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Am intrat, nu de mult timp, în anul mântuirii
2012. După multe opinii va fi un an controversat,
datorită interpretărilor eshatologice ale
numerologilor şi ale celor pasionaţi de vechile
civilizaţii astăzi dispărute care încearcă să
stabilească punţi între acestea şi cele moderne
sau care încearcă să lege interdependent destinul
umanităţii de unele aşa-zise prevestiri, oracole
din trecutul îndepărtat.

Desigur că pentru noi, creştinii, anul 2012
este scutit de conotaţii fataliste şi exaltări milenariste
de care unii se arată atât de afectaţi şi încearcă să
convingă prin mass-media, şi nu numai, şi pe cei
care nu sunt la fel de sensibili şi alarmaţi cu privire
la acestea. Pentru noi, anul 2012 este anul milei
Domnului, adică o perioadă de timp oferită de
Dumnezeu pentru mântuirea noastră; este un an
care se adaugă liniştit şi sigur în şirul anilor ce l-au

2012, un an al împlinirii
şi al înnoirii duhovniceşti

precedat şi va fi la rândul său urmat de alţi ani pe
care Dumnezeu, în marea Lui milostivire, îi va
oferi timpului curgător.

Un posibil răspuns
la cruciada eshatologică

Nu trebuie să rămânem prizonierii observării
şi descifrării semnelor timpului şi să forţăm
interpretarea lor propovăduind iminenţa sfârşitului
lumii. De altfel, pentru noi, curgerea timpului are
altă valoare, alt sens. Nu mai numărăm anii de la

Preocuparea pentru alinarea
suferinþelor sufleteºti ºi trupeºti,
pentru vindecarea bolnavilor a existat
dintotdeauna în Bisericã. Dacã în
lumea iudaicã a Vechiului Testament
ºi în lumea anticã, în general,
ungerea cu ulei era consideratã drept
un remediu pur natural în anumite
cazuri de boalã, odatã cu Întruparea

Sfântul Maslu - Taina vindecãrii
sufletului ºi a trupului

Fiului lui Dumnezeu lucrurile cunosc
o schimbare profundã. Uleiul capãtã
nu doar o semnificaþie practicã, ci
devine materia principalã a unei Taine
centratã pe vindecarea omului ca
întreg, trup ºi suflet: Sfântul Maslu.
În Sfintele Evanghelii locurile care
amintesc rânduiel i  pr imare ale
Maslului sunt mai multe. Amintim
doar douã din ele - Epistola Sfântului

Preot Daniel NICHITA

(continuare în p. 7)

Un eveniment deosebit a marcat
urbea noastrã în duminica din 4
martie, curent, anume o evlavioasã
procesiune cu sfinte icoane care pe
mulþi  ne-a scos din ocupaþii le
cotidiene atrãgându-ne interesat în
aceastã manifestare tainicã.

Nu ºtiu cât cunosc cititorii despre
istoria icoanei, mai ales frãmântãrile
din secolele dinaintea biruinþei depline
a Ortodoxiei în privinþa cinstirii icoanei,
moment marcat cu o zi specialã de
amintire, anume prima Duminicã din
Postul Mare. Amintesc aici doar un
aspect care pare cã se repetã ºi azi.

În secolele VI-VIII, împãraþii
bizantini încercau sã se impunã ca aleºi
divini prin diverse mijloace. Iatã unul
din ele: pe emisiile monetare era, pe o
parte, icoana lui Hristos, iar pe cealaltã,
imaginea împãratului cu inscripþia

ICOANA
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„robul lui Hristos“. Se sublinia astfel ideea cã Hristos este
regele suprem, iar împãratul, de pe verso, este locþiitorul
Lui pe pãmânt, singura persoanã capabilã sã-L reprezinte
cu autoritate în conducerea imperiului. Dar lupta împotriva
icoanelor fiind în toi, cu vremea împãraþii au început sã
înlocuiascã icoana lui Hristos cu semnul Crucii, astfel încât
singura imagine de pe monede rãmânea chipul basileului.
Asta îºi ºi dorise de altfel, profitând de scandalurile
iconoclaste care tulburau Biserica: el sã rãmânã singura
imagine vie a Divinitãþii în lume.

Basileul de demult, dupã ce-ºi câºtiga simpatia poporului,
prin mijlocirea icoanei lui Hristos, înlocuia icoana cu Crucea
sau cu un miel, iar imaginea lui rãmânea singura ce strãmuta
inima supuºilor spre a-l adora pe el ca pe Dumnezeu. ªi în
locul lui Dumnezeu. Lupta împotriva icoanelor a fost atunci
meºteºugit folositã în folos personal de basilei

Am amintit acest obicei al vechilor basilei bizantini de a
se ascunde dupã icoana lui Hristos pentru cã ne-am
confruntat ºi noi, vã aduceþi aminte, din 1989 încoace, cu
tot felul de felicitãri-icoane în vremuri electorale. Oare nu-i
pãcat aceastã înrobire a icoanei dorinþei de întâietate,
accentul cãzând de fapt pe numele „basileului“ de pe verso
ºi nu pe sfinþenia chipului zugrãvit pe ea?

Sãrmana icoanã ortodoxã, iatã, ºi în vremurile din urmã
pentru ce scopuri secundare ºi seculare a vãzut lumina
tiparului în milioane de exemplare pentru câºtigarea de
popularitate! Zeci sau chiar sute de cãrþi ar fi putut fi
sponsorizate cu aceºti bani cheltuiþi vinovat pentru agitaþie
publicã ºi împãrþire a populaþiei în tabere pe criterii politice,
prin intermediul unui element, vai, sãrmana icoanã, ce are
ca scop ontologic unirea lumii în rugãciune. Mãcar dacã n-ar
fi asociatã icoana cu nume care o fac dizgraþioasã în ochii
unora dintre creºtini. Dar, vai, cum „participã“ ºi icoanele
la calvarul dezgustãtor al sfãrâmãrii Naþiei, ele care sunt
fãcute sã adune pe creºtini în jurul Crucii dãtãtoare de pace
ºi binecuvântare!

La procesiunea icoanelor din Duminica Ortodoxiei, ochii
curioºilor spre cine se îndreptau oare: spre icoane, unele de
mare valoare ºi frumuseþe, sau spre purtãtorii din spatele
lor? De fapt ce-am gândit fiecare din cei ce-am purtat pe
braþe sfintele odoare ale Ortodoxiei, iatã o întrebare retoricã
pentru toatã lumea.

ICOANA
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crearea lumii, ci de la re-crearea, restaurarea ei
în Hristos, fiecare an fiind o nouă piatră pe care,
cu smerenie şi recunoştinţă, o aşezăm la zidirea
edificiului umanităţii care tinde necontenit spre
îndumnezeire, o nouă etapă a cunoaşterii prin
Hristos a fiinţelor conştiente şi a transformării
Cosmosului.

Viaţa Bisericii a fost de multe ori tulburată de
minţile rătăcite ale proorocilor mincinoşi care au
văzut în semnele timpului lor iminenţa dezastrului
mondial. Însă aceste pretinse sfârşituri n-au făcut
decât rău Trupului lui Hristos – Bisericii –,
sfâşiindu-l şi aruncând în derizoriu sau relativ
chiar ideea de Eshaton.

Dintotdeauna, creştinul a trăit având conştiinţa
că Hristos va veni în chip de Judecător, când cele
de acum se vor transfigura în ceruri noi şi pământ
nou. Acest fenomen se va  produce la sfârşitul
veacurilor, însă nimeni nu a îndrăznit să se
aventureze în a stabili cu exactitate anul, luna şi
ziua când vor fi acestea, pentru simplul motiv că
toate stau sub semnul Tainei lui Dumnezeu şi că
nicio fiinţă umană, oricât de evoluată ar fi (cu acces
la informaţii de orice natură), nu poate „decodifica”
planul divin, „taina cea din veac ascunsă şi de
îngeri neştiută”.

De unde a pornit însă această cruciadă
eshatologică?

Aşa cum ne stă în fire nouă, oamenilor, după
ce descoperim o idee şi credem că este plauzibilă,
încercăm să găsim argumente în sprijinirea
veridicităţii ei, uitând sau ignorând originea,
neconcordanţa şi lipsa de coerenţă între fond şi
formă, între idee şi sursa argumentaţiei. În cazul
de faţă, ne folosim de semnele premergătoare
eshatologice, ce au ca sursă Sfânta Scriptură,
aşadar revelaţia creştină, şi le conjugăm cu date
şi cifre ale unei civilizaţii dispărute, cea mayaşă, şi
aceasta cu o naturaleţe ce nu poate fi generată
decât de tendinţa sincretistă actuală.

Avem 2000 de ani de trăire şi spiritualitate
creştină, însă am uitat că Hristos ne-a numit
„prietenii Săi”, „fraţii Săi”; că suntem receptacolele
şi beneficiarii iubirii lui Dumnezeu; că Hristos este
cu noi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor;
că Îl avem în Euharistie şi, prin aceasta, timpul şi
spaţiul, începutul şi sfârşitul, viaţa şi moartea au un
alt sens pe axa valorilor divine. Nu ne aducem
aminte decât de faptul că lumea va fi distrusă şi că
noi vom fi generaţia supusă acestei catastrofe şi
de aceea rămânem tributari unei frici maladive
care ne paralizează capacitatea de a mai lucra
pentru mântuirea noastră. Au fost ani fatidici, când

omenirea a fost supusă acestor trăiri, cum ar fi:
1000, 2000 şi chiar 2011. Sursele au fost diferite
pentru fiecare dintre aceste prevestiri, dar mai
ales de natură biblică.

În anii din urmă şi îndeosebi anul acesta,
parcă văzând ineficienţa calculelor pe baza Bibliei
în raport cu finalitatea dorită, cercetătorii,
numerologii au schimbat registrul, aplecându-se
spre civilizaţia mayaşă, încercând să dezlege
tainele calendarului acesteia, care se pare că ar
indica fatidic sfârşitul lumii la data de 21.12.2012.
De aceea, având în vedere rezonanţa acestei
date, cred că este necesar să facem câteva
precizări referitoare la modul de calculare a timpului
la mayaşi.

Mayaşii sunt originari din zona
Mezoamericană şi sunt printre primele popoare
care au pus bazele unei forme complexe de
măsurare a timpului, deţinând 4 calendare diferite,
folosite în funcţie de necesităţi. Astfel, se poate vorbi
de calendarul TZOLK’IN care funcţiona pe
principiul combinaţiei a două grupe formate din 20
de zile cu nume diferite şi 13 numere diferite şi
care însuma 260 de zile unice, rezultate din tot
atâtea posibilităţi combinative unice; calendarul
HOAB, asemănator cu cel Gregorian, care însuma
360 de zile unice, cu ajutorul căruia se putea
măsura un an solar; calendarul SFERIC, ce avea
18.890 de zile (pentru o perioadă de 52 de ani),
rezultat din combinarea celor două calendare
amintite anterior, şi calendarul numit MAREA
NUMĂRĂTOARE, rezultat din dorinţa de a realiza
un calendar şi mai cuprinzător, ce dura 5.125 de
ani şi 4 luni şi a cărui perioadă de timp însumată a
fost numită Marele Ciclu.

Cea de-a patra versiune de măsurare a
timpului a atras atenţia antropologului englez Erick
Thompson care, comparând calendarul Mayaş
cu cel Gregorian, a realizat faptul că începutul
celui de-al patrulea Mare Ciclu Mayaş ar
corespunde datei de 13 august 3114 î.Hr., iar
finalul, cum este lesne de înţeles, ar fi 21 decembrie
2012. Această remarcă trebuie pusă în relaţie cu
publicarea traducerii unui artefact mayaş
(Monumentul Nr. 6) de la Situl Arheologic
Tortuguero în care se prezice data de 13.0.0.0.0.,
corespunzătoare în calendarul nostru datei de 21
decembrie 2012.

Această similitudine a fost baza unor speculaţii
referitoare la sfârşitul lumii făcute de cercetători ca
Stephan Houston  şi D. Stuart, în 1996, şi preluate
de pasionaţii curentului New Age, în scopul
răspândirii mesajului lor spiritual-pacifist. Aceste
supoziţii au fost dezminţite de ei în 2008, după ce

o descoperire ulterioară a unei inscripţii din Situl
din Camalcalco, pe un fragment de cărămidă cu o
vechime de 1300 de ani, a determinat Institutul
Naţional de Arheologie şi Istorie din Mexic să dea
un comunicat în care să infirme orice teorie mayaşă
referitoare la sfârşitul lumii.

Chiar dacă mulţi continuă  să creadă că data
de 21.12.2012 e sfârşitul calendarului mayaş şi,
în consecinţă, al existenţei lumii, acest lucru e
infirmat de inscripţiile de pe unele tăbliţe de la
Templul din Palenque, inscripţii ce fac trimitere la
„aniversarea încheierii a 80 de runde calen-
daristice de la întronarea regelui Pakal”, adică 21
octombrie 4772, aşadar un an ulterior lui 2012.

Majoritatea specialiştilor în cultura maya
infirmă faptul că 13.0.0.0.0. ar însemna începutul
sfârşitului. Această dată constituie de fapt sfârşitul
unui ciclu temporal din calendarul mayaş, iar
importanţa acestui an reieşea nu din faptul că el
reprezenta sfârşitul unui ciclu, cât din faptul că
semnifica începutul unei noi epoci universale.

Decodarea inscripţiilor mayaşe cu referire la
un presupus sfârşit al lumii legat de data precizată
mai sus a generat o adevărată „cosmofobie”,
după spusele cercetătorului Nassa, David
Morisson. Bazaţi pe incertitudinea şi sensibilitatea
pe care oamenii o au atunci când este vorba de
viitor, pe credulitatea acestora şi contextul
economic actual, editurile şi mass-media au găsit
o adevărată sursă de venit, exploatând aceste
ipoteze şi având de partea lor contribuţia însemnată
a numerologilor, a sectelor milenariste şi, din
păcate, chiar concursul unor cercetători.

Astfel, fiecare dintre ei şi-a adus contribuţia la
argumentarea şi confirmarea „profeţiilor” mayaşe,
inventând posibile scenarii, cum ar fi cel al
scriitorului Gregg Braden care demonstrează
încetinirea treptată a perioadei de rotaţie a Terrei,
precum şi creşterea frecvenţei rezonanţei
Schumann la 13 Hz şi situarea pe punctul 0 al
câmpului magnetic al planetei. Acest lucru ar avea
consecinţe devastatoare asupra ei, determinându-i:
învârtirea în sens contrar şi inversarea polilor
magnetici, răsărirea soarelui la Vest, schimbarea
conştiinţei umane în care gândurile şi dorinţele ar
fi instantanee, revenirea la ciclurile naturale de
viaţă bazate pe armonie universală, rezultate din
inoperabilitatea tehnologiilor actuale, îmbunătăţirea
ADN-ului de la 2 la 12 spirale, alinieri planetare
cu efecte „apocaliptice”, ciocniri devastatoare cu
corpuri cereşti etc. Aceste scenarii nu sunt
singurele, ideea de sfârşit al lumii
„prevestit” de mayaşi inflamând şi alte
minţi care vorbesc despre înclinarea
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axei de rotaţie a pământului, perturbarea
gravitaţiei prin alinierea Terrei între

Jupiter şi Saturn, efectele găurii negre din centrul
galaxiei, înghiţirea sistemului solar de un nor de
energie negativă, lovirea pământului de către un
asteroid etc. Toate acestea sunt supoziţii, ipoteze
studiate în laboratoare ştiinţifice a căror probabilitate
de împlinire este infimă sau chiar inexistentă. Ele
stau sub semnul contrazicerii sau reprezintă
fenomene care în decursul timpului au mai avut
loc, fără a afecta în vreun fel viaţa paşnică a planetei,
şi acest lucru nu întâmplător, deoarece credem şi
mărturisim că Dumnezeu nu ne-a creat pentru a
ne distruge, iar aceasta reiese din cuvântul biblic
ce relatează părerea de rău a lui Dumnezeu
imediat după Potop, în vremea lui Noe: „...nu voi
mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai
fi potop, ca să pustiască pământul ” (Facere 9, 11).

 Ieşirea din această stare tensionată,
provocată de modul manipulativ al promovării
argumentelor „cosmofobe”, nu se poate realiza
decât având conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu,
a proniei şi atotştiinţei Sale. Revelaţia stabileşte
dependenţa noastră faţă de Creator (fără Mine nu
puteţi face nimic), dar şi faptul că tot ceea ce ni se
întâmplă este cu voia şi din purtarea de grijă a Sa.

Frământările izvorâte din sintagma de tip
sybilin: „Secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi
deloc” ar trebui să ne amintească de cuvintele lui
Hristos, Care ne avertizează cu privire la profeţii şi
profeţiile mincinoase referitoare la sfârşitul lumii:
„Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi
vor veni în numele Meu, zicând: eu sunt Hristos, şi
pe mulţi îi vor amăgi” (Matei 24, 4-5), sau de
cuvintele care ne îndeamnă să nu cădem pradă
calculelor umane atunci când acestea se referă la
realităţi dumnezeieşti.

Simbolistica lui 12

 Fără a cădea în patima numerologilor, ci doar
încercând să arătăm valenţele benefice ale anului
marcat de numărul 12, vom încerca succint să
relatăm câteva dintre acestea.

În creştinism, simbolismul acestui număr este
complex, el fiind semnul celor 12 seminţii care
alcătuiesc poporul ales al Vechiului Testament, dar
şi numărul treptelor templului lui Solomon, care
aduceau pe om înaintea lui Dumnezeu. Tot aici
numărul 12 este legat şi de simbolistica altarului
făcut de Ilie proorocul pe Muntele Carmel, atunci
când a arătat evreilor că Dumnezeu este viu. Acest
altar, alcătuit din 12 pietre, simboliza pe cei 12
apostoli care, prin mărturisirea lor, au stat la temelia
Bisericii, Iisus fiind Cel care în continuă stare de
jertfă înalţă umanitatea noastră spre îndumnezeire
„întru miros de bună mireasmă duhovnicească”,
prin Duhul, în Împărăţia Tatălui.

În Noul Testament, numărul 12 reprezintă
vârsta la care Fiul lui Dumnezeu merge la Templu

şi tâlcuieşte pe profetul Isaia, anunţând anul
bineplăcut Domnului, precum şi numărul apostolilor,
pe temelia învăţăturii cărora s-a zidit Biserica lui
Dumnezeu, şi care, la Parusie, vor sta pe 12 scaune
judecând cele 12 seminţii ale lumii. Numărul 12 ne
aduce aminte şi de cele 12 coşuri cu firimituri şi de
săturarea mulţimilor cu Hristos euharistic, Pâinea
ce S-a coborât din cer. Capitolul 9 al Evangheliei
de la Luca ne descoperă o cifră 12 care este şi
simbol al tămăduirii, având ca singur izvor pe
Hristos, Cel ce vindecă boala şi neputinţa din popor,
după cum citim şi într-una din rugăciunile de la
Taina Sfântului Maslu. Interesant este faptul că
Hristos vindecă pe femeia care de 12 ani se afla
într-o grea neputinţă în timp ce se îndrepta spre
casa lui Iair, mai-marele sinagogii, pentru a-i
vindeca fiica de 12 ani ce era pe moarte. Această
istorisire în care cifra 12 este legată atât de boală,
cât şi de înviere ne face să înţelegem, pe de o
parte, faptul că boala şi moartea se găsesc în
interdependenţă şi au ca izvor păcatul, iar pe de
altă parte, faptul că prin Hristos cele două sunt
mijloace ale pedagogiei divine ce conduc la
vindecarea şi restaurarea firii umane. În felul acesta,
cifra 12 este simbol al bolii vindecate prin intervenţia
puterii harului divin, dar şi al curăţiei tinereţii ce îşi
găseşte împlinirea doar în relaţia înnoitoare a
prezenţei lui Hristos, Care ridică pe tânăr din
moartea unei vieţi eterogene la efervescenţa uneia
în duhul lui Dumnezeu.

Am putea adăuga tot la acest aspect şi faptul
că Fecioara Maria, conform Protoevangheliei lui
Iacob, părăseşte templul din Ierusalim tot la vârsta
de 12 ani şi aceasta pentru ca ulterior să devină
templu, cea prin care Dumnezeu Se face om,
mijlocind mântuirea neamului omenesc. A nu se
uita că Biserica Ortodoxă prăznuieşte la 21
noiembrie intrarea Maicii Domnului la Templu,
urcând cele 12 trepte  pentru a fi în preajma
Domnului şi unde va sta până la 12 ani când pleacă
în Nazaret, unde  se produc Rusaliile personale în
vremea Bunei Vestiri.   Astfel, cifra 12 ca vârstă
biologică devine în Biblie decisivă prin relaţia ei cu
templul: Hristos la 12 ani este la templu, Maica
Domnului este la templu la aceeaşi vârstă, iar copila
înviată de Hristos este fiica mai-marelui sinagogii,
această locuire în vecinătatea templului sugerând
ideea de nostalgie a unui Paradis pierdut şi
recâştigat prin Hristos.

 Tot cifra 12 reprezintă numărul căderilor sub
Cruce ale Mântuitorului, Care ne arată asumarea
deplină a suferinţei crucificate, în perspectiva
restaurării noastre. Acestea sunt puse în legătură
cu cele 12 Evanghelii sau stâlpi citiţi în timpul ritualului
înmormântării, pentru a arăta celor prezenţi faptul
că cel adormit urmează „drumul firesc” al oricărei
fiinţe pământeşti, dar şi faptul că această moarte îi
este spre înviere. 12 este numărul Ierusalimului
ceresc, de asemenea al porţilor acestuia pe care
sunt scrise numele celor 12 seminţii ale lui Israel şi

al cărui zid are 12 pietre de temelie pe care sunt
scrise numele apostolilor (Apocalipsa 21, 12). Tot
12 reprezintă numărul stelelor din cununa purtată
pe cap de femeia din Apocalipsă (Apocalipsa 12,
2), iar numărul credincioşilor de la sfârşitul timpurilor
va fi 144.000, câte 12.000 pentru fiecare seminţie
a poporului ales (Apocalipsa 7, 4-8).

În sens moral, 12 este produsul dintre cele 4
virtuţi cardinale (smerenia, cumpătarea, dreptatea,
bărbăţia) şi cele trei virtuţi teologice (credinţa,
nădejdea şi dragostea), anunţând desăvârşirea
umană prin raportarea teandrică la Dumnezeu.
Din punct de vedere mistic, cifra 3, ca simbol al
Treimii, înmulţită cu cifra 4, ca simbol al Creatului,
semnifică accederea creaturii spre desăvârşirea
oferită de Creator ca îndumnezeire. Din perspectivă
liturgică, derularea timpului e legată convenţional
de cele 12 luni, care reprezintă cununa anului
bisericesc, dar şi de numărul praznicelor împărăteşti
ce ne arată că timpul este creat de Dumnezeu, dar
şi că El punctează timpul, dându-i sens. Astfel,
praznicele împărăteşti sunt popasuri soteriologice
prin care transfigurăm acest timp şi îl orientăm spre
veşnicie. Tot aici am putea aminti şi faptul că, în
fiecare an, pe 12.12, îl serbăm pe Sfântul Ierarh
Spiridon al Trimitundei, a cărui zi de prăznuire ar
putea fi interpretată, în contextul acestui esseu, ca
fiind mai rezonantă. Sfântul Spiridon este cel care,
într-un mod foarte original, demonstrează unitatea
de fiinţă şi trinitatea personală a Treimii, parcurgând
drumul invers, şi anume de la creaţie la Creator, şi
arătând în acelaşi timp faptul că materia nu este
altceva decât energie concentrată. Totul este treime
pentru că în fiecare lucru din Univers vedem
pecetea treimică a logoi-lor divini, iar cele trei
elemente – focul, apa şi pământul – ce definesc
existenţa noastră sunt o sinteză a ceea ce
experienţa umană poate mărturisi dincolo de cuvânt
despre Dumnezeu-Treime. Astfel, această zi este
una a mărturisirii adevărului fundamental că
Dumnezeu este izvorul treimic al lumii văzute şi
nevăzute.

Cosmofobia
şi numerologia

nu ajută la mântuire

Aşadar, din cele câteva observaţii, putem
spune că, din perspectivă creştină, teologică, cifra
12 nu sugerează ideea de sfârşit, şi aceasta cu
atât mai puţin în cazul în care am asocia-o cu anul
2000. Ea arată mai degrabă ideea de înnoire, de
schimbare şi leagă aceste semnificaţii de prezenţa
şi împlinirea lor în Hristos. Deci, am putea spune că
acest an, 2012, este un an al împlinirii şi al înnoirii
duhovniceşti, un an încărcat de semnificaţii spirituale,
aşa cum ar trebui să fie fiecare an din viaţa noastră.

Mai mult decât atât, data de 21.12.
nu e una fatidică, ci una familiară,
deoarece, în fiecare an, în această zi
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serbăm solstiţiul de iarnă şi, în acelaşi
timp, din punct de vedere liturgic,
începe timpul de retrăire a „tainei celei

din veac ascunsă şi de îngeri neştiută”. În această
perioadă, ne pregătim duhovniceşte, rugăm pe
Dumnezeu să-Şi găsească loc şi în „cămara
dinlăuntrul fiinţei noastre”, încercând să interiorizăm
taina divină a singurului lucru nou sub soarele
Pământului. E perioada în care, din punct de
vedere astronomic, noaptea începe să scadă, iar
ziua să crească şi am putea spune că nu putea fi
o similitudine mai adecvată raportată la semnificaţiile
Crăciunului, pentru că asemenea acestora
noaptea neştiinţei şi a păcatului s-a risipit odată cu
naşterea „Logosului”, ca Lumină a lumii, ca singur
mediator între Dumnezeu şi oameni, Mântuitor al
sufletelor noastre.

Precizăm că Sfinţii Părinţi ai Bisericii au
statornicit ca din data de 21.12 a fiecărui an să
înceapă perioada specială a anului bisericesc,
care ne ajută să pregustăm din misterul intrării
Logosului în istorie. Zilele liturgice primesc un nou
conţinut. Imnele, rugăciunile şi lecturile Bisericii
din această scurtă perioadă de câteva zile de
până la Crăciun pregătesc pe credincioşi să
primească cu bucurie Lumina care vine să
lumineze tuturor. Un imn din preajma marii
sărbători a Naşterii Domnului este relevant:
„Bethleeme, pregăteşte-te; bine te împodobeşte,
iesle; peşteră, primeşte; că Adevărul a venit,
umbra a trecut şi Dumnezeu oamenilor din
Fecioara S-a arătat,… Pentru aceasta Adam,
înnoindu-se, împreună cu Eva strigă: pe pământ
bunăvoirea s-a arătat, ca să mântuiască neamul
nostru”. Iar în altă parte imnul devine imperativ:
„Ce vom aduce Ţie, Hristoase? Că Te vei arăta
pe pământ ca un om, pentru noi. Fiecare din
făpturile cele zidite de Tine mulţumire aduc Ţie:
îngerii cântarea, cerurile steaua, păstorii minunea,
pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica
Fecioara, Dumnezeule, Cel ce eşti mai înainte
de veci, miluieşte-ne pe noi!”.

Prin urmare, noi nu putem asocia semnificaţiile
acestei zile cu ideea de sfârşit, angoasă, paroxism,
decât dacă gândim la propria noapte a păcatelor,
a neştiinţei şi indiferenţei.

Eshatonul sau taina
lui Dumnezeu

În viziune creştină, anul 2012 este o verigă a
unui timp pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pentru ca
noi să-l umplem cu ofranda faptelor noastre, o
treaptă pe care trebuie să o urcăm pentru a fi mai
aproape de El sau o piatră pe care cu grijă trebuie
să o aşezăm la edificiul timpului lăsat nouă de
Dumnezeu pentru a-l răscumpăra. Timpul şi spaţiul
au fost create de Dumnezeu pentru om şi ele vor
exista atâta vreme cât omul va exista. Nu trebuie
să fim fatalişti, „cosmofobi”, văzând în fiecare

calamitate un semn al sfârşitului lumii. Câte
cataclisme, războaie, molime nu au trecut peste
bătrâna Terra, din pedagogie divină, şi totuşi astăzi
noi existăm! Chiar şi prin potop a trecut omenirea,
dar acest lucru nu a însemnat distrugerea,
aneantizarea ei, ci reînnoirea baptismală prin
apele Diluviului. Dumnezeu este viaţă, iar lucrul
mâinilor Sale nu poate fi moartea. Eva este viaţă,
iar noi suntem purtătorii ei.

De două mii de ani suntem creştini, beneficiari
ai revelaţiei divine, restauraţi fiinţial în Hristos şi
într-o permanentă comuniune dinamică cu Duhul
lui Dumnezeu Care din noi strigă: „Avva, Părinte!”
Avem Împărăţia lui Dumnezeu în inima noastră,
iar în auz cuvântul Fericirilor. Am fost născuţi la
viaţa cea nouă în Hristos din iubirea răstignită a
Fiului, Care împlineşte profeţiile milenare, şi purtăm
în noi cu speranţă făgăduinţa ultimelor cuvinte ale
Domnului: „Şi iată Eu cu voi sunt, în toate zilele,
până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 20).

Dacă Evanghelia a pătruns atât de adânc în
mentalul omului ca microcosmos, iar societăţile,
cultura, ethosul poartă amprenta creştină şi
recunoaştem autenticitatea revelaţiei, nu mai putem
înţelege necesitatea raportării şi asimilării unor date
specifice culturilor străvechi necreştine sau chiar
dedându-ne la încercări combinatorii în vederea
inventării unor similitudini. Trebuie să ne păstrăm
identitatea religioasă şi să facem rabat de la
tendinţa sincretistă a veacului, de raportarea la
numerologi, falşi profeţi, secte milenariste care nu
urmăresc decât în mod speculativ să ne confişte
pacea şi buna chivernisire a timpului mântuirii
noastre. Sentinţa lui Malraux, credem că tocmai
la acest duh confuz al epocii se referea, la
debusolarea izvorâtă dintr-o dezrădăcinare din
matricea identităţii spirituale şi alegerea aleatorie
a valorilor universale, izvorâtă dintr-un indivi-
dualism existenţialist.

Toată această panicare mediatică, ce are în
culise interese mai puţin soteriologice, ar trebui să
ne determine să rememorăm numeroasele
anunţări eşuate privitoare la sfârşitul lumii, precum
şi faptul că, referitor la acest moment, Revelaţia
este foarte clară: despre momentul Parusiei nimeni
nu poate şti cu exactitate nimic. Ştim că va fi sfârşitul,
dar nu şi când va fi. Eshatonul este o taină a lui
Dumnezeu, cum tainice au fost Întruparea şi
crearea Universului până la revelarea lor, pentru
că toate poartă în ele Logosul, Care este dincolo
de orice cunoaştere exhaustivă umană.
Evanghelia ne prezintă un inventar al semnelor
premergătoare Parusiei, dar în acelaşi timp ne
atenţionează că Hristos va veni când nimeni nu
se va aştepta. Calculele şi aşteptările noastre nu
pot forţa venirea iminentă a sfârşitului lumii, noi nu
putem determina planul lui Dumnezeu, aşa cum
omul nu-şi poate determina venirea şi ieşirea din
această lume. De aceea, el trebuie să aştepte
întru răbdare  şi conlucrare cu Dumnezeu,

Stăpânul vieţii. Hristos a coborât în timpul nostru
pentru a ne deschide spre veşnicie, pentru a ne
face dumnezei după har, şi atunci aceasta ne
determină să ne schimbăm perspectiva asupra
propriei destinaţii. Dacă suntem pelerini spre
veşnicie, atunci lumea în care trăim acum nu este
singura, ci doar locul în care noi ne pregătim pentru
a fi capabili de a fi împreună cu Dumnezeu. În felul
acesta, pentru noi, moartea şi viaţa au un alt fel de
centru de greutate. Moartea nu mai reprezintă o
fatalitate, deoarece trăim mortificându-ne pasiunile
faţă de tentaţiile seculare, fiind morţi păcatului. Atunci
ea nu mai are putere asupra noastră. Nu mai
contează când sau cum vom muri, dacă Pământul
va fi lovit de vreun meteorit  şi dacă va mai continua
viaţa după cataclism. Ceea ce contează este
comuniunea mea cu Dumnezeu şi cu semenii, în
timpul pe care El mi l-a lăsat să-l răscumpăr în
puterea Duhului Sfânt.

Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi ziua…

Între Înălţare şi Parusie este timpul pe care
Dumnezeu ni l-a lăsat pentru a lucra teandric la
mântuirea noastră, văzând în Hristos nu numai
faptele pe care le-a împlinit biblic, ci mai ales
importanţa schimbării ontologice lucrate în
umanitate, şi de aceea Parusia schimbă şi dă sens
cursului istoriei, pentru că Hristos este axa timpului.
Timpul dintre cele două evenimente este timpul
Bisericii prin care se deschide veşnicia, e timpul în
care fiecare este chemat să-şi însuşească roadele
mântuirii obiective. Timpul istoric devine timpul
mântuirii a cărui derulare se rostogoleşte spre
„timpul” sfânt al veşniciei, într-o altfel de succesiune
şi ordine, iar Parusia ni-L revelează pe Hristos
întru slavă, ca Judecător, luând locul lui Hristos
Kenotic. Nu se poate vorbi de o istorie autonomă,
deoarece ea este încadrată de o pre-istorie
edenică, precum şi de o post-istorie în veşnicie, şi
de aceea istoria nu poate dura la nesfârşit, dar nici
nu se poate opri de la sine fără un sens soteriologic.
Istoria se împlineşte în Hristos, Alfa şi Omega, ea
fiind intervalul de timp în care Dumnezeu dialoghează
cu omul prin lucrurile şi făpturile Sale, într-o formă
coniventă (înomenirea şi îndumnezeirea).

Din perspectivă eclesiologică, nu se poate
spune că există o sinteză dogmatică exhaustivă
cu referire la fenomenul eshatologic. Referinţele
scripturistice şi comentariile patristice nu se pot
constitui într-un manual foarte limpede şi explicit cu
privire la acest subiect. La întrebarea Apostolilor
referitoare la momentul sfârşitului, Hristos îi
avertizează ca nu cumva să se lase amăgiţi de
hristoşi mincinoşi, apoi le relatează semnele care
anunţă sfârşitul (Matei cap. 24): războaie, foamete,
ciumă, cutremure, cataclisme, prigoane, vestirea
Evangheliei la toate neamurile,
urâciunea pustiirii stând în locul cel
sfânt, arătarea pe cer a sfintei Cruci.
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Hristos relatează aceste semne pentru
ca cei aleşi să înţeleagă faptul că se
apropie sfârşitul, însă Apostolilor nu li

se spune cu exactitate ziua şi anul când va fi,
acesta fiind învăluit în taină (Matei 24, 36), un
sfârşit la care nici numerologii nu se vor aştepta,
fiind ca în zilele lui Noe, când oamenii se
preocupau cu orice altceva, dar mai puţin cu cele
spirituale (Matei 24, 38). De aceea, Dumnezeu
face referire la priveghere, la răbdare, la
înţelepciune în aşteptarea venirii Lui (Matei 24,
42).

Cert este că ziua din urmă va închide timpul
istoric, fără a putea fi prezisă. Sfârşitul şi moartea
pe care ea le va aduce nu înseamnă aneantizarea
a tot ce va fi viu, ci prin Hristos ea va fi o iniţiere ce
va dezlega taina conform căreia moartea e un
aspect al vieţii, o trecere spre viaţă, şi nu o realitate
în sine. Prin moartea lui Hristos pe cruce şi biruirea
morţii, noi ne-am deschis nemuririi, pentru că am
fost răscumpăraţi din moarte, iar Euharistia este
„antidotul morţii” dăruit nouă. De aceea, bucuria
sfinţilor în faţa morţii revelează de fapt naşterea la
viaţa cea adevărată.

„Cavalerii” Apocalipsei care astăzi cutreieră
lumea, anunţând un sfârşit fără prezenţa lui Hristos,
sau care Îl presupune pe Hristos ce va domni
milenarist împreună doar cu membrii contribuabili
ai unor secte ce au sfâşiat trupul Bisericii, sunt
departe de adevărul revelaţiei. Vocile care astăzi
spun că semnele sfârşitului anunţă iminenţa lui
sunt fie ale unei lumi secularizate ce s-a retras în
ea însăşi, refuzând o împărăţie spirituală în
favoarea raţiunii proprii, fie ale unui soi de creştinism
maladiv ce refuză asumarea istoriei.

Creştinismul echilibrat are conştiinţă
eshatologică, ştie că el se va împlini pentru că
„nicio iotă sau cirtă din lege nu va trece până nu
se vor împlini toate ”, însă nu îndrăzneşte să se
încurce în calcule care să stabilească precis
momentul sfârşitului. Aceasta deoarece creştinul
autentic nu este interesat de date exacte, în loc de
hristologie nu se apucă de biografie, înlocuind
sinaxarul cu CV-ul.  El ştie că, aşa cum naşterea
lui Hristos a fost împlinirea  descoperirilor profetice
şi un semn-stea a arătat locul întrupării, fără a se
cunoaşte calendaristic momentul ei, tot astfel şi a
doua venire va fi precedată de un semn, mărturie
a suferinţei filantropice, crucea, care, asemenea
unui fulger ce străbate cerul de la Răsărit la Apus,
va indica sfârşitul tuturor.

Aşadar, să fim asemenea fecioarelor înţelepte,
având în permanenţă spiritul treaz şi conlucrând
cu harul lui Dumnezeu la mântuirea noastră,
rememorând întotdeauna cuvintele Mântuitorului,
Care spune: „Privegheaţi că nu ştiţi ziua, nici
ceasul când vine Fiul Omului” (Matei 25, 13).

Pentru omul biblic ca şi pentru vechii greci
existau doi termeni pentru desemnarea timpului:
chronos şi kairos. În timp ce chronos-ul se referă
la curgerea cotidiană a timpului profan, kairos-
ul defineşte ceea ce Scriptura numeşte „plinirea
vremii” (Ef 1, 10) sau „vremea potrivită” (Ps
103, 27). Pentru creştini, persoana lui Iisus
Hristos este „axa timpului, centrul istoriei
religioase a omenirii. Înainte de El, istoria se
îndrepta spre El, era orientată mesianic spre
El, era timpul de aşteptare, de prefigurare. După
Întruparea Lui, a început „plinirea vremii”. El
dă adevăratul conţinut al istoriei, e veşnic
prezent în timp, ca Dumnezeu întrupat, ca Unul
care a fost în acelaşi timp în mormânt cu trupul,
în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul şi care acum
sus şade lângă Tatăl şi cu noi este în chip
nevăzut (rugăciunea dinainte de împărtăşire).
Deoarece El este veşnic prezent în Biserică şi
istorie, memorialul liturgic din cadrul cultului
bisericesc nu este numai amintirea trecutului,
ci el ne face prezente şi contemporane
evenimentele din trecut şi ne sugerează pe cele
din viitor (eshatologice). În marile sărbători ale
Mântuitorului devenim un fel de martori oculari
ai evenimentelor comemorate, devenim
contemporani cu ele. Fiecare act divin din
iconomia mântuirii a avut loc odată, într-un
anumit moment al istoriei, dar se oferă, devine
continuu prezent în taine, în misterul liturgic”1.

Acest lucru este înscris în imnografia
Bisericii prin acel astăzi: Astăzi Se naşte din
Fecioara Cel ce are în mână toată făptura
(Crăciun), Arătatu-Te-ai astăzi lumii (Epifania),
Cerul şi pământul astăzi să se veselească, Astăzi
s-a spânzurat pe lemn (Vinerea Paştelui).
„Astăzi este numele timpului lui Dumnezeu…
rămâne un etern astăzi şi se înnoieşte mereu.
Naşterea Domnului, acest fapt dumnezeiesc,
săvârşit «o dată» pentru totdeauna, acest
«astăzi» al coborârii lui Dumnezeu în istorie este
un eveniment unic şi este în acelaşi timp eternă
sursă”2. Acest prezent veşnic al lui Dumnezeu
„răzbate în Liturghie, care este expresia
culminantă a actualizării şi contemporaniezării
în Biserică”3. În nici un caz în actualizarea
liturgică este vorba despre „repetiţie umană, ci
prin contemporaneitate liturgică noi comunicăm
dincolo de timp cu ceea ce rămâne odată pentru
toţi”4. Moştenitor al stilului ioanic de  a înţelege
desfăşurarea evenimentelor, a istoriei,
Răsăritul, ca şi Sfântul Ioan Teologul , a fost
întotdeauna atent la planul şi adevărul lui
Dumnezeu care se ascunde în chiar mersul
evenimentelor: „Totul este dat în veşnicie de pe
acum. Acest acum, care face prezent misterul
pe dată, explică metoda sintetică a Apostolului

Scris-am aceasta în ziua de 12 ianuarie 2012,
în al 12-lea an de la hirotonia mea în treapta de arhiereu.

„Plinirea vremii” şi timpul liturgic
Ioan de a compune, adunând laolaltă istoria şi
îmbrăţişând-o în întregul ei5”. Pentru Fericitul
Augustin ne aflăm între deja şi încă nu: între
istorie şi eshaton există kairos. Eshatonul pentru
creştini nu este doar un act final, ci este
pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu încă de
aici şi de acum, urmând să ne împărtăşim mai
adevărat în ziua cea neînserată  din
comuniunea cu Dumnezeu. Este ceea ce
păr intele Georges Florovsky numeş te
eschatologie inaugurată6, prezenteistă:
eshatonul este împlinit dar încă îşi aşteaptă
plinătatea. „Acel acum al kairos-ului proiectează
retrospectiva trecutului şi perspectiva viitorului,
unind aşteptarea cu împlinirea” 7. Anularea
graniţei dintre cer şi pământ, dintre trecut şi viitor
este subliniată mai ales de către cultul creştin:
În Biserica slavei Tale stând, a sta în cer ni se
pare. „Acţiunea simbolic specifică al cărei loc
creştin este Liturghia introduce în desfăşurarea
timpului o dimensiune particulară şi într-un
anume sens definitivă. Timpul cosmic şi uman
este străbătut de misterul lui Hristos efectiv
povestit şi făcut prezent în mod corporal în
simbolurile liturgice şi în piscul lor, în Euharistie.
În însuşi cursul derulării lui, timpul atinge atunci
sfârşitul care e Hristosul înviat şi-şi primeşte
sensul ultim care e comuniunea cu Dumnezeu
în Duhul. Celelalte Taine şi rituri, ceasurile, care
scandează ziua respectându-i ritmurile,
efectuează şi ele la locul lor transfigurarea
timpului. Atingându-şi astfel sfârşitul în Liturghie,
timpul îşi poate continua în mod paradoxal
derularea sa imanentă, făcută din decizii umane
şi acţiuni asupra lucrurilor, pentru că, graţie
simbolurilor liturgice, şi-a regăsit un sens, o
direcţie şi o lege de dezvoltare” 8.

1 ENE BRANIŞTE, Liturgica generală, Edit.
IBMBOR, Bucureşti, 1985, p. 147.
2 CONSTANTIN GALERIU, Tâlcuiri la mari praznice
de peste an, Edit. Anastasia, Bucureşti, 2001, p. 30.
3 PF DANIEL CIOBOTEA, Comori ale Ortodoxiei,
Edit. Trinitas, Iaşi, 2007, p. 125.
4 PAUL EVDOKIMOV, L’Orthodoxie, Neuchâtel,
1965, p. 242.
5 ANDRÉ SCRIMA, Comentariu integral la Evanghelia
după Ioan, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 197.
6 OCTAVIAN FLORESCU, Kairoi sau Roadele
timpului, Edit. Institutul European, Iaşi, 2010, p. 24.
7 KARL LÖWITH, Meaning in History, The University
of Chicago Press, Chicago, 1949, p. 186.
8 GHISLAIN LAFONT, O istorie teologică
 a Bisericii, Edit. Deisis, Sibiu, 2003, p. 460.

Arhid. Sebastian SERDARU
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Apostol Iacov  (5, 14-16), text devenit
„clasic”, ce face referire la practica
ungerii cu untdelemn, însoþitã de
rugãciunile „preoþilor Bisericii” ºi
informaþia întâlni tã la Sfântul
Evanghelist Marcu (6, 12-13), conform
cãreia „Apostol i i  propovãduiau
pocãinþa ºi scoteau mulþi demoni ºi
ungeau cu untdelemn pe mulþi bolnavi
ºi-i vindecau.”  Existã, aºadar, o
legãturã fundamentalã între suferinþã
ºi pãcat, lucrarea Bisericii urmãrind
în fapt sã le elimine pe ambele din
viaþa oricãrui creºtin. Instituirea tuturor
celor ªapte Taine aparþ ine
Mântuitorului Hristos, iar în cazul
Sfântului Maslu dovedeºte slujirea
vindecãtoare a Sa (Luca 10, 34)

Sãvârºitorii Sfântului Maslu sunt
„preoþii bisericii”, dupã cum precizeazã
Sfântul Apostol Iacov, de unde ºi
numãrul de 2-7 slujitori necesari la o
astfel de slujbã. Existã totuºi situaþii
de necesitate, când e permisã oficierea
de cãtre un singur preot, acestea
neputând deveni regulã.

Principalele elemente vãzute,
folosite la Sfântul Maslu, sunt
untdelemnul sfinþit de preoþi ºi
Rugãciunea rostitã de ºapte ori, atunci
când se fac tot de atâtea ori ungerile:
„Pãrinte Sfinte, Doctorul trupurilor ºi a
sufletelor, Cel ce ai trimis pe Unul
Nãscut Fiul Tãu, Domnul nostru Iisus
Hristos, sã vindece, toatã boala ºi din
moarte sã izbãveascã, tãmãduieºte pe
robul Tãu de neputinþa trupeascã ºi
sufleteascã ce l-a cuprins ºi-l fã sã vieze
cu harul Hristosului Tãu…” Cei care se
bucurã de roadele Ungerii cu untdelemn
fac parte din comunitatea fiecãrei
parohii, credincioºi care sunt bolnavi
trupeºte ºi sufleteºte. Pot primi Taina
ºi bãtrânii, chiar dacã sunt sãnãtoºi,
întrucât bãtrâneþea este în sine tot o
boalã.

Rugãciunile ce urmeazã celor
ºapte Evanghelii scot în relief
importanþa fiinþei umane cãzute ºi apoi
restaurate în Hristos prin iertarea
pãcatelor: „Doamne, primeºte-i pe
aceºtia, care ºi-au cunoscut pãcatele
lor ºi au venit la Tine cu credinþã. ªi,

petrecând pururea împreunã cu dânºii,
pãzeºte-i în ceilalþi ani ai vieþii lor, ca
sã nu mai fie ei batjocorã diavolului…”
(Rugãciunea a- 2-a).

Un moment important este cel al
deschiderii Evangheliei, fapt care a
generat de multe ori speculaþii ce þin mai
mult de magie ºi spectaculos decât de
credinþa cea dreptmãritoare. Acest gest
liturgic este descris cu claritate de
Molitfelnic, nelãsând loc niciunei
interpretãri. „Dupã aceasta [citirea celei
de-a ºaptea rugãciuni] preotul, luând
Sfânta Evanghelie, o dã bolnavului sã o
sãrute ºi sã o deschidã; astfel deschisã,
preoþii slujitori o þin deasupra capului
acelui bolnav.” În nici un caz nu se
precizeazã citirea Evangheliei ca „bunã”
sau „rea”, punerea unui bileþel în ea sau
tâlcuirea ei de cãtre preot. Cartea sfântã
simbolizeazã „mâna cea tare ºi
puternicã” a lui Dumnezeu, mâna plinã
de alinare, mai precis, harul vindecãrii
sufleteºti ºi trupeºti care lucreazã
neîncetat, începând cu profeþii vechi-
testamentari, Natan, David ºi Manase,
ºi continuând pânã la sfârºitul lumii.

În continuare, cei bolnavi, dacã
este posibil fac trei metanii ºi zic cãtre
preoþi: „Binecuvântaþi, pãrinþi sfinþiþi, ºi
ne iertaþi pe noi pãcãtoºii.” Preoþii
rãspund la fiecare zicere: „Dumnezeu
sã vã ierte ºi sã vã binecuvinteze, ºi
sãnãtate sã vã dãruiascã.” Din
untdelemnul sfinþit la Maslu se
obiºnuieºte sã se dea bolnavului sã bea
dupã ce a fost împãrtãºit, sau se
amestecã cu fãina adusã ºi se face o
pâiniºoarã din care cel bolnav mãnâncã.
Acest untdelemn se mai poate
întrebuinþa la arderea în candele sau la
ungerea celor rãposaþi.

Atunci când facem referire la Sfânta
Tainã a Maslului, important de reþinut
este cã Dumnezeu nu este Cel care
genereazã, pedepsindu-ne, încercãrile
ºi suferinþele trupeºti ºi sufleteºti. Cazul
dreptului Iov din Vechiul Testament ne
aratã cã boala nu este în mod
obligatoriu urmarea pãcatelor noastre
(Iov 1, 22), Dumnezeu „nedorind
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã
ºi sã fie viu .“ (Iezechiel 33, 11) Uneori,
Dumnezeu ne încearcã, în limitele

rezistenþei noastre trupeºti ºi
duhovniceºti, de unde ºi imperativul de
a rãbda încercãrile fãrã tulburare ºi cu
mulþumire, impropriatã de Mântuitorul
Hristos de-a lungul vieþii Sale
pãmânteºti. (Ioan 16, 33)

O altã viziune asupra bolii ne-o oferã
Sfinþii Pãrinþi ai Filocaliei. Conform
acestora, suferinþa poate fi consideratã
o altã formã de ascezã, un altfel de post
provenind de la Dumnezeu, ca o „certare
pedagogicã spre îndreptare, din partea
Lui”. (Scrisori duhovniceºti, Filocalia,
Vol. 11, pg. 220) Cuviosul Nil Ascetul
numeºte boala „abatere de la dreapta
judecatã, cauzatã de patimile aducã-
toare de suferinþã” (Cuvânt ascetic,
Filocalia, Vol. 1, pg. 198), subiect
dezvoltat la rândul sãu de cãtre Sfântul
Maxim Mãrturisitorul care vorbeºte
despre o adevãratã luptã împotriva
pãcatului, prin boalã, care duce în cele
din urmã la smerenie ºi aducere aminte
de starea dintru început a omului.
(Cuvânt ascetic , Filocalia, Vol. 2, pg.
105) Prin urmare, suferinþa pricinuitã de
boalã trebuie înþeleasã de creºtini ca
drum spre mântuire, ca scop ultim ºi
þintã de atins nu neapãrat în existenþa
pãmânteascã, scurtã ºi trecãtoare.

În concluzie, Taina Maslului este o
slujbã cu caracter sobornicesc care
încearcã sã adune comunitatea în jurul
persoanei bolnave, astfel încât aceasta
din urmã sã poatã fi reintegratã atât
trupeºte, cât ºi duhovniceºte. În istoria
Bisericii, una dintre ideile permanente
a fost aceea cã boala nu este deloc o
realitate necesarã ºi normalã. Boala
este o urmare a cãderii iniþiale a omului
în pãcat. Este adevãrat cã nu toate
bolile prezente au drept cauzã pãcatul
personal, dar unele dintre ele au
aceastã cauzã. De aceea, se cere
participarea mai multor preoþi,
acordându-se astfel Tainei ºi un
caracter de iertare, de împãcare cu
comunitatea Bisericii, ai cãrei repre-
zentanþi principali sunt clericii, atunci
când Maslul se sãvârºeºte pentru un
singur bolnav. Vindecarea, dacã
urmeazã Tainei, se datoreazã rugãciunii
comune ºi nu capacitãþilor extraor-
dinare ale unui singur preot.

(urmare din p. 1)

Sfântul Maslu - Taina vindecãrii
sufletului ºi a trupului
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Luna ianuarie este plinã de sãrbãtori
importante, praznice împãrãteºti ºi
sãrbãtori închinate sfinþilor bineplãcuþi
lui Dumnezeu.

Pe 27 ianuarie, în calendarul nostru
este consemnatã sãrbãtoarea „Aduce-
rea moaºtelor Sfântului Ioan Gurã de
Aur.”

ªtim cã Sfântul Ioan Gurã de Aur
face parte din categoria iluºtrilor ierarhi
care au pãstorit turma lui Hristos ºi au
slujit Biserica cu toatã dãruirea. El a trãit
în secolul al IV-lea, împreunã cu alþi doi
mari ierarhi: Vasile cel Mare ºi Grigore
Teologul.

Secolul acesta a fost socotit
„Veacul de aur al Bisericii” datoritã
acestor mari luminãtori.

Biserica îºi recãpãtase libertatea de
exprimare ºi persecuþiile încetaserã
datoritã Edictului de la Milan din anul
313, al lui Constantin cel Mare. Iar acum
ea se confrunta cu ereziile, acele
învãþãturi greºite referitoare la
Dumnezeu slãvit în Sfânta Treime.

Sfântul Ioan Gurã de Aur a fost cel
care a condamnat erezia lui Arie dar
ºi pãcatele care stãpâneau atunci pe
oameni, cum ar fi:  mândria, lãcomia,
luxul º.a. El a cutezat sã critice chiar
pe împãrãteasa Eudoxia, asemãnând-o
cu Isabela din Vechiul Testament.

Aceastã atitudine a sa a fãcut pe
împãrãteasã sã-l exileze în localitatea
Cucuz din Armenia, unde a ºi murit, iar
dupã treizeci ºi unu de ani moaºtele i-au
fost aduse la Constantinopol de cãtre
Teodosie cel Mic, fiul împãrãtesei.
Împãratul „a îngenuncheat ºi s-a rugat
cu lacrimi ca sfântul sã ierte fãrãdelegea
mamei sale, Eudoxia, care era pricina
morþii omului lui Dumnezeu”.

Din acest exil, Sfântul Ioan a scris
o scrisoare episcopului Chiriac, care ºi
el se afla exilat.

Pentru profunzimea ºi frumuseþea
acestei scrisori, am gãsit de cuviinþã sã
o redãm în rândurile ce urmeazã.

El comparã furtuna care s-a abãtut
asupra Bisericii cu o iarnã mare ºi grea
ºi cu o corabie ameninþatã de furtunã,
iar corãbierii stând cu mâinile încruciºate
ºi  neavând ce face, nevãzând nici cerul
nici pãmântul, plâng ºi se tânguiesc.Aºa

SCRISOAREA SFÂNTULUI IOAN GURÃ DE AUR...
se întâmplã ºi cu Biserica Domnului
care este cuprinsã de o mare furtunã ºi
valurile sunt covârºitoare. Apoi îl
sfãtuieºte:

 „Roagã-te Domnului nostru
Iisus Hristos, Care nu cu meºteºug
biruieºte furtuna, ci numai cu porunca
potoleºte viforul. Iar, chiar de te-ai ºi
ruga de multe ori ºi nu þi s-a ascultat
cererea, nu te lenevi. De vreme ce
acest fel de obicei are Iubitorul de
oameni, Dumnezeul nostru, îngrijind de
mai înainte, mântuirea noastrã. Cã, oare
nu putea sã izbãveascã pe cei trei
tineri, ca sã nu fie aruncaþi în
cuptor? Cu adevãrat ar fi putut, însã
nu i-a izbãvit mai dinainte. Dar, când
erau în robie ºi au fost duºi în þara
barbarilor ºi erau departe de moºtenirea
pãrinteascã, ºi numai dupã ce au fost
aruncaþi în cuptor ºi erau deznãdãjduiþi
din partea tuturor ºi nu le mai
rãmãsese nimic altceva, atunci i-a
izbãvit. Adicã atunci a fãcut minunea
ºi a risipit focul împrejurul cuptorului ºi
aºa cuptorul s-a prefãcut în bisericã.
Vezi, frate, cum rãbdarea drepþilor a
schimbat focul acela în rouã? ªi cum
a fãcut pe tiranul Nabucodonosor sã
recunoascã pe Dumnezeul lui Israel,
Dumnezeu adevãrat?”

Apoi aminteºte fratelui Chiriac cã,
pe când se afla în Constantinopol, nu
se temea de hotãrârea împãrãtesei,
ci zicea: „Al Domnului este pãmântul
ºi plinirea lui. De va vrea sã mã taie
cu fierãstrãul, s-o facã. Am pildã pe
Proorocul Isaia. De va vrea sã mã
arunce în mare, îmi voi aduce aminte
de Proorocul Iona. De este voia sã mã
bage în cuptor, am pe Daniil, aruncat în
groapa leilor. De va vrea sã mã ucidã
cu pietre, am pe ªtefan, întâiul mucenic
care a pãtimit aceasta. De va vrea sã-mi
taie capul, am pe Ioan Botezãtorul. De
va vrea sã-mi ia averea, de o am, sã o
ia; cã gol am ieºit din pântecele maicii
mele, gol mã voi duce.(...) ªtiu cu
adevãrat cã te întristez, frate Chiriac,
cã cei ce ne-au izgonit pe noi merg
cu cinste prin târg ºi cu mulþime de
oameni înarmaþi care-i însoþesc, dar
nu-þi aduci aminte de bogatul ºi de
sãracul Lazãr? Cât a vãtãmat pe

Lazãr sãrãcia? Au nu l-a dus ea pe
dânsul în sânul lui Avraam? ªi cât a
folosit bogatului averea? Cu
adevãrat, nimic! (...) ªi unde-i  sunt
prietenii cu care se hrãnea la masã
ºi masa cea împãrãteascã? (...)
Toate acestea l-au dus în locul de
chin în care striga: «Pãrinte Avraam,
miluieºte-mã ºi trimite pe Lazãr sã-ºi
ude vârful degetelor cu apã, sã-mi
rãcoreascã limba cã amar mã chinuiesc
în vãpaia aceasta».

Ticãlos bogat! De ce-l numeºti
tatã pe Avraam a cãrui viaþã n-ai
urmat-o? Acela pe tot omul l-a
ospãtat în casa lui, iar tu n-ai purtat
grijã de un singur sãrac (...)

În viaþa de dincolo, Stãpânul a fãcut
a fi alãturat chinul necuraþilor ºi odihna
drepþilor ca sã se vadã unii pe alþii ºi sã
se cunoascã ºi sã vadã mucenicii pe
tiranii lor, iar tiranii pe mucenicii lor.

ªi acestea ce le zic nu sunt cuvintele
mele; ascultã ce grãieºte Înþelepciunea:
«Atunci cu multã îndrãznealã va sta
dreptul în preajma celor ce l-au
trudit» (...)

Acolo pãcãtoºii vor vedea pe
sfinþi bucurându-se ºi nu vor putea
sã se îndulceascã de masa cea
împãrãteascã. Cã, ºi pe Adam, vrând
Dumnezeu sã-l pedepseascã, l-a
fãcut sã lucreze pãmântul în preajma
Raiului ca, privind locul cel dorit de
unde ieºise, sã aibã pururea durere
în suflet. ªi dacã, frate Chiriac, nu ne
întâlnim aici, în viaþa aceasta, sã vorbim
unul cu altul, însã acolo, în cealaltã viaþã,
nu va fi nimeni sã ne opreascã sã fim
unii cu alþii. Ci, încã, atunci vom ºi vedea
pe cei ce ne-au izgonit, ca ºi Lazãr pe
bogatul, ºi mucenicii pe chinuitorii lor.
(...) Deci, nu te mâhni, iubite frate,
ci cugetã la Domnul Hristos, Cel ce
þine lumea în mâna Sa, cum din
scutece a fost izgonit ºi în pãmântul
egiptenilor a fost înstrãinat. ªi
pentru ce? Pentru ca sã se facã chip
ºi pildã nouã, ca sã nu ne mâhnim în
încercãri. ªi sã-þi mai aduci aminte
de patima Mântuitorului ºi câte
ocãri a suferit pentru noi,
Stãpânul a toate. Cã unii din
iudei Îl numeau samaritean ºi
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bãutor de vin. Alþii, îndrãcit ºi
prooroc mincinos, zicând: «Iatã
om mincinos ºi bãutor de vin»,

ºi cã El: «cu domnul dracilor scoate pe
draci.» ªi câte altele, încã. Cum L-au
dus atunci ca sã-L arunce în prãpastie
este de mirare. ªi-L scuipau în obraz,
ºi-I dau palme; cã-L adãpau cu fiere
ºi-I bãteau capul cu trestia, ºi cu
hlamidã împãrãteascã îmbrãcându-L, ºi
cu cununã de spini încununându-L, ºi-I
cãdeau înainte batjocorindu-L, ºi tot felul
de batjocori fãcându-I, ºi cum Îl duceau
câinii aceia,  mâncãtori de sânge, ºi Îl
trãgeau gol la patimã. ªi cum L-au
pãrãsit toþi ucenicii Lui: cã unul s-a
lepãdat de Dânsul, iar altul L-a
vândut, iar ceilalþi au fugit ºi sta singur
gol în mijlocul poporului aceluia, de
vreme ce era praznicul Paºtelui,
atunci, la care se adunaserã toþi. ªi
L-au rãstignit ca pe un om rãu, în
mijlocul fãcãtorilor de rele, ºi zãcea
neîngropat, nici nu L-au pogorât de
pe cruce, pânã când L-a cerut
oarecine ca sã-L îngroape. ªi cum au
scornit defãimare rea asupra Lui, cã
ucenicii Lui L-au furat ºi cã n-a înviat.

Deci, iarãºi, adu-þi aminte ºi de
Apostoli, cã de pretutindenea erau
goniþi ºi prin cetãþi se ascundeau... (...)”

Continuând cu necazurile
îndurate de Apostoli ºi de cele
îndurate de el însuºi,  în final, Sfântul
Ioan Gurã de Aur îl îndeamnã pe
episcopul Chiriac sã nu deznã-
dãjduiascã, de batjocura ºi ocara
oamenilor sã nu se teamã ºi sã se
roage lui Dumnezeu .

Ca o concluzie: rugãciunea care
o facem, chiar dacã de multe ori nu
ne-a fost ascultatã, nu trebuie sã ne
lenevim a o face, pentru cã
Dumnezeu nu lucreazã dupã
gândurile noastre, ci dupã planul
Sãu.  ªi sã zicem: „Fie voia Ta,
Doamne!”

ªi când suntem prigoniþi,
încercaþi, în durere ºi necazuri ºi
chiar urâþi de alþii, sã nu
deznãdãjduim, cãci  Dumnezeu este
cu noi ºi El a spus: „În lume
necazuri veþi avea, dar îndrãzniþi, Eu
am biruit lumea!”

Preot Constantin GENES

În fiecare an, la 20 ianuarie, este
cinstit Cuviosul Eftimie cel Mare,
trãitor în vremea împãratului Graþian.
S-a nãscut în Militina, în cuprinsul
Mitropoliei Armeniei, din pântece
neroditor , ca ºi Sfântul Ioan
Botezãtorul. Pãrinþii lui, Pavel ºi
Dionisia, erau oameni cucernici.
Numele ºi l-a primit cu fãgãduinþã de
Sus, cãci pe când pãrinþii se rugau sã
aibã fii, glas de Sus a venit spunându-
le sã se bucure ºi sã fie cu voie bunã
(iar numele Eftimie, pe elineºte,
înseamnã voie bunã) – Minei, sinaxar
din 20 ianuarie.

ªi în acest an, 2012, mânãstirea
noastrã ºi-a serbat ocrotitorul. În
seara zilei de 19 ianuarie s-a sãvârºit
slujba Vecerniei unitã cu Litia de un
sobor de preoþi din localitãþi le
învecinate. A doua zi, dis de dimineaþã,
a fost sãvârºitã slujba Aghiesmei, dupã
care a urmat Utrenia, Acatistul
Cuviosului Eftimie cel Mare, apoi
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie.

Din soborul de slujitori au fãcut
parte: Preacucernicul preot Alupei

Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare

cinstit la Mânãstirea Cireºoaia
Constantin, protopop de Oneºti,
subsemnatul-stareþul mânãstirii,
Preacucernicii preoþi Ciobotaru
Dumitru, Genes Constantin, Panþiru
Ioan-Vasile, Isache David ºi Mazilu
Cristian.

Dupã terminarea Sfintei Liturghii,
Pãrintele Alupei Constantin a rostit
cuvânt de învãþãturã evocând fapte din
viaþa Sfântului Eftimie ºi elogiind
activitatea duhovniceascã a mânãstirii.
Apoi a urmat slujba parastasului
pentru ostaºii români cãzuþi pe aceste
locuri în Primul ºi în al Doilea Rãzboi
Mondial. Peste 200 de credincioºi de
pe frumoasele plaiuri ale Vãii
Trotuºului au cinstit în mod deosebit
pe Cuviosul Eftimie cel Mare. Toþi cei
prezenþi, slujitori ºi credincioºi, au fost
invitaþi sã ia parte la agapa creºtinã în
cinstea hramului.

Sã rãsplãteascã Bunul Dumnezeu
fiecãruia pentru jertfa depusã.

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Unirea Moldovei cu Þara Româneascã,
un act istoric de mare curaj

Unirea Moldovei cu Ţara Românească
reprezintă una dintre înfăptuirile de importanţă
crucială în istoria poporului român atât de greu
încercat de-a lungul îndelungatei sale istorii de
vitregiile venite din toate zările sub cele mai diverse
şi perfide manifestări. Unirea celor două Principate
reprezintă actul politic fundamental care stă la baza
făuririi României moderne, în acord cu evoluţia
generală pe plan european şi mondial, împotriva
tuturor opreliştilor impuse de marile puteri ale vremii
care-şi manifestau în cele mai odioase forme
tendinţa de cotropire şi dominaţie în spaţiul nostru
strămoşesc, aici unde ne-am născut, ne-am format
ca popor, ne-am dezvoltat şi vom trăi atât cât va
exista viaţă pe pământ.

Înfăptuită la 24 ianuarie 1859, Unirea este
rezultatul firesc al unui îndelungat proces istoric,
izvorât din conştiinţa nezdruncinată a unităţii de
neam şi de limbă, a originii comune a tuturor
locuitorilor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic.
Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană
a celor trei ţări române – Moldova, Transilvania şi
Ţara Românească – şi a provinciilor româneşti
răpite de unele puteri străine. Statul naţional român
s-a format treptat, primul pas hotărâtor constituindu-l
Unirea celor două Principate la 1859, iar unirea
Transilvaniei cu Ţara,  de la 1 decembrie 1918, a
încheiat acest proces istoric fundamental.

Românii au ştiut dintotdeauna că Munţii
Carpaţi nu constituie o linie de demarcaţie a
pământului românesc, aşa cum au încercat unii să
ne convingă, ci, dimpotrivă , ei constituie coloana
vertebrală a acestui pământ. Ei au mai ştiut de
asemenea, aşa cum sublinia un distins cărturar
ardelean, că: „moldovenii sunt munteni, muntenii
sunt moldoveni şi unii, şi alţii sunt transilvăneni, iar
toţi împreună sunt români.” Acest adevăr istoric s-a
conturat tot mai pregnant în inimile şi conştiinţele
românilor, iar idealul unităţii naţionale într-un singur
stat a devenit o preocupare principală a tuturor
categoriilor sociale, îndeosebi a tinerilor intelectuali
progresişti care, fiind trimişi la studii în principalele
capitale europene, au avut posibilitatea să
cunoască realităţile, preocupările şi mişcările
sociale din ţările respective, unii dintre ei participând
activ la acestea. La Paris, la Roma, la Viena sau
la Berlin, tinerii studenţi din Moldova, Ţara
Românească, Transilvania şi Bucovina constatau
că limba pe care o folosesc este aceeaşi, că au
aceeaşi origine, aceleaşi obiceiuri şi aspiraţii
comune. Între ei se stabileau puternice relaţii de
prietenie şi, influenţaţi de realităţile din ţările în care

studiau, îşi propuneau să înfăptuiască şi la ei acasă
înnoirile care să aducă progresul social, economic
şi politic.

Înfăptuirea unităţii şi independenţei naţionale
a poporului român a devenit o preocupare
permanentă a exponenţilor luptei sale
revoluţionare. Ideea unirii românilor s-a impus ca
o aspiraţie dominantă încă din deceniul al 4-lea al
secolului XIX, răspunzând unor necesităţi
obiective ale procesului de dezvoltare istorică a
societăţii româneşti. În deceniul premergător
Revoluţiei de la 1848 a avut loc un contact direct
tot mai amplu între fruntaşii mişcării naţionale din
cele trei ţări române care a prilejuit cunoaşterea
reciprocă a realităţilor din fiecare provincie
românească, a cimentat legături şi a generat
planuri de acţiune comune.

Tinerii intelectuali cu idei revoluţionare se
întruneau în diverse locuri şi, feriţi de
supravegherea autorităţilor care-i urmăreau cu
atenţie, stabileau adevărate programe de reforme.
Una dintre personalităţile în jurul căreia gravitau
idealurile revoluţionare cele mai curajoase a fost
Costache Negri. În condiţiile vitrege ale acutizării
conflictului dintre tineretul dornic de reforme şi
regimul domnitorului Sturza care au avut ca
urmare suprimarea revistei „Propăşirea“ precum
şi unele deportări şi arestări cărora le-au căzut
victime Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi,
Alecu Russo şi alţi intelectuali de seamă, Costache
Negri s-a retras la moşia sa de la  Mânjina
(Galaţi) unde a continuat să coaguleze spiritul
ideilor generaţiei lui. El a făcut din Mânjina locul
unde, sub diverse pretexte, se întâlneau adesea
tineri din Moldova şi din Muntenia spre a discuta
principalele probleme ale programului lor de
reforme politice şi sociale printre care Unirea
Principatelor şi emanciparea ţărănimii se aflau
totdeauna pe primul plan.

Semnificative în acest sens sunt îndemnurile
lui Costache Negri adresate printr-o scrisoare lui
Costache Filipescu din Muntenia, prin care-i
spunea: „Nu-i oare dureros că un pârâu – să-l
treci cu piciorul – are puterea să ne despărţească
atât de crud şi până într-atâta, că ne e mai uşor să
mergem la Viena, ca la Brăila? Iată balaurul ce
trebuie să strivim sub călcâi, izvorul slăbiciunii
noastre… Lucrează, dragă Filipescule, pentru
întâlnirea pusă la cale, pune-ţi toate puterile. Nu
da înapoi cu nici un preţ şi nu urmări decât
întemeierea solidă a bazei Unirii, pe care prin
această întâlnire a noastră o putem stabili între

două neamuri mici ce nu trebuie să facă decât un
trup şi un suflet.”

Ca urmare a stăruinţei lui Costache Negri,
tinerii din cele două provincii, care luau de obicei
contact, în mod sporadic, prin centrele universitare
din străinătate, au izbutit să învingă „balaurul”
care-i despărţea în patria lor natală şi s-au adunat
pentru prima dată la moşia de la Mânjina la 21
mai 1845 sub pretextul participării la onomastica
gazdei. Negri a ştiut să transforme sărbătoarea
sa într-o sărbătoare naţională. El a întrunit în casa
lui floarea intelectualităţii din cele două provincii, în
frunte cu Alecsandri, Kogălniceanu, C. Negruzzi,
Alecu Russo, Ionescu de la Brad, Lascăr Rosetti,
Ralet şi Rolla din Moldova şi Ion Ghica, N.
Bălcescu şi C. Filipescu din Muntenia.

Aşa cum sublinia Vasile Alecsandri,
deasupra tuturor discuţiilor „se ridica însă, ca
un stindard desfăşurat în ajunul luptei, ideea
Unirii, concretizată în imaginea unei patrii
comune. Zic patrie comună pentru că la Mânjina
nu mai erau moldoveni şi munteni, ci români,
nu erau două ţări pentru români, ci o singură
ţară, o patrie comună.” Ideea unirii tuturor
românilor într-un singur stat naţional s-a situat
permanent în centrul atenţiei şi preocupărilor
revoluţionarilor de la 1848.

Astfel revoluţionarii moldoveni care au
participat la adunarea de la Blaj din 3 mai în
programul intitulat „Prinţipiile noastre pentru
reformarea patriei” prevedeau „unirea Moldovei
şi Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc“.
În noul program al revoluţiei formulat de M.
Kogălniceanu la Cernăuţi intitulat „Dorinţele
partidei naţionale în Moldova“ se aprecia că
„Unirea Moldovei cu Ţara Românească trebuie
să fie cheia de boltă a viitorului edificiu naţional”.
Adunarea de la Blaj a contribuit într-o măsură
însemnată la întărirea conştiinţei naţionale
româneşti, a ideii unităţii naţionale. Numeroase
glasuri din popor exprimau  gândul unirii: „noi
vrem să ne unim cu ţara” sau „Ardealul e acum
România”, iar rapoartele poliţieneşti consemnau
că  dorin ţa uniri i  T ransilvaniei cu Ţara
Românească este afirmată deschis de ţărani în
numeroase comune.

Activitatea patriotică a foştilor conducători
revoluţionari din 1848 a continuat, în pofida
condiţiilor grele, atât în ţară cât şi în exil. Prin
publicaţii şi conferinţe, memorii şi
intense demersuri diplomatice, aceştia
au întreprins o amplă acţiune de
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propagandă, în favoarea Unirii.
Răspândiţi în diverse centre europene
(Viena, Roma, Paris, Frankfurt,

Londra, Constantinopol), patrioţii români au
desfăşurat o laborioasă activitate în scopul creării
unui puternic curent de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.

Mişcarea unionistă din Principatele
Române, ca şi întreaga activitate din afara
hotarelor, au impus năzuinţa fundamentală a
românilor în atenţia diplomaţiei europene,
remarcându-se în mod deosebit eforturile lui N.
Bălcescu la Roma, ale lui Costache Negri la
Constantinopol şi ale lui Vasile Alecsandri la Paris.
Interesele contradictorii ale marilor puteri în
Balcani şi în bazinul Mării Negre, ajunse într-o
fază nouă după înfrângerea Rusiei în războiul
Crimeii, au favorizat aducerea în prim plan a
chestiunii orientale, inclusiv a situaţiei Principatelor
dunărene, unirea acestora fiind una din temele
importante ale Congresului de la Paris, din 1856.

Reprezentanţii statelor participante la
Congres au luat atitudini diferite faţă de viitorul
regim al Principatelor Române în funcţie de
propriile interese economice, politice şi geo-
strategice. Astfel Franţa lui Napoleon al III-lea  era
favorabilă unirii pentru a-şi asigura în Sud-Estul
Europei un debuşeu economic şi un pilon al
influenţei sale politice. Rusia vedea în unire un
mijloc de a slăbi influenţa Imperiului Otoman;
Sardinia şi Prusia, susţinând cauza românilor,
pledau indirect pentru unificarea Italiei şi a
Germaniei; Anglia era interesată în menţinerea
Imperiului Otoman ca o forţă opusă Rusiei; Turcia,
puterea suzerană, se temea că Moldova şi
Muntenia unite îşi vor dobândi independenţa
politică (aşa cum s-a şi întâmplat după mai puţin
de două decenii). Austria s-a menţinut în continuare
pe poziţia vădit ostilă Principatelor Române,
considerând că formarea unui stat naţional român
ar avea ca efect intensificarea luptei de eliberare
a românilor din Transilvania şi a celor din
Bucovina pe care a smuls-o în mod samavolnic
de la trupul Moldovei la 1774. Din cauza poziţiilor
divergente, Congresul din 1856 nu a putut ajunge
la un acord asupra unirii Principatelor, dar s-a
creat posibilitatea ca poporul român să se pronunţe
în privinţa viitorului lui.

Tratatul de pace prevedea ca populaţia
Principatelor să fie consultată prin intermediul unor
Adunări (divanuri) ad-hoc (special constituite cu
acest scop). Totodată s-a stabilit ca cele două ţări
rămânând sub suzeranitatea Turciei, să intre sub
garanţia colectivă a Puterilor semnatare a Tratatului
de la Paris. Pe baza cererilor liber exprimate în
adunările ad-hoc şi a constatărilor făcute în
Principate de o comisie specială europeană de
informare instituită de Congres, urma să se
convoace la Paris o Conferinţă a Puterilor
europene care să alcătuiască o altă legislaţie în

locul Regulamentului Organic. Din primăvara
anului 1856, lupta pentru unire a luat o amploare
tot mai mare. Anunţarea hotărârilor Congresului
de la Paris stârnise în Principate, dar mai ales în
Moldova, o serie de frământări tot mai mari. Atât
partizanii Unirii cât şi duşmanii ei ştiau foarte bine
că a sosit momentul să treacă la acţiune pentru
apărarea poziţiilor lor şi că acest moment nu
trebuie pierdut. La 25 mai 1856 a avut loc, la Iaşi,
la via de la Socola a lui Petrache Mavrogheni,
unul dintre miniştrii domnitorului Grigore Ghica, o
întrunire a unioniştilor în cadrul căreia 19
reprezentanţi ai boierimii mari, ai boierimii mici şi ai
burgheziei au înfiinţat Societatea «Unirea» menită
să organizeze lupta pentru Unire şi, în primul rând,
campania electorală pentru Divanul ad-hoc.
Printre membrii fondatori ai Societăţii menţionate
erau intelectuali de seamă precum: C. Negri, V.
Alecsandri, M. Kogălniceanu, C. Rolla şi C.
Hurmuzachi, ca principali animatori ai acţiunii. Actul
de constituire a Societăţii «Unirea» cuprindea
patru puncte dintre care primul prevedea „Unirea
Principatelor sub un prinţ străin dintr-o familie
domnitoare din Europa“. Dintre cei 19 semnatari
ai actului întocmit la Socola, C. Negri, ştiind că
încalcă o prevedere a Areopagului European, s-a
opus ideii de a se aduce pe viitorul tron al României
un prinţ străin, adăugând lângă semnătura sa:
„Cu neprimirea punctului 1 în cât priveşte prinţul
străin“.

Peste câteva zile, la 30 mai, s-a desfăşurat la
Iaşi o mare adunare în cadrul căreia s-a ales un
Comitet al Unirii compus din 11 persoane printre
care se situau C. Negri, M. Kogălniceanu, Panu,
Manolache-Epureanu, care a trecut apoi la acţiune
de masă prin înfiinţarea de comitete unioniste în
toate districtele Moldovei alcătuite din reprezentanţi
ai tuturor categoriilor sociale. Acest avânt unionist
se datora în bună parte şi faptului că Grigore Ghica,
încă domnitor al Ţării, susţinea Unirea cu
sinceritate contribuind în ultimele luni ale domniei
lui, prin acţiuni personale, la dezvoltarea Mişcării.
Astfel, deşi termenul de şapte ani ai domniei lui
expira la 16 iunie 1856, a mai rămas în funcţie
încă o lună, efectuând călătorii prin ţară cu scopul
de a activiza cât mai mult comitetele unioniste. Victimă
a unei campanii duşmănoase declanşată de Austria
şi încurajată de Turcia, care-l acuzau că e partizan
al Unirii şi că râvneşte la tronul României, Ghica
părăseşte ţara, se deplasează în Franţa,
expediază un patetic memoriu ministrului de
externe al Franţei prin care solicită înfăptuirea Unirii
şi îşi pune capăt vieţii lângă Paris unde se retrăsese.

Pregătirile şi alegerile pentru adunări s-au
desfăşurat în condiţii diferite în cele două ţări.
Congresul de la Paris hotărâse ca fiecare dintre
cele două Principate să fie conduse de un
caimacam numit de Poartă în timpul constituirii şi
consultării adunărilor ad-hoc. În Ţara Româ-
nească, Alexandru Ghica, fostul domn, a adoptat

o atitudine favorabilă faţă de partida unionistă
sperând că va fi beneficiarul Unirii. În Moldova,
situaţia era mult mai complicată. Încă înainte de
plecarea lui Grigore Ghica, la Constantinopol
începuseră aranjamentele pentru desemnarea
unui caimacam. Austria, ale cărei trupe continuau
să ocupe Moldova, l-a recomandat la Poartă pe
Toderiţă Balş, boier de rangul întâi, profund devotat
intereselor austriece şi un antiunionist înveterat.
Balş smulse asentimentul tuturor ambasadelor
marilor puteri la Constantinopol şi, pentru 25.000
de galbeni, obţinu şi încuviinţarea guvernului turc,
care i-a promis chiar domnia, cu condiţia ca la
alegeri să scoată un divan separatist. Imediat ce a
luat în primire funcţia de caimacam, Balş a
declanşat o energică acţiune pentru anularea
tuturor avantajelor câştigate de unionişti în
guvernarea precedentă. El a destituit pâlcălabii
numiţi de Grigore Ghica înlocuindu-i cu „persoane
de încredere“, a reintrodus cenzura, a suprimat
gazetele unioniste şi a dezlănţuit în toate judeţele o
adevărată prigoană împotriva partizanilor Unirii.
În aceste condiţii vitrege, în februarie 1857 se
formează un Comitet electoral al Unirii compus din
zece membri care întocmeşte programul electoral
şi redactează o petiţie către reprezentanţii de la
Bucureşti ai Puterilor garante arătând abuzurile
administraţiei lui Balş şi cerând respectarea
libertăţilor politice. Tocmai când această petiţie
apuca drumul Bucureştiului, Toderiţă Balş moare
subit în ziua de 1 martie, provocând o nouă
criză politică. În noile condiţii create, sultanul
dorea să numească un nou caimacam chiar în
noaptea de 1 spre 2 martie înainte de a se
răspândi ştirea morţii lui Balş. I-au fost propuse
mai multe personalităţi din Moldova (Negri,
Alecsandri, Ştefan Catargiu, Lascăr Rosetti,
Mihail Kogălniceanu), dar sultanul l-a numit pe
Nicolae Vogoride, personaj cu totul necunoscut
în cercurile diplomatice, dar devotat cu trup şi
suflet Turciei. Tatăl său, fost bei de Samos şi
caimacam în Moldova în 1821, avea titlul de
paşă şi locuia la Constantinopol, iar fratele lui,
Alexandru Vogoride, era secretarul ambasadei
Turciei la Londra.

În Moldova, numele lui Vogoride era
cunoscut şi de tristă notorietate fiind cumnat cu
fostul domnitor Mihail  Sturza care-l
împământenise, în 1846, atunci când Vogoride
se căsătorise cu Cocuţa Conachi, fiica
logofătului Costache Conachi şi soră după
mamă cu Costache Negri care nu l-a menajat
niciodată numindu-l, pe bună dreptate, „hoţ de
drumul mare“. Sarcina principală a lui Vogoride
era de a efectua alegerile pentru Divanul ad-
hoc care, conform instrucţiunilor primite de la
Poartă, trebuia să aibă o componentă
antiunionistă, promiţându-i-se tronul Moldovei.

(Va continua în numărul următor)
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Cãtre sfârºitul lunii ianuarie a acestui
an, am fost rugat de doamna profesoarã
de matematicã Tatiana Alexandrescu, din
Bacãu, sã-i fac o vizitã. Am rãspuns
invitaþiei ºi, la o ceaºcã de cafea, îmi
spune motivul pentru care mã rugase
sã-i calc pragul casei.

În amintirea tatãlui ei, preotul
Gheorghe Alexandrescu, s-a îngrijit sã
tehnoredacteze însemnãrile fãcute de
acesta, de-a lungul mulþilor ani de
preoþie. Un exemplar din aceastã
lucrare îmi era destinat. Îºi arãta, astfel,
generozitatea faþã de familia mea, dar
ºi preþuirea ce o are faþã de o lungã
prietenie ce ne leagã.

De foarte mulþi ani cred cã nimic nu
este întâmplãtor ºi cã, în toate ºi pentru
toþi, bunul Dumnezeu rânduieºte lucrurile.

De ceva vreme, voiam sã-mi exprim
public un gând ºi sã adresez o rugãminte
corpului clerical, în special preoþilor din
parohiile rurale. Aveam nevoie de un
imbold ºi acesta a venit prin acest dar.

Lucrarea „Mãrturisirile unui preot”, îmi
oferã un suport preþios al gândului meu,
iar prezenþa ei îmi dã certitudinea
pertinenþei ºi înaltului grad de utilitate.

Este un fapt binecunoscut cã
istoria mare a unui popor, a unei þãri,
este datã ºi de suma „istoriilor mici” ale
comunitãþilor (ale grupurilor ce le
compun). Acest lucru a fost evident în
concepþia marelui nostru istoric Nicolae
Iorga. Comunitãþile care se vrednicesc
- prin elitele acestora – sã lase mãrturii
scrise despre viaþa, realizãrile,
evenimentele, obiceiurile, credinþele ºi
încercãrile prin care au trecut vor fi
prezente în marea istorie cu partea lor
de contribuþie. În absenþa acestor
mãrturii, foarte multe rãdãcini ale
trecutului nostru vor intra într-o deplinã
uitare.

Mulþi istorici, care, au avut nevoie
sã consulte documentele ºi mãrturiile
cu valoare istoricã din bisericile
parohiale, au constatat puþinãtatea lor
sau absenþa acestora. A se vedea în
acest sens, mãrturia profesorului de
istorie Corneliu Stoica consemnatã în
monumentala lucrare „Valea Trotu-
ºului – Enciclopedie”, lucrare
premiatã de Academia Românã.

MÃRTURISIRILE UNUI PREOT
Motto:

„În amintirea preotului Gheorghe Alexandrescu, din Oneºti,
de la moartea cãruia în noiembrie 2011  s-au împlinit 7 ani

Cine sã facã acest lucru? Cine îl
poate face mai bine, mai ales în mediul
rural, în cãtunele rãsleþite pe crestele
dealurilor ºi ale munþilor? Desigur, o poate
face orice om care are ºtiinþa scrisului ºi
conºtiinþa necesitãþii unui asemenea
demers. Este una din posibilitãþi, dar o
datã cu el se întrerupe ºirul.

Situaþia pe care o vãd eu ºi care, cred
cã este mult mai bunã, este BISERICA,
ca instituþie perenã ce vine din istoria celor
douã mii de ani de creºtinism ºi merge
în veºnicie. Dintotdeauna, preotul satului,
alãturi de învãþãtor, au fost reperele de
luminã a comunitãþilor rurale. De la ei,
vieþuitorii satelor luau cuvânt de învãþãturã.
Ei au fost ºi continuã sã fie personalitãþile
acestora. Biserica - ca instituþie – are
statornicia ei, iar vieþile oamenilor sunt
strâns legate de aceasta. Preotul paroh
are un contact foarte strâns cu
comunitatea în care slujeºte ºi calcã
pragurile caselor de cel puþin patru cinci
ori pe ani, astfel cã poate sã cunoascã
cu uºurinþã tot ce este mai valoros în viaþa
comunitãþilor, evenimentele ce se petrec
ºi încercãrile la care sunt supuse. Dacã
toate aceste lucruri cu valoare istoricã ar
fi consemnate de cãtre preotul paroh în
persoanã sau ajutat de un enoriaº cu
harul scrisului într-o carte sau într-un
Registru istoric ºi acest lucru s-ar petrece
din preot în preot, am avea, la nivelul
comunitãþilor, un fond informativ cu valoare
istoricã extrem de importantã. Fiecare
generaþie ar putea sã-ºi cunoascã mai
bine rãdãcinile, personalitãþile satului,
evenimentele petrecute în timp,
persoanele cãrora le datorãm recunoº-
tinþã pentru ce moºtenim astãzi ºi aºa
mai departe. Astfel, generaþiile ce vin vor
putea fi mai atente cu trecutul lor ºi vor fi
mai râvnitoare în faptele bune, având
aceste repere luminoase.

Istoriile comunitãþilor se vor revãrsa
ca niºte mici râuleþe în marea istorie a
neamului nostru.

Acest lucru mã face sã propun
conducerii B.O.R. sã studieze necesi-
tatea ºi utilitatea instituirii sarcinii ca, la
nivelul fiecãrei parohii, sã se înfiinþeze un
Registru istoric sau Cronicã istoricã a vieþii
ºi activitãþii comunitãþii în care slujesc
preoþii. Este o responsabilitate ce cred,

din toatã inima, cã meritã sã ºi-o asume
conducerea B.O.R., mai ales cã nu
necesitã niciun efort financiar.

ªi astãzi, în rândul preoþilor, sunt
mulþi care fac astfel de consemnãri cu
valoare istoricã, dar o fac pentru ei ºi o
datã cu plecarea lor din parohie, duc cu
ei ºi consemnãrile.

„Mãrturisirile unui preot”, scrisã de
preotul Gheorghe Alexandrescu, sunt
extrem de valoroase pentru comunitãþile
în care a slujit. Ele au apãrut într-o ediþie
foarte micã ºi au beneficiat  de ele doar
rudele ºi prietenii acestei familii. Ca un
omagiu adus post-mortem acestui preot,
cu mare simþire patrioticã ºi dãruit cu trup
ºi suflet slujirii credinþei, adevãrului ºi
dreptãþii, voi da în continuare câteva
pasaje din lucrarea mai sus amintitã.

Structuratã pe capitole, cu istoricul
satelor din cuprinsul comunei ªtefan cel
Mare din judeþul Bacãu, locuitorii de astãzi
ai satului Rãdeana, pot sã afle cã:
„Rãscoala din 1907 a pus în miºcare ºi
sãtenii de la Rãdeana ºi Gutinaº. Capul
rãscoalei a fost locuitorul Neculai Jipa din
satul Rãdeana. Imediat, armata a
intervenit ºi toþi rãsculaþii, în numãr de 50
de persoane, au fost arestaþi ºi închiºi în
biserica Rãdeana, urmând ca a doua zi
sã fie executaþi. Rudele celor arestaþi au
fugit noaptea la preotul paroh al parohiei
Rãdeana, Nicolae Tudorache, care avea
locuinþa în satul Bogdana ºi fãcea parte
din parohia Rãdeana. La þipetele ºi
strigãtele lor, noaptea a ieºit din locuinþã,
le-a ascultat marea durere ºi numaidecât,
tot în noaptea aceea, s-a prezentat la
curtea boiereascã, iar preotul mai mult,
i-a ordonat boierului sã elibereze pe
arestaþi, pe enoriaºii  satului. Astfel,
preotul Nicolae Tudorache a scãpat de
la moarte enoriaºii satelor Rãdeana ºi
Gutinaº”

În capitolul III, enoriaºii din satul
Gutinaº vor gãsi consemnãri despre
istoricul bisericii „Înãlþarea Domnului” din
satul lor. Citez: „Pe proprietatea lui
Gheorghe Vlaicu s-a construit o bisericuþã
din lemn, în anul 1780, de cãtre cei de la
Mãnãstirea Bogdana. În 1850, biserica a
luat foc datoritã neglijenþei
dascãlului care a uitat o
lumânare aprinsã. Dupã acest
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dezastru, Ion Tudorache,
arendaºul acestei moºii, a fost
obligat sã zideascã o nouã

bisericã. Astfel, în anul 1901, a luat
naºtere biserica «Înãlþarea Domnului». În
decursul anilor, în urma unor cutremure,
biserica a necesitat unele reparaþii.
Picturile ºi renovãrile au aparþinut lui
Teodoru din Târgu-Ocna.“

În capitolul IV este prezentatã
istoria Mãnãstirii Bogdana, în care a
slujit mulþi ani. Fãrã sã intru în detalii, în
acest capitol, este prezentatã istoria
mãnãstirii cu tot destinul ei tragic prin
care a trecut în regimul comunist când
a fost desfiinþatã ºi transformatã în spital
de bolnavi psihici. Preotul prezintã istoria
mãnãstirii, oameni, acþiuni, dar ºi
greutãþile cãrora a trebuit sã le facã faþã,
pentru a readuce Mãnãstirea Bogdana
la menirea ei dintru început.

Din motive de spaþiu, mã opresc aici,
deºi lucrarea are multe consemnãri
interesante inclusiv despre atitudinea unor
ierarhi. Îºi încheie mãrturisirile astfel: „Eu,
preot Gheorghe Alexandrescu, am fãcut
tot ce s-a putut pentru a pãstra ºi reface
lãcaºurile de cult, de pe unde am trãit.
Pe aici, au venit mulþi vizitatori:
Preasfinþitul Episcop, preoþi ºi mari
demnitari, responsabili de la Monu-
mentele Istorice, academician Rãzvan
Teodorescu. Toþi au fost încântaþi de ce
au vãzut. Nu ocoliþi aceste locuri, nu veþi
regreta.”

Ce omagiu mai mare poþi sã aduci
unui astfel de om, slujitor al Domnului,
decât dând curs unui asemenea îndemn?

Nu pot sã închei aceste rânduri
fãrã sã-i mulþumesc doamnei profe-
soare Tatiana Alexandrescu care, prin
lucrarea tatãlui sãu, mi-a oferit
suportul concret al ideii cã preoþii
satelor pot ºi sunt datori sã fie
cronicarii timpurilor de ieri ºi de azi
ale lumii în care slujesc. Propunerea,
ce mi-am luat îngãduinþa sã o fac
conducerii B.O.R cu privire la asu-
marea unei asemenea sarcini, mult
folositoare istoriei mari, este doar
sâmburele. El trebuie îmbrãcat cu
mãsuri concrete, cu multe detalii,
adãugate ºi alte elemente, astfel încât
sã capete structura fructului desã-
vârºit.

Sper ca într-o zi sã aflu cã sãmânþa,
aruncatã astãzi, a prins viaþã prin vrerea
înalþilor ierarhi ai B.O.R.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze!

Colonel (r ) Gheorghe PAVEL

În viaþa de toate
zilele auzim adesea
aceste cuvinte: recu-
noscãtor, recunoscut,
recunoºtinþã. De la
sine se poate înþelege
cã este vorba despre
aceastã floare rarã
care se oferã celor
ce s-au ostenit în
mod aparte unor
persoane care s-au
jertfit în diferite
prilejuri din viaþã.

Cei care s-au jertfit pentru Patrie
au fost cu sutele ºi cu miile de ostaºi
români din toate colþurile þãrii pentru
libertate ºi demnitate naþionalã ºi
creºtineascã.

În cinstea ºi memoria eroilor martiri
români s-au ridicat mausolee,
monumente, s-au dat denumiri de strãzi
în unele oraºe din þarã etc. Dar mai
presus de toate, s-au ridicat altare de
rugãciune unde se pomenesc numele lor
în timpul slujbelor. În anul 2000, pe
masivul Cireºoaia, cu binecuvântarea ºi
aprobarea pe atunci a Episcopiei
Romanului, Preacuviosul Claudiu
Constantin Panþiru, prin inspiraþie divinã
ºi prin trudã ºi jertfã stropitã cu lacrimi,
a adus prinos de recunoºtinþã eroilor
martiri români cãzuþi la datorie pe
aceste locuri un altar de rugãciune
devenit Mânãstirea Cireºoaia, având ca
hram Cuviosul Eftimie cel Mare.

Cu timp ºi fãrã timp, inimosul
stareþ a dat viaþã locului în istoria

Diplome de recunoºtinþã

neamului ºi a culturii româneºti prin
ridicarea acestui sfânt locaº. Personal,
stareþul Mânãstirii Cireºoaia s-a îngrijit
de restaurarea crucilor din piatrã ce
rãmãseserã uitate ºi care marcau
locurile unde s-au jertfit ostaºii români.
Totodatã, a împrejmuit cu grilaje
locurile care au marcat mormintele
ostaºilor cãzuþi aici.

Pentru aceste gesturi de patriotism,
în anul 2007, Asociaþia Naþionalã «Cultul
Eroilor» conferã Preacuvioºiei Sale titlul
de Membru de onoare. În anul 2011,
Consiliul Director îi conferã diploma „20
de ani de activitate a Asociaþiei
Naþionale «Cultul Eroilor» pentru merite
deosebite în cinstirea memoriei eroilor
neamului românesc“. Iar Asociaþia
Naþionalã «Cultul Eroilor», filiala
judeþeanã «Colonel Corneliu Chirieº»
Bacãu conferã Preacuvioºiei Sale
Diploma de excelenþã pentru sprijinul
acordat în realizarea proiectelor
destinate eternizãrii memoriei eroilor
neamului. Toate sincerele felicitãri

pentru stareþul
Mânãstir ii Cire-
ºoaia, dorindu-i
multã sãnãtate ºi
succese în rezol-
varea multor pro-
bleme ale mânãstirii
pe care cu onoare
ºi cu credinþã jert-
felnicã o conduce.

Protos. Spiridon
UNGUREANU
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Dumnezeu ºi ºtiinta – douã noþiuni
ce au generat de-a lungul vremii multe
discuþii, frãmântãri, polemici sau pasiuni.
Sunt douã înþelesuri care, la prima vedere
ºi pentru unii, nu pot fi puse vreodatã
împreunã, nu pot coabita sau sta alãturi
pentru cã ele s-ar referi la chestiuni total
diferite ºi chiar contradictorii. Sunt mulþi
care chiar vãd un conflict între noþiunile
de Dumnezeu – credinþã-revelaþie, pe de
o parte ºi ºtiinþã, pe de altã parte.

Dar sunt, oare, credinþa în Dumnezeu
ºi ºtiinþa, contradictorii? Se exclud reci-
proc? Nu se intersecteazã nicidecum?

Sunt foarte multe întrebãri legate de
acest subiect vast ºi foarte mult dezbãtut
ºi, cu siguranþã,  el nu poate fi soluþionat
în câteva rânduri. Ceea ce, însã, putem
afirma este cã tot ceea ce þine de
Dumnezeu ºi credinþã se adreseazã
omului în plenitudinea ºi totalitatea fiinþei
sale: suflet, trup, minte (raþiune), simþire,
voinþã; pe când ºtiinþa are ca „þintã” doar
logica, raþiunea, perceperea strict
senzorialã ºi empiricã a lucrurilor ºi
fenomenelor, experimentãrile palpabile ºi
cognoscibile doar prin înþelegere
raþionalã. Iar dacã avem în vedere cã
ºtiinþa este o „lucrare” preponderent
omeneascã, o „frãmântare“  a minþii
umane ºi omul nu este perfect ci limitat,
imperfect ºi muritor, atunci înþelegem
limitele ºtiinþei ºi poziþionarea ei în raport
cu Dumnezeu. Pe de altã parte, dacã
vorbim de Dumnezeu ºi credinþã, atunci
„lucrãm” cu absolutul, cu perfecþiunea,
cu infailibilitatea. Când vorbim de
Dumnezeu ºi credinþã depãºim graniþele
raþiunii ºi limitele ei ºi pãºim pe tãrâmul
descoperirii divine, al revelaþiei; aceasta
ne conduce spre o cale absolutã ºi
sigurã,  ce nu se „înfundã”, ca aceea a
raþiunii.

Când vorbim de Dumnezeu ºi ºtiinþã
ar trebui sã ne amintim întotdeauna cine
este perfect ºi cine nu: omul cu ºtiinþa
sau Dumnezeu cu credinþa?

O lãmurire la toate aceste întrebãri
legate de subiectul „Dumnezeu ºi ºtiinþa”
ne-o poate oferi ºi un text (cunoscut de
cei ce folosesc frecvent internetul) ce
relateazã un dialog (real sau imaginar, nu
are importanþã) între un student ºi
profesorul sãu la un curs de filosofie. Îl

DUMNEZEU VERSUS ªTIINÞÃ
vom reda mai jos, pentru ca fiecare cititor
sã tragã concluzia potrivitã:

Într-o salã de clasã a unui
colegiu, un profesor þine cursul de
filosofie...

– Sã va explic care e conflictul
între ºtiinþã ºi religie...

Profesorul ateu face o pauzã ºi
apoi îi cere unuia dintre noii sãi
studenþi sã se ridice in picioare.

– Eºti creºtin, nu-i aºa, fiule?
– Da, domnule, spune studentul.
– Deci crezi în Dumnezeu?
– Cu siguranþã!
– Dumnezeu e bun?
– Desigur, Dumnezeu e bun.
– E Dumnezeu atotputernic?

Poate El sã facã orice?
– Da.
– Tu eºti bun sau rãu?
– Biblia spune cã sunt rãu.
Profesorul zâmbeºte cunoscãtor...

Aha! Biblia! Se gândeºte puþin.
– Uite o problemã pentru tine. Sã

zicem cã aici e o persoanã bolnavã ºi
tu o poþi vindeca. Poþi face asta. Ai
vrea sã o ajuþi? Ai încerca?

– Da, domnule, aº încerca.
– Deci eºti bun.
 – N-aº spune asta.
– Dar de ce n-ai spune asta? Ai

vrea sã ajuþi o persoanã bolnavã
dacã ai putea. Majoritatea am vrea
dacã am putea. Dar Dumnezeu nu...

Studentul nu rãspunde, aºa cã
profesorul continuã.

– El nu ajutã , nu-i aºa? Fratele
meu era creºtin ºi a murit de cancer
chiar dacã se ruga lui Iisus sã-l
vindece. Cum de Iisus e bun? Poþi
rãspunde la asta?

Studentul tace.
– Nu poþi rãspunde, nu-i aºa?
Profesorul ia o înghiþiturã de apã

din paharul de pe catedrã ca sã-i dea
timp studentului sã se relaxeze.

– Hai sã o luãm de la capãt, tinere!
Dumnezeu e bun?

– Pãi... da, rãspunde studentul.
– Satana e bun?
Studentul nu ezitã la aceastã

întrebare: „Nu!”
– De unde vine Satana?

Studentul ezitã... „De la Dumne-
zeu.”

– Corect. Dumnezeu l-a creat pe
Satana, nu-i aºa? Zi-mi, fiule, existã
rãu pe lume?

– Da, domnule.
– Rãul e peste tot, nu-i aºa? ªi

Dumnezeu a creat totul pe lumea asta,
corect?

– Da.
– Deci, cine a creat rãul?
Profesorul continuã:
– Dacã Dumnezeu a creat totul,

atunci El a creat ºi rãul. Din moment
ce rãul existã ºi conform principiului
cã ceea ce facem defineºte ceea ce
suntem, atunci Dumnezeu e rãu.

Din nou studentul nu rãspunde.
– Existã pe lume boli? Imoralitate?

Urã? Urâþenie? Toate aceste lucruri
groaznice existã?

Studentul se foieºte jenat: „Da.”
– Deci cine le-a creat?
Studentul iarãºi nu rãspunde, aºa

cã profesorul repetã întrebarea:
– Cine le-a creat?
Nici un rãspuns. Deodatã profe-

sorul începe sã se plimbe prin faþa
clasei. Studenþii sunt uimiþi.

– Spune-mi, continuã el, adre-
sându-se altui student: Crezi în Iisus
Hristos, fiule?

Vocea studentului îl trãdeazã ºi
cedeazã nervos.

– Da, domnule profesor, cred.
Bãtrânul se opreºte din mãrºãluit.
– ªtiinþa spune cã ai cinci simþuri

pe care le foloseºti pentru a identifica
ºi observa lumea din jurul tãu. L-ai
vãzut vreodatã pe Iisus?

– Nu , domnule, nu L-am vãzut.
– Atunci spune-ne dacã L-ai auzit

vreodatã pe Iisus al tãu?
– Nu, domnule, nu L-am auzit.
– L-ai simþit vreodatã pe Iisus al

tãu, L-ai gustat sau L-ai mirosit? Ai
avut vreodatã o experienþã senzorialã
a lui Iisus sau a lui Dumnezeu?

– Nu, domnule, mã tem cã nu.
– ªi totuºi crezi în El?
– Da.
– Conform regulilor sale

empirice, testabile, demon-
strabile, ºtiinþa spune cã
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Dumnezeul tãu nu existã. Ce
spui de asta, fiule?

– Nimic, rãspunde studentul. Eu
am doar credinþa mea.

– Da, credinþa, repetã profesorul.
Asta e problema pe care ºtiinþa o are
cu Dumnezeu. Nu existã nici o
dovadã, ci doar credinþa.

Studentul rãmâne tãcut pentru o
clipã, înainte de a pune ºi el o
întrebare:

– Domnule profesor, existã
cãldurã?

– Da.
– ªi existã frig?
– Da, fiule, existã ºi frig.
– Nu, domnule, nu existã.
Profesorul îºi întoarce faþa cãtre

student, vizibil interesat. Clasa devine
brusc foarte tãcutã. Studentul începe
sã explice:

– Poate exista multã cãldurã, mai
multã cãldurã, super-cãldurã, mega-
cãldurã, cãldurã nelimitatã, cãlduricã
sau  deloc cãldurã, dar nu avem nimic
numit „frig” . Putem ajunge pânã la
458 de grade sub zero (F), ceea ce nu
înseamnã cãldurã, dar nu putem
merge mai departe. Nu existã frig –
dacã ar exista am avea temperaturi
mai scãzute decât minimul absolut de
458 (F) de grade. Fiecare corp sau
obiect e demn de studiat dacã are sau
transmite energie ºi cãldura e cea care
face ca un corp sau materie sã aibã
sau sã transmitã energie. Zero absolut
(–458 F) înseamnã absenþa totalã a
cãldurii. Vedeþi, domnule, frigul e doar
un cuvânt pe care îl folosim pentru a
descrie absenþa cãldurii. Nu putem
mãsura frigul. Cãldura poate fi
mãsuratã în unitãþi tehnice, deoarece
cãldura este energie. Frigul nu e
opusul cãldurii, domnule, ci doar
absenþa ei.

Clasa e învãluitã în tãcere.
Undeva cade un stilou ºi sunã ca o
loviturã de ciocan.

– Dar întunericul, profesore?
Existã întunericul?

– Da, rãspunde profesorul, fãrã
ezitare. Ce e noaptea dacã nu
întuneric?

– Din nou greºit, domnule.
Întunericul nu e ceva; este absenþa a
ceva. Poate exista luminã scãzutã,
luminã normalã, luminã strãlucitoare,
luminã intermitentã, dar dacã nu

existã luminã constantã, atunci nu
existã nimic, iar acest nimic se numeºte
întuneric, nu-i aºa? Acesta este sensul
pe care îl atribuim acestui cuvânt. În
realitate, întunericul nu existã. Dacã
ar exista, am putea face ca întunericul
sã fie ºi mai întunecat, nu-i aºa?

Profesorul începe sã-i zâmbeascã
studentului din faþa sa. Acesta va fi
un semestru bun.

– Ce vrei sã demonstrezi, tinere?
– Domnule profesor, vreau sã spun

cã premisele dumneavoastrã filoso-
fice sunt greºite de la bun început ºi
de aceea concluzia TREBUIE sã fie ºi
ea greºitã.

De data asta, profesorul nu-ºi
poate ascunde surprinderea:

– Greºite? Poþi explica în ce fel?
– Lucraþi cu premisa dualitãþii,

explicã studentul... Susþineþi cã existã
viaþã ºi apoi cã existã moarte; un
Dumnezeu bun ºi un Dumnezeu rãu.
Consideraþi conceptul de Dumnezeu
ca ceva finit, ceva ce putem mãsura.
Domnule, ºtiinþa nu poate explica nici
mãcar ce este acela un gând. Foloseºte
electricitatea ºi magnetismul, dar
NIMENI nu a vãzut sau nu a înþeles
pe deplin vreuna din aceste douã. Sã
consideri cã moartea e opusul vieþii
înseamnã sã ignori cã moartea nu
existã ca lucru substanþial. Moartea
nu e opusul vieþii, ci doar absenþa ei.
Acum spuneþi-mi, domnule profesor, le
predaþi studenþilor teoria cã ei au
evoluat din maimuþã?

– Dacã te referi la procesul
evoluþiei naturale, tinere, da, evident
cã da.

– Aþi observat vreodatã evoluþia
cu proprii ochi, domnule?

Profesorul începe sã dea din cap,
încã zâmbind, când îºi dã seama
încotro se îndreaptã argumentul. Un
semestru foarte bun, într-adevãr.

– Din moment ce nimeni nu a
observat procesul evoluþiei în
desfãºurare ºi nimeni nu poate
demonstra cã el are loc, dumnea-
voastrã predaþi studenþilor ceea ce
credeþi, nu? Acum ce sunteþi, om de
ºtiinþã sau predicator?

Clasa murmurã. Studentul tace
pânã când emoþia se mai stinge.

– Ca sã continuãm demonstraþia
pe care o fãceaþi adineauri celuilalt
student, permiteþi-mi sã vã dau un

exemplu ca sã înþelegeþi la ce mã
refer.

Studentul se uitã în jurul sãu în
clasã:

– E vreunul dintre voi care a vãzut
vreodatã creierul profesorului? (Clasa
izbucneºte în râs). E cineva care a auzit
creierul profesorului, l-a simþit, l-a
atins sau l-a mirosit? Nimeni nu pare
sã fi fãcut asta. Deci, conform
regulilor empirice stabilite ºi conform
protocolului demonstrabil, ºtiinþa
spune – cu tot respectul, domnule –
cã nu aveþi creier. Dacã ºtiinþa spune
cã nu aveþi creier, cum sã avem
încredere în cursurile dumneavoastrã,
domnule?

Acum clasa e cufundatã în tãcere.
Profesorul se holbeazã la student cu
o faþã impenetrabilã. În fine, dupã un
interval ce pare o veºnicie, bãtrânul
rãspunde:

– Presupun cã va trebui sã crezi,
pur ºi simplu...

– Deci, acceptaþi cã existã
credinþa ºi, de fapt, credinþa existã
împreunã cu viaþa, continuã studentul.
Acum, domnule, existã rãul?

Acum, nesigur, profesorul
rãspunde:

– Sigur cã existã. Îl vedem zilnic.
Rãul se vede zilnic din lipsa de
umanitate a omului faþã de om. Se vede
în nenumãratele crime ºi violenþe care
se petrec peste tot în lume. Aceste
manifestãri nu sunt nimic altceva decât
rãul.

La asta studentul a replicat:
– Rãul nu existã, domnule, sau,

cel puþin, nu existã în sine. Rãul e, pur
ºi simplu, absenþa lui Dumnezeu. E ca
ºi întunericul ºi frigul, un cuvânt creat
de om pentru a descrie absenþa lui
Dumnezeu. Nu Dumnezeu a creat rãul.
Rãul e ceea ce se întâmplã când din
inima omului lipseºte dragostea lui
Dumnezeu. Este ca frigul care apare
când nu existã cãldura sau ca
întunericul care apare când nu existã
lumina.

Profesorul s-a aºezat ºi a tãcut.
PS . Studentul era ALBERT

EINSTEIN. În 1921 el a scris o carte
intitulatã „Dumnezeu versus
ºtiinþã”.

A consemnat
preot Ioan Vasile PANÞÎRU
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Dragã Marie,

De aceastã datã, m-am gândit sã
discutãm despre mãrturisirea credinþei
noastre, mãrturisire cuprinsã în rostirea
cãreia îi spunem CREZUL. ªtii cã, la
fiecare Sfântã Liturghie, noi cântãm
rãspunsurile la ectenii (rugãciunile ce le
rosteºte pãrintele în altar) ºi alte rugãciuni,
împreunã cu strana. Apoi, la momentul
rânduit, rostim cu toþii Crezul. Îl numim
astfel dupã cuvântul cu care începe (cred),
cuvânt ce odinioarã se pronunþa
„crez”, dar, de fapt, el este
simbolul credinþei noastre.

În timpul Sfintei Liturghii, Îl
rugãm pe Dumnezeu sã ne dãru-
iascã cele de trebuinþã sufletelor ºi
trupurilor noastre (acestea sunt
rugãciunile de cerere); apoi Îl
lãudãm pe Domnul pentru mãreþia
ºi atotputernicia Sa (rugãciunile de
laudã) ºi Îi mulþumim pentru toate
binefacerile ce ni le dãruieºte
(rugãciunile de mulþumire). Dar, pe
lângã acestea, mãrturisim ºi
credinþa noastrã a tuturor celor din
bisericã cuprinzând, în rezumat, tot
ceea ce cuprinde credinþa creºtinã
ortodoxã. Aºa ne-au învãþat ºi aºa
ni l-au lãsat Sfinþii Pãrinþi în urmã
cu vreo 17 secole, iar noi l-am
pãstrat neschimbat pânã acum.

Rostirea „crezului” nu e
precum o poezie pe care o spunem
doar cu buzele, ci este pornitã din inima
noastrã. Rostim cu glas tare învãþãtura
de credinþã pe care ne-a lãsat-o Fiul lui
Dumnezeu Însuºi.

Dupã enunþurile pe care le rostim,
Crezul are 12 articole.

Articolul I : „Cred întru Unul
Dumnezeu, Tatãl Atotþiitorul,
Fãcãtorul cerului ºi al pãmântului, al
tuturor celor vãzute ºi nevãzute.” În
acest articol mãrturisim credinþa în
Dumnezeu – Tatãl Creatorul, Care este
Unul , a fãcut lumea, universul vãzut ºi
nevãzut ºi guverneazã totul.

Articolul II : „ªi întru Unul Domn
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care

De ce spunem Crezul
din Tatãl S-a nãscut, mai înainte de
toþi vecii; Luminã din Luminã,
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat, nãscut iar nu fãcut; Cel de
o fiinþã cu Tatãl, prin Care toate s-au
fãcut.” Aici mãrturisim credinþa noastrã
în Domnul Hristos, Dumnezeu – Fiul, prin
Care s-au fãcut toate ºi Care este de
aceeaºi fiinþã cu Tatãl, nedespãrþit de
lucrãrile Tatãlui.

Articolul III: „Care pentru noi
oamenii ºi pentru a noastrã mântuire,
S-a pogorât din ceruri ºi S-a întrupat

de la Duhul Sfânt ºi din Maria
Fecioara ºi S-a fãcut om.” Cu aceste
cuvinte mãrturisim credinþa cã Fiul lui
Dumnezeu este Mântuitorul lumii ºi El
„S-a fãcut om” pentru a ne mântui din
pãcat, nãscându-Se dintr-o femeie
pãmânteanã. El este Dumnezeu
adevãrat, dar prin naºterea din Maria
Fecioara a devenit ºi „om adevãrat”.

Articolul IV: „ªi S-a rãstignit
pentru noi în zilele lui Ponþiu Pilat ºi a
pãtimit ºi S-a îngropat”. În acest articol
arãtãm lucrarea Fiului lui Dumnezeu
pentru rãscumpãrarea noastrã ºi tot ce a
pãtimit El pentru salvarea noastrã de sub
osânda pãcatului.

Articolul V: „ªi a înviat a treia zi,
dupã Scripturi”. Aici rostim credinþa
noastrã despre învierea Mântuitorului,
dupã ce a murit jertfit pe cruce, aºa cum
ºtim din Evanghelie ºi din profeþiile
Vechiului Testament. Sunt importante
intonaþia ºi accentul la rostirea acestui
articol ºi pauza scurtã între rostirea: „ºi a
înviat a treia zi” ºi  cuvintele „dupã Scrip-
turi”, deoarece noi mãrturisim învierea
Domnului „a treia zi”, dupã cum ne spun
„Scripturile” (Biblia).

Articolul VI:  „ªi S-a înãlþat la
ceruri ºi ºade de-a dreapta
Tatãlui”. Ca Fiu al lui Dumnezeu-
Tatãl, dupã Înviere,  Domnul Hristos
S-a înãlþat la cer, unde este tronul
Tatãlui ºi unde este, de fapt, ºi locul
Sãu. S-a înãlþat prin propriile puteri
ºi Tatãl Ceresc I-a dat locul de cinste
ºi L-a aºezat „de-a dreapta” Sa.

Articolul VII: „ªi iarãºi va sã
vinã cu slavã, sã judece viii ºi
morþii, a Cãrui împã-rãþie nu va
avea sfârºit”.  Aici mãrturi-sim
credinþa în a doua venire a
Mântuitorului, venire care va fi cu
slavã, nu cu umilinþã ºi smerenie ca
prima datã. Atunci a venit ca om
(ºi Dumnezeu), dar a doua oarã va
veni ca Dumnezeu Cel ce are
puterea sã judece omenirea
întreagã, iar împãrãþia Sa va fi
veºnicã, „nu va avea sfârºit”.

Articolul VIII: „ªi întru Duhul
Sfânt, Domnul de viaþã fãcãtorul, Care
din Tatãl purcede, Cel ce împreunã cu
Tatãl ºi cu Fiul este închinat ºi slãvit,
Care a grãit prin prooroci”. Noi credem
cã Dumnezeu este Unul în fiinþã ºi în trei
Persoane: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt Cel
care are însuºirea proprie de a da viaþã.
Dumnezeu-Tatãl are atributul de a crea ºi
conduce universul, Fiul de a învãþa ºi a
mântui omenirea, iar Sfântul Duh este Cel
care sfinþeºte ºi este fãcãtor de viaþã. Aºa
cum Tatãl a nãscut pe Fiul mai înainte de
toþi vecii, tot aºa Duhul Sfânt purcede din
veci de la Tatãl. Tot aici explicãm ºi de ce
credem cã Sfintele Scripturi sunt
adevãrate ºi noi urmãm cele



Nr. 1 / ian-mart 2012 17SAREA PÃMÂNTULUI

scrise în ele, deoarece autorii au
scris sub inspiraþia Duhului Sfânt

Care „a grãit prin prooroci.”
Articolul IX: „Întru una, sfântã,

soborniceascã ºi apostoleascã
Bisericã”. În acest articol afirmãm
credinþa noastrã în Bisericã (instituþie
divino-umanã) ºi în învãþãtura de credinþã
propovãduitã de Bisericã, ce este una,
singura dreptmãritoare ºi adevãratã,
sfântã, pentru cã Înte-meietorul ei ºi Cel
ce o conduce este sfânt (Mântuitorul),
soborniceascã, având ca fundament
adevãrurile stabilite de sinoadele
(soboarele) ecumenice ºi apostoleascã,
având ca temelie solidã învãþãtura ºi
predica Sfinþilor Apostoli ai Mântuitorului.
Prin aceasta precizãm cã avem ca izvor
al revelaþiei ºi al credinþei nu numai Sfânta
Scripturã ci ºi Sfânta Tradiþie lãsatã de
Apostoli ºi de urmaºii lor, Sfinþii Pãrinþi ºi
scriitori bisericeºti.

Articolul X : „Mãrturisesc un
botez întru iertarea pãcatelor”.
Vorbim aici despre Botez, Sfânta Tainã
ce curãþã pãcatul strãmoºesc ºi cele ale
noastre. Botezul este unul, deoarece nu
se repetã la aceeaºi persoanã.

Articolul XI: „Aºtept învierea
morþilor”. Învierea Mântuitorului este
temelia credinþei noastre ºi garanþia cã ºi
noi vom învia, atunci când va veni Domnul
în slavã.

Articolul XII: „ªi viaþa veacului
ce va sã fie.” În ultimul articol
mãrturisim credinþa în veºnicia vieþii în
împãrãþia lui Dumnezeu, împãrãþie care
nu va avea sfârºit.

Iatã, aºadar, draga mea sorã, ce
mãrturisim noi când spunem Crezul ºi mai
ales când îl rostim cu inima ºi mintea, nu
doar cu buzele. Aceastã mãrturisire este
ca o declaraþie solemnã pe care o facem
înaintea lui Dumnezeu ºi împreunã cu toþi
cei din bisericã. De aceea este greºit ºi
este pãcat sã facem aceastã mãrturisire
de credinþã repede ºi mecanic, fãrã a-i
pãtrunde înþelesurile mântuitoare.

Rostirea Crezului se încheie cu
„Amin”, care înseamnã „aºa sã fie!”

„Amin” zic ºi eu în încheierea
rândurilor mele, dorindu-þi sãnãtate ºi
mântuire!

A ta sorã,
Laetitia LEONTE

În chilia micã, simplã, se aºternu
tãcerea în timp ce Marele Preot împinse
uºor hârtiile pe colþul mesei de lângã
mica bibliotecã. Îºi întoarse privirea
caldã ºi blândã spre studentul ce urcase
aici, ca în fiecare vacanþã de varã, cu
aceeaºi nerãbdare ºi bucurie de a-ºi
mãrturisi sufletul dar ºi cu o înfrigurare
sã afle sfat ºi îndrumare ca o luminã în
cunoaºterea de sine a propriei deveniri.
Pe fereastra deschisã, o boare de vânt
dinspre pãdure rãcori fruntea tânãrului
ºi-l trezi din gânduri ºi îndelungã
aºteptare:

– Cred cã ºtiu, Pãrinte, unde am
greºit! Am trãdat clipa, învãlãtucind
amintiri trecute – moarte, cu planuri
viitoare – incerte.

– Pãi, asta-i problema pierderii
clipei! Orice clipã pierdutã e ca ºi cum
ar rãmâne o scarã fãrã trepte. Pe unde
urci ºi pe unde cobori? Omul trebuie sã-ºi
descifreze ºi sã-ºi pãºeascã singur
destinul, pentru cã asta este lecþia lui
de învãþat aici, pe pãmânt. ªi dacã-i de
învãþat, singur trebuie sã o facã, prin
efortul lui. Poate fi ajutat prin încurajãri,
sfaturi, îndemnuri, dar efortul cel mai
greu vine de la cel ce învaþã singur. Cã
viaþa omului e cel mai greu examen, dar
cu atât mai mare e bucuria victoriei cu
cât greul rãmâne în urmã. Când ajungi
sus, pe munte, îþi spui: „A meritat
efortul!” Aºa e viaþa omului – sunt lecþii
ºi lecþii – dar nici una nu e mai uºoarã
sau mai grea, pentru cã nu la om stã
„cântarul vieþii”, ci la Dumnezeu. Iar
Dumnezeu nu greºeºte niciodatã! Totul
e sã pãstrezi Calea – care e iubire ºi
dãruire. E uºor sã iubeºti pe cel ce te
iubeºte sau sã dai celui ce-þi dã la rându-i.
E ca ºi cum ai da jumãtate de pahar,
cu tot sufletul, când ºtii sigur cã celãlalt
þi-l umple la loc; dai haina din spate cu
uºurinþã, pentru cã celãlalt þi-a adus una
nouã. Un joc, un schimb! Da! Dar viaþa
– în totul ei – nu e un joc ci o
responsabilitate, o luptã permanentã
între cerinþele trupului ºi valorile
sufletului. Sufletul cere alte valori; ele
nu se pot cântãri ºi n-ai cum sã le prinzi
sau sã le strângi în braþe. Ele se cuprind
cu sufletul, deci trebuie sã treci
punctual de tangenþã dintre Finit ºi

Despre armonia
ºi echilibrul vieþii

Infinit. Dar nu e o pierdere, ci un mare
câºtig a vedea nevãzutul ºi a cuprinde
necuprinsul. E ca un examen foarte
greu, trecut cu notã mare. La început
nici nu ºtii cum sã te bucuri: te
îmbrãþiºezi cu prietenii, strigi, cânþi,
râzi… Darul cu adevãrat mare vine mai
târziu – urcuºul tãu în viaþã, în lecþia
vieþii. Lupþi sã le ai pe toate ºi te bucuri
pentru o hainã nouã, o casã, o
maºinã…; ele rãspund trebuinþelor
trupului tãu. Sufletul cere însã altceva
– sufletul cere afecte: cãldura privirii,
aripa sãrutului, blândeþea glasului. E ca
ºi cum am spune: cãldura soarelui,
alintul vântului, blândeþea ploii…

Toate acestea le primeºti prin:
Iubire, Înþelegere, Toleranþã, Iertare –
mereu Iertare. Toate vin din tine, nu de
la alþii – ca o curgere permanent, nu ca
un schimb de marfã; ca un izvor ce-ºi
gãseºte mereu albia dupã secetã sau
inundaþie. Sufletul se bucurã, râde,
pentru cã el este dãruire ºi nici un om
nu se încruntã sau plânge când
dãruieºte ceva aproapelui. Lacrimile vin
din gândurile negative ale omului: nu
am, nu pot, aº vrea dar…; astfel de
gânduri nu au legãturã cu sufletul,
deoarece sufletul e mereu Iubire!

Sufletul are totul ºi din preaplinul lui
dãruieºte altora. Cel ce se împotriveºte
e raþiunea, creierul care nu-ºi poate
depãºi limita, cum trupul nu-ºi poate
pãºi umbra. Trupul se chinuie în dorinþã,
umbra fuge dupã soare. Acesta e lupta
între suflet ºi trup. Fericit e cel ce o
înþelege ºi nu se mai întreabã: de ce?,
ci acceptã totul ºi lasã viaþa sã curgã
ca un râu prin faþa lui. Se aruncã în ea
sã salveze ceva sau pe cineva.

Deci, bucuriile se trãiesc dupã cât
dai, nu dupã cât aºtepþi sã þi se dea.
Acest echilibru îl þine omul ºi se bucurã
de el numai dacã rãmâne în permanenþã
în relaþie pe verticalã cu Dumnezeu. De
aici vin echilibrul, armonia ºi bucuria
vieþii!

„Daþi-mi ºi mie un halat
La fel de curat ca ºi gândul
Care din leagãn m-a îndemnat
Sã vindec pãmântul!”

Prof. Manda TEODORESCU
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În numãrul trecut vorbeam despre
tot felul de superstiþii ºi de aceste obiceiuri
pãgâneºti precum: chiromanþia, oniro-
manþia, necromanþia, astrologia,
spiritismul, hipnotismul ºi altele...

În continuare vom vorbi despre alte
credinþe ºi obiceiuri pãgâne ce vin din
negura timpului:

Descântecele (se fãceau pentru
vindecarea unor boli sau alungarea
spiritelor rele). În legãturã cu ele,
Dumnezeiasca Scripturã ne învaþã în
nenumãrate rânduri ca, la suferinþele sau
bolile noastre trupeºti, sã alergãm la
Dumnezeu, la Biserica Lui ºi la doctori ºi
a înfierat aceste superstiþii. Dumnezeu,
pentru lecuirea feluritelor boli, a rânduit
în Biserica Sa Taina Sfântului Maslu,
Taina Pocãinþei ºi a Dumnezeieºtii
Împãrtãºanii, anumite rugãciuni ºi anumite
persoane, preoþii Bisericii (Iac 5, 14-15).

Altã idolatrie este superstiþia
Amuletelor ºi a Talismanelor de tot
felul (mici obiecte imprimate cu diferite
figuri; sau plante, exemplu trifoiul cu 4
foi, pelinul, planta „Nãvalnic” etc.) care
ar apãra pe oricine le poartã de rele, boli
º. a., sau „ar aduce noroc în dragoste” ºi
peþitori... Exemplu de talisman este ºi
mãrþiºorul de 1 Martie, reamintind de
planeta ºi zeul – idolul – Marte, zeul
rãzboiului. Se poartã ºi astãzi, ca simplã
podoabã, sau de cãtre unele femei cu
credinþa deºartã cã vor fi albe ºi rumene
tot anul. Un fel de talisman este firul roºu
sau panglica roºie, pe care o leagã în jurul
moþului copilului, ca sã nu se deoache!
Sau la animale... Sau tot la copii la gât se
puneau ºi alte talismane „sã le meargã
bine” ºi „sã-i fereascã de boli”.

Unii creºtini îºi aleg ca talismane
Epistolia ºi Visul Maicii Domnului, cu
scopul de a  fi feriþi de rele. Dar ºi acelea-s
o superstiþie, pentru cã numai adevãrata
credinþã în Dumnezeu, însoþitã de fapte
bune, ne scapã cu adevãrat de multe rele
ºi nevoi. („Vãmile vãzduhului“, vol. I, p.
655-657).

Sfântul Ioan Hrisostom înfiereazã cu
mare asprime credinþele deºarte în þiduli

OBICEIURILE PÃGÂNEªTI
ALE ZILELOR NOASTRE (II)

de brâncã,  descântece de deochi etc.:
„Dacã suferi durerile – zice el – ºi
mulþumeºti lui Dumnezeu, te-ai învrednicit
de cununa muceniciei.”

Pentru izbãvirea din orice boalã sau
rãu, el ne sfãtuieºte sã facem semnul
Sfintei Cruci, rugãciuni ºi  Aghiazmã
(idem, p. 668-669).

Necredinþa, rãutatea, ambiþia,
lãcomia, zavistia, gelozia, vanitatea ºi alte
patimi rele au dus la vrãjitorii, prin care
se conlucreazã cu diavolul. Este o
întoarcere cãtre Satana de care ne-am
lepãdat la Sfântul Botez. Biserica
Vechiului ºi Noului Testament opreºte cu
desãvârºire orice fel de vrãjitorie. „Sã nu
alergaþi la... vrãjitori. Sã nu vã întinaþi
cu ei” (Lev 19, 31; Num 23, 23). „Sã
nu vrãjiþi, nici sã ghiciþi” (Lev 19, 26;
2 Lege 18, 10-13; 2 Paral 33, 5).

O altã superstiþie larg rãspânditã în
popor este credinþa în noroc ºi vine de la
Romani care aveau o zeiþã „Fortuna”
despre care se credea cã împarte
muritorilor binele ºi rãul, fãrã alegere ºi
fãrã judecatã, dupã bunul ei plac. De aici
ºi urãrile pãgâneºti de tot felul: „hai
noroc”, „sã ai noroc”, „noroc ºi bani”,
„mânca-te-ar norocul”, „fiecare cu
norocul sãu” etc.

Legat de aceasta, s-au dezvoltat ºi
localurile cu jocurile de noroc, loteriile,
ruletele ºi alte locuri unde se încearcã
norocul, lucru combãtut de Bisericã
(„Vãmile vãzduhului”, vol. I, p. 616-618).

„A vorbi pentru noroc, pentru
ursitori, destin, pentru explicarea
naºterii (dupã zodii, planete sau
stele), pentru citirea în stele, e lucru
nebunesc ºi fãrã Dumnezeu. Cuvintele
acestea sunt ale hulitorilor ºi ale celor fãrã
de Dumnezeu... Bunãtãþile ºi rãutãþile
noastre, însã, se miºcã dupã a noastrã
singurã voinþã”.

Elinii idolatri credeau greºit cã toate
câte veneau la oameni le veneau din stele,
din planete ºi din noroc. Ei socoteau cã
felul ºi lungimea vieþii oamenilor se
conduc dupã cele 12 zodii (zodiac) ºi dupã
cele 7 planete (Gromovnic). Astfel, cei

nãscuþi în zodia sau planeta cutare vor fi
în firea ei ºi vor trãi atâþia ani, dupã cum
îi poartã zodia sau planeta aceea, adicã
un fel de ursiturã sau ursitã, destin. Ei Îl
înlocuiesc pe Dumnezeu cu norocul,
soarta sau destinul.

Numai Dumnezeu cunoaºte
viitorul fiecãrui om.

Aceste neadevãruri se vãd când, în
anumite catastrofe, pier laolaltã într-un
ceas cei nãscuþi în felurite vremi, planete,
zodii ºi norocuri. Darurile bogate ori mai
simple ºi viaþa mai lungã ori mai scurtã
cu care se vãd oamenii înzestraþi, toate
sunt numai de la Dumnezeu.

Sfântul Ioan Gurã de Aur ne
sfãtuieºte: „Credinþa aceasta adevãratã
sã o avem, de aceasta sã ne þinem strâns
cãci numai prin aceasta vom putea scoate
din suflet acele credinþe vãtãmãtoare, ca
de pildã: «Credinþa cã aºa s-a nãscut ºi
aºa i-a fost sortit.»” („Vãmile vãzdu-
hului“, vol. I, p. 641).

Crede cã este pedeapsã în iad ºi
Împãrãþia Cerurilor ºi nu vei mai crede
cã este noroc din naºtere. Orice ai face,
vrând sau nevrând, vei întâmpina cele
sortite de la naºtere. Dar atunci de ce
mai avem nevoie de rugãciune? De ce
mai voieºti a te face creºtin, dacã totul e
sortit de la naºtere?

Pentru demascarea minciunilor
zodiacelor aducem un caz din Sfânta
Scripturã: naºterea fraþilor gemeni Isav
ºi Iacob din Rebeca, soþia Patriarhului
Isaac. Aceºtia, deºi nãscuþi în acelaºi ceas
ºi moment, aveau niºte firi cu totul
diferite. La fel ºi urmaºii lor.

Reiese clar cã nu planetele sau
zodiile înzestreazã pe oamenii ce vin în
lume cu felurite firi, daruri, vieþuiri ºi
vârste; ci numai Pronia Dumnezeiascã
la care contribuie ºi fiecare om prin felul
înclinãrii lui la bine sau la rãu...

„Cei fãrã rânduialã la minte mai zic
cã totul se cârmuieºte în lume de soartã
sau de întâmplare. Astfel ei schimbã
libertatea în robie.(...) Ei zic
cã întâmplãrile bune ºi rele vin
de la mersul stelelor... ºi se iau
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dupã minciunile gromovnicilor,
în loc de a se þine de Cuvântul

lui Dumnezeu, Care este Izvorul tuturor
bunãtãþilor vremelnice ºi veºnice.” (p.
625).

„Se crede de superstiþioºi cã
ursitoarele ar fi trei: Prima, „ursitoarea”,
toarce firul, a doua, „soarta”, deapãnã
firul, arãtând ce va pãþi omul în viaþã, cea
de a treia, „moartea”, rupe firul vieþii
omului.

Credinþa aceea deºartã în destin,
soartã sau ursitoare este aºa de
înrãdãcinatã în poporul nostru, încât în
unele pãrþi pun ºi masã la venirea în lume
a nou-nãscuþilor, cu credinþa deºartã cã
ursitoarele hotãrãsc soarta noului-nãscut.
Astfel, în seara celei de a treia zi dupã
naºtere,(...) se aºeazã o masã pe care se
pun din lucrurile ºi bunãtãþile de care ar
dori sã aibã parte noua odraslã în viaþã –
bani, cãrþi sfinte, mâncãruri... pentru
ursirea cu belºug a noului-nãscut.

Din punct de vedere creºtin, credinþa
în destin e diametral opusã Providenþei
Divine ºi libertãþii de acþiune a omului
(liberul arbitru)... Pe baza Sfintei Scripturi
aceastã superstiþie este combãtutã
riguros.

Pronia sau Providenþa Divinã prin
care înþelegem purtarea de grijã a lui
Dumnezeu de toate fãpturile Sale, de la

cele mai neînsemnate – iarba ºi crinii
câmpului, pânã la om (Mt 6, 25-26) –
exclude ideea destinului. Dumnezeu este
Pãrinte nepãrtinitor, cãci voieºte ca toþi
oamenii sã se mântuiascã ºi sã vinã la
cunoºtinþa adevãrului (I Tim 2, 4). Ca unul
Care a iubit atât de mult lumea, încât a
sacrificat pe Fiul Sãu pentru mântuirea
ei (Ioan 3, 16; 1 Tim 2, 6), nu poate sã
predestineze pe unii la bine, iar pe alþii la
rãu, El, Care rãsare soarele Sãu ºi peste
cei rãi ºi peste cei buni, plouã peste cei
drepþi ºi peste cei pãcãtoºi (Mt 5, 45).
Dumnezeu nu îndeamnã pe nimeni la rãu
ºi nici nu sileºte la virtute, ci lasã fiecãruia
libertate de acþiune, cãci pune înaintea
omului: viaþa ºi moartea, binele ºi rãul (2
Lege 30, 15, 19), sau: viaþa ºi moartea,
binecuvântarea ºi blestemul (2 Lege 30,
1). Condiþioneazã fericirea veºnicã de
libertatea voinþei omeneºti ºi împlinirea
poruncilor creºtine, cãci atunci când este
întrebat de tânãrul care voia sã
moºteneascã viaþa de veci, Fiul lui
Dumnezeu îi spune: „De voieºti sã intri în
viaþã, pãzeºte poruncile...” (Mt 19, 17).

Chiar când este vorba sã
tãmãduiascã pe bolnavi, nu o face pânã
nu-i întreabã dacã voiesc sã fie sãnãtoºi
(Lc 19, 41; Ioan 5, 6) (...)

Anunþând Judecata universalã,
Domnul nostru Iisus Hristos spune cã Presb. Aurelia GENES

În ºcoala generalã, în cadrul
disciplinei de Desen, am avut odatã ca
temã: desenul unui buchet de flori alcãtuit
ca simbol al fraternitãþii. De-a lungul
drumului de la ºcoalã pânã acasã, vreo
patru kilometri, multe frãmântãri mi-a
pricinuit tema în cauzã, dar în apropierea
casei am gãsit, în sfârºit, rezolvarea: îl
voi ruga pe fratele meu, el fiind cu ºapte
ani mai mare decât mine, sã realizeze
atât buchetul ca model, cât ºi execuþia
desenului, cãci dupã mine el avea un
talent real în materie de desen, dar nu
numai; cânta ºi dansa foarte frumos,
recita artistic ºi uneori, în serile lungi de
iarnã, punea în scenã mici teme
umoristice.

Ajungând acasã ºi luându-l deoparte
de la munca lui (pe atunci, ajutorul tatei
în atelier) îi pun problema ºi el

atunci va rãsplãti fiecãruia dupã faptele
sale (Mt 25, 31-46) (...)

Fiecare din noi ne simþim liberi de
actele noastre ºi dacã uneori avem
insuccese ºi nemulþumiri nu se cade sã
învinuim soarta cã ar fi nedreaptã cu noi,
sau pe Dumnezeu (...)

Scriitorul creºtin Taþian Asirianul, în
scrierea sa „Cuvânt cãtre Greci”, spune:
„Creºtinii sunt mai presus de destin ºi nu
recunosc decât un Singur Stãpân. Nefiind
conduºi de destin, creºtinii resping pe cei
care-i stabilesc legile.

Dumnezeu nu hotãrãºte din veac
actele omului, ursind pe unii la bine,
iar pe alþii la rãu, ci, în baza preºtiinþei
ºi a-tot-ºtiinþei Sale, cunoaºte ceea
ce va fãptui omul prin libera sa
voinþã. Aceasta nu este predestinaþie,
ci preºtiinþã” (p. 625-626).

În consecinþã, sã nu cãutãm sã aflãm
ºi sã credem în cele viitoare ale noastre,
cãci bogãþia nu este nimic, nici sãnãtatea,
nici slava lumeascã, ele sunt
deºertãciuni... Ci sã râvnim la cele cu
adevãrat bune, ca astfel sã ne bucurãm
ºi de cele viitoare întru Hristos Iisus
Domnul, vieþuind cu El în Împãrãþia Sa,
începând chiar de aici de pe pãmânt!

Buchetul fraternitãþii sau Talent risipit pe pãmânt
numaidecât îºi dã seama cã un desen
de pe ceºtile din bufet poate fi exact ceea
ce ne trebuie: mulþime de toporaºi
sprijinindu-se solidari unii de alþii, formând
un buchet dens ºi armonios; unele dintre
flori cu capul plecat, ca de greutãþi, spre
pãmânt, altele mai cu nãdejde cu ochii
ridicaþi spre cer, ca pentru ajutor, alcãtuind
astfel o frãþie suavã cu lãcrãmioarele
imaculate, înºirate pe lujeri – dinspre vârf
ca niºte bobiþe de mãtãnii albe, altele
deja înflorite ca niºte minusculi clopoþei
în concertul florilor… ªi vraja priceperii
lui în câteva minute a ºi transformat foaia
albã de desen într-o „fotografie“ aproape
fidelã.

În ziua programatã am dus desenul
la ºcoalã. Nu micã a fost mirarea colegilor
de clasã, dar, desigur, eu am recunoscut
de la început cã nu este opera mea.

Profesorul, bun ºi înþelegãtor, nu mi-a pus
notã de pedeapsã, ci a pus – simbolic –
desenului nota maximã.

Au urmat ani de muncã, de viaþã –
cu tristeþi, cu bucurii pentru noi toþi, ºi
întâmplarea a stat uitatã aproape cincizeci
de ani. Dar la pierderea fratelui meu, în
2009, la rugãciunile de la priveghi, stând
lângã trupuºorul firav, epuizat ºi stins, prin
ºuvoaiele de lacrimi vedeam bucheþelul
de toporaºi ºi lãcrãmioare ridicându-se
deasupra capului sãu, într-o formã
nedefinitã, ca o urmã de nimb; ºi apoi
mai vedeam, cu ochii sufletului, aureola
cea omeneascã dispãrând, încet-încet,
între Cer ºi pãmânt…

Oneºti, 2012, ianuarie 23
Iolanda CHITICARU KOVÁCS
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Cultul ortodox sau rânduiala
slujbelor divine reprezintã modalitatea
prin care Biserica, prin intermediul
slujitorilor sãi – preoþii –, se roagã lui
Dumnezeu în numele credincioºilor.
Toate slujbele sunt alcãtuite în primul
rând din cuvinte de laudã, mulþumire sau
de cerere cãtre Dumnezeu. Dar
rugãciunea este însoþitã de anumite
gesturi ºi miºcãri ale preoþilor (acte
liturgice). Aceste acte liturgice nu se vor
putea desfãºura în afara unor obiecte ºi
a unor materii absolut necesare în
exprimarea sentimentului religios. Ele
sunt: lumânarea, tãmâia, pâinea, vinul,
apa, untdelemnul. Materia asupra cãreia
vom insista în rândurile de faþã este
lumânarea , acel simbol al luminii
spirituale.

Lumânãrile au fost întrebuinþate ºi
pe vremea sfinþilor apostoli, deci chiar
din perioada creºtinismului primar. Cã
lucrurile stau aºa, vom argumenta cu
textul scripturistic din Faptele
Apostolilor (XX, 7-8): „Iarã într-una din
Sâmbete, adunându-se învãþãtorii
(apostolii) sã frângã pâinea, Pavel
vorbea cu ei vrând sã purceadã a doua
zi, lungind vorba pânã la miezul nopþii.
ªi erau multe lumini aprinse în foiºorul
unde erau adunaþi apostolii.“

În primele trei secole, creºtinii, din
cauza prigonirilor, erau nevoiþi sã se
adune noaptea sau sã se ascundã prin
catacombe, de aceea utilizau lumânãri,
ca fiind absolut necesare. Edictul de la
Milan, din 313, acorda libertate
religioasã creºtinilor, iar cultul religios a
ieºit din ilegalitate ºi din întunericul nopþii,
la lumina zilei, iar din catacombe a intrat
în bisericile de suprafaþã.

Împãratul Constantin cel Mare, ajutat
de cãtre mama sa, a cãutat toate
mijloacele prin care sã înfrumuseþeze
cultul divin, ordonând, printre altele ca
„lumânãrile sã se întrebuinþeze în
permanenþã, mai ales la sãrbãtori mari
ºi nu numai în biserici, ci peste tot unde
se oficiauã slujbe religioase“ (Eusebiu de
Cezareea, Istoria elenisticã). Acelaºi
aspect îl confirmã ºi Sf. Ioan Hrisostom
în Omilia 4.

Acelaºi Eusebiu de Cezareea, în
Viaþa Sf. Constantin cel Mare, detaliazã
aspectele privind folosirea lumânãrilor:
„Privegherea cea sfântã din noaptea spre
ziua de Paºti o prefãcu El în ziua cea
mai seninã ºi mai luminoasã, prin aceea
cã porunci sã se punã columne de cearã
prin toatã cetatea ºi sã se poarte fãclii

Din istoria folosirii lumânãrilor în cultul ortodox
de cearã de cãtre cei desemnaþi spre
aceasta, prin toate locurile sfinte“.

Întrebuinþarea în cultul creºtin public
avea sã se reglementeze ºi de cãtre
Canoanele apostolice. Dintre acestea,
Canonul 2 orânduieºte urmãtoarele: „Sã
nu fie iertat a se aduce altceva la altar,
afarã de untdelemn ºi lumânare sfântã“.

Însã nu numai canoanele apostolice,
ci ºi unele sinoade ecumenice ºi
particulare au întãrit practica folosirii
lumânãrilor în cultul creºtin. Astfel
Sinoadele al III-lea (Efes, 431 d.H.) ºi al
IV-lea (Calcedon, 451 d.H.) au formulat
dispoziþii cât se poate de clare privind
semnificaþia ºi importanþa folosirii unor
materii în cultul creºtin.

Evident, duºmanii credinþei adevãrate
– ereticii – au contestat, cum probabil
încearcã sã o facã ºi azi, aspectele
esenþiale ale desfãºurãrii cultului divin ºi
inclusiv practica utilizãrii lumânãrilor.

Mitropolitul Irineu Mihãlcescu ne
aminteºte în Istoria Bisericeascã
Universalã cã arienii s-au strãduit secole
de-a rândul sã scoatã lumânãrile din
cultul divin.

 La îndemnul arienilor, împãraþii
bizantini Constanþiu (337-361) ºi Valens
(361-378) au scos din cultul divin
lumânãrile, dupã cum aminteºte în una
din epistolele sale Sf. Atanasie Atonitul.

Dacã dupã anul 378, anul morþii
împãratului Valens, au încetat persecuþiile
ºi lumânãrile au fost reintroduse în cultul
divin public, în sec. al VIII-lea, sub Leon
Isaurul, odatã cu interzicerea icoanelor,
putem presupune cã ºi lumânãrile care
ardeau înaintea icoanelor nu au fost
cruþate. Aceastã stare de lucruri avea sã
se schimbe prin decretele Sinodului al
VII-lea ecumenic (787) þinut sub
împãrãteasa Irina ºi fiul Constantin al VI-
lea. Aceºtia au reintrodus cultul sfintelor
icoane ºi, implicit, folosirea lumânãrilor.

A urmat o perioadã mai scurtã, ce-i
drept, de prigonire a închinãtorilor la
sfintele icoane, începând cu anul 815, sub
împãratul Leon Armenanul ºi sub fiii
acestuia, Mihail (821-829) ºi Teofil (829-
842). Dar dupã aceºtia prigoana înce-
teazã în vremea împãrãtesei Teodora,
care a convocat Sinodul de la Constan-
tinopol din 842 ºi, alãturi de patriarhul
Metodie Mãrturisitorul, a restabilit definitiv
folosirea icoanelor ºi a lumânãrilor în
cadrul desfãºurãrii cultului creºtin public.

Deci lumânãrile utilizate în desfã-
ºurarea cultului divin au reprezentat
materia ºi obiectele care au dãinuit în

toate secolele în cadrul Bisericii creºtine,
excepþie fãcând intervalele de care am
amintit mai sus: 337–378, 727–782, 825–
842.

Sfânta Liturghie este prima slujbã ce
a folosit lumânãrile, desigur cã ele au fost
succesiv ºi progresiv utilizate la cât mai
multe momente din cadrul acesteia.

Sfântul Ieronim amintea despre
arderea lumânãrilor doar în timpul citirii
Sfintei Evangheli. La început, lumânãrile
erau puse doar împrejurul Sfintei Mese,
iar mai târziu au inceput sã fie aºezate
chiar pe Sfânta Masã, în sfeºnice cu mai
multe braþe.În afarã de aceste lumânãri,
care ard în permanenþã în timpul
serviciului divin, se mai aprind unele în
anumite momente din cadrul Sfintei
Liturghii, dupã care se sting: la intrarea
(cea micã) cu Sfânta  Evanghelie, la
intratrea cu Sfintele Daruri etc.

Se mai întrebuinþau lumânãrile la
Taina Sfântului Botez, încã din primele
veacuri creºtine, aspecte aflate din
scrierile Sfântului Ioan Gurã de Aur
(Cateheza I, cãtre cei luminaþi).

La Sfânta Tainã a Pocãinþei sau a
Spovedaniei se întrebuinþau lumânãri apinse
în momentul reprimirii penitenþilor în sânul
Bisericii. Ceremonia aceasta se oficia în
Biserica Orientalã, în Vinerea Mare, iar în
Biserica Occidentalã, în Joia Mare, dupã
cum aminteau în scrierile lor scriitorii
bisericeºti: Ieronim, Ciprian ºi Ambrozie.

La Taina Sfântului Maslu se
întrebuinþau 7 lumânãri, aprinse în
concordanþã cu numãrul preoþilor
participanþi. Dar, deºi uneori sãvârºeau
aceastã tainã 2, 3 sau 5 preoþi, s-a pãstrat
totuºi numãrul de 7 lumânãri.

Lumânãrile mai erau utilizate la
târnosirea bisericilor (ne spune Sf.
Simeon al Tesalonicului), precum ºi la
rânduiala înmormântãrii ºi a parastasului
(aspect amintit de cãtre Eusebiu de
Cezareea).

Lumânãrile din cearã naturalã (fãcutã
de cãtre albine din polenul cules din flori)
sunt în Bisericã simbolul luminii spirituale
a lui Dumnezeu, cea care ne dã viaþã ºi
ne lumineazã în toate cãile noastre.
Mântuitorul Însuºi a spus: „Eu sunt lumina
lumii.“ (Ioan VIII, 12) ºi de aceea ºi în
zilele noastre lumânãrile susþin
autenticitatea cultului divin public ºi ne
oferã realizarea punþii de legãturã cu
Dumnezeu în cadrul rugãciunilor de laudã,
mulþumire ºi cerere.

Preot Cristian MAZILU
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În dupã-amiaza Duminicii Orto-
doxiei, 4 martie 2012, preoþii din Târgu-
Ocna ºi din împrejurimi, împreunã cu o
parte din enoriaºii parohiilor lor, au
organizat un pelerinaj în oraº, purtând
în procesiune icoane sfinte spre slava
Preasfintei Treimi ºi întru preamãrirea
Întrupãrii lui Hristos. De altfel
Întruparea Domnului stã la temelia
prezenþei icoanelor în Bisericã. Aºa
precum firea omeneascã a Mântui-
torului luatã din pântecele Preasfintei

Procesiune cu sfintele icoane la Târgu-Ocna,
în Duminica Ortodoxiei, 4 martie 2012

Fecioare Maria a fost copleºitã de cea
dumnezeiascã, fãrã sã se amestece una
cu cealaltã, întocmai suportul ºi
culoarea icoanei au cãpãtat sfinþenie
prin Cel Nevãzut reprezentat în ea.

Au participat credincioºi din
Viiºoara, din Pârâu Boghii ºi Tiseºti, din
Poeni, de la Dofteana ºi de la parohiile
din oraº, Rãducanu, Sfinþii Voievozi ºi
Precista, mulþimea de credincioºi cu
nmulþime de icoane intonând cântãri de
slavã Preasfintei Treimi pe tot

parcursul procesiunii, încheierea
sãvârºindu-se în catedrala Precistei
unde s-au rostit rugãciuni ºi s-a
binecuvânta poporul cu un cuvânt de
folos ºi cu miruire din candela
Preacuratei.

Fie ca ºi acest pelerinaj, primul de
altfel în oraºul nostru Târgu-Ocna, sã
fie un început pentru un obicei care sã
dãinuiascã întru pãstrarea credinþei
noastre strãmoºeºti ºi spre slava lui
Dumnezeu Celui în Treime închinat.
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interior Sfânta Sofia -
Istanbul

La „Clubul Copiilor“ din oraşul Târgu-Ocna,
instituţie de cultură şi educaţie condusă ca
directoare de profesoara Maria Tudoreanu, s-a
desfăşurat spectacolul artistic de aniversare a
162 de ani de la naşterea poetului Eminescu.

Cinstind aniversarea rapsodului iubirii, a
patriotului ardent, deschiderea spectacolului a
făcut-o profesoara de limbă şi literatură română
Teodora Pavăl, conducătoarea cercului de
creaţie literară din Clubul Copiilor. Cuvântul său
a conturat virtuţile de excelenţă ale operei
eminesciene, originile ei magice în care Mihai
Eminescu a exprimat adevărul fiinţei sale ca
mărturie pentru adevărul lumii. A remarcat că
fiecare an de aniversare adaugă de-a pururi
existenţa lui Eminescu în viaţa poporului român.

Spectacolul omagial a pătruns în atmosfera
eminesciană. Nocturnul liniştit al sălii este luminat
aproape feeric de Steaua care a răsărit pe
fundalul scenei deschise, a cărei raze stelate
cuprind figura angelică a poetului nepereche
Eminescu, luceafărul poeziei româneşti care,
radiind el însuşi lumină din înalt, cu a
sa linişte eternă parcă scrutează timpul
peste anii care vin.

Pe fondul fascinant de poezie,
muzică şi dans, din nemurire, poetul
iubirilor coboară ca o trăire vie în
sufletele spectatorilor, ca o rază de
speranţă, de iubire ce uneşte un neam,
un popor.

Este mesajul grăitor în armonii
corale, formaţie de cor mixt cameral,
de componenţă profesori şi elevi cu
acompaniament de chitară sau orgă
electronică, precum şi în secundarea
recitatorilor. Toate momentele au purtat
un singur şi mare nume: Eminescu, ca
un ideal de gândire şi simţire artistică.

Aplauzele au ovaţionat specta-
colul bine selectat, receptat cu admiraţie
– arta interpreţilor, structura muzicală
pe valoroasele dimensiuni poetice:
Sara pe deal, revedere, Ce-ţi doresc
eu ţie, dulce Românie şi alte versuri
din creaţia mirifică a poetului precum
„Doina“ cu mesajul de conţinut patriotic
în tonul dramatizat al profesorului V.
Pavăl – „Doina“ simbolizează tocmai
idealul naţiunii. Cu geniala putere
creatoare ca expresie lirică la cea
ideologică de conservare a identităţii
naţionale, năzuinţă politică şi moral-
socială, Eminescu parcă se roagă la

Mihai Eminescu
- moment omagial -

icoana lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: „Ştefane, Măria
ta, / Tu la Putna nu mai sta, / Lasă arhimandritului
/ toată grija schitului, / lasă grija Sfinţilor / În seama
părinţilor… Tu te-nalţă din mormânt / Să te-aud
din corn sunând / Şi Moldova adunând“.

Ca o frumuseţe impresionantă în arta
dansului, a excelat formaţia „Aerobica“ cu
tematică instruită şi condusă laolaltă de
învăţătoarea Aurica Stoica, în paşi de balet,
mişcarea, graţie artistică, design elegant, totul
sincronizat pe un ritm muzical dansant, adecvat.
Artisticul dansului parcă reflecta creaţia mitică de
iubire eminesciană pentru gingaşa făptură
feminină idealizată prin iubire –„înger de pază“…
sfântă prin iubire“.

În final, corala în armonii sonore de pietate
creştină, a interpretat un fragment din „Rugăciune“
în care poetul Eminescu din concepţii ortodoxe ca
inspiraţie religioasă, aduce ceva din aureola femeii
sfinte care este Maria, Maica Preacurată Pururi
Fecioară:„Crăiasă alegându-te / Îngenunchem
rugându-te / Înalţă-ne, ne mântuie / Din valul ce

ne bântuie /
Fii scut de
întărire / Şi zid
de mântuire /
P r i v i rea - ţ i
adorată /
Asupră-ne co-
boară / O, Maică
preacurată / Şi pururea Fecioară, Marie!…

Este gândirea exprimată de Eminescu
care reflectă convingerile sale profund
religioase, atât de potrivite şi vremurilor
noastre atât de zbuciumate !

Atât începutul cât şi sfârşitul spectacolului
în grai muzical, ca un imn de slavă dintr-un
melos de tânguire, dintr-o lume ce a făcut şi
a desfăcut, Eminescu rămâne un nume
venerat pentru nemurirea noastră ca popor
şi naţiune.

  Din informaţii exacte „Clubul Copiilor“
funcţionează cu următoarele cercuri:

1.Cerc de pictură  -   prof. Florin Ghineţ
2.Cerc de muzică  -   prof.

Mihai Teleagă
3. Cerc de creaţie literară  -

prof. Teodora Pavăl
4.Cerc informatică  -  prof.

Maria Tudoreanu
5.Cerc ecologie  -  prof. Maria

Tudoreanu
6.Carturi cu o filială la Slănic  -

prof. Constantin Cercel
Pentru elevii participanţi la

Clubul copiilor, activităţile cu orar
bine stabi l i t ,  pot însemna o
izbândă, un succes de împlinire a
elevilor, a tinerelor talente ca
supliment valoros în plusul instruirii
şi educaţiei din şcolile cărora
aparţin –mai mult, sensibilitatea lor
se dezvoltă pe fondul aptitudinilor
chiar de la vârsta fragedă, iar
părinţii lor prin colaborare pot fi
încântaţi de formaţia culturală şi
morală pe fond etic şi estetic.
Aportul de informaţie le dezvoltă
gândirea şt i inţ i f ică; artele le
formează vocaţia pentru frumos
pe latura creaţiei artistice.

Prof. presb. Ecaterina
PĂUNESCU CAPOTĂ
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Recomandãri pentru siguranþa
locuinþei dumneavoastrã:

Indiferent de tipul de locuinþã, politica
de securitate trebuie gânditã prin prisma
identificãrii vulnerabilitãþilor locaþiei
respective ºi stabilirii, cu sprijinul
specialiºtilor în domeniu, a modalitãþilor
adecvate de anihilare a acestora.

Atât în cazul unui apartament într-un
imobil, cât ºi al unei case la curte,  trebuie
avute în vedere cele douã bariere ce se
pot „ridica“ în faþa infractorilor, asemenea
unor cercuri concentrice, în jurul valorilor
protejate.

Astfel, este important sã securizãm
intrarea în bloc ºi cãile de acces în
apartament (inclusiv geamuri ºi balcoane)
pentru primul caz, zona adiacentã (gard
ºi grãdinã) ºi orice potenþialã intrare în
casã (includeþi în aceastã categorie uºile
de la garaje sau de la anexele ce
corespund cu locuinþa) pentru cea de-a
doua situaþie.

Dacã locuiþi la bloc:
– instalaþi un interfon sau un sistem

de control al accesului la intrarea în scarã;
– asiguraþi corespunzãtor uºile de la

subsol, terasele sau intrãrile suplimentare;
– verificaþi dacã dispozitivul de

amortizare montat pe uºa de intrare în imobil
permite o închidere completã a acesteia;

– luaþi mãsurile necesare pentru ca
pe holurile blocului ºi pe paliere sã existe
o bunã iluminare prin utilizarea de sisteme
automate cu detecþia miºcãrii.

În plus, dacã locuiþi la casã:
– montaþi un sistem de supraveghere

video exterior sau de protecþie perimetralã
pentru înregistrarea oricãrei activitãþi
desfãºurate în curtea casei ºi care vã
avertizeazã asupra pãtrunderii persoanelor
strãine;

– montaþi un sistem de iluminare cu
senzori de miºcare.

FII PRECAUT. HOÞII NU DORM!
Campanie de prevenire a furturilor din locuinþele

de pe raza staþiunii Târgu-Ocna

Pentru un interior de siguranþã:
– uºa de acces în locuinþã sã fie

confecþionatã dintr-un material rezistent
la solicitãri mecanice ºi termice;

– tocul, în zona sistemelor de
asigurare, sã fie consolidat cu o armãturã
metalicã ºi sã fie bine ancorat în perete;

– balamalele sã aibã o bunã fixare
în toc ºi în uºã;

– dispozitivul de limitare a deschiderii
uºii (lanþ de siguranþã) trebuie folosit în
permanenþã;

– uºa sã fie prevãzutã cu un sistem
de închidere securizat, eventual cu
prindere în mai multe puncte;

– orice încuietoare devenitã
nefuncþionalã sã fie înlocuitã în cel mai
scurt timp;

– acolo unde este posibil accesul prin
escaladare, protejaþi-vã geamurile cu
grilaje ale cãror capete de prindere
trebuie încastrate în zid;

– închideþi toate ferestrele ºi uºile
de la balcon de fiecare datã când plecaþi
de acasã;

– draperiile sau jaluzelele vã feresc
locuinþa de priviri indiscrete.

Util pentru liniºtea familiei
dumneavoastrã:

– stabiliþi cu vecinii de încredere
instituirea unui sistem de supraveghere
a vecinãtãþii. Rugaþi-i pe aceºtia sã
procedeze astfel încât sã nu se simtã
absenþa dumneavoastrã: lumini aprinse,
ridicarea corespondenþei etc.;

– pregãtirile pentru deplasãrile de
lungã duratã sã fie fãcute cât mai discret;

– nu lãsaþi mesaje pe robotul telefonic
prin care sã confirmaþi lipsa de acasã ºi
nu le transmiteþi celor cu care corespondaþi
pe reþelele de socializare informaþii despre
plecãrile pe care le efectuaþi;

– evitaþi depozitarea pe balcon sau
în curtea casei, la vedere, a ambalajelor
unor obiecte de valoare.

Nu daþi nicio ºansã spãrgãtorilor!
Pentru aceasta noi vã propunem sã:
– interziceþi accesul în locuinþã ºi

refuzaþi sã furnizaþi informaþii despre
dumneavoastrã ºi bunurile pe care le
deþineþi ori despre vecini, persoanelor
strãine care pretind cã reprezintã diverse
instituþii, dar care nu pot face dovada
acestui lucru;

– apelaþi la serviciile de consultanþã
ale firmelor specializate pentru a alege
soluþia optimã de protecþie a locuinþei
dumneavoastrã;

– îmbinaþi mijloacele de protecþie
mecanice cu cele electronice;

– achiziþionaþi doar acele sisteme de
închidere/asigurare, de alarmã ºi
supraveghere video care corespund
standardelor de securitate;

– alegeþi încuietori prevãzute cu chei
ce nu pot fi multiplicate uºor;

– contactaþi în vederea instalãrii ºi
monitorizãrii unui sistem de securitate,
precum ºi pentru intervenþia în caz de
efracþie, firme licenþiate de Inspectoratul
general al Poliþiei Române.

ATENÞIE!
Dacã sesizaþi o spargere, sunaþi

imediat la 112 – Apel unic de urgenþã;
Furnizaþi Poliþiei toate datele pe care

le deþineþi în legãturã cu o eventualã
spargere. Indiferenþa dumneavoastrã nu
face decât sã îngreuneze prinderea
autorilor care, între timp, pot comite ºi
alte infracþiuni.

Compartiment Proximitate
„Împreunã pentru mai multã

siguranþã“

Poliþia staþiunii Târgu-Ocna – 0234/344145
Ag. ºef Vãsoiu Bogdan – 0744/402001
Ag. ºef Brânzã Cezar – 0752/223500
Ag. pr. Antohe George – 0727/706944
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

În data de 23 ianuarie 2012, începând
cu ora 1300, a avut loc în Sala de Festivitãþi
a unitãþii ºedinþa de Bilanþ al activitãþilor
desfãºurate la ªcoala  Naþionalã  de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna, în anul 2011, la care au
participat echipa de management,
personalul unitãþii ºi, în calitate de invitaþi,
doamna judecãtor Simina PURICE –
judecãtor delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate,
reprezentanþii sindicatelor lucrãtorilor din
sistemul administraþiei penitenciare.

Din partea Administraþiei Naþionale
a Penitenciarelor a participat domnul
comisar ºef de penitenciare Dorin
Gabriel MUREªAN, director general
adjunct ºi comisar ºef de penitenciare
Gheorghe IFTINCA, director al
Direcþiei Management Resurse Umane.

Ordinea de zi a ºedinþei de bilanþ a
cuprins:

- Discursul directorului SNPAP
Târgu-Ocna;

- Prezentarea materialului de bilanþ
al activitãþii:

a. obiectivele majore propuse ºi
realizate în anul 2011;

b. obiectivele majore propuse pentru
anul 2012;

- Derularea filmului de prezentare
a celor mai importante evenimente ce
au avut loc în anul 2011;

- Discursul reprezentantului
Administraþiei Naþionale de Peniten-
ciare, comisar ºef de penitenciare Dorin
Gabriel MUREªAN;

- Luãri de cuvânt, întrebãri ºi
propuneri din partea personalului unitãþii
ºi a invitaþilor.

În cadrul ºedinþei, a fost prezentat
materialul de bilanþ al activitãþii care a
cuprins:

Obiectivele majore ale
SNPAP propuse ºi realizate

în anul 2011
- Evaluarea ªcolii de cãtre experþi

din cadrul Agenþiei Române de Asigurare

Nr. D3 15150 din 23.01.2012

COMUNICAT DE PRESÃ
Cu privire la ºedinþa de bilanþ al activitãþilor desfãºurate pe anul 2011, în cadrul
ªcolii Naþionale de Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna

a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar
ºi obþinerea autorizaþiei provizorie de
funcþionare din partea Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, prin Ordinul ministrului  cu nr.
6203/07.11.2011

- Elaborarea unor documente
privind procesul instructiv-educativ,
respectiv „Standardul de pregãtire
profesionalã pentru calificarea
„agent de penitenciare”; „Noul
curriculum”,   „Planul cadru de învã-
þãmânt” ºi Programele ºcolare”;

- Mãrirea cifrei de ºcolarizare de la
200 elevi la 275 elevi;

- Înfiinþarea la Arad a Structurii de
învãþãmânt arondatã SNPAP Târgu-
Ocna, în cadrul cãreia sunt ºcolarizaþi
73 elevi;

- Continuarea ºi dezvoltarea relaþiilor
de colaborare cu alte instituþii ºi cu
organizaþiile neguvernamentale din þarã
ºi din strãinãtate;

- Înfiinþarea Asociaþia Absolvenþilor
ªcolii de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu-Ocna - ALUMNI;

- Continuarea eforturilor pentru
îmbunãtãþirea imaginii instituþiei în
exterior prin promovarea activitãþilor cu
impact mediatic: Festivitatea de
absolvire, Concursul de admitere,
Festivitatea de deschidere a anului
ºcolar 2011 – 2012;

- Organizarea Primei ediþii a
Seminarului Tehnic Naþional de
Taekwondo: „Autoapãrarea – Educaþie
ºi Spirit”, organizat în parteneriat cu
Federaþia Românã de Taekwondo
WTF,  acþiune la care au participat  ºi
reprezentanþi ai diferitelor instituþii din
sistemul naþional de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã;

- Introducerea sistemului de
pregãtire ºi evaluare de tip  „e-
Learning”  în planurile de învãþãmânt ºi
a celor de pregãtire ale salariaþilor
instituþiei ºi ale elevilor;

- Înnoirea ºi modernizarea
metodologiei, procedeelor didactice ºi
mijloacelor de învãþãmânt;

- Continuarea colaborãrii cu
instituþiile cu care am încheiat
protocoale, pentru desfãºurarea
activitãþilor propuse.

- Intabularea imobilele aflate în
administrarea ªcolii, conform Hotãrârii
Guvernului nr. 666/2010;

Obiectivele majore propuse
pentru a fi realizate în anul

2012:
- Gestionarea adecvatã ºi eficientã

a resurselor umane, materiale ºi
financiare:

- Modernizarea infrastructurii ºi
suprastructurii unitãþii;

- Încheierea unor protocoale de
colaborare ºi schimb de experienþã cu
instituþii din Europa ºi din þarã; sunt
vizate, pentru aceastã activitate,
Academia de Pregãtire a personalului
de Penitenciare din Norvegia;
Facultatea „Petre Andrei” din Iaºi,
Serviciul Psihologia Personalului din
cadrul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor;

- Promovarea ºi consolidarea
imaginii  ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna;

- Încheierea de parteneriate în cadrul
unor proiecte cu finanþare europeanã;

- Promovarea asociaþiei „Alumni –
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna”
ºi atragerea unui numãr cât mai mare
de absolvenþi în vederea înscrierii;

- Continuarea eforturilor pentru
îmbunãtãþirea imaginii instituþiei în
exterior prin promovarea activitãþilor cu
impact mediatic: Festivitatea de
absolvire a promoþiei 2011-2012,
Concursul de admitere, Festivitatea de
deschidere a anului ªcolar 2012-2013;

- Organizarea Ediþiei a II-a a
Seminarului Tehnic Naþional de
Taekwondo: „Autoapãrarea – Educaþie
ºi Spirit”;

- Modernizarea ºi
efic ientizarea procesului
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didactic, prin  introducerea ºi
utilizarea în procesul didactic

de pregãtire ºi evaluare de tip „E-
learning” pentru elevi ºi cursanþi

- Modernizarea bazei materiale ºi a
dotãrilor necesare procesului didactic,
respectiv amenajarea de spaþii utile
procesului didactic (cabinet de
specialitate, cabinet pentru instrucþia
tragerii, simulatoare, secþie deþinere ºi
pentru misiuni de escortare, sãli de studiu
pentru elevi), precum si reorganizarea
bibliotecii ºcolii ºi amenajarea unei sãli
de studiu dotatã cu 30 calculatoare cu
acces la internet; conceperea ºi
utilizarea unei biblioteci virtuale;

- Controlul ºi evaluarea procesului
instructiv educativ, prin promovarea unui
sondaj privind evoluþia în carierã ºi
impactul sistemului de pregãtire propriu
asupra personalului încadrat dupã
absolvirea ºcolii, începând cu anul 2004,

- Reparaþia capitalã a clãdirilor
destinate cazãrii ºi ºcolarizãrii elevilor,

- Îmbunãtãþirea ºi modernizarea
spaþiilor de agrement ºi a bazei sportive
prin amenajarea a 2 terenuri de minifotbal
ºi a unei zone de agrement pentru elevi;
dotarea corespunzãtoare a atelierelor de
sculpturã ºi picturã,precum ºi pentru alte
activitãþi artistice ºi culturale, pentru elevi;

- Demararea procedurilor în
vederea construirii unei sãli de sport în

incinta ªcolii, prevãzutã cu vestiare, sãli
de duºuri  ºi alte spaþii auxiliare;

- Amenajarea în incinta ªcolii a unui
poligon de tragere acoperit.

- Valorificarea experienþei didactice
pentru optimizarea procesului de
învãþãmânt prin schimburi de experienþã,
lecþii deschise, invitarea unor specialiºti
din domeniile de interes didactic etc.

Date fiind complexitatea activitãþii
ªcolii Naþionale de Pregãtire a Agenþilor
de Penitenciare Târgu-Ocna, asigu-
rarea funcþionãrii instituþiei la parametri
de performanþã ridicaþi a presupus un
volum foarte mare de efort, utilizarea
judicioasã a resurselor umane ºi
materiale ºi, nu în ultimul rând,
profesionalism ºi ataºament faþã de
instituþie din partea personalului. Aceste
aspecte au caracterizat activitatea ªcolii
pe tot parcursul anului 2011, drept pentru
care s-a reuºit atingerea unui grad ridicat
de îndeplinire a obiectivelor stabilite
pentru perioada supusã analizei.

Activitatea desfãºuratã în anul 2011
poate fi consideratã ca fiind foarte bunã,
excelând la capitolul comunicare ºi
transparenþã, atât la nivelul conducerii
cât ºi între compartimente, toate
problemele apãrute în activitate fiind
discutate ºi  rezolvate în cadrul ºedinþelor
de conducere, cu maximã operativitate,

responsabilitate, profesionalism ºi simþ
practic.

Scopul nostru este sã dezvoltãm un
sistem de pregãtire care sã rãspundã
nevoilor de muncã reale ºi de
dezvoltare a aptitudinilor ºi compe-
tenþelor profesionale ale personalului
sistemului penitenciar românesc care
urmeazã un proces de pregãtire în
cadrul instituþiei noastre, prin urmare
obiectivele majore ale anului 2012 pe
care ºi le asumã personalul ªcolii se
rezumã la cuvintele cheie „calitate”,
„îndeplinire standarde”, „promova-
bilitate”, „imagine pozitivã a ºcolii”,
„colaborare internã ºi externã”,
„perfecþionare profesionalã”.

Pentru informaþii suplimentare,
desemnãm ca persoanã de contact pe
doamna inspector de penitenciare Silvia
VÃTAVU, telefon 0234/344149, interior
114, telefon mobil 0740114215, e-mail:
silvia.vatavu@anp.gov.ro.

Inspector de penitenciare
Silvia VÃTAVU

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire

a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna

„Dacã eºti slãbit cu sufletul, roagã-te“, precum este
scris; roagã-te cu fricã, cu cutremur, cu ostenealã,
cu înfrânare ºi cu priveghere. Aºa suntem datori sã
ne rugãm, mai ales pentru vrãjmaºii rãu nãrãviþi.
Cãci aceºtia, ori de câte ori ne vãd cã stãm la
rugãciune, ne stau ºi ei cu sârguinþã împotrivã,
sãdind în mintea noastrã cele ce nu trebuie, ca sã
ni le aducem aminte sau sã le gândim la vremea
rugãciunii. Aºa vreau ei sã ducã mintea în robie,
iar rugãciunea noastrã sã o facã nelucrãtoare,
deºartã ºi nefolositoare. Cãci deºartã cu adevãrat
ºi nefolositoare este rugãciunea fãcutã fãrã fricã,
fãrã trezvie ºi priveghere (Evagrie Monahul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 193, p. 71-72).

Rugãciunea este vorbirea minþii cu Dumnezeu.
Rugãciunea este vlãstarul blândeþii ºi al lipsei de
mânie. Rugãciunea este rodul bucuriei ºi al
mulþumirii. Rugãciunea este alungarea întristãrii ºi

a descurajãrii. Rugãciunea neîmprãºtiatã este o
înþelegere supremã a minþii. Rugãciunea este
urcuºul minþii spre Dumnezeu. Dacã doreºti sã te
rogi, leapãdã-te de toate, ca sã moºteneºti totul
(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 104-106, 109).

Dacã vrei sã te rogi, ai trebuinþã de Dumnezeu, care
dã rugãciune celui ce se roagã. Prin urmare,
cheamã-L pe El, zicând: «Sfinþeascã-se Numele Tãu,
vie Împãrãþia Ta», adicã Duhul Sfânt ºi Fiul Tãu, Cel
Unul Nãscut. Cãci aºa ne-a învãþat, zicând: «În Duh
ºi în Adevãr se cade sã ne închinãm Tatãlui». Cel ce
se roagã în Duh ºi în Adevãr, nu-L mai preamãreºte
pe Ziditor din fãpturi, ci-L preamãreºte din El Însuºi.
Dacã eºti teolog (dacã te ocupi cu contemplarea lui
Dumnezeu), roagã-te cu adevãrat; ºi dacã te rogi cu
adevãrat, eºti teolog (Evagrie Monahul, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 112).

DESPRE RUGÃCIUNE ÎN FILOCALIE
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- Savanþii au dovedit cã apa
înregistreazã ce se întâmplã în jurul ei.

Oamenii de ºtiinþã din lumea întreagã
studiazã apa, în încercarea de a-i afla
secretele ºi de a explica miracolele pe
care le produce. Deºi multe întrebãri au
rãmas fãrã rãspuns, cercetãtorii au fãcut
un pas important o datã ce au demonstrat
cã apa are memorie la fel ca un calculator,
cã poate pãstra în amintire inclusiv
emoþiile oamenilor. Mai mult, au mãsurat
agheasma în laboratoare ºi au arãtat cã
aceasta þine minte rugãciunea de la slujba
de sfinþire.

Misterele lichidului

Numeroºi specialiºti au scos în
evidenþã faptul cã apa are proprietãþi
neobiºnuite, dar nu ºtiu încã de ce este
cel mai puternic solvent de pe Pãmânt,
cum poate sã urce în trunchiurile
copacilor giganþi - sfidând legile
gravitaþiei - sau de ce este singura
substanþã care se dilatã când este rãcitã.
Au remarcat însã cã apa, pânã sã ajungã
la noi, întâlneºte în drumul ei diferite
obiecte, oameni cu emoþiile lor, câmpuri
electrice ºi magnetice, iar toate aceste
informaþii le pãstreazã în amintire ºi le
transmite mai departe. Totuºi, ea nu îºi
schimbã compoziþia chimicã, ci doar
structura. Într-un film documentar produs
de Telekanal Rusia ºi PC Masterskaya,
în 2006, intitulat „Apa”, cercetãtori din
diferite þãri au explicat cum este posibil
acest lucru. Savantul american Rustum
Roy considerã cã structura apei este datã
de moleculele ei care formeazã grupuri
(clustere). „Acestea sunt ca memoria
unui calculator. Apa este cel mai maleabil
computer”. El mai spune cã acestea
funcþioneazã ca o bandã magneticã, ca
niºte celule de memorie care
înregistreazã interacþiunea apei cu lumea.

Analizatã în laboratoare

Savanþii au studiat nu doar apa
simplã, ci ºi agheasma, în încercarea de

Nicoleta GHIGHILICEA

Agheasma memoreazã rugãciunea
a gãsi o explicaþie pentru puterile ei
tãmãduitoare. Vlail Kaznacheev, membru
al Academiei de ªtiinþe Medicale din
Novosibirsk, afirmã cã stropirea cu apã
sfinþitã a animalelor bolnave sau a
plantelor muribunde le readuce la viaþã.
El precizeazã însã cã niciun chimist nu
poate spune cum este posibil aºa ceva.

Oamenii de ºtiinþã ºtiu doar cã apa
sfinþitã are o structurã foarte puternicã
ºi poate sã îºi transmitã proprietãþile mai
departe. Astfel, dacã într-un recipient cu
apã obiºnuitã se adaugã puþinã agheasmã,
atunci toatã cantitatea din acel vas are
proprietãþile apei sfinþite. Renumitul savant
japonez Emoto Masaru a arãtat cã apa
reacþioneazã la rugãciuni, formând
cristale frumoase, în timp ce la injurii
cristalele sunt întunecate. Pe de altã parte,
specialiºtii de la Institutul de Medicinã
Industrialã ºi Navalã din Rusia au analizat
apa înainte ºi dupã sfinþire ºi au remarcat
cã rostirea rugãciunii Tatãl Nostru ºi
semnul crucii fac ca bacteriile dãunãtoare
sã aibã o concentraþie de o sutã de ori
mai micã, susþine ziarul Pravda. Tocmai
de aceea recomandãrile Bisericii
Ortodoxe de a binecuvânta orice mâncare
ºi bãuturã nu au doar o valoare spiritualã,
ci ºi una preventivã. De asemenea,
mãsurãtorile cu spectografe au arãtat cã
agheasma are o densitate opticã mai
mare decât apa de la robinet, de parcã
ar fi înþeles sensul rugãciunilor ºi l-ar fi
pãstrat. Aceasta este cauza puterii ei
unice de a tãmãdui, susþin oamenii de
ºtiinþã ruºi.

Puterea rugãciunii

Sunt numeroase cazurile de însãnãtoºiri
miraculoase în rândul creºtinilor, dar savanþii
nu au gãsit încã nicio explicaþie. „Probabil
cã oamenii de ºtiinþã ne vor spune cândva
ce reprezintã rugãciunea ºi ce anume se
petrece cu natura umanã sub influenþa
Duhului Sfânt”, afirmã Patriarhul Rusiei,
Kiril. Deocamdatã, savanþii recunosc
efectele, iar savantul rus Konstantin
Korotkov face cunoscut acest lucru: „Avem

dovezi de nezdruncinat cã rugãciunea îi face
pe bolnavi sã se simtã mai bine, generând
chiar vindecãri absolut extraordinare”.
Valeri Slezin, ºeful Laboratorului de
Neuropsihofiziologie al Institutului de
Cercetare ºi Dezvoltare Psihoneurologicã
Bekhterev, din Petersburg, a mãsurat
puterea rugãciunii. El a înregistrat
electroencefalogramele unor cãlugãri în
timp ce se rugau ºi a constatat cã aceºtia
ajunseserã la o stare pe care o au numai
bebeluºii de 3 luni când sunt în siguranþã
absolutã, lângã mamele lor, scrie cotidianul
Pravda. La rândul sãu, inginera ºi
electrofiziciana Angelina Malakovskaia, de
la Laboratorul de Tehnologie Medicalã ºi
Biologicã, a condus peste o mie de studii
privind starea sãnãtãþii credincioºilor care
merg la bisericã ºi a ajuns la concluzia cã
slujba religioasã normalizeazã tensiunea ºi
valorile sângelui.

Poluarea cu gânduri
negative

La capãtul mai multor experimente,
savantul Konstantin Korotkov a ajuns
la concluzia cã emoþiile oamenilor sunt
cele mai puternice elemente de influenþã
ale apei. La rândul sãu, cercetãtorul
austriac Allois Gruber afirmã cã, dacã
o persoanã se apropie de apã cu gânduri
bune, calitatea apei se va îmbunãtãþi ºi
va avea un efect pozitiv. În caz contrar,
nivelul sãu energetic va fi scãzut. „Apa
înregistreazã toatã ura ºi rãutatea, tot
stresul ºi este aproape moartã când intrã
în corpul nostru”, a precizat Gruber.
Referindu-se la faptul cã organismul
este alcãtuit din apã în proporþie de
75%-90%, a precizat cã aceasta poate
reacþiona la emoþiile noastre: „O
persoanã care emite gânduri negative
îºi polueazã apa din propriul corp”.

- Oamenii de ºtiinþã considerã cã
semnul crucii poate sã omoare
microbii patogeni nu doar în apa de
la robinet, ci ºi în râuri ºi în lacuri,
fiind chiar mai eficient decât
aparatele moderne de dezinfecþie.
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Am încheiat anul 2011 cu realizãri,
cu bucurii,  cu împliniri, dar ºi cu dorinþa
ca în 2012 eforturile noastre sã rãspundã
cât mai fidel dorinþelor pe care cetãþenii
oraºului le doresc transformate în
realizãri. Aºa ne-am propus de mai
multã vreme ºi sperãm sã ne putem þine
de cuvânt ºi în continuare!

Anul 2012 a venit pe ritmurile
Imnului Europei, însoþit de focul de
artificii oferit în dar celor prezenþi în
piaþeta primãriei de cãtre edilii locali.
Doamna Floarea Ivanof, primarul
oraºului, a urat tuturor un an mai bun
cu realizãri pe mãsurã ºi bineînþeles
tradiþionalul „La mulþi ani!“

Ca în fiecare an, la 15 ianuarie,
am aniversat ziua de naºtere a poetului
nepereche, Mihai Eminescu. Cei care
au susþinut un frumos program artistic
au fost copiii de la Clubul elevilor
îndrumaþi de doamna profesoarã
Teodora Pavãl ºi de domnul Mihai
Teleaga, precum ºi  cadre didactice ºi
alþi iubitori de frumos care simt ºi trãiesc
poezia marelui poet. Aceste activitãþi
precum ºi cele închinate marii uniri de la
24 ianuarie 1859 s-au desfãºurat în holul
Clubului copiilor. La 24 ianuarie, s-au
recitat versuri, s-au interpretat cântece
specifice manifestãrii numitã „Unire-n
cuget ºi-n simþire“. La finalul acþiunii, toþi
cei prezenþi s-au prins într-o frumoasã
„horã“ a Unirii!

Marþi, 6 martie 2012, s-a desfãºurat
spectacolul dedicat zilei de 8 Martie,
intitulat „Armonii de Primãvarã”,
spectacol în cadrul cãruia ºi-au dat
concursul copii de la Clubul copiilor Tg.
Ocna coordonaþi de  doamna profesoarã
Teodora Pavãl ºi domnul  profesor Mihai
Teleagã.

Sfârºitul lunii ianuarie ºi începutul
lunii februarie ne-a adus aminte cã iarna
încã nu a trecut. A nins din belºug, a fost
ger aspru. A fost mare bucurie pentru
copii dar ºi pentru ceilalþi cãrora anotimpul
alb le aduce clipe de mare bucurie.

Am pãºit cu dreptul
în anul 2012!

Zãpada cãzutã a acoperit cu un
covor consistent întreg oraºul care…
trebuia sã trãiascã! Iar noi nu am stat
nepãsãtori, aºa încât în timp scurt am
reuºit sã curãþãm toate strãzile ºi incintele

dintre blocuri de zãpadã, cetãþenii
neavând de suferit din aceastã cauzã. Am
lucrat cu utilajele din dotare ºi cu
personalul propriu, cheltuielile efectuate
cu aceste lucrãri fiind minime. Zãpada a
fost transportatã ºi  depozitatã în zonele
periferice ale oraºului ºi pe spaþiile verzi.
Topirea acesteia s-a fãcut treptat, iar apa
a fost preluatã în totalitate, fãrã nici un
fel de probleme ale sistemului de
canalizare al oraºului.

În acest context, suntem bucuroºi
sã vã informãm cã Primãria Tg. Ocna ºi
Secþia Tg. Ocna a Companiei Regionale
de Apã Bacãu au început lucrãrile de
racordare a blocurilor de locuinþe la
reþeaua de canalizare ºi la cea de
alimentare cu apã potabilã construite cu
fonduri europene prin programul PHARE
2005 respectiv PHARE 2006.

Din anul 2002, oraºul nostru a fost
reatestat ca staþiune turisticã
de interes naþional, iar prin  HG
nr. 852/2008, acest statut a fost

O, Preasfântã Fecioarã,
În Casa ta creºtinii vin

Sã-ºi verse lacrima licoarã
Pe chipul tãu aºa blajin.

Cã înger de luminã
Cu tremur þi s-a arãtat
ªi din grãirea lui divinã
O Veste Bunã ai aflat.

Cã tu ai fost aleasã
Mireasa Mirelui Ceresc

Ca trupul tãu sã zãmisleascã
Un Fiu din Duh dumnezeiesc.

Primit-ai marea Veste
Cu bucurie de nescris

Aflând cã Fiul tãu chiar este
Stãpân aici ºi-n Paradis.

Trimis pe-aceastã lume
De Tatãl cel Preasfânt de Sus

Ca sã ajungã-al Lui sfânt Nume
De-oricare altul mai presus.

Creºtinii de oriunde
În Acatist te preacinstesc
Cu flori în mânã vin anume
Sã te-ncunune, ei doresc.

Georgeta ANUÞEI

BUNA
VESTIRE

Troparul Bunei Vestiri
Astãzi este începutul mântuirii

noastre ºi arãtarea tainei celei din
veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu

fecioarei Se face, ºi Gavriil harul
bine-l vesteºte. Pentru aceasta

ºi noi, împreunã cu dânsul,
Nãscãtoarei de Dumnezeu sã-i

strigãm: Bucurã-te, cea plinã de
har, Domnul este cu tine!

Apãrãtoare Doamnã, pentru
biruinþã mulþumiri, izbãvindu-ne

din nevoi, aducem þie, Nãscãtoare
de Dumnezeu, noi, robii tãi; ci ca

ceea ce ai stãpânire nebiruitã,
slobozeºte-ne pe noi din toate

nevoile, ca sã strigãm þie:
Bucurã-te, Mireasã,
pururea Fecioarã!

Condacul Bunei Vestiri
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Întocmit,
Jurist Maria STAN

fermieri din oraºul nostru potenþial  eligibili,
pânã la aceastã datã au fost eliberate de
compartimentul agricol  mai mult de 200
adeverinþe. Termenul de depunere a
cererilor este pânã la 15 mai, de aceea îi
aºteptãm ºi pe ceilalþi fermieri sã le
eliberãm adeverinþe pentru a depune în
termen cererile.

Imediat ce timpul va deveni
favorabil, vom continua acþiunile de
asfaltare a incintelor de blocuri, precum
ºi de reabilitare a unor strãzi, cu fonduri
de la bugetul local. Aºadar, activitãþile
administraþiei locale sunt multe ºi diverse,
iar realizarea lor va conduce la asigurarea
unor condiþii de trai mai bune pentru
locuitorii oraºului ºi pentru cei care se vor
afla vremelnic pe aceste locuri.

Vrem sã vã asigurãm cã suntem
pregãtiþi sã facem din oraºul-staþiune Tg.
Ocna un oraº cãutat în orice sezon de

reconfirmat. Menþinerea acestui
statut impune îndeplinirea
criteriilor de atestare, unul dintre

acestea fiind existenþa unor spaþii de
promenadã dotate cu mobilier urban
corespunzãtor. Pentru a rãspunde acestui
deziderat, în prezent se lucreazã la studiul
de fezabilitate ºi proiectul tehnic pentru
„Amenajare spaþiu public ºi dotare
urbanã“  pentru spaþiul cuprinzând Piaþeta
centralã ºi str. Victoriei pânã la Parcul
Trandafirilor. Vom reveni în numãrul
urmãtor cu detalii privind lucrãrile ce se
propun a fi realizate în acest spaþiu, prin
tradiþie cunoscut ca spaþiu de promenadã.

În Parcul Trandafirilor ºi în celelalte
douã – cel de la Casa de Culturã ºi din
zona blocurilor C – vor continua lucrãrile
de reabilitare finanþate cu fonduri
guvernamentale, imediat ce condiþiile
atmosferice vor deveni prielnice.

ªi la blocul F13, de pe str. Victoriei,
lucrãrile de construire vor fi reluate, iar
finalizarea celor 36 unitãþi locative este
preconizatã pentru vara acestui an,
locuinþe ce vor fi repartizate tinerilor ce
îndeplinesc condiþiile prevãzute de actele
normative în vigoare.

Începând cu 1 martie,  fermierii care
deþin în proprietate suprafeþe de teren
agricol de cel puþin 1 hectar, format din
maxim 3 parcele, pot depune cereri de
sprijin la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã Bacãu, pentru a primi
subvenþii pe suprafaþã.

Dosarul ce însoþeºte cererea
cuprinde între alte documente ºi
adeverinþa de la registrul agricol al
Primãriei prin care atestãm suprafaþa,
modul de deþinere a terenului, categoria
de folosinþã etc. Pentru cei peste 300 de

un numãr din ce în ce mai mare de
persoane, pentru odihnã, recreere ºi
tratament! În toate aceste acþiuni ne
bazãm pe sprijinul consilierilor locali fãrã
de care iniþiativele autoritãþii locale nu
ar putea fi realizate, dar ºi al cetãþenilor
oraºului nostru, cãrora le mulþumim
pentru implicare.

ªi pentru cã acest numãr al revistei
va ieºi de sub tipar în preajma Sfintei
sãrbãtori a Învierii Domnului, primarul
oraºului Tg. Ocna, doamna Floarea
Ivanof, transmite tuturor locuitorilor
gânduri bune, sãnãtate ºi putere de
muncã, multã liniºte în casã ºi în suflet!

Sã fim mai buni ºi mai iertãtori! Un
„Paºte fericit“ cu bucurie, alãturi de toþi
cei dragi!


