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Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

Am sãvârºit în aceastã searã, în
Ajunul zilei Învierii care este fiecare zi
de Duminicã, slujba Vecerniei ºi a
Litiei prilejuitã în mod deosebit la

Arhim. Timotei AIOANEI

Biserica este
un „spital“

(continuare în p. 8)

cuvânt rostit la Vecernia zilei de
15 spre 16 septembrie 2012,

la biserica Rãducanu

Preacuvioºi ºi preacucernici pãrinþi
fraþi întru Hristos, iubiþi credincioºi ºi
credincioase,

Cred cã este foarte profund textul
acesta (Mc 8, 34-38; 9, 1) pe care l-am
ascultat acum, dar nu vom pãtrunde
profunzimea lui dacã nu tragem câteva
învãþãturi reflectând asupra cuvintelor
Mântuitorului nostru Iisus Hristos care
s-au spus în Sfânta Evanghelie.

creºtinãtãþii*
Crucea, emblema

* predicã rostitã la Sfânta Liturghie din
16 septembrie 2012, la sfinþirea bisericii
Rãducanu, din Târgu-Ocna

...Am putea spune cã prin aceastã
slujbã oraºul Târgu-Ocna a intrat în
sãrbãtoare, prin aceastã slujbã a intrat
Protoieria Oneºti în sãrbãtoare ºi nu în
ultimul rând, desigur, a intrat Arhiepis-
copia noastrã a Romanului ºi Bacãului
în sãrbãtoare, pentru cã mâine þinta
tuturor credincioºilor din Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului va fi spre Ierarhul
care ne conduce, spre Preasfinþia Sa,

Târgu-Ocna
a intrat

în sărbătoare
cuvânt de bucurie ºi de

întâmpinare rostit de
protopopul de Oneºti la
Vecernia zilei de 15-16

septembrie 2012, cu ocazia
sfinþirii bisericii Rãducanu

O preafrumoasã, memorabilã ºi de
neuitat zi va rãmâne în conºtiinþa, mintea
ºi inima comunitãþii noastre binecu-
vântata datã de 16 a lunii septembrie,

Sãrbãtoare,
sfinþenie,
împlinire
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Preasfinþitul pãrinte Ioachim Bãcãuanul care se va afla aici. Îi
mulþumim în mod deosebit pãrintelui Arhimandrit Timotei
Aioanei pe care mulþi dintre frãþiile voastre desigur îl cunoaºteþi
din emisiunile atât de la Televiziunea Trinitas de la Catedrala
Patriarhalã cât ºi de la multe alte evenimente unde Preacuvioºia
Sa participã ca mânã dreaptã a Preafericitului nostru Patriarh.
Noi ne bucurãm cã a venit aici cu atâta dragoste, a venit aici
cu atâta iubire ºi  frãþie faþã de colegul Preacuvioºiei Sale,
Pãrintele Vasile, cu care s-a înþeles minunat în anii de seminar
ºi au pãstrat legãturã frãþeascã în decursul anilor care iatã se
apropie de aproape douã decenii. Preacuvioºia Sa este cunoscut
ºi de la multe emisiuni de la Radio Trinitas care în exclusivitate
ne vorbeºte atât de frumos de mari duhovnici, de mari pãrinþi
ai Bisericii noastre Ortodoxe ºi nu numai. Preacuvioºia Sa
este foarte bine pregãtit ºi mulþumim cã, prin venirea sa aici la
Târgu-Ocna, desigur ne-a adus ºi binecuvântãrile pe care
Preafericirea Sa le-a încredinþat Preacuvioºiei sale sã le aducã,
pentru cã Preacuvioºia Sa a venit cu înaltã binecuvântare aici
la Târgu-Ocna. Vã mulþumim, Preacuvioºia voastrã, pentru
cã ºi noi toþi vã iubim, vã preþuim, pentru cã sunteþi din Moldova
noastrã scumpã ºi dragã, sunteþi fiu al plaiurilor moldave.

Mulþumim din suflet pãrintelui cumnat al pãrintelui
Vasile,  pãrintele Romicã care a venit tocmai de la  Zurich
din Elveþia unde pãstoreºte acolo pe românii care-i are în
grijã, daþi desigur tot de cãtre Preafericitul pãrinte Patriarh
Daniel ºi apoi prin Înaltpreasfinþitul Mitropolit Iosif al
Arhiepiscopiei Europei Occidentale ºi Meridionale. Îi
mulþumim desigur pãrintelui protopop Dimitrie Ciubotaru
care de fiecare datã este prezent ºi îl cunoaºtem foarte
bine, pãrintelui Petru de la Parohia Viiºoara, pãrintelui Adrian
dirijorul coralei noastre Ierotheos ºi nu în ultimul rând
mulþumim domniºoarei Oana pentru rãspunsurile pline de
dragoste ºi de voce blândã ca o adevãratã privighetoare,
dar primit de la Dumnezeu.

ªi desigur vã mulþumim ºi frãþiilor voastre cã aþi binevoit
sã deschideþi aceastã poartã minunatã ºi uºa, cum spunea
Preacuvioºia Sa, uºa bisericii Buna Vestire de aici de la
Rãducanu care de multã vreme îºi aºtepta sãrbãtoarea.

Pentru cã ne aflãm ºi în perioada cinstitei ºi de viaþã
fãcãtoare a Înãlþãrii Sfintei Cruci, putem spune cã pãrintele
Vasile, cu multã cinste, cu multã demnitate, cu multã ascultare,
cu multã trudã, zile, ani în ºir a consumat ºi a jertfit pentru ca
sã vadã încheiate lucrãrile la aceastã minunatã bisericã pentru
care bineînþeles noi îl felicitãm acum, dar felicitãri va primi
mâine în prezenþa ºi adresate de Preasfinþitul Episcopul nostru
Ioachim Bãcãuanul. Pãrinte Vasile, multã sãnãtate, bucurii
ºi iatã câte bucurii are în suflet pentru pãrintele Arhimandrit
venit aici ca prim oaspete din seara aceasta. Vã mulþumim!
Sã fiþi sãnãtos, Preacuvioºia voastrã!

Târgu-Ocna
a intrat în sărbătoare

„Slujba de sfinþire a unei biserici în Ortodoxie
constituie un eveniment deosebit de important pentru
viaþa unei comunitãþi, pentru cã deodatã cu sfinþirea
acestei biserici se sfinþeste ºi viaþa noastrã, ceea ce
însemneazã cã biserica aceasta din zid, biserica
aceasta construitã din material din lumea aceasta,
reprezintã ca simbol Biserica cea vie, ºi anume clerul
ºi poporul adunat în numele ºi în iubirea Preasfintei
Treimi, mãrturisind credinþa în Iisus Hristos ºi lucrând
pentru sfinþirea vieþii noastre creºtineºti ºi pentru
dobândirea vieþii veºnice.

Biserica este numitã «casa lui Dumnezeu» ºi «poarta
cerului». Noi am sfinþit o casã a lui Dumnezeu, o casã
a Preasfintei Treimi, am sfinþit o poartã a cerului ºi un
laborator al învierii. Sfinþirea bisericii ne aratã taina
vieþii noastre creºtine ca dãruire de sine lui Dumnezeu,
care este rãspunsul nostru la dãruirea Lui faþã de noi
arãtatã în Iisus Hristos. Prin aceastã bisericã noi oferim
daruri din lumea aceasta - cãrãmidã, beton, fier, sticlã,
mobilier, picturã ºi toate celelalte, dar aici primim
iertarea pãcatelor ºi viaþa de veci.“

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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(urmare din p. 1)

În calendarul bisericesc ortodox
de astãzi, (16 septembrie 2012, n.n.)
în aceastã duminicã, sau, mai
curând, aceastã duminicã este
însemnatã sub apelativul liturgic de
Duminica de dupã Înãlþarea Sfintei ºi
de viaþã fãcãtoarei Cruci, ceea ce
însemneazã cã, începând cu
Praznicul acesta din mijlocul lunii lui
septembrie, se schimbã, întrucâtva,
mersul liturgic al Bisericii, Sfinþii
Pãrinþ i  statornicind ca sã f ie o
Duminicã care precede minunatul
Praznic al Înãlþãrii Sfintei Cruci ºi altã
Duminicã care î l  urmeazã. Noi
spunem, liturgic, cã este o perioadã
de Praznic Împãrãtesc cu o înainte-
serbare ºi o dupã-serbare.

Crucea, simbol
al creºtinilor

Pe 14 septembrie am sãrbãtorit
Înãlþarea Sfintei ºi de viaþã fãcãtoarei
Cruci. De douã mii de ani, dupã ce a
strãlucit pe Golgota, acest semn
geometric din Univers a devenit
emblema creºtinãtãþii, semnul ei,
puterea de viaþã dãtãtoare a
creºtinilor. În Praznicul Înãlþãrii Sfintei
Cruci ne amintim de istoricitatea
acestui semn de viaþã dãtãtor, Sfânta
ºi de viaþã dãtãtoare Cruce. Cãci, dupã
ce a fost rãstignit Hristos, evident cã
istoria a fost foarte zbuciumatã pentru

Crucea, emblema creºtinãtãþii

începuturile creºtinismului. Zorii
creºtinismului au fost umbriþi de
persecuþiile care au urmat; multã
lume nu a înþeles mesajul lui Hristos
care a fost dat pentru restaurarea
fiinþialã, ontologicã, a lumii. Dupã
istoria pe care o cunoaºtem, Istoria
Bisericeascã, crucile au fost aruncate
alãturi de Golgota, cea a Mântuitorului
ºi  cele ale tâlhari lor împreunã
rãstigniþi cu El. Dupã aceea au venit
atrocitãþile istoriei asupra pãmântului
sfânt când Titus ºi Vespasian, în
secolul I, au dãrâmat Templul din
Ierusalim, au trecut prin sabie aproape
întreaga populaþie, o parte din ei au
fost rãspândiþi în toatã lumea ºi nu a
rãmas piatrã peste piatrã din templul

lui Irod cel Mare care a fost rezidit pe
vremea aceea. Cruci le au fost
aruncate ºi, dupã istorie, ºtim cã în
anul 111 s-a construit un templu
pãgân, ca sã se ºteargã toate urmele
creºt inismului .  A urmat apoi o
perioadã de persecuþii de peste 250
de ani, când creºtinismul a fost oprit
cu sabia. Dar, cu cât sãbiile se înãlþau
ºi cu cât capetele creºtinilor din
catacombe cãdeau martiric, ei bine,
cu atât Cerul se umplea de mucenici,
cu atât mai mulþi deveneau în Ceruri
rugãtori pentru sufletele noastre,
pentru Biserica care se înfiripase în
puterea Duhului Sfânt.

A venit libertatea creºtinilor datã
de Sfântul Constantin cel Mare prin
edictul cunoscut în istorie ca Edictul
de la Milano din 313. Atunci, acest
împãrat care a devenit creºtin datoritã
pioasei sale mame Elena a vãzut pe
norii cerului, la începutul luptei sale
cu Maxenþiu, semnul Fiului Omului,
adicã Sfânta Cruce.

În Evanghelia de astãzi se spune
cã acest semn va apãrea pe norii
cerului ºi cei care se vor recunoaºte
întru dânsul vor fi în mare bucurie la
sfârºitul lumii, la sfârºitul veacurilor.
Iar cei care nu se vor recunoaºte vor
plânge amarnic, ceea ce înseamnã cã
acest semn al Crucii, care a fost
ascuns cândva în pãmânt ºi dupã
aceea a fost gãsit de Sfânta Elena în
t impul acela, a devenit
emblema creºt ini lor de
pretutindeni. ªi de atunci, cu

Sosirea P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

PS Dr. Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului binecuvântând mulþimea adunatã la sfinþirea

bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012
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toate vitregiile istoriei care au
urmat peste veacuri, Crucea a

strãluci t  permanent pe tur lele
bisericilor, a strãjuit casele creºtinilor,
a apãrat piepturile celor care se
botezaserã în numele lui Iisus Hristos,
purtându-o pe mânã sau pe piept,
strãjuieºte rãspântiile drumurilor ºi
capetele mormintelor celor care zac

sub glie ºi au fost înmormântaþi în
nãdejdea învierii veºnice. Semnul
acesta al Crucii a devenit cu adevãrat
simbolul creºtinilor.

Dupã ce a fost gãsitã de cãtre
Sfânta Elena, care a fost primul
arheolog din istorie care a sãpat acolo
unde a fost rãstignit Hristos ºi a gãsit
Crucea cea de viaþã fãcãtoare a
Mântuitorului, ºi dupã ce a vãzut pe un
mort care a înviat la atingerea Crucii
Domnului de el, Sfânta Cruce a fost
înãlþatã de cãtre patriarhul de atunci al
Ierusalimului, Macarie, în vãzul
poporului care a cântat „Doamne
miluieºte“.

De atunci Crucea Domnului a fost
împãrþitã ºi bucãþele din ea sunt în toate
pãrþile lumii creºtine, este cinstitã ºi
adoratã de credincioºi ca fiind Lemnul
purtãtor de viaþã. Ea a devenit Altarul
de Jertfã ale celei mai autentice
dragoste din istorie, dragostea lui
Dumnezeu Care, iubind, a murit pentru
pãcatele noastre, ºtergându-se atunci
zapisul greºelilor noastre, al pãcatelor
din toate timpurile ºi din toate locurile,
al oamenilor care au crezut în
Mântuitorul Iisus Hristos ºi al celor care
se recunosc în semnul identitãþii
noastre creºtine, Sfânta Cruce.

Cine poate sã spunã
acum, fãrã sã mintã, cã

urmeazã lui Hristos
purtând crucea?

Am spus acestea trecând în
florilegiu câteva din istoricitatea Crucii.

Dar Hristos, în
Duminica de dupã
Înãlþarea Sfintei
Cruci, ne îndeamnã
sã luãm ºi noi
crucea ºi sã-L
urmãm. De aceea
Evanghelia de astãzi
de la Marcu zice
aºa: „Cel care
voieºte sã vinã dupã
Mine, sã se lepede
de sine, sã-ºi ia
crucea sa ºi sã-Mi
urmeze Mie“. Iubiþii
mei, cred cã fiecare
dintre frãþiile voastre,
atunci când Dumne-
zeu v-a trimis sau,
mai bine zis, ne-a

trimis în istorie ºi pentru faptul cã am
avut ºansa imensã de a ne fi nãscut
într-un popor emi-
namente creºtin ºi
ortodox în marea lui
majoritate, ei bine, iatã
cã prin pãrinþii noºtri
am luat ºi noi, sau am
ascultat acest cuvânt
evanghelic al Mântu-
itorului, am luat crucea
ºi am urmat lui Hristos.
Acum se pune între-
barea dacã am urmat
sau nu am urmat lui
Hristos, pentru faptul
cã fiecãruia ni s-a pus
o cruce pe umeri când
am apãrut pe fresca
acestei istorii. ªi dacã
am ascultat sfatul
Evangheliei ºi l-am
împlinit, atunci bineîn-
þeles cã ne vom recu-
noaºte în semnul
identitãþ i i  noastre,
Sfânta ºi de viaþã
fãcãtoarea Cruce,
care, cum am spus, a
fost Altarul de Jertfã pe
care S-a rãstignit

Mântuitorul nostru la plinirea vremii. Ei
bine, dacã o purtãm cu demnitate,
înseamnã cã-I urmãm lui Hristos. Cine
poate sã spunã acum, fãrã sã mintã,
cã urmeazã lui Hristos purtând crucea?
Dar putem sã spunem, în acelaºi timp,
cã fiecare din noi – chiar dacã ºtim sau
nu ºtim, suntem conºtienþi sau nu –
avem o cruce de purtat în lumea
aceasta. Cine dintre frãþiile voastre nu
are sau nu a avut o boalã mai grea sau
mai uºoarã, cine nu a avut o povarã în
viaþa sa, cine nu a avut o grijã mare
pentru creºterea copiilor sau, spre
exemplu, a educãrii lor? Cine n-a avut
o grijã pentru un bãtrân sau un bolnav,
cine nu poartã grijã de sãnãtatea sa,
care este perturbatã, uneori, de bolile
acestea care sunt din ce în ce mai
diversificate? Cine nu are o povarã pe
sufletul sãu, pe trupul sãu în viaþa
aceasta? Ei bine, iubiþii mei credincioºi,
acestea sunt crucile pe care ni le-a
aºezat Hristos pe umeri la plinirea
vremii, adicã atunci când vremea pentru
noi s-a plinit ca sã venim conºtient în
lumea aceasta prin pãrinþii noºtri
biologici, dar prin sufletul pe care l-a
dat Dumnezeu în vremea
creaþiei. Deci iatã cã sufletul
nostru dã valoare trupului

Pecetluirea Sfintei Mese,
biserica Rãducanu, Târgu-
Ocna, 16 septembrie 2012

Acoperirea Sfintei Mese,
biserica Rãducanu, Târgu-Ocna,

16 septembrie 2012
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nostru. De aceea, Evanghelia
de astãzi ne îndeamnã sã fim
conºtienþi de valoarea noastrã

în lumea aceasta efemerã. Se întâmplã
însã, datoritã faptului cã noi nu mai
avem conºtiinþa cã purtãm crucile întru
Hristos ºi prin Hristos, în puterea
Duhului Sfânt, sã simþim cum greutãþile
ne apasã ºi pierdem legãtura cu Cerul,
pierdem legãtura verticalitãþii.

Noi mergem, în lumea aceasta,
verticali, drepþi ºi nu ne târâm pe
pãmânt, sau în patru picioare ca
anumite vieþuitoare necuvântãtoare ale
pãmântului. De ce omul este drept?
El a mers drept dintru începuturile
sale. Ignorãm acum istoria evolu-
þionismului, cãci a fost, într-adevãr, o
evoluþie a omului din punct de vedere
spiritual, întrucât, atunci când a cãzut
în pãcat, când s-a îndepãrtat de
Dumnezeu, el a devenit teluric, pã-
mântean, nu mai avea legãtura cu
Cerul, nu se mai joncþiona spiritual cu
Cerul. Chipul lui Dumnezeu era într-însul,
era în noi ºi rãmâne permanent, nu se
ºterge niciodatã. Dar dacã rãmânem
joncþionaþi cu Cerul, atunci avem
conºti inþa cã avem o parte din
dihotomia noastrã care aparþine
Cerului, sufletul, despre care spunea
Mântuitorul cã „ce va da omul în
schimb pentru sufletul sãu?“. Deci,
când rãmânem doar pãmânteni ºi nu
mergem vertical, atunci pierdem
legãtura cu Cerul. Mergem vertical
pentru faptul cã noi nu avem nimic cu
care sã ne asemãnãm aici pe pãmânt.
Omul, în timpul vieþii sale, de-a lungul
veacurilor, ºi-a cãutat totdeauna

asemãnarea ºi n-a gãsit-o între
pãmânteni. De aceea, asemãnarea lui
este în Ceruri, Dumnezeu, Care ne-a
creat dupã chipul ºi asemãnarea Sa.
Iar chipul din noi este icoana hristicã,
chipul lui Dumnezeu pe care l-a sãdit
Acesta, care are niºte atribuþii, are
minte, voinþã, sentiment de libertate.

Sufletul nostru se pregãteºte sã-ºi
caute asemãnarea ºi, dacã nu ºi-a
gãsit-o în lumea aceasta, tinderea lui
este cãtre Ceruri, se îndreaptã cãtre
Chipul lui Dumnezeu-Iubire, cãutându-L.
ªi aceastã mergere începe aici pe
pãmânt când a apãrut pe fresca istoriei
ºi continuã pânã în Împãrãþia lui
Dumnezeu. ªi cum Dumnezeu este
veºnic, mergerea noastrã, zicem noi,
epectaticã, adicã din treaptã în
treaptã, din slavã în slavã, merge, prin

cunoaºtere, cãtre asemãnare cu
Dumnezeu. De aceea, evanghelistul
Ioan, în Evanghelia sa – capitolul al 17-
lea – spune cã: „Viaþa veºnicã este
aceea: Sã Te cunoascã pe Tine,
singurul ºi adevãratul Dumnezeu ºi pe
Iisus Hristos pe Care L-ai trimis“ în
lume la pl inirea vremii. Asta
însemneazã cã noi trebuie sã mergem
totdeauna vertical. A fi om, în limba
greacã, se spune „antropos“, care se
traduce „a privi în sus“, „a privi direct“.
De aceea acum noi privim toþi în sus.

Acum frãþiile voastre vã uitaþi spre
scena aceasta, unde sãvârºim Sfânta
Liturghie, care înseamnã retrãirea vieþii
lui Iisus. Ei bine, feþele noastre se
regãsesc, se odihnesc în celãlalt. Aºa
chipul lui Dumnezeu trebuie sã se
odihneascã în noi, sã-l regãseascã pe
al nostru, sã regãseascã sufletul
nostru care nu face parte din lumea
aceasta. De aceea noi ne recu-
noaºtem, mai întâi, ca persoane
conºtiente de comuniune. Apoi,
împreunã în comuniune comunicând
ºi pãstrând comunitatea, mergem
cãtre asemãnarea cu Dumnezeu,
pentru faptul cã El ne-a chemat pe toþi
purtând crucea pe care trebuie sã o
ducem în perspectiva asemãnãrii, nu
a desfigurãrii fiinþiale, ci a transfigurãrii
fiinþei noastre. Suntem deci oameni,
privim în sus, adicã ne recunoaºtem
chipul în perspectiva asemãnãrii. De
aceea, Sfântul Chiril al Ierusalimului,
în una din catehezele sale, spune cã:
„Voi sunteþi hristoºi!“ Iatã cât dar avem
prin Iisus Hristos, cei care am
luat crucea lui, ce demnitate
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ne conferã Dumnezeu sã fim
hristoºi. „Voi sunteþi hristoºi“,

pentru faptul cã „creºtin“ vine de la
„Crestus“ care înseamnã „Hristos“.
Deci, omul care este cãutãtor al
asemãnãrii cu Dumnezeu mai întâi
merge vert ical,  pentru cã face
joncþiunea între Cer ºi pãmânt:
pãmântul ,  unde zac osemintele
moºilor ºi ale strãmoºilor noºtri care
ne-au lãsat tezaurul spiritual de
credinþã ºi din care decurg atâtea
tradiþii frumoase care împodobesc
Sfânta noastrã Credinþã; ºi Cerul unde
sunt sufletele lor ºi noi mergem
conºtient. Dar „antropos“, omul, trebuie
sã tindã permanent, cum am spus, cãtre
„aghios“, „antropos“  cãtre „aghios“.
„Aghios“ , în limba greacã, înseamnã
„sfânt“, iar tradus cuvânt cu cuvânt, în
limba greacã, „aghios“ înseamnã
„nepãmântean“. Deci, nu este suficient
ca omul sã fie doar „antropos“. Trebuie
sã priveºti în sus, sã fii vertical, sã te
recunoºti întreolaltã cu celãlalt ºi sã tinzi
cãtre Cer. De aceea, Evanghelia de
astãzi spune: „Ce va da omul, în schimb,
pentru sufletul sãu?“, pentru faptul cã
sufletul dã valoare trupului nostru.

„Omul are valoare
de un dolar!“

Trupul nostru n-are mare valoare.
Are valoare simbolicã. Cineva a

analizat biologic materia din care este
alcãtuit trupul. ªi cred cã între frãþiile
voastre sunt ºi unii care cunoaºteþi
anatomie, biologie. ªi omul este o
mânã de pãmânt care nu are multã
valoare. Cineva a fãcut socotealã din
punct de vedere material ºi a zis cã
„omul are valoare de un dolar“. ªi este
evident aceasta, pentru faptul cã 75-
80 % este apã, ceva fosfor se gãseºte
prin creierul nostru sau în mãduvã ºi
în toate celelalte, iar restul, o mânã
de pãmânt din care faci o ceaºcã, nimic
altceva. Deci, un dolar. Atâta valoreazã
omul. Dar Hristos spune: „Ce va da
omul, în schimb, pentru sufletul sãu?“,
cã dacã va câºtiga întreaga bogãþie a
acestei lumi ºi-ºi pierde sufletul sãu,
va pierde tot. Deci, iatã cã noi
transcendem materia prin sufletul
nostru, noi suntem mai scumpi decât
orice bogãþie a acestei lumi. Omul
acela cu „O“ mare pe care-l cãuta
Diogene, cândva, cu lumânarea ºi nu
l-a gãsit. Probabil cã el cãuta pe Fiul
Omului, acel Om în Care te poþi odihni,
în care te poþi recunoaºte. Nu omul
care, de fapt, rãmâne teluric,
pãmântean ºi nu mai recunoaºte pe
celãlalt în perspectiva asemãnãrii,
adicã pe celãlalt care merge pe
aceeaºi cale cu t ine înspre
asemãnarea cu Dumnezeu.

Hristos, când ne cheamã, dându-ne
sfat: „De voieºte cineva…“, nu ne
sileºte. Dumnezeu doar ne sfãtuieºte.

Devreme ce ai voit, ai luat crucea, ei
bine, trebuie sã o duci cu demnitate,
sã o porþi pe cale ºi sã o duci înspre
transfigurare. ªi atunci tânjeºti cãtre
Cel care este în ceruri, din Care
descindem ºi din Care viem ºi suntem
pe acest pãmânt. De aceea este
important sã avem conºtiinþa ostenelii,
a jertfei, sã fim în permanentã stare
de jertfã pentru a continua drumul pe
calea vieþi i ,  în comuniune ºi
comunicare ca acum, mai ales într-o
lume a egoismului pe care o trãim
astãzi, într-o lume în care, cum spune
un filosof din occident, André Malraux:
„Dans l’autre je vois l’enfer“, adicã „În
celãlalt vãd iadul“. Nu, în celãlalt vãd
chipul lui Dumnezeu-iubire.

În orice perioadã a anului când
Sfântul Serafim de Sarov întâlnea în
pãdurile Sarovului pe creºtinii care
veneau la dânsul, îi întâmpina cu
cuvintele: „Hristos a înviat, bucuria
mea!“ Deci Hristos învia de fiecare
datã când întâlnea pe cineva, cum v-am
întâlnit ºi eu astãzi în acest context
sãrbãtoresc ºi vã pot spune ºi eu
„Hristos a înviat, bucuria mea!“, în
sensul cã Hristos învie în fiecare dintre
noi ºi ne adunãm în comuniune,
odihnindu-ne în persoana celuilalt,
ajutându-l pe celãlalt . ªi celãlalt
purtând crucea pe care o ia celãlalt
devine un Simon din Cirene
care încearcã sã ducã crucea
mai departe, împreunã în
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comuniune pe drumul ornat
de semne ale dragostei de
Dumnezeu, ca semnele de

circulaþ ie, cãtre Împãrãþ ia lui
Dumnezeu.

Trebuie sã trãim comuniunea ºi,
dacã cineva a cãzut între tâlhari,
celãlalt devine un samaritean care ne
ajutã sã ne ridicãm sau sã ne ducem
la o casã de vindecare ºi, mai ales
din punct de vedere spiritual, trebuie
sã ne ajutãm sã ajungem la aceastã
poartã a Cerului, la Bisericã, acest loc
de întâlnire cu Dumnezeu. Drumul
cãtre Dumnezeu nu este decât prin
celãlalt, cu celãlalt, prin Biserica lui
Hristos, în puterea Duhului Sfânt ºi
atunci Dumnezeu Se va recunoaºte
în noi ºi în faptele pe care le-am fãcut
spre slava Sa.

Sã purtãm cu demnitate
crucea cãtre Împãrãþia

lui Dumnezeu!

Trebuie sã luãm astãzi, în aceastã
Duminicã închinatã Sfintei Cruci,
imaginea de pe Golgota a Mântuitorului
nostru Iisus Hristos când, batjocorit ºi
osândit la moarte, condamnat de cãtre
conaþionalii Sãi, obosit cu firea umanã,
cãdea sub Cruce, iar soldaþii romani Îl
sileau, pentru faptul cã ei nu ºtiau ce
fac – ei pregãteau Jertfa supremã atunci.

Dar aceasta n-o înþelegeau ei la vremea
respectivã, poate au înþeles-o mai târziu.

Sfântul Luca spune cã atunci
când Iisus mergea pe Golgota soldaþii
au silit pe Simon din Cirene, tatãl lui
Alexandru ºi al lui Ruf, care venea de
la þarinã, sã ducã crucea lui Iisus. Ce
înþelegem din aceasta? Imaginaþi-vã
frãþiile voastre care sunteþi angajaþi în
diferite corvezi din lumea aceasta
când, dupã o zi de trudã, de muncã,
cineva urcã, spre exemplu, pe Mãgura
Ocnei cãtre mãnãstirea de acolo de
sus ºi dacã, ºtiu eu, primarul sau
miliþianul sã zicem, cu cuvintele de
altãdatã, îþi pune o cruce pe spate ºi
te sileºte pe tine, tu care vii de la
treabã, îþi convine? Nu începi sã
cârteºti, sã bombãneºti: „De ce mã-
mpovãrezi cu crucea aceasta?“ Aºa
ºi Simon de altãdatã. El venea de la
þarina sa, ceea ce însemneazã cã nu
era o ficþiune, ci era un om real.
Evanghelia vine cu detalii: era tatãl lui
Alexandru ºi-al lui Ruf, era cineva din
lumea aceasta, nu un înger. ªi l-au
silit, nu l-au rugat frumos. ªi ce
însemneazã cã „venea de la þarina sa“?
Venea de la corvoada sa.

Se pune întrebarea: Acela era
drumul care trebuia sã fie parcurs în
viaþã? Acela era drumul lui? Cã ºi noi,
dacã ne cheamã Biserica, spunem
cã: „N-am timp! Nu, am alte corvezi,
am altceva de împlinit.“ Ei bine,
drumul nu este altul decât al Crucii.

Hristos nu ne-a indicat alt drum, unul
comod, nu ne-a indicat sã urcãm
decât cu crucea în spate pe Golgota.
Deci, drumul vieþii este un urcuº. Hai
sã-l urcãm ºi atunci, bineînþeles, ne
vom aminti cã de fapt Dumnezeu ne-a
dat crucea. ªi aceea era crucea lui
Simon, adicã crucea mea, a ta, pe
care trebuie sã o purtãm cu
demnitate cãtre Împãrãþ ia lui
Dumnezeu. ªi indiferent cã suntem
angajaþi în viaþa aceasta la diferite
treburi, fiecare dupã responsabilitãþile
sale, trebuie sã avem conºtiinþa cã
facem orice lucrare a noastrã cu
dragoste, ca pentru Hristos.

Dacã lucrarea noastrã este
pozitivã ºi noi o facem cu dragoste,
bineînþeles cã ea devine o Liturghie ºi
Hristos Se recunoaºte în ea. ªi de
aceea, zic eu, orice întreprindeþi sã
faceþi ca pentru Dumnezeu ºi cu
Dumnezeu ºi atunci calea noastrã
este calea Golgotei, calea Crucii. Nu
þarina ta sau viaþa ta pe care o trãieºti
în mod egoist, ci aceea care este
indicatã de Hristos, purtând crucea cu
demnitate cãtre Împãrãþia lui Dumne-
zeu. ªi atunci El Se va recunoaºte
când ne vom întâlni pe Golgota, Se
va ridica Soarele Învierii ºi lumina
Acelui Soare se va recunoaºte în noi
ºi-n faptele pe care le facem spre
slava Lui.

Aºa sã ne-ajute Dumnezeu! AMIN!
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aceastã parohie, de momentul deosebit
care va avea loc mâine ºi anume
resfinþirea acestei biserici, a acestei
foste mãnãstiri Rãducanu care, dupã
mulþi ani de ostenealã, de ºantier, de
lucrãri, s-a înnoit ºi iatã este
înfrumuseþatã ca un chivot preafrumos
care se dãruieºte Mântuitorului
Hristos. Aceastã bisericã aºteaptã,
aºadar mâine, prin rugãciunea ºi prin
binecuvântarea Episcopului, darul sau
darurile cele bogate ale Duhului Sfânt.
Biserica aceasta ca ºi toate bisericile,
reprezintã locul mântuirii noastre.

Îmi amintesc de o carte care s-a
scris cu ani în urmã ºi care a fost
tradusã ºi în româneºte, intitulatã
„Parohia, locul unde ne mântuim“.
Fiecare bisericã reprezintã pentru noi,
atât pentru slujitorii Sfântului Altar cât
ºi pentru cei care cu evlavie ºi smerenie
trec pragul unei biserici, locul întâlnirii
cu Dumnezeu. ªi Pãrinþii Bisericii
vorbeau aºa de frumos despre aceastã
întâlnire cu Dumnezeu care trebuie sã
aibã loc permanent. Un om care nu
merge la bisericã nu doreºte de fapt
comuniunea cu Dumnezeu. Iar un mare
teolog al veacului XX spunea cã cei
care nu stau acum în Bisericã, în
aceastã lume, nu vor putea sta dincolo
în Împãrãþia lui Dumnezeu.

Biserica reprezintã, aºadar,
antecamera sau pridvorul Împãrãþiei
Cerurilor. De aceea, inspiraþi de Duhul
Sfânt, imnografii au vorbit despre acest
mare adevãr atunci când au spus cã:
„În biserica slavei Tale stând, în cer mi
se pare a fi, Nãscãtoare de Dumnezeu!“

Cei care vin la bisericã doresc aºadar
sã fie mai aproape de Mântuitorul Hristos
pentru cã rugãciunea din bisericã,
rugãciunea din comunitate, rugãciunea în
comuniune cu alþii este bine primitã
înaintea lui Dumnezeu. Unde vor fi doi
sau trei adunaþi în numele Meu ºi Eu voi
fi în mijlocul lor. Oricât de mult ne-am
ruga, oricât de mult ne-am pleca
genunchii în locuinþa noastrã, rugãciunea
nu are aceeaºi putere ca în bisericã. ªi
dacã vã amintiþi, cu puþin timp înainte de

sfintele Sale pãtimiri, Mântuitorul Hristos
atunci când a instituit Sfânta Euharistie
le-a spus ucenicilor: Ori de câte ori veþi
mânca din aceastã pâine ºi din acest potir,
moartea Domnului vestiþi ºi Învierea veþi
mãrturisi pânã când Eu voi veni! Ori de
câte ori venim la bisericã ºi ne pregãtim
pentru a ne împãrtãºi din trupul ºi sângele
Mântuitorului, noi de fapt primim aceastã
poruncã a lui Dumnezeu care ne-a lãsat-o
nouã oamenilor, tuturor celor care, peste
veacuri, aveau sã creadã în el.

De aceea Biserica îi primeºte pe toþi
ºi pe cei mai evlavioºi, pe cei care vin cu
toatã inima, ºi pe cei care vin în grabã ºi
pe cei care de multe ori uitã poate sã vinã
o viaþã întreagã la bisericã. Biserica îi
primeºte ºi-i aºteaptã pânã-n ultimul
moment al vieþii lor. De aceea Pãrinþii
Bisericii spuneau cã Biserica nu este
tribunal, ea nu judecã pe nimeni, Biserica
este un spital sau un loc unde oamenii
bolnavi sufleteºte se pot vindeca, dacã ei
cautã aceastã vindecare. De aceea rolul
unei biserici, aºa cum este ºi aceastã
frumoasã ctitorie a fostei mãnãstiri
Rãducanu din acest loc, ne aºteaptã
permanent cu braþele deschise ºi adeseori
Biserica lãcrimeazã în mod tainic atunci
când fiii ei uitã sã-i tragã pragul. Dar
Biserica, asemenea pãrintelui celui bun,
rãmâne cu braþele îndelung deschise
aºteptându-ne pe toþi la pocãinþã pentru
cã biserica este în primul rând un, un loc
de pocãinþã, un loc unde dobândim
iertarea pãcatelor, cel mai important lucru,
iertarea pãcatelor. ªi cine oare dintre
oameni nu are nevoie de aceastã iertare
pe care Dumnezeu o acordã prin sfinþiþii
ei slujitori tocmai în acest loc care este
Biserica?

Întru aºteptarea revãrsãrii darului
Duhului Sfânt peste acest locaº care a
fost înnoit ºi care aratã asemenea unei
ctitorii de la Athos, dupã modelul cãreia
poate într-un fel a fost ºi înfrumuseþat
cândva, atunci când era metoc al
mãnãstirii de la Athos, Iviru, biserica ne
aºteaptã permanent sã-i trecem pragul,
mai ales acum când este frumos
împodobitã asemenea unei cãmãri unde
sufletul se poate preschimba, unde sufletul

se poate curãþi, unde sufletul se poate
înãlþa din cele trecãtoare, din cele care
þin de þãrâna de care ne leagã atâtea
lucruri pe fiecare dintre noi.

Am venit aici cu bucurie alãturi de
pãrinþii din zonã pentru a sluji împreunã
cu pãrintele dumneavoastrã paroh cãruia
îi mulþumim pentru invitaþie. ªi-mi
amintesc întotdeauna cu bucurie cã-n
urmã cu 30 de ani am pornit împreunã
pe drumul acesta al cunoaºterii ºi al
apropierii de Dumnezeu, iar în toatã
aceastã perioadã pãrintele dumnea-
voastrã paroh, fostul meu coleg de
seminar pãrintele Vasile Panþîru, a arãtat
întotdeauna cã are aceastã chemare sau
vocaþie de a deveni apostol care ar putea
aduce oamenii în Împãrãþia lui
Dumnezeu, un pescar de oameni sau un
om care sã aibã rãbdarea necesarã
pentru a-i ajuta ºi pe alþii sã ajungã pe
drumul ce duce cãtre Împãrãþia Cerurilor.
Aºadar pentru aceastã bucurie ºi
aºteptare, cu rugãciunea pe care am
sãvârºit-o în aceastã searã, aºteptãm ziua
de mâine atunci când la primele ore ale
dimineþii, Preasfinþitul Ioachim Bãcãua-
nul, Episcop-Vicar al Arhipiscopiei
Romanului ºi Bacãului va sãvârºi, alãturi
de un sobor de preoþi ºi diaconi, resfinþirea
acestei bisericii. Sã o rugãm pe cea care
este mai înaltã decât Cerurile ºi mai
curatã decât strãlucirile soarelui, pe
Fecioara care este îmbrãcatã în luminã,
care este ocrotitoarea acestui Sfânt
Locaº, sã ne ajute sã fim mai aproape
de Biserica Fiului ei, s-o iubim mai mult,
s-o cercetãm mai mult, s-ascultãm mai
mult poveþele Bisericii în orice loc s-ar
afla ea. Amin.

Biserica este un „spital“
(urmare din p. 1) Arhim. Timotei Aioanei
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Biserica, loc desãvârºit al pocãinþei*
Arhim. Timotei AIOANEI

* Cuvânt rostit de P. Cuv. Arhim. Timotei Aioanei, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale din Bucureºti ºi exarh
cultural al Arhiepiscopiei Bucureºtilor, la încheierea Sfintei Liturghii oficiatã cu ocazia sfinþirii bisericii Rãducanu

din Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

Preasfinþia Voastrã, preacuvioºi ºi
preacucernici pãrinþi, preacucernice
pãrinte paroh, dreptmãritori creºtini, voi
face ascultare faþã de Preasfinþitul Episcop
Ioachim Bãcãuanul ºi am sã vã spun
câteva lucruri, câteva cuvinte care
constituie de fapt mãrturisirea bucuriei
mele alãturi de a celorlalþi participanþi la
aceastã mare sãrbãtoare a parohiei
Rãducanu, a þinutului în care ne aflãm ºi
de ce nu a Bisericii întregi. Dupã cum aþi
ascultat în cuvântul de învãþãturã pe care
Preasfinþitul l-a rostit îndatã dupã citirea
pericopei evanghelice, am aflat cã fiecare
dintre noi trebuie sã-ºi poarte crucea,
crucea suferinþei, crucea încercãrilor,
crucea trecerii prin efemeritate pentru a
ajunge la veºnicie. ªi Evanghelia pe care
am ascultat-o astãzi s-a îmbinat cu un
cuvânt foarte frumos pe care vreau sã vi-l
reamintesc, anume acela cã unii din cei
care stau aici nu vor gusta moarte pânã
când nu vor vedea Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Mãrturisesc ºi eu împreunã cu acest
cuvânt al Evangheliei de astãzi cã sunt
unii din cei care stau aici care nu vor gusta
moarte, pentru cã noi nu am fost creaþi
pentru moarte, ci pentru înviere, pentru
veºnicie. Noi am fost creaþi cu un scop ºi
anume acela de a ne asemãna cu
Dumnezeu ºi de a fi aproape de El, chiar
dacã uneori drumurile noastre, din diferite
motive, nu merg pe calea pe care ne-a
arãtat-o Cel care este calea, adevãrul ºi
viaþa. Dar Biserica, ca instituþie divino-
umanã, tocmai acest lucru ni-l reaminteºte
mereu cã noi suntem chemaþi pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi nu pentru
þãrânã. ªi tocmai acesta este scopul
Bisericii ca loc desãvârºit al pocãinþei de
a ne aduce aminte cã toþi avem nevoie de
îndreptare, de pocãinþã ºi de întoarcere la
Dumnezeu.

Dacã aþi ascultat cu atenþie
Evangheliile care s-au citit atunci când
Preasfinþitul, împreunã cu soborul de
slujitori, a înconjurat Biserica, într-una din
Evanghelii a fost reliefatã mãrturisirea lui
Petru, de fapt mãrturisirea pe care

Mântuitorul i-a fãcut-o dupã ce Petru a
mãrturisit, zicând cã „tu eºti Petru ºi pe
aceastã piatrã voi zidi Biserica Mea ºi
porþile iadului nu o vor birui“. Aceastã
Bisericã pe care EL a zidit-o, Cel care
ºade la cârma Bisericii, Mântuitorul
Hristos, nu poate fi biruitã pânã la sfârºitul

veacurilor. Un strãlucit profesor de
Teologie din veacul al XX-lea, Teodor N.
Popescu, vorbea într-una din scrierile sale
cã de la Nero la Stalin Biserica a avut
numai duºmani. Desigur, nu Stalin a fost
ultimul duºman al Bisericii, dar niciunul
dintre aceºti duºmani, nici împãraþii
persecutori, nici cei care au luptat
împotriva icoanelor, nici reformatorii,nici
Revoluþia Francezã, nici cei care au crezut
cã vor putea îngenunchea Biserica în
Rusia cea altãdatã Pravoslavnicã n-au
reuºit s-o doboare, pentru cã nu puteau
lupta împotriva Celui care ºedea ºi Celui
care ºade la cârma Bisericii. De aceea,
Biserica ne aminteºte fiecãruia cã noi
avem o menire înaltã, cã noi trebuie sã
urmãm întotdeauna învãþãturile
Mântuitorului ºi trebuie sã-L cãutãm pe
El mai ales în Bisericã. Oricât de mult
ne-am ruga acasã sau în alt loc,
rugãciunea nu este la fel de puternicã ºi
la fel de bine-primitã aºa cum este în

bisericã. Pentru cã aici este în
comuniune, dupã cum Mântuitorul ne-a
îndemnat spunând cã acolo unde sunt
doi sau trei adunaþi în numele Meu ºi Eu
sunt în mijlocul lor.

Un teolog al veacului trecut spunea
cã Biserica este antecamera Împãrãþiei

Cerurilor. Cine nu stã acum în Bisericã
nu va putea sta nici dincolo în Împãrãþia
lui Dumnezeu. Cine nu iubeºte acum
Biserica ºi cine nu-i trece permanent
pragul – de aceea poruncile Bisericii ne
amintesc cã trebuie sã participãm mãcar
o datã la trei sãptãmâni, dacã nu mai
des la Sfânta Liturghie – se desparte de
Domnul ºi rãmâne departe de
binecuvântarea Domnului Iisus Hristos.
Biserica îi aºteaptã pe fiecare cu
îndelungã rãbdare ºi cu multã iubire, aºa
cum pãrintele aºteaptã pe fiul plecat
departe, în lume. Biserica nu judecã pe
nimeni. Biserica nu este tribunal. Spunea
un pãrinte al Bisericii cã Biserica este
loc de vindecare! Biserica ne ajutã pe toþi
sã ne întoarcem la Dumnezeu, oricât de
mult am fi greºit ºi oricât de mult ne-am
fi depãrtat de El ºi de Biserica Lui. De
aceea, sfinþirea unei biserici este un

(continuare în p. 13)

Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiatã la sfinþirea bisericii
Rãducanu, din Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Nãscut în oraºul Galaþi la 28
noiembrie 1863, Eremia Grigorescu s-a
ridicat din mijlocul acelui nesecat izvor
de energii creatoare care este poporul
român. Fiu de învãþãtori, dupã ce a
terminat primele patru clase în oraºul
natal, a plecat la Iaºi, unde, cu economiile
agonisite din meditaþiile date unor elevi,
a susþinut examenul pentru admiterea la
Liceul Naþional, cunoscut ºi sub
denumirea de „Academia Mihãileanã“.
Reuºind printre primii la concurs a fost
bursier ºi timp de patru ani a acumulat
bogate cunoºtinþe pe care, mare nostru
istoric A. D. Xenopol, cu ocazia
examenului de bacalaureat, le-a apreciat
cu o deosebitã cãldurã.

Dupã absolvirea liceului, Eremia
Grigorescu s-a înscris la Facultatea de
Medicinã a Universitãþii din Iaºi, pe care
a frecventat-o timp de doi ani. În toamna
anului 1882, în sufletul tânãrului student
s-a dat o luptã lãuntricã, în urma cãreia,
aºa cum îi scria A. D. Xenopol lui Nicolae
Iorga: „Medicina a pierdut un element
de valoare, în schimb Armata Românã,
întregul popor, a câºtigat un eminent
comandant de oºti“.

Într-adevãr,  în toamna aceluiaºi an
s-a produs o cotiturã hotãrâtoare în viaþa
tânãrului student. Drumul ales avea sã-l
ducã însã spre culmile gloriei militare.
Abandonând medicina, Eremia
Grigorescu a îmbrãþiºat meseria
armelor. Pentru a înþelege hotãrârea
luatã trebuie subliniat cã în anii copilãriei,
acasã ºi la ºcoalã, Eremia Grigorescu
fusese educat în spiritul dragostei pentru
oºtirea românã. Avea doar 14 ani când
poporul nostru trãia entuziasmul
victoriilor repurtate de dorobanþii români
la Griviþa ºi la Plevna, la Smârdan ºi la
Vidin. La liceul Naþional din Iaºi recitase
cu multã înflãcãrare poeziile bardului de
la Mirceºti – „Peneº Curcanul“ ºi
„Sergentul“. Gândul de a deveni ofiþer
avea sã punã stãpânire pe întreaga sa
fiinþã ceva mai târziu. În primii ani de
studenþie s-a oferit sã mediteze pe eleva
Aneta Lipan, fiica colonelului Lipan, fost
comandant de batalion pe timpul luptelor
de la Plevna. În casa acestuia, cu pereþii

Generalul Eremia Grigorescu
încãrcaþi de tablouri ce oglindeau scene
de luptã, cu panoplii ºi arme de tot felul,
discuþiile la care a luat adesea parte ºi
studentul de la medicinã, Eremia
Grigorescu, au avut un pitoresc aparte.

În cercul celor trei fraþi, Constantin,
Gheorghe ºi Petre Lipan, toþi ofiþerii
activi ºi foºti luptãtori pentru cucerirea
Independenþei, au fost evocate
numeroase ºi frumoase episoade de
luptã. Povestite cu mult patos
moldovenesc, acestea l-au fascinat pe
Eremia Grigorescu atât de mult, încât,
încetul cu încetul, în el crescu dorinþa
de a se face ofiþer. În anul 1882 s-a
înscris la concursul pentru obþinerea
unei burse la ªcoala Militarã din
Bucureºti, denumitã mai târziu ªcoala
de Ofiþeri de Artilerie, Geniu ºi Marinã.
La probele scrise li s-a dat
concurenþilor o problemã de geometrie
deosebit de complexã. Un singur
candidat a rezolvat-o bine ºi complet,
acesta fiind Eremia Grigorescu. În anul
1884 a fost avansat în gradul de
sublocotenent ºi dupã un stagiu de un
an la Regimentul 2 Artilerie în funcþia
de comandant de pluton, a fost trimis
sã urmeze ªcoala de Aplicaþie de
Artilerie ºi Geniu, în Franþa, unde a
frecventat în anii 1887-1889 ºi
Facultatea de Matematicã de la
Sorbona, efectuând în paralel ºi un
stagiu de perfecþionare în arma artileriei
ºi în probleme de administraþie militarã,
pe lângã Ministerul de Rãzboi francez.

În aceºti doi ani de studii temeinice
în capitala Franþei, tânãrul ofiþer român a
fost ataºat pe lângã Comitatul „St.
Thomas d’Aquin“ al artileriei franceze,
care era echivalent cu Centrul de
Instrucþie al Artileriei Franceze. Reîntors
în þarã, s-a dovedit un desãvârºit
comandant de subunitate în Regimentele
2, 6, 10, 11 ºi 9 Artilerie, în care a fost
succesiv încadrat. Cu mare uºurinþã ºi
putere de înþelegere, a pãtruns tot mai
profund în miezul preocupãrilor ofiþerilor,
în vederea ridicãrii nivelului de instruire
a militarilor chemaþi sã-ºi facã armata în
unitãþile de artilerie, pentru cunoaºterea
în cele mai bune condiþii a materialului

artileristic din dotare – tunuri, obuziere,
mortiere, aparaturã de observare ºi de
tragere –, precum ºi pentru creºterea
posibilitãþilor de deschidere a focului cu
bateria ºi chiar cu întregul divizion de
artilerie. Promovat în funcþia de
comandant de baterie la Regimentul 2
Artilerie, de pe Calea Plevnei la
Malmaison, a predat în acelaºi timp,
cursul de algebrã superioarã elevilor
ªcolii Militare de Ofiþeri de Artilerie,
instituþie care-ºi avea localul pe Calea
Griviþei, lângã Spitalul „Carol Davilla“ de
astãzi.

Tot în aceastã perioadã, a debutat
ca publicist, elaborând mai întâi, pe baza
unor studii aprofundate, lucrarea cu
caracter teoretic „Calculul probabi-
litãþilor cu aplicare la gurile de foc
de artilerie“ . Prin activitatea
multilateralã depusã încã din primii ani
ai carierei sale, Eremia Grigorescu a
dobândit o meritorie reputaþie în rândurile
ofiþerilor din garnizoana Bucureºti.
Temeinicia cunoºtinþelor sale de
specialitate au determinat organele de
conducere ale armatei sã-l consulte în
unele domenii privind: verificarea
calculelor referitoare la proiectele
întocmite pentru construirea unui
apreciabil numãr de forturi pe linia de
centurã a oraºului Bucureºti, înlocuirea
vechilor puºti din dotarea trupelor cu o
armã mai modernã, fabricatã la uzinele
de armament „Steyer“ din Austria,
precum în ºi alte asemenea probleme
privind înzestrarea unitãþilor de artilerie
cu tunuri de câmp. La 30 august 1892,
pe când se afla încadrat la Regimentul
1 Artilerie, a fost înaintat în gradul de
cãpitan, iar doi ani mai târziu, i s-a
încredinþat misiunea sã recepþioneze
pulberea fãrã fum achiziþionatã de
Ministerul de Rãzboi pentru Pirotehnia
Armatei, de la cunoscutele uzine
germane „Troisdorf“. Dornic sã-ºi
îmbunãtãþeascã continuu cunoºtinþele
tehnice, a studiat ºi a înþeles procesul
de fabricare a pulberii fãrã fum.

Pentru a nu mai fi tributari
þãrilor occidentale ºi din acest
punct de vedere, conducerea
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ministerului a hotãrât înfiinþarea
Pulberãriei Armatei de la
Dudeºti. Imediat dupã

inaugurarea acesteia, Eremia Grigorescu
a îndeplinit timp de trei ani (1896-1899)
funcþia de subdirector ºi încã patru ani
(1899-1903) funcþia de director al
Pulberãriei Armatei. În toþi aceºti ani, a
avut o mare contribuþie în organizarea
procesului de fabricaþie, iar în lipsa unui
chimist specializat în analiza pulberilor
fabricate, toate experienþele  de laborator
au fost fãcute de el personal.  În anul 1899,
în calitate de director al Pulberãriei
Armatei, maiorul Eremia Grigorescu
(avansat la 24 aprilie 1899) a fost trimis în
Germania la Fabrica de explozivi „Dürer“
– pentru supravegherea procesului de
fabricare ºi apoi pentru recepþionarea unor
importante cantitãþi de explozivi ce era
necesarã armatei noastre –, precum ºi la
uzinele „Krupp“ pentru recepþionarea
obuzierelor cu care urmau sã fie înzestrate
unitãþile noastre de artilerie.

Din analiza cu atenþie a numeroaselor
rapoarte trimise în þarã, în perioada
exercitãrii acestei importante misiuni,
reiese lupta dusã fãrã menajamente
împotriva fabricanþilor strãini care, pe de
o parte, cãutau uneori sã livreze României
unele materiale învechite – explozivi cu
termene de folosinþã la limitã sau chiar
depãºite, obuziere cu unele defecte de
fabricaþie sau neconforme cu caietele de
sarcini etc. –, precum ºi împotriva unor
cercuri guvernante ale vremii, care,
dornice de afaceri rentabile, ofereau
preþuri de achiziþie mai mari decât alte þãri
importatoare de armament ºi muniþie. Din
acest punct de vedere, specialistul nr. 1 al
armatei noastre a constituit un exemplu
de corectitudine ºi probitate pentru toþi
tehnicienii ºi recepþionerii militari ºi civili
însãrcinaþi de Ministerul de Rãzboi al
României cu executarea unor astfel de
misiuni. Pentru ca cititorii sã poatã avea o
imagine clarã asupra profilului moral al lui
Eremia Grigorescu, precum ºi asupra
personalitãþii ºi caracterului sãu
intransigent, amintim cã în anii 1901-1902,
Austria, ca sã-ºi poatã plasa unele produse
realizate în fabricile sale de pulberi ºi
explozivi, a fãcut României o suitã întreagã
de greutãþi în realizarea transportãrii
fulmicotonului achiziþionat din Germania.
Din considerente mai mult de ordin politic,
þara noastrã a fost nevoitã sã facã o

importantã comandã de fulmicoton ºi în
Austria. Pentru recepþionarea întregului lot
de fulmicoton cumpãrat din aceastã þarã,
a fost trimit tot maiorul Eremia Grigorescu.
Ajuns la Viena, s-a deplasat imediat la
fabrica furnizoare, „Blumau“. Directorul
fabricii ºi laboranþii acesteia au crezut cã
tânãrul ofiþer va fi un simplu spectator, care
urma sã asiste la problele de laborator
executate de chimiºtii fabricii. Spre marea
lor surprindere, aceºtia l-au vãzut pe maiorul
Eremia Grigorescu dezbrãcându-ºi tunica
cu fireturi negre de artilerist ºi, în locul ei,
îmbrãcând un halat, dupã care, cu caietul
de sarcini în faþã, a trecut la executarea
probelor chimice de rigoare. Dupã
terminarea tuturor operaþiunilor de
laborator, a consemnat, în prezenþa
directorului ºi a laboranþilor, rezultatele
obþinute ºi observaþiile personale în
procesul-verbal de recepþie, aºa cum nu
prea fãcuserã alþi recepþioneri, indiferent
de þara importatoare. Stupefacþia celor
prezenþi a fost neînchipuit de mare, când
maiorul Eremia Grigorescu a concluzionat
cã fulmicotonul expertizat nu îndeplineºte
condiþiile prevãzute în contractul de livrãri
ºi, ca atare, va fi refuzat. Dupã lecþia de
corectitudine servitã cu modestie de ofiþerul
român, directorul fabricii ºi ºeful
laboratorului au încercat sã-i explice
maiorului Eremia Grigorescu cã pot fi
„recunoscãtori“ dacã acesta va reveni
asupra concluziilor din documentul amintit,
solicitându-i, chiar în schimbul unei
importante sume de bani, sã le încredinþeze
secretul procesului de fabricare a
explozivilor de la Pulberãria Armatei
Române din Bucureºti. Indignat peste
mãsurã, atât de oferta fãcutã, cât ºi pentru
datele solicitate, maiorul Eremia Grigorescu
a pãrãsit imediat Viena. Cum a sosit la
Bucureºti, a înaintat ministrului de rãzboi
un raport detaliat, ecoul acestui document
fãcându-se auzit ºi în guvernul român,
atitudinea demnã a ofiþerului fiind unanim
apreciatã, cu excepþia unui singur personaj
binecunoscut în istoria politicã a þãrii.
Acesta era primul-ministru de atunci al
României, Dimitrie Sturza, care,
chemându-l pe maiorul Eremia Grigorescu,
i-a spus, conform celor afirmate de un fost
camarad al ofiþerului: „Nu se poate,
maiorule! Trebuie sã primeºti
fulmicotonul! Nu înþelegi cã este în joc
ºi o chestiune diplomaticã?“. Maiorul
Eremia Grigorescu a înþeles acest lucru

cu siguranþã, dar conºtiinþa sa a fost mai
presus de normele oscilante ale diplomaþiei
ºi, în consecinþã, i-a replicat primului-
ministru: „Mã iertaþi, domnule! Eu nu
cunosc diplomaþia, eu am învãþat
matematicile ºi nu cunosc decât calea
cifrelor“ . Rãspunsul l-a nemulþumit
profund pe Dimitrie Sturza, iar funcþia i-a
permis sã dispunã ca ministrul de rãzboi
sã trimitã la firma „Blumau“ din Austria
un alt ofiþer care a achiziþionat fulmicotonul.
Acesta a ajuns la Pulberãria Armatei din
Dudeºti, unde director era maiorul Eremia
Grigorescu, care a refuzat sã-l primeascã
pentru a fi introdus în procesul de fabricare
a muniþiei. Conducerea Ministerului de
Rãzboi, din dorinþa de a stinge acest lucru,
l-a mutat pe maiorul Eremia Grigorescu
la Regimentul 9 Artilerie din Craiova.

Noul director al Pulberãriei Armatei
a trecut la fabricarea pulberii cu
fulmicotonul adus din Austria, iar
rezultatele negative au început sã se vadã
în procesul de instruire a militarilor la
poligoanele de tragere. Cartuºele umplute
cu aceastã pulbere care avea concentraþia
de fulmicoton mult mai mare decât cea
necesarã (lucru, de altfel, constatat de
maiorul Eremia Grigorescu) au dus la
decalibrarea þevilor ºi, în multe situaþii, chiar
la plesnirea acestora, producând
accidente la trageri. Neîncrederea în
armamentul din dotare, începând sã se
lãrgeascã simþitor în rândurile militarilor
armatei noastre, l-a determinat, în cele din
urmã, pe ministrul de rãzboi sã ordone o
anchetã. Consecinþa a fãcut ca aceasta
sã fie întreprinsã chiar de maiorul Eremia
Grigorescu, recunoscut ca unul dintre
specialiºtii de bazã ai ministerului.
Rezultatele anchetei au evidenþiat
temeinicia argumentelor aduse verbal ºi
în scris de maiorul Eremia Grigorescu cu
ocazia recepþiei fulmicotonului la firma
„Blumau“, motiv pentru care s-a ordonat
sistarea fabricãrii pulberii cu produsul
importat. La numai câteva zile, Eremia
Grigorescu a fost înaintat în gradul de
locotenent-colonel, readus la Bucureºti ºi
numit în funcþia de director al artileriei în
Ministerul de Rãzboi. Cazul relatat succint
în aceste rânduri a ajuns, în acei ani, de
notorietate publicã. În acest sens, mai
relevãm cã,  într-una din ºedinþele
Parlamentului României, unul
dintre deputaþi a adresat guver-
nului urmãtoarea interpelare:
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„Un decret apãrut în
Monitorul oficial autoriza pe

colonelul care primise furnitura
austriacã (fulmicotonul, n.ns.) sã
poarte decoraþiunea „Frantz Joseph“,
ce i se acordase cu acea ocazie, însã
îmi permit sã întreb guvernul român,
ce decoraþie românã s-a dat maiorului
Grigorescu care refuzase furnitura?“.

În noua funcþie, în care fusese mutat,
a fost trimis de nenumãrate ori, în interes
de serviciu, peste hotare – în Germania,
Anglia, Rusia –, participând ca observator
al Armatei Române, la marile manevre
efectuate în diferite zone ale continentului
de cãtre armate strãine sau fiind invitat
sã viziteze o serie de unitãþi militare.
Rapoartele întocmite ºi înaintate Marelui
Cartier General român, la înapoierea în

þarã, se remarcã prin bogãþia de date
furnizate ºi prin profunzimea observaþiilor,
în vederea revigorãrii procesului de
instruire în cadrul armatei noastre, dotãrii
cu tehnicã de luptã, a evoluþiei rapide a
unor arme, în special a artileriei, care
începuse sã se diversifice ca întrebuinþare
pe câmpul de luptã. În anul 1902,
locotenent-colonelul Eremia Grigorescu
a publicat o nouã lucrare, care a folosit
ofiþerilor de infanterie ºi cavalerie, prin
noþiunile utile de balisticã ºi datele
referitoare la caracteristicile unei noi
arme intrate în dotare, lucrarea
intitulându-se: „Studiul balistic al armei
Manlicher, model 1893“. În anii care
au urmat ai primului deceniu din secolul
XX, locotenent-colonelul Eremia
Grigorescu a fost numit pe rând:

Socrii mei, Grigore ºi Ileana
Mocanu, din Vâlcele, Târgu-Ocna, au fost
modele în privinþa convieþuirii cu toþi cei
veniþi în familie ca gineri ºi nurori, parteneri
de viaþã ai celor ºapte copii ai lor.

Era în vara anului 1951 când eu am
absolvit liceul în oraºul Dorohoi, judeþul
Botoºani. Eram o fatã de la þarã,
provenitã din familia lui Theodor ºi
Paraschiva Mocanu, decedaþi în 1945,
respectiv 1953, familie care a plãtit
scump în timpul rãzboaielor mondiale:
tatãl rãnit la Mãrãºeºti în Primul
Rãzboi Mondial, un frate cãzut
în al Doilea Rãzboi Mondial, iar
altul prizonier în URSS în
acelaºi rãzboi. Dupã cum am
menþionat la începutul acestui
articol, în 1951 am plecat din
mica mea familie, care a mai
rãmas dupã rãzboi, sã lupt cu
viaþa. Am plecat de lângã
singura mea sorã, care ºi-a
sacrificat mulþi ani din viaþã,
pentru a-mi da mie o educaþie.

La facultate l-am întâlnit pe soþul
meu, Iancu Mocanu, unul din fiii familiei
Grigore ºi Ileana Mocanu din Vâlcele,
Târgu-Ocna, despre care am amintit în
introducere. Scriu aceste rânduri pentru
a face cunoscut faptul cã existã ºi
destine în care oamenii se pot iubi ºi
respecta chiar dacã sunt din medii
diferite. În 1954 am devenit membrã a
acestei familii prin cãsãtorie cu Iancu
Mocanu. Nu m-am simþit niciodatã

comandant al ªcolii de Ofiþeri de Artilerie,
Geniu ºi Marinã din Bucureºti, apoi
director al Direcþiei de personal din
Ministrul de Rãzboi ºi, pentru a fi avansat
în gradul de colonel, în anul 1911 i s-a
încredinþat comanda Brigãzii 3 Artilerie.
În funcþia de comandant al ªcolii de
Ofiþeri, a reuºit sã introducã o serie de
îmbunãtãþiri pentru orientarea învãþã-
mântului artileristic spre probleme
practice, de purã specialitate, cursurile
teoretice fiind urmate totdeauna de
trageri reale ºi de alte exerciþii metodice
ºi de cooperare cu infanteria ºi cavaleria
în poligonul de la Dadilov (la 30 de km
de Bucureºti, în apropierea localitãþii
Mihai Bravu).

Respect pentru înaintaºii noºtri
strãinã ºi diferitã de ceilalþi membri ai
familiei. Aici, la Vâlcele, ne-am întâlnit
cu toþii la toate zilele importante ale
familiei. Bunica Ileana, mama soacrã, a
ºtiut întotdeauna sã procedeze astfel
încât fiecare nou venit în familie sã se
simtã acasã. Ce momente de neuitat
am petrecut la Vâlcele pe dealurile pline
de pajiºti, cuprinse de iarbã ºi flori de
câmp! Ne-am bucurat fiecare de clipe
magice. La plecare luam cu noi multã
energie pozitivã care ne alimenta vieþile

pentru perioada urmãtoare. Aºa ne-am
depãnat amintirile, ne-am întristat ºi ne-am
bucurat împreunã, toþi cei care am venit
sã ne încãrcãm bateriile cu amintirile
tinereþii la casa pãrinteascã unde, dupã
moartea pãrinþilor, ne aºteptau cu drag
Maricica, sora cea mare, ºi dragul ei soþ,
Ionel. S-au stins cu toþii, lãsându-ne mai
sãraci ºi mai triºti, dar uniþi. Niciunul nu
ºi-a uitat rãdãcinile ºi toþi se întorc cu
pioºenie sã aprindã o lumânare la
mormintele pãrinþilor ºi ale cumnaþilor.

Acum, lãcaºul pãrintesc este pãstorit
de cele douã fiice ale Maricicãi, Luminiþa
ºi Adriana. Ele au grijã de ceea ce a
mai rãmas din agoniseala pãrinþilor ºi
bunicilor , bunici care au ºtiut sã
organizeze totul ca sã le fie bine tuturor.
Corectitudinea ºi comportarea acestor
pãrinþi faþã de fiecare membru al familiei
cred cã poate fi un exemplu de urmat ºi
în zilele de astãzi când împrejur vedem
multã urã ºi certuri. Suntem în aceastã
familie 73 de urmaºi: fiice, fii, gineri,

nurori, nepoþi ºi strãnepoþi. Toþi
cei care sunt majori au studii
medii sau superioare ºi
muncesc, fiind apreciaþi la
locurile lor de muncã.

Atât în familia mea de
origine din judeþul Botoºani cât
ºi a socrilor din Vâlcele am vãzut
unitate, respect ºi recunoºtinþã
pentru cei plecaþi la cele veºnice.
Un eveniment, cred eu, demn de
respect este atitudinea unui

nepot, fiul lui Iancu Mocanu, care nu s-a
lãsat pânã nu a gãsit mormântul fratelui
meu, mort pe Frontul de Vest. Acest
nepot a adus þãrânã acasã, în comuna
Vârfu Câmpului, judeþul Botoºani.

Dumnezeu sã-i odihneascã pe toþi
cei plecaþi, iar pe cei vii sã-i îmbo-
gãþeascã cu dragoste, respect ºi
corectitudine pânã la sfârºitul vieþii.

Elena MOCANU

Cimitirul eroilor Zvolen, Slovacia

(continuare în numãrul viitor)
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Cruce la Masa Reginei

moment deosebit de important. Uneori,
trec câte zece, douãzeci de ani ºi nu
putem fi pãrtaºi la un asemenea moment
cu atâtea semnificaþii.

Aº vrea sã vã amintesc un lucru celor
care nu aþi putut participa în interiorul
Sfântului Altar, atunci când Episcopul a
pecetluit masa Sfântului Altar. Înlãuntrul
Sfintei Mese s-au aºezat mii de
pomelnice, pomelnice pe care mulþi dintre
dumneavoastrã le-aþi luat în decursul
timpului, cei care aþi contribuit la
înfrumuseþarea acestui Sfânt Locaº. S-au
aºezat acolo ºi s-au pecetluit ºi vor
rãmâne acolo sute de ani poate pânã când
va fi o altã sfinþire, o altã resfinþire. ªi-n
fiecare zi de duminicã ºi de sãrbãtoare,
atunci când aici va fi oficiatã Sfânta
Liturghie, preotul, dupã ce va pomeni cu
evlavie numele multor ctitori ºi binefãcãtori
ºi le va aºeza pe Sfântul Disc, atunci când
le va pune în Sfântul Potir va spune:
„ªterge, Doamne, sau spalã, Doamne,
pãcatele tuturor care s-au pomenit aici cu
cinstit sângele Tãu, pentru rugãciunile
Sfinþilor Tãi“. Aceasta este marea tainã a
Liturghiei ºi a Bisericii, Liturghia doar ea
are puterea de a spãla, de a curãþi pãcatele
umanitãþii. Un pãrinte al Bisericii spunea
cã tocmai asta face Liturghia: spalã
pãcatele întregii umanitãþi. Deci ºi pãcatele
noastre, ale celor care cu nevrednicie am
fost pomeniþi acolo la Sfântul Altar prin gura
ºi prin rugãciunea smeritã a preotului care
oficiazã Sfânta Liturghie. De aceea fericiþi
sunt cei care devin ctitori, binefãcãtori,
ajutãtori ai unui sfânt locaº cum este în
cazul de faþã, biserica închinatã celei mai
înalte decât Cerurile, celei Preacurate,
potrivnica ºarpelui, Preacurata Nãscãtoare
de Dumnezeu, de aici din Târgu-Ocna, de
la fosta mãnãstire Rãducanu. ªi oricâte
am face în aceastã lume, chiar dacã ne-am
construi locuinþe confortabile, chiar dacã
am petrece timpul numai în bucurii ºi în
petreceri, nu vom fi niciodatã pomeniþi aºa
cum suntem pomeniþi atunci când
înfrumuseþãm, când înnoim o bisericã.
Pentru cã cei care contribuie cât de puþin
la ctitoria, la înfrumuseþarea unei biserici
sunt de-a pururi pomeniþi. Cei care
participã la Sfânta Liturghie ºtiu cã în
fiecare zi sunt pomeniþi: „…fericiþii ºi de-a
pururea fericiþii ctitori ai acestui sfânt
locaº“. Aºadar aceasta este bucuria celor
care au ajutat dupã mãsurã. ªi dupã

aceastã lucrare a noastrã va fi ºi rãsplata,
rãsplata fiecãruia de la cunoscãtorul
inimilor.

Aº vrea sã vã mãrturisesc,
Preasfinþia Voastrã, cã ziua de astãzi
coincide în mod fericit cu ziua de naºtere
a pãrintelui paroh de la aceastã bisericã:
pãrintele Vasile Panþîru, care mult s-a
ostenit ºi mult a trudit, astãzi împlineºte
patruzeci ºi cinci de ani ºi sigur, pãrintele
Vasile mai are încã patruzeci ºi cinci de
ani de slujire, cel puþin pânã la nouãzeci,
poate ºi mai mult. Oricum, o zi fericitã
care este încununatã aºa dupã cum
trebuie, pentru cã râvna unor preoþi rãmâne
pilduitoare prin ceea ce au fãcut, prin
osteneala lor, prin jertfa pe care au fãcut-o
aproape douãzeci de ani cum este în
cazul de faþã a pãrintelui Vasile. Când
am venit prima datã, în urmã cu mai bine
de cincisprezece ani, în aceastã bisericã,
în ea nu se putea sluji. Crãpãturile din
exterior ºi din interior erau vizibile, mai
mari decât lãþimea unei palme, turnurile,
cel puþin în interior, în mare parte aveau
tencuiala cãzutã, catapeteasma nu se
putea vedea, era afumatã, neagrã. Dar
printr-o muncã stãruitoare de ºap-
tesprezece ani, biserica aceasta aratã
ca nouã ºi, aºa cum spuneam ºi asearã,
ea este ca un chivot care seamãnã în
mare parte cu mânãstirea Iviru de la
Muntele Athonului cãreia a fost închinatã
pentru o vreme aceastã mãnãstire din
vremea aceea. ªi sigur cã pãrintele s-a
ostenit mult, ajutat de câþiva oameni
binevoitori, a fost ºi încurcat de alþii, sigur
a primit ºi foarte multe promisiuni care
au rãmas neonorate, dar în mod special

a fost ajutat de cei din familia lui. Eu îi
cunosc pãrinþii de aproape treizeci de ani
ºi nu pot uita râvna familiei Panþîru, a
tatãlui sãu, cântãreþul bisericesc
Constantin, ºi a doamnei Paraschiva,
pãrinþii lui, a doamnei preotese Tamara
care a muncit alãturi de pãrintele ºi a
familiei Crãciun, socrii pãrintelui, care au
ajutat foarte mult dimpreunã cu alte câteva
persoane, cu câteva instituþii care s-au
implicat în aceºti aproape douãzeci de
ani de ºantier. Aºadar pãrintele are o
bucurie astãzi, fiind înconjurat, în primul
rând, de binecuvântarea Preasfinþiei
voastre, de atâþia preoþi care au venit de
aproape ºi de departe, de mulþimea
aceasta a credincioºilor, dar mai ales de
rãsplata care va fi din partea Stãpânului
Bisericii, a Împãratului celui fãrã de
moarte. ªi-mi amintesc de bucuria pe
care Apostolii o aveau atunci când
oamenii se bucurau, când prin rugãciunile
ºi mâinile lor se fãceau foarte multe
minuni, dar Mântuitorul le-a spus atât: e
clar ºi atât de important pentru cei care
slujiþi în Sfântul Altar, nu vã bucuraþi cã
duhurile se pleacã vouã, ci bucuraþi-vã cã
numele voastre s-au scris în Ceruri. Eu
cred cã aceastã jertfã din aceastã
bisericã ca ºi din toate bisericile s-a scris
deja în Ceruri.

Vã mulþumim, Preasfinþia Voastrã,
pentru bucuria acestei slujiri ºi pentru
frumuseþea acestei zile de Paºti pentru
cã ziua duminicii este ziua Învierii ºi ziua
aceasta a fost ca ºi o zi de Paºti ºi am
putea sã spunem ºi noi cã aceasta este
ziua pe care a fãcut-o Domnul, sã ne
bucurãm ºi sã ne veselim întru ea. Amin.

Biserica, loc desãvârºit al pocãinþei
(urmare din p. 9)

PS Dr. Ioachim Bãcãuanul oferind distincþii
fam. pr. Ioan-Vasile ºi Tamara Panþîru
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Dupã arºiþa verii, care în anul acesta
a fost mai distrugãtoare, sã încercãm
sã vedem mãcar o parte cât de cât bunã
a vieþii, acum, la început de toamnã. Ne
referim în mod special la vie, cu roadele
sale mai dulci ºi mai pline de esenþã.

În Sfânta Scripturã , încã din
cuprinsul Vechiului Testament, via era
consideratã ca semn de binecuvântare,
bucurie ºi pace. Via este o plantã a cãrei
culturã se deosebeºte de cea a plantelor
alimentare, deoarece strugurele nu este
numai fruct, iar vinul nu este bãuturã
fãcutã pentru a tãia setea. Efectul sãu
este ambiguu, dar ºi contestat: el
înveseleºte inima ºi mineralizeazã
organismul, dar dacã e consumat prea
mult ºi prea des poate sã îngreuneze
trupul ºi sã întunece mintea. O concluzie
foarte clarã, care ar pãrea cam durã
pentru unii, este aceea conform cãreia
putem trãi fãrã vin, cã putem bea apã,
dar pentru omul biblic, pãmântul acoperit
de curpeni de vie ºi umbrit de bolþile cu
struguri este binecuvântat.

Fãcând o paralelã cu primele
informaþii ale Bibliei legate de acest
subiect, se observã scopul pe care Însuºi
Creatorul Suprem l-a urmãrit: bucuria
omului de lucrul mâinilor sale. Deºi iniþial
a fost alungat din rai în urma încãlcãrii
poruncii de ascultare, ulterior, omul
biblic, simbolic de-a lungul timpului, îl
„primeºte“ drept ajutor pentru iertare pe
Noe, capabil de judecãþi drepte:
„Acesta ne va mângâia în lucrul
nostru în munca mâinilor noastre, la
lucruarea pãmântului (...)“ (Facerea
5, 29). Acest bine cunoscut personaj
biblic, Noe, supranumit  lucrãtorul de
pãmânt , este considerat a fi primul
podgorean. Nu sunt menþionate celelalte
culturi, cele de plante alimentare sau
furajere. Via este reprezentatã ca o
plãcere a vieþii, ca ceva de prisos, de
care te poþi lipsi, dar care este în acelaºi
timp ceva foarte important.

Via ºi vinul, bolta ca loc de odihnã
sunt semne ale acelor pãreri de rãu
divine, care nu sunt însã slãbiciuni.

Simboluri ale toamnei
din perspectivã scripturisticã ºi duhovniceascã

Dumnezeu a renunþat la
blestemul pãmântului
care trebuia rãscolit din
greu de cãtre om pentru
ca acesta sã supravie-
þuiascã. De aceea
strugurele este conside-
rat, pe bunã dreptate, un
dar din partea lui
Dumnezeu, capabil sã
îndulceascã viaþa unora–
care,  precum Noe, Îl
urmeazã ºi Îi sunt
credincioºi. „Atunci a
început Noe sã fie
lucrãtor de pãmânt ºi a
sãdit vie“ (Facerea 9,
20) .

Înºelat de aroma,
puterea ºi efectul treptat
al bãuturii obþinute, Noe
se îmbatã ºi se dezbracã
în cortul sãu. Prezentarea care
urmeazã în Sfânta Scripturã este un
semnal de alarmã la adresa beþiei ºi o
justificare a vicleniei lui Ham ºi a
Canaaneilor. Din perpectivã prag-
maticã ºi literarã, acest text nu are nicio
legãturã cu simbolismul viei ºi al vinului.
Chiar ºi Moise, la porunca Domnului,
îºi trimite oameni în Canaan, de unde
aduc o viþã-de-vie cu un strugure de
poamã, fascinaþi fiind de aceastã plantã
ºi de fructul ei.

Însã cei care erau rãi ºi pãcãtuiau
erau lipsiþi de binefacerea cereascã pe
care o simbolizeazã via: „deºi aþi sãdit
viþã de bun soi, nu veþi bea din vinul
ei, cã Eu ºtiu cã mari sunt
fãrãdelegile voastre ºi grele pãcatele
voastre “ (Amos 5, 12).

De asemenea un rege bun, vrednic,
înþelept ºi credincios, aºa cum a fost
Solomon, a domnit cu binecuvântarea
deplinã a lui Dumnezeu, pacea ºi
siguranþa fiind garantate. În acest caz
via este asociatã cu smochinul, pom cu
frunze late, dãtãtoare de umbrã ºi
rãcoare, propice odihnei ºi invitãrii
aproapelui în momente de liniºte.

Via este simbolul sporirii belºugului
ºi rodniciei omului care munceºte ºi
trãieºte cu fricã de Dumnezeu. Însã nu
trebuie uitatã comparaþia fãcutã pentru
mirele din Cântarea Cântãrilor, unde
„sãrutarea miresei e dulce ca vinul“. Dar
sã nu uitãm cã Dumnezeu este creatorul
unic, iar roadele pãmântului i le-a dãruit
omului pentru ca acesta sã se hrãneascã,
de aceea prorocul Osea considera cã
mustul ºi vinul ocupã locul de frunte
printre alimentele indispensabile, dar ºi
printre cele aduse ca jertfã la altarele
închinate lui Dumnezeu. Totodatã via
este semnul bunãstãrii, armoniei ºi a
binecuvântãrii divine, care dispar din
cauza pãcatelor oamenilor, fãcute prin
lãcomie, necumpãtare sau rãzvrãtire.
Astfel în Psalmul 80, care este de fapt
o rugãciune pentru renaºterea poporului
decãzut al lui Israel, imaginea viei sãdite
de Dumnezeu, care e mai apoi
pedepsitã, exprimã gloria, suferinþa, dar
ºi speranþa poporului Domnului într-o
posibilã izbãvire.

Este reliefat rolul viei strict
pentru a rodi struguri, altfel
butucul nu poate decât sã fie
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pus pe foc. Se poate face o
legãturã fizicã ºi în privinþa

cârceilor de la vie, care au rolul de a se
agãþa, ca s-o ajute sã se inalþe, iar în
Sfânta Scripturã se face referire prin
aceastã simbolisticã la Israel care se
baza (într-o perioadã) pe egipteni,
precum via se ajutã de araci.

Dar ºi Noul Testament este darnic
în asemenea prezentãri alegorice. În
Evangheliile sinoptice se istoriseºte
povestea podgorenilor ucigaºi, pildã pe
care Mântuitorul Hristos o transmite
atât de potrivit (Marcu 21, 1-12), încât
duºmanii Sãi o percep foarte
bine: cei rãi, lacomi, criminali,
chiar dacã muncesc mult nu
meritã sã aibã ceva ce nu le
aparþine sau sã moºteneascã,
lãcomindu-se. Mai importante
sunt corectitudinea, cinstea ºi
cumpãtarea împletite cu
bunãvoinþa, pentru ca astfel sã
fie lãudatã bunãtatea lui
Dumnezeu ºi fiecare sã-ºi merite
locul în Împãrãþia Cerului.
Aºadar Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Matei este cel la
care este regãsit spiritul pildelor
„agricole“ despre Împãrãþie, adicã
Pilda lucrãtorilor de la ceasul al
unsprezecelea, care s-au dus într-un
târziu sã lucreze via ºi au primit aceeaºi
platã ca ºi cei dintâi lucrãtori (Matei
20, 1-16).

 Tot în Noul Testament  alegoria
parabolelor în care este prezentatã via
are o semnificaþie profundã care apare
în Ioan 15, 1-2: „Eu sunt viþa cea
adevãratã ºi Tatãl Meu este
lucrãtorul. Orice mlãdiþã care nu
aduce roadã întru Mine, El o taie; ºi
orice mlãdiþã care aduce roadã, El o
curãþeºte, ca mai multã roadã sã
aducã.“

 Curãþia lor este de fapt puritatea
sufleteascã ºi a credinþei, iar cuvintele
preluate anterior îi vizau pe ucenicii
Mântuitorului, dar sunt valabile ºi azi.
Comparaþia o face direct Însuºi
Mântuitorul: „Rãmâneþi în Mine ºi Eu
în voi. Precum mlãdiþa nu poate sã
aducã roade de la sine, dacã nu
rãmâne în viþã, tot aºa nici voi, dacã

nu rãmâneþi în Mine“ (Ioan 15, 4).
Mlãdiþele sunt credincioºii ºi slujitorii
lui Dumnezeu întru Sfânta Treime prin
Iisus Hristos.

Dar sã abordãm acum o idee care
de multe ori genereazã controverse:
vinul înþelepciunii ºi al cel beþiei.
Se ºtie foarte bine faptul cã lipsa
cumpãtãrii duce la tulburarea minþii
sau beþie. Dar,  „dacã pâinea
întãreºte inima omului, vinul o
înveseleºte“ (Psalmul 103, 16-17).
Înþelepciunea care întinde masa pentru
oaspeþii ei nu uitã de vin. Acest aspect

referitor la simbolistica, utilizarea ºi
rolul vinului este amintit în numeroase
pasaje vechi ºi noutestamentare:
ospãþul mesianic descris de Isaia (în
Isaia 15, 16), sãrbãtorirea esha-
tologicã evocatã de Iisus în Matei 22,
1-14, dupã instituirea Euharistiei
(Sfânta Tainã a Împãrtãºaniei) în
Matei 26, 29: „ªi vã spun vouã cã
nu voi mai bea de acum din acest
rod al viþei pânã în ziua aceea când
îl voi bea cu voi, nou, în împãrãþia
Tatãlui Meu.“

În reciprocã legãturã este ºi
simbolistica termenului cupã, care
adesea este asociat cu alte cuvinte
ce înseamnã „parte de moºtenire“
sau „moºtenire“, sensuri mai des
întâlnite în Vechiul Testament ºi care
se referã la moºtenirea pe care o
primim prin credinþã de la
Dumnezeu.

În cupã sau în potir se pune vinul
pentru Sfânta Împãrtãºanie, dar aspect
valabil ºi în Vechiul ºi în Noul Testament Preot Cristian MAZILU

este acela de a ridica, în semn de prinos,
cupa plinã, este un semn al mulþumirii,
al iertãrii, al împãcãrii, al bucuriei ºi al
mântuirii.

Tema cupei este prezentã ºi în
Evanghelii uneori pentru a exprima
suferinþa, alteori pentru a stabili un nou
ritual de împãrtãºanie: mama fiilor lui
Zevedeu a cerut întâietate pentru Iacov
ºi Ioan, iar Iisus, le-a zis la final: „Cu
adevãrat, paharul Meu veþi bea!“
(Matei 20, 22-23). Mai târziu
Mântuitorul explicã: „Dupã cum ºi Fiul
Omului n-a venit sã I se slujeascã, ci

ca sã slujeascã El ºi sã-ºi dea
viaþa rãscumpãrare pentru
mulþi“(Matei 20, 28).

Însã cupa euharisticã este
cea a legãmântului, reînnoitã
întru sângele lui Iisus Hristos:
„ªi luând pâinea, mulþumind,
a frânt ºi le-a dat lor, zicând:
«Acesta este trupul Meu,
care se dã pentru voi;
aceasta sã faceþi spre
pomenirea Mea». Asemenea
ºi paharul, dupã ce au cinat,
zicând: «Acest pahar este
Legea cea nouã, întru

Sângele Meu, care se varsã pentru
voi »“(Luca 22, 19-20) . Deci la Cinã
au fost pâine ºi vin, pe care le-a
instituit ca simboluri pentru Sfânta
Euharistie, aceasta din urmã fiind
dovada credinþei ºi uniunii noastre cu
Dumnezeu.

ªi iatã cã aparenta ramificare a
semnificaþiei triadei vie-vin-cupã nu
este decât un tot unitar, concretizat în
Iisus Hristos, ca Fiul Omului, ca
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat. Deci se cuvine permanent,
nu doar acum, toamna, sã fim cu
gândul la Dumnezeu în Treime ºi laudã
sã-I aducem cu smerenie ºi credinþã
maximã pentru tot ceea ce ne dã,
ºtiind ºi susþinând cu toatã convin-
gerea cã toate au un rol sfânt prin
comportamentul nostru moral, cum-
pãtat ºi plãcut înaintea Domnului, ca
sã fie spre mântuirea noastrã.
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Încã din perioada vechi-testamentarã
cunoaºtem o serie de prefigurãri ale
acestei Taine prin diferitele preocupãri ale
poporului ales pentru alinarea suferinþelor
trupeºti ºi sufleteºti. Atunci când pedeapsa
orbirii poporului pentru pãcate era
inevitabilã, darul vindecãrilor de sus era
slãbit, uneori chiar înlãturat. Proorocul
Ieremia ajunge sã se întrebe: ,,Au doarã
nu mai este balsam în Galaad? Nu mai
este acolo doctor? De ce dar nu se vindecã
fiica poporului meu?” (Ieremia 8, 22). Cu
toate acestea Dumnezeu este bun ºi
milostiv, dupã cum cântã proorocul-împãrat:
,,Binecuvânteazã, suflete al meu, pe
Domnul ºi nu uita toate rãsplãtirile Lui. Pe
Cel ce curãþeºte toate fãrãdelegile tale, pe
Cel ce vindecã toate bolile tale, pe Cel ce
te încununeazã cu milã ºi cu îndurãri […],
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereþile tale.”
(Psalmul 102, 2-5)

În general Psaltirea, cititã de
credincioºi, cu predilecþie în perioadele de
ajunare stabilite de Bisericã, constituie un
strigãt de izbãvire din toate necazurile ºi
mai ales din boalã: ,,Dintru adâncuri am
strigat cãtre Tine, Doamne! Doamne, auzi
glasul meu!” (Psalmul 129, 1) sau
,,Miluieºte-mã, Doamne, cã neputincios
sunt; Vindecã-mã, Doamne, cã s-au
tulburat oasele mele.” (Psalmul 6, 2)

Un ultim exemplu îl întâlnim în chiar
rânduiala Sfântului Maslu. La sfârºitul
acesteia, unul dintre preoþi ia Sfânta
Evanghelie ºi o dã bolnavului sã o sãrute.
Dupã aceasta, împreunã cu ceilalþi slujitori
o þine deschisã deasupra capului
persoanei bolnave, rostind urmãtoarea
rugãciune: ,,Împãrate Sfinte, îndurate ºi
mult-milostive, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiule ºi Cuvântul lui Dumnezeu Celui viu,
Care nu voieºti moartea pãcãtosului, ci sã
se întoarcã ºi sã fie viu, nu pun mâna mea
cea pãcãtoasã peste capul celui ce a venit
la tine cu pocãinþã ºi cere de la tine prin
noi iertare pãcatelor, ci pun mâna Ta cea
puternicã ºi tare, ce se aflã în aceastã
Sfântã Evanghelie, pe care slujitorii cei
împreunã cu mine o þin deschisã pe capul
robului Tãu (N), ºi mã rog împreunã cu
dânºii ºi cer iubirea Ta de oameni cea
milostivã ºi care nu þine minte rãul.
Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel
ce prin proorocul Tãu Natan ai dãruit

Importanþa, vechimea ºi locul  Sf. Maslu
între celelalte Sf. Taine

iertare lui David care s-a pocãit de
pãcatele sale ºi ai primit rugãciunea
cea de pocãinþã a lui Manase, Însuþi
ºi pe robul Tãu acesta (N), care se
pocãieºte de greºelile sale, primeºte-l
cu ºtiuta Ta iubire de oameni,
trecându-i cu vederea toate greºelile
lui.1 Cele douã exemple ale împãraþilor
vechi-testamentari, David ºi Manase nu
sunt întâmplãtoare. Fiecare a dus o viaþã
diferitã. Sfântul Prooroc David a fost un om
drept, dar a pãcãtuit, ucigând ºi sãvârºind
adulter. Manase a fost idolatru, dar
s-a pocãit când a fost luat rob de
babilonieni. Aceste douã exemple aratã cã
Dumnezeu primeºte pe oricine a greºit ºi
se pocãieºte de relele sale.

În Legea Nouã, ne-au venit harul ºi
adevãrul (Ioan 1, 17) prin Iisus Hristos-
Restauratorul2. Urmãrind mulþimea de
vindecãri relatate în Evangheliile sinoptice
(Matei 9, 21; 8,15 ºi textele paralele), Îl
vedem pe Hristos, înconjurat de ,,mulþimi
numeroase având cu ei ºchiopi, orbi, muþi,
ciungi, aplecându-se cu rãbdare asupra
fiecãrui caz în parte (Matei 15, 30), arãtând
prin aceasta cã doar Cel care l-a creat pe
om poate sã-l ºi tãmãduiascã de orice fel
de neputinþã. Datoritã mandatului lãsat
apropiaþilor Sãi, Hristos nu a mai fãcut
vindecãri, dupã evenimentul mãreþ al Învierii
din morþi, ci le-a dat Apostolilor Sãi ,,puterea
ºi stãpânirea peste toate duhurile necurate
ca sã le scoatã ºi sã tãmãduiascã orice
boalã ºi orice neputinþã.”3 (Evanghelia a III-a
de la Maslu - Matei 10, 1, 5-8). Puterea
realã a vindecãrii fizice este transmisã ºi
Celor 70 dintre ucenicii Apostolilor, unul
dintre evangheliºti, Sf. Marcu, enunþând un
detaliu deosebit de preþios pentru
instituirea Tainei Sf. Maslu ºi practica
ungerii cu untdelemn, anume cã ,,aceºtia
scoteau mulþi demoni ºi ungeau cu
untdelemn pe mulþi bolnavi ºi-i vindecau.”
(Marcu 6, 12-13).

Materia Tainei este prin urmare
untdelemnul sfinþit de preoþii prezenþi la
Maslu. Nu mãslinele sunt însã cele care
fac uleiul bun pentru vindecare, ci harul lui
Dumnezeu.4 Acest fapt poate fi observat
ºi din Rugãciunea de sfinþire: “Doamne,
Care cu mila ºi cu îndurãrile Tale
tãmãduieºti zdrobirile sufletelor ºi ale
trupurilor noastre, Însuþi, Stãpâne, sfinþeºte

untdelemnul acesta (în acest moment al
citirii rugãciunii acesteia, toþi preoþii
binecuvânteazã untdelemnul), ca sã fie
celor ce se vor unge din el spre tãmãduire
ºi spre izbãvirea de toatã patima ºi
întinãciunea ºi de toatã rãutatea. Ca ºi întru
aceasta sã se preaslãveascã Preasfânt
numele Tãu, al Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor.”5

În ceea ce priveºte vechimea Tainei,
meritã citatã aici remarca ierarhului
dogmatist Silvestru de Canev, referitoare
la textul iacobit, considerat principal în
fundamentarea scripturisticã a Sf. Maslu
de mai sus: ,,Este cineva bolnav între voi?
Sã cheme preoþii Bisericii ºi sã se roage
pentru el, ungându-l cu untdelemn, în
numele Domnului. ªi rugãciunea credinþei
va mântui pe cel bolnav ºi Domnul îl va
ridica, ºi de va fi fãcut pãcate, se vor ierta
lui. Mãrturisiþi-vã deci unul altuia pãcatele
ºi vã rugaþi unul pentru altul, ca sã vã
vindecaþi, cã mult poate rugãciunea
stãruitoare a dreptului.” (Iacob 5, 14-16)
iatã ce afirmã episcopul teolog: ,,Pe lângã
învãþãtura atât de lãmuritã a Sf. Ap. Iacob
despre Taina Sf. Maslu, foarte puþine
cunoºtinþe gãsim în primele trei secole
creºtine. Aceasta nu pentru cã Taina nu
s-ar fi cunoscut sau nu s-ar fi practicat în
Bisericã în aceastã perioadã, ci pentru cã
pãrinþilor ºi apologeþilor nu li s-ar fi dat motive
sã vorbeascã despre ea, cãci nu s-au ridicat
nici un fel de obiecþii sau îndoieli din partea
inamicilor Bisericii. Cu toate acestea, ºi
în aceastã perioadã gãsim o serie de
mãrturii, care meritã toatã atenþia.”6 Sunt
înºiruite în continuare lucrãri ale unor autori
vechi precum: Sf. Irineu (Adv. Haereses),
Origen (Omilii la Levitic), Sf. Ambrozie
(Despre pocãinþã), iar Sf. Vasile cel Mare
îi este atribuit textul Rugãciunii a VI-a, cititã
în sãvârºirea Sf. Maslu. În cuprinsul
aceleaºi pericope scripturistice sunt
reluate douã idei fundamentele, prima cã
existã o legãturã organicã între suferinþã
ºi pãcat, Biserica urmãrind eliminarea
ambelor din viaþa credincioºilor, iar cea de
a doua ne sugereazã faptul cã ungerea de
la Maslu are efect nu numai trupesc, ci ºi
duhovnicesc.

În definirea ortodoxã a
importanþei Maslului ca Tainã a
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vindecãrii omului, se observã un
echilibru antropologic care

valorificã atât partea vãzutã a fiinþei umane
cât ºi pe cea  spiritualã, atitudine strãinã
Bisericii Apusene, care-i dã o altã
identitate.7  Aceasta cunoaºte douã etape
principale în definirea Maslului, numit
„Extrema-Ungere“, delimitate de Conciliul
II Vatican. Pânã la acel moment ea era
administratã numai acelora care se aflau
aproape de moarte.8 Dupã acest moment
istoric pentru teologia catolicã, asistãm la
o reacþie împotriva acestei practici
,,extreme”, întrucât ungerea nu ar rãspunde
nevoilor pastoral-misionare ale
postmodernismului, când tot mai mulþi
bolnavi se îndreaptã spre Bisericã pentru
a gãsi aici alinare. Mai mult decât atât,
aceeaºi Bisericã latinã s-a îndepãrtat de
tradiþia ºi practica liturgicã recunoscutã
dintotdeauna, luând preoþilor dreptul de a
sãvârºi sfinþirea untdelemnului cu care se
ung bolnavii în aceastã tainã ºi pãstrându-l
pentru episcopi, preoþii citind doar
rugãciunile cuprinse în ritual, lucru care nu
reiese din nici un text scripturistic sau
patristic. Teologul catolic Karl Rahner a fost
unul dintre principalii critici ai concepþiei
catolice despre Maslu ºi Taine în general,
fundamentatã dogmatic pe teoria harului
creat, vorbind despre prezenþa Sf. Duh ºi
lucrarea de sfinþire a omului.9

Chiar dacã noua orientare liturgico-
misionarã adoptatã este novatoare, existã
voci care pun la îndoialã realitatea lucrãrii
harului în tãmãduirea bolnavilor. Biserica
Catolicã este nevoitã aºadar sã facã
trecerea de la Extrema-Unctio la Unctio-
Infirmorum10, aceasta fiind socotitã între
tainele repetative.

Taina Sf. Maslu, privitã din punct de
vedere ortodox, cu toate cã recunoaºte prin
rugãciunile incluse în ritual11 cã boala este
ºi un efect al pãcatului, îl fereºte pe bolnav
de pericolul cãderii în deznãdejde. De
aceea Taina vindecãrii este urmatã de
obicei de Mãrturisirea pãcatelor ºi
Împãrtãºire, ca reintrare în comuniune cu
celelalte mãdulare ale Bisericii lui Hristos.
Apoi Sf. Maslu învaþã despre pedagogia
bolii, care nu reprezintã un aspect absolut
negativ, ci mai mult transfigurator, în urma
cãreia omul vede altfel realitatea vieþii de zi
cu zi. El trebuie sã înþeleagã clar faptul cã
boala sa nu este un chin inutil, ci o poartã
spre desãvârºire ºi cã ritualul slujbei nu
este magic, garantând neapãrat sãnãtatea
fizicã, ci oferã mângâiere persoanei
bolnave, arãtându-i solidaritate în
rugãciune.

Referitor la perioada numitã generic
postmodernism, putem afirma cã Taina Sf.
Maslu a fost adesea ignoratã sau
consideratã ca fiind semnificativã doar
pentru persoanele în vârstã sau cele
bolnave. Desigur, o incursiune în istoria
scripturisticã ºi liturgicã a Tainei Maslului,
ce poate constitui un subiect de dezbatere
aparte, dovedeºte cã aceasta este o pãrere
eronatã. A fost chiar definitã ca fiind cea
mai ,,smeritã“ din toate cele ºapte Sf. Taine
ale Bisericii12, atât prin faptul la ea participã
de obicei doar credincioºii care cunosc
ceva mai detaliat viaþa duhovniceascã a
Bisericii, dar ºi pentru cã teologii s-au
dovedit destul de puþin preocupaþi de o
interpretare amãnunþitã a acesteia. În
acelaºi timp, în opinia unora dintre aceºtia
sãvârºirea deasã a Sf. Maslu riscã sã o
transforme dintr-o tainã specialã, cu rol
restaurator, într-o slujbã obiºnuitã,
coborând-o chiar în rândul ierurgiilor.13

1 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic
ºi de misiune ortodoxã, Bucureºti, 2006,
pp. 166-167.

2  Prof. N. Grosu, Taina Sf. Maslu, în
„Ortodoxia”, XXXI (1979), nr. 3-4, p. 556.

3 Molitfelnic, …, p.150.
4 Adrian Agaghi, „Este cineva bolnav

între voi? Sã cheme preoþii Bisericii...”,
în ,,Ziarul Lumina”, 8 ian. 2012, p. 4.

5 Molitfelnic, …, pp. 136-137.
6 Silvestru de Canev, Theologia

Dogmaticã Ortodoxã,  Editura Tipografia
Cãrþilor Bisericeºti, Bucureºti, 1906, p. 59.

7 Pr. Conf. Dr. Viorel Sava, Taina
Sfântului Maslu în romano-catolicism
dupã Conciliul II Vatican , în ,,Teologie ºi
Viaþã”, LXXVI (2000), nr. 1-6, p. 83.

8 Arthur Devine, Les Sacrements
expliques, Avignon, 1901, p. 500.

9 Anthony D. Lee, Vatican II-The
theological dimension, The Tomist
Press, U.S.A., 1963, p. 334.

10 Pr. Barbu Gr. Ionescu, Conciliul II
Vatican - Dezbaterile ºi hotãrârile primei
sesiuni , în ,,Ortodoxia”, XVI (1964), nr. 1,
p. 17.

11 Din punct de vedere liturgic, cuvântul
,,untdelemn” este întâlnit pentru ultima
datã în textul tainei Sf. Maslu la Evanghelia
a V-a, care vorbeºte despre Pilda celor
zece fecioare, (Matei 25,8),. În continuare
celelalte 3 Rugãciuni (a V-a, aVI-a, aVII-a)
insistã tot mai mult pe idea de boalã
cauzatã în principal de pãcat

12 Pr. Prof. Vasile Rãducã, Art. cit., p. 184.
13 Pr . Prof. Dr. Nicolae D. Necula,

Tradiþie ºi înnoire în slujirea liturgicã, vol.
I, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune
al B.O.R., Bucureºti, 1998, p. 118.

Preot Daniel NICHITA

Am urcat pe jos serpentinele drumului până
la Sfânta Mănăstire. La început paşii noştri erau
vioi ca pe parcurs să avem nevoie de câte un
repaus, „pe băncile reci, de piatră, ale istoriei
luptelor“, spune trist soţul meu, fost orfan de război,
puţin şi lăcrămând. Lasă acum; hai, mai bine ne
rugăm în gând pentru ei… Şi aşa, cu rugăciunea
şi cu gândurile noastre concentrate în jurul
problemelor de azi, ajungem la sfânta biserică.

Am sosit la timp, slujba nu începuse încă. Las
pomelnicele măicuţei de la pangar şi tot de la cuvioşia
sa mă informez şi aflu: cu preacuviosul părinte
Epifanie putem vorbi după sfânta slujbă, în biserică.

Participăm la sfânta slujbă, cu toată atenţia,
cu toată ardoarea. Problemele noastre sunt
multe şi grele, printre ele multe probleme de
sănătate; nădejdea noastră e doar în Milostivul
Dumnezeu. În biserică rugăciunile părinţilor
sfinţiţi urcă spre Cer; ale noastre, ale părinţilor
trupeşti, limpeziţi prin ani în scăldătoarea frăţiei,
caută şi ele a se distanţa, uşor-uşor, de pământ;
totul e să credem, totul e să nădăjduim…

La sfârşitul slujbei, după câţiva credincioşi
povăţuiţi, ajung şi eu să vorbesc cu preacuviosul
părinte Epifanie. De emoţii, glasul îmi este stins,
vorbele-s încurcate. Răbdarea părintelui îmi dă
răgazul necesar pentru a-mi ordona gândurile
şi a le exprima într-o ordine logică. Deodată
părintele mă întreabă: Copiii se roagă? Da,
părinte… se roagă. Da, da, când au timp; dar tu
eşti mama lor şi vei face aşa: post negru în fiecare
vineri, şapte săptămâni, şi iei părticelele acestea,
iar aghiazmă găseşti în biserică; rugăciuni cu
linişte, cu pace, şi aşteptaţi cu nădejde;
Dumnezeu să vă ajute pe toţi!

Cele şapte zile de post negru au trecut în
modul cunoscut mie de la Vinerea Mare, adică:
rugăciuni, muncă fără eforturi mari, preocupări
mai mult în mijlocul naturii şi, în loc de prânz, un
somn bun. Ceea ce a fost surprinzător la sfârşitul
canonului de şapte săptămâni a fost acel
sentiment prin care simţeam o mică victorie a
voinţei mele asupra condiţiilor trupului meu; un
sentiment nou, puţin ciudat dar încurajator.

Între timp, efectele rugăciunilor sfinţiţilor părinţi
de prin mănăstiri şi biserici au început să se arate
şi o mare parte din probleme s-a şi rezolvat.

Am urcat din nou la mănăstire şi am povestit
părintelui amănunţit despre rezultate, iar părintele
mi-a dat încă şapte zile (de vineri) post negru, ca
mai înainte. Şi le-am făcut cu aceleaşi bucurii.

Vă mulţumesc, preacuvioase părinte
arhimandrit! Sărut mâna!

Iolanda CHITICARU

Cele şapte zile de
vineri, plus şapte
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În sala de operaþie este liniºte, asistenta
medicului tocmai a administrat ultima dozã
de antibiotic ºi, dupã minute bune de
concentrare, semnalul sonor al aparatului
care înregistreazã pulsul indicã faptul cã
inima a încetat sã mai batã. Medicul
clipeºte greu, cu
pleoape de plumb ºi
ofteazã,  pentru cã de
data aceasta a pierdut
lupta cu moartea.  Sunt
convins cã mãºtile
acelea de pe chipul
medicilor uneori ascund
ºi lacrimi mai mult decât
fierbinþi care  brãzdeazã
obrazul. S-a mai stins o
viaþã!  Operaþia, în mare parte, a reuºit
dar inima pacientului nu a rezistat. Cât de
greu trebuie sã-i fie unui medic sã intre iar
în aceeaºi salã de operaþie unde au murit
pacienþi. Cât de apãsãtor poate fi sã te
apropii iarãºi de masa pe care, din
nefericire, unii nu supravieþuiesc... Trebuie
multã putere ºi tãrie de caracter sã te
apropii de locurile în care s-au petrecut
astfel de întâmplãri sub ochii tãi. Sã
recunoaºtem cã, pentru fiecare dintre noi,
ar fi teribil de greu sã traversãm podul de
pe care a cãzut ºi a fost înghiþit de valuri
cineva drag, cu atât mai mult medicilor nu
le este uºor sã gãseascã puterea de a intra
iarãºi în sala de operaþii pentru încã o luptã
cu moartea.

Nu doar medicilor le mor pacienþii pe
braþe, ci ºi duhovnicilor le mor „la piept”
mulþi ucenici sau enoriaºi, dupã caz. Acest
om, iubit de unii sau chiar dispreþuit ori
neglijat de alþii, (duhovnicul) dã totul din el
în fiecare spovedanie care e cu totul ºi cu
totul unicã. Se strãduieºte sã spunã
cuvintele cele mai potrivite, într-un interval
de timp atât de scurt, încearcã sã nu
aminteascã anumite adevãruri despre care
intuieºte cã ar aduce tristeþe ºi deznãdejde.
Consumul interior al acestui om, în astfel
de situaþii, este enorm; mai mult decât atât,
amintim faptul cã efortul nu se opreºte aici,
concentrarea ºi frãmântarea continuând
mult timp în cazul multor spovedanii.
Procentajul de „pacienþi” care nu
supravieþuiesc este destul de mare.
Folosesc aceastã expresie cu sensul cã
acele suflete fie de cele mai multe ori nu
se mai întorc la spovedanie, fie nu se

Eu îi iubesc pe medici, pe ...
leapãdã de vreun pãcat opritor, sau nici
mãcar nu încearcã sã renunþe la el. Cu
siguranþã cã în astfel de situaþii duhovnicul
se întreabã, ca orice om lucid, dacã mai
are rost sã punã epitrahilul pe grumaz. Cu
toate acestea, ºi nu sunt puþine situaþii,

printre oftaturi ºi
suspine, rosteºte iarãºi
încetiºor: „Primeºte,
Doamne, mãrturisirea
robului lui Dumne-
zeu...“ ºi iar „mor
pacienþii”, ºi iar intrã în
„sala de operaþie”.

L-am iubit din ziua
în care i-am citit prima
carte pe un pãrinte

care mi-a rãscolit tinereþea cu cãrþile sale
ºi care a spus cã: „Biserica Ortodoxã
este o adunãturã de înfrânþi care nu se
lasã pãgubaºi”.  ªi  încã o datã preotul
duhovnic ofteazã ºi mai încearcã un nou
asalt, punând umãrul dupã putere ºi
pricepere la crucea fiecãrui
ucenic.

Poate veþi fi tentaþi sã spuneþi
cã urmeazã o exagerare, dar sã ºtiþi
cã nu numai medicilor ºi duhovnicilor
le mor pacienþii pe braþe, ci ºi
profesorilor de Religie. Nu vreau sã
abordez excepþii sau cine ºtie ce
cazuri reale întâmplate, ci aº aminti
acele situaþii unde rãspunderea este
abordatã serios, efortul interior este
colosal. Spune tot ce crede cã se
potriveºte situaþiei, dã totul din el, cu
rãsuflarea trasã dar ºi cu bucurie
dã ultimii bani pe o carte ce crede cã s-ar
potrivi adolescentului, gândindu-se la clipa
în care plin de zâmbet îi va mulþumi, iar el
îl va sfãtui sã o împrumute ºi altcuiva.
Apãsat de griji, copleºit de probleme, pentru
cã face parte dintr-o tagmã umilitã de
guvernanþi, cautã totuºi sã zâmbeascã, sã
spunã o glumã bunã ca sã înveseleascã
atmosfera, pentru cã vrea sã descreþeascã
frunþile încruntate ale elevilor, frunþi întristate
de multe pãcate pe care nu e greu sã le
bãnuiascã un adult responsabil care
obiºnuia sã se spovedeascã în adolescenþã.
Nu de puþine ori aceste mari investiþii apar
mai mult decât falimentare.

În ciuda tuturor eforturilor fãcute de
cel de la catedrã, valul „strãzii” ºi al lumii
acesteia înghite nemilos multe suflete, aºa

cã apare frecvent întrebarea dacã are
vreun rost sã mai meargã la ore. Oricât
ar încerca, un astfel de om se va întreba
dacã este vina lui ºi ce anume ar trebui
schimbat, ajungând uneori sã fie într-o
continuã schimbare ce va genera o cruntã
ºi grea obosealã. Ce-i de fãcut? Se poate
întreba responsabil orice membru activ
al tagmei profesorilor de Religie? Unde
am greºit? Oare era mai bine dacã
spuneam cutare lucru? Oare trebuia sã
nu amintesc aspectul acela? Frãmântãri
istovitoare ce vor mãcina întreaga fiinþã
pe tot parcursul misiunii ajungând pânã
la senzaþia cã niciodatã nu are liniºte;
mereu e frãmântat, preocupat...  Ce s-ar
face profesorii din þara asta dacã ar fi
analizaþi dupã „productivitatea” de la
catedrã?  Darãmite profesorii de Religie
ce ar putea sã facã ºi ce alte presiuni ar
trebui puse pe umerii lor?

„Mare este puterea Crucii Tale,
Doamne, cã ai fãcut din pescari apostoli ºi

din pãgâni mucenici care sã se roage
pentru sufletele noastre”.

Vom vedea la Judecatã cât de mare a
fost productivitatea, randamentul,
eficacitatea… acestor oameni.

Eu îi iubesc pe medici, pe duhovnici
ºi pe „profii” de religie ºi îi pomenesc cu
drag, rugându-L pe Bunul Dumnezeu sã-i
mângâie, sã le ºteargã lacrimile mai ales
cele sufleteºti. Medicilor, sã le dea
Milostivul Dumnezeu putere sã intre în
sala de operaþie, duhovnicilor, nãdejde
sã-ºi punã totuºi epitrahilul pe grumaz,
iar profesorilor de Religie, tãrie, sã
înºface iarãºi catalogul cu aceeaºi
tenacitate spre clasã.

 Pr.  prof.  Petricã CAUTIª
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„ROAGÃ-TE CUM  POÞI”
Despre rugãciune s-a scris ºi se va

scrie mereu, pentru faptul cã
rugãciunea face parte din viaþa noastrã,
ea este hrana sufletului ºi fãrã ea
sufletul creºtinului se ofileºte.
Rugãciunea întreþine viaþa spiritualã.
De aceea, în cele ce urmeazã, voi reda
câteva sfaturi de la Sfinþii Pãrinþi pentru
o rugãciune bine primitã.

Iatã ce ne sfãtuieºte Sf. Teofan
Zãvorâtul referitor la rugãciunea pe care
trebuie sã o facem seara, indiferent cât
de istoviþi am fi:

„În fiecare searã, oricât de obosiþi
aþi fi, nu pregetaþi  sã alergaþi  la Tatãl
vostru. Sã vã rugaþi în genunchi sau
ºezând. ªi, când puteþi, sã vã rugaþi în
picioare.

Nu are atâta importanþã poziþia,
este suficient sã faceþi rugãciunea.

Sã vã rugaþi Domnului pentru ziua
care a trecut, oricât de grea a fost, sã-L
rugaþi pentru o noapte bunã ºi sã cereþi
iertare, cu pocãinþã adâncã, pentru
greºelile voastre.

Apoi, chiar ºi în decursul nopþii, ori
de câte ori vã treziþi, fie chiar ºi pentru
puþin timp, înainte sã vã ia din nou
somnul, rugaþi-vã aºa cum sunteþi,
întinºi. Acesta nu este un lucru rãu,
dimpotrivã: dacã v-aþi obiºnuit sã spuneþi
rugãciunea sau vreun psalm în mijlocul
somnului, veþi alunga toate gândurile
rele care vã rãzboiesc în acel ceas.

Când vã rugaþi, inima voastrã se
umple de sentimentul pocãinþei ºi din
ochii voºtri curg lacrimi. Acestea aratã
cã rugãciunea voastrã este o
rugãciune adevãratã. Fãrã pocãinþã
în inimã, rugãciunea este zadar-
nicã, nefolositoare, mincinoasã.”

De aceea, nu trebuie sã uitãm în
rugãciunea noastrã, cât de amplã
este ea, sã-I cerem iertare Domnului
pentru cele ce am greºit, sã-L
lãudãm pentru cã S-a jertfit pentru
noi, sã-I mulþumim  pentru toate câte
ne-a dat ºi, în cele din urmã, sã-I
cerem sã ne ajute pe mai departe.

Rugãciunea fãcutã cu inima
este rugãciunea totalã

 „Cei mai avansaþi în privinþa aceasta
sunt sentimentalii, oamenii la care
primeazã inima. Cei raþionali se roagã

Preot Constantin GENES

cu mintea, pentru cã trãiesc prin minte.
Au ºi ei inimã, dar inima le este pe locul
al doilea. Rugãciunea din inimã le este
proprie mai mult femeilor, pentru cã le
caracterizeazã sentimentul: „Eva este
simþirea”, se spune în Filocalie.

Deci nu cuprinsul rugãciunii sau
felul de a te ruga asigurã participarea
inimii la rugãciune, ci mai cu seamã
structura rugãtorului favorizeazã sau
defavorizeazã rugãciunea totalã sau
rugãciunea cu inima ori din inimã.”

Rugãciunea superficialã

„Rugãciunea grãbitã nu are rol
duhovnicesc” ne învaþã Sf. Teofan
Zãvorâtul. El continuã: „Deci luaþi-vã
canon voi înºivã sã nu vã siliþi, ci sã vã
rugaþi în aºa fel încât buzele voastre
sã nu pronunþe nici un cuvânt pe
care sã nu-l priceapã mintea voastrã
ºi sã nu-l trãiascã inima voastrã.

Trebuie sã vã aruncaþi în aceastã
luptã cu hotârâre soldãþeascã ºi, când
vrãjmaºul vã ºopteºte sã faci asta sau
aceea, voi sã-i rãspundeþi: ªtiu ce voi
face. N-am nevoie de tine. Pleacã de aici.

Sufletul se hrãneºte doar cu
rugãciunea, însã rugãciunea voastrã
este superficialã, nu fiinþialã, de aceea
sufletul vostru rãmâne nesatisfãcut,
flãmând.

În timp ce te rogi, osteneºte-te sã-þi
þii mintea ºi ea sã nu o ia în alt loc.”

Sã ne controlãm, deci,
gândurile la rugãciune

Tuturor ni se poate întâmpla ca în
timpul rugãciunii sã ne fie distrasã
atenþia de gânduri negative, dacã nu
încercãm sã ne controlãm mintea cu
ajutorul sufletului nostru.

„Paza durabilã a gândurilor,
care aduce pace lãuntricã, este un
dar de la Dumnezeu, dar care nu
ne este oferit fãrã a ne munci cu noi
înºine în rugãciune.”

Biserica ne recomandã sã includem
în timpul rugãciunii însemnarea cu
semnul Sfintei Cruci, închinãciunile,
metaniile, statul în picioare sau în
genunchi, sau sã ne rugãm cu voce
tare. Toate acestea ajutã la sporirea
atenþiei, favorizând astfel capacitatea de

concentrare ºi alungarea eventualelor
gânduri rele.

Sã te rogi cu fricã de Dumnezeu,
fixându-þi atenþia la sensul cuvintelor.
„Rugãciunea lui Iisus” ºi celelalte
rugãciuni scurte nasc în inimã
sentimente dumnezeieºti pe care le
reþine atenþia, ele aprinzându-se de
amintirea Domnului.

Nu este suficientã doar
rugãciunea, ci, în paralel cultivã
virtuþile. Cu cât ni se micºoreazã
patimile ºi ni se înmulþesc virtuþile,
cu atât progresãm ºi în rugãciune.

Virtuþile de bazã sunt: frica de
Dumnezeu, nevinovãþia, smerenia,
pocãinþa, rãbdarea, iubirea. Când
acestea apar, celelalte dispar.”

De asemenea, sã îmbinãm
rugãciunea cu postul, cãci „Postul ºi
rugãciunea sunt cele douã aripi ale
nãdejdii”, zice Fericitul Augustin.

Când nu ne ascultã
Dumnezeu rugãciunea

Existã din pãcate o tendinþã sã-I
cerem lui Dumnezeu ceva pe moment ºi
doar pentru moment, ºi, dacã se poate,
cât mai repede. Dacã nu vine acum
binefacerea Lui, degeaba vine mai târziu...

„Adesea Dumnezeu nu ne ascultã
rugãciunea pentru cã nu suntem
vrednici sã ne fie împlinitã, adicã ne
rugãm fãrã evlavie ºi fãrã încredere
în Dumnezeu, nu renunþãm la viaþa
pãcãtoasã, rugãciunea este fãcutã
fãrã stãruinþã sau cerem ceva ce nu
ne este de folos.”

Sf. Ioan Gurã de Aur ne învaþã cã
uneori Dumnezeu nu ne dã ceea ce Îi
cerem pentru cã intenþioneazã sã ne
ofere ceva mai bun ºi mai folositor.

Iatã ce ne sfãtuieºte Sf. Teofan
Zãvorâtul în aceastã privinþã:

„Mulþi fac o metanie, douã, ºi
aºteaptã sã li se dea ceea ce vor, într-
o clipã. Iar dacã nu li se dã dupã
voinþa lor, încep sã cârteascã ºi
hulesc  pronia lui Dumnezeu. ªi de
aceea nu primesc nimic. Faptul
acesta,  sã þ i  se dea pe datã,
înseamnã sã-I comanzi lui Dumnezeu.
Nu trebuie aºa, ci iatã cum:
„Doamne, Tu vezi cã mie îmi
trebuie asta ºi asta, cã asta
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Copiii Viiºoarei depun flori

parastas pentru eroii
Viiºoarei

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

ºi asta mã împovãreazã.
Ajutã-mã º i  rânduieºte

pentru mine dupã voia Ta cea sfântã,
nu dupã voia mea!” Având aceastã
stare sufleteascã, trebuie sã vã rugaþi
îndelung, nu doar o datã, ci de mai
mul te or i ,  astãzi ,  mâine,  o
sãptãmânã, o lunã, un an... Sã tot
strigi: „Doamne, izbãveºte-mã!,
Doamne, ajutã-mã! Totuºi nu voia
mea, ci voia Ta sã se facã !”

Sf. Serafim de Sarov ne recomandã
rostirea permanentã a unor
rugãciuni  scurte cum ar fi:

„Rugãciunea inimii” : „Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul”.

Sau: „Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, pentru rugã-
ciunile Prea Sfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine
pãcãtosul !”

Sau sã te rogi direct Maicii Domnului,
zicând: „Prea Sfântã Nãscãtoare de
Dumnezeu, mântuieºte-ne pe noi!”

Sau: „Bucurã-te, ceea ce eºti plinã
de har, Marie, Domnul este cu tine.”

Rugãciunea fãcutã în faþa
icoanei  sau lângã sfintele moaºte
este mai ascultatã, mai repede
împlinitã. De asemenea, rugãciunea
fãcutã de mai mulþi oameni este mai
repede împlinitã, aºa cum ne învaþã
Mântuitorul: „Unde sunt doi sau trei
adunaþi în numele Meu, acolo sunt ºi
Eu în mijlocul lor.”

Mai intervine aici ceva: noi ne rugãm,
cerem, dar oare noi dãm ceva în
schimb pentru rugãciunea primitã?
Sigur, nu ne referim la partea materialã,
ci la starea vieþii noastre. Aºadar
suntem liberi sã-I cerem lui Dumneuzeu
tot ce ne este de folos, însã, în acelaºi
timp trebuie sã cerem ºi de la noi
înºine o micã ostenealã  care
presupune participare la viaþa
Bisericii , spovedanie, împãrtãºire
frecventã , practicarea virtuþilor
creºtine ºi, în general, tot ce ne ajutã
la formarea noastrã sufleteascã.

În concluzie, Dumnezeu ne ascultã
glasul ºi inima pe care o ºi vede. Oricât
am striga ºi oricâte am zice, conteazã
ce gândim ºi simþim în momentul
rugãciunii, iar  sfatul pãrintelui Teofil
Pârâianu: „Roagã-te cum poþi ca sã
ajungi sã te rogi cum trebuie” ne
umple sufletul de nãdejde.

anul mântuirii 2012. O zi înãlþãtoare ºi
atotcuprinzãtoare, o „clipã de veºnicie”
ce a concentrat în ea intense trãiri, emoþii,
bucurii ºi multã sfinþenie. De fiecare datã,
sfinþirea sau resfinþirea unei biserici
concentreazã ºi focalizeazã multã
binecuvântare ºi har. Prezenþa Duhului
Sfânt, invocat prin rugãciunile arhiereului
ºi a celorlalþi slujitori, devine curgere
neîntreruptã ºi lucrarea haricã este
neîncetatã. Cel care sfinþeºte, real ºi
tainic, biserica este Hristos Însuºi, prin
coborârea Duhului Sfânt Sfinþitorul Care
„de la Tatãl purcede”. „Aceastã casã Tatãl
a zidit, aceastã casã Fiul a-ntãrit, aceastã
casã Duhul Sfânt a înnoit!” Astfel, biserica
devine lãcaº nu numai de închinare ºi
rugãciune, ci izvor viu de sfinþenie,
deoarece în ea sãlãºluieºte Hristos, în
mod cât se poate de real. Orice prezenþã

a lui Dumnezeu roureazã sfinþenie,
„împrãºtie” har, sfinþeºte! Orice prezenþã
a lui Dumnezeu transfigureazã, transcen-
de ºi transformã: lucrul comun obiºnuit
devine sfânt, naturalul devine supranatural,
firescul se transformã în suprafiresc, totul
capãtã sensuri sacre. „Scoate-þi încãl-
þãmintea din picioare, cã locul pe care
stai este pãmânt sfânt!” (Ieºire III , 5) – a
grãit Dumnezeu cãtre Moise prin minunea
din rugul ce ardea ºi nu se mistuia, când
l-a chemat la slujire. Tot astfel – loc sfânt
– devine biserica dupã ce harul Duhului
ºi lucrarea Mântuitorului o sfinþesc.

Împodobitã în hainã preafrumoasã,
albã ºi strãlucitoare, ca o mireasã în
aºteptarea Mirelui, biserica se curãþeºte,
prin sfinþire, de orice întinãciune ºi devine
sfântã, fãrã patã ºi fãrã prihanã; devine
loc  înaintea cãruia creºtinul îºi leapãdã
„încãlþãrile” cu care merge uneori
prin „noroiul” vieþii de zi cu zi ºi

Sãrbãtoare, sfinþenie, împlinire

(urmare din p. 1)

Aºezarea Sfinþilor Evangheliºti pe cele
patru colþuri ale Sfintei Mese, biserica

Rãducanu, 16 septembrie 2012

Pãrintele protopop Constantin Alupei citind Sfânta Evanghelie
la sfinþirea bisericii Rãducanu, 16 septembrie 2012
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prin tina vremurilor, îºi des-
coperã capul ºi se pleacã
smerindu-se. Biserica sfinþitã

devine loc de luminã în care se risipesc
toate „lucrurile întunericului”, loc de înviere
ºi viaþã. De aceea arhiereul, în timpul
slujbei de sfinþire, dupã ce târnoseºte
altarul, strigã întocmai ca în noaptea de
Înviere: „Veniþi de primiþi luminã!”

Înveºmântatã în lumina învierii, în
sfinþenia harului ºi bucuria comuniunii a
fost biserica noastrã Buna Vestire –
Rãducanu, la „nunta” ei cu Mirele ceresc
din ziua resfinþirii. Dupã mai bine de trei
secole de mãrturie a credinþei ºi jertfei
ctitorilor ei, dupã o perioadã îndelungatã
(aproape 150 de ani) în care a dus povara
curgerii timpului ºi a grelelor încercãri fãrã
intervenþii majore sau reparaþii capitale
temeinice, ea a primit „botezul” mirului,
al apei sfinþite ºi al rugii arhiereºti.
Momentul acesta a însemnat, în primul
rând, o sãrbãtoare unicã ºi mare pentru
comunitatea noastrã ºi nu numai, mai
ales cã aceastã zi a fost aºteptatã, doritã
ºi pregãtitã de multã vreme. A fost o zi
de „Paºte”, aºa cum, de altfel, s-a
subliniat în alesele cuvântãri rostite. A
fost o „înviere” ºi o renaºtere a sfântului
lãcaº secular, dupã mulþi ani de
stãruinþã, trudã, dãruire, jertfã.

Ani de-a rândul, bisericii i s-a þesut
cu migalã, rãbdare ºi tenacitate,
asemenea unei uriaºe pânze de goblen,
hainã strãlucitoare ºi înnoitã. Peste
aceasta, însã, Duhul Sfânt a aºezat una
ºi mai frumoasã, o hainã þesutã din har
divin – haina sfinþeniei. A fost ca o
prelungire a Cincizecimii, pentru cã
arhiereul a rostit, îngenunchind înaintea
altarului, cuvinte ca acestea: „Mulþu-mim,
Þie, Doamne, cã darul pe care l-ai vãrsat
peste Apostolii Tãi, l-ai revãrsat ºi peste
noi, pãcãtoºii. Drept aceea, ne rugãm Þie
ca jertfele ce se aduc întrânsa (n.r. – în
biserica acesta) sã se prefacã întru Prea
Sfântul Tãu Trup ºi Sânge, al Unuia
Nãscut Fiului Tãu, spre mântuirea a toatã
lumea ºi a nevredniciei noastre.”

Ziua de 16 septembrie 2012 a fost,
de asemenea, o zi de împlinire,
deoarece s-au vãzut strãlucit încununate
eforturile conjugate ale multor inimi ºi
voinþe (începând de la credincioºii simpli
dar minunaþi ai comunitãþii ºi pânã la înalþii
factori de decizie) pentru a renaºte o zidire
din ruina timpului. S-a simþit bucuria cã
truda nu a fost zadarnicã ºi „sudoarea”
nu a curs fãrã folos, iar „crucea” a fost
dusã cu bucurie ºi nãdejde, ºtiind cã

„drumul crucii” întotdeauna duce spre
înviere. A fost bucuria ºi sentimentul unei
datorii împlinite, anume aceea de a salva,
a pãstra ºi a preda mai departe ceea ce
am moºtenit de la truditorii ctitori
dinaintea noastrã. Este o îndatorire, o
misiune sfântã de care nu ne putem
dezice, pentru cã fiecare generaþie trebuie
sã-ºi punã amprenta creatoare ºi
ziditoare asupra timpului în care trãieºte.
Altfel, va trãi ducând povara indiferenþei,
nepãsãrii sau neputinþei. Fiecare generaþie
trebuie sã „lucreze” astfel încât sã poatã
lãsa ca „testament”, mãrturie ºi îndemn
cuvinte ca cele scrise pe frontispiciul
monumentului de pe Mãgura Ocnei:
„Spuneþi generaþiilor viitoare cã noi
ne-am fãcut datoria!”

De aceea, strãdania noastrã s-a
îndreptat spre a face din aceste cuvinte
fapte ºi am cãutat sã le gravãm cu inima
ºi unealta meºterilor în piatrã, lemn sau
culoare pe zidurile groase (ieri cernite ºi
dãrâmate, azi luminoase ºi trainice) ale
bisericii, mãrturie a ostenelii jertfelnice a

multor generaþii ºi sã refacem pe cât a
fost posibil mãreþia ºi strãlucirea de
odinioarã a secularei ctitorii.

Aducem mulþumiri ºi pe aceastã
cale a rândurilor scrise tuturor celor care
au fost, de-a lungul timpului, pãrtaºi la
aceastã jertfã ºi lucrare, tuturor celor care
au fost alãturi de noi ºi la zi de mare
sãrbãtoare, cler ºi popor, rugând pe
Dumnezeu sã aibã în grija Sa ºi sã
binecuvânteze pe toþi ctitorii, donatorii,
binefãcãtorii, miluitorii ºi rugãtorii acestui
lãcaº sfinþit, pãzindu-i întru mulþi ani cu
sãnãtate, pace ºi bun spor în toate!

Oferirea distincþiei patriarhale „Sanctus Stephanus Magnus“ pãrintelui paroh
Ioan Vasile Panþîru

Discursul pãrintelui paroh Ioan Vasile Panþîru
la sfinþirea bisericii Rãducanu, 16 septembrie 2012

P.S. - Parohia Buna Vestire din Târgu-
Ocna a fost invitată şi prezentată la
Televiziunea Patriarhiei Române,
miercuri, 3 octombrie, curent, la
emisiunea Viaţa parohiilor . Interviul
poate fi vizionat accesând pagina de
internet a Trinitas TV la secţiunea
Emisiuni - Viaţa parohiilor.
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interior Sfânta Sofia - Istanbul

FURTUL DIN
SOCIETĂŢI

COMERCIALE
(MAGAZINE)

POATE FI EVITAT
# Dotaţi-vă magazinele cu un sistem

viabil de alarmă;
# faceţi o inmvestiţie, dar descurajaţi

hoţii;
# procuraţi-vă şi montaţi-vă în punctele

sensibile ale magazinului sau chioşcului
un grilaj solid care să împiedice
pătrunderea hoţilor în interior;

# este recomandat ca uşa de acces
în magazin să fie prevăzută cu un sistem
de protecţie tip clopot care să protejeze
lacătul, astfel se îngreunează activitatea
infracţională a hoţului;

# apelaţi la serviciile unei societăţi
serioase de pază şi intervenţie rapidă;

# angajaţi-vă pe timpul nopţii un paznic;
# mare atenţie la persoanele care trec

pragul magazinului dumneavoastră,
acestea nu doresc întotdeauna să cumpere
sau să ceară relaţii despre un produs:

# dacă spaţiul magazinului prezintă
zone moarte din punct de vedere al
vizibilităţii celui ce vinde la raion, fiţi sigur
că în acele zone vor acţiona hoţii; indicat
ar fi ca în magazin să se afle întotdeauna
doi angajaţi, ca supravegherea să se
realizeze în mod optim;

# sfătuiţi-vă angajaţii să nu-şi ţină banii
proveniţi din încasări în vitrină sau sub
raftul pe care se vând produse. Hoţii profită
de neatenţia vânzătorului, se apleacă
peste vitrină sau raft şi fură;

# creaţi un dulap cu cheie în care
angajaţii să-şi depoziteze genţile sau
poşetele şi unde cumpărătorii să nu poată
avea acces.

Vă mulţumim!

FURTURILE DE
AUTOTURISME

Principalele moduri de
operare folosite de infractori:

* utilizarea de dispozitive electronice pentru
dezactivarea sistemelor de siguranţă;

* forţarea încuietorilor şi a contactului;
* sustragerea maşinilor profitând de

neglijenţa proprietarilor care pleacă „doar un
minut“ şi le lasă pornite sau cu cheile în contact. În
cele mai multe dintre aceste situaţii, autorii
urmăresc victimele şi aşteaptă momentul prielnic
pentru a acţiona.

Recomandări pentru
prevenirea furturilor

de autoturisme:

 * la coborârea din autoturism, scoateţi cheia
din contact, chiar dacă veţi lipsi pentru un timp
foarte scurt. Chiar şi atunci când doriţi să parcaţi
în curte sau în garaj şi coborâţi pentru deschiderea
porţilor. Furtul unui autoturism cu cheile în contact
durează doar CÂTEVA SECUNDE;

* parcaţi autoturismul într-un loc care să fie
vizibil din locuinţa dumneavoastră şi, pe cât posibil,
în locuri luminate corespunzător şi circulate intens;

* montaţi un sistem de alarmă performant. În
majoritatea cazurilor, acesta costă mai puţin decât
paguba suferită în urma furtului maşinii;

* schimbaţi imediat sistemele de siguranţă
ale autoturismului, dacă aţi pierdut sau v-au fost
sustrase cheile acestuia;

* la autoturismele prevăzute cu sisteme
electronice de siguranţă, este recomandat să montaţi
un sistem alternativ care să blocheze funcţionarea
maşinii. Acest sistem suplimentar NU TREBUIE să
fie controlat de computerul de la bord;

* montarea unui sistem GPS în locuri ascunse
şi greu accesibile ale autoturismului poate ajuta la
localizarea acestuia în cazul în care a fost sustras.
Sistemul trebuie să fie monitorizat de o firmă de
specialitate, iar în cazul în care maşina a fost furată,
apelaţi la Poliţie pentru localizare şi deplasarea în
zona în care se află vehiculul;

* utilizarea marcajelor permanente de tip «lac
ultraviolet» şi «gravură în sticlă» descurajează
hoţii. Acestea se pot face atât la vedere, pe geamuri
şi portiere, cât şi în locuri ascunse, cunoscute
doar de proprietar.

FURTURILE DIN
AUTOTURISME

Principalele moduri de
operare folosite de infractori:

* forţarea mecanică a încuietorilor;
* spargerea geamurilor;
* sustragerea de componente exterioare

(oglinzi, ornamente, embleme, proiectoare, roţi etc.);
* utilizarea de dispozitive electronice care

acţionează asupra sistemelor de închidere
centralizată a autoturismului.

Recomandări pentru
prevenirea furturilor

din autoturisme:

* nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii,
diferite bunuri de valoare (dispozitive antiradar,
sisteme GPS, genţi, borsete, aparatură electronică
etc.), chiar dacă lipsiţi pentru scurt timp;

* în staţiile de alimentare cu carburanţi, pe
timpul achitătii contravalorii combustibilului, acţionaţi
sistemul de închidere a uşilor;

* pe perioada deplasării cu autoturismul, în
special în cazul femeilor, acţionaţi sistemul de
închidere a uşilor (altfel veţi evita să fiţi deposedate
la semafor de geanta aflată în interiorul maşinii);

* când părăşiţi autoturismul, geamurile
trebuie să fie întotdeauna închise complet;

* pe toate roţile autoturismului fixaţi dispozitive
antifurt; inscripţionaţi numărul de înmatriculare al
autoturismului pe obiectele uşor demontabile
(casetofoane, baterii, componente exterioare etc.)
Acestea vor fi mai dificil de valorificat de către hoţi
şi deci mai puţin tentante;

* asiguraţi-vă că portierele s-au închis atunci
când părăsiţi maşina şi acţionaţi închiderea centralizată,
chiar dacă pare că telecomanda a activat-o;

* pentru eventualele reparaţii, nu vă adresaţi
atelierelor neautorizate sau meşterilor ocazionali.
Se pot face mulaje după chei sau puteţi rămâne
fără componente care funcţionau foarte bine.
Compartiment Proximitate
„Împreunã pentru mai multã

siguranþã“
Poliþia staþiunii Târgu-Ocna – 0234/344145
Ag. ºef Vãsoiu Bogdan      – 0744/402001
Ag. ºef Brânzã Cezar    – 0752/223500
Ag. pr. Antohe George   – 0727/706944
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frescã în Sfânta Sofia - Istanbul

Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

Pãmântul nostru românesc a nãscut
mulþi sfinþi; în calendar îi putem gãsi scriºi
ºi mai sunt ºi alþii contemporani cu noi care
cu timpul vor fi declaraþi sfinþi de cãtre
Sfântul Sinod al Patriarhiei Române.

Printre aceºtia din urmã îl putem
socoti ºi pe pãrintele Cleopa de la
Mãnãstirea Sihãstria-Neamþ, de la a
cãrui naºtere s-au împlinit, la 12 iunie,
acest an, 100 de ani.

A trãit ºi a propovãduit printre noi –
cei de azi – , iar pentru cei care nu l-au
ascultat direct, scriem acum câte ceva din
înþeleapta lui învãþãturã.

Mulþime de credincioºi aºteptau sã
intre în chilia lui, sã-ºi deschidã sufletele,
sã-ºi arate necazurile, sã-i asculte sfaturile
sale duhovniceºti, sã-ºi aline durerile. Pe
toþi îi primea cu dragoste frãþeascã,
specific unui suflet de adevãrat creºtin.
Mult i-a iubit pe toþi.

Pentru curajul mãrturisirii credinþei
noastre dreptmãritoare, a fost multã vreme
urmãrit de duºmani creºtinismului, dar el
s-a ascuns în munþi ºi a petrecut viaþa acolo,
ca ºi mulþi alþi sihaºtri ai poporului român.

Cu puþinã învãþãturã de carte ce o
avea, el a citit în Vieþile Sfinþilor, întãrindu-se
în credinþã. Chemat la mãnãstire ºi
îndeplinind ascultarea de a pãzi oile, ºi-a
continuat lectura întãritoare ºi aºa,
autodidact, a reuºit sã-ºi însuºeascã
studiul ca un vrednic ºi priceput teolog.

Pãrintele Arhimandrit Ilie Cleopa
Din bogãþia sufletului sãu a împãrþit

tuturor. Vorbea ore întregi celor din jur fãrã
sã oboseascã, fiind convins cã trebuie sã
dea ºi altora din cunoºtinþele sale.

Privindu-i chipul, pãrea cã te afli în
faþa unei icoane. Vorba lui domoalã, caldã,
moldoveneascã, plinã de sinceritate ºi
însufleþire dãdea viaþã spuselor sale ºi
pãtrundea în inimile ascultãtorilor  care
nu-l mai puteau uita. Adesea îl citãm cu
deosebitã dragoste ºi respect: Aºa a zis
Pãrintele Cleopa! Tot ce cuvânta era plin
de adevãr ºi spre mântuire. Pãrintele
patriarh îl numeºte „omul lui Dumnezeu
printre oameni“, „personalitate-simbol al
vieþii monahale“. A fost poate cel mai
popular, mai cãutat ºi mai ascultat
propovãduitor al zilelor noastre.

Iubea pe Dumnezeu ºi-i învãþa ºi pe
alþii care-l cercetau dogmele creºtine,
cãci iubea deopotrivã ºi pe semenii sãi
blagoslovindu-i cu urarea proprie:
„Mânca-v-ar Raiul!“

Asemenea cum iubea învãþãtura lui
Dumnezeu, iubea ºi pãmântul þãrii
noastre, neamul românesc ºi tradiþia
ortodoxã. „Pentru noi Patria ºi
Ortodoxia sunt Grãdina Raiului datã
nouã de Dumnezeu, pentru cã lucrãm
în ea ºi o pãzim cu sfinþenie.“

Când a fost urmãrit de Securitate, s-a
ascuns în munþi ºi a petrecut acolo mulþi
ani, ca ºi sihaºtrii de altã datã: hrãnindu-ºi
sufletul cu rugãciuni ºi din tezaurul
învãþãturii Bisericii ºi trupul cu ierburile ce
le întâlnea.

A fost prieten bun cu alþi mari cãlugãri
nemþeni. A primit în chilia lui ierarhi,
monahi, mireni, tineri ºi bãtrâni. –
povesteºte despre el pãrintele arhimandrit
Timotei Aioanei.

Nu numai cu vorba, ci ºi prin scris
ne-a lãsat învãþãtura sfântã. „Socotind
acum cã ºi eu, în aceastã viaþã, lui
Dumnezeu ºi obºtii creºtineºti, cu ceva
rod trebuie sã aduc dupã Dumnezeiasca
Scripturã.. dupã roade se judecã viaþa
noastrã. Iatã gândurile care cu sârg m-au
îndemnat sã alcãtuiesc aceastã lucrare“
(Arhim. Ilie Cleopa, Cãlãuzã în credinþa
ortodoxã, Mãnãstirea Sihãstria, 2010).
Toþi s-au îmbogãþit sufleteºte din cele
descoperite de el însuºi, adâncind tezaurul
de învãþãturi creºtin-ortodoxe.

Sã punem în practicã sfaturile sale
duhovniceºti urmându-le ºi luminând ºi
pe alþii. În 8 septembrie sãrbãtorind
Naºterea Maicii Domnului, sã amintim
câteva din învãþãturile sale despre
Maica Domnului.

„De ce o cinstim pe Fecioara Maria?
Pentru cã:
1. Dumnezeu a învrednicit-o de a

fi Mamã Fiului Sãu,
2. Prin proorociile lui Isaia ºi Iezechiel,

aehanghelul Gavriil a numit-o «plinã de har
ºi binecuvântatã între femei» (Lc 1, 28).

3. Sfânta Elisabeta a numit-o
«Maicã a Domnului ºi binecuvântatã
între femei» (Lc 1, 42).

4. Domnul Hristos a cinstit-o ºi s-a
supus ei (conf. Lc 2, 51).

5. ªi în chinuri, pe Cruce, a avut
Domnul grijã de ea ºi a dat-o Sfântului
Ioan Evanghelistul (In 19, 27).

6. ªi oamenii au cinstit-o ºi au
fericit-o, iar Fiul ei a întãrit zicând:
«Aºa este!» (Lc 11, 27-28).

7. O cinstim ºi o preavenerãm pentru
cã însãºi, prin Duhul Sfânt, a mãrturisit
cã i-a fãcut ei mãrire Cel Atotputernic ºi
cã de acum o vor ferici (pe ea) toate
neamurile (conf. Lc 1, 45-49).

8. În ziua Judecãþii va sta de-a
dreapta Sfintei Treimi (Ps 44, 11-14).

9. Ea a nãscut pe Rãscumpãrãtorul
nostru (Dan 3, 23-24).

10. Cãci ea, zãmislind de la Duhul
Sfânt ºi fiind umbritã de puterea Celui
Preaînalt, a fost curãþitã cu totul de pãcate;
a fost plinã de har (conf. Lc 1, 29-35).

11. Ea a nãscut ºi a alãptat pe Sfântul
Sfinþilor, pe Iisus Hristos Dumnezeul ºi
Mântuitorul nostru (Dan 9, 24; I Rg 2, 2).

12. ªi Biserica lui Hristos o cinsteºte
ºi-i cântã: «Ceea ce eºti mai cinstitã
decât heruvimii ºi mai mãritã fãrã de
asemãnare decât serafimii» (Axion).

Însuºi numele sãu Maria înseamnã
Doamnã, Stãpânã; ºi prin «preacin-
stire» se înþelege «preavenerare»“.

Sã pãºim pe urmele pãrintelui Ilie
Cleopa ºi sã ne înduhovnicim din
spusele lui; sã ne împãrtãºim din harul
sãu izbãvitor.

Laetiþia LEONTE



24Nr. 3 / iul-sept 2012 SAREA PÃMÂNTULUI

Marea Lavrã - chiparosul Sfântului Atanasie

Cel mai frumos cuvânt din graiul omenesc e
numele de mamă. Ea ne-a născut, ne-a crescut,
ea a vegheat asupra noastră cu cea mai vrednică
grijă, cu cea mai duioasă iubire. De aceea
omenirea de pretutindeni şi în toată vremea a
cinstit mamele. Pentru familie nu este o zi mai
plină  de bucurie ca ziua mamei.

Atunci copiii mari şi mici se adună în faţa
fiinţei scumpe, o îmbrăţişează mărturisindu-şi
dragostea şi recunoştinţa cu daruri. Ferice de
cei ce cinstesc pe aceea care le-a dat viaţă. Ei ne
fac părtaşi de mari binecuvântări, după cuvântul
lui Dumnezeu care zice: „Cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mulţi
ani pe pământ“. Noi, fiii Bisericii, suntem datori
să-i cinstim şi să-i iubim nu numai pe părinţii
trupeşti, ci şi pe cei duhovniceşti. Iar, vorbind de
mamă a vieţii în latura credinţei, gândurile noastre
se înalţă la aceea care este vrednică de cea mai
curată preamărire, la Maica Domnului Hristos şi
Măicuţa noastră a tuturor. La picioarele ei trebuie
să depunem toate florile dragostei noastre.

Pe Maica Domnului ne-o înfăţişează icoana
de început, aceea zugrăvită de Sfântul Apostol şi
Evanghelist Luca care, fiind doctor, a fost şi pictorul
icoanei care se cheamă Povăţuitoarea. Multe
icoane ne-o înfăţişează cu Fiul divin în braţe.

Sfânta Fecioară Maria s-a născut într-un
sat al Galileii, în Nazaret, ceea ce înseamnă
„înflorit“, sfinţit şi deosebit de cele pământeşti.
Părinţii ei, Ioachim şi Ana, din neamul lui David,
erau înstăriţi, păstrători ai credinţei în Dumnezeu
şi, pentru că în vârstă fiind nu aveau copii, se
rugau cu rugăciuni fierbinţi să-i bucure cerul cu
un copil şi, dacă vor avea unul, îl vor închina lui
Dumnezeu – şi minunea se împlini. Se născu
fiica cea preacurată şi binecuvântată cu numele
Maria. După trecerea perioadei prunciei, în
„Vieţile Sfinţilor“ se istoriseşte că la trei ani au
dus-o cu slavă în Templul Domnului după cum
făgăduiseră şi unde a petrecut doisprezece ani.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului se
serbează la 21 noiembrie. Sfântul Ioachim, la
vârsta de optzeci de ani, se sfârşi, iar Sfânta
Ana, lăsând Nazaretul, a mers în Cetatea
Ierusalimului unde, petrecând doi ani cu fiica ei
Maria, se odihni întru Domnul, având şaptezeci
şi nouă de ani. La 8 septembrie se serbează
naşterea Maicii Domnului, Sfânta Maria mică.

De mii de ani pământul suspina după un
Mântuitor. În Nazaret, Fecioara, care era
logodită cu protectorul Iosif, a fost vestită de
trimisul lui Dumnezeu, Arhanghelul Gavriil, care
i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti tu între
femei!“. Fecioara îşi manifestă uimirea: „Ce fel
de închinare poate fi aceasta?“, la care îngerul
îi anunţă Buna Vestire, că va deveni Maica lui
Dumnezeu – „Sfântul care Se va naşte din tine

Sfinte adevăruri din viaţa Maicii Domnului
prin puterea Duhului Sfânt, a Celui Preaînalt,
va fi Fiul lui Dumnezeu şi Se va chema Iisus,
care înseamnă Hristos. Răspunsul Maicii a fost:
„Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul
tău“. Şi cuvântul trup s-a făcut. (In 1, 14)

Astfel, Maica Domnului a dat omenirii pe
Mântuitorul. Din momentul creaţiei, ea a devenit
„Mamă a vieţii“. Fecioara uneşte în chip
armonios fecioria cu naşterea.

În calendarul nostru ortodox, sărbătoarea
Bunei Vestiri este la 25 martie.

În sistemul teologic al Sfintei Biserici, prin
supravenerare, Maica Domnului este martora
celor care decurg din viaţa Fiului Mântuitor de la
naştere, viaţa pământească, minunile,
crucificarea, Învierea şi Înălţarea la cer. Când,
la 40 de zile, Fecioara Maria a dus pruncul Iisus
la Templu să-L închine, bătrânul Simeon i-a
spus: „Sabie va trece prin sufletul tău!“ Profeţia
s-a împlinit în Vinerea dureroasă a Patimilor când
Maica stătea la picioarele Crucii cu răstignirea
Fiului, suferinţele Lui au fost şi ale ei ca mamă.
Prin aceasta, ea însăşi se face icoană, model al
mântuirii noastre cu vocaţia de rugătoare şi
mijlocitoare către Fiul ei şi Mântuitorul nostru,
pentru toate ce cerem vieţii noastre la rugăciune.

Din cele mult grăitoare, momente atât de
succint relatate, sunt cunoscute pelerinilor care
s-au învrednicit a călca Pământul Sfânt în
cetatea Ierusalimului.

Privind viaţa Maicii Domnului de după Înălţarea
lui Iisus Hristos, se crede că ar mai fi trăit 11 ani, în
care l-a însoţit pe Sfântul Apostol Ioan în călătoria sa
minunată în Efes, căci Mântuitorul, la apogeul
răstignirii, o încredinţase acestuia spunând: „Iată
mama ta!“, iar Maicii Sale: „Iată fiul tău!“.

La Efes se află casa Fecioarei Maria, ascunsă
la 358 m înălţime deasupra Câmpiei Efesului. În
faţa casei a fost ridicată o statuie din bronz care o
reprezintă pe Maica Domnului. La Ierusalim,
aproape de pârâul Cedrilor, se află Biserica
Ghetsimani, cu Sfântul Mormânt al Maicii Domnului,
împodobit cu numeroase candele, unde se
coboară 60 de trepte de marmură până la
mormânt. La intrare se află mormintele Sfinţilor
Părinţi Ioachim şi Ana în partea dreaptă, iar în
stânga este mormântul Sfântului Iosif.

La ultimul an al vieţii Maicii Domnului, pe când
se afla la rugăciune pe Muntele Măslinilor, a venit la
dânsa Arhanghelul Gavriil, care fusese binevestitorul
Întrupării Fiului ei, şi i-a adus vestea de la Domnul
că după trei zile se va muta de pe pământ la cer,
rugându-o să se bucure că printr-un somn Fiul ei îi
va lua sufletul la cer. Maica Domnului s-a închinat şi
a zis: „N-am fost vrednică, Stăpâne, să Te primesc
în pântecele meu, Tu însă m-ai miluit cu darul acesta.
Fiul meu cel dulce, rogu-Te ca mai înainte de ieşirea
mea din viaţă, să aduci Apostolii Tăi din toată lumea
unde propovăduiesc lângă patul meu, să-i văd ca

să mă bucur de prezenţa lor împreună cu mulţimea
şi rudeniile. După pogorârea din munte, în casa ei
pregătindu-şi trecerea din viaţa aceasta, lângă patul
ei, din slava divină, o lumină străluci în jurul ei şi
Sfântul Evanghelist Ioan cu slujitorii casei pregăti
cele trebuincioase înmormântării. Maica Domnului
a spus mulţimii şi Apostolilor întristaţi: „Nu mă plângeţi,
amestecaţi bucuria mea cu întristarea voastră.
Bucuraţi-vă că eu mă duc la Fiul meu, mă voi ruga
Lui pentru toţi creştinii. Să-mi îngropaţi trupul meu
după cum mi-l voi aşeza pe pat, ducându-l la locul
rânduit pentru înmormântare în Ghetsimani.
Deodată, dintr-o slavă divină cu dumnezeiască
iubire, Mântuitorul, apropiindu-Se de dânsa, îi zise:
„Vino, cea mai curată Maică a Mea, suflet mare şi
preţios, de intră în viaţa veşnică şi-ţi ia locul cel mai
înalt în rândul tuturor Sfinţilor Mei“. Maica Preacurata
închinându-se cu mare smerenie a zis: „Fiul meu,
în mâinile Tale îmi dau sufletul, fie mie şi acum după
cuvântul Tău“. Aşezându-se pe patul său minunat,
sufletul i-a ieşit din trup şi s-a dus în braţele iubitului
său Dumnezeu. Sfinţii Apostoli, ierarhi, preoţi, în
cântări îngereşti au condus trupul Preacuratei Maici
la mormântul din piatră pregătit în Ghetsimani. La
trei zile, cu Sfânta Maică se petrecuse ca şi cu trupul
Domnului nostru Iisus Hristos; a înviat, suindu-se la
cer, la Fiul său, Dumnezeul nostru, de unde se
roagă pentru ajutorul tuturor creştinilor.

În cinstea Maicii Domnului au fost ridicate
numeroase lăcaşuri de cult în toată lumea, legate
de Naşterea, Intrarea în Biserică, Buna Vestire şi
Adormire. Pictorii i-au zugrăvit chipul în cele mai
frumoase icoane şi tablouri, poeţii lumii şi compozitorii
au înălţat în cinstea ei cele mai minunate imnuri şi
corale. În biserici şi mănăstiri există icoane ale Maicii
Domnului făcătoare de minuni, chipul ei de mamă
iubitoare învăluie toată lumea ca mijlocitoare,
rugătoare şi protectoare, este chivotul viu al
Cuvântului şi ajutorului de la Dumnezeu. Credinţa
în Dumnezeu şi Maica Domnului este pivotul care
ne susţine viaţa şi-l face pe om să-şi menţină
echilibrul în viaţă.

Oraşul nostru moldav, Târgu-Ocna, cu
deosebită peisagistică, cu imagini şi inscripţii din
vremuri străvechi care păstrează istoria cu urme
de eroism pentru întregirea neamului şi făurirea
României Mari, cu tradiţii şi monumente, este o
încântare pentru vizitatori şi o mândrie pentru
localnicii care-şi iubesc obârşia într-un prezent
modernizat. Mulţi îl cred benefic pentru sănătate.
Minunatele locuri de agrement care amintesc
frumuseţile liniştitoare de odinioară, albia
Trotuşului cu apele care taie depresiunea
ocrotită de colinele împădurite ce ar vrea să
mai purifice poluarea timpului prezent menţin,
încă, darul unui pământ binecuvântat cu
bogăţiile pământului: vegetaţia pădurilor,
zăcămintele petrolului forate în trecut, salinele
exploatate, apele minerale lecuitoare şi, mai
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recent, piscina supersalinizată, vinde-
cătoare, dotată în stil modern.

Din trecutul oraşului s-au ridicat şi
au trăit numeroase personalităţi cultural-
istorice, prin aceste locuri au trecut
oameni de seamă care au înscris
mărturii elocvente, precum: Constantin
Negruzzi, Alexandru Vlahuţă, Duiliu
Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, George
Călinescu, pictori consacraţi.

Peste toate, Târgu-Ocna este oraşul
cu cele mai multe biserici ortodoxe,
monumente istorice, mănăstiri, schituri,
raportate la numărul de locuitori.

Cu o deosebită realizare în zilele
noastre, se înscrie profunda admiraţie
pentru revista „Sarea pământului“ cu
marea stimă pentru fondatorul redactor-
şef, preacucernicul părinte Petru Roncea,
redactori şi colaboratori, cu publicaţii de
informare misionar-pastorală, într-un şir
de ani, care informează şi educă cititorii
în morala religioasă şi socială, propagând cultul
creştin ortodox şi pe internet.

Cu referinţă la conţinutul teologic se cuvine
să mă opresc asupra cinstirii bisericilor: Buna
Vestire („Răducanu“) şi Adormirea Maicii
Domnului („Precista“), catedrala oraşului, din
vechime foste mănăstiri. Soborul preoţesc şi
mulţimea de credincioşi respectă ritualul, slăvesc
cu deosebită amploare eclesiastă însemnătatea
momentelor de adoraţie pentru pururea Fecioară
Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Câţi cunosc strădaniile de ani ale
preacucernicului părinte paroh Ioan-Vasile Panţîru
pentru renovarea, consolidarea bisericii
Răducanu de la temelie, lucrări exterioare şi
interioare, repictare, pardoseli, noi strane,
introducerea confortului termic, policandre şi
realizarea celei mai frumoase şi strălucitoare
catapetesme – şi un baldachin cu Sfinte Moaşte
aduse de demult de la Sfântul Munte Athos? Corul
cu un Heruvic şi Axion lucrate şi armonizate cu
minuţiozitate, precum întreg ansamblul
reconstrucţiei permite pentru slava lui Dumnezeu
primirea la  rugăciune a credincioşilor care
îndrăgesc tot mai mult biserica şi respectă pe
slujitorul ei cu mult har duhovnicesc încă din 1994.

Pentru toate realizările prin zbateri
îndelungate, se cuvine prosternarea de credinţă
şi marea slavă care a renăscut biserica la sfinţirea
din data de 16 septembrie, curent.

Cercetând documentarul ce-mi aparţine,
parte şi din interesul de credinţă al părinţilor mei,
cu o relatare foarte succintă, fac referinţă la istoricul
mănăstirii Răducanu când, în 1852, Constantin
Negruzzi zise: „Haide băieţi! Surugii,  încălecaţi,
mergem la Târgu-Ocna…

Preacuviosul arhimandrit Paisie Ocneanul,
egumentul sfintelor mănăstiri Precista şi Răducanu,
e, în adevăr,  o curiozitate. Să nu se facă un paradox
această zicere. Cum să nu se socotească o curiozitate
părintele Paisie care, deşi grec, nu seamănă nicicum

cu grecii. Noi avem dreptul a-l reclama de patriot al
nostru căci de treizeci de ani trecuţi de când este cu
noi prin faptă şi prin grai, acesta s-a găsit totdeauna în
frunte… Chiar astăzi, ocuparea sa este de a vizita
şcoala publică şi spitalul care este unul dintre cele
mai bine ţinute din toată ţara, a cărora este inspector
acum, de douăzeci de ani… călugăr care nu-i ipocrit,
care n-are nici caretă, nici armăsari… care urmează
porunca apostolică. Are o mică chilie în mănăstirea
Răducanu, unde fratele său, protosinghelul Neofil, e
risipitor: orice câştigă cu epitrahilul, împărtăşeşte la
săraci… Părintele Neofil planta o viţă-de-vie la
fereastra chilioarei sale, care a crescut, a acoperit
chilia şi s-a întins peste zidul mănăstirii, înalt peste 5
metri. Aceşti doi cuvioşi locuiesc în mănăstirea
Răducanu care e situată în cea mai frumoasă poziţie,
pe o stâncă din malul Trotuşului, acest nobil râu, la
care am a mă înturna cu plăcere. Deasupra uşii
bisericii se citesc aceste versuri: Veleat 1752

Mult preadulcelui Hristos
Robul Tău cel credincios
Lăcaşul Tău au zidit,
Foarte l-au împodobit.
Lumina dar cea cerească
Prin ruga ta să moştenească.
Radu Racoviţă vel-logofăt,
Cu a lui soţie Maria, ctitori
Sunt cu fiica lor Ilinca,
La această biserică preasfântă.
–  Cum îţi pare inscripţia aceasta, pretenţioasă?

Ce zici de franţuzeasca din ea? Aprés avoir réglé
les fortunes publiques, Ce donné des leçons aux
plus grands politiques…

... În sfârşit, (zice C. Negruzzi) am părăsit acest
târguşor, unde, departe de griji, intrigi şi de supărări,
petrecusem două luni de odihnă. I-am lăsat rămas-
bun, făgăduindu-i a-l revedea cât mai curând (…)

Să ne gândim, dragi cititori, la aceste vremuri
de altădată...

Prof. Presb. Ecaterina CAPOTĂ

Obârºie
Din depãrtãri
Te vãd, obârºie,
La ceas de tainã
Te-aud, obârºie,
Mã culc în poala
Dulcilor livezi
S-adorm cu cântul
Amintirii
ªi mã deºtept
În frumuseþi.

Trezitã-n spasm
De dor
Din visul ce nu-i vis
Mã chemi, obârºie,
E dorul cel de ducã
Dor de-ai mei
De cei ce sunt
ªi nu mai sunt
De cei ce dorm
În vatra ta, obârºie,
c-aici mi-e neamul
ºi aleanul.

Mi-e dor de tine,
Dor cumplit,
Când nu te-ajung
Când fug de mine
Fug în tine
Pãmânt de patimã
ªi dor
c-aici mi-e neamul
ºi aleanul.

De cânt, de râd,
De plâng ºi nu mai spun
Cã de la drum
ªi iar la drum
De-ai obosi ºi m-ai opri
Când nu mai pot
Aºteaptã-mã, Pãmânt strãbun,
Cã vin la ceasul
Cel din urmã
Sã-mi fac ruga iertãciunii.
Primeºte-mã,
Pãmânt strãbun!

Ecaterina Pãunescu CAPOTÃ
1996

„Gândul morþii sã te urmãreascã, ca
sã înþelegi rostul ºi preþul vieþii!“ (Nicolae
Iorga, Istoricul ºi savantul)

Maicã Pururea Fecioarã, Nãscã-
toare de Dumnezeu, iartã-ne, ajutã-ne,
cã nu avem altã mângâiere decât
numai pe Tine, sã ne acoperi în vecii
vecilor. Amin.
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Sãrbãtoarea Tãierii capului Sfântului
Ioan Botezãtorul este zi de post. Unii
credincioºi mai evlavioºi þin post negru în
aceastã zi. Ceea ce s-a întâmplat acum,
sau sãrbãtoarea prãznuitã reprezintã
rãspunsul lumii la oferta de dragoste a lui
Dumnezeu. Sau modul în care lumea
peste veacuri se va purta cu trimisul lui
Hristos. Pentru cã Sfântul Ioan Botezãtorul
era cel mai mare bãrbat nãscut din femeie
a cãrui gurã nu înceta a mustra pãcatele
iudeilor pânã ºi cel din casa lui Irod, drept
pentru care el a suferit din partea casei
regale cumplita moarte a tãierii capului.

Evanghelia ne-a vorbit despre
cutremurãtoarea hotãrâre a lui Irod, tiranul
rege care era fiul lui Irod cel Mare, cel care
a ucis pruncii în timpul naºterii lui Hristos.
Tatãl lui a ucis paisprezece mii de prunci.
ªi acest Irod Antipa era fiul lui. Acesta
ºi-a luat o femeie strãinã de neamul evreu
numitã Irodiada.

Prima lui soþie era o fiicã a lui Areta,
un împãrat vecin. Dar el, fiind vãrsãtor de
sânge ºi desfrânat, ducându-se la fratele
sãu Filip, care avea o altã parte din Iudeea
în regat, s-a uitat la nevasta aceluia care
se numea Irodiada. ªi i-a promis la ureche
cã dacã va veni dupã el îi va da onoruri în
Tiberiada unde era cetatea lui. O
ademenea cu luxul ce-l avea el, cu mult
mai mare decât acela ce-l avea fratele sãu
Filip în regatul lui. ªi atunci ticãloasa
Irodiada l-a lãsat pe Filip, pe bãrbatul sãu,
ºi-a luat ºi fata cu ea, pe Salomeea, ºi
s-a dus dupã Irod. Iar nevasta lui Irod, fiica
lui Areta, s-a dus la tatãl ei, acasã.

În timpul acela, în pustia Iudeii vorbea
Ioan Botezãtorul. Cu glas de tunet el striga
împotriva pãcatului poporului. El a auzit
de la oameni ce face regele. A auzit cã ºi-
a alungat soþia ºi a luat de femeie de
cumnata sa. Atunci el a lãsat pustia ºi s-
a dus la casa regalã. A bãtut în poartã ºi a
zis: Împãrate, nu-þi este îngãduit sã trãieºti
cu nevasta fratelui tãu!

Irod, pentru cã era trãitor în Iudeea,
ºtia ce înseamnã cuvântul profeþilor. Îi era
fricã de Ioan. ªi de multe ori îi plãcea sã
asculte cuvântul lui. Dar Irodiada, care era
o strãinã, a gândit mereu în inima ei cum
sã omoare pe Ioan. Atenþie, mai ales
femeile, pentru cã duhul Irodiadei se miºcã
mai uºor în femeie. Deºi nici bãrbaþii nu
sunt scutiþi de viclenia lui. ªi a gãsit un
bun prilej când Irod a închis pe Ioan în
temniþã. ªi era ziua naºterii lui Irod. Oaspeþi
de seamã la masã, bãuturã, dansuri. Era
obiceiul ca sã fie adusã câte o fatã

Duhul Irodiadei
desfrânatã care sã danseze în faþa
oaspeþilor spre a-i desfãta. Sã-i porneascã
spre desfrânare, sã le aþâþe poftele
carnale. ªi atunci ticãlosul de Irod a
chemat pe fiica lui Irodiada, pe fata lui
adoptivã. ªi Salomeea a jucat satanic în
faþa oaspeþilor, cum spune cântarea la
stranã. ªi a plãcut lui Irod ºi oaspeþilor.
Atunci Irod i-a spus fetei: Ce vrei sã-þi
dau ºi-þi dau, chiar ºi jumãtate din
împãrãþia mea.

Fata nu ºtia ce sã cearã. S-a dus la
mamã-sa. Mamã, tata îmi spune cã ce
vreau sã-i cer aceea-mi dã! Atunci ea îi
spune: Cere-i capul lui Ioan pe o tipsie!
ªi fata merse repede la Irod ºi-i spuse:
Vreau capul lui Ioan aici! Ticãlosul de
împãrat n-a putut renunþa la hotãrârea lui.
Cântarea bisericeascã spune cã mai
degrabã era, Iroade, sã calci jurãmântul
decât sã tai capul lui Ioan. Regele a trimis
cãlãul în temniþã. În icoanã vedem capul
lui Ioan cãzând în tipsia Salomeii. Ea l-a
dus la mama sa. ªi mama s-a bucurat
cã a cãzut capul lui Ioan ºi cã nu va mai
vorbi împotriva pãcatului sãu glasul acesta
al proorocului din pustie.

Dar Dumnezeu, care-l iubea pe Ioan,
n-a lãsat neplãtitã aceastã fãrãdelege.
De atunci, Irod ºi Irodiada, ori de câte ori
stãteau la masã ºi aveau înainte vasele
cu vin, vedeau pe masã sãltând capul lui
Ioan ºi zicându-le: Nu-þi este îngãduit sã
trãieºti cu nevasta fratelui tãu! Mereu
conºtiinþa îl rodea pentru pãcatul sãvârºit.
ªi mergând la Roma ca sã capete de la
Cezar oarecare înlesniri pentru împãrãþia
lui, el dãdu un ospãþ curtenilor ca sã vadã
ºi aceia cât este el de bogat. Era cu
Irodiada. ªi în timpul veseliei de la masã,
deodatã faþa lui Irod s-a întristat. ªi-a adus
aminte de Ioan ºi vedea pe masã sãltând
pe farfurii capul lui Ioan ºi zicându-i:
Nu-þi este îngãduit sã trãieºti cu nevasta
fratelui tãu! Atunci el s-a îngãlbenit la faþã
ºi s-a întunecat. Curtenii s-au uitat la el
ºi au zis: Omul acesta e viclean. El are
alte gânduri. A spus cã vrea înlesniri, dar
el de fapt este un spion. ªi i-au spus
Cezarului: Omul acest nu-i sincer. ªi
l-au luat pe Irod ºi pe Irodiada ºi i-au
expulzat. ªi acolo au murit în chinuri
ºi-n singurãtate amândoi plãtind pãcatul
desfrânãrii.

Aceasta este Evanghelia sau
istorisirea pe care Biserica ne-o pune în
ziua Tãierii capului Sfântului Ioan,
sãrbãtoare care încheie anul bisericesc.
ªi care ne aratã nouã ceva, dându-ne un

semn de alarmã: cã avem în noi, fiecare,
în firea noastrã, în carnea noastrã pornirea
aceasta de a ne împotrivi mustrãrii
pãcatului. Dacã mustri pe cineva pentru
pãcat la spovedanie, adesea îndatã acela
sare ca ars, fãrã sã vrea. Se apãrã cã
nu-i vinovat. În noi în fiecare existã duhul
acesta al Irodiadei pe care trebuie sã-l
stãpânim, sã-l rãstignim. În noi în fiecare
este duhul lui Irod care ne face sã tãiem
capul lui Ioan. Trebuie sã ne stãpânim
acest duh.

În noi în fiecare este duhul mândriei,
în carnea noastrã. De la botezul nostru
toate duhurile rele au fugit din inimã ºi
s-au ascuns în trup. Inima s-a sfinþit prin
botez, dar în trupul nostru, în carnea
noastrã se aflã toate duhurile rãutãþii. ªi
ele încearcã sã ne rãpunã în timpul vieþii.
ªi dacã nu suntem atenþi, atunci încep
sã-ºi arate colþii duhul mândriei, al
înºelãciunii, al vicleniei, al bârfei, al certei,
al slujirii idoleºti, al mâniei, al zavistiei ºi
toate duhurile rele care pe mãsurã ce ies
din carne intrã în suflet. ªi omul devine
mai rãu decât înainte de botez. Adicã plin
de toatã rãutatea ºi prezenþa celui rãu.
Atunci venirea la bisericã a unui astfel de
om este fãrã hainã de nuntã.

Spovedania este calea prin care
Biserica ne reaºazã în normalitatea vieþii
duhovniceºti. Doamne, iartã-ne cã am
greºit! Doamne, am gândit vinovat!
Doamne, sunt pãcãtos, iartã-mã ºi dã-mi
haina de nuntã. Curãþã-mi sufletul de toate
câte am fãcut. Cu cât dor ne aºteaptã
Hristos la Spovedanie ca sã ne cureþe, sã
ne dea hainã de nuntã. Sã putem sã ne
împãrtãºim cu vrednicie, sã putem sã stãm
la Liturghie cu folos de mântuire ºi nu spre
osândã. Pentru cã preotul împãrtãºindu-se,
împãrtãºeºte parohia întreagã. ªi chiar
dacã nu ne-am pregãtit prin Spovedanie,
prin postire, ne împãrtãºim în chip tainic,
prin preot. ªi atunci noi ieºim din bisericã
fie binecuvântaþi ca cei unsprezece
apostoli, fie blestemaþi ca Iuda care a ieºit
în noapte afarã ºi a vândut pe Hristos. De
aceea sã ne rugãm lui Dumnezeu ca haina
aceasta de nuntã care este absolut
necesarã la Liturghie, la comuniunea cu
Hristos, sã ne-o dea nouã Domnul. Sã ne
îmbrãcãm cu ea pentru ca toþi sã fim ca
îngerii în cer în bisericã, neprihãniþi în
aceastã comuniune sacramentalã cu
Hristos pe care o primim prin cuvântul lui
Dumnezeu ºi prin Sfânta Împãrtãºanie.

Preot Petru RONCEA
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Spaţiu sacru de rugăciune, biserica nou
sfinţită devine un simbol al recunoştinţei
(euharistiei) aduse lui Dumnezeu şi un simbol
al Bisericii în înţelesul ei de adunare a
oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi . Prin
urmare, o biserică în care se oficiază Sfintele
Taine sau Sacramente ale iubirii eterne a lui
Dumnezeu pentru oameni este un semn de
binecuvântare asupra comunităţii şi asupra
locului în care se află această biserică.

În rugăciunile de sfinţire a bisericii se arată
că biserica pe care noi o oferim Mântuitorului
Iisus Hristos ca ofrandă a credinţei, a hărniciei,
a înţelepciunii, a priceperii şi a dărniciei
noastre, devine astăzi o „poartă a cerului” (cf.
Facere 28, 17).

Pe această „ poartă a cerului” intră
Hristos-Împăratul Slavei, Care, după Învierea
Sa, S-a înălţat cu trupul la cer şi a aşezat
umanitatea Sa pe tronul slavei Preasfintei
Treimi. El intră în mod tainic în biserica Sa în
care este mereu prezent prin Sfintele Taine
săvârşite aici şi dăruieşte celor ce se roagă
darurile Sale cereşti, arvună a vieţii veşnice.
Astfel, biserica nou sfinţită devine casa lui
Dumnezeu sau casa Preasfintei Treimi şi
poarta cerului .

Biserica sfinţită poartă numele unei
persoane sfinte, numele ocrotitorului ei
spiritual, de pildă, Sfinţii Cosma şi Damian,
pentru că în ea se adună în rugăciune
persoanele umane botezate în numele
Persoanelor divine, adică în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh . O biserică nouă
se sfinţeşte cu apă sfinţită şi se unge cu Sfântul
şi Marele Mir , ca şi persoanele umane botezate
în apă sfinţită şi unse cu Sfântul şi Marele Mir,
pentru a avea o comuniune spir i tuală
permanentă cu Persoanele Sfintei Treimi, dar
şi cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii din toate
timpurile şi din toate locurile, care au mărturisit
dreapta credinţă în Sfânta Treime.

Ca locaş sfânt , biserica nou sfinţită
reprezintă simbolic Biserica rugătoare, adică
Trupul tainic al lui Hristos plin de Duhul Sfânt,
în care credincioşii sunt membre vii ale acestui
Trup mistic (cf. 1 Corinteni 12, 12-13 şi 27;
Efeseni 1, 22-23; 4, 3; Coloseni 1, 18).

Edificiul bisericii se sfinţeşte mai întâi în
exterior pentru a delimita spaţiul sacru, ca fiind
„casa lui Dumnezeu” şi „poarta Cerului” (cf.
Facere 28, 17). Mai întâi se citeşte în faţa

În biserica sfinţită primim iertarea păcatelor*
† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

* Din cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sfinţirea bisericii cu hramul
Sfinţii Cosma şi Damian a parohiei ortodoxe româneşti din Pulversheim - Moulouse, Franţa, duminică, 10 aprilie 2011

bisericii noi rugăciunea lui Solomon de la
sfinţirea Templului din Ierusalim, (cf. III Regi
8, 22-31) în care se cere lui Dumnezeu: „să
fie ochii Tăi deschişi ziua şi noaptea spre casa
aceasta şi oricâte vor cere în locul acesta să
asculţi din locul locuinţei Tale celei din cer
(…) şi milostiv să le fii lor”.

Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar
în modul cel mai direct şi atent El ascultă şi
vede pe cei care Îl cheamă în rugăciune.

Urmează apoi trei lecturi din Sfintele
Evanghelii: de la Matei (16, 13-19), Luca (10,
38-42 şi 11, 27-28) şi Ioan (10, 22-28). La
sfârşitul fiecărei lecturi din aceste Evanghelii
se enunţă mesajul principal al Evangheliei citite
şi anume:

În timpul citirii primei Evanghelii se
spune: „Tu eşti Petru şi pe această piatră
voi zidi Biserica Mea” (Matei 16, 18), adică
pe credinţa mărturisită de Sfântul Apostol
Petru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, iar la
sfârşitul citirii se spune: „Orice vei lega pe
pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”
(Matei 16, 19). Astfel se arată că biserica
este locul în care se iartă păcatele pe
pământ şi ca atare sunt iertate şi în
ceruri. Biserica, prin episcopii şi preoţii ei,
este singura instituţie din lumea aceasta care
a primit darul dumnezeiesc de a ierta păcatele
oamenilor, pentru ca ei să dobândească
mântuirea sau viaţa veşnică.

A doua lectură din Sfânta Evanghelie este
luată de la Sfântul Evanghelist Luca (cf. 10, 38-
42 şi 11, 27-28) şi are loc în dreptul Sfântului
Altar, în exteriorul bisericii. La finalul acestei lecturi,
Mântuitorul Iisus Hristos fericeşte pe cei care
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc, adică
îl împlinesc în viaţa lor. Aflăm din lectura acestei
Evanghelii că adevărata fericire este legătura
sau comuniunea omului cu Dumnezeu, prin
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi împlinirea
poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele. Deci numai când iubim pe Dumnezeu
în rugăciune şi pe semenii noştri în fapte bune
atunci suntem cu adevărat fericiţi!

A treia Evanghelie care se citeşte la sfinţirea
bisericii (cf. Ioan 10, 22-28) ne spune că
Mântuitorul Iisus Hristos este Păstorul cel Bun
Care dăruieşte viaţă veşnică tuturor celor ce-L
urmează! Prin aceasta ni se arată că rostul
Bisericii în lume este acela de a pregăti pe oameni

pentru a primi viaţa şi bucuria veşnică din
Împărăţia Cerurilor .

Aşadar, în biserica sfinţită primim iertarea
păcatelor, învăţăm că fericirea izvorăşte din
iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni, iar
prin rugăciune şi Sfintele Taine primim arvuna
sau pregustarea vieţii veşnice . De aceea,
când ne împărtăşim din Sfântul Potir în duminici
şi sărbători la Sfânta Liturghie Euharistică
auzim cântarea: „Trupul lui Hristos primiţi şi
din Izvorul cel fără de moarte gustaţi! ”. Iar
când preotul ne oferă Sfânta Euharistie zice:
„Se împăr tăşeş te robul  sau roaba lu i
Dumnezeu (N), spre iertarea păcatelor şi spre
viaţa de veci!”. Deci, aici, în biserica aceasta,
primim iertarea păcatelor şi tot aici pregustăm
în mod mistic viaţa de veci şi lumina Învierii.
Din acest motiv, Biserica a fost numită de
Sfântul  Maxim Măr tur is i torul  († 662)
„Laboratorul Învierii”, iar de Sfântul Nicolae
Cabasila († 1391), „Anticamera Împărăţiei
Cerurilor ”.

Când înconjurăm biserica nouă purtăm
în procesiune moaşte ale sfinţilor mucenici
sau martiri care apoi se depun în piciorul
Sfintei Mese. De ce? Pentru că martirii au
arătat cea mai mare iubire faţă de Hristos,
iubire jertfelnică mai tare decât teama de
moarte. De aceea primele biserici creştine
au fost construite pe mormintele martirilor.
Întrucât întreaga slujbă de sfinţire a unei biserici
ortodoxe este şi o laudă adusă sfinţilor martiri,
se cântă de mai multe ori cântarea aceasta:
„Sfinţilor mucenici , care bine v-aţi nevoit şi v-
aţi încununat, rugaţi-vă lui Dumnezeu să se
mântuiască sufletele noastre!

Pentru sfinţirea Altarului bisericii, episcopul
îmbracă peste veşmintele arhiereşti o cămaşă
albă, ca un giulgiu, care simbolizează în acelaşi
timp giulgiul lui Hristos din mormânt şi lumina
Învierii Sale de a treia zi.

Sfânta Masă se spală cu apă sfinţită,
turnată în semnul Sfintei Cruci, care închipuie
Botezul Domnului. Hristos-Domnul, Cel Ce S-a
botezat în apele Iordanului, este chemat să
trimită darul Preasfântului Său Duh spre
sfinţirea apei şi a Sfintei Mese .

Ungerea Sfintei Mese cu Sfântul şi Marele
Mir, turnat în semnul Sfintei Cruci, simbolizează
Pogorârea Duhului Sfânt, pentru a sfinţi Sfânta
Masă şi viaţa Bisericii lui Hristos.

După sfinţirea Altarului, se sfinţeşte
biserica nouă în interior , tot cu apă
sfinţită şi cu Sfântul şi Marele Mir,
iar apoi se binecuvintează şi se
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Concursul de admitere pentru
ocuparea a 200 locuri (30 femei ºi 170
bãrbaþi) în cadrul ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
s-a desfãºurat în perioada  10-24
septembrie 2012, în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare
ºi desfãºurare a concursului de admitere
la ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna,
ale Graficului de desfãºurare, precum ºi
ale Deciziilor directorului general al
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor.

La aceastã sesiune de admitere au
participat un numãr de 557 candidaþi
(dintre care 410 bãrbaþi ºi 147 femei).

Concursul de admitere a fost
coordonat de o Comisie centralã de
admitere ºi de comisii separate pentru
efectuarea contravizitei medicale,
verificarea aptitudinilor fizice, verificarea
cunoºtinþelor la „Limba românã“ ºi la
„Istoria românilor“.

Etapele concursului de admitere s-au
desfãºurat astfel:

– în perioada 10-14 septembrie s-a
efectuat contravizita medicalã ºi a fost
susþinutã proba de verificare a
aptitudinilor fizice cu candidaþii înscriºi
la concursul de admitere. În urma
efectuãrii contravizitei medicale ºi dupã
susþinerea probelor de verificare a
aptitudinilor fizice au fost admiºi un
numãr de 426 candidaþi (dintre care 123 
femei ºi 303 bãrbaþi).

COMUNICAT DE PRESÃ
referitor la organizarea ºi desfãºurarea

concursului de admitere la
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor de

Penitenciare Târgu-Ocna
– sesiunea septembrie 2012 –

– în perioada 15-16 septembrie 2012
au fost susþinute probele de verificare a
cunoºtinþelor la „Limba românã” ºi
„Istoria românilor”.

De asemenea, un numãr de 21
candidaþi nu s-au prezentat în vederea
susþinerii probelor de concurs.

Rezultatele finale au fost afiºate la
sediul ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare, în data de
24.09.2012, dupã soluþionarea
contestaþiilor, transmise, în format
electronic, la unitãþile care au
selecþionat candidaþi ºi afiºate pe
paginile de internet ale Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, www.anp-
just.ro, respectiv ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna, www.snpaptgocna.ro .

Ultima medie a celor declaraþi
admiºi la concursul de admitere a fost
de 9,12 la femei ºi de 7,63 la bãrbaþi,
rezultate care aratã nivelul ridicat de
pregãtire a candidaþilor care au
participat la acest concurs.

Modul de organizare ºi desfãºurare
al concursului de admitere  a fost  atent
monitorizat de cãtre reprezentanþi ai
organizaþiei sindicale, în calitate de
observatori.

Inspector de penitenciare
Silvia VATAVU

Purtãtor de cuvânt
ªcoala de Pregãtire a Agenþilor

de Penitenciare Târgu-Ocna

stropesc toţi cei prezenţi cu aceeaşi
apă sfinţ i tă, în care s-a turnat
parfum ca simbol al bunei miresme

a harului Duhului Sfânt, care sfinţeşte în
acelaşi timp biserica, sufletele şi trupurile
credincioşilor prezenţi la sfinţire.

Spre sfârşitul slujbei de sfinţire cântăm:
„ Această casă Tatăl a zidit-o; această casă
Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a
înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele
noastre”. Deci, odată cu sfinţirea bisericii
are loc şi sfinţirea sufletelor noastre . Se
sfinţeşte biserica aceasta din zid, dar se
sfinţesc ş i persoanele care participă la
sfinţ irea ei ş i la sfintele slujbe care se
săvârşesc în această biserică. De ce?
Pentru că biserica construită din zid este
învelişul arhitectonic al Bisericii celei vii, al
comunităţii euharistice, formată din cler şi
popor, adică din persoane umane în stare
de rugăciune sau de unire prin har cu
Persoanele divine ale Preasfintei Treimi .

Această bogăţie de sensuri spirituale a
sfinţirii unei biserici ortodoxe ne invită la un
pelerinaj în interiorul spaţiului consacrat , ca o
procesiune-înaintare către Împărăţia cerurilor
simbolizată de Sfântul Altar cu porţile lui
împărăteşti şi cu iconostasul – epifanie liturgică
a Parusiei Domnului, a prezenţei Sale tainice
sau smerite, dar şi simbol al venirii glorioase a
lui Hristos la sfârşitul veacurilor, înconjurat de
Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Îngeri (cf. Matei 25, 31).

Sfinţirea bisericii ne invită, de asemenea,
la un pelerinaj interior intim, la un progres
spiritual, ca înnoire a omului după chipul lui
Hristos, sau ca interiorizare a vieţii lui Hristos
în viaţa creştinului (cf. Galateni 2, 20). În acest
sens, după sfinţirea noii biserici, toţi credin-
cioşii ortodocşi prezenţi au permisiunea să
intre în Sfântul Altar (numai în ziua sfinţirii
bisericii) pentru a săruta Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce şi Sfânta Masă din Sfântul Altar,
deoarece toţi, bărbaţi şi femei, sunt chemaţi
să intre în Împărăţia Preasfintei Treimi, prin
credinţă şi fapte bune.


