
tori de munte şi de
elevi de la Şcoala
de Formare şi
Perfecţionare a
Pregătirii Agen-
ţilor de Peniten-
ciare, moment
emoţionant de
fiecare dată, răs-
plătit cu ropote de

aplauze de cei prezenţi!
La sfârşitul lunii

noiembrie, oraşul nostru
a fost gazda Concursului
şcolar de şah „Elisabeta
Polihroniade“ ediţia a II-a,
etapa 2, prilej cu care un
însemnat număr de copii
şi tinerii şi-au demonstrat
măiestria în acest sport
denumit pe drept cuvânt
„sport al minţii“. În toată
această perioadă, am
avut bucuria de a avea
ca oaspete pe marea
noastră campioană,

doamna Elisabeta Polihroniade care, împreună

cu  doamna Floarea Ivanof, primarul oraşului, au
înmânat câştigătorilor trofee, diplome şi medalii.

Cu câteva zile mai devreme, a fost sărbătorită
în piaţeta primăriei Ziua Naţională a României. Şi
de această dată ne-am bucurat de soare care a
fost destul de darnic faţă de toţi cei care au ales să
sărbătorească împreună cu noi acest eveniment.

Un pluton de jandarmi şi elevi de la Şcoala
de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor
de Penitenciare au constituit garda de onoare
pentru acest eveniment. După primirea onorului,
a fost intonat Imnul de stat al României.

 Soborul de preoti prezent la eveniment, care
au răspuns ca de fiecare data prezent solicitării
noastre de a ne fi alături în asemenea
momente, a oficiat un Tedeum în
memoria eroilor români de pe aceste
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Întocmit,
Jurist Maria STAN

meleaguri şi nu numai, căzuţi la datorie
pentru apărarea patriei şi au rostit
urarea de „Multi ani trăiască“ celor

prezenţi, pentru binele tuturor.
Apoi, doamna Floarea Ivanof – primarul

oraşului – a vorbit despre însemnătatea acestei
zile, eveniment despre a cărui importanţă a vorbit
şi domnul Gelu Mugurel Dascălu – subprefect al
judeţului Bacău, prezent la aceste manifestări. În
continuare, domnul colonel în rezervă Gheorghe
Pavel a prezentat, în stilul caracteristic, o adevărată
lecţie de istorie despre evenimentele care au
precedat Marea Unire de la 1918. De asemenea,
despre ceea ce înseamnă 1 decembrie 1918 în
conştiinţa poporului român a vorbit şi domnul
profesor Corneliu Stoica, istoric din Tg. Ocna,
precum şi domnul Corneliu Cristea de la Asociaţia
Naţională „Cultul eroilor“ filiala Oneşti. Copiii şi tinerii
prezenţi într-un număr mare la aceste manifestări
au fluturat pe tot parcursul desfăşurării steaguri
tricolore. Pe melodia „Imnul eroilor”, au fost depuse
la monumentul de la Casa de Cultură coroane de
flori, manifestările încheindu-se cu defilarea gărzii
de onoare. Doamna Floarea Ivanof, primarul
oraşului, a  mulţumit celor prezenţi precum şi celor

care s-au implicat în desfăşurarea acestor
evenimente.

Dar, cum până la sărbătorile de iarnă şi Anul
Nou au mai rămas puţine zile, oraşul a îmbrăcat
haine de sărbătoare. Am împodobit cu mii de
beculeţe multicolore zona centrală şi zonele
adiacente, în Parcul de la Casa de Cultură şi în cel
din centrul oraşului se aud colinde, însă, aşa cum

am arătat şi în titlul acestui articol, ne lipseşte
deocamdată zăpada! Ce bine ar fi să ningă cel puţin
de sărbători!

Şi pentru că se apropie sfârşitul de an,
doamna Floarea Ivanof, primar al oraşului,
adresează tuturor locuitorilor cele mai sincere
gânduri, urări de bine şi de sănătate, de încredere
în viitorul pe care cu toţii ni-l dorim mai bun şi Bunul

Dumnezeu să ne ajute ca în anul ce
vine să avem cât mai multe ocazii de
a ne bucura împreună!

Vă aşteptăm în număr cât mai
mare la un asemenea eveniment
în care să ne bucurăm împreună,
în seara zilei de 31 decembrie, când
ne dorim să întâmpinăm anul 2012
cu un impresionant foc de artificii,
un dar oferit de administraţia locală
pentru toţi cetăţenii oraşului şi nu
numai.

Sărbători fericite
şi „La mulţi ani!“

Ec. Floarea Ivanof,
primar al oraşului Tg. Ocna


