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Reflecþiile despre moarte sunt
multiple ºi variate. Aceastã tainã
profundã umanã a fãcut sã curgã râuri
de cernealã din pana marilor gânditori
ºi înþelepþi ai lumii, fãrã a se fi ajuns
vreodatã la un rãspuns ferm ºi
experiabil. Toate acestea nu au fãcut
altceva decât sã adânceascã ºi mai

A trãi înseamnã a semãna
grâne în eternitate

Nu e multã vreme de când am încheiat perioada pascalã, cea mai
frumoasã ºi mai luminoasã din întregul an bisericesc. Odatã cu primãvara
ºi cu Învierea Domnului, toatã fãptura s-a reînnoit, fizic ºi spiritual. Parcã
Învierea lui Hristos a adus la viaþã ºi natura, întãrindu-ne învãþãtura
creºtinã cã moartea precede învierea, aºa cum, dupã iarnã, natura reînvie
primãvara. În acest context al sãrbãtorii pascale ºi al perioadei bisericeºti
care urmeazã marelui praznic, ne-am gândit sã aducem câteva precizãri
asupra destinului viitor al omului, care este supus morþii, dar ºi învierii.

mult misterul tanatic ºi sã arate limitele
naturii umane. În limbajul teologic
creºtin, acest capitol se numeºte

Creºterea spiritualã sau viaþa în
Hristos este tainic numitã în Sf.
Scripturã  ,,naºtere de sus” (Ioan 3, 3).
Numai cine este nãscut astfel poate
deveni pãrtaº al vieþii veºnice, pe care
Domnul Hristos a venit s-o dea.
Pãstrarea vieþii în Hristos, în relaþiile
sociale se realizeazã atunci când
Acesta locuieºte ºi trãieºte în noi
(Galateni 2, 20), fiind de cele mai multe
ori o încununare a luptei duhovniceºti

Sfintele Taine
ºi creºterea noastrã

în Hristos

CRONICA UNEI
RENAªTERI

Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

„Timpul e o fiarã care are
nesfârºita rãbdare de a înghiþi totul.”

(Octavian Paler)
Curgerea timpului, frãmântãrile ºi

apãsãrile vremurilor sunt inevitabile ºi ele
lasã întotdeauna urme. Oricât de trainic,
durabil sau bine ar fi fãcut un lucru sau

În lumea secularizatã de la
începutul mileniului al treilea se crede
cã va apune în curând Creºtinismul,
înlocuindu-se cu o spiritualitate mai
umanã ºi mai potrivitã în raport cu
evoluþiile acumulate de douã mii de ani
de dominaþie a Evangheliei lui Iisus
Hristos.

Dar ce este oare Evanghelia
aceasta de care cautã sã se desco-
toreascã Omenirea astãzi? Sfântul
Apostol Pavel, scriind Romanilor, zice,
în primul capitol, versetele 15-16:
„Astfel, cât despre mine, sunt bucuros
ca sã vã vestesc Evanghelia ºi vouã,
celor din Roma. Cãci nu mã ruºinez
de Evanghelia lui Hristos, pentru cã
este putere a lui Dumnezeu, pentru

Evanghelia
lui Hristos
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(urmare din p. 1)
mântuirea a tot celui ce crede, iudeului întâi, ºi elinului“. Iar
în altã parte vorbeºte mai pe faþã despre esenþa
Evangheliei:„Iudeii cer semne, iar elinii cautã înþelepciune.
Însã noi propovãduim pe Hristos cel rãstignit; pentru iudei,
smintealã; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaþi,
ºi iudei ºi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu ºi
înþelepciunea lui Dumnezeu“ (I Cor 22-24).

Oare se meritã ca cineva sã se mai osteneascã astãzi
cu predicarea Evangheliei? Într-o mãsurã ºi revista noastrã,
Sarea pãmântului , este un amvon al acesteia. Sfântul
Apostol Pavel declara cã este gata sã se punã în serviciul
celor din Roma cu vestirea Evangheliei. El ºtia cã iudeii
considerau aceastã Evanghelie a lui, despre un Mântuitor
care a murit de o moarte ruºinoasã pe cruce, o absurditate
de-a dreptul, de vreme ce ei aºteptau un Mesia în mare
slavã, un mare erou naþional care sã-i facã stãpâni peste
toate popoarele pãmântului. Pentru elinii pãgâni era de
neînþeles cum adicã Mântuitorul ar fi fost atât de neputincios,
încât sã Se lase rãstignit pe cruce. ªi unii ºi alþii socoteau cã
trebuie sã fie o ruºine predicarea unui astfel de Mântuitor,
respectiv a unei astfel de Evanghelie. Sfântul Apostol Pavel
afirmã însã fãrã echivoc: „...nu mã ruºinez de Evanghelia
lui Hristos...“ El ºtie cã Evanghelia pe care o propovãduieºte
este o putere pentru cã, într-adevãr, mare este puterea
împãciuitoare ce o are moartea Domnului Iisus Hristos, spre
a împãca pe oameni cu Dumnezeu.

Cui i-e ruºine, aºadar, de aceastã Evanghelie astãzi? Pun
aceastã întrebare nefericit oarecum de imaturitatea moralã a
generaþiei actuale cãreia un aport i-am adus ºi eu ºi tu, cititorule,
de-alungul unei vieþi trãite în miezul acestui veac mizer hãrãzit
nouã. Avem o ºansã impardonabilã: dangãt de clopot sã ne
aminteascã zilnic aproape de aceastã Evanghelie. ªi ea însãºi
mãrturisitã la fiecare Sfântã Liturghie în atâtea locaºuri sfinte
presãrate atât de aproape de fiecare. Urbea noastrã e-ntre
cele dintâi în cinstea aceasta la numãrul credincioºilor ei. ªi
totuºi de ce atâtor de mulþi le este ruºine a primi Evanghelia
lui Iisus Hristos?  Mã gândesc la cei foarte mulþi concetãþeni
ai noºtri care nu-ºi aflã plãcerea în comuniunea cu acest
Mântuitor deºertat de slavã ºi expus pãtimirilor fãrã nicio
împotrivire.  Pentru care Evanghelia propovãduitã în Bisericã
este o nebunie bunã cel mult a fi ignoratã. De aici imaturitatea
moralã, închircirea sufletului ºi dezumanizarea persoanei pânã
la refuzul fãþiº al lui Dumnezeu. Apoi certurile, vorbirile de
rãu ºi toatã pleiada urmãrilor nefaste ale împotrivirii faþã de
Dumnezeu.

Oare ce-i de fãcut? Cum am putea scãpa de mânia
viitoare? Întoarcerea la Hristos, la Evanghelia Sfântului Pavel,
da, revenirea la Bisericã ºi participarea la Sfânta Liturghie,
acesta-i primul pas. Ceilalþi vin firesc la rând. Dar acest prim
pas este un semn la îndemâna tuturor cã într-adevãr nu ne
este ruºine de Evanghelia lui Iisus Hristos.

Evanghelia lui Hristos
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(urmare din p. 1)

tanatologie ºi escatologie. Ultimul
dintre aceste cuvinte semnificã
învãþãtura despre sfârºitul Cosmosului
ºi al biosului uman.

Ideea cã omul, dupã moartea
trupeascã, rãmâne viu prin suflet, nu
este o descoperire a creºtinismului, ci
este, poate, ideea cea mai rãspânditã
ºi prezentã în toate formele de
religiozitate. Nemurirea sufletului, ca
fenomen ce aratã indestructibilitatea
fiinþei umane, se înscrie în structura
naturalã a omului. Omul, în general,
refuzã sã creadã cã va dispãrea total
dupã moarte, refuzã neantul, iar acest
refuz, aparent inexplicabil, nu este
decât ecoul desacralizat ºi secularizat
al unei realitãþi ontologice paradisiace.

Platon a demonstrat de multã vreme
cã ceea ce este compozit este sortit
distrugerii. Or, viaþa interioarã a omului
formeazã un tot organic, o unitate care
se constituie în jurul „eului”, axa
personalitãþii. Ceea ce este dincolo de
trupul omenesc, acest tot organic, nu
este fãcut din elemente materiale care,
urmând anumite procese fizice,
chimice, biologice, se vor dezintegra
pentru a gãsi un alt loc potrivit destinului
lor particular. De aceea, cele mai elevate
idei ale umanitãþii au fondat ºi adoptat
noþiunea nemuririi sufletului, bineînþeles
fiecare îmbrãcând aceastã idee
fundamentalã în felurite forme.

În lumina noilor descoperiri ºtiinþifice,
nutresc nãdejdea cã într-un viitor
apropiat se va demonstra ºtiinþific cã fiinþa
umanã este într-adevãr nemuritoare.

Revelaþia asigurã
superioritate creºtinismului

Însã toate aceste doctrine diferite
– plecând de la cele antice, trecând prin
descoperirile medicinei, care au fãcut
posibilã reanimarea, sau trecând prin
atâtea concepte ºtiinþifico-filosofice
contemporane – îºi revendicã
descoperirile, în fapt, plecând de la
natura psiho-somaticã a omului.

Doctrina creºtinã este superioarã
acestor cãutãri, prin aceea cã nu este
un rezultat al reflecþiilor gândirii umane,
ci este o realitate revelatã. Este evident
cã ºi creºtinismul integreazã în doctrina
lui nemurirea sufletului, dar, în acelaºi

A trãi înseamnã a semãna grâne
în eternitate

timp, aºa cum se precizeazã în
Simbolul credinþei, sufletul nemuritor
„aºteaptã învierea din morþi ºi viaþa
veacului ce va sã vinã”. În aceasta
rezidã diferenþa fundamentalã între
escatologia creºtinã ºi toate celelalte
concepte filosofice sau doctrine
religioase. Pentru creºtinism este foarte
important ºi preþios lucru ca omul sã
fie o fiinþã trupeascã sau fiinþã în trup,
întru care Duhul Sfânt sã Se
odihneascã, aºa cum S-a odihnit în Fiul
întrupat în istorie, la plinirea vremii.

A considera moartea ca o
„dezincarnare” înseamnã, fãrã îndoialã,
a elibera omul de infirmitãþile trupului,
însã, în acelaºi timp, a-i cauza ºi un
prejudiciu, aceasta pentru cã fiinþa
umanã a fost conceputã de Dumnezeu
ca o creaturã înscrisã ºi implantatã într-un
trup al lumii create (cf. Facere 1). De
fapt, potrivit gândirii inspirate a Sfinþilor
Pãrinþi, omul este o fiinþã care ascunde
în sine tainele unui microcosmos,
pãstrând elementele lumii spirituale ºi
ale lumii materiale, într-o întrepãtrundere
simfonicã, ce face evidentã genialitatea
Creatorului ºi care reveleazã destinul
plenar al omului ºi anume acela de
syndesmos,sau inel de legãturã între
aceste douã lumi constitutive lui. Acelaºi
înþelept antic, Platon, spunea cã „eu sunt
o legãturã între mai multe lumi”, posibil
cu trimitere la faptul cã lumea, cu toate
realitãþile ce ne înconjoarã, nu este
decât o copie palidã a lumii ideilor ce o
genereazã, iar toate exerciþiile cognitive
nefiind altceva decât o reamintire a unor
realitãþi anterior trãite, iar acum
redescoperite prin interogaþiile maieutice,
adicã pe calea dialogului. A fi o legãturã
sau un liant între mai multe lumi
semnificã faptul cã în noi trãieºte o lume
fizicã, cu toate elementele din care este
constituitã, care nu trebuie înþeleasã ca
un balast, ci ca o parte constitutivã pe
care trebuie sã o spiritualizãm.

Omul, în integralitatea lui,
participã la viaþa divinã

Din punct de vedere creºtin, este
greºit sã adoptãm întru totul ideea
anticã potrivit cãreia trupul uman este

un mormânt sau o închisoare. Sfântul
Pavel spune cã trupul omului este
„templul Duhului Sfânt” (I. Cor. 6,19).
ªi atunci când zici „templu”, te gândeºti
imediat la ceva sacru. În planul divin al
Creatorului, omul este o fiinþã
grandioasã, aparþinând a douã lumi care
se întrepãtrund. Într-adevãr, firea care
trebuie sã prevaleze este cea spiritualã,
care dominã fiinþa, dar aceasta nu
înseamnã cã natura materialã, biologicã
a omului trebuie mortificatã, distrusã,
desfiguratã. Omul, în integralitatea lui,
participã la viaþa divinã.

În Sfânta Scripturã se aratã cã
moartea nu este o separare pentru
totdeauna a celor douã elemente din
care este alcãtuit omul: trup ºi suflet.
La un moment dat, morþii se vor scula
din morminte pentru a participa la viaþa
divinã sau la cea infernalã. Dar ce
înseamnã a se ridica din morminte?
Anumiþi teologi, mai ales protestanþi,
presupun cã ar fi vorba de o stare
inconºtientã a sufletelor, specificã unei
forme de existenþã experiate imediat
dupã moartea biologicã ºi care se
prelungeºte pânã la sfârºitul veacurilor,
când va fi judecata. Dar nu este aºa,
moartea nu este o separare totalã faþã
de lumea aceasta. Sufletele comunicã
dincolo de voinþa noastrã. Sfinþii,
beneficiari ai vieþuirii în Biserica
triumfãtoare, spre exemplu, chiar dacã
au trecut în viaþa veºnicã de sute de
ani, rãmân într-o comuniune specialã
cu credincioºii Bisericii luptãtoare,
ceea ce dovedeºte cã moartea ºi timpul
nu ne pot despãrþi de realitatea în care
am supravieþuit. Legãtura dintre cei vii
ºi cei morþi este realã, moartea
biologicã nefiind decât un paºte, o
trecere cãtre o altã etapã a vieþii.

Moartea este paºtele unic
pentru cel ce a avut

nãdejdea învierii

Pentru Judecata universalã trebuie,
din nou, omul sã fie în integralitatea lui.
Sfânta Scripturã spune cã cei ce se vor
scula din morminte „vor strãluci ca
stelele”. Deci odatã sculaþi din morþi,
oamenii vor avea alte atribute
în acelaºi trup, pe care l-au
avut dintru început.
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Ridicarea din morþi nu este
reîncarnare, ca în gândirea

religiilor asiatice, ci o unire a celor douã
elemente care constituie persoana
umanã. Dar în ce constã aceastã „unire”
sau „reîncarnare” creºtinã? Este o nouã
etapã a evoluþiei umane în Univers.

Sã ne amintim cã la început a fost
creaþia structurilor Universului, care se
opunea neantului, cãci la început era
neantul în raport cu Dumnezeu Cel
veºnic: „Duhul lui Dumnezeu se purta
peste tot”, dar nu Se odihnea într-un
univers material. Apoi Dumnezeu a zis
ºi s-a fãcut ºi astfel a apãrut lumea
vãzutã, în Cosmosul limitat ºi pe
Pãmânt. Dupã ce a creat elementele
Pãmântului, Dumnezeu l-a creat pe om,
ca fiinþã liberã ºi având conºtiinþã de
sine. Scopul creãrii omului, ca fiinþã
psiho-somaticã, a fost acela al
asemãnãrii cu Creatorul sãu. A intervenit
cãderea, dar prin Mesia a venit ºi
restaurarea fiinþialã. În Hristos omul intrã
într-o fazã nouã a existenþei sale, trãieºte
o nouã etapã a vieþii, se angajeazã pe
drumul cãtre asemãnare. Deci, tot în trup
fiind, el se pregãteºte pentru
transfigurare, spiritualizându-ºi afectele
somatice, devenind, cum spune Sfântul
Pavel, „ trup duhovnicesc”. Ajungând la
aceastã etapã, înþelegem cã moartea nu
mai este un obstacol, ci o trecere; este

paºtele unic pentru cel ce a avut
nãdejdea învierii. Dacã în viaþa acesta
avem permanent aceastã nãdejde,
trecerea cãtre viaþa de dincolo de
mormânt va fi mai liniºtitã ºi liberatoare.
Omul, de fapt, poartã în sine germenii
învierii ºi perspectiva eternitãþii. Învierea
morþilor este un dat ontologic al lui.
Personalitatea noastrã primeºte de la
început plenitudinea darurilor veºniciei,
dar ºi posibilitãþile intelectuale ºi psihice
de a dobândi aceste daruri. Depinde de
noi înºine dacã alegem sã devenim cu
adevãrat o persoanã, în comuniune cu
celelalte ºi implicit cu Hristos înviat, sau
sã rãmânem un embrion mundan
(lumesc), asemenea unui trunchi de
copac care putrezeºte într-o pãdure.
Mântuitorul Iisus Hristos a zis: „Eu nu
pot sã fac de la Mine nimic, precum aud,
judec, dar judecata mea este dreaptã,
pentru cã nu caut voia Mea, ci voia Celui
ce M-a trimis” (Ioan 5, 30).

Timpul, un dar nepreþuit

Înþelegem cã orice orã sau zi este
un mister care scapã socotelilor
noastre ºi acest lucru este foarte bun,
fiindcã omul trebuie sã fie totdeauna
conºtient ºi grijuliu. Dacã Domnul ne-ar
fi zis: „Sfârºitul tãu sau al lumii ar fi în
ziua x ºi ora y”, am fi raportat exerciþiul

nostru spiritual la acel timp anunþat,
anulând imperativul trãirilor spirituale
imediate ºi privând creºterea fireascã
ºi intensã duhovniceascã a frumuseþii
vieþii spirituale. Or, neºtiind viitorul,
înþelegem cã Dumnezeu ne dã fiecare
pãrticicã de timp: orã, zi, sãptã-
mânã..., ca un dar nepreþuit al Sãu.
Astfel, fiecare lucrare a noastrã,
fiecare virtute sau creaþie pozitivã este
un grãunte pe care-l semãnãm în
eternitate. De aceea apelul de a fi
constructivi ºi de a face binele devine,
în acelaºi timp, o chemare la viaþa
veºnicã. Astfel, atunci când ultima clipã
petrecutã pe pãmânt va veni, dacã
sufletul nostru este încãrcat de virtuþi,
el va învinge cu mai multã uºurinþã
obstacolul care ne separã de celãlalt
tãrâm al vieþii. Dincolo de acest
obstacol este viaþa plenarã în Hristos,
prin puterea Duhului Sfânt.

Mântuitorul S-a întrupat, la plinirea
vremii, ne-a dat cuvintele vieþii, apoi a
pãtimit ºi S-a îngropat. Dar n-a rãmas
în starea de moarte, pentru cã El era
Stãpânul vieþii, iar viaþa întru El înseamnã
consistenþã ºi înviere. Atunci când El a
înviat ne-a dat ºi nouã garanþia învierii ºi
arvuna vieþii celei veºnice. De aceea noi,
cei nemuritori, credem „în învierea
morþilor ºi viaþa veacului ce va sã fie.
Amin.”

În perioada 01-20 aprilie 2012, în
Penitenciarul Spital Târgu-Ocna s-au
desfãºurat mai multe activitãþi prilejuite
de perioada pascalã.

Scopul propus este de a valorifica,
promova, respecta ºi de a transmite
tradiþiile spirituale ºi obiceiurile populare
româneºti în rândul persoanelor private
de libertate custodiate de penitenciarul
spital din Târgu-Ocna.

De asemenea, membrii Biroului de
educaþie ºi asistenþã psihosocialã ºi-au
propus informarea persoanelor private
de libertate despre semnificaþia ºi
importanþa sãrbãtorilor religioase
menþionate în calendarelor cultelor

Lumina Învierii Domnului
la Penitenciarul Spital Târgu-Ocna

ortodox ºi catolic, promovarea tradiþiilor
ºi obiceiurilor populare româneºti prin
stimularea aptitudinilor deþinuþilor pentru
activitãþi ocupaþionale, participarea
acestora la diferite activitãþi religioase
specifice ºi, nu în ultimul rând, crearea
unui cadru favorabil întâmpinãrii
sãrbãtorii Paºtelui.

S-au desfãºurat slujbe religioase
atât la capela unitãþii, cât ºi în sãlile de
mese ale secþiilor de deþinere, iar
persoanele private de libertate au avut
posibilitatea de a se spovedi ºi, eventual,
împãrtãºi în timpul Sãptãmânii Patimilor.

În aceastã perioadã membrii
asociaþilor ºi reprezentanþii bisericilor cu

care Penitenciarul Spital Târgu-Ocna
are protocoale de colaborare au
desfãºurat mai multe activitãþi morale
ºi religioase în urma cãrora deþinuþii au
primit pachete cu bunuri alimentare ºi
literaturã creºtinã.

Slujba de înviere a avut loc sâmbãtã
seara, 14 aprilie, la capela unitãþii,
persoanele private de libertate din secþiile
TBC ºi Boli Cronice având posibilitatea
de a urmãri slujba transmisã în direct prin
staþia TV internã. Apoi, fiecare a primit
luminã la camera sa de deþinere.

Psiholog, presb. Cristiana
NICHITA
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Sãrbãtorim de atâtea secole
Învierea ºi simþim cã nici un limbaj nu
este atât de larg ºi fidel spre a cuprinde
ºi exprima conþinutul bogat al acestei
sãrbãtori. Dintr-un ocean necuprins de
sensuri scoatem noian de cuvinte, iar
oceanul rãmâne la fel de mare. Ne este
atât de cunoscutã Învierea Domnului
ºi totuºi ne este aºa de strãinã;
cunoºtem bine înveliºul exterior al
Sãrbãtorii, dar în miezul ei atât de puþini
ajung. Venim la bisericã în noaptea
Învierii pentru cã ne simþim atraºi de o
vrajã care n-are legãturã cu lumea în
care trãim. Cu toate acestea, din
avalanºa de luminã din Noaptea
Pascalã, în vasul îngust al inimii noastre
nu reuºim sã luãm aproape nimic.

Putem vedea cât de neclintitã era
împãrãþia morþii, cât de amar era pãcatul
ºi cât de sãlbatic era diavolul numai
privind la preþul pe care Fiul lui
Dumnezeu l-a plãtit cã sã ne
rãscumpere din acestã întreitã obidã.
Numai rana Lui a putut sã vindece rãnile
noastre, numai dragostea Lui a putut sã
vindece împietrirea noastrã. Numai
lucrarea Lui a învins pe vrãjmaºii noºtri.
Cineva a purtat pentru mine o Jertfã
supremã ºi o Biruinþã supremã. Cineva
Nevinovat ºi Atotputernic a murit ºi s-a
coborât pe tãrâmul înspãimântãtor al
morþii mele, apoi a înviat ca sã mã ridice
pe tãrâmul luminos al vieþii Lui. Cine va
putea vreodatã sã mãsoare adâncul
nemãsurat al acestei iubiri, valoarea
necuprinsã acestei jertfe, preþul acestei
morþi, mãreþia acestei biruinþe?

În legile optuze ºi rigide ale morþii
care punea sub semnul întrebãrii sensul
existenþei, a intrat realitatea cea nouã
a Învierii. Fiul lui Dumnezeu a adus în
întunericul nostru lumina Sa, în þinutul
morþii germenele vieþii, în adâncurile
deznãdejdii sãmânþa cereascã a
bucuriei. Învierea Domnului este
singura biruinþã realã, singura bucurie
vie, singura nãdejde a oamenilor în
afara cãrora nu se aude decât suspinul
deznãdãjduit al zãdãrniciei.

Credinþa în înviere a strãbãtut ca o
sãgeatã de foc întunericul istoriei ºi

ÎNVIEREA LUI HRISTOS ªI ÎNVIEREA NOASTRÃ
negura timpului. Privind cu credinþã spre
mormântul din care a izbucnit Viaþa,
primii creºtini au biruit persecuþiile cele
cumplite ale tiranilor, au privit cu
seninãtate moartea fiindcã au vãzut
dincolo de ea Învierea. Mãrturisitorii,
cuvioºii ºi toþi trãitorii creºtini au lãsat
bucuriile mincinoase ale vieþii, toatã
vanitatea ºi înºelãciunea lumii ºi au
îmbrãþiºat crucea trãirii creºtine, fiindcã
au vãzut dincolo de ea Învierea.

Pe tot parcursul istoriei au trãit
împãraþi, flozofi, artiºti care au fãcut
mare vogã ºi au atras multe aclamaþii
ºi admiraþii, dar nici unul dintre ei nu a
biruit legile implacabile ale morþii. Iisus
Hristos frânge istoria în douã pentru
cã a adus pentru prima datã în ea ceva
absolut nou: ÎNVIEREA. El a înviat ºi
este viu în vecii vecilor.

Cineva dintre oameni a învins pe
cel mai înfricoºãtor vrãjmaº al omului.
Acest triumf Domnul îl dãruieºte fãrã
deosebire tuturor oamenilor, numai
starea pe care o vom avea dupã înviere
ºi-o pregãteºte fiecare. Învierea
Domnului vrea sã rupã ºi viaþa mea în
douã. Vom trece în cer la sfârºitul vieþii
noastre dacã trecem încã de acum de
la cele fireºti la cele duhovniceºti, de
la vieþuirea lumeascã la cea pe care
ne-o aratã Evanghelia. Iar aceastã
înviere o face „glasul Fiului lui
Dumnezeu”, educaþia creºtinã, învã-
þãturile cele sfinte: „Adevãrat,
adevãrat zic vouã cã vine ceasul ºi
acum este când morþii vor auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu ºi cei ce
vor auzi vor învia” (Ioan 5, 25). Când
cuvântul lui Dumnezeu rãsunã în
mintea omului ºi aceasta se sfinþeºte,
când acest cuvânt cuprinde ºi inima lui,
atunci chiar viaþa ºi faptele lui se
sfinþesc, atunci omul cunoaºte o
adevãratã înviere: „Dumnezeu cere de
la noi o altã înviere, cere o viaþã
nouã, viaþa rezultatã din prefacerea
modului de trai în timpul de faþã.
Când, de pildã cel desfrânt devine
cumpãtat ºi înþelept, când lacomul
devine milostiv, iar cel violent devine
blând, apoi iatã cã ºi aici a fost o

înviere... Viaþa cea veche dispãrând
ºi adoptând omul o viaþã nouã ºi
îngereascã, iatã aceasta este o
înviere. Când tu auzi de o viaþã nouã,
gândeºte-te cã trebuie sã cauþi a
schimba cu totul purtarea ºi sã
introduci în viaþa ta o mare
prefacere” (Sfântul Ioan Gurã de Aur,
Omilii la Epistola cãtre Romani, Ed.
Cristiana, Bucureºti, 2005, p. 174)

Nu printr-o sentinþã exterioarã
suntem rãscumpãraþi; în mãsurã în
care viaþa eternã a lui Iisus se revarsã
în viaþa mea muritoare ºi eu mã
înscriu în procesiunea învierii .
Lucrarea lui Hristos trebuie sã se
extindã ºi în noi.  „Lumina cea
neapropiatã” a pãtruns cu putere
multã în „întunericul cel mai
dinafarã”, iar acest eveniment
universal care a zdruncinat temeliile
pãmântului Domnul vrea sã-l
reproducã ºi sã-l restrângã chiar la
nivelul inimii mele. Iatã ce spune Sf.
Grigorie Teologul despre asta:
„Hristos a înviat din morþi, înviaþi
ºi voi împreunã cu El! Hristos din
mormânt S-a liberat, liberaþi-vã ºi
voi din legãturile pãcatului;
...vechiul Adam este lepãdat, iar cel
nou este plinit,... ºi voi înnoiþi-vã”
(Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la
Sfintele Paºti).

Voi, oameni care vã puneþi nãdejde
în planurile, bogãþiile ºi performanþele
voastre, Învierea Fiul lui Dumnezeu a
denunþat nãdejdile voastre mincinoase!
Voi, oameni care nu mai speraþi sã
primiþi ceva de la acestã lume, ceea
ce Fiul Lui Dumnezeu poate ºi vrea
sã vã dãruiascã depãºeºte orice
fantezie ºi închipuire omeneascã.
Toate performanþele omeneºti sunt
devalorizate ºi scoase din vigoare de
fapta lui Dumnezeu de la Cruce.

Luminã neapropiatã, care strãlu-
ceºti ca un fulger orbitor în Noaptea
Învierii, vino cu noi în vale ºi nu ne lãsa
singuri!

Prof. Vasilicã NICA
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Sub acest titlu, ne este explicat în ziarul
„Lumina” din 4 mai 2012 „Tâlcul Evangheliilor de
la Sfântul Maslu” scris de Pr. Olivian Mihai Sandu.

Întrucât anul acesta a fost proclamat de
Sfântul  Sinod „An omagial al Sfântului Maslu şi
al îngrijirii bolnavilor, găsim de cuviinţă că este
potrivit pentru cititorii revistei noastre de a
cunoaşte mai îndeaproape folosul acestei mari
Taine care dăruieşte vindecare sufletească şi
trupească.

Pentru conţinutul profund al articolului, îl
redăm în continuare.

PRIMA EVANGHELIE… A
SAMARINEANULUI MILOSTIV

ne plasează în lumea reală din viaţa reală
a fiecăruia, şi anume că viaţa e un drum din
Ierihonul pământesc către Ierusalimul ceresc,
drum plin de primejdii, de tâlhari specializaţi în
furtul calificat de timp, de pace, de linişte, de curaj,
de credinţă, de Dumnezeu care, după ce atacă,
lasă victime nenumărate în agonia disperării şi a
deznădejdii, pline de răni adânci, numite patimi.
Adică noi, cei după chipul lui Dumnezeu, odată
răniţi, suntem infestaţi cu veninul urii şi devenim
după chipul celuilalt, adică aproape morţi. Ca un
duş rece, această Evanghelie (….) ne repune
realitatea vieţii cotidiene, însă, totodată, ne prezintă
şi ne asigură de realitatea Marelui Doctor ,
veşnicul Călător, Care, deşi venit special pentru
căutare şi vindecare, lasă permanent impresia
că toate vindecările sunt simple coincidenţe „omul
potrivit la locul potrivit”.

Deci prima Evanghelie ne asigură de două
mari realităţi, prima că fiecare ascunde în el boli
mai mult sau mai puţin evidente, dar şi mortale,
dacă sunt netratate, a doua, că nu suntem singuri
în suferinţa noastră, că Dumnezeu ştie perfect
unde zacem, cine ne-a făcut răul, şi cum se poate
vindeca – ştie pentru că nu suntem priviţi de sus
printr-o lupă, ci Dumnezeu este alături – aproape,
lângă noi, iar odată găsiţi, suntem duşi la casa
de oaspeţi şi îngrijiţi. De asemenea, se cunoaşte
aici cauza sau microbul cauzator de moarte şi
anume diluarea până la încetarea iubirii din noi-
de aceea Evanghelia începe cu acel dialog
referitor la iubire, care este sângele sufletului
– un  om care urăşte este un om cu inimă de
gheaţă, rece, muribund spiritual.

A DOUA EVANGHELIE… A LUI
ZAHEU VAMEŞUL

ne confirmă că vindecarea  este la dispoziţia
tuturor, dar o primesc doar cei care şi-o doresc,

„NU SUNTEM SINGURI ÎN SUFERINŢA NOASTRĂ”
se vindecă doar cei care îl caută pe Hristos, iar
căutarea este valabilă chiar dacă are intensitatea
firavă a acestui vameş. Curiozitatea lui
nespectaculoasă a fost producătoare de
mântuire, deoarece căutarea noastră este cea
mai frumoasă invitaţie pe care o putem face lui
Dumnezeu, Care se autoinvită în casa sufletului
fiecărui om curios duhovniceşte. Deşi Dumnezeu
nu-i cere nimic lui Zaheu şi nici nu-i face
observaţie sau măcar aluzie la modul avar de
vieţuire, el îşi „injectează” singur medicamentul
dăruirii primit tainic prin prezenţa Mântuitorului în
viaţa lui, în casa lui, „căci Fiul Omului a venit să
mântuiască pe cel pierdut”.

A TREIA EVANGHELIE…

 (care ne istoriseşte despre chemarea
celor doisprezece apostoli şi puterea pe care
le-a  dat-o Iisus  de a tămădui orice boală şi
orice neputinţă)

 continuă povestea omului căzut în mâinile
tâlharilor, care, dus la o casă de oaspeţi, are
parte de servicii de calitate, profesioniste, harice,
căci „gazda” chiar se pricepe să primească şi să
îngrijească „oaspeţi”, care de fapt sunt aduşi de
Dumnezeu fiecare în parte pe asinul Lui – adică
smerenia Lui, căci atragerea cuiva în Biserică
este lucrarea tainică a lui Dumnezeu în fiecare
suflet. Gazda este instruită bine şi mai ales
investită cu putere, cu har, cu viaţa lui Iisus în ea
şi are toate instrumentele şi medicamentele cu
garanţie nelimitată – Sfintele Taine. Ele sunt atât
de eficace că pot „tămădui orice boală şi orice
neputinţă din popor”. O altă calitate este oferirea
ca dar din dar a acestor „servicii medicale”.

A PATRA EVANGHELIE…

(ne vorbeşte despre vindecarea de friguri
a soacrei lui Petru)

ne clarifică faptul că tot ceea ce primim bun
de la Dumnezeu nu ne este dat nici ca merit, nici
ca obligaţie, ci pur şi simplu dintr-o dragoste pe
cât de dezinteresată, pe atât de nefirească. Lui
Dumnezeu îi face plăcere să ne ia neputinţele şi
să ne poarte bolile doar pentru a vedea acel
zâmbet frumos şi binefăcător pe chipul nostru.
Profetul Isaia, menţionat în Evanghelie, arată că
această calitate minunată de Tată presupune
asumarea imediată şi fără compromis a durerilor
fiilor, atitudine de altfel probată de fiecare părinte
care are copii. De aceea, vindecarea este
gratuită, dezinteresată, fără scoatere de ochi,
fără judecată, fără a cere socoteală, fără aducere
aminte. Dumnezeu nu se aşteaptă la gesturi
fantastice de recunoştinţă, mai ales că de multe

ori nu are unde să-Şi plece capul, nu găseşte
un adăpost în sufletele noastre care, poate
câteodată, speculează mai mult astfel de momente.

A CINCEA EVANGHELIE…

(ne vorbeşte despre Împărăţia cerurilor în
pilda celor zece fecioare)

oferă în textul ei un cuvânt pe care se
sprijină întreaga omenire cu viaţa ei  cu tot şi
anume „întârzierea” Mirelui, adică răbdarea ieşită
din comun (…) a lui Dumnezeu în ceea ce
priveşte dorinţa noastră de întoarcere, de
vindecare. „Din mila Sfântului, facem umbră
pământului”, spunea cu precizie Mihai Eminescu,
întruchipând într-un vers toată taina vieţii noastre.
Nu este nefiresc să mai rămânem fără untdelemn
în candele, dar este strigător la cer de sfidător să
nu încercăm să o umplem măcar . Refuzul
categoric al ajutorului, al mâinii întinse a lui
Dumnezeu duce inevitabil la veşnica şi
permanenta izolare de El.

A ŞASEA EVANGHELIE…

(ne vorbeşte despre vindecarea fiicei
cananeencii)

reprezintă apogeul lucrării de vindecare,
dar mai ales reprezintă contrastul prin excelenţă
cu Evanghelia a doua. Zaheu şi samarineanca,
doi căutători, doi mărturisitori, doi suferinzi, două
boli asemănătoare, doi primitori de vindecare,
unul „astăzi”, celălalt „în ceasul acela”.

Putem înţelege nişte adevăruri zguduitoare
de aici şi anume:

Universalitatea vindecării, atât ca persoane
candidate la vindecări (nu contează neamul,
originea etc, ci dorinţa de a cunoaşte şi de a iubi),
cât şi ca moduri de vindecare – fiecare om este
unic şi se deosebeşte de ceilalţi, iar Dumnezeu
respectă această calitate şi se oferă spre
descoperire în tot atâtea moduri câte inimi sunt.

Amândoi au un curaj nebun, unul
mărturiseşte public că este hoţ şi nedrept, iar
femeia de alt neam mărturiseşte public că este
câine. Aflăm de aici că dorinţa şi lucrarea în sine
de a ne vindeca reciproc presupun „curaj cu
tona” iar eliberarea definitivă se produce în urma
mărturisirii tip explozie la spovedanie a patimii
aferente. Astăzi a devenit un trend să te consideri
păcătos. E un tertip ieftin de împăcare a conştiinţei,
curajos este să te numeşti cu patima care te
domină ( e mai greu sau chiar imposibil să ne
facem pe noi înşine vipere, trădători, desfrânaţi,
scorpii, invidioşi etc).

Un alt mare adevăr ascuns aici
este acela pe care Sf. Ioan Gură de



Nr. 2 / apr-iun 20127SAREA PÃMÂNTULUI

Aur îl descoperă şi anume că „de cele
mai multe ori nu ne dorim cu adevărat
ceea ce-I cerem lui Dumnezeu. Nu

primim pentru că nu cerem, ci doar simulăm
înfricoşaţi de răspunderea ajutorului pe care îl
dorim”. Cum ne rugăm pentru copiii noştri acum
şi cum ne-am ruga dacă ar fi în pericol de moarte
– sesizăm diferenţa. De aceea, femeia
cananeancă este un adevărat profesor şi mentor
al dorinţei sincere şi nezdruncinate de nimeni şi
de nimic, nici măcar de Dumnezeu. De aceea,
Sf. Ioan Hrisostomul ne îndeamnă să ne rugăm
astfel: „Doamne, ajută-mă să-mi doresc cu
adevărat ceea ce-Ţi voi cere”.

A ŞAPTEA EVANGHELIE…

(chemarea de către Iisus a vameşului Matei
la apostolat şi şederea la masă împreună cu
vameşii şi păcătoşii)

vine şi ne dă „mândria” de a fi bolnavi, de
a fi păcătoşi. E foarte interesant că  această
mândrie are eficienţă atunci când se
conştientizează această stare. Alcoolicii, când
încep terapia de recuperare, prima dată se ridică
în picioare şi recunosc în plen „sunt alcoolic”, şi
50% din terapie s-a încheiat. Numai cei care se
consideră bolnavi şi cu nevoie stringentă de ajutor
stau la masă cu Dumnezeu. Cei inconştienţi de
neputinţele lor fac parte din „elita” celor din a
patra Evanghelie „morţii care-şi îngroapă morţii
lor”. Eşti cu adevărat sănătos când te consideri
cu putere bolnav şi eşti cu adevărat viu când te
vezi cu încăpăţânare mort.

Taina Sfântului Maslu reprezintă tainic, dar
real, prezenţa lui Dumnezeu lângă noi, prezenţă
ce aduce mângâiere, curaj, putere de viaţă.

Să ne grăbim cu bucurie, câini fiind, cu
candelele ruginite şi uleioase, să ne târâim sufletele
ferfeniţă în palmele găurite de „dragostea noastră”
ale Mântuitorului Hristos, strigând: înviază-mă,
Cuvinte, cu mila Ta pe mine, cel singur vinovat şi
de moartea Ta şi de moartea mea.

Acesta este conţinutul articolului.
Ca o  concluzie putem afirma că Evangheliile

Sf. Maslu sunt trepte şi căi spre vindecarea
omului de boală şi moarte prin lucrarea minunată
a lui Hristos.

Condiţiile necesare pentru vindecare
sunt: credinţa puternică, precum cea a femeii
cananeencii, smerenia adâncă precum  a lui
Zaheu, îndurarea ca a samarineanului milostiv,
privegherea însoţită de fapte bune precum
cea a fecioarelor înţelepte, dorul de slujire a
lui Dumnezeu ca a soacrei lui Petru, stăruinţa
în rugăciune.

Preot Constantin GENES

Auzi…! Bat clopotele mântuirii
De douã mii de ani tot bat
Iar noi pe calea rãtãcirii
Am mers precum am apucat.

Ne-am sfâºiat ca niºte fiare…
ªi sufletul din noi a râs
Când ne-am vãzut mânjiþi de gheare
Pãcatul ne-a surâs.

Priviri tãioase de mânie
Am ridicat lui Dumnezeu
De câte ori câte-o urgie
Ne-a apãsat ceva mai greu.

ªi pumnii încleºtaþi de urã
I-am ridicat ameninþând
Iar dinþii ne scrâºneau în gurã
Nemernicia mãcinând.

Înfrânþi ºi rãtãciþi acum
„Ca fiul cel risipitor“
Am dori adevãratul drum
Al blândului Mântuitor.

Departe… se aude…
Cum murmurã o gloatã
Ce duce la osândã
Un om nevinovat.
Ca-n oarba rãtãcire
Ea n-are altã platã
Pentru Acel ce merge
S-o spele de pãcat.

„De ce-a venit sã spunã
Cã «El» este mai mare
Cã cerul ºi pãmântul
e-mpãrãþia Lui
De ce ne stricã legea?
De ce ne-a zis cã e mai tare
Când împãraþi puternici
În lume sunt destui?…“

A, da, e-un vrãjitor acesta
Povestitor de rele
Cã tot ce glãsuieºte
E… parcã dintr-o carte
Un hoþ, ce-a vrut mulþimea
Cu vorbe s-o înºele
ªi-acum, dacã-I puternic,
Sã scape de la moarte!…

Dar Hristos Îºi duce crucea
Pe care cu ocarã
Sã fie rãstignit,
Spre mântuirea lor
Îl vãd… cãci sunt aproape
E slab ºi obosit…

ªi sufletul îmi arde
Sã-I dau un ajutor,
Dar nu pot cãci mi-e fricã
Sã nu fiu rãstignit.

M-apropii cu sfialã
Mi-e milã ºi-L iubesc
ªi tremurã suflarea
Fierbinte sub povarã
E palid ºi e singur
Puterile-L slãbesc
Dar gloata îl împinge
Din urmã cu ocarã…

Nu poate sã mai urce
De-abia-ºi tãrãºte paºii
S-a-ncovoiat sub crucea
Mulþimii ce-L urmeazã
Ea urlã de mânie
ªi, de n-ar fi sutaºii,
L-ar rupe într-o clipã.

Dar Iisus îngenuncheazã
Privirea Lui blândã
Adâncã ºi fierbinte
ªi-o poartã cu-ndurare
Asupra celor rãi.
O! Doamne, mã cutremur
ªi nu-Þi pot sta-nainte
Simt c-aº muri, Stãpâne,
Privind în ochii Tãi.

Neputincioºi suntem ºi mari ºi mici
C-am spus doar vorbe de ocarã
ªi-am rãtãcit pe alte cãi
Sub a pãcatului povarã…

Auzi?…bat clopotele izbãvirii
Ne cheamã-atâta de frumos:
Ieºiþi din calea rãtãcirii
Ieºiþi, c-a înviat Hristos!

Prof. presb. Ecaterina CAPOTÃ

Poemul sfânt
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purtatã de fiecare creºtin.1 Mântuitorul
este din acest punct de vedere principiul
fundamental a tot ceea ce ne
înconjoarã, ,,luminã veºnicã” (Isaia 60,
19), ,,rouã pentru Israel” (Osea 14, 6),
,,ploaie repede, care udã câmpul”
(Psalmul 71, 6), ,,pâinea lui Dumnezeu
care se pogoarã din cer ºi dã lumii viaþã”
(Ioan 6,33). A dori ºi în acelaºi timp, a
cãuta vieþuirea alãturi de Fiul lui
Dumnezeu, reprezintã þinta supremã a
creºtinului, care aflat sub chinuitoarea
nostalgie a paradisului, doreºte
restaurarea  comuniunii depline din rai,
adicã mântuirea. Cei care cred cu tãrie
în El, au la îndemânã, în scopul punerii
în practicã a acestei aspiraþii Sf. Taine.

Viaþa creºtinã, în general ºi cea
sacramentalã, în particular, nu pot fi
înþelese decât în relaþie cu Sf. Taine ale
Bisericii. Ele reprezintã, în afarã de
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie ºi de
rugãciunea particularã, cele mai intense
modalitãþi de a comunica cu
Dumnezeu. Pentru a ne uni cu Hristos,
va trebui, dupã cum afirmã Nicolae
Cabasila, ,,sã trecem prin toate câte a
trecut ºi El, sã rãbdãm ºi sã suferim ºi
noi câte a rãbdat ºi a suferit ºi El”2. Sã
ne legãm adicã viaþa noastrã de Moartea
ºi Învierea Mântuitorului. Suferinþa
înseamnã jertfã, iar pentru a ne sfinþi
trebuie sã stãm în stare de jertfã, ºi
numai printr-o viaþã plinã de jertfe
spirituale putem sã punem viaþa înaintea
Domnului ºi sã ne dãruim Tatãlui
ceresc. Tainele reprezintã de fapt ,,uºa
pe care a deschis-o Domnul”3 (Ioan 10,
79), prin care omul poate urca cãtre El
ºi tot prin aceasta, Dumnezeu coboarã
la om, venind din nou pe aceastã cale
ºi prin aceastã uºã. Ceea ce defineºte
ºi stã la baza Sf. Taine, este relaþia
interpersonalã dintre Creator ºi Creaþie,
credinþa cã Dumnezeu poate lucra
asupra omului în special, a creaturii în
realitatea ei vizibilã,4 adevãr teologic
dezvoltat ºi de marele teolog ortodox
român Dumitru Stãniloae fapt pentru
care, va dãinui în conºtiinþa Bisericii ca
,,teolog  al persoanei”.

Instituite ºi practicate mai întâi de
Hristos, Botezul, Ungerea cu Sf. Mir,
Euharistia, Pocãinþa, Maslul, Hirotonia,
Cununia, trebuie privite ºi ca mijloace
de menþinere ºi constituire a
Bisericii, în sensul în care cele ºapte
Taine îi are ca primitori pe membrii ei,

dar ºi pe cei care intrã în Bisericã.
Aceasta le imprimã un puternic caracter
misionar, întregindu-l pe cel hristologic
ºi pe cel ecleziologic.

Etos ortodox sau legãtura
dintre dogmã ºi viaþã

sacramentalã

În Biserica Rãsãriteanã nu existã
o separaþie între dogmã ºi viaþã
sacramentalã, între teologie ºi
spiritualitate, cãci cultul este vãzut ca
întruparea doctrinei. Dacã ar fi altfel,
Tainele nu ar reprezenta decât amintiri
a celor petrecute acum mai bine de
douã mii de ani, fãrã a avea efect
ontologic, fãrã a fi ,,izvor de putere,
bucurie ºi înviere.”5 Fiecare din cele
ºapte la numãr îmbracã aspectul de
jertfã, pentru cã prin toate ni se oferã
Hristos (Evrei 9, 24). Astfel, ,,în Botez,
El ne sãdeºte o viaþã nouã, capabilã sã
se jertfeascã lui Dumnezeu împreunã
cu Hristos, în Mirungere ne dã puterea
înaintãrii în virtuþi, care sunt forme de
autojertfire, Pocãinþa e harul iertãrii care
se întâlneºte cu renunþarea noastrã la
plãcerile proprii, Euharistia reprezintã
hrana ºi arvuna vieþii veºnice, Preoþia e
consacrarea celui ce se hirotoneºte lui
Dumnezeu ºi puterea pentru o viaþã
închinatã Lui ºi Bisericii, Cãsãtoria e
un dar al iubirii ºi dãruirii adevãrate,
îmbinatã cu înfrânarea egoismului,6 iar
Sf. Maslu oferã vindecarea de boala
pãcatului. De aici ºi conceptul de ,,viaþã
în Hristos” ºi nu imitare a Acestuia.
Aspectul de jertfã al Tainelor identificã
teologia ortodoxã între doctrinele
celorlalte douã biserici creºtine, care
fie cã nu le recunosc, problema
mântuirii fiind rezolvatã juridic prin
suportarea morþii de cãtre Hristos în
locul omului (Protestanþii), fie cã separã
taina de jertfã, eliminând astfel asceza
sub diferitele ei aspecte (Catolicii).

Actul sacramental al sãvârºirii
Tainelor are loc, de cele mai multe ori
în bisericã ºi reprezintã un nou început
pe drumul unirii cu Hristos. Dar el
produce în acelaºi timp ºi o continuã
împrospãtare ºi creºtere  a membrilor
bisericii (Efeseni. 4, 13), deoarece
întâlnirea în mod real cu Hristos,
înseamnã unirea cu Duhul Sfânt, lucrãri

simultane ºi inseparabile. Sf. Taine, ca
relaþii vii cu Dumnezeu, sunt în acelaºi
timp, evenimente ale întregii Biserici,
creatoare de comuniune între
credincioºi, pentru cã funcþionalitatea
Bisericii este soborniceascã, în
comuniunea integralã a trupului lui
Hristos, întreg trupul crescând odatã cu
creºterea fiecãrui mãdular.7  A te simþi
eliberat de egoism înseamnã a te afla
mai legat de alþii prin iubire ºi nu în cele
din urmã, a fi mai responsabil în faþa
Creatorului. Teologic, acest adevãr este
fundamentat în rugãciunile care compun
textul Tainelor, în special în cele care
invocã puterea Sf. Duh ºi care nu pot fi
schimbate de Bisericã, pusã în faþa
oricãrei problematici actuale. Spre
exemplu, în Taina Botezului, înainte de
invocarea de la sfinþirea apei, preotul se
roagã spunând ,, Tu, Dumnezeul nostru,
pe pãmânt Te-ai arãtat ºi cu oamenii ai
petrecut. Mãrturisim harul Tãu, vestim
mila Ta, nu tãinuim facerea Ta de bine”8,
iar la Sf. Maslu, în rugãciunea de dupã
al doilea Apostol, vedem acelaºi lucru
,,Însuþi, iubitorule de oameni Stãpâne,
cautã ºi ne auzi pe noi, nevrednicii robii
Tãi ºi trimite harul Sfântului Tãu Duh,
în ceasul acesta, peste cei, care ºi-au
cunoscut pãcatele lor ºi au venit la Tine
cu credinþã”.9 Atmosfera este una
familialã, iar familia iubitoare a unui
creºtin este întotdeauna Biserica.

(urmare din p. 1)

Sfintele Taine ºi creºterea noastrã
în Hristos

1 Gheorghios D. Metallinos, Parohia,
Hristos în mijlocul nostru, Editura
Deisis, Sibiu, 2004, p. 68.
2  Nicolae Cabasila, Despre viaþa în
Hristos , Editura Arhiepiscopiei
Bucureºtilor, Bucureºti, 1989, p. 150.
3 Ibidem,  p. 138
4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,
Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol.
3, Editura Institutului Biblic ºi de
misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 1997, p. 11.
5 Ibidem, pg. 71.
6 Ibidem, pg. 72.
7  Arhim. Iustin Popovici, Omul ºi
Dumnezeul-Om, Editura Deisis, Sibiu,
1997, p. 185.
8  Molitfelnic, Editura Institutului Biblic
ºi de misiune ortodoxã, Bucureºti,
2006, p. 37.
9  Ibidem, p.148.
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Roadele Învierii
Era spre sfârºitul lunii mai. Trei tineri

s-au hotarât sã facã o excursie prin
Munþii Neamþului ºi sã urce pe vârful
Ceahlãu. Doreau foarte mult sã vadã un
rãsãrit de soare de pe Ceahlãu. Ca sã-ºi
poatã împlini dorinþa trebuiau sã ajungã
pe înserate la cabana de la poalele
vârfului, urmând ca pe la orele douã
dimineaþa sã înceapã urcarea muntelui.

Drumul era lung ºi obositor ºi peste
acestea s-a mai adãugat o ploaie
mare, încât nu au mai putut ajunge
la cabanã. Începu sã însereze ºi s-au
rãtãcit; umblau prin pãdure ºi nu mai
ºtiau încotro sã meargã. Se fãcu
întuneric de-a binelea ºi peste inimile
lor se lãsase îngrijorarea. Ce sã facã
în plinã noapte în aceste locuri
strãine?

Dar, deodatã, zãresc în depãrtare
o micã luminã. Se îndreptarã spre ea
ºi, dupã scurtã vreme, ajung la coliba
unui cioban. Prin ferestruica colibei,
la lumina lãmpii, zãresc înãuntru un
bãtrân cu plete albe, care stãtea în
genunchi, cu faþa spre o icoanã ºi
citea dintr-o carte de rugãciuni.
Bãturã la uºã ºi cerurã gãzduire.
Moºneagul le deschise ºi-i primi cu
toatã dragostea. Pregãti cu multã
pricepere ceva de mâncare ºi-i pofti
la masã.

Chipul frumos al moºneagului ºi vorbele
lui înþelepte au cucerit inimile tinerilor. Pânã
noaptea târziu au stat de vorbã.

– Am auzit, bãtrânule, începu cu
întrebarea unul dintre tineri, cã rosteai
cuvintele: „Hristos a înviat din morþi, cu
moartea pre moarte cãlcând ºi celor din
mormânturi viaþã dãruindu-le!”. Cum poþi
crede Dumneata cã a înviat Hristos?

Moºneagul privi cu mirare la tânãr,
stãtu pe gânduri ºi apoi rãspunse:

– Feþii mei, eu nu am multã carte ca
voi. Eu mi-am petrecut o mare parte din
viaþã la Mãnãstirea Durãu, de la poalele
acestui munte, unde am învãþat de la
cãlugãri iscusiþi ºi binecunoscãtori ai
Sfintelor Scripturi, cã Domnul Iisus este
Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru
pãcatele omenirii ºi a înviat a treia zi,
dovedind cã este cu adevãrat Fiul lui
Dumnezeu. Aceste învãþãturi au pãtruns
din tinereþe în sufletul meu ºi nimeni nu
mã poate clinti din ele. Pr. Dr. Dumitru BODALE

– Dar nici Toma Apostolul n-a
crezut în Înviere, zise al doilea tânãr.
N-ai putea Dumneata sã ne spui cum
stau lucrurile cu Toma, care s-a fãcut
cunoscut în toatã lumea prin necredinþa
lui, dupã cum i se spune Toma
Necrediciosul!

– Apoi, dragii mei, eu nu cunosc
prea multe în legãturã cu necredinþa
Apostolului Toma. Îmi aduc aminte cã

odatã a venit la Mãnãstirea Durãu un
preot de la Bucureºti, vestit profesor de
Teologie ºi a vorbit despre Apostolul
Toma. ªi acum parcã-l aud cum spunea:
„Apostolul Toma este vinovat, prin
necredinþa sa, întâi faþã de ceilalþi
apostoli, pentru cã a pus la îndoialã
mãrturisirea lor sincerã cã L-au vãzut
pe Domnul cel Înviat. Apoi este vinovat
faþã de Mântuitorul pentru cã a pus la
îndoialã cuvintele Sale ºi puterea Sa
dumnezeiascã îndrãznind sã punã
condiþiuni lui Dumnezeu: dacã nu voi
vedea în palmele Lui semnul piroanelor,
dacã nu voi pune degetul meu în semnul
piroanelor ºi dacã nu voi pune mâna mea
în coasta Lui, nu voi crede!” (Ioan 20,
25).

Însã Apostolul Toma nu a rãmas în
aceastã necredinþã. În faþa bunãtãþii
nesfârºite a Mântuitorului, care i-a
împlinit condiþiunile când i S-a arãtat ºi
i-a zis: „Adu degetul tãu încoace ºi vezi

mâinile Mele ºi adu mâna ta ºi o pune
în coasta Mea ºi nu fi necredincios, ci
credincios” (Ioan 20, 27). În faþa
Domnului înviat, la auzul acestor cuvinte,
Toma ºi-a reparat greºeala. S-a aruncat
la picioarele Domnului Iisus, ruºinat ºi
plin de cãinþã, zicând: „Domnul meu ºi
Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28),
mãrturisind public credinþa sa în Hristos
cel Înviat. Aceastã credinþã a mãrturisit-o

ºi mai târziu, cu preþul vieþii sale,
murind ca martir, pentru Hristos ºi
Evanghelie.

– Frumos a vorbit acel profesor,
zise al treilea. Dar noi am vrea sã
auzim ceva de la Dumneavoastrã
personal. Cum socoteºti Dumneata
cã ai putea dovedi adevãrul Învierii
lui Hristos?

– Ei, dragii tatii, nu-i aºa de
uºor sã rãspunzi la aceastã
întrebare ºi mai ales pentru mine,
om neºtiutor de multã carte. Totuºi
am sã vã spun cum înþeleg eu
Învierea Domnului. Voi porni de la
zicala poporului: „Dupã roade
cunoºti pomul, dupã fapte omul”.
Eu nu vãd niciodatã dimineaþa,
când rãsare, soarele în toatã
frumuseþea lui, dar ºtiu ºi cunosc
cã a rãsãrit, din lumina pe care o
împrãºtie printre copacii pãdurii.

Eu nu L-am vãzut ºi nici nu sunt
vrednic sã-L vãd pe Domnul, dar
cunosc cã a înviat din morþi, înþeleg cã
este Dumnezeu adevãrat, din lucrãrile
ce s-au sãvârºit în numele Lui ºi prin
puterea dumnezeiascã a Lui în aceastã
lume. În toatã viaþa omenirii se vede
rodul Învierii lui Hristos. Învãþãturile ce
le-a adus, schimbãrile ce s-au fãcut ºi
se fac mereu în sufletele oamenilor
care cred în El îmi întãresc credinþa în
Învierea Lui, în dumnezeirea Lui.

– Tãticule, au strigat cu bucurie
tinerii într-un glas, frumos ºi înþelept
ai rãspuns. Vom încerca ºi noi sã ne
revizuim toatã gândirea noastrã cu
privire la problema lui Hristos, vom
încerca ºi noi sã ne apropiem cu mai
multã încredere de Dumnezeu ºi sã
ascultãm ºi sã împlinim învãþãturile
Sale.
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

(urmare din numărul trecut)

Tatãl sãu, fost bei de Samos ºi
caimacam în Moldova în 1821, avea
titlul de paºã ºi locuia la Constantinopol,
iar fratele lui, Alexandru Vogoride, era
secretarul ambasadei Turciei la Londra.

În Moldova numele lui Vogoride
era cunoscut ºi de tristã notorietate,
fiind cumnat cu fostul domnitor Mihail
Sturza care-l ºi împãmântenise în 1846,
atunci când Vogoride se cãsãtorise cu
Cocuþa Conachi, fiica logofãtului
Costache Conachi ºi sorã dupã mamã
cu Costache Negri care nu l-a menajat
niciodatã, numindu-l pe bunã dreptate,
„hoþ de drumul mare”.

Sarcina principalã a lui Vogoride
era de a efectua alegerile pentru
divanul ad-hoc, care, conform instruc-
þiunilor primite de la Poartã, trebuia
sã aibã o componentã antiunionistã,
promiþându-i-se tronul Moldovei.

De aceea el a recurs la un adevãrat
regim de teroare pentru a zãdãrnici
Unirea. Astfel, au fost interzise gazetele
favorabile Unirii ºi întrunirile politice,
s-au fãcut destituiri din funcþii ºi arestãri
masive ºi s-au falsificat listele
electorale ºi alegerile din iulie 1857.
Faþã de aceste acþiuni abuzive, s-a
dezlãnþuit o puternicã miºcare de
protest. Fruntaºii unioniºti înainteazã  un
nou protest cãtre comisarii de la
Bucureºti spunând cã „atâta timp cât
va fi tolerat un asemenea regim,
garanþia cerutã de congres (la Paris)
pentru libera rostire a dorinþelor noastre
nu ar fi decât o vorbã zadarnicã”. Ca
urmare, agenþii diplomatici au fost
nevoiþi sã se deplaseze la Iaºi pentru a
cerceta lucrurile la faþa locului. Aici
Vogoride era deja pus în situaþii delicate
care-i puteau compromite serios
situaþia deoarece soþia lui, care, dupã
regulile etichetei, trebuia sã fie prezentã

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

la palat în momentul primirii delagaþiei
de la Bucureºti, îl ameninþase cu
divorþul ºi se retrãsese la Þigãneºti
condiþionând  schimbarea ministrului de
interne Costin Catargiu, un înverºunat
adversar al Unirii.

În situaþia creatã,Vogoride acceptã
remanierea guvernului, dar a avut grijã
ca în locul vechiului ministru de interne
sã-l numeascã pe Vasile Ghica, fost
unionist, devenit între timp un puternic
adversar al Unirii. Votul s-a efectuat între
19 ºi 23 iulie 1857 într-o atmosferã
încordatã de teroare, ingerinþe ºi vechi
sancþiuni, iar consulul francez consemna
printr-un raport cãtre ministrul sãu de
externe „alegerile din Moldova s-au
terminat. Abþinerea þãrii a fost generalã
în toate cele cinci clase ºi a depãºit orice
previziuni. Violenþele ºi fraudele comise
de guvern sunt de necrezut.

Caimacamul însuºi mi-a declarat
cã e ruºinat de rezultatul alegerilor ºi
cã nu crede în aprobarea unui
asemenea Divan de cãtre puteri. Faþã
de asemenea acþiuni abuzive s-a
dezlãnþuit o puternicã miºcare de
protest. În timp ce diplomaþia
europeanã se certa pe tema validãrii
alegerilor, la Iaºi a explodat din senin o
bombã cu consecinþe extrem de
neplãcute pentru poziþia caimacamului:
demisia lui Cuza. Indignat de abuzurile
ce se fãcuserã, maiorul Alexandru
Cuza a demisionat din funcþia de
pârcãlab al þinutului Covurlui, declarând
cã fusese împiedicat sã-ºi exercite
atribuþiile conferite de calitatea de
pârcãlab, cã fusese înlãturat de la
preºedinþia comitetului electoral din
Galaþi, ce-i revenea de drept, cã alegerile
se desfãºuraserã în cea mai mare
samavolnicie precum ºi cã în timpul
votului fusese trimis într-o misiune
importantã în altã parte a þãrii pentru a
nu putea supraveghea alegerile.

Textul demisiei a fost multiplicat de
unioniºti ºi trimis tuturor comitetelor
unioniste din þarã precum ºi însãrcinaþilor
diplomatici de la Iaºi ºi Bucureºti.
Evenimentul i-a atras lui Cuza o mare
popularitate, iar comisia de la Bucureºti
primea numeroase telegrame, memorii
ºi apeluri. Deoarece puterile garante
întârziau sã infirme rezultatul votului,
unioniºtii au scos la ivealã peste câteva
zile cu ajutorul soþiei lui Vogoride, sorã
cu C. Negri ºi apropiatã prietenã a lui
Alex. Ioan Cuza, un pachet de scrisori
compromiþãtoare primite de Caimacam
înaintea alegerilor ºi pãstrate de acesta
în cea mai mare tainã din care rezultau
instrucþiunile primite de la Înalta Poartã
pentru împiedicarea cu orice preþ a
Unirii.

Aceste scrisori (14) au fost duse
în tainã de C. Negri la Constantinopol,
predate lui  Dimitrie Rallet, iar acesta
le-a dus la Bruxelles ºi le-a publicat în
„Etoille du Danube”, organul de presã
al emigraþiei româneºti. Aceastã
acþiune a avut efectul scontat,
producând o nouã furtunã  în diplomaþia
europeanã ºi a iscat o disputã aprinsã
între susþinãtorii Unirii ºi adversarii ei.
În aceastã situaþie, pentru a nu aduce
Europa în pragul unui nou rãzboi, s-a
stabilit o întrevedere la nivelul cel mai
înalt între Napoleon al III-lea ºi regina
Victoria, care a avut loc între 6 ºi 9
august la Osborne în insula Wight din
Canalul Mânecii. În urma acestei
întrevederi, Anglia se obliga sã impunã
Porþii anularea alegerilor din Moldova,
iar Franþa, ca o compensaþie, declara
cã renunþã sã mai susþinã Unirea
deplinã sub un prinþ  strãin (deºi ulterior
a revenit asupra acestei poziþii). În
urma întrevederii de la Osborne, Turcia
s-a vãzut nevoitã sã anuleze
alegerile falsificate de
Vogoride. Acesta a fost nevoit
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sã remanieze încã o datã
guvernul ºi s-au efectuat noi
alegeri la 19 septembrie al

cãror rezultat a fost cu totul contrar
celui precedent – participarea
populaþiei a fost masivã ºi din cei 87
deputaþi aleºi (14 deputaþi þãrani) numai
patru erau împotriva Unirii. Rezultate
asemãnãtoare se obþinuserã ºi în
Muntenia. Adunãrile ad-hoc ºi-au
început lucrãrile la Iaºi ºi la Bucureºti
în ziua de 4 octombrie 1857 în baza
firmanului împãrãtesc (în întâia zecime
a lunii Gamazil Acîr 1273). Preºedinte
de drept al Divanului era mitropolitul
þãrii. La Iaºi, Mitropolitul Sofronie l-a
avut ca vicepreºedinte ales pe
Costache Negri.

Dezbaterile în cadrul adunãrilor
ad-hoc au prilejuit o manifestare
puternicã a coeziunii ºi a forþei miºcãrii
unioniste, o impresionantã demonstraþie
a voinþei poporului român de a-ºi fãuri
statul sãu naþional.

În cuvinte memorabile, Mihail
Kogãlniceanu arãta cã „dorinþa cea mai
mare, cea mai generalã, aceea hrãnitã
de toate generaþiile trecute, aceea care
este sufletul generaþiei actuale, aceea
care împlinitã va face fericirea gene-
raþiilor viitoare este Unirea Princi-
patelor într-un singur stat, o unire care
este fireascã, legitimã ºi neapãratã”.
Într-o atmosferã de înalt avânt patriotic,
Adunãrile ad-hoc au adoptat în luna
octombrie 1857 rezoluþii, în esenþã
asemãnãtoare, care cereau cu hotãrâre
Unirea Principatelor într-un singur stat
cu numele de România, respectarea
drepturilor, a autonomiei ºi a neutralitãþii
acestui stat ºi o Adunare Obºteascã
care sã reprezinte toate interesele
naþiei”.

Rezoluþiile Adunãrilor ad-hoc au
fost trimise la comisia specialã, care a
întocmit un raport înaintat ulterior
Conferinþei reprezentanþilor celor ºapte
puteri întrunitã  în luna mai 1858 la
Paris. La 7 august 1858 s-a semnat
Convenþia rezultatã în urma Lucrãrilor
Conferinþei care prevedea ca cele douã
þãri sã se numeascã „Principatele Unite
ale Moldovei ºi Þãrii Româneºti”,
fiecare cu domnitor, guvern ºi adunare
legiuitoare proprie, înfiinþarea unei

comisii centrale pentru alcãtuirea
legilor de interes comun ºi a unei curþi
de casaþie comune cu sediul la
Focºani. Hotãrârile Convenþiei care
trebuia sã rãmânã în vigoare pânã în
anul 1864, însemnau de fapt încetarea
valabilitãþii  juridice a regulamentului
organic. Deoarece dorinþa fundamen-
talã a românilor din cele douã principate
exprimatã prin Adunãrile ad-hoc nu era
îndeplinitã de hotãrârea marilor puteri,
urma ca poporul român însuºi sã
apeleze la metoda faptului împlinit ºi
sã realizeze unirea atât de mult doritã.

Hotãrârea nedreaptã a Conferinþei
de la Paris a avut ca efect o evidentã
intensificare a luptei pentru unitate
naþionalã, alegerile de deputaþi în
Adunãrile elective desfãºurându-se în
condiþiile unor înverºunate confruntãri
între forþele  partidei naþionale unioniste
ºi cele potrivnice unirii. Ca o mãsurã
practicã imediatã, Convenþia de la Paris
prevedea suspendarea caimacamilor, a
cãror sarcinã fusese efectuarea
alegerilor pentru Divanurile ad-hoc, ºi
trecerea guvernãrii, pânã la alegerea
viitorilor domnitori, în responsabilitatea
unor  cãimãcãmii compuse din trei
persoane. În Moldova, Vogoride s-a
retras din funcþie la 31 octombrie în
urma unui hatiºerif al sultanului, iar locul
lui era ocupat de  cãimãcãmia compusã
din ªtefan Catargiu, reprezentant al
taberei  reacþionare, ºi din Vasile Sturza
ºi Anastasie Panu, unioniºti cunoscuþi.
În þara Româneascã, gruparea
potrivnicã  Unirii beneficia de sprijinul
a doi din cei trei membri ai cãimãcãmiei.

Atât în Moldova cât ºi în Þara
Româneascã în trei sãptãmâni trebuia
constituite Adunãrile elective care, în
alte trei sãptãmâni, trebuia sã
desemneze candidaþii la tron. În
Moldova lucrãrile s-au desfãºurat într-o
atmosferã dramaticã, deoarece ªtefan
Catargiu, unul dintre cei trei caimacami,
încurajat de consulul austriac ºi de
comisarul turc de la Iaºi, deþinând ºi
funcþia de Ministru de Interne, sabota
prin toate mijloacele posibile acþiunile
unioniste. Astfel, în Adunarea electivã
au pãtruns mulþi partizani care
sprijineau candidatura de moºie a unor
persoane potrivnice unirii.

Adversarii unioniºtilor au cerut
invalidarea unui candidat al partidei
naþionale, Costache Negri, pe motiv cã
situaþia lui economicã – nu mai era
proprietar de moºie – ar fi contrarã
prevederile legilor electorale întocmitã
în spiritul Convenþiei. În situaþa creatã,
Negri refuzã sã fie ales candidat la
domnie spunând: „de vreme ce n-am
încercat a-mi face drituri pentru
deputãþie când nu le aveam, asemenea
nu mã voi încerca a mi le face pentru
domnie când le am încã ºi mai puþin”.

În aceste împrejurãri, V.
Alecsandri, el însuºi candidat pentru
domnie, se înþelege cu încã trei prieteni
comuni: Lascãr Rosetti, Manolache
Costache-Epureanu ºi Costachi
Rosetti-Tescanu ºi fac în comun un act
de danie lui Costache Negri, astfel încât
Negri sã devinã posesorul averii
necesare pentru a putea fi alegãtor ºi
deputat, înlãturând astfel dificultãþile ce
se puteau ridica în faþa alegerii sale ca
domnitor. Numãrul candidaþilor pentru
domnie era extrem de mare – din cei
64 de deputaþi electori, 38 figurând
printre cei care candidau pentru funcþia
supremã. În toiul bãtãliei  electorale se
conturau  trei curente principale.

În privinþa persoanei care urma sã
fie aleasã domnitor, o grupare era în
jurul fostului domnitor Mihail Sturza
care, întors de curând în þarã, cheltuia
sume fabuloase pentru a cumpãra
voturile, al doilea curent se grupa în
jurul lui Grigore Sturza, fiul celui  dintâi,
iar a treia grupare era cea a Partidei
naþionale a unioniºtilor.

Rivalitatea dintre tatã ºi fiu precum
ºi lipsa de popularitate din þarã unde
opinia publicã îi înfãþiºa ca pe niºte
„strigoi“ le-au fost fatale primilor doi
candidaþi. Partida naþionalã voia sã
acorde toate voturile unui singur
candidat, indiferent de persoanã, în
scopul victoriei unei idei, aceea a Unirii.
Cu toate acestea ºi aici au avut loc
dispute aprige deoarece gruparea
deputaþilor din partida naþionalã era
alcãtuitã din elemente aparþinând unor
categorii sociale diferite, cu interese
diferite. Aripa liberalã voia un
domnitor ales din rândurile ei,
iar aripa conservatoare voia
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sã impunã un exponent al
moºierimii. Se apropia ziua

când Adunarea electivã trebuia sã-l
aleagã pe domnitor ºi unioniºtii nu se
înþeleseserã încã asupra candidatului lor.

Deznodãmântul s-a produs în
noaptea de 3 spre 4 ianuarie 1859 când
unioniºtii au desfãºurat ultima ºedinþã
în apartamentul lui Costache Rolla de
la cabinetul de istorie naturalã din Iaºi
(Întrunirea de la Elefant). Aici s-au
iscat divergenþe acute îndeosebi cu
privire la problema ruralã în care
Costache Negri ºi Lascãr Catargiu,
singurii rãmaºi în competiþie, aveau
concepþii diferite: primul, în favoarea
þãranilor, al doilea, în favoarea
moºierilor. La ora 11 noaptea,
Kogãlniceanu, vãzând cã nu se ajunge
la nici un rezultat convenabil, a pãrãsit
furios adunarea ºi a plecat acasã.
Câþiva participanþi se pregãteau sã-i
urmeze exemplul, iar alþii declarau cã
dacã nu se realizeazã o înþelegere se
vor retrage ºi vor trece în rândul
partizanilor lui Grigore Sturza. În
aceste condiþii,  Rolla a încuiat toate
intrãrile clãdirii, iar Pisoschi, unionist
fanatic, barând uºa de la încãperea în
care se desfãºura ºedinþa ºi scoþând
din buzunar un revolver a strigat cã el
se va împuºca dacã mai pleacã cineva.
Dupã ce atmosfera s-a mai liniºtit,
Pisoschi ºi Docan au pronunþat numele
unui nou candidat despre care nu mai
fusese vorba pânã atunci: Alexandru
Ion Cuza.

Numele lui Cuza pãrea a conveni
tuturor deoarece el era un element
neutru între aripa liberalã ºi cea
conservatoare, se bucura de mult
prestigiu de când îºi dãduse
rãsunãtoarea demisie din funcþia de
pârcãlab al Galaþiului ºi nu-ºi afiºase
încã pe deplin convingerile demo-
cratice în problema ruralã. Trecându-
se la votare, primul tur de scrutin s-a
încheiat astfel: Negri, 11 voturi, Cuza,
8, Mavrogheni, 5, Lascãr Rosetti, 1; la
al doilea scrutin, Cuza a obþinut 20
voturi, iar Mavrogheni 5. La
propunerea lui Vasile Alecsandri se
realizeazã ºi un al treilea scrutin, în
cadrul cãruia Cuza a obþinut 19 voturi
iar Negri, 6.

În cele din urmã, toþi cei prezenþi
s-au declarat favorabili lui Cuza care
a fost desemnat candidat al unioniºtilor.
S-a încheiat un proces verbal semnat
de toþi electorii prezenþi ºi la ora 4
dimineaþa Alexandru Beldiman l-a trezit
din somn pe Kogãlniceanu la domiciliul
acestuia pentru a lua ºi semnãtura lui.
Kogãlniceanu a semnat ºi, dupã ce a
vãzut cã cel propus pentru domnie era
Alexandru Ion Cuza, l-a îmbrãþiºat pe
Beldiman, fericit cã nu biruiserã marii
boieri reacþionari. În ziua de 5 ianuarie,
în a ºasea ºi ultima ºedinþã, Adunarea
electivã a procedat la alegerea
domnitorului. Cei 48 de deputaþi
prezenþi – susþinãtorii lui Mihail Sturza
s-au eschivat de la alegere – l-au
proclamat în unanimitate domn al
Moldovei pe Alexandru Ion Cuza.
Acesta s-a urcat la tribunã ºi a depus
jurãmântul în faþa adunãrii, iar M.
Kogãlniceanu, întâmpinându-l pe
treptele tribunei, a rostit memorabilul
discurs în care spunea: „Mãria Ta, dupã
o sutã cincizeci ºi patru de ani de umilire
ºi degradare naþionalã, Moldova a intrat
în vechiul sãu drept consfinþit prin
capitulaþiile sale, dreptul de a-ºi alege
pe capul sãu, pe Domnul. Prin înãlþarea
Ta pe tronul lui ªtefan cel Mare s-a
înãlþat iarãºi naþionalitatea românã.
Alegându-te pe Tine Domn în þara
noastrã, noi am venit sã arãtãm lumii
aceea ce toatã þara doreºte: la lege
nouã, om nou! Fii dar omul epocii, fã
ca legea sã fie tare, iar Tu Mãria Ta,
ca domn, fii bun ºi blând, fii bun mai
ales pentru aceia pentru care mai toþi
Domnii trecuþi au fost nepãsãtori ºi
rãi”.

Afarã, în oraº, masele fãceau o
demonstraþie uriaºã în favoarea noului
domn strigând: „Jos conservatorii!
Traiascã egalitatea! Trãiascã Unirea!”
În timp ce în Moldova partida naþionalã
au reuºit ceea ce am subliniat mai sus,
în þara Româneascã reacþiunea a
obþinut majoritatea în Adunarea
electivã. Sub conducerea unor
elemente patriotice înaintate, masele
populare au desfãºurat o luptã dârzã
care avea sã asigure victoria
partizanilor progresului , iar deputaþii cu
vederi înaintate se vor folosi cu abilitate

de contradicþiile din rândul grupãrii
antiunioniste.                      .

La Bucureºti, Adunarea electivã
ºi-a deschis lucrãrile la 22 ianuarie
1859. Încã din prima zi, mii de oameni
mobilizaþi de unioniºti s-au adunat în faþa
clãdirii unde avea loc adunarea.
Mulþimea manifesta vehement
împotriva partidei reacþionare care
susþinea  alegerea lui Gheorghe
Bibescu. „Poporul nu mai prezenta o
adunare de oameni, ci o mare vie ale
cãrei valuri abia se puteau miºca ºi
care ameninþau sã nãvãleascã pe uºi
ºi pe ferestre în camerã, ca sã-ºi
susþinã drepturile ºi principiul sãu”.

În aceastã atmosferã, în noaptea
de 23/24 ianuarie deputaþii partidei
naþionale au convocat o ºedinþã la
hotelul „Concordia” unde au hotãrât sã
propunã ca domn al Þãrii Româneºti
tot pe Alexandru Ioan Cuza. În
dimineaþa zilei de 24 ianuarie, la ora
11, reprezentanþii partidei naþionale au
propus desfãºurarea unei ºedinþe
secrete pentru desemnarea candi-
datului. Propunerea fãcutã de  Vasile
Boierescu pentru Alexandru Ioan Cuza
a fost acceptatã în unanimitate,
deputaþii conservatori fiind nevoiþi sã
cedeze voinþei poporului ºi toate cele
64 de buletine purtau numele celui ales
domn în Moldova la 5 ianuarie.

Proclamarea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al ambelor Principate a
declanºat o adevãratã explozie de
entuziasm; populaþia cânta ºi juca Hora
Unirii rãsunând totodatã expresii
precum „Trãiascã Unirea”, „Trãiascã
Cuza Vodã”, „Trãiascã România, una
ºi nedespãrþitã”.

Bibliografie:
Istoria României – Compendiu,

Editura didacticã ºi pedagogicã,
Bucureºti, 1970;

Pericle Martinescu, Costache
Negri, Editura Tineretului, Bucureºti,
1966

G.C. Nicolescu, Viaþa lui Vasile
Alecsandri, Editura pentru Literaturã,
Bucureºti, 1962.



Nr. 2 / apr-iun 2012 13SAREA PÃMÂNTULUI

Cruce la Masa Reginei

Sãrbãtoarea Zilei Eroilor din acest
an are o importanþã sporitã ºi este un
eveniment unic, pentru cã niciodatã în
viaþa noastrã nu vom mai participa la
celebrarea unei cifre rotunde cum este
cea de astãzi când, peste 4 zile, se
vor împlini 200 de ani de când Moldova
lui ªtefan cel Mare dintre Prut ºi Nistru
ºi Bucovina de Nord au intrat sub
stãpânire ruseascã, în chip samavolnic,
prin pacea ce s-a semnat în 1812, pe
28 mai, la Bucureºti la hanul lui Manuc,
între Imperiul Þarist ºi Imperiul Otoman.
Aºadar, preacucernici pãrinþi, vã rog ca
la slujbele de pomenire ce le sãvârºiþi
în memoria eroilor români cãzuþi pe
câmpurile de luptã în rãzboaiele pe care
le-a purtat neamul nostru în decursul
zbuciumatei sale istorii sã pomeniþi ºi
sufletele fraþilor noºtri de peste Prut, atât
de încercaþi în cei 200 de ani de
stãpânire strãinã.

Pe parcursul acestor 200 de ani,
vremea de libertate dintre anii 1918-
1940 – când Basarabia ºi Bucovina au
fost realipite trupului þãrii mamã – a fost
prea scurtã pentru ca cei de peste Prut
ºi din Bucovina de Nord sã-ºi reînnoade
în total viaþa lor de viaþa þãrii mamã.

În discursurile pe care le rostim la
aceste microfoane se spun, desigur,
lucruri frumoase, lucruri interesante, dar
de multe ori m-am întrebat dacã aduc
sufletelor noastre, minþii noastre, trãirilor
noastre lãuntrice vreun folos? Dacã
adunãrile acestea care au partea lor de
sacru prin Te Deum-ul sãvârºit de pãrinþi,
dar ºi de festivismul dat de tot
ceremonialul la care participãm, are
vreun rost? Sunt ele momente care
rãscolesc sufletul nostru ºi-l înalþã? Ne
aduc ele, oare, cu adevãrat, în mintea
noastrã, eroismul ºi jertfa înaintaºilor
pe care-i invocãm ºi care ºi-au dat viaþa
pentru ca noi cei de astãzi sã avem
credinþa cea adevãratã ºi sã avem limba
pe care o vorbim? Vã rog sã observaþi

„Voi ºtiþi de ce
am murit noi?“

Col. (r) Gheorghe PAVEL

- cuvântare rostitã la Târgu-Ocna, de Ziua Eroilor,
la praznicul Înãlþãrii Domnului, 2012 -

cã, în slujba pe care o oficiazã
soborul de preoþi în cadrul Te
Deum-ului, au în faþã ofrandele
pregãtite (colaci, colivã,
cozonaci º.a.) pe care noi,
oamenii, le numim parastas.
Zicem adesea: i-am fãcut
parastas bunicului º.a.m.d. În cazul de
faþã, Primãria oraºului Târgu-Ocna a
fãcut un parastas pentru eroi. Ce este,
de fapt, parastasul? Acest cuvânt este
format din douã cuvinte: para ºi stas,
care înseamnã „a avea în faþã“, a aduce
în memoria ºi mintea ta pe cineva în
faþã. Având în faþã în acest chip pe cei
pe care-i pomenim, putem sã le
mãrturisim tãcut în mintea noastrã cã
i-am iubit, cã au însemnat enorm pentru
noi, cã ne pare rãu cã nu mai sunt în
viaþã ºi cã nu-i vom uita niciodatã.

ªi acum, vã rog, în special pe copii,
sã închideþi ochii ºi sã vã imaginaþi cã
aveþi în faþa voastrã miile de eroi cãzuþi
pe câmpurile de luptã ºi vã întreabã:
Voi ºtiþi de ce am murit noi? Voi ºtiþi cã
noi ne-am dat viaþa sã ne apãrãm þara
pe care voi o moºteniþi astãzi? Dacã
ºtiþi, de ce ne-aþi uitat? Acest reproº
pe care ni-l pot face cei de dincolo de
viaþã ar suna ca o acuzaþie imposibil
de justificat ºi fãrã de iertare.

Iatã de ce, dragi copii ºi stimaþi
invitaþi, este nevoie de astfel de
ceremoniale în care noi, cu toþii, sã le
mãrturisim eroilor neamului preþuirea
noastrã pentru jertfa lor, arãtându-le
astfel cã nu i-am uitat.

Dacã nu simþim ºi nu venim la
astfel de ceremonii cu bucurie ºi cu
suflet deschis, gata sã trãim împreunã
profunzimea semnificaþii lor unui
asemenea eveniment de comemorare
a jertfei înaintaºilor, prezenþa noastrã
aici este cu puþin folos sufletelor
noastre, trãirilor noastre. ªi rog pe tineri
sã înþeleagã cã prezenþa lor numai cu
trupul, fãrã trãire ºi participare

sufleteascã, este de puþin folos pentru
formarea lor ca oameni.

Venind aici, vedem cu toþii ºi
ascultãm slujba de pomenire a eroilor
neamului, vedem ofiþeri, subofiþeri sau
elevi în hainã militarã, simbolizând
onoarea ºi demnitatea unei þãri, auzind
rostindu-se cuvinte frumoase, cuvinte
de învãþãturã valoroase pentru zestrea
noastrã de cunoºtinþe, dar, poate cel
mai important lucru, învãþãm cã eroilor
neamului trebuie sã le aducem un bine-
meritat omagiu din generaþie în
generaþie.

Dragi copii, fiind aici împreunã cu
pãrinþii voºtri, cu oficialitãþile oraºului,
cu suita de invitaþi prezenþi la acest
eveniment, sentimentele de patriotism
adânci ºi tãcute din sufletele noastre,
insuficient de bine definite, capãtã
consistenþã.

Dacã iubim locurile natale, þara în
care ne-am nãscut, cu siguranþã vom
simþi nevoia de-a nu lãsa uitarea sã
se-aºtearnã pe eroii neamului din care
provenim.

Vã rog acum, pe toþi, ca, mãcar la
astfel de momente de comemorare, sã
ne-aducem aminte de epitaful scris pe
lespedea mormântului eroului necu-
noscut din Monumentul de pe Mãgura:

„Viteji ce-aþi cãzut pentru þarã,
Oºteni ai credinþei – soldaþi,
Oriunde-n morminte voi staþi
Vã fie þãrâna uºoarã!“

Dumnezeu sã ne binecuvânteze
pe toþi!

Vã mulþumesc ºi vã doresc tuturor
sãnãtate ºi îndelungare de zile.
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Eminescu este un mit naþional în
care a trãit o comoarã de gânduri, un
ideal de simþire româneascã.

Cu timpul sãu de genialitate, este
o autenticã permanenþã prin opera sa
fascinantã ca ziarist ºi poet, cu
dimensiuni valoroase înscrise în
orizontul românismului European.

Este poetul lumii tradus în 67 de
limbi (ultima fiind ebraicã).

Cu fiecare 15 ianuarie, Eminescu,
omul deplin al culturii româneºti
naþionale, se naºte din nou.

Eminescu poetul necuprins cu
spirit august, a lãsat spre eternitate
vasta sa operã. În cei 18 ani, de la
vârsta de 15 ºi pânã la 33 de ani, când
s-a îmbolnãvit, a scris enorm, cât a
scris într-o viaþã împlinitã D.
Cantemir, N. Iorga, B.P. Haºdeu…
aproximativ 9 mii de pagini.

Documente academice infor-
meazã cã cele 18 volume au cuprins
poezie, traduceri, corespondenþã,
prozã, dramaturgie.

Din opera poeticã 100 titluri au fost
publicate antum (în viaþã) ºi postum
peste 300 de titluri. Tot ce s-a publicat
despre Eminescu este un regal literar
care i-a ridicat monumente, statui cu
privirea seninã, visãtoare, cu stãpânirea
întreagã a geniului sãu. Cine l-a studiat
ºi redat pe Eminescu cu imaginaþia ºi
elanul erotic, cu meditaþia asupra vieþii,
a fost o fiinþã complexã cu dimensiuni
umane, o vibraþie ºi o forþã emoþionalã
spre a-l înþelege ºi defini.

Eminescologii i-au scris viaþa de la
copilãria în Ipoteºti, Mihai fiind unul din
cei 11 copii ai Ralucãi ºi Gheorghe
Eminovici, la cursurile gimnaziului al lui
Aron Pumnul din Cernãuþi, împreunã
cu câþiva ai sãi fraþi…ºi pânã la ultimul
ceas de viaþã. Cu toate informaþiile de
referinþã la omul deplin al culturii
româneºti, Eminescu prin sublimul sãu
trãieºte în noi inalterabil. ªi azi cu dor
de Eminescu putem gândi ce înseamnã
Eminescu în viziunea ºi viaþa
românismului.

Mihai Eminescu
În viziunea ºi viaþa românismului

Printre corifeii trecutului de gen,
istorici ºi literaþi, eminescologi precum
George Cãlinescu, Garabet Ibrãileanu,
Tudor Vianu, Perpessicius Z.N. Pop,
Petru Creþia… cu entuziasmul lor faþã
de Eminescu, au publicat studii la care
se adaugã colecþia „Eminesciana“

publicatã în 54 volume, iniþiatã ºi
coordonatã de criticul ºi istoricul literar
Mihai Drãgan, profesor la Univer-
sitatea Al. I. Cuza din Iaºi, distinsã
personalitate ca eminescolog.

 Din anul 1973 „Eminesciana“
continuatã prin distinºi colaboratori, au
îmbogãþit acest tezaur sacru pentru
eternitate. Eminescu cu spirit erudit ca
valoare esteticã s-a înscris în cultura
naþionalã cu opera sa poeticã încã din
prima tinereþe ca debut literar. De la
10 ani înscris la Gimnasium înfiinþat în
Cernãuþi de Aron Pumnul, la moartea
acestuia Eminescu din spontaneitate
inocentã ca elev, îºi plânge admiraþia
faþã de profesorul sãu „geniu nalt ºi
mare“ creând oda „La mormântul lui
Aron Pumnul“ o elogie solemnã ºi
extaz, odã pe care ca debut literar la
16 ani, este publicatã în revista Familia

din Pesta, a lui Iosif Vulcan,  acesta
fiind cel care i-a schimbat numele din
Eminovici în Eminescu.

Artele au evocat cu sobrietate ºi
echilibru imaginea eminescianã a celui
care în febrila sa activitate nu uita de
valorile nepieritoare ale nobilei arte
Muzica.

  În domeniul meu de culturã ºi
educaþie estetic-muzicalã ca profe-
sionistã în sfera învãþãmântului ºcolar,
cu entuziasmul unei vieþi alãturi de
polifoniile muzicii, pãtrunsã din vreme
ºi peste vreme de tot ce înseamnã
Eminescu, l-am cântat în corale ºi
simpozioane educaþionale cu tineretul
ºcolar.

În stilul coral muzica devine un
discurs poetic cu infinite nuanþe –
patriotic, popular sau romantic.

Dacã „omul e sub vremi“ în vremi
se schimbã omul ºi natura umanã.
Eminescu a fost mereu acelaºi.

Ca o altã linie de orizont, virusul
muzicii a fost inoculat în el încã din
fragedã tinereþe. Legat de întreaga
miºcare intelectualã a timpului sãu,
Eminescu a cântat în artã ºi în viaþã, a
fost aproape de muzicã, a fost în muzicã,
a avut nevoie continuu de muzicã.
Pentru Eminescu muzica a însemnat nu
numai o artã admirabilã în sine dãtãtoare
de enorme emoþii estetice, ci ºi o
disciplinã a spiritului care genereazã o
esteticã nobilã a personalitãþii. Eminescu
a fost pãtruns de virtuþile magice ale
muzicii. Dintr-o genialitate culturalã
închizând atâtea filoane: poezie, filozofie,
economie, politicã, ºtiinþe ale
naturii…dar ºi tipologie romanticã, nu
putea lipsi muzica, adicã fuziunea
deplinã a poeziei ºi muzicii ca morfologie
a stilului romantic.

Eminescu a fost dotat cu suflet
muzical. „Ascultându-l aveai impresia
cã asculþi o melodie“ se spune în
Amintiri despre Eminescu-avea un glas
profund muzical într-o
surdinã dulce. (Alexandru
Vlahuþã).
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Ion Slavici vorbea mereu
despre pasiunea pentru cânt a

poetului. „Prin toate fibrele sale cântau
natura ºi iubirea, pãdurea ºi izvoarele,
pãsãrile ºi astrele, iar el cânta scriind“.
În societatea lui academicã la Berlin sau
la România Junã din Viena, cu demnitate
sufleteascã exprimã forþa comunicãrii
prin mirajul muzicii romantice spunând
cã muzica trebuie sã incite spiritele ca
nãzuinþã de la creaþia liricã artisticã la
cea ideologicã, pentru conservarea
fiinþei ºi identitãþii naþionale. Ca un
vizionar revoltat de nimicie, Eminescu
ºi-a lãsat rostirea liberã menitã sã
risipeascã putreziciunea din lume „Opriþi
orânduirea cea crudã ºi nedreaptã…ºi
sã trãim ca fraþii“ (Împãrat ºi proletar)
– sau: „Voi sunteþi urmaºii Romei? Niºte
rãi ºi niºte fameni!/ I-e ruºine omenirii
sã vã zicã vouã oameni!… / Cum nu vii
tu, Þepeº doamne, ca punând mâna ei /
Sã-i împarþi în douã cete: în smintiþi ºi în
miºei“…(Scrisoarea III a).

Compozitorii români, inspiraþi de
nepieritoarele versuri ale poetului ca o
integralã, au creat o primã antologie de
romanþe eminesciene care uneori
reflectã o euforie elegiaco-visãtoare.
Sunt apreciate, cântate de-a lungul
timpului în rândul melomanilor din þarã
ºi unele peste hotarele þãrii noastre:
„Mai am un sigur dor“, „Pe lângã plopii
fãrã soþ“, de Guilelm ªerban – „Sara
pe deal“ (capodoperã) ºi „Pe aceeaºi
ulicioarã“ de Vasile Popovici – „S-a dus
amorul“, „Atât de fragedã“, „O mamã,
dulce mamã“, „Lasã-þi lumea“,
„Despãrþire“, de George Vâncu –
„Somnoroase pãsãrele“, de Tudor
Flondor – „Dorinþa“, Benu Sârcu –
„Lacul“, de Emil Petrescu – „Dintre
sute de catarge“, de George Enescu…
alãturi de muzicã cultã prin Uniunea
Compozitorilor ºi muzicologilor cu
programe în Filarmonici, Concerte la
Sala Radio, Ateneul Român, Opera
Naþionalã - ex. poemul „Luceafãrul“
de Mihai Eminescu (în cinci acte, cinci
tablouri (text integral) – „Geniu pustiu“
operã dupã românul cu acelaºi nume
– muzicã de camerã, madrigale , discuri
Electrecord – sau interpretãri cu har
actoricesc „Emin ºi Veronica“ sunt
doar puþine exemple. Astfel genia-
litatea lui Eminescu ºi arta într-un

sublim se condiþioneazã reciproc ca o
participare la ordinea moralã ºi
esteticã.

În romanisticã, cine posedã cartea
„Dulcea mea doamnã, Eminul meu iubit
ediþie a anului 2000, editatã de Cristina
Zarifopol, pãtrunde un roman epistolar –
povestea dureroasã de iubire fascinantã
între Eminescu ºi Veronica, cu amãnunte
relevante din istoria pasiunii lor. Scrisorile
au o emoþionalã valoare literarã ºi umanã.
Sunt în original cele 93 scrisori ale lui
Eminescu ºi 15 ale Veronicãi, adresate
reciproc dintr-o comuniune sufleteascã
care mult timp au fost o comoarã
ascunsã - sunt un tezaur epistolar a unui
cuplu romantic nefericit.

Într-o cãlãtorie prin Iaºi (august
2011) cetatea de culturã ºi istorie
naþionalã, vestitã capitalã a Moldovei,
trecând pe urmele poetului Eminescu,
am ajuns ºi la Universitatea Al.I.Cuza
unde în sala paºilor printre multele
imagini picturale în verticalitate, operã
a ilustrului pictor Sabin Bãlaºa, cu
mesajul gânditorului, redã figura lui
Eminescu ce sugereazã lirica eroticã.
M-am apropiat de imaginea grãitoare de
vis ºi realitate care parcã coboarã dintr-o
boltã cereascã irizatã de strãlucirea unui
albastru infinit cu aureola genialitãþii
întrupatã din astre. L-am simþit pe
Eminescu la confluenþa artelor.

Materia îºi urmeazã prefacerea sa
infinit. Poetul M. Eminescu a trecut
dincolo de hotarul fãrã întoarcere.

La acel an, 1889, Iacob Negruzzi
considera „Anul 1889 a fost funest
pentru literatura naþionalã. Au murit
Eminescu poetul genial cu puternicã ºi
bogatã imaginaþie la 15 iunie, a murit
Veronica Micle, plãcutã poetã liricã, la
4 august, a murit ºi Ion Creangã la 30
decembrie, vestitul ºi plãcutul povestitor
popular. Iar societatea Junimea din Iaºi
este în doliu pentru pierderea unora
dintre cei mai iubiþi membri ai ei!

În 15 ianuarie se nãscu un
Luceafãr, întru 15 iunie s-a frânt o
coloanã, s-a stins un Luceafãr.

Atât la aniversare cât ºi la
comemorare, pentru Mihai Eminescu
a-ºi spune: La mulþi ani eternitate!

Prof. Presb. Ecaterina
PÃUNESCU CAPOTÃ

Dintr-o supraestimatã speranþã în
forþele noastre de a construi, s-a adus,
grãbit,  un munte de nisip ºi a fost
descãrcat peste straturile mele de
lalele (trecute mult de înflorire, dar încã
netopite de brumele târzii). Faptul
constatat multã mâhnire mi-a pricinuit,
dar cum nu mai era nimic de fãcut
pentru remediere, treptat m-am
împãcat cu situaþia.

Bineînþeles, de construit nu s-a
putut construi nimic, ci din acel nisip
fin s-a folosit doar la reparaþii, mici ºi
mari, în casã, în jurul casei ºi pe la
acareturi, micºorându-se astfel
grãmada, dar urâþând totuºi în
continuare curticica.

Într-o încercare de a îmbunãtãþi
aspectul, peisajul, am pornit sã greblez
tot nisipul – ca într-o grãdinã de stil
japonez –, pornind de la bazã ºi
înconjurând „muntele“ cu o linie
ascendentã ºi continuã, marcând ºi
câte un popas pe alocuri. ªi întrucâtva
am ºi reuºit; cei din casã au înþeles
ideea „drumului“. Cu toate acestea, eu
nu eram pe deplin mulþumitã de
rezultat, cãci simþeam o nepotrivire între
materialul folosit ºi ideea conturatã. Ca
atare, pentru a nu lãsa loc interpretãrilor,
am readus totul la forma iniþialã…

Toamna, târziu ºi cu regrete, am
pãrãsit cãsuþa, grãdina, dar primãvara
revenind aici, iar, am avut o bucurie
mare, o revelaþie pe mãsurã:

La chemarea soarelui, firavele lujere
de lalele – luptându-se straºnic cu
greutatea pusã pe ele de grãmada mare
de nisip – cu greu, dar au reuºit sã iasã
la suprafaþã, strãbãtând stratul gros,
prin voinþa de a trãi ºi de a înflori bucurii.

În faþa evidenþei nu am mai putut sã
zic decât o micã rugãciune de laudã ºi
de cerere totodatã: „Vino, Acela ce eºti
mare în micuþa floare, ca ºi în luminãtorii
cerului“, „Vino, Mângâietorule, Duhule
Sfinte, ºi Te sãlãºluieºte întru noi!“
Amin.

La chemarea
soarelui

Iolanda CHITICARU
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Dumnezeu i-a călăuzit şi îi călăuzeşte pe
oameni spre înfăptuirea binelui, de aceea le-a
dat porunci prin aleşii Săi. Legea Vechiului
Testament, de exemplu, cuprinde porunci morale,
ceremoniale şi civile, date cu scopul de a întreţine
comuniunea dintre oameni şi Dumnezeu şi de a-i
pregăti pentru răscumpărarea prin Hristos.
Poruncile ceremoniale şi civile au încetat de a
mai fi valabile odată cu venirea Mântuitorului.
Deşi au trecut aproape 3500 de ani de când
Dumnezeu le-a dat oamenilor Decalogul (Ieşirea
20), poruncile morale – partea cea mai importantă
a legii Vechiului Testament, au rămas reguli de
urmat şi astăzi. Dumnezeu a rostit cele zece
porunci pe muntele Sinai, în auzul întregului popor.
Apoi le-a scris pe două table de piatră şi le-a dat
lui Moise, ca reprezentant al poporului Israel.
Moise a spart prima pereche de table, simbolizând
faptul că Israel a rupt legământul prin păcatul
făuririi unui viţel de aur .1 În  Deuteronom se
insistă din nou asupra Decalogului şi asupra
necesităţii păzirii poruncilor Domnului, ca o
condiţie esenţială a dobândirii unei vieţi
îndelungate şi a milostivirii divine (Deut 6, 2 şi
6, 25).

Prima poruncă impune loialitatea faţă de
Domnul Dumnezeu: „Eu sunt Domnul Dumnezeul
tău, să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!”. Ea se
bazează pe principiul iubirii şi al devotamentului.
Forma negativă evidenţiază protestul împotriva
păcatului omului, dar nu ca o condamnare, ci ca
o chemare la evlavie, dar şi promisiunea de
victorie finală asupra puterilor demonice. Această
poruncă ne învaţă că Dumnezeul cel din ceruri
este singurul Dumnezeu Căruia se cuvine slujirea
şi slava şi opreşte închinarea la idoli. Creştinul
trebuie, deci, să creadă, să nădăjduiască şi să-L
iubească numai pe Dumnezeu, mai presus de
orice. Superstiţioşii, cei ce nu ascultă de Sfânta
Biserică, vrăjitorii, cei care deznădăjduiesc, cei
ce se iubesc pe ei mai mult decât pe Dumnezeu,
păcătuiesc împotriva acestei porunci. Nu ne este
interzisă prin această poruncă cinstirea sfinţilor,
pentru că ei sunt mijlocitori către Dumnezeu.

A doua poruncă opreşte închinarea la zei,
la idoli: „Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de
asemănare a vreunui lucru, să nu te închini lor,
nici să le slujeşti!” Astăzi puţini oameni mai cred în
idolii din trecut. Dar au apărut idoli noi, cum ar fi:
banul, alcoolul, ţigara, lăcomia, dorinţa de
parvenire, televizorul, diverse personalităţi din
lumea muzicii, a sportului sau a modei. Trebuie
subliniat faptul că icoana nu este un idol, iar
cinstirea icoanelor nu este idolatrie. Fiul lui
Dumnezeu a devenit prin întrupare Fiul Omului

CELE ZECE PORUNCI – „LEGEA VIEÞII ªI A ªTIINÞEI”
şi, ca atare, faţa Sa umană poate fi acum
reprezentată iconografic. Chiar în Vechiul
Testament , în Ieşirea, capitolul 25, Dumnezeu îi
porunceşte lui Moise să facă doi heruvimi de aur
şi să-i pună pe capacul chivotului: „Acolo, între
cei doi heruvimi Mă voi descoperi ţ ie”.
Comentatorii spun că acest text anticipează
mormântul gol al Mântuitorului, în care Maria
Magdalena a văzut doi îngeri în veşminte albe. A
doua poruncă este urmată de cuvintele „că Eu,
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu
zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina
părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea
şi al patrulea neam şi Mă milostivesc până la al
miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele”, care exprimă faptul că fiecare
este răspunzător din punct de vedere moral de
păcatele sale, dar consecinţele  păcatelor
afectează şi pe urmaşi, până la al patrulea neam.
Nelimitată este, însă, milostivirea lui Dumnezeu
(„până la al miilea neam”).

Porunca a treia ne învaţă să rostim numele
lui Dumnezeu cu cinstea cuvenită şi cu evlavie:
„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în
deşert!” Dumnezeu este Sfânt şi aşa e şi numele
Lui. Ni se interzice necinstirea numelui Său prin:
jurăminte mincinoase (adică atunci când luăm pe
Dumnezeu ca martor pentru ceea ce nu este
adevărat), călcarea jurămintelor cu ştiinţă şi voinţă,
întrebuinţarea cu uşurinţă a jurământului (atunci
când Dumnezeu este luat ca martor şi chezăşie
pentru lucruri neînsemnate), cârtirea împotriva
rânduielilor lui Dumnezeu, înjurături, blesteme,
glume, încălcări ale legămintelor făcute faţă de El,
necinstirea obiectelor şi a persoanelor sfinte sau
sfinţite, hulirea adevărului şi a Sfintelor Scripturi
(zicând că în Scriptură se află basme şi alte
neadevăruri). Poţi lua numele lui Dumnezeu în
deşert prin faptele tale. Cuvântul „creştin” este o
formă derivată din cuvântul „Hristos”. Oamenii
privesc la tine şi asociază comportamentul tău cu
numele lui Hristos. Poţi lua numele lui Dumnezeu
în deşert spunând că eşti creştin şi comportându-
te cu totul altfel. Un creştin ar trebui să onoreze
numele lui Dumnezeu, împlinind poruncile Lui.

Porunca a patra este aceasta: „Adu-ţi aminte
de ziua odihnei ca să o sfinţeşti!”. Avem datoria
de a munci şase zile şi de a sărbători ca zi de
odihnă ziua închinată Domnului. Datoria de a
munci  reiese din porunca dată de Dumnezeu lui
Adam în grădina raiului, când l-a pus „s-o lucreze
şi s-o păzească”(Fac 2,15). Mântuitorul Însuşi a
lucrat în atelierul de tâmplărie al bătrânului Iosif,
din Nazaret. Chiar şi medicina zilelor noastre
recomandă efortul fizic, munca, pentru menţinerea

sănătăţii trupeşti. Sfântul Apostol Pavel ne
sfătuieşte astfel: „Dacă cineva nu vrea să lucreze,
acela nici să nu mănânce!”. Munca este „cea mai
scumpă comoară” (Pilde 12, 27) şi izvor de virtuţi
(luminează mintea, întăreşte voinţa, aduce
răbdare, potoleşte patimile, înlătură ispitele).
Lenea şi trăirea din munca altuia sunt socotite
drept păcate, ca şi oprirea plăţii lucrătorului. Dar
după câştigarea în mod cinstit a celor necesare
vieţii, după zilele de muncă fizică şi intelectuală, o
zi trebuie să I-o închinăm lui Dumnezeu, să ne
ocupăm de cele sufleteşti, să-L cinstim pe
Dumnezeu prin facerea de fapte bune în slujba
aproapelui nostru. Şi ce zi este mai potrivită pentru
toate acestea decât ziua în care a Înviat Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ziua în care S-a
coborât şi Duhul Sfânt peste Apostoli, ziua în care
Apostolii se adunau la Sfânta Liturghie, adică
Duminica. Aceasta este„ziua Domnului” şi omul
este invitat să-şi aducă aminte de ea nu pentru a
trândăvi, ci pentru a se „odihni” în Domnul. Pentru
noi, creştinii, Domnul Hristos S-a odihnit în
mormânt a şaptea zi şi a înviat în „prima zi a
săptămânii”. Învierea este „a doua creaţie a lumii,
restaurarea ei în comuniune cu Dumnezeu. De
aceea creştinul nu-şi încheie, ci îşi începe
săptămâna cu liturghia euharistică, din ziua de
Duminică, pentru ca toate celelalte zile ale lucrării
sale să fie binecuvântate şi sfinţite.” Tot ca zile ale
Domnului sunt socotite şi celelalte sărbători
închinate sfinţilor, deoarece, cinstindu-i pe ei, Îl
cinstim pe Cel care i-a sfinţit şi Care a lucrat prin
ei, adică pe Dumnezeu, „izvorul sfinţeniei”. Sfinţii
Părinţi ne atrag atenţia că rodul muncii noastre
din zilele de sărbătoare nu ne va fi de nici un
folos în cele din urmă, ba chiar vom lucra spre
păgubirea noastră materială şi spirituală.

Aceste prime patru porunci precizează
datoriile oamenilor faţă de Dumnezeu. Prin
împlinirea lor, creştinii îşi arată dragostea şi
recunoştinţa faţă de El. Următoarele şase porunci
se referă la datoriile faţă de aproapele, faţă de
semenul nostru.

Să trăim şi noi potrivit voinţei lui Dumnezeu,
păzind poruncile Sale, pentru a dobândi iubirea
Tatălui Ceresc şi mântuirea noastră!

Prof. Corina-Elena GENES
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Dragã Marie,
Îþi voi rãspunde acum la o nedumerire

a ta, în legãturã cu parabola despre „nunta
fiului de împãrat“ (Matei 22, 1-14).

Spuneai tu: de ce s-a supãrat împã-
ratul când a chemat la nunta fiului sãu,
cã unul din cei veniþi la nuntã nu avea
haina de nuntã, deoarece respectivul era
adus de pe drum, nu avusese timp sã se
îmbrace, sã se gãteascã.

Pentru a înþelege aceasta, trebuie sã
cunoaºtem cele spune de «Arheologia
biblicã», unde sunt multe învãþãturi despre
viaþa din vechime, scrise în Vechiul
Testament.

Pe atunci, împãraþii puneau la
dispoziþie invitaþilor ºi îmbrãcãmintea
adecvatã.

Toþi ºtiau asta ºi, înainte de a se
înfãþiºa, treceau pe la garderoba
împãratului, se spãlau, se îmbrãcau

O lãmurire – „haina de nuntã“
frumos, ca sã nu facã de ruºine pe gazdã.
În parabola noastrã se înþelege cã toþi
invitaþii au trecut pe la garderobã ºi s-au
pregãtit  cum trebuie, afarã de unul care
nu s-a gândit cã refuzul sãu dovedea cã
nu respectã pe împãrat.

Avea deci dreptate împãratul sã se
supere aºa de tare: îl pofteºte la nunta
fiului sãu, îi pune la dispoziþie toate cele
necesare pentru a participa la aºa
petrecere, dar el nesocoteºte dorinþa
împãratului, când a fost invitat la ase-
menea demnitate.

Explicaþia acestei parabole este
urmãtoarea: împãratul este Dumnezeu-
Tatãl, Care ne pofteºte la Sine, la
bunãtãþile raiului, dar ne ºi pune la
dispoziþie cele necesare de a lua parte la
o aºa petrecere. Ne dã învãþãturã cum
sã ne purtãm a fi plãcuþi lui Dumnezeu,
cum sã ne îngrijim de sufletele noastre,

de vorbele ce le spunem, sã fim buni, sã
fim drepþi, sã iubim ºi sã ajutãm pe
aproapele, sã urmãm poruncile Bisericii
precum ºi cele 10 porunci date lui Moise
pe Muntele Sinai, într-un cuvânt sã fim
adevãraþi creºtini.

Purtarea noastrã dovedeºte ceea ce
suntem – haina noastrã de nuntã!

A nu urma sfintele învãþãturi înseamnã
a refuza haina de nuntã oferitã de
Dumnezeu, cã nu eºti vrednic sã te bucuri
de praznicul cel mare la care ne-a chemat
Bunul Dumnezeu la sfârºitul veacului.

Îmbracã-te, dragã, în haina frumoasã
a bucuriei, ca sã te primeascã Împãratul
cu braþele deschise.

(aºtept noi întrebãri!)

Sãnãtate ºi mântuire!
a ta ca sorã,

Laetiþia LEONTE

Cu un periplu în Italia în anii 1992 ºi
în 1999, în interesul cunoaºterii pe fond
de culturã, istorie, arte, Padova, Vicenza,
Veneþia, Verona, Milano, Torino, Parma,
Ravena, San Marino, Florenþa, Ancona,
Roma, Napoli, Bari sunt oraºele pe care
le-am vizitat.

În catedrala din Torino se aflã Giulgiul
în care a fost înfãºurat ºi înmormântat
Domnul nostru Iisus Hristos, crucificat
pentru mântuirea noastrã. Din cercetãri
se presupune cã giulgiul are o vechime
de 1950 de ani, ca fiind cea mai autenticã
relicvã a Patimilor ºi Învierii.

 Giulgiul prezintã imaginea lui Iisus
martirizat, lipsit de viaþã. A fost pãstrat
multã vreme în Casa de Savoia, fosta
domnitoare în Italia, care a oferit giulgiul
spre conservare ºi venerare la Milano,
transferat apoi Catedrala din Torino, la
14 septembrie 1578.

 Giulgiul este pânzãtura din bumbac
cu dimensiunea de 4 m ºi 36 cm lungime
ºi 1,1 m lãþime, care a fost înmiresmatã
cu smirnã ºi aloe, folositã dupã obiceiul
iudaic pentru înmormântarea lui Iisus de
cãtre Iosif din Arimateea, dupã crucificare
– suferinþe relatate în Evanghelie.

Papa Ioan Paul al II-lea, vãzând
giulgiul în 1978 ºi în 1998, a declarat

Giulgiul din Torino
autenticitatea giulgiului care rezistã de
2000 de ani, deºi într-un incendiu,
giulgiul a rezistat într-o casetã de argint.

La fel de rezistente sunt pânzele care
în Egipt înfãºurau mumiile – exemplu,
mumia lui Ramses al II-lea la muzeul din
Cairo, pe care l-am vizitat în 1989, luna
aprilie, dupã ce în Israel la Ierusalim, la
Sfântul Mormânt al Domnului, primisem
minunea Sfintei Lumini ºi apoi în timpul
prelungit, trecusem în Egipt, peninsula
Sinai ºi mai departe cu deltele Nilului,
piramidele din Gisel, Valea Regilor,
Sfinxul, Lucsor, Cairo…

Din explicaþii, giulgiul cuprinde în
imagini urmele de sânge din rãnile
provocate de piroane la mâini ºi la
picioare, precum ºi rana unde a fost
strãpuns cu suliþa în coastã, stropi de
sângele scurs pe urmele coroanei de
spini, sau la biciuirile flagelare. Se mai
constatã cã imaginea de pe giulgiu
reflectã chiar ºi momentul învierii când
Iisus S-a ridicat spre Înviere.

Cu toate cercetãrile în timp, numãrul
mare de cercetãtori, dincolo de
ambiguitãþi, susþin autenticitatea
Giulgiului din Torino.

Creºtinii ortodocºi cunosc,
credincioºi fiind, cã Iisus fiind Dumnezeu

întrupat, nãscut om pe pãmânt, S-a
jertfit, rãstignit, cu lumina dumnezeiriii a
surpat moartea, cu atotputernicia Sa a
înviat ºi S-a înãlþat la cer.

Cu toate puterile noastre ne
închinãm Lui: Pãrinte Sfinte, miluieº-
te-ne, Binecuvântate Fiule al lui
Dumnezeu, mântuieºte-ne, Duhule
Sfinte, umbreºte-ne viaþa cu harul Tãu!

Presb. Ecaterina CAPOTÃ
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CRONICA UNEI RENAªTERI
fiinþã, nu rãmâne neafectat ºi neatins de
curgerea vremurilor: oameni, locuri, zidiri
mãreþe, cetãþi, fortificaþii, piramide etc.,
peste toate timpul, în scurgerea lui, lasã
amprente uneori adânci ºi dureroase. Însã
intervenþia creatoare ºi ziditoare a omului
ancorat în veºnicia Ziditorului poate îndulci
ºi reface „rãnile” provocate de trecerea
vremurilor. Fiecare, în timpul sãu, trebuie
sã facã aceastã „intervenþie”, pentru cã,
altfel, trecerea timpului ºi indiferenþa,
delãsarea sau nepãsarea omului conduc
la distrugere sigurã. De aceea, rândurile
de faþã încearcã a fi o cronicã-mãrturie
despre renaºterea sau reînvierea unei
zidiri „rãnite” de curgerea timpului ºi povara
vremurilor.

Începutul acestei „renaºteri” a fost în
1994 când Dumnezeu a îngãduit sã fiu
numit preot paroh la parohia Buna Vestire
– Rãducanu din Tg. Ocna. La momentul
acela, biserica, monument istoric
important al zonei (ºi nu numai), era într-o
avansatã stare de degradare ºi aproape
în pericol de prãbuºire (arce, bolþi, turle).
Într-adevãr, timpul „lucrase” cu strãºnicie
încât era greu de a decide cu ce sã se
înceapã. O descriere sumarã a stãrii
bisericii la acel moment ar arãta astfel:
grave probleme de rezistenþã – fisuri mari
ºi dislocãri de zidãrie în arce, bolþi, turle
ºi abside, avarii la turnul clopotniþã, arcul
triumfal deplasat ºi cu cheia de boltã
cãzutã, tencuiala pe exterior desprinsã
ºi cãzutã pe suprafeþe mari, igrasie,
mucegai ºi umiditate accentuatã în
interior, pictura interioarã afumatã, prãfuitã
ºi degradatã în proporþie de 70 – 80 %,
mobilier ºi componente artistice (strane,
catapeteasmã, icoane, tron arhieresc,
amvon) degradate, cariate ºi, în mare
parte,  putrede, acoperiº putred, tablã
ruginitã ºi spartã pe alocuri etc. Pãrea un
bãtrân ostenit ºi ajuns la capãtul puterilor,
uitat, pãrãsit, abandonat..., dar care
aºtepta mântuirea, salvarea, izbãvirea. Ce
urma avea sã fie un lung, anevoios ºi
deseori dureros drum, dar totodatã
fascinant ºi frumos, o cale ce avea sã
ducã spre salvarea unui lãcaº sfânt ºi
secular, la ridicarea lui din „cenuºa vremii”.

Urgenþa primordialã era realizarea
unei structuri de rezistenþã, deoarece, la
vremea zidirii ei, biserica nu a avut o astfel
de structurã. Cutremurele (în special cel
din 1977) ºi alte încercãri de-a lungul
timpului au afectat serios zidirea ºi, ca
atare, s-a impus o intervenþie de urgenþã

pentru salvarea de la prãbuºire. Acest
lucru s-a realizat prin eºafodarea arcului
triumfal, pentru cã tot sistemul de boltiri
ce susþinea turla de pe naos era în pericol.
De altfel, în anul 1992, biserica fusese
declaratã închisã la un control al
Inspectoratului de Stat în Construcþii,
printr-un proces verbal de inspecþie ce
menþiona cã lãcaºul de cult nu mai

prezenta siguranþã pentru desfãºurarea
sfintelor slujbe.

„Filmul” eforturilor de salvare a bisericii
ºi de refacere a strãlucirii de odinioarã s-a
derulat pe parcursul a multor ani ºi în
câteva etape. Le vom menþiona pentru a
rãmâne mãrturie, alãturi de alte
documente, istoriei ºi memoriei urmaºilor.
În perioada 1995–1996 s-a realizat
intervenþia de urgenþã pentru consolidarea
arcului triumfal ºi a bolþilor (proiectare,
avizare, execuþie). În 1996 s-a întocmit
proiectul de consolidare ºi rezistenþã, s-a
obþinut avizul de la Ministerul Culturii ºi s-
au demarat lucrãrile. Totodatã s-au fãcut
demersurile pe lângã autoritãþile
competente pentru includerea ºantierului
în programul naþional de restaurare,
deoarece costurile mari ale lucrãrilor erau
mult peste posibilitãþile ºi nevoile parohiei.
În paralel, în 1997 s-a realizat instalaþia
de încãlzire centralã pentru asigurarea
unui climat potrivit în vederea stopãrii
degradãrilor provocate de umiditate,
igrasie ºi diferenþe mari de temperaturã.
În 1999 s-au finalizat lucrãrile de
consolidare pe exterior, iar în anul urmãtor
s-a întocmit proiectul ºi s-a obþinut avizul
pentru lucrãrile de arhitecturã (refacerea
integralã a acoperiºului ºi a faþadei), lucrãri
realizate în 2000-2001. Tot în aceastã

perioadã s-au desfãºurat lucrãri de
consolidare pe interior (repararea fisurilor,
injectãri, reþeseri de zidãrie). În anul 2002
s-au început demersurile pentru proiectul
ºi avizele necesare refacerii picturii
interioare. Avea sã fie un procedeu dificil
datoritã stãrii avansate de degradare a
picturii murale: referate, fotografii, analize
de laborator, studii, comisii etc. În 2004
comisia de specialitate de la Ministerul
Culturii a avizat proiectul pentru începerea
lucrãrilor de restaurare ºi conservare a
picturii, desfãºurate în perioada 2005–
2009, salvându-se, astfel, o picturã veche
de douã secole. În paralel s-au realizat
lucrãri de înlocuire a tâmplãriei metalice
total necorespunzãtoare cu tâmplãrie de
lemn, s-a refãcut catapeteasma, s-au
restaurat icoanele ce au putut fi salvate,
s-au confecþionat porþi noi la cele douã
cãi de acces în curtea bisericii ºi s-a
refãcut acoperiºurile porþilor cu ºindrilã.
De asemenea, s-au restaurat tronul
arhieresc ºi amvonul (2010 – 2011) ºi s-a
refãcut mobilierul: strane, pupitre,
iconostase. S-a refãcut pardoseala ºi s-a
modernizat instalaþia de încãlzire, s-a
reamenajat curtea cu alei, pavaje, spaþii
verzi, iluminat (2011–2012). S-au procurat
obiecte de cult ºi podoabe pentru
înfrumuseþarea sfântului lãcaº: Chivot,
Evanghelie, cruce, candele, candelabre,
sfeºnice etc.

Toate acestea au condus la
îmbrãcarea bisericii în „hainã nouã ºi
înfrumuseþatã”, refãcându-i, mãcar în
parte, dar pe deplin meritat, strãlucirea
ºi frumuseþea de odinioarã. În anul
mântuirii 2012, pe 16 septembrie,
biserica Buna Vestire – Rãducanu, în
urma „renaºterii”, va îmbrãca hainã albã
de sãrbãtoare ºi va primi „botezul”
resfinþirii prin ruga ºi mâna binecuvântatã
a ierarhilor noºtri. Nãdãjduim cã
Dumnezeu va binecuvânta cu daruri
nepreþuite ºi va înscrie în cartea vieþii pe
toþi cei care au pus umãrul la aceastã
„renaºtere”, iar noi le aducem, pe
aceastã cale, mulþumiri ºi recunoº-tinþã
din tot sufletul: Întâistãtãtorilor eparhiei
noastre, factorilor de decizie din
Ministerul Culturii ºi Oficiul Naþional al
Monumentelor Istorice, Primãriei
staþiunii Tg. Ocna, arhitecþilor ºi
inginerilor, lucrãtorilor, meºterilor ºi
artiºtilor, ostenitorilor, donatorilor ºtiuþi ºi
neºtiuþi din parohie ºi de pretutindeni.

„Binecuvinteazã, Doamne, ºi
sfinþeºte pe cei ce iubesc podoaba
casei Tale!”

(urmare din p. 1)
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Unul din punctele centrale ale
învãþãturii pãrintelui Ioannis Romanidis,
despre care a conferenþiat Mitropolitul
Hierotheos Vlachos la Iaºi în data de 14
octombrie 2011, se referã la Rai ºi iad.
„Raiul ºi iadul, spune pãrintele Ioannis,
existã din perspectiva omului, nu din
perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu
este luminã ºi lumineazã întreaga lume,
iar iadul nu a fost creat de El. Lumina
necreatã are douã însuºiri: lumineazã ºi
arde. Unii sunt luminaþi, alþii ard.
Dumnezeu se împãrtãºeºte ca luminã
necreatã, iar cei care nu sunt capabili
sã o primeascã se ard. Iadul nu este nici
întuneric, nici foc, aºa cum le înþelegem
noi. Dumnezeu iubeºte pe toþi oamenii
ºi le trimite harul Sãu. Cei care s-au
vindecat în aceastã viaþã vor primi harul
lui Dumnezeu ca luminã. Cei care nu s-au
vindecat vor trãi harul ca foc. De aceea
focul iadului este necreat.“ (Ziarul
„Lumina“, 17 octombrie, pag. 4)

Acelaºi lucru este afirmat ºi de
pictura noastrã bisericeascã unde focul
iadului izvorãºte de la tronul lui Hristos,
dupã cum vedem la Voroneþ în icoana
Judecãþii. Teologia româneascã spune
de asemenea cã Dumnezeu iubeºte
enorm pe toþi oamenii, inclusiv pe cei
din iad, dar pentru aceºtia iubirea arde.

Paradoxal, iadul nu este locul unde
apare o lipsã a iubirii, cum este conceput
în general. Din contra, este locul iubirii
maxime din partea lui Dumnezeu, dar
totodatã ºi locul incapacitãþii de a
rãspunde la aceastã iubire din partea
omului. Dacã mai adãugãm ºi regretul
cã nu s-a rãspuns iubirii dumnezeieºti
în timpul vieþii, avem tabloul complet al
chinului din iad.

Studiile ºtiinþifice ale fizicii moderne
ne pot ajuta sã înþelegem învãþãtura
Bisericii referitoare la Rai ºi iad. Astfel,
s-a demonstrat cã Soarele emite luminã
albã, iar corpurile cu diferite culori
absorb aceastã luminã ºi reflectã numai
nuanþa de luminã despre care spunem
cã defineºte culoarea corpului
respectiv. Corpurile roºii absorb toate
nuanþele ºi reflectã numai lumina roºie,
corpurile verzi absorb toate nuanþele

Rai ºi iad
spectrului ºi reflectã numai lumina
verde etc.

Corpurile albe reflectã 80% din
lumina primitã, corpurile argintii
(strãlucitoare) reflectã 90% din lumina
primitã, iar corpurile negre nu reflectã
nimic, ele absorb toatã lumina care cade
pe suprafaþa lor.

Lumina Soarelui o putem compara
cu iubirea lui Dumnezeu care se revarsã
din abundenþã ºi fãrã discriminare peste
toþi oamenii. Unii se bucurã de aceastã
iubire care-i încãlzeºte ºi-i hrãneºte, care-i
contureazã de altfel, „reflectând“ ºi ei un
procent mai mic sau mai mare din iubirea
primitã. Alþii, precum corpurile negre, se
bucurã de iubirea lui Dumnezeu în mod
egoist, fãrã a „reflecta“ sau dãrui nimic.
Opresc toatã cãldura ºi frumuseþea iubirii
doar pentru ei.

Am putea spune cã toþi avem
„culoarea neagrã“ pânã la cultivarea
virtuþilor, iar cu vremea începem sã ne
„colorãm“ în diferite culori mai mult sau
mai puþin strãlucitoare, în funcþie de câtã
iubire „reflectãm“. Reflectarea ºi nu
absorbþia ne dã forma umanã ºi culoarea
specificã fiecãruia. Iadul înseamnã
pãstrarea culorii negre pe durata întregii
vieþi, dar ºi în viaþa viitoare, unde nimeni
nu mai poate rãspunde iubirii lui
Dumnezeu prin fapte bune.

Lupta sfinþilor o putem defini ca o
permanentã ºlefuire a lor de cãtre ei
înºiºi pentru a reflecta cât mai mult din
iubirea primitã de la Dumnezeu. Ei sunt
cei care conºtientizeazã lumina primitã,
uneori vãzând-o în forma purã a luminii
necreate, pãstreazã foarte puþin pentru
ei ºi împrãºtie mai departe iubire,
devenind canale prin care Dumnezeu
lumineazã altor oameni.

Iatã cum fizica ne ajutã sã
înþelegem îndemnul Mântuitorului de a
fi „lumina lumii“ (Matei 5, 14) printr-o
permanentã voinþã de a nu rãmâne de
„culoare neagrã“, pentru cã ori de
suntem credincioºi ori de nu suntem,
tot iubirea lui Dumnezeu este cea care
ne dã viaþã.

Preot Cãtãlin ILIE

Dacã închinãtorii la idoli ar
cunoaºte ºi ar vedea cu inima la cine se
închinã, nicidecum n-ar rãtãci de la buna
cinstire, ci, privind rânduiala ºi purtarea
de grijã a celor ce au fost fãcute ºi se
fac de Dumnezeu, ar cunoaºte pe Cel
ce le-a fãcut pe ele pentru om
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1994, p. 45).

De fapt Iacov, spunându-le lor cã a
cucerit Sichemul cu sabie ºi arc (Gen
48, 22), aratã cã I-a trebuit luptã ºi
ostenealã ca sã punã stãpânire pe patimi
ºi sã le ascundã în pãmântul Sichemului.
S-ar pãrea însã cã este o oarecare
contrazicere între a ascunde zeii în
Sichem ºi a þine un idol în ascunziº. Cãci
a ascunde zeii în Sichem e lucru de
laudã; iar a þine un idol în ascunziº e
lucru de ocarã. De aceea a pecetluit lucrul
din urmã cu blestem, zicând: «Blestemat
cel ce þine idol în ascunziº» (Deut 27,
15). ªi de fapt nu este acelaºi lucru a
ascunde ceva în pãmânt pentru
totdeauna ºi a-l þine în ascunziº. Cãci
ceea ce a fost ascuns în pãmânt ºi nu
se mai aratã vederii se ºterge cu vremea
ºi din amintire. Dar ceea ce e þinut în
ascunziº nu e cunoscut de cei din afarã,
însã e vãzut necontenit de cel ce l-a pus
acolo. Acesta îl are mereu în amintire ca
pe un chip cioplit pe care îl poartã în
ascuns. Cãci tot gândul urât, care ia
formã de cugetare, este o sculpturã
ascunsã. De aceea este ruºine a scoate
la arãtare asemenea gânduri, dar e
primejdios ºi de a þine în ascuns un chip
cioplit, precum ºi mai primejdios este
de a cãuta formele dispãrute, cugetarea
înclinând cu uºurinþã spre patima izgonitã
ºi împlântând în pãmânt bronzul idolului.
Cãci deprinderea virtuþii este de aºa fel
cã se cumpãneºte cu uºurinþã ºi într-o
parte ºi într-alta, aplecându-se, dacã nu
se poartã de grijã, spre cele potrivnice
(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 234-235).

Idolii consistenþi (chipurile) din faþa
minþii sunt mai rãi ºi mai puternici. Dar
cei gândiþi sunt pricinuitorii ºi premer-
gãtorii celorlalþi (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
1993, p. 307).

MEDITAÞII
FILOCALICE

DESPRE
ÎNCHINAREA

LA IDOLI
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De Înãlþarea Domnului,
la Viiºoara s-a dezvelit un
nou monument al eroilor

Vecin cu Târgu-Ocna, satul Viiºoara îºi împlineºte datoria
de onoare faþã de trecutul glorios al zonei însângerate de
jertfele eroilor cãzuþi pentru Þarã ºi Neam. Prelungire
fireascã a fastului urbei la astfel de evenimente patriotice,
vibraþia de recunoºtinþã a viiºorenilor faþã de eroii lor nu
înceteazã a fi în armonie cu a celor din jur. Anul 2012 a fost
provocator însã pentru multe localitãþi chiar din þarã din partea
parohiei Viiºoara. Ne referim la a construi un monument al
eroilor în vremea de crizã financiarã ºi chiar moralã care
începe a se aºeza peste lume.

La propunerea veteranului de rãzboi Neculai C. Drãgan,
credincioºii Viiºoarei au construit un impunãtor monument
întru cinstirea eroilor cãzuþi în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Amplasat lângã cel închinat eroilor din Primul Rãzboi Mondial,
monumentul ridicat a fost dezvelit pentru sfinþire
în ziua Înãlþãrii Domnului, 24 mai 2012. S-a intonat
Imnul României, s-au rostit cuvinte de bun-venit
pentru oaspeþi ºi de informare asupra lucrãrilor
sãvârºite pentru cinstirea ºi înveºnicirea amintirii
eroilor în conºtiinþa viiºorenilor.

Dupã încheierea slujbei de sfinþire, au rostit
cuvânt de bucurie primarul comunei Târgu-Trotuº,
domnul Ioan Anton, ºi domnul general (r) Conf.
Univ. Dr. Vasile Jenicã Apostol. În acordul Imnului
eroilor, a urmat depunerea de coroane din partea
Primãriei, a parohiei ºi a altor asociaþii ºi persoane
ºi  flori de cãtre copiii de la grãdiniþa din Viiºoara.

Partea a doua a evenimentului a constat în
sãvârºirea slujbei de parastas pentru eroii

Viiºoarei cãzuþi în Primul ºi în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ca ºi pentru veteranii de rãzboi adormiþi întru
Domnul. Mai multe informaþii ºi fotografii de la acest
eveniment pot fi urmãrite pe saitul parohiei
www.potirulviisoarei.ro care prezintã la zi evenimentele
importante ale parohiei.

Dumnezeu sã-i odihneascã în pace pe eroii neamului
nostru românesc!

Preot Petru RONCEA

Copiii Viiºoarei depun flori

parastas pentru eroii
Viiºoarei

discurs gen. (r) conf. univ. dr. Vasile Jenicã Apostol

Sfinþirea noului
monument
al eroilor

de la Viiºoara,
24 mai 2012
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Se frãmântase toatã noaptea. Un
tremur interior, ca o zbatere uºoarã de
aripi, îi semnala nemulþumirea cã a
grãbit cuvântul înaintea înþeleptei tãceri.
Unde-i rigoarea cenzurii faptelor ºi
gândurilor sale, unde-i stãpânirea de
sine? Unde e greºeala? Un lucru e
clar! N-a þinut Calea! S-a strãduit, s-a
chinuit, dar rezultatul nu-i bun: obosealã
multã, confuzie de idei ºi acþiune. Ca
ºi cum ieºi sã-þi hrãneºti pãsãrile din
curtea ta, dar arunci grãunþe ºi peste
gard ºi eºti tare mulþumit când pãsãrile
strãine cotcodãcesc a bucurie. Þi se
pare cã eºti bun, cã ai fãcut o faptã de
milostenie, dar nu-i deloc aºa. E tot
muºcãtura vanitãþii care te face sã
crezi cã ai ajuns mai departe decât alþii.
Dar poate nici nu trebuie sã ajungi unde
crezi tu; nu þi se cere þie acest lucru
sau nu e Calea ta! Mãrul se coace când
îi vine timpul, nu când omul îl vede cã
a crescut mare pe creangã. Dacã îl
mãnâncã i se strepezesc dinþii ºi tot el
îl aruncã. E înþelept? Nu-i! Fiecare se
dezmeticeºte când îl inundã «lumina»
pe dinãuntru, nu când deschide
fereastra. Ceea ce crede el cã e luminã
ºi cã a prins-o, nu-i decât raza ei
trimisã de departe. Deci dacã imaginea
e greºitã, atunci ºi rezultatul gândirii ºi
simþirii e greºit. Omul, în nesãbuinþa ºi
graba lui, nu vede lumina, scânteia,
esenþa vieþii cu adevãrat ºi aleargã, în
mare parte, dupã iluziile ei. În aceastã
rotire permanentã poþi privi ºi înþelege
unda valului când se afundã – alt val,
altã undã – ºi-þi dai cu atât mai mult
seama de nimicnicia ta în faþa Marelui
TOT. Nu risipirea în profan îþi
lumineazã Calea, ci Rãbdarea ºi
Mãsura te ajutã sã vezi câºtigul ºi
pierderea. Totul e miºcare, e energie.
Nu poþi sã stai în mijlocul apei, þipând
cã e prea rece sau cã vine valul ei,
dimpotrivã, cenzura acþiunii, a miºcãrii
te scoate la mal. Pe acest echilibru
curge viaþa omului: dulce-amar, onest-
perfid, frumos-urât… ªi dacã totul e
energie, miºcare, înseamnã cã e un
permanent balans ca într-un carusel:
sus-jos, unii ajutã-alþii lovesc…, dar

Despre armonia ºi echilibrul vieþii
„vãmile“ le plãteºte fiecare – la timpul
lui ºi dupã fapta lui. Nici trãdarea clipei
ºi nici fuga de rãspundere nu-þi dau
armonia ºi echilibrul vieþii, ci un
permanent dialog pe verticalã cu Iisus-
Dumnezeu Care deþine ºi rãspunde de
vieþile oamenilor. În acest dialog,
gândul, cuvântul ºi fapta devin „trepte“,
„urcuº“ pe drumul Crucii. Cel ce uitã
sau refuzã acest dialog îºi impune
propria voinþã ºi provoacã dezechilibrul
Întregului. Aceastã dualitate conflic-
tualã trebuie sã o depãºeascã omul.
Conflictul între ce am ºi ce vreau, ce
trebuie nu mai are ce cãuta în acest
salt al noilor energii. Saltul cuantic cere
asumarea iubirii necondiþionate – o
acceptare, deci, a vieþii, supunându-ne
legilor ei sacre. La nivelul relaþiilor

umane se fac transformãri de conºtiinþã
asupra mentalului ºi sufletului, în
armonia Universului cu arme noi:
Iubire, Luminã, Armonie. Liberul-
arbitru nu prea mai ajutã sau cel ce-l
foloseºte îºi asumã riscul: a urca sau a
cãdea. Ca ºi cum într-un cutremur,
omul nu sprijinã peretele, care oricum
va cãdea, ci îºi salveazã fiinþa –
energetic. Timpurile se precipitã, clipa
e fulger ºi arde energiile negative cã
altfel nu e posibil saltul. Important e sã
prindem „lumina“ fulgerului ca sã
vedem Calea. Acum raportul este: cer
de la Divinitate în legea Adevãrului
Divin ºi cred cã se înfãptuieºte. Deci
relaþia nu mai este eu-tu-alþii, cu doar
eu-Divinitate ºi pot ajuta pe alþii. ªi dacã
fiecare îºi însuºeºte acest raport, nu
mai intrã în conflict cu ceilalþi pentru
cã fiecare „merge“ în liniºte ºi
împlinirea tuturor o face Divinitatea în
legea Adevãrului Divin. Nu mai e timp
de dispute, de schimbãri în viaþa ta sau
a altora cã întrerupi „Curgerea“. Ca
într-un concurs de înot: fiecare se
concentreazã sã-ºi ordoneze propriile
miºcãri; n-are timp sã vadã pe altul –
ce culoar are, mai bun sau cu apã mai
curatã – cã atunci pierde ritmul, iese
din timp. Deci drumul (viaþa) e în noi
înºine: de la minte la suflet ºi de acolo
la Dumnezeu. Cel de lângã tine e ºi el
ocupat cu acelaºi „drum“ în interiorul
fiinþei lui (minte-inimã-Dumnezeu) ºi
atunci împlinirea tuturor se face în iubire
ºi armonie. În aceastã transformare
nu-i timp de separãri, de clãdiri ºi
reclãdiri,  ci, dimpotrivã, sã fim toþi în
Unul spre Adevãr Divin, nu adevãrul
omului.

Asta, cred eu, cã înseamnã sã te
laºi în seama lui Dumnezeu. ªi noi toþi
vrem sã deschidem poarta spre
aceeaºi „Luminã Unicã“. Se spune cã
suntem ºi avem ce gândim, deci se cere
atenþie mare la gânduri, cuvinte,
atitudini, acþiuni ca sã fim toþi Unul în
trãire, în iubire, în armonie ºi luminã,
deci în Dumnezeu.

Prof. M. TEODORESCU

Raţionali sunt numai aceia care au
sufletul raţional, pot să deosebească ce
este binele şi ce este răul, se feresc de

cele vătămătoare sufletului şi toată grija
o au spre cele bune şi folositoare sufle-
tului; iar acestea le săvârşesc cu multă

mulţumire către Dumnezeu. Numai
aceştia trebuie să se numească oameni

raţionali.

Omul cu adevărat raţional are o singură
grijă: să asculte de Dumnezeul tuturor şi

să-L placă; şi numai la aceasta îşi de-
prinde sufletul său: cum să-I  placă lui
Dumnezeu, mulţumindu-I pentru o aşa

de mare purtare de grijă şi pentru cârmu-
irea tuturor, orice soartă ar avea el în viaţă.

Iată semnele după care se cunoaşte un
suflet raţional şi virtuos: privirea, mersul,

glasul, râsul, ocupaţiile şi întâlnirile cu
oamenii. Căci toate acestea se îndreaptă

spre tot mai multă cuviinţă.

Omul raţional nu are lipsă de cuvântări
multe, ci numai de câte trebuie, ca să
afle voia lui Dumnezeu. Astfel ajunge
omul iarăşi la viaţa şi lumina veşnică

(Sfântul Antonie cel Mare)

Cuvinte înþelepte
despre raþiune
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

Sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului rememoreazã
momentul în care, în prezenþa Apostolilor Sãi, Mântuitorul
Hristos S-a înãlþat la ceruri de pe muntele Mãslinilor.
Sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului este unul dintre cele mai
vechi praznice creºtine, atestat încã din secolul al IV-lea de
Eusebiu de Cezareea în opera „Despre
sãrbãtoarea Paºtilor“.

Prin hotãrârile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din anii 1999 ºi 2001,
sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului a fost
consacratã ca zi a Eroilor ºi sãrbãtoare naþionalã
bisericeascã. Totodatã, legea 379/2003 privind
regimul mormintelor ºi operelor comemorative
de rãzboi a proclamat cea de-a patruzecea zi
de la Sfintele Paºti, sãrbãtoarea Înãlþãrii
Domnului nostru Iisus Hristos, ziua Eroilor, drept
sãrbãtoare naþionalã a poporului român. În
aceastã zi sunt pomeniþi eroii, ostaºii ºi luptãtorii
români din toate timpurile ºi din toate locurile
care s-au jertfit pe câmpurile de luptã, în lagãre
ºi în închisori pentru apãrarea Patriei ºi a
credinþei strãmoºeºti, pentru întregirea
Neamului, libertatea ºi demnitatea poporului
român.

Înãlþarea Domnului – ziua cinstirii eroilor
ªi în acest an, ca ºi în anii care au trecut de la

înfiinþarea mânãstiri Cireºoaia «Cuviosul Eftimie
cel Mare», s-a purces la pelerinajul pe la mormintele
ostaºilor români de pe masivul Cireºoaia. La cele
ºase cruci s-au rostit ectenii pentru ostaºii cãzuþi
la datorie. În locul numit «Masa Reginei» s-a
intonat prima strofã a Imnului Naþional ºi prima
strofã a Imnului Eroilor, „Presãraþi pe-a lor
morminte“. La acest eveniment de comemorare a
ostaºilor români au participat mulþi credincioºi de
pe frumoasele plaiuri ale Vãii Trotuºului, copii
îmbrãcaþi în port naþional, tineri cãlãri pe cai care
au purtat tricolorul românesc, prapori ºi tablouri cu
Regina Maria ºi venerabilul erou de la Cireºoaia,
Elisei Ursac. La ultima cruce, pe o pajiºte plinã cu
flori, toþi cei prezenþi au participat la o agapã
creºtinã închinatã eroilor.

Rânduiascã Bunul Dumnezeu slujitori devotaþi
mânãstirii noastre care sã menþinã flacãra aprinsã

a recunoºtinþei faþã de eroii cãzuþi pe aceste locuri. Fie ca
osteneala depusã de fiecare dintre cei prezenþi sã fie
rãsplãtitã de Dumnezeu ºi aici ºi în cer.

Protosinghel Claudiu Constantin PANÞIRU

la „Masa Reginei“

la mormântul de la cota 722

Rãul nu este în fire, nici nu este cineva rãu prin fire. Cãci Dumnezeu nu a fãcut ceva rãu. Când însã
cineva, din pofta inimii, aduce la o formã ceea ce nu are fiinþã, atunci aceea începe sã fie ceea ce

vrea cel ce face aceasta. Se cuvine deci ca prin cultivarea necontenitã a amintirii lui Dumnezeu sã ne
ferim de a ne deprinde cu rãul. Cãci e mai puternicã firea binelui, decât deprinderea rãului. Fiindcã el

dintâi este, pe când cel de-al doilea, nu este, decât numai în faptul cã se face.
(Diahoh al Foticeii, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 415)
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

 Într-o zi de primãvarã, 31 martie 1938, a venit pe lume un bãieþel, pe
nume Gheorghe Mocanu, cu chipul jucãuº al familie Ileana ºi Grigore
Mocanu din satul Vâlcele-Târgu Ocna.

Anii au trecut ºi acest copil a devenit dascãl la catedra de desen la
ªcoala generalã Nr. 5 din Oneºti, judeþul Bacãu, ºcoalã care îi poartã
astãzi numele. A devenit pãrintele de suflet al copiilor multor generaþii,
talentaþi în domeniul artelor plastice. Student fiind în Bucureºti, ne scria
destul de des, iar pe fiecare scrisoare ne fãcea câte un desen. Niciunul
din familie nu credea cã el va reuºi sã ajungã un pictor adevãrat, apreciat
de personalitãþile vremii din domeniul artelor plastice. Pasiunea cea mai
mare a lui a fost modelarea copiilor care sub îndrumarea lui i-au dus
faima în multe þãri de pe planetã. Cercul înfiinþat de el, Ion Diaconescu,
la ºcoala care îi poartã numele este ºi astãzi un reper în lumea micilor
artiºti plastici.

Destinul l-a luat din rândul celor vii mult prea devreme. Gheorghe
Mocanu s-a stins din viaþã la data de 28 august 1993. Dumnezeu sã îl
odihneascã în pace ºi liniºte!

Artistul de pe Valea Trotuºului

Aneta MOCANU

Dupã operaþia suferitã, la vârsta de
optzeci ºi cinci de ani, tata era foarte
slãbit, foarte schimbat ºi, deºi mama îl
îngrijea foarte bine, cu dragoste ºi cu
multã recunoºtinþã pentru viaþa trãitã
alãturi de el, tata devenea tot mai trist
ºi fãrã dorinþã de viaþã. Aºa i-am gãsit
cu ocazia unei vizite în Ardeal. Mi-a fost
tare milã de ei, de mama care muncea
peste puterile sale pentru buna lui
îngrijire ºi susþinere, ºi de el pentru cã
pierduse orice voinþã, orice speranþã; ºi,
în final, ne-am hotãrât ca la întoarcerea
noastrã sã-i invitãm la noi. Fiind ºi noi
pensionari, am gãsit potrivit sã mergem
împreunã la þarã, unde aveam în grãdinã
fructe, legume proaspete ºi, mai cu
seamã, struguri.

Schimbarea, prezenþa noastrã
permanentã, rugãciunile zilnice i-au
însufleþit în scurt timp. ªi când tata a
început sã-ºi caute de lucru prin
ogradã, am ºtiut cã lucrurile au început
sã meargã pe fãgaºul cel bun. Mama
se ocupa mai mult de bucãtãrie, iar pe
tata, pentru încurajare, l-am lãsat sã
aibã iniþiativa în toate cele de prin
grãdinã ºi ogradã, venind el cu idei ºi
propuneri, iar la înfãptuirea lor
participam fiecare cât puteam. Þin

De la deznãdejde la pace
– amintiri despre tatãl meu –

minte, printre altele, cã tata a confec-
þionat o micã unealtã ºi de pe un
scãunel el tot tundea iarba, pânã a
adus toatã suprafaþa verde din curte la
calitatea unui gazon frumos.

În zilele foarte cãlduroase ºi când
ei nu aveau alte preocupãri, puneau
pleduri pe iarba de sub pomi unde se
odihneau ºi stãteau de vorbã. Erau
liniºtiþi ºi mulþumiþi, cãci nu se mai
simþeau singuri în faþa problemelor; erau
iubiþi ºi ajutaþi. Într-una din zile mi-a fost
dat sã îi vãd ca într-un tablou edenic: în
grãdinã, sub pomul cu fructe coapte, ei
dormeau într-un somn adânc ºi liniºtit,
mama cu capul adus puþin pe umãrul
tatei; iar la picioarele lor… se odihnea
o micã felinã domesticã cu o lãbuþã
întinsã sub cãpºorul puiului ei –
priveliºte de neuitat, de armonie!

I-am lãsat în pacea lor, în liniºtea
lor, ºi m-am retras tiptil pentru a citi în
casã, în faþa icoanei Maicii Domnului,
o micã rugãciune de mulþumire pentru
tot binele primit.

1 mai 2012
Iolanda Chiticaru Kovacs

În prezenþa mamei mele,
de 95 de ani

Precum iese omul din
pântecele maicii sale, aºa ºi
sufletul, gol iese din trup.

Precum dupã ce ai ieºit din
pântece, nu-þi m-ai aduci
aminte de cele de acolo, tot
aºa nici dupã ieºirea din trup,
nu-þi mai aduci aminte de cele
din trup.

Precum dupã ce ai ieºit din
pântece te-ai fãcut mai mare
la trup, aºa ºi dupã ce vei ieºi
curat ºi fãrã prihanã din trup,
vei fi mai mare ºi cu totul
nestricãcios, petrecând în
ceruri.

Precum trupul, dupã ce s-a
sãvârºit în pântece trebuie sã
se nascã, aºa ºi sufletul dupã
ce ºi-a plinit în trup mãsura
hotãrâtã lui de Dumnezeu,
trebuie sã iasã din trup.

Precum trupul ieºind din
pântecele maicii sale nu poate
sã se hrãneascã, fiind încã
nedesãvârºit, tot astfel ºi
sufletul când iese din trup,
dacã nu ºi-a agonisit prin
bunãvieþuire cunoºtinþa lui
Dumnezeu, nu poate sã se
mântuiascã sau sã se uneascã
cu Dumnezeu (Sf. Antonie cel
Mare, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 43-44).
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Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

„Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între
altele, ci este, pur şi simplu, firea în care
Dumnezeu l-a creat pe om. Esenţa Ortodoxiei
este firea omului. Şi a luat în istorie nume de
dreaptă slăvire, nume foarte frumos şi foarte
sugestiv, adică nume care trădează, dacă vreţi,
ceea ce au căutat Părinţii cei adevăraţi, care n-au
căutat nici slavă lumească, nici filosofie mai
adevărată, ci au căutat un singur lucru: să
rămână în dreapta slăvire, descoperită de Însuşi
Dumnezeu; au încercat să păstreze nestricată
viziunea acestei firi omeneşti. […]

Prin cădere, omul a ieşit din această fire, a
căzut din firea lui şi a trebuit ca Însuşi Dumnezeu
să vină în istoria omului, să-Şi «suflece mâinile» şi
să spună: «Uite, omule, vin Eu să fiu om, căci tu n-ai
aflat, n-ai ştiut cine eşti». Dumnezeu a venit în istorie
să fie El om, a trăit toate nefericirile noastre şi toate
rezultatele căderii noastre, a trebuit să trăiască şi
moartea noastră, să treacă şi prin iad şi acolo
Dumnezeu a dat o singură lovitură. Până acolo
Dumnezeu a fost blând ca un miel, dar acolo Mielul
a distrus porţile iadului şi, cum cântăm la Înviere,
prin moartea Lui a biruit moartea, a săvârşit un
lucru pe care primul Adam n-a ştiut şi n-a putut să-l
săvârşească, din cauza căderii. Dar prin Înviere,
Înălţare şi şedere de-a dreapta Tatălui, El a
parcurs drumul pe care ar fi trebuit să-l facă măcar
un om şi, deci, în Hristos, omul s-a desăvârşit şi s-a
schimbat. Acesta este sensul Noului Testament”.
(Celălalt Noica – mărturii ale monahului Rafail,
însoţite de câteva cuvinte de folos ale părintelui
Symeon , ediţie îngrijită de Pr. Eugen Drăgoi şi Pr.
Ninel Ţugui, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994,
pag. 25 şi 38)

„Căutăm ce nesaţ viaţa adevărată, în toate
direcţiile vieţii noastre, prin cultură, prin călătoriile
noastre duhovniceşti, ba chiar şi în păcat. Şi în
păcat omul, până la urmă, îşi caută menirea lui
cea adevărată. Dar păcatul ne este adevăr şi de
aceea ceea ce Domnul nu ne-a dat ca poruncă,
noi numim păcat, nu în sens moral sau etic, ci în

sens ontologic, al firii. Chiar dacă noi nu înţelegem
deplin poruncile, avem încredere în Dumnezeu,
Care ne-a dezvăluit nouă ceea ce ştie El mai
bine că ne trebuie, fiindcă El ne-a făcut şi El ne
dezvăluie, prin cuvintele Sale, care sunt
năzuinţele noastre şi unde găsim hrana ce o
căutăm cu atâta poftă, adică viaţa veşnică”.
(Ibidem, pag. 31)

„La puţină vreme după întoarcerea mea la
Ortodoxie, mi-a venit şi chemarea călugăriei, pe
care am simţit-o ca fiind răspunsul la întrebările
ce mi le puneam din copilărie şi, cu timpul, am
înţeles că moartea deţine sensul vieţii şi văd acum
că existenţa noastră aici, pe pământ, nu este
decât al doilea stagiu al trecerii noastre dintre
nefiinţă întru ceea ce ne cheamă Dumnezeu,
fiinţa lui Dumnezeu, adică veşnicia.

Primul stagiu a fost viaţa noastră în
pântecele maicii noastre. A fost o gestaţie
«mecanică», unde s-a format sistemul acesta,
trupul acesta, potrivit pentru a putea trăi în
existenţa pământească, pe care ne-o dă
Dumnezeu. În existenţa aceasta, se petrece a
doua gestaţie; am murit ca să ne naştem aici, am
murit pentru viaţa noastră precedentă, în
pântecele maicii, şi acum începe, de când ni se
conturează personalitatea, dialogul nostru cu
Dumnezeu. De acum, Dumnezeu nu mai face
nimic în viaţa noastră, decât dacă Îl lăsăm, dacă
zicem «Amin» cuvântul Lui, dacă avem încredere
în El, ne arată ce poate şi ce vrea să facă cu noi
şi, prin acest dialog între sufletul nostru şi
Dumnezeu, Părintele ceresc continuă creaţia
omului, de data asta nu fără voia omului. Nimic
nu face fără voia noastră (este foarte importantă
noţiunea aceasta a libertăţii omului); Dumnezeu
face apel la libertatea noastră şi ne învaţă în
viaţa aceasta că şi ea este o «gestaţie» pentru
viaţa ce va să fie, adică viaţa veşnică. În
pântecele maicii noastre ni se formau mădularele,
de care n-aveam nevoie acolo. Ce căutau acolo
mâini şi picioare; ce aveam de făcut cu nasul, cu

Cuvinte de învăţătură ale ieromonahului Rafail Noica
ochii şi cu gura? Acestea erau însă pentru viaţa
ce avea să fie după aceea.

Mulţi dintre intelectualii noştri se smintesc şi
nu cred în rugăciune, nu cred în duhovnicie şi
pare normal aşa; cu intelectul rămas în limitele
vieţii acesteia, nu se poate vedea o raţiune a
lucrurilor duhovniceşti, fiindcă ele sunt mădularele
vieţii ce va fi. Spre deosebire însă de starea
dinainte de naştere, Dumnezeu nu ne formează
mădularele acestea decât prin voia noastră liberă,
care voie se exprimă prin credinţa pe care ne
încurajează Dumnezeu să o avem şi o cultivă în
noi. Zic că Dumnezeu în noi mai mult decât o
cultivăm noi. Deci, răspunzând prin liberul nostru
arbitru lui Dumnezeu, Îi dăm putinţa să continue
în noi creaţia Sa; Dumnezeu ne învaţă în viaţa
aceasta să începem noi înşine să tăiem ombilicul
dintre noi şi pântecele creaţiei acesteia. Şi aici
începe, în starea căzută a omului, durerea şi
tragismul vieţii duhovniceşti, care trebuie văzute
în perspectiva vieţii veşnice. Şi, precum pruncul,
în pântecele maicii sale, nu ştie nimic, ci lasă firea
să facă ce ştie ea cu el, aşa şi noi, în pântecele
vieţii acesteia, să ne încredinţăm întru totul
Domnului.

Şi chiar să colaborăm, prin rugăciune şi
prin participarea la Tainele Bisericii, care sunt
energiile vieţii ce va să fie. Începând de la Botez,
despre care Sfântul Pavel zice că este deja o
moarte în Hristos – ne pogorâm în moarte, în
apa botezului, şi ieşim din ea înnoiţi întru viaţa
cea nouă, în Hristos; prin eforturile ascetice ale
vieţii noastre, învăţăm, puţin câte puţin, să ne
îndreptăm, să ne detaşăm, în măsura în care ne
este cu putinţă, de elementele vieţii acesteia şi să
gustăm ceva din viaţa cea veşnică, adică al treilea
stadiu vom muri până la urmă şi trupeşte, vom
muri definitiv vieţii asteia, ca să ne putem naşte
definitiv în cea care va să fie” (Ibidem, pp. 31-
33).

Trimise de prof. Corina-Elena GENES

Nu cele ce se fac dupã fire sunt pãcate, ci cele rele dupã alegerea cu voia. Nu e pãcat a mânca, ci a
mânca nemulþumind, fãrã cuviinþã ºi fãrã înfrânare. Cãci eºti dator sã þii trupul în viaþã, însã fãrã nici un

gând rãu. Nu e pãcat a privi curat, ci a privi cu pizmã, cu mândrie. Nu e pãcat neînfrânarea limbii la
mulþumire ºi rugãciune, dar e pãcat la vorbirea de rãu. E pãcat sã nu lucreze mâinile milostenie, ci

ucideri ºi rãpiri. ªi aºa fiecare din mãdularele noastre pãcãtuieºte, când din slobodã alegere
lucreazã cele rele în loc de cele bune, împotriva voii lui Dumnezeu.

(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 30)

Pãcat spre moarte este tot pãcatul nepocãit. Chiar de s-ar ruga un Sfânt pentru un asemenea pãcat al
altuia, nu e auzit. (Marcu Ascetul, Filocalia I, ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 316)

Pãcatul este foc ce arde. Cu cât înlãturi materia, cu atât se stinge, ºi cu cât adaugi, va arde mai mult.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 301)
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Datoritã importanþei ºi profunzimii
acestui proiect (care s-a organizat la
nivelul Bisericii Ortodoxe Române, în
colaborare cu Uniunea Europeanã,
Guvernul României, Ministerul Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale, Fondul
Social European 2007-2013 ºi
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii), astãzi, la ceas de bilanþ,
dupã ce, în iulie 2011 el a demarat
acest complex proiect,  suntem
îndreptãþiþi sã arãtãm aprecierea ºi
mulþumirea noastrã faþã de toþi, dar sã-i
lãudãm suplimentar pe elevii care au
fost premiaþi ºi nu în ultimul rând pe
cei care i-au susþinut ºi i-au îndrumat.

Sã nu uitãm cã proiectul, ce
vizeazã copii din familii defavorizate,
a început prin etapa la nivel de Parohie,
în cadrul cãreia câteva zeci de copii
din fiecare Protoierie au mers gratuit
în tabere la Durãu ºi Miclãuºeni.

În acest an s-a derulat concursul
pe trei secþiuni, la nivelul fiecãrei
Protoierii ºi apoi pe Arhiepiscopie. În
acest sens, premierea câºtigãtorilor
programului „Alege ºcoala!“, în etapele
pe Protoierii ºi pe Arhiepiscopie, s-a
desfãºurat marþi, 15 mai 2012, la
Centrul de Zi din incinta Parcului
„Melchisedec ªtefãnescu“ din Roman.
Înmânarea premiilor a fost fãcutã de
cãtre Preasfinþitul Dr. Ioachim
Bãcãuanul, Episcop-Vicar al Arhie-
piscopiei Romanului ºi Bacãului.

Copiii au primit premii consistente
în valoare de câteva mii de euro,
constând în computere, laptopuri, tablete
electronice, aparate foto, toate menite
sã-i încurajeze pe cei mici, nu doar sã
iubeascã Biserica, ci ºi sã meargã la
ºcoalã, sã înveþe cât mai bine ºi cât mai
multe, dar ºi sã fie buni, milostivi,
stãruitori în a învãþa, cuminþi ºi ascultãtori
faþã de familie, Bisericã ºi ºcoalã.

La etapa de la nivelul Protoieriei
Oneºti s-au decernat urmãtoarele
premii:

a) Secþiunea Mutimedia:
· Premiul I – Puluc Paul-Vasilicã,

parohia Viiºoara (preot Roncea Petru);
· Premiul al II-lea – Vãcaru Ana-

Maria, parohia Mal (preot Dragotã Vasile);

Proiectul „Alege ºcoala!“
ºi-a desemnat câºtigãtorii

· Premiul al III-lea – Dragomir
Sandra-Maria, parohia Curiþa (preot
Cãciulã Ionuþ);

b) Secþiunea Literarã:
· Premiul I – Borosz-Drug Ecate-

rina, parohia Poieni (preot Cristian
Mazilu);

· Premiul al II-lea – Ionel Andreea-
Loredana, parohia Sf. Ioan, Tg. Ocna
(preot Bugeac Adrian);

· Premiul al III-lea – Ciocan
Andreea, parohia Moreni (preot
Lãcãtuºu-Iscu Ionel);

c) Secþiunea Artisticã
· Premiul I – Coacã Dãnuþ-

Constantin, parohia Orãºa (preot
Purcaru Costicã);

· Premiul al II-lea – Radu Cãtãlin
Cristian, parohia Verºeºti (preot Cãrare
Bogdan);

· Premiul al III-lea – Vasile
Georgiana, parohia Poieni (preot
Cristian Mazilu).

Toþi copiii premiaþi în aceastã etapã,
au avut ºansa sã participe la etapa
urmãtoare, pe Arhiepiscopie, fiecare
concurând în cadrul aceleaºi secþiuni,
în care a fost promovat. În urma
evaluãrii lucrãrilor de cãtre o nouã
comisie de specialiºti, numitã de cãtre
Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului,
Protoieria Oneºti a dobândit douã noi
premii:

· Premiul I, la Secþiune Literarã:
Borosz-Drug Ecaterina, parohia Poieni,
Tg. Ocna (preot Cristian Mazilu);

· Premiul al III-lea, la Secþiunea
Artisticã: Vasile Georgiana, parohia
Poieni, Tg. Ocna (preot Cristian
Mazilu).

Prea Sfinþia Sa ºi-a exprimat opinia
despre acest eveniment, dar în mod
special despre rolul prezentului proiect
pentru copiii implicaþi. „Mã bucur cã
vã vãd pe voi, copii, bucuroºi, cã sorbiþi
din izvorul nesecat de binecuvântare
al învãþãturii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, alãturi de preoþii noºtri
cateheþi, cu care aþi participat la acest
proiect al Patriarhiei Române, derulat
cu binecuvântarea Preafericitului
Pãrinte Patriarh Daniel. Am plantat în
inimile voastre o sãmânþã ºi sperãm
ca aceasta sã rodeascã darurile
Duhului Sfânt“, le-a spus copiilor
prezenþi PS Dr. Ioachim Bãcãuanul.

În numele copiilor care au avut
ºansa de a participa la Proiectul „Alege
ªcoala!“, aducem mulþumiri tuturor celor
implicaþi la nivel de Parohie, Protoierie
ºi Arhiepiscopie.

Preot Cristian MAZILU,
Coordonator de proiect

în Parohiile din
Protopopiatul Oneºti

RUGÃ
Cerescule Pãrinte Tatã,
La Tine ne rugãm mereu
Din clipe grele, abãtute

Pãrinte Bun,  ne scoþi din greu!

Tu ne-ai lãsat preoþii care
Ne-nvaþã cu toþii sã ºtim

Calea cea dreaptã a vieþii
S-o aplicãm, sã o iubim!
…………………………..

ªtim c-am primit, creºtinii toþi
Botezul nostru ortodox

Purtând în inimile noastre
Pe Domnul Iisus Hristos!

Dorim sã-nãlþãm osanale
Cu toþi Cerescule Pãrinte
De este noapte, de e zi,

Pãrinte Bun,  Îþi mulþumim.

Mama ºi tata, doi pãrinþi
Mereu, mereu ne învãþau

Bisericile ortodoxe
Sã le iubim ºi frecventãm:

Pe voi copii, vã învãþãm
Ortodoxia s-o pãstrãm

Ca fiecare generaþie
Lui Dumnezeu sã ne rugãm.

De 1 iunie, ºtim noi bine,
E ziua copiilor, da,

Mulþam cu sãnãtate multã
Lui Dumnezeu ne-om închina.

Prof. Elena BUSUIOC
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În perioada 04-08. 06. 2012, la
Academia Duhovniceascã a Mânãstirii
Sâmbãta de Sus, cu binecuvântarea
Prea Fericitului Pãrinte Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a
avut loc Conferinþa preoþilor capelani de
penitenciare din Europa  la care au
participat ºi conferenþiat Înalt Prea
Sfinþitul dr. Irineu Popa, Mitropolitul
Olteniei ºi Înalt Prea Sfinþitul Dr.
Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

La acest eveniment internaþional au
participat reprezentanþi din conducerea
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor.

În cadrul conferinþei, 120 de
capelani de penitenciare din Europa ºi
40 de preoþi capelani, care desfãºoarã
activitãþi în penitenciarele din Româ-
nia, au participat la 13 ateliere de lucru,
în care s-a realizat schimbul de
experienþã ºi de bune practici din
penitenciarele europene.

Activitãþile au fost coordonate de
comitetul Director al Asociaþiei
Capelanilor de Penitenciare din Europa
– IPCA, membrã a Conferinþei
Bisericilor Europene. Menþionãm cã
Biserica Ortodoxã a organizat, pentru
prima datã, un asemenea eveniment
cu caracter internaþional, pe proble-
maticã penitenciarã. Participarea
preoþilor români s-a desfãºurat sub
îndrumarea preotului Florin Smarandi,
noul coordonator al preoþilor de
penitenciare din cadrul Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, anterior
preot capelan la ªcoala Naþionalã de

Conferinþa preoþilor capelani de penitenciare
din Europa

Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna.

Echipa de organizare românã ºi-a
desfãºurat activitatea sub binecu-
vântarea pãrintelui Stareþ al Mãnãstirii
de la Sâmbãta de Sus, Pr. Ilarion Urs
care, împreunã cu Pr. Prof. Dr.
Constantin Necula de la Facultatea de
Teologie ,,Andrei ªaguna” din Sibiu ºi
reprezentantul român din cadrul
Ministerului de Justiþie de la Bruxelles,
Valentin Zamfir, membru în conducerea
IPCA, s-a ocupat de tot ceea ce þine
de bunul mers al conferinþei.  

Pentru mai multe informaþii
desemnãm ca persoanã de contact pe
reprezentantul Administraþiei Naþionale
a Penitenciarelor, Pr. Florin Smarandi.

Adresa de contact
florinsmarandi@yahoo.com sau
florin.smarandi@anp.ro, 
florin.smarandi@anp.gov.ro,
telefon 0740 006 545.

Inspector de penitenciare
Silvia VÃTAVU

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a

Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna

participanþii la conferinþa de la Sâmbãta de Sus a preoþilor capelani de penitenciare din Europa
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Am avut o primãvarã 2012 nu
tocmai prielnicã! A plouat mai mereu, a
fost frig pânã aproape de Paºti. Ghioceii
ºi celelalte flori de primãvarã au fost
nevoite sã-ºi facã loc cu greu printre
resturile de troiene ale unei ierni tare
capricioase. Dar, cu toate acestea,
„verdele” care ne vesteºte primãvara a
acoperit oraºul ºi pomii înfloriþi ne-au arãtat
ca ei ºtiu ce au de fãcut în fiecare an!

În toatã aceastã perioadã, mai bunã
sau mai puþin bunã, nimeni nu a stat
degeaba. Noi, cei din administraþia
publicã localã, am continuat lucrãrile deja
începute, dar am  început ºi altele.

Lucrãrile de reabilitare ale
parcurilor din oraº au fost reluate ºi
suntem bucuroºi sã vã informãm cã în
Parcul Trandafirilor ºi în Parcul de la
Casa de Culturã au fost terminate aleile

A venit vara…

Fiecare dintre noi avem în cugetul şi-n inima
noastră diferite dorinţe de a fi împlinite. La rândul
lor, dorinţele sunt de mai multe feluri. Dar cea mai
frumoasă dorinţă ce se transformă în bucurie de
netâlcuit este prezenţa în mijlocul nostru a unor
persoane duhovniceşti şi mai ales a celor trecute
în calendar, în rândul sfinţilor, unii ştiuţi, iar alţii
neştiuţi de noi, ci numai de Bunul Dumnezeu.

Un gând şi-o dorinţă de mult nutrită în inima
blândă şi smerită a ÎPS Dr. Irineu Popa,
Mitropolitul Olteniei, a fost şi acesta de a fi aduse
în cetatea creştină a Băniei sicriul cu Sfintele
Moaşte ale Sfântului Ierarh Calinic de la

Mânăstirea Cernica, Bucureşti, şi gândul s-a
împlinit în faptă.

În data de 28 aprilie 2012, o delegaţie din
partea Patriarhiei Române condusă de PS
Varsanufie, Episcop Vicar, ş i  cu înalta
binecuvântare a PF Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a adus cu evlavie sicriul cu

Duhovnicească bucurie în cetatea Băniei – Craiova

Protosinghel Spiridon UNGUREANU

Sfintele Moaşte la Craiova. Duminică,
29 aprilie 2012, s-a săvârşit Sfânta
Liturghie de un impresionant sobor de
arhierei, preoţi şi diaconi în Catedrala
Sfântul Dimitrie din Craiova.

În faţa Catedralei, lângă
clopotniţă, pe un mic baldachin, era
aşezat sicriul cu Moaştele Sfântului
Calinic. După închinarea de aici,
programul pelerinajului cu aceste
Sfinte Moaşte a continuat la Catedrala
Arhiepiscopiei din Râmnicu Vâlcea, iar
de acolo la Mânăstirea Frăsinei, locul
de nevoinţă al Sfântului Calinic. De
acolo, la Mânăstirea Lainici, Gorj,
unde se află Moaştele Sfântului
Irodion, fostul duhovnic al Sfântului
Calinic. Aşadar, prezenţa Sfintelor
Moaşte ale Sfântului Calinic au umplut
de bucurie duhovnicească şi de extaz
mii şi mii de suflete doritoare să se
atingă de ele. La întoarcerea spre
Bucureşti, delegaţia s-a mai oprit şi la
Biserica Sfântul Gheorghe din Piteşti.

Aşadar, în scurtul pelerinaj, Sfântul Calinic
a lăsat în urmă amintiri, mireasma sfinţeniei şi
binecuvântarea arhierească izvorâtă din darul
Duhului Sfânt.

Noi, creştinii ortodocşi, vom striga în smerenie
cu glas de bucurie şi de rugăciune: „Minunat este

Dumnezeu întru Sfinţii Săi!“ (Ps 67, 36); „Prin sfinţii
care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut
Domnul toată voia întru ei“ (Ps 15, 3).

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumne-
zeu înţelepţite, şi roagă-te pentru noi. Amin!

pietonale, s-au plantat trandafiri, gazon
ºi o parte din arborii prevãzuþi în proiect:
tuya, ienupar, forsytya, hibiscus etc. Vor
începe în curând ºi lucrãrile de reabilitare
în parcul din zona blocurilor C, unde
pânã la aceastã datã au fost plantaþi o
parte din arbori, aceleaºi specii ca ºi în
celelalte parcuri. Pe spaþiile verzi din tot
oraºul am plantat trandafiri ºi flori de
sezon. Au fost amenajate trotuarele din
faþa blocului A10 ºi s-au creat, în
aceastã zonã, locuri de parcare pentru
autoturisme. A fost lansatã licitaþia
pentru proiectul „Amenajare spaþiu
public ºi mobilare urbanã” aferent
zonei Piaþeta centralã ºi str. Victoriei
pânã la intrarea în Parcul Trandafirilor,
licitaþie în urma cãreia va fi desem-
natã societatea care va executa aceste
lucrãri.

 Odatã cu încãlzirea vremii a fost
deschis accesul la cele douã piscine din
Parcul Mãgura, piscine luate cu asalt
încã din primele zile de cãtre cei pentru
care apa ºi soarele le sunt prieteni.

S-a lucrat cu spor la blocul F13,
lucrãrile de închidere a spaþiilor de la
parter sunt aproape gata iar meºterii
constructori lucreazã acum la finisajele
interioare. Cele 36 de unitãþi locative vor
fi date în folosinþa tinerilor, sperãm noi,
la sfârºitul lunii iulie 2012.

Am þinut seama de dorinþele cetã-
þenilor ºi, în momentul în care timpul ne-a
permis, am procedat la asfaltarea
incintelor blocurilor, a accesului în aceste
incinte ºi a unor strãzi. Aceste lucrãri
vor continua pânã la asfaltarea tuturor
incintelor din oraºul nostru, aºa
încât parcarea autoturismelor
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Întocmit,
Jurist Maria STAN

sã nu mai fie fãcutã la
întâmplare, ci în spaþiile astfel

create. Pe str. Podei am început lucrãrile
de captare ºi drenare a mai multor
izvoare care vor fi dirijate cãtre zone deja
amenajate pentru preluarea apelor.

Zona cunoscutã sub denumirea de
„autogarã“ a fost modernizatã, s-au
creat alveole pentru parcarea autobu-
zelor, peroane pentru cãlãtori ºi s-au
montat staþii moderne pentru
aºteptarea mijloacelor de transport.
De altfel ºi în alte zone ale oraºului au
fost amplasate alte 4 asemenea staþii.
Ne-am ocupat ºi de modernizarea
spaþiilor în care funcþioneazã
cabinetele medicilor de familie,
înlocuind tâmplãriile exterioare ºi
interioare, executarea de zugrãveli,
înlocuire gresie ºi faianþã, modernizare
grupuri sanitare etc.

Dar, în toatã aceastã perioadã, s-au
desfãºurat ºi unele activitãþi culturale
specifice.

 La „Înãlþare“ am omagiat eroii
neamului printr-o acþiune grandioasã
desfãºuratã în Piaþeta Primãriei la care,
pe lângã oficialitãþile locale, am avut
oaspeþi de seamã, reprezentanþi ai
instituþiilor de învãþãmânt, ai  asociaþiilor
ºi societãþilor comerciale. Garda de
onoare constituitã cu acest prilej dintr-un
detaºament de jandarmi ºi elevi ai ªcolii
de Formare ºi Perfecþionare a Pregãtirii
Agenþilor de Penitenciare, a prezentat
onorul Primarului oraºului, Doamna
Floarea Ivanof,  care a  rostit cuvântul de
deschidere. A urmat Te Deum-ul la care
a participat un sobor de preoþi de la
bisericile din oraº ºi din jur.

Apoi, profesorul Corneliu Stoica,
precum ºi domnul Gheorghe Pavel
(colonel în rezervã) de la Asociaþia
Naþionalã „Cultul eroilor“, domnul
general dr. Vasile Jenicã Apostol, domnul
Corneliu Cristea de la Asociaþia
veteranilor de rãzboi au vorbit despre
însemnãtatea zilei, prezentând o ade-
vãratã lecþie de istorie pentru elevii
prezenþi într-un numãr semnificativ la
acest eveniment.

Absolvenþii clasei a XII-a a
Colegiului „C. Negri“ au încheiat cursurile
ºi au participat la „Marºul absolvenþilor“,
bucurându-se de un sfârºit care, de fapt,
pentru ei înseamnã un nou început. Le
dorim din toatã inima succes în demersul
lor, mai întâi la examenul de bacalaureat
ºi apoi la celelalte examene ale vieþii care
îi aºteaptã.

La 1 Iunie a fost o zi minunatã, ca
de fiecare datã! Copiii, cei al cãror

zâmbet ne creeazã o stare de bine, ºi-au
sãrbãtorit ziua prezentând, în faþa
pãrinþilor ºi a publicului prezent în numãr
mare în Parcul Mãgura, ce au ºtiut ei
mai bine: poezii, cântece, dansuri, curse
cu bicicleta ºi curse pe rotile etc. Prin
ochii veseli ai copiilor am vãzut lumea
aºa cum este ea ºi chiar mai bine. ªi ne
bucurã acest lucru.

Bucurie mare a fost cã toþi copiii
participanþi la eveniment au avut acces
liber, în dar de „ziua lor“, din partea
administraþiei locale, la piscinã!

Iatã, aºadar, cã vara este un
anotimp în care multe se pot face, iar
noi, administraþia publicã, vã asigurãm
cã vom realiza ceea ce ne-am propus
pentru binele, liniºtea ºi mulþumirea
cetãþenilor în slujba cãrora ne
desfãºurãm activitatea.


