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Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

Un episcop avea doi ucenici. Prin
ceva întâmplare, aceºtia au ajuns la
neînþelegere; se certau ºi erau plini de
mânie unul împotriva celuilalt. Episcopul
îi povãþuia, cu blândeþe, sã-ºi schimbe
purtãrile, sã-ºi recunoascã fiecare
partea de greºealã, sã se ierte unul pe
altul ºi sã trãiascã în pace ºi dragoste,
ca mai înainte. Dar cuvintele pline de

Iertarea
Betleemului

Remember
- la 20 de ani de la sfinţirea

bisericii «Sf. Varvara»
din Mina Salina -

O r a º u l
Târgu-Ocna este
unul dintre cele
mai pitoreºti
aºezãri ale Car-
paþilor. Este, de
fapt, „sarea“ care
dã gust ºi sa-
voare Vãii Trotu-
ºului. Într-adevãr,
cel care cãlãto-

reºte prin acest þinut descoperã o zonã
binecuvântatã care adunã, ca într-un
buchet, multe frumuseþi naturale ºi
culturale, aureolate de un bogat  tezaur al
spiritualitãþii noastre ortodoxe.

Evlavia, hãrnicia, omenia ºi curajul
locuitorilor de aici au devenit de multã
vreme paradigmatice pentru întreg neamul
românesc ºi nu numai. Bãºtinaºii aduc
pururea mulþumitã lui Dumnezeu pentru
frumuseþile pe care le-a sãdit în oraºul lor.

Ei au conºtiinþa cã, de fapt, sunt  „sarea“
care dã echilibru ºi prospeþime localitãþii.
Dacã se extrage sare din strãfundurile
pãmântului acestor plaiuri, ea are valoare
de simbol. Însuºi Hristos a fãcut din
aceastã simplã clorurã de sodiu un
simbol. Dacã de la Hristos încoace
creºtinii au fost socotiþi „sarea pãmântului“,
aceasta înseamnã cã ei sunt esenþiali
pentru lume. Dacã de sare nu ne putem
lipsi, cãci fãrã ea totul devine insipid ºi
inconsumabil, tot aºa ºi lumea fãrã creºtini
ar deveni o „saharã“ aridã ºi lipsitã de viaþã.
Lumea are nevoie de creºtini, pentru ca
ea „viaþã sã aibã ºi s-o aibã din belºug“.

Dacã preoþii ºi credincioºii noºtri din
Târgu-Ocna au sentimentul cã ei sunt

BINECUVÂNTARE

† Dr. Ioachim Bãcãuanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei

Romanului ºi Bacãului

(continuare în p. 2)

(continuare în p. 9)

Preot Dr. Dumitru BODALE

Pentru toþi care îºi îndreaptã paºii
spre orãºelul-staþiune situat în inima
Moldovei, pe frumoasa Vale a
Trotuºului, ºi viziteazã Salina, devine

Pelerin
la Betleem

Sã ne îndreptãm în tainã spre acea
cetate a seminþiei lui David, cum o
numesc Cãrþile Sfinte, Betleem, care în
limba ebraicã se traduce Casa pâinii, iar
în limba arabã, Casa cãrnii. Sã mergem
împreunã, mai înainte de apusul tulburat
al anului curent, spre locul smereniei
nemãsurate a Fiului lui Dumnezeu.

Dacã plecãm din Ierusalim, undeva,
pe stânga, aproape de Betleem, vom
vedea un vârf de munte, ca un vulcan.
Este Herodionul. Jumãtate din acest vârf
de munte este fãcut de mâna omului, în
timpul ºi la porunca lui Irod cel Mare, cel
care a cãutat viaþa Pruncului Iisus. El
dorea sã fie îngropat aici. Dar, pentru
faptele sale, mai ales cã a omorât pe cei
14.000 de prunci, i s-a dat sã moarã
printr-o suferinþã foarte grea: era mâncat
de viermi de viu. Se puneau bucãþi de
carne proaspãtã pe trupul sãu, ca sã
treacã viermii dinãuntru în carnea
proaspãtã. ªi a murit dincolo, la Marea
Moartã, în cel mai jos loc din lume, nu în
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„sarea“, adicã elementul care þine echilibrul oraºului lor, aceasta
au arãtat-o cã în inima sãrii din munþii aceºtia au sãpat un locaº
de închinare în numele Sfintei Mare Muceniþe Varvara, mireasa
lui Hristos ºi ocrotitoarea tuturor minerilor care se ostenesc în
galeriile pãmântului pentru a scoate  bogãþiile necesare vieþii
oamenilor.

La împlinirea celor 20 de ani de existenþã a acestui sfânt
locaº, ne amintim de cei care au ctitorisit aceastã poartã a
cerului ºi binecuvântãm curgerea vremii pentru toþi cei care se
roagã ºi se ostenesc în acest loc binecuvântat.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos ºi dragostea lui
Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu voi cu
toþi!

Al vostru pãstor duhovnicesc, iubitor ºi rugãtor pentru
mântuirea sufletelor voastre

BINECUVÂNTARE
(urmare din p. 1)

cel mai înalt loc din Iudeea, aici pe unde drumul nostru de
tainã se îndreaptã spre Betleem.

Întorcând capul în dreapta, iatã Mormântul Rahilei, una
din soþiile Patriarhului Iacov, iar printre case, jos, în stânga, în
depãrtare, se întinde Câmpul Pãstorilor, plaiul de cer unde s-a
auzit cântarea Îngerilor: Slavã întru cei de Sus, ºi pe pãmânt
pace, între oameni bunã voire. Peste tot, aºadar, aglomeraþie
de amintiri sfinte, dar ºi de înºtiinþãri asupra dreptãþii
dumnezeieºti.

Iatã-ne, în sfârºit, în Betleem, în faþa „Uºii umilinþei“; o uºã
scundã, cam pânã în dreptul inimii. Orice înþelegere raþionalã
nu încape aici, e în afarã de taina dinlãuntru. Sã ne plecãm ºi
noi sufletul, o datã cu trupul, ca sã putem intra cu vrednicie în
acest Sanctuar al Naºterii Domnului!

Aceastã Bazilicã este o mãrturie peste veacuri a locului
unde Dumnezeu S-a înomenit, pentru ca pe om sã-l
îndumnezeiascã. Despre aceasta, vechimea tuturor coloanelor
ºi a frescelor de pe pereþi ne grãiesc cu glas puternic ca nicãieri
aproape în Þara Sfântã. Sã mergem dar împreunã mai spre
Sfântul Altar, de unde, din atâtea veacuri îngropate aici, rãzbate
prieteneºte spre noi miros de tainã ºi de adâncã evlavie.

Sã stãm la rând pentru a intra în Peºtera Sfântã. Aceste
clipe unice trebuie sã le împãrtãºim împreunã! Sã stãm aici, la
intrare, cu familia noastrã duhovniceascã în suflet ºi sã coborâm
împreunã treptele Peºterii. Iatã Steaua de la locul Naºterii, ce
are paisprezece raze. Ele reprezintã seria celor paisprezece
seminþii de la Avraam pânã la David împãratul ºi aºa mai departe
pânã la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. S-o sãrutãm ºi sã ne
plecãm împreunã fruntea pe ea. Fiecare pe câte o razã ce ne
adunã în mijloc, unde Pruncul ne reaºeazã în unitatea Bisericii.
Ce minunatã e clipa aceasta! Unde nu era nimeni odinioarã,
când S-a nãscut Hristos, acum iatã, suntem atâþia cu inimile
pline de vibraþii în acest loc unde Pruncul reaºeazã Umanitatea.
Aici este locul liniºtii. Ce frumos e aici!

Cititorule, acum suntem numai noi aici, cei care-am devenit
în tainã pelerini la Betleem. Pentru aceasta, sã mai rãmânem
o clipã în Peºterã ºi sã meditãm la nedesãvârºita noastrã
comuniune.

Ce loc, ce camerã I-au oferit oamenii Pruncului sã Se
nascã! Ce piatrã rece, ce camerã obscurã era odinioarã aici,
la marginea Betleemului! ªi acum, iatã, Peºtera se aflã în
centrul atenþiei lumii. Înãuntrul Peºterii oamenii au acoperit
pereþii de piatrã cu frumoase perdele roºii. Dincolo de ele
rãmâne însã aceeaºi stâncã rece, mãrturie a primirii Fiului lui
Dumnezeu de cãtre lume. Oare inima noastrã nu-i la fel,
acoperitã cu false imagini spirituale, cu pãrelnice haine înroºite
în Sângele Crucii, iar dincolo de acestea, nu afli oare pereþi
împietriþi de urã ºi de necredinþã?

Ce fel de peºterã este inima mea de preot în care trebuie
sã intre toþi oamenii? Ce gãsesc ei în inima mea? Ce aflã ei în
inima ta, pelerinule împreunã cu mine? Iatã, stãm amândoi cu
faþa cãtre acest perete acoperit cu hlamidã roºie ºi ne îngrozim
de starea inimii noastre ºi de durerea Mântuitorului nãscut în
noi. Trebuie sã ieºim de aici cu gând nou, cu hotãrâre nouã:
Înmoaie, Doamne, inima noastrã, ca sã simþi cãldura unei
peºteri ce Te aºteaptã pe Tine cu mare dor. Dincolo de haina
strãlucitoare a dragostei noastre, sã afli o inimã vibrând de
cãldura Adevãrului, încrustatã cu slovele nemuritoare: Hristos
Se naºte, mãriþi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaþi-L!

Pelerin
la Betleem
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Sosirea P.S. Dr. Ioachim Bãcãuanul la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012SÃ NE ÎNTÂLNIM CU DUMNEZEU

ÎN PEªTERA BETLEEMULUI

† Dr. Ioachim Bãcãuanul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului

Din milostivirea Bunului
Dumnezeu, retrãim, ºi anul acesta,
misterul întrupãrii Domnului nostru
Iisus Hristos. Evenimentul, consumat
în istorie acum mai bine de douã mii
de ani, a însemnat mani-
festarea cea mai evidentã a
iubirii negrãite a lui
Dumnezeu pentru noi
oamenii. Cuvântul lui
Dumnezeu S-a fãcut trup ca
sã ridice pe om la starea de
nepãtimire, aºa cum ieºise
din mâna Creatorului la
începutul veacurilor. Intra-
rea în timpul nostru a Fiului
lui Dumnezeu nu a fost
sesizatã de oameni, dar
evenimentul a rupt istoria
umanitãþii în douã. De la
Naºterea Domnului se
vorbeºte despre „înainte” ºi
„dupã”, pentru cã toatã
umanitatea îºi orienteazã
cursul vieþii potrivit acestui
moment. Timpul istoriei
profane ºi profanate
devine timp al mântuirii.
Sfântul Ioan Evanghelistul,
în Prologul Evangheliei sale,
imortalizeazã într-un mod
aparte taina Logosului
întrupat în istorie, zicând: «Cuvântul
era Lumina cea adevãratã care
lumineazã pe tot omul, care vine
în lume. În lume era ºi lumea prin
El s-a fãcut, dar lumea nu L-a
cunoscut…Iar celor ce L-au primit,
care cred în numele Lui, le-a dat
putere ca sã se facã fii  ai lui
Dumnezeu… ªi Cuvântul S-a fãcut
trup ºi S-a sãlãºluit între noi ºi am
vãzut slavaLui, slavã ca a Unuia-
Nãscut din Tatãl, plin de har ºi de
adevãr.» (Ioan 1, 9-14)

Darul lui Dumnezeu

Cu Naºterea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, suntem chemaþi
permanent sã venim în peºtera

Betleemului sã ne întâlnim cu
Dumnezeu Care S-a descoperit nouã
prin Fiul, unde sã contemplãm slava Lui,
adicã acea luminã care a luminat
veacurile pânã la noi ºi care nu se va
stinge pânã la sfârºitul lor. Niciodatã
nu vom putea înþelege marele cadou
pe care ni-l face Dumnezeu, acela de
a deveni «fii ai lui Dumnezeu dupã har»,
adicã acel statut de a participa la
existenþa lui Dumnezeu. Acest dar pe
care Dumnezeu ni-l oferã prin naºterea
ºi moartea Sa pentru noi nu stã sub

semnul stricãciunii, ci are concentratã
în el toatã iubirea Sa milostivã ºi
transfiguratoare. Este de neînchipuit
cum Dumnezeu, Creatorul cerului ºi al
pãmântului ºi al Cãrui nume este mai

presus de orice nume, Îºi
exprimã total dimensiunea
iubirii Sale filantropice
smerindu-Se pânã la a lua
chipul creaturii ºi a Se lãsa
omorât pentru mântuirea ei.
Din iubire pentru noi,
creatura Sa, Dumnezeu Se
face om ca pe om sã-l
îndumnezeiascã. El vine sã ne
aducã viaþa în toatã consis-
tenþa ei divinã. Pânã la
întruparea Sa, oamenii îºi
concentrau atenþia mai ales
asupra laturii biologice a
vieþii, iar preocupãrile lor
religioase sfârºeau de
fiecare datã în neantul
idolatru al închinãrii eronate
la fãpturile creaþiei. Aveau
viaþã biologicã, dar aceasta
era ruptã de izvorul ei divin
ºi de aceea se sfârºea în
neantul istoriei. De la
Naºterea Cuvântului, Dum-
nezeu nu înceteazã sã ne
repunã, fãrã sã ne sileascã,

pe calea care duce la Izvorul vieþii,
arãtându-ne cã El este Calea,
Adevãrul ºi Viaþa.

Întruparea lui Hristos,
punctul culminant

al paradoxului existenþial

Dumnezeu nu a ales o cale
complicatã pentru a ne recupera fiinþial
din mrejele morþii spirituale, ci
una simplã, modestã, fãrã fast
ºi mult zgomot. Naºterea Sa
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ca om s-a realizat într-o discreþie
ce anunþa blândeþea ºi smerenia

inimii Sale ºi fundamenta începutul stãrii
de continuã chenozã ce va culmina în
moarte prin rãstignire. Singurii martori
cãrora corul îngerilor le dezleagã taina
cea ascunsã din veºnicie au fost pãstorii
ºi magii. De aceea, când Pruncul Iisus a
fost aºezat de Fecioara Maria în ieslea
dobitoacelor, Dumnezeu a vrut sã spunã
cã El, Creatorul cerului ºi al pãmântului,
are nevoie de noi pãcãtoºii pentru a Se
integra în aceastã lume coruptibilã.
Sfântul Apostol Pavel ne sfãtuieºte sã
nu încercãm sã pãtrundem cu mintea
noastrã limitatã aceastã tainã a lui
Dumnezeu, ci sã ne rugãm doar ca acest
mister sã pãtrundã în fiinþa noastrã, sã
vorbeascã de ea însãºi în noi. «Rugaþi-vã
în numele lui Hristos, împãcaþi-vã cu
Dumnezeu! Cãci El, care n-a cunoscut
pãcatul, S-a fãcut pentru noi pãcat,
ca sã dobândim întru El dreptatea lui
Dumnezeu.» (II Corinteni 5, 20-21)
De aceea, Fiul lui Dumnezeu, pe linia
ascultãrii faþã de Tatãl, realizeazã
maximum de coborâre ºi apare printre
noi pãcãtoºii ca sã ne spele pãcatele prin
patima Sa. Aici e punctul culminant al
paradoxului existenþial. Greu de înþeles
cum Dumnezeul Iubirii – Tatãl, din iubire
pentru om, trimite pe Fiul-Ascultãrii sã
ia asupra Sa pãcatele umanitãþii, iar
manifestarea acestei realitãþi a fãcut-o
nu în cer, ci aici, pe pãmânt. Pãmântul
este locul unde a vrut Dumnezeu sã Se
întâlneascã cu noi, adicã în însãºi viaþa
noastrã coruptibilã. A ales aceastã formã
simplã pentru a ne spune cã El poate fi
în suferinþele ºi neputinþele noastre pe
care a dorit sã ªi le asume, apoi sã ne
reconforteze, restaureze, sã ne vindece.

Aceastã sãrbãtoare
ne oferã nãdejdea mântuirii

Vestea cea bunã a Crãciunului este
aceea cã aceastã sãrbãtoare ne oferã
nãdejdea mântuirii, prin care avem
posibilitatea sã ne facem pãrtaºi la viaþa
în Dumnezeu ºi, cu Dumnezeu, în puterea
Duhului Sfânt. De aceea, Crãciunul nu
este doar o chemare la sãrbãtoare, ci, în
acelaºi timp, o chemare la vigilenþã.

Dumnezeu ne cheamã prin acest
eveniment sã deschidem bine ochii, aºa
cum au fãcut-o pãstorii din Betleem ºi
magii de la Rãsãrit, apoi toþi ceilalþi
creºtini care s-au succedat de-a lungul
secolelor pânã astãzi. Pentru a fi pãrtaºi
cu ei, suntem invitaþi sã ne deschidem ºi
noi sufletele pentru a primi cadoul oferit
lumii de Dumnezeu. În acelaºi timp, sã
ne gândim cum Îi rãspundem ºi cu ce Îi
mulþumim lui Dumnezeu pentru cadoul
pe care ni l-a fãcut. ªtim cã El nu are
nevoie de lucruri materiale pentru a I se
rãsplãti. El vrea doar iubirea noastrã; El
vrea mulþumirea noastrã adusã Lui prin
rugãciune; El vrea inima noastrã smeritã;
El vrea ca toatã viaþa noastrã sã fie
conformã cu viaþa Lui. Am putea spune
cã El vrea totul de la noi. Dar acest tot
înseamnã puterea integratoare a
dragostei. Cãci ºi El a arãtat dragostea
Sa totalã faþã de om ºi vrea de la noi
acelaºi lucru. El ne invitã sã rãmânem în
dragostea Lui, adicã în Biserica Lui, ca
mãdulare ale Trupului Sãu mistic.

Pe dãtãtorul de bunã voie
Îl iubeºte Dumnezeu

Anul  mântuirii 2012, în curând, îºi va
încheia curgerea sa fireascã. Acest fapt
ne determinã sã facem ºi noi bilanþul
împlinirilor, în numele Fiului lui Dumnezeu,
nãscut în ieslea Betleemului. Cu toate
greutãþile întâmpinate, dãm slavã lui
Dumnezeu pentru ceea ce ne-am propus
sã facem pe multiple planuri în
arhiepiscopia noastrã. Întrucât Sfântul
Sinod a hotãrât ca acest an sã fie dedicat
Tainei Sfântului Maslu ºi îngrijirii bolnavilor,
Centrul nostru Eparhial, între multiplele
activitãþi desfãºurate prin sectoarele
abilitate, a pus accentul în special pe
activitatea social-caritabilã în rândul
credincioºilor noºtri. Cele 34 de centre ºi
aºezãminte sociale, cu servicii acreditate
ºi organizate dupã toate exigenþele
timpului, încearcã sã acopere o parte
dintre nevoile crescânde ale persoanelor
lovite de necazurile vieþii. Mulþumim prin
acest cuvânt pastoral tuturor celor care
au sprijinit activitãþile noastre caritabile,
cãci prin aceasta am devenit sama-
riteanul milostiv, aºa cum ne-a învãþat

Mântuitorul. Vã îndemnãm sã sprijiniþi în
continuare pe cei nevoiaºi, ºtiind cã pe
dãtãtorul de bunã voie Îl iubeºte
Dumnezeu. De asemenea, împliniþi cu
demnitate ºi iubire jertfelnicã, dupã
puterea fiecãruia, ºi celelalte proiecte ale
Sfintei noastre Biserici! Unul dintre
acestea este construcþia Catedralei
Mântuirii Neamului. De aceea vã
adresãm îndemnul pãrintesc de a contribui
cu obolul vostru, prin parohia de care
aparþineþi, ºi la acest obiectiv, având
conºtiinþa cã generaþia noastrã a fost
aleasã de Dumnezeu sã îºi construiascã
bisericile din proximitatea sa, dar ºi pe cea
a neamului, ale cãrei lucrãri sunt, cu atâta
mãiestrie, coordonate de Preafericitul
nostru pãrinte Patriarh Daniel.

În acelaºi timp, este momentul sã
anunþãm faptul cã în anul urmãtor, 2013,
se vor împlini 1700 de ani de când
Edictul de la Mediolanum a însemnat în
istorie recunoaºterea oficialã a
Creºtinismului, iar Sfântul Sinod al
Bisericii noastre a închinat acest an
cinstirii în mod deosebit a Sfinþilor
Împãraþi Constantin ºi Elena care, prin
implicarea lor, au mijlocit rãspândirea
Creºtinismului ºi scoaterea la ivealã a
vestigiilor lui cele mai importante, legate
în mod direct de viaþa Mântuitorului
nostru Iisus Hristos.

Fie ca lumina Crãciunului sã nu se
stingã în sufletele voastre, iar puterea
Duhului Sfânt sã vã întãreascã!

Harul Domnului nostru Iisus
Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatãl
ºi împãrtãºirea Sfântului Duh sã fie cu
voi cu toþi. Amin.

S-a zis de cineva dintre cei vechi
cu multă dreptate şi foarte nimerit,

că cei dintâi dintre dracii care ni se
împotrivesc cu război sunt cei

cărora li s-au încredinţat dorinţele
lăcomiei pântecelui, cei ce ne pun
în minte iubirea de argint şi cei ce

ne îmbie spre slava deşartă. Iar toţi
ceilalţi vin pe urma acestora, luând

în primire pe cei răniţi de ei.

Teodor al Edesei
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Ploaia încetase şi apăru soarele. Ploaie
caldă de vară!

Pe frunze mai străluceau picuri ca nişte
bobiţe de rouă. Crengile copacilor îi atingeau
obrajii ca o mângâiere. Sau poate ca o
încurajare!? Recunoscuseră, oare, în bărbatul
ce urca drumul muntelui spre Schit, pe studentul
de odinioară, cu rucsacul în spate şi cu părul
blond, lăsat rebel pe umeri? Trecuse multă
vreme de atunci...

Bărbatul, ce urca acum, se oprea, din când
în când, cercetând copacii ca pe nişte prieteni
dragi. Pasul îi era mai domol, ochii nu mai aveau
licărul şi jocul studentului de altădată, iar faţa
blândă şi îngândurată trăda o luptă interioară a
omului matur ce-şi cântăreşte sever faptele –
bune şi rele – la o răscruce a vieţii. Ştia că sus,
la Schit, îl aşteaptă bătrânul călugăr, la care venea
din când în când, ca la un izvor de apă vie...

– Păi încercările date omului nu depăşesc
puterea lui de a le purta şi sunt date tocmai
pentru a-şi împlini lecţia sau lecţiile din destin.
Omul poate urca sau coborî ca un copac rupt
de furtună –sau aplecat numai – care, după
prăpăd, se înalţă spre soare, spre Lumină. Aşa
şi omul, numai în lumină îşi controlează judecata,
fapta şi mersul, lăsându-se  condus de suflet. Şi
sufletul trece peste orgolii, se smereşte şi urcă
prin fapte, căci numai aşa îşi justifică înmulţirea
talanţilor – sau măcar valorificarea lor – nu
numai pentru binele propriu, ci şi al semenilor.
Omul învaţă, astfel, lecţie după lecţie: răbdare,
toleranţă, înţelegere, iertare, iubire pentru toţi,
chiar şi pentru cei pe care-i simte potrivnici.
Primim şi dăruim, ne bucurăm şi suferim şi în
final ne îmbogăţim. Trebuie să-ţi priveşti sufletul
cu atenţie – cinstit – căci trupul, cu regele lui,
creierul, mereu va găsi scuze greşelilor. Deci
să-ţi pui mereu întrebarea: Ce-ai făcut tu, omule,
pentru alţii – singur – nu cu ajutorul altor
oameni? Cum ţi-ai purtat sufletul? – în cinste, în
onoare, în demnitate sau ai folosit trucuri
omeneşti – ai luat de la unul şi ai dat altuia,
crezând că-i efortul tău? Ca şi cum împingi
scaunul liber de lângă tine celui din dreapta
sau din stânga ta. Nu-i greu! Greu e să faci tu
scaunul şi să-l dăruieşti semenului. Asta
înseamnă a înmulţi talanţii! Fiecare să poată
oferi ceva din grădina lui şi altora, fără plată,
nici cu interes, ci cu iubire. Căci acesta este
mecanismul Divin: primeşti şi dai înapoi din
prisosul sufletului. Cu iubire în armonie.

DESPRE ARMONIA ªI ECHILIBRUL VIEÞII
Depinde dacă omul înţelege această cale

a iubirii în sensul că iubirea e generatoare a
binelui. N-ai cum să faci rău din iubire. Iubeşti
o floare, o îngrijeşti să înflorească, să te bucuri
de frumuseţea ei şi să bucuri şi pe alţii.

Iubeşti omul – semenul tău – nu-l amărăşti,
nu-i provoci rău, nu intri cu el în conflict. Iubeşti
ogorul, nu-l părăseşti ci îl cultivi, îl îngrijeşti şi el
te răsplăteşte cu roade. În toate nu-i conflict, ci
ajutor de o parte şi de alta. Iată Lumina ce a
dat-o Dumnezeu omului! Dar omul ce face? Se
apropie de semenul său cu interes, pentru
anume avantaje şi apoi ţipă că nu-i fericit. Dar
fericirea e în el – o are sau nu! Fericirea e un
dar de la Dumnezeu. Ea nu se cere, nu se
fură, nu se cumpără ci se trăieşte şi se exprimă
prin dăruire. Abia după ce s-a consumat răul,
omul simte neîmpliniri sufleteşti. Dar vina nu-i
decât a lui că, mai înainte, şi-a ascultat creierul
şi mult mai târziu sufletul. Şi dacă ar avea
înţelepciune să împartă răul în două – că între
doi s-a consumat, atunci s-ar stabili echilibrul şi
momentul-limită ar trece şi cu câştigul binelui şi
cu posibilitatea de a răscumpăra răul.

Dar omul nu face asta ci se revoltă,
hotărăşte singur şi pentru toate dă vina pe
celălalt. Deci învăţătura rămâne una: întoarcere
în SINE şi stabilirea echilibrului interior.

Când paharul e în plan solid, nu se varsă;
când, pe mare, vaporul e în echilibrul valurilor,
nu se scufundă. Deci atenţie la clipă, la
întâmpinarea ei. Că dacă omul ar înţelege că tot
ce i se întâmplă e spre binele lui, în împlinirea
destinului, atunci ar fi în permanenţă prins de
firul cosmic – acolo unde este ordine şi echilibru.

– Şi cum poate omul, apăsat de atâtea
griji, într-o lume instabilă, hărţuită de interese,
să ţină drumul, mereu drept, în lumină?

– Atenţie la clipă! A trăi clipa înseamnă
ca acea clipă să-ţi folosească ţie dar şi
altcuiva în acelaşi timp.

Doctorul face o operaţ ie: foloseşte
măiestria şi ştiinţa lui (pacientul e adormit), deci
e clipa doctorului în ajutorul pacientului.
Profesorul foloseşte cunoştinţe şi dăruire
sufletească în predarea lecţiei (elevul ascultă),
deci e clipa profesorului în ajutorul elevului. A
trăi clipa e un drum dus-întors cu efect pozitiv
pentru sine şi pentru semen, în legea iubirii lui
Dumnezeu. Clipa ta să nu afecteze pe altcineva
că atunci încalcă celelalte două elemente:
semen şi Dumnezeu. Aşadar, a trăi clipa

existenţial se detaşează de liberul arbitru al
omului; ea este privită doar în liberul arbitru
haric. Clipa trăită fără iubire de Dumnezeu e
moartă, pentru că exclude unul din cei trei
termeni şi omoară clipa semenului. Orice act al
existenţei omului se supune egal aceloraşi
principii cu păstrarea tainelor. Cel ce încalcă
TAINA strică echilibrul personal şi universal.
Încălcarea clipei celuilalt duce la păcat. Binele
tău înseamnă şi binele celuilalt în iubire de
Dumnezeu. Restul e minciună, egoism, păcat.
Deci omul ar trebui să-ş i vadă viaţa în
dimensiunea lui însuşi: suflet, trup, timp, spaţiu,
univers, în armonie. Ar trebui să se hrănească
cu frumuseţea, umbra şi vigoarea lor. Niciun
om nu creşte prin celălalt. Are numai iluzia. Se
apropie oamenii între ei pentru a-şi face lecţiile
destinului, dar fiecare poate evolua în locul unde
l-a rânduit Dumnezeu. Iar dacă nu-i convine
acest loc, să-şi caute vina în SINE, nu în celălalt.
Totul e la nivelul conştiinţei umane – trupul în
întregime să devină conştiinţă şi atunci se
împlineşte acel sentiment al autonomiei în
colectivitate. Sunt multe „Altare” pe pământ, dar
şi omul poate să-şi facă inima altar şi atunci
pământul se sacralizează de la om la om.
Cenzura gândurilor devine astfel o apărare a
propriei FIINŢE. E mai corect să ne ferim de
energiile negative, decât să ne luptăm cu ele. Mai
bun e gândul cu rugă la Dumnezeu, decât să ne
pregătim armele împotriva semenului. Gândul
naşte cuvinte, cuvintele pregătesc fapta. Deci
gândul rău trebuie oprit de TĂCERE şi TĂCEREA
înseamnă Ascultare în DUH – deci în Dumnezeu...

...........................................................................................................................
Se coborâse seara demult. O linişte adâncă

şi înaltă, ca într-o catedrală, învăluia pădurea,
mănăstirea şi pe cei doi din pridvorul chiliei. Doar
frunzele copacilor foşneau uşor ca şi cum purtau
cuvintele înţeleptului preot dincolo de pădure şi
mai departe. Sau poate erau gândurile celui ce
ascultase – gânduri scăldate acum în liniştea
sufletului însănătoşit, întărit şi pregătit să meargă
mai departe, în „Lumină”.

„Ca un copil ce-şi lasă pe ţărm hainele
Când sare în râu
Adevărul – cenzură a faptelor noastre –
Ne-ntinde sever o oglindă,
Silindu-ne
Să îmbrăcăm în cuvinte gândurile”.

  Prof. Manda Teodorescu
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În ultimul numãr al revistei «Sarea
pãmântului» vorbeam despre rugãciune
ºi anume: sã ne rugãm cum putem, dar
sã ne rugãm cât mai mult.

Ce putere are rugãciunea asupra
noastrã, a celor ce ne rugãm, vom
vedea în rândurile care urmeazã ºi
aceasta explicatã de oamenii de ºtiinþã.
Vom reda mai jos constatãrile lor:

„Oamenii pot sã se vindece
într-adevãr în biserici atunci când
ating sfintele moaºte sau
sanctuarele.” Oamenii de ºtiinþã din
Petersburg au dovedit-o ºi au
descoperit ºi mecanismul „material”
al acestui fenomen divin.

 „O rugãciune este un remediu
puternic”, spune Valeri Slezin, ºeful
Laboratorului de Neuropsihofiziologie al
Institutului de Cercetare ºi Dezvoltare
Psihoneurologicã Bekhterev din
Petersburg.

 „Rugãciunea nu numai cã
regleazã toate procesele din organismul
uman, ea reparã ºi structura grav
afectatã a conºtiinþei”.

El a înregistrat electroence-
falogramele unor cãlugãri în timp ce se
rugau ºi a captat un fenomen neobiºnuit
– „stingerea” completã a cortexului
cerebral. Aceastã stare poate fi
observatã numai la bebeluºii de 3 luni,
atunci când se aflã lângã mamele lor, în
siguranþã absolutã. Pe mãsurã ce
persoana creºte, aceastã senzaþie de
siguranþã dispare, activitatea creierului
creºte ºi acest ritm al biocurenþilor
cerebrali devine rar, numai în timpul
somnului profund sau al rugãciunii, aºa
dupã cum a dovedit omul de ºtiinþã.

Valeri Slezin a numit aceastã stare
necunoscutã „trezie uºoarã în
rugãciune” ºi a dovedit cã are o
importanþã vitalã pentru orice persoanã.

Este un fapt cunoscut cã bolile
sunt cauzate mai ales de situaþii
negative ºi afronturi care ne rãmân
înfipte în minte. În timpul rugãciunii,
însã, grijile se mutã pe un plan secundar
sau chiar dispar cu totul. Astfel, devine
posibilã atât vindecarea psihicã ºi
moralã, cât ºi cea fizicã.

VINDECAREA POATE VENI PRIN RUGÃCIUNE
Slujbele bisericeºti ajutã ºi ele la

ameliorarea sãnãtãþii. Inginera ºi
electrofiziciana Angelina Malakovskaia,
de la Laboratorul de Tehnologie
Medicalã ºi Biologicã, a condus peste o
mie de studii pentru a afla caracteristicile
sãnãtãþii unor enoriaºi înainte ºi dupã
slujbã. A rezultat cã slujba în bisericã
normalizeazã tensiunea ºi valorile
analizei sângelui.

Se pare cã rugãciunile pot sã
neutralizeze chiar ºi radiaþiile. Se ºtie cã
dupã explozia de la Cernobîl, instru-
mentele de mãsurã pentru radiaþii au
arãtat valori care depãºeau capacitatea
de mãsurare a instrumentului. În
apropierea Bisericii Arhanghelului Mihail,
însã, aflatã la 4 km de reactoare, valoarea
radiaþiilor era normalã.

Oamenii de ºtiinþã din Petersburg
au confirmat, cu ajutorul experimentelor
efectuate, cã apa sfinþitã, semnul Crucii
ºi bãtutul clopotelor pot sã aibã, de
asemenea, proprietãþi vindecãtoare. De
aceea, în Rusia, clopotele bat
întotdeauna în cursul epidemiilor.
Ultrasunetele emise de clopotele care
bat omoarã viruºii de gripã, hepatita ºi
tifosul.

Proteinele viruºilor se încovoaie ºi
nu mai poartã infecþia, a spus A.
Malakovskaia.

Semnul Crucii are un efect ºi mai
semnificativ: omoarã microbii patogeni

(bacilul de colon ºi stafilococi) nu numai
în apa de la robinet, ci ºi în râuri ºi
lacuri. Este chiar mai eficient decât
aparatele moderne de dezinfecþie cu
radiaþie magneticã.

Laboratorul ºtiinþific al Institutului
de Medicinã Industrialã ºi Navalã a
analizat apa înainte ºi dupã sfinþire. A
rezultat cã dacã se citeºte rugãciunea
„Tatãl nostru” ºi se face semnul Crucii
asupra apei, atunci concentraþia
bacteriilor dãunãtoare va fi de 100 de
ori mai micã.

Radiaþia electromagneticã dã
rezultate mult inferioare. Astfel,
recomandãrile ortodoxe de a binecu-
vânta orice mâncare ºi bãuturã nu au
numai o valoare spiritualã, ci ºi una
preventivã.

Apa sfinþitã nu este numai puri-
ficatã, ci ea îºi schimbã ºi structura,
devine inofensivã ºi poate sã vindece.
Aceasta se poate dovedi cu aparate
speciale.

Spectrograful indicã o densitate
opticã mai mare a apei sfinþite, ca ºi
cum aceasta ar fi înþeles sensul
rugãciunilor ºi l-ar fi pãstrat. Aceasta
este cauza acestei puteri unice de a
vindeca. Singura limitã este cã
vindecã numai pe cei credincioºi.

„Apa distinge nivelul de credinþã
al oamenilor”, spune A. Malakovskaia.
Atunci când un preot sfinþeºte apa,
densitatea opticã este de 2,5 ori mai
mare. Atunci când sfinþirea este
efectuatã de o persoanã credincioasã
laicã, numai de 1,5 ori mai mare, dar
cu un om botezat ºi necredincios, fãrã
cruce la gât, schimbãrile au fost
nesemnificative.” (Tradusã din Limba
rusã în Limba englezã de Julia
Bulighina, iar din Limba englezã în
Limba românã de Cristina M. (1999-
2009 „Pravda Ru” ºi preluatã de noi
de pe Internet).

Concluzia este la îndemâna oricui.
Cred cã nu mai avem dubii în ceea ce
priveºte rugãciunea ºi folosul ei.

Preot Constantin GENES

Întrebare: Ce înseamnă: «De te
loveşte cineva peste obrazul drept,

întoarce-i şi pe celălalt»?

Răspuns: Când dracii te ispitesc,
prin gândurile ce ţi le aduc,
la obrazul drept, făcându-te

să te mândreşti pentru
faptele cele de-a dreapta,

întoarce celălalt obraz,
adică scoate la vedere faptele
de-a stânga săvârşite de noi.

Sf. Maxim Mărturisitorul
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O parte din mulþimea credincioºilor prezenþi la sfinþirea
bisericii Rãducanu, Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

În perioada iulie-septembrie 2012,
am beneficiat de o bursã Erasmus în
Marea Britanie, ca urmare a dialogului
ecumenic existent între Facultatea de
Teologie Ortodoxã din Iaºi ºi The
Community of the Resurrection din
Mirfield, mãnãstire anglicanã (nordul
Angliei) ce respectã în mare parte
Regulile Sf. Benedict de Nursia; are,
de asemenea, în componenþa ei ºi un
Colegiu Teologic, subordonat direct
Universitãþii din Shefield. În cadrul
acestei experienþe inedite ne-am
bucurat de o primire deosebit de
cãlduroasã din partea cãlugãrilor de
aici, care încã de la începutul ºederii
noastre au considerat ca fiind parte
integrantã a familiei lor monastice.
Doi dintre aceºti vieþuitori, pãrinþii
Nicholas Stebbing ºi Oswn Gartside
au efectuat zi lele trecute (9-20
noiembrie) o vizitã ecumenicã în
România, prilej cu care au poposit ºi
în frumosul oraº-staþiune de pe malul
Trotuºului, Târgu-Ocna, ca oaspeþi ai
parohiei Sf. Gheorghe.

Primul dintre ei, Fr. Nicholas, este
originar din Zimbabwe, pãstrându-ºi
cetãþenia acestei þãri africane. Pentru
a-ºi ajuta locul natal, aflat sub regimul
dictatorial condus de Robert Mugabe,
a înfiinþat în Zimbabwe o misiune
creºtinã, cu scop filantropic, pusã mai
ales în slujba copiilor rãmaºi orfani, în
urma rãzboiului civil purtat de diferite
facþiuni. Vorbitor de limbã românã,
Nicholas este un prieten mai vechi al
poporului român, ,,a doua lui mare
dragoste, dupã Zimbabwe”, fiind anul
acesta în a douãsprezecea sa vizitã la
noi. Ca un fapt demn de remarcat este
acela legat de titlul tezei sale de
doctorat în teologie: ,,Purtãtorii de duh”,
cu referire directã la viaþa
duhovniceascã din mãnãstirile
româneºti.

Pãrintele Oswn îndeplineºte în
cadrul Comunitãþii din Mirfield funcþia de
Prior, corespondentul englez pentru
rangul de iconom din mãnãstirile
noastre. Educat la marile universitãþi din
Anglia, cu doctorat la Universitatea din

Pr. Drd. Daniel NICHITA

Dialogul speranþei la Târgu-Ocna
Tokio, este în acelaºi timp om al
rugãciunii, impunându-se printr-o mare
simplitate ºi curãþie sufleteascã. Revine
în România dupã mai mulþi ani, vrând
sã redescopere frumuseþea vie a
creºtinãtãþii rãsãritene, exprimatã în
cult, mai ales prin Sf. Liturghie.

Dupã sosirea în oraºul nostru, cei
doi au gustat din bucatele de post,
însoþite de bãuturile noastre specifice,
vinul roºu ºi mai ales þuica de prunã,
toate servite în familia epitropului
parohiei Sf. Gheorghe. În cadrul acestei
prime agape am prezentat invitaþilor
câteva date despre viaþa religioasã a
urbei ºi în special a comunitãþii noastre
locale, ce numãrã în jur de 320 de
familii. Au fost scoase în evidenþã
asemãnãrile ºi deosebirile dintre
parohiile din România ºi cele din Anglia,
care apar ca urmare a mai multor factori
precum: nivelul cultural, starea socialã,
organizarea administrativ-teritorialã,
relaþia dintre stat ºi Bisericã º.a. Ca
exemplificare, în Anglia, þarã cu un
puternic nivel economic, emigreazã pe
piaþa muncii persoane din întreaga
lume, de diferite culturi ºi apartenenþe
religioase, astfel încât a defini spaþial o
parohie, drept comunitate omogenã din
punct de vedere spiritual este foarte
dificil. În ceea ce priveºte parohiile
ortodoxe româneºti, rãspândite în Marea
Britanie, ele au rolul pãstrãrii în primul
rând a identitãþii naþionale ºi apoi a celei
spirituale, ca apartenenþã la marea
familie a Bisericii Rãsãritene.

Momentul central al vizitei l-a
reprezentat participarea la Sf. Liturghie
de a doua zi, 18 noiembrie. „It was, I
think the loveliest time of our whole
stay!.” (trad. ,,A fost, cred, cel mai
frumos moment al întregii noastre
ºederi!”), acestea au fost cuvintele celor
doi oaspeþi, care au încercat sã descrie
frumuseþea ºi bogãþia de sensuri,
prezente în Dumnezeiasca Liturghie. Pe
marginea Evangheliei de la Luca 12, 16-
21, referitoare la bogatul cãruia i-a rodit
þarina, a fost subliniatã ideea folosirii
averii în scopul mântuirii, prin
milostenie. Credincioºii, prezenþi în

numãr mare la slujbã, ºi-au manifestat
cãldura ºi bucuria pentru prezenþa celor
douã feþe bisericeºti din Anglia în
mijlocul lor, fiind reînnoitã invitaþia de a
mai veni ºi cu alte ocazii în parohia ce-l
are ca ocrotitor pe Sf. Mare Mucenic
Gheorghe.

Un alt punct de atracþie al oraºului
nostru îl reprezintã mãnãstirea de
maici, Mãgura-Ocnei, ce-l are ca
duhovnic pe Pãrintele Arhimandrit
Epifanie. Aici am poposit împreunã cu
pelerinii noºtri englezi, pentru a ne
împãrtãºi reciproc din tainele vieþii de
cãlugãrie. Ca translator, am încercat sã
redau cât mai corect ceea ce Pãrintele
Epifanie a vorbit privitor la programul
liturgic, importanþa voturilor monahale,
problematica vocaþiei personale,
prezenþa tinerilor în mãnãstiri º.a. Dupã
tot acest adevãrat banchet duhovnicesc,
a fost impresionantã observaþia
pãrintelui Nicholas care a recunoscut
cã, atunci când viziteazã o mãnãstire
de la noi, realizeazã cât de mult au
cãlugãrii anglicani de învãþat de la
monahii noºtri, în materie de practicã
spiritualã.

Ultima zi a parcursului nostru a
avut ca punct central primirea în
audienþã a celor doi oaspeþi de cãtre
primarul urbei, d-l economist ªtefan
ªilochi, care ºi-a manifestat bucuria
unei astfel de întâlniri. Dialogul a
evidenþiat bunele relaþii existente la nivel
orãºenesc între autoritãþile locale ºi
bisericile aparþinând diferitelor culte
religioase, precum ºi sprijinul acordat
de Consiliul Local acestora. Pãrinþii de
la Mirfield ºi-au exprimat uimirea cã în
pofida crizei financiare care a cuprins
România, ca de altfel întreaga Europã,
aceasta a afectat prea puþin latura
spiritualã, asistând în prezent la un
reviriment a acesteia. Dupã protoco-
larele schimburi de cadouri, ne-am
îndreptat spre aeroportul ,,Henry
Coandã”, din Bucureºti, lãsând în urmã
amintiri de neuitat care m-au fãcut
personal sã vãd ºi sã simt ceea ce noi
definim în manualele de Misiologie ca
fiind ecumenismul local.



Nr. 4 / oct-dec 2012 8 SAREA PÃMÂNTULUI

Þinând cont cã în prezent lumina
este indispensabilã, atât pentru om cât
ºi pentru celelalte vieþuitoare ºi pentru
plante, ne-am gândit sã realizãm o
abordare a semnificaþiei acestui dar ºi
element divin: lumina.

Încã din Sfânta Scripturã, mai precis
din Psalmi, este evidenþiatã legãtura
dintre Dumnezeu ºi strãlucire sau
luminã: „Întru strãlucire ºi în mare
podoabã Te-ai îmbrãcat Cel ce Te
îmbraci cu lumina ca ºi cu o hainã“
(Psalmul 103, 1-2).

În realitatea laicã permanent lumina
e cea care atrage atenþia cã existã ºi
legãtura reciprocã între frumuseþe ºi
luminã: lumina oferã posibilitatea
observãrii obiectelor, ne dã ºansa
relaþionãrii percepþiei obiectelor,
imaginilor sau elementelor din mediul
înconjurãtor în funcþie de lungimile de
undã ale culorilor, de formã, de
dimensiuni, de importanþã sau de
interesul nostru, al observatorilor.
Frumuseþea a tot ceea ce ne înconjoarã
este principala sursã de bucurie ºi este
receptatã tot datoritã luminii solare pe
timpul zilei sau a celei artificiale (rezultat
al cercetãrii ºi al inteligenþei omului) pe
timpul nopþii. În multe domenii lumina
este asociatã cu frumosul ºi cu
aspectele pozitive, iar întunericul (care
este de fapt lipsa luminii) este asociat
cu urâtul, rãutatea, misterul ºi pericolul.

Strãlucirea, grandoarea ºi farmecul
tuturor se rezumã la a putea sã le vedem
ºi sã ne încântãm privirea numai sub
„imperiul luminii“. Astfel lumina din
obiecte ºi prin obiecte are mai multe
aspecte: soarele, candela, lumânarea,
focul (descoperindu-i doar avantajele), cu
flacãra lui spectaculoasã, luciul apei,
curcubeul, dar ºi elementele ce permit
refracþia luminii: sticla sau geamul,
pietrele preþioase ºi semipreþioase, apa
ºi zãpada. Iatã cã toate sunt de fapt
daruri de la Dumnezeu care întregesc
tabloul minunat al realizãrii divine de care
se bucurã omul.

Din perspectivã biblicã lumina este
un elemnent foarte des întâlnit ºi
prevãzut ca sã marcheze sau sã
întãreascã mãreþia divinã: „Lumina divinã
sãlãºluieºte în El“ (Daniel 2, 22).

În fantastica apariþie a carului
Domnului, între limbile de foc, Iezechiel
distinge o luminã care este Însuºi
Dumnezeu. Astfel tema luminii se
transformã într-o manierã rafinatã, distinctã
totodatã, de a-L desemna pe Dumnezeu

Lumina divinã – cãlãuzitoarea omului
„chip de om care lumina împrejur (...), iar
în sus ºi în jos (...) se vedea un fel de foc,
un fel de luminã strãlucitoare care-L
împresura.(...) Cum este curcubeul ce se
aflã la vreme de ploaie, aºa era înfãþiºarea
acelei lumini strãlucitoare care-L înconjura.
Astfel era chipul slavei Domnului.“
(Iezechiel 1, 27-28)

De asemenea o prezentare tot cam
aºa este fãcutã în Cartea înþelepciunii
lui Solomon, unde se spune cã lumina
este veºnicã, adicã este un atribut al lui
Dumnezeu, iar despre înþelepciune se
spune cã: „este strãlucirea luminii celei
veºnice, oglinda fãrã patã a lui
Dumnezeu ºi chipul bunãtãþii Sale“
(Înþelepciunea lui Solomon 7, 26).

Iatã deci cã încã din cãrþile Vechiului
Testament se face concomitent o
paralelã ºi o corespondenþã între
bunãtate, respectiv înþelepciune ºi
luminã ca un element fizic având
corespondente spirituale, prin aceste
atribute ale lui Dumnezeu.

Totuºi se face în continuare o
precizare care dovedeºte faptul cã aceste
calitãþi ale divinitãþii nu pot fi întru totul
comparate cu elementele fizice, vizibile:
„Înþelepciunea este mai frumoasã decât
soarele ºi decât orânduirea stelelor, dar
dacã o pui alãturi cu lumina, înþelepciunea
o întrece, fiindcã dupã luminã urmeazã
noapte, pe când înþelepciunea rãmâne
nebiruitã în faþa rãutãþii.“ (Înþelepciunea
lui Solomon 7, 28-30)

Fãcându-se o legãturã cu frumu-
seþea unei zile însorite, care e rezultatul
luminii astrului ceresc ºi a limpezimii
apei, ca simbol al vieþii, un proroc al
Vechiului Testament zicea: „Cântaþi de
bucurie, cei ce sãlãºluiþi în pulbere, cãci
roua Ta este rouã de luminã“ (Isaia 26,
19), adicã „apele de sus“ sunt legate de
„apele de jos“, de la crearea lumii. Iar
soarele, luna ºi stelele, ca elemente
strãlucitoare, au fost create tot pentru
om, ca dovadã cã trebuie sã-L cinstim
pe Creatorul tuturor, fiindcã „le-a lãsat
pentru toate popoarele de sub cer“
(Deuteronomul 4, 19).

Noi, oamenii, ne putem împãrtãºi din
lumina divinã ºi prin a aceasta putem spera
la o viaþã plinã de fericire, înþelegere ºi
înþelepciune: „Cã la Tine este izvorul vieþii,
întru lumina Ta vom vedea luminã“
(Psalmul 35, 9) . Acest citat semnificã
faptul cã ascultarea ºi credinþa faþã de
Dumnezeu aduc luminã spiritualã:
luminarea minþii, a sufletului, a voinþei,
adicã înþelepþirea. Iar din aceasta

decurgalte calitãþi ale omului: cumpãtarea,
rãbdarea, bunãtatea, iertarea, frumuseþea
interioarã. ªi cu siguranþã toþi ºtim cã
aceasta din urmã este sursa sau izvorul
frumuseþii exterioare din perspectiva
comportamentului pentru un om
înduhovnicit, trãitor întru Dumnezeu: privire,
zâmbet, deschidere spre comunicare,
muncã ºi ajutor.

Lumina divinã este una din
numeroasele punþi de legãturã prin care
noi, prin vrednicie, muncã, efort,
consecvenþã vom putea sã ne
perfecþionãm judecata, astfel ca prin
dobândirea înþelepciunii sã eliminãm
sentimentele negative, care pornesc de
la mândrie, egoism ºi rãutate.

Însã opusã înþelepciunii este orbirea
spiritualã, care constituie o pedeapsã,
nu doar un defect. O viaþã frumoasã,
bineplãcutã lui Dumnezeu au avut sfinþii
a cãror aureolã este evidenþiatã în icoane
prin zona mai luminoasã, strãlucitoare.
Luând exemplu de la sfinþii noºtri,
mãsura în care noi lucrãm ºi folosim
lumina divinã va fi datã de deschiderea
cu care urmeazã sã fim primiþi în
Împãrãþia lui Dumnezeu.

Dovezi scripturistice privitoare la
luminã sunt foarte numeroase ºi în Noul
Testament: Dumnezeu este „Împãratul
împãraþilor ºi Domnul domnilor, Cel ce
singur are nemurire ºi locuieºte întru
lumina neapropiatã“ (I Timotei 6, 15). Iar
Iacov formuleazã o concluzie pe care o
auzim preluatã în cadrul Sfintei Liturghii:
„Toatã darea cea de sus ºi tot darul cel
desãvârºit de sus este pogorându-se de
la Pãrintele luminilor “ (Iacov 1, 17).

Dar cum Iisus Hristos, cu lumina
Sa, lumineazã tuturor, fiind Om adevãrat,
dar ºi Dumnezeu adevãrat, tot lumina,
sub forma unei raze de la o anume stea,
a fost cea care a vestit celor trei magi
de la Rãsãrit Naºterea minunatã în
Betleemul Iudeii.

Meritã menþionat faptul cã în tradiþia
creºtin-ortodoxã existã încetãþenitã
folosirea candelelor, a lumânãrilor, a
fãcliilor, a sfeºnicelor ºi a candelabrelor.
Ele reprezintã simboluri foarte
importatnte, cu rol bine determinat în
diverse tipuri de slujbe ºi momente din
viaþa omului. Acestea amintesc
permanent de lumina divinã, pentru care
Îi suntem recunoscãtori lui Dumnezeu,
prin credinþã, rugãciuni de slavã,
mulþumire ºi prin fapte bune.

Preot Cristian MAZILU
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Moment din timpul Sfintei Liturghii oficiatã la sfinþirea bisericii
Rãducanu, din Târgu-Ocna, 16 septembrie 2012

dragoste ºi înþelepciune ale bunului
episcop nu erau bãgate în seamã;
înveninaþi de urã ºi rãutate ei nu voiau
sã se osteneascã a înþelege ºi preþui
frumuseþea iertãrii ºi a împãcãrii.

Se apropia marea sãrbãtoare a
Naºterii Domnului ºi ucenicii erau în
sporitã duºmãnie, iar episcopul adânc
mâhnit ºi îndurerat în sufletul sãu. În ziua
de Crãciun, dupã Sfânta Liturghie, i-a
chemat la sine ºi le-a zis:

– Dragii mei, astãzi este marea
sãrbãtoare care ar trebui sã ne umple
inimile de îmbelºugate bucurii cereºti, pe
care ni le-a adus Fiul lui Dumnezeu prin
Naºterea Sa în Betleem. Pentru aceea
vã poftesc ºi pe voi la masã ca sã ne
veselim duhovniceºte.

Zicând acestea, episcopul se aºtepta
sã vadã schimbare pe feþele ºi în ochii
ucenicilor sãi. Dar ei erau stãpâniþi de
aceeaºi mânie diabolicã. Înainte de
masã, episcopul a rostit rugãciunea
„Tatãl nostru”. Dupã cuvintele: „ªi ne
iartã nouã greºalele noastre”, s-a oprit.
Ucenicii au tresãrit din gândurile lor ºi s-au
uitat miraþi la episcop, gata sã-l întrebe
de ce nu spune mai departe rugãciunea.
Dar n-au mai avut curajul sã punã
aceastã întrebare. Într-o clipã privirea
blândã a episcopului le-a sfredelit inimile;
în sufletele lor s-a fãcut luminã ºi i-au
înþeles lecþia. Cãutând unul spre altul, cu
ochii înlãcrimaþi, s-au îmbrãþiºat ºi au
rostit într-un glas: „Precum ºi noi iertãm

greºiþilor noºtri” ºi celelalte cuvinte ale
rugãciunii.

Câtã bucurie, cu adevãrat cereascã,
s-a pogorât în acele douã suflete peste
care puseserã stãpânire ura ºi duºmãnia,
aºa de lungã vreme! Pe câþi dintre noi
nu ne gãseºte, poate, Crãciunul în stare
de urã ºi duºmãnie? Cum pot sãrbãtori
unii ca aceºtia, cu adevãrat creºtineºte,
marele praznic al Naºterii Domnului?
Pentru unii ca aceºtia, iertarea
dumnezeiascã a Betleemului nu mai are
cuvânt? Lecþia minunatã ºi nu mai puþin
usturãtoare a acelui bun ºi blând episcop
oare nu-i poate îndupleca la iertare ºi
împãcare? Putem noi rosti, cu seninãtate
ºi fãrã nici o mustrare de cuget,
cuvintele rugãciunii domneºti: „ªi ne
iartã nouã greºalele noastre, precum ºi
noi iertãm greºiþilor noºtri”, de cumva
suntem într-o stare asemãnãtoare cu a
celor doi ucenici?

Noi trãim în societate; ne întâlnim
zilnic unii cu alþii ºi adeseori greºim unii
împotriva altora; bunãvoirea ºi pacea
dintre noi, prietenia ºi dragostea noastrã
s-au spulberat. Numai prin iertare se
poate reaºeza viaþa cea bunã, frumoasã
ºi creºtineascã de mai înainte. Precum
noi avem nevoie de iertarea lui
Dumnezeu pentru greºelile noastre
zilnice, la fel ºi aproapele nostru, dacã
ne-a greºit cu ceva, are nevoie de
iertarea noastrã.

Iertãm noi oare aºa cum se cuvine?
Am auzit la o înmormântare un bocet
foarte ciudat. Zicea bocitoarea cãtre

Iertarea Betleemului
(urmare din p. 1) mort: „Ierte-mi-te Dumnezeu numai

cum te iert ºi eu”. Dacã Dumnezeu ar
ierta numai cum iertãm noi oamenii,
apoi n-am mai fi iertaþi niciodatã. Cum
iartã Dumnezeu? O spune profetul
Isaia, luminat de Duhul Sfânt: „Eu, Eu
sunt Acel care ºterge pãcatele tale ºi
nu-ªi mai aduce aminte de fãrãdelegile
tale” (Isaia 43, 25). Ce spune Domnul
Iisus în aceastã privinþã? Auzim la
sfârºitul pildei Împãratului milostiv ºi a
robului neîndurat: „Slugã vicleanã, toatã
datoria aceea þi-am iertat-o, fiindcã m-ai
rugat. Nu se cãdea oare ca ºi tu sã ai
milã de cel împreunã slugã cu tine,
precum ºi eu am avut milã de tine? ªi
l-a dat pe mâna chinuitorilor. Tot aºa
ºi Tatãl Meu cel Ceresc vã va face
vouã, dacã nu veþi ierta fiecare fratelui
sãu – din inimile voastre” (Matei 18,
32-35).

Iertãm noi din toatã inima? Despre
câþi dintre noi nu s-ar putea spune: „Iatã
unul care iartã, dar nu uitã”. Deci, cine
iartã, dar mai pãstreazã ani ºi ani ºi
poate, chiar toatã viaþa o rezervã de
duºmãnie ºi mânie împotriva celui ce
i-a greºit ºi foloseºte, la momente
potrivite, aceste rezerve de mânie spre
adâncã rãnire sufleteascã a aproapelui
sãu, dovedeºte cã el nu l-a iertat din
toatã inima.

De cumva se gãseºte cineva dintre
noi în aceastã stare ºi de Crãciunul
acestui an, sã ne revizuim gândurile ºi
simþirile ºi sã iertãm, din toatã inima, aºa
cum cere ºi aºteaptã Dumnezeu.

Păcatele strigătoare la cer sunt: uciderea, cu ramurile ei - cruzimea, calomnia, robia şi războiul; sodomia sau
desfrâul, păcatele împotriva firii, împiedicarea zămislirii, păcate foarte greu pedepsite, ca şi în Sodoma (Facere
18, 20), care nici nu trebuie pomenite între creştini (Efeseni 5, 3); oprirea plăţii lucrătorilor, specula braţelor de
muncă, scumpirea traiului, falsificarea alimentelor, înlăturarea aplicării legilor dreptăţii sociale (Iacov 5, 3-6);

asuprirea săracilor, văduvelor şi orfanilor (Matei 25, 13), batjocorirea şi defăimarea părinţilor (Ieşire 21, 15-19).

Păcatele capitale sunt: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, pizma, mânia şi trândăvia.
Numărul lor (şapte) se aseamănă cu cele şapte duhuri necurate care sălăşluiesc în inima omului (Matei 12,

43-45) şi cu cei şapte draci pe care i-a scos Mântuitorul din Maria Magdalena (Luca 8, 2).“

Preot Ilarion Felea

Care sunt păcatele strigătoare la cer şi cele capitale?
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Generalul Eremia Grigorescu
(urmare din numãrul trecut)

La 1 noiembrie 1915, avansat fiind
în gradul de general de brigadã, a fost
numit comandant al Diviziei 14
Infanterie, dislocatã în zona de frontierã
despre Bucovina, unde a acordat o mare
atenþie antrenãrii trupelor în vederea
unei iminente intrãri a României în
rãzboi. Necesitãþi de serviciu au
determinat, cu puþin înaintea decretãrii
mobilizãrii, mutarea lui Eremia
Grigorescu la comanda Diviziei 15
Infanterie, aflatã în rezerva Marelui
Cartier General. În urma desfãºurãrii
nefavorabile pentru noi a evenimentelor
militare  din Dobrogea, Divizia 15
Infanterie a fost trimisã pe acest front.
La 3 septembrie 1916, divizia a intrat în
luptã, printr-un contraatac pregãtit ºi
judicios condus de generalul Eremia
Grigorescu, reuºind sã respingã brigada
inamicã care acþionase cu succes pe
înãlþimea Arabagi.

În zilele urmãtoare, între 4 ºi 24
septembrie 1916, Divizia 15 Infanterie
a participat la luptele crâncene din sudul
Dobrogei, rezistând eroic ofensivei ºi
eforturilor fãcute continuu de generalul
Mackensen. La 24 septembrie 1916,
Divizia 15 Infanterie a fost luatã de pe
frontul dobrogean ºi dusã la Oituz. În
seara de 11 octombrie 1916, subunitãþile
diviziei au luat contact cu trupele
„Grupãrii Schmettow“, care aveau
misiunea sã pãtrundã în Moldova prin
acest defileu. Pentru contracararea
intenþiilor inamicului, Diviziile 2 Cavalerie
ºi 15 Infanterie, constituite în „Grupul
Oituz“, sub comanda generalului Eremia
Grigorescu, au executat puternice
contraatacuri în special în zona satului
Hârja, în zilele de 15-17 octombrie,
lichidând toate speranþele ºi încercãrile
inamicului de a cãdea în spatele celor
douã divizii. Permanent, în mijlocul
unitãþilor, generalul Eremia Grigorescu
a lansat lozinca „Pe-aici nu se trece!“
ºi a condus personal fiecare acþiune, i-a
dinamizat pe comandanþii de unitãþi ºi

subunitãþi, dându-le moralul necesar
pentru a rezista ofensivei celor cinci
divizii inamice din care trei de cavalerie.

Dupã puternicul bombardament
executat cu zeci de grupuri cu zeci de
guri de foc  de calibre diferite, în noaptea
de 17/18 octombrie, continuat ºi în ziua
de 18 octombrie, în prezenþa arhiducelui
Carol, moºtenitorul tronului habsburgic,
ºi a colonelului Istvan Tisza, prim-
ministru maghiar de tristã amintire,
inamicul a atacat din nou de pe frontul
de la Oituz, de la ora 8 pânã la 22.

Analizând cu luciditate situaþia din
defileul Oituz, generalul Eremia
Grigorescu, primind ºi ca întãrire
Regimentele 60  ºi  77 Infanterie din
Divizia 8 Infanterie, a executat între 19
ºi 22 octombrie o viguroasã
contraofensivã, manevrând cu mare
abilitate cele 20 de batalioane avute la
dispoziþie. Astfel, dupã patru zile de lupte
grele, diviziile generalului Schmettow au
fost împinse pe vechile poziþii de pe care
plecaserã la ofensivã. Considerând cã
acþiunea trebuie continuatã, dupã o pauzã
operativã numai de o noapte, timp
necesar reaprovizionãrii unitãþilor cu
muniþie, generalul Eremia Grigorescu a
reluat ofensiva, reuºind în zilele de 23-
27 octombrie sã arunce forþele inamice
peste fosta graniþã impusã de habsburgi.
Succesul de la Oituz a fost apreciat la
justa lui de valoare de contemporani ºi
mai târziu de istorici. Aceasta s-a datorat
deopotrivã concepþiei ºi hotãrârii
generalului Eremia Grigorescu, precum
ºi vitejiei ºi eroismului ostaºilor români.

Douã luni mai târziu, între 22 ºi 31
decembrie 1916, la Caºin, Divizia 15
Infanterie, supranumitã „Divizia de fier“,
a fost nevoitã sã facã din nou faþã unor
atacuri puternice executate de inamic.
ªi de aceastã datã, apãrãtorii conduºi
cu energie de generalul Eremia
Grigorescu ºi-au fãcut datoria, inamicul
plãtind scump pentru cele câteva înãlþimi
pe care a pus stãpânire, fãrã sã
reuºeascã sã pãtrundã pe meleagurile
plãieºilor lui ªtefan cel Mare.

În timpul pregãtirilor intreprinse de
Armata Românã în primãvara anului
1917, în vederea ofensivei de la
Nãmoloasa, generalul Eremia
Grigorescu a fost mutat la comanda
Corpului 6 Armatã din compunerea
Armatei 1 românã, care era comandatã
de generalul de corp de armatã
Constantin Cristescu. La sfârºitul lunii
iulie 1917, în plinã desfãºurare a marii
bãtãlii de le Mãrãºeºti, când Puterile
Centrale aruncaserã în luptã pe direcþia
Focºani–Mãrãºeºti o mare cantitate de
forþe ºi mijloace pentru ruperea frontului,
generalul Eremia Grigorescu l-a
succedat la comanda Armatei 1 române
pe generalul de corp de armatã
Constantin Cristescu. ªi în aceastã
importantã funcþie, concepþia sa
înaintatã s-a bazat pe principiul apãrãrii
active, menitã sã provoace pierderi
inamicului ºi sã creeze condiþii favorabile
trupelor române  pentru trecerea la
ofensivã.

Dorinþa de a învinge, perseverenþa,
analiza justã a situaþiei de ansamblu ºi
emiterea de ordine precise, au fost
calitãþi de necontestat. „Generalul
Eremia Grigorescu – scria Constantin
Kiriþescu – era o figurã mare ºi
interesantã a rãzboiului nostru. Era
întruparea trupului clasic al soldatului de
rasã, mândru ca un muºchetar, viteaz
ca un cavaler medieval. Pe lângã
acestea, o solidã educaþie militarã ºi
tehnicã, un ochi sigur ºi o energie de
fier. Optimismul sãu robust îºi gãsea
expresiunea în formule romantice ce
deveneau populare, impresionau corpul
ofiþeresc ºi masele soldãþimei ºi le ridica
moralul. Deviza lui: «Pe-aici nu se
trece!» devenise celebrã. Cu faima ei
trecuse generalul de pe frontul Oituzului
pe acela al Mãrãºeºtilor. Domina cele
mai grele situaþii printr-o netulburatã
încredere în sine ºi în puterea
împrejurãrilor“. Toþi cei care au avut
prilejul sã-l cunoascã îºi
aminteau de încrederea în
propriile posibilitãþi insuflate
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subordonaþilor prin exemplul
sãu personal. „Eram în ziua
marii bãtãlii de la Mãrãºeºti –

relata unul din subordonaþi – când sub
ploaia infernalã de proiectile m-am
prezentat la comandantul de divizie, la
Cosmeºti, pe malul Siretului, ca sã
primesc ordine. Era singur în câmp, la o
mãsuþã, folosind drept scaun o scândurã
aºezatã pe douã lemne; cu telefonul în
mânã, supraveghea câmpul de luptã ºi
dãdea personal ordine tuturor unitãþilor.
Nu voi uita niciodatã cuvintele de
îmbãrbãtare ce mi le-a spus atunci când
m-a vãzut îngrijorat de numeroasele
proiectile ce treceau foarte aproape de
capetele noastre ºi explodau numai la
câþiva paºi departe de noi: «Staþi lângã
mine, duºmanul n-a fabricat încã
proiectilul pentru generalul Eremia
Grigorescu!»“. Încrederea în ostaºii ce
i-a comandat s-a reflectat în întreaga
lui activitate. Adresându-se ostaºilor, el
spunea: „De când am fost numit
comandantul vostru am avut siguranþã
cã urmaºii lui ªtefan cel Mare ºi nepoþii
lui Peleº Curcanul pot fi învingãtori“. Iar
în ordinul de zi dat cu ocazia numirii sale,
la sfârºitul lunii iulie 1917, în funcþia de
comandant  al Armatei 1 române la
Mãrãºeºti menþiona: „Am deplina
convingere cã, de la general la soldat,
toþi ostaºii Armatei 1 române vor ºtii sã
dispreþuiascã moartea, apãrând cu
piepturile lor pãmântul ce ne-a mai
rãmas nepângãrit de duºmani“. Deseori,
în discuþiile avute cu ofiþerii din
subordine, generalul Eremia Grigorescu
le cerea acestora: „Faceþi din trupurile
voastre scutul de apãrare al þãrii, de care
inamicul sã se prãbuºeascã ºi sã se
sfãrâme“. Eroismul cu care au luptat
ostaºii români în vara anului 1917 pe
vãile Suºiþei ºi Siretului, în pãdurea
Rãzoare ºi la Mãrãºeºti a uimit întreaga
lume. Ostaºi Armatei 1 române au avut
în fruntea lor un comandant priceput ºi
brav, care i-a dus la victorie. Cu toþii au
fãcut ca bãtãlia de la Mãrãºeºti sã se
situeze alãturi de cele mai strãlucite
bãtãlii ale istoriei universale.
Mulþumindu-le infanteriºtilor, atleriºtilor,
cavaleriºtilor, geniºtilor, transmisioniºtilor
– celor cu care, de astfel, s-a câºtigat
victoria de la Mãrãºeºti –, generalul

Eremia Grigorescu menþiona în ordinul
de zi din 8 august 1917: „Dupã aproape
un an de zile de luptã, trãim zilele cele
mai mari. De la 24 iulie pânã la 7 august
aþi dat cele mai grele ºi mai mari lupte.
La Panciu, Mãrãºeºti ºi Cosmeºti s-a
deslãnþuit cea mai mãreaþã bãtãlie ce a
purtat-o vreodatã þara noastrã. În lupta
crâncenã ºi vitejeascã, pofta nesãþioasã
a inamicului de a cuceri ºi restul din
bogatul trup al scumpei noastre Românii
s-a izbit, timp de 12 zile ºi 12 nopþi, de
vitejia noastrã, Mãrãºeºtiul constituind
mormântul iluziilor germane. Din
întunericul ce copleºeºte vãile Suºiþei ºi
Siretului ºi din sângele ce curge ºiroaie
la Doaga ºi Strãjeºti s-au înãlþat mãreþ
ºi strãlucesc gloria ºi faima noastrã.
Eroismul vostru a cutremurat lumea ºi
frumoasele noastre þinuturi. El a deschis
mormintele eroilor din Transilvania ºi
Dobrogea, de la Jiu, Olt, Neajlov ºi
Cãlugãreni, ca vitejii cãzuþi aici sã
admire Ostaºii! Mândrã de voi, þara, prin
mine, vã mulþumeºte ºi vã admirã.
Dimpreunã cu voi, voi depune la
mormintele eroilor ce au cãzut în aceastã
nãprasnicã bãtãlie florile recunoºtinþei
unui popor, care acum mai mult ca
întotdeauna nãdãjduiesc în întregirea lui.
De la general la soldat strângeþi rândurile
pline de mândria eroilor, admirate de
lumea întreagã, sã fiþi gata ca, atunci
când ceasul va suna, sã goniþi dincolo
de hotare vrãjmaºul cotropitor“.

Faptele de arme sãvârºite de
generalul Eremia Grigorescu au fost
recunoscute de întreaga naþiune românã,
de marile personalitãþi politice ale vremii,
de ziariºti. La 4 septembrie 1917 ziarul
„Neamul românesc“ scria: „Din întâia
zi de mobilizare pânã azi, el, generalul
Eremia Grigorescu n-a cunoscut
repausul, liniºtea sufleteascã. N-a avut
ca mângâiere decât concertul ghiulelelor
ºi freamãtul oºtilor ºi armelor.
Deciziunea lui sãnãtoasã ºi plinã de tact
a dat naºtere la cuvintele istorice
«Pe-aici nu se trece!». Profesorii de la
Universitatea din Iaºi, Petru Poni, A.D.
Xenopol, C. Tiron, au luat iniþiativa de a
acorda o sabie de onoare eroului de la
Mãrãºeºti. Auzind cele ce se pregãteau
la Iaºi, Eremia Grigorescu i-a scris cu
modestia ce l-a caracterizat, lui A.D.

Xenopol: „Maestre, gândul vostru mi-a
înãlþat inima. Rog încã ca sabia ce voiþi
a mi se da sã aibã o cât mai micã valoare
materialã. Suma ce veþi aduna, sã fie
destinatã pentru înãlþarea unei amintiri
pe unele din pieþele Iaºului în cinstea
scumpilor noºtri ostaºi care ºi-au jertfit
viaþa pentru a aºeza numele ºi destinul
þãrii lor în veºnicie. Ar fi bine ca acest
modest monument sã nu aibã altã
podoabã decât sfintele lor nume, pe care
sã le gãseascã acolo scrise nepoþii ºi
strãnepoþii care se vor bucura de marea
ºi mândra þarã ce le vom lãsa dupã noi“.

Evenimentul pregãtit cu grijã de
cadrele universitare din Iaºi a avut loc
totuºi într-un cadru sãrbãtoresc, la 11
noiembrie 1918, când i s-a înmânat
sabia. Cu aceastã ocazie, Petru Poni,
preºedintele Academiei Române ºi
Ministru al Instrucþiei Publice, a spus:
„Foºtii dumneavoastrã profesori, plini de
admiraþie pentru faptele mãreþe ce aþi
sãvârºit pe câmpul de luptã, pentru
apãrarea ºi înãlþarea patriei, m-au
însãrcinat sã vã rog sã primiþi aceastã
sabie de onoare. Pe ea sunt scrise
glorioasele nume: Oituz, Panciu,
Mãrãºeºti, care alãturi de numele
dumneavoastrã, vor strãluci în veci în
istoria neamului nostru“. Mulþumind
pentru cinstea ce i s-a fãcut, generalul
a rãspuns: „Nu am fãcut decât sã execut
un ordin. Mi s-a ordonat sã nu las
inamicul sã treacã ºi l-am oprit“.

Dupã terminarea ostilitãþilor, în
primãvara anului 1918, a fost avansat în
gradul de general de corp de armatã ºi
numit inspector general al Armatei
Române. În luna octombrie, când
generalul de corp de armatã Constantin
Coandã a fost  învestit de regele Ferdinand
cu alcãtuirea uni nou guvern, în locul celui
condus de Alexandru Marghiloman,
generalul Eremia Grigorescu a fost numit
ministru de rãzboi. În scurta guvernare
de numai o lunã a cabinetului C. Coandã,
Ministerului de rãzboi i-au revenit sarcini
importante privind mobilizarea, cu
începere de la 28 octombrie 1918, a
întregii Armate Române, respectiv a
chemãrii sub drapel ºi a militarilor din
toate teritoriile cotropite (care
fuseserã demobilizaþi în urma
Pãcii de la Buftea), a constituirii
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în Muntenia ºi Oltenia a trei
divizii, (douã de infanterie ºi una
de vânãtori), încadrãrii ºi dotãrii

acestora cu cele necesare ducerii luptei.
Concomitent cu aceastã grea misiune,
generalul Eremia Grigorescu a condus
acþiunile de refacere a întreprinderilor,
instalaþiilor petroliere ºi alte obiective din
teritoriile cotropite de inamic, distruse ºi
incendiate în timpul retragerii precipitate
a armatelor Puterilor Centrale; a
coordonat deplasarea Diviziei 7
Infanterie ºi Diviziei 1 Vânãtori, din
Muntenia, dincolo de Carpaþi,
concentrarea acestora în zona Topliþa,
Ditrãu, Gheorghieni, Miercurea-Ciuc,
apoi s-a ocupat de conducerea acestora
pânã la atingerea aliniamentului Târgu-
Mureº, Reghinul Sãsesc, iar cu începere
de la 16 noiembrie, ºi de trecerea Diviziei
6 Infanterie dincolo de munþi. La 28
noiembrie 1918, odatã cu formarea unui
nou guvern, generalul de corp de armatã
Eremia Grigorescu a fost înlocuit din
funcþia de ministru de rãzboi, nemaiavând
posibilitatea sã realizeze sarcina
prevãzutã de generalul Constantin
Coandã în programul de guvernare
privind eliberarea completã a Transil-
vaniei ºi reîntregirea þãrii, deziderat
proclamat din nou, douã zile mai târziu,
la 1 decembrie 1918, cu prilejul Marii
Adunãri Naþionale de la Alba Iulia. De
altfel, o jumãtate de an mai târziu de la
acest important eveniment pentru istoria
poporului nostru, la 21 iulie 1919, în urma
unei scurte suferinþe, generalul Eremia
Grigorescu a încetat din viaþã la
Bucureºti. Vestea morþii sale s-a
rãspândit cu iuþeala fulgerului  în toate
colþurile þãrii, întristând sufletele
oamenilor politici ai vremii, ale militarilor
de toate gradele, ale tuturor acelora care
l-au cunoscut ºi împreunã cu care a luptat
în Dobrogea, în Moldova la Oituz ºi
Mãrãºeºti. „Moartea generalului Eremia
Grigorescu – scria un ziar al vremii – a
acelui erou care ºi-a câºtigat veºnicia
amintirii prin biruinþa de la Mãrãºeºti,
vajnicul ºi biruitorul care a stat de strajã
la hotarele Moldovei noastre iubite
cerbicia teutonicã, înmormântând trufia
hoardelor lui Mackensen, a fost rãpus de
o stupidã boalã  care-l înlãnþuise de douã
luni la patul suferinþei. O singurã dorinþã

a mai avut generalul Eremia Grigorescu
sã fie înmormântat la Mãrãºeºti, în
mijlocul soldaþilor pe care i-a comandat
ºi care au cãzut eroic pentru cauza
poporului român, pentru apãrarea
libertãþii, independenþei ºi suveranitãþii
patriei“. Întreaga presã a scris atunci
nenumãrate pagini închinate memoriei
generalului Eremia Grigorescu. Însã
marele nostru istoric Nicolae Iorga, scria
la 22 iulie 1919: „Generalul care coboarã
în mormânt dupã ce aºa de frumos l-a
luminat o aºa curatã glorie, a însemnat
pentru poporul nostru mult reazãmul pe
care nimic nu l-a putut zdrobi. Generalul
Eremia Grigorescu a contribuit esenþial
la izbânda de la Mãrãºeºti prin acea
însuºire fericitã între cele fericite, care e
siguranþa de sine, încrederea absolutã în
succes, farmecul ce aceste calitãþi de
voinþã îl exercitã asupra tuturor celor care
stau sub ordinele unui asemenea om,
sugestionaþi de cuvântul, de gestul, dar
mai ales de neclintita lui hotãrâre“.

 Încetând din viaþã, în plinã glorie
militarã, în vârstã de numai 56 de ani, în
urma unei scurte  suferinþe, corpul
neînsufleþit al generalului a fost purtat pe
un afet de tun în cadrul funeraliilor
naþionale ce i-au fost organizate, însoþit
de numeroase personalitãþi politice ºi
militare pânã la Gara de Nord. În  trenul
special care s-a îndreptat spre Mãrãºeºti,
au luat loc ministrul de rãzboi, numeroºi
generali ºi ofiþeri care au luptat în cadrul
Armatei 1 române la Mãrãºeºti ºi zeci
de ofiþeri, cavaleri ai Ordinului „Mihai
Viteazul“. La trecerea prin gãri, în drum
spre Mãrãºeºti, trenul a fost întâmpinat
de onoruri militare de cãtre unitãþile din
garnizoanele de reºedinþã ºi de populaþia
oraºelor, aducându-i un ultim omagiu
„Eroului de la Oituz în Mãrãºeºti “. A
fost înmormântat provizoriu, cu tot
ceremonialul regulamentar, într-un cavou
din cimitirul de la Mãrãºeºti. Dupã
construirea mausoleului, rãmãºiþele
pãmânteºti ale generalului Eremia
Grigorescu au fost strãmutate în
sarcofagul aflat ºi astãzi în partea centralã
a acestuia, care pãstreazã în criptele sale
osemintele celor cu care a luptat ºi au
cãzut eroic la Mãrãºeºti, sub deviza
eroicã lansatã de bravul lor comandant:
„Nici pe-aicea nu se trece!“

Îngerul iernii
Înger îngheþat ºi rece,
Cu obraz albastru, vii
Fluturi albi, dantelã vie
Sã presari peste câmpii.

ªi în ochii tãi de gheaþã
Se strecoarã licãriri,
Vãzând totul - o albeaþã
ªi în stele strãluciri.

Ridicându-þi ochii, vezi!
Fluturii cei cãlãtori,
O s-aducã, cum tu crezi,
Bucurie prin ninsori?

Doar copiii, îngeri mici,
Bucura-se-vor de iarnã
Ascultând de la bunici:
Cum un înger va sã cearnã.

Tot troianul creºte, creºte
Doar doi ochi au mai rãmas
Ochi de gheaþã, dar dintr-înºii
Cade rouã pe obraz.

Este îngerul ce roagã
Pe-mpãratul tuturor,
Sã se mai îndure-odatã
De Adam cel muritor.

Cãci uitând ce e Crãciunul,
Omul cãzu în pãcat,
ªi fu luat în stãpânire
De un demon deghizat.

Dar Hristos mai dã o ºansã
Pentru copilaºii Lui,
ªi amânã pedepsirea
Nelãsând-o nimãnui.

ªi atât de-aproape este
Dumnezeu „sã ne omoare”,
Încât pare o poveste
Lungã de la cer la Soare.

Dar n-o face. Aºteptând,
Mai trimite-un înger dalb,
Sã mai dea o iarnã-n gând
ªi pãmântul va fi alb.

Un fulg rece se aºeazã
Pe roziul obrãjor,
ªi fãrã sã vrea picteazã,
Lacrima din ochiºor.

Mântui-se-vor copiii
Cãci au suflete de crin,
Neatinse de a vieþii
Îngheþat ºi rece chin.

Maria Ilie
Casa a VIII-a,
ªcoala gimnazialã nr. 2, Tg. Ocna
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Cruce la Masa Reginei

uºor de înþeles de ce Târgu-Ocna poartã
ºi apelativul de „dar al sãrii”. Astfel, o
vizitã în Salina Târgu-Ocna înseamnã
o provocare nu numai turisticã, de
agrement sau balnearã (sanatoriul
subteran, ºtrandul cu apa sãratã), ci ºi
una spiritual-duhovniceascã. Aceasta se
descoperã de cãtre fiecare cãlãtor,
turist, vizitator sau pelerin deoarece, în
interiorul masivului de sare, coborând
pânã la orizontul (etajul) IX în subteran,
la 240 m adâncime sub nivelul solului,

stã ca mãrturie vie a credinþei )altarul
din inima sãrii” – Biserica Sfânta
Varvara.

Nãscutã din iniþiativa inimoºilor ºi
credincioºilor mineri ai Salinei, a
conducerii ei, Biserica Sfânta
Varvara (unica bisericã ortodoxã
sãpatã în sare, de asemenea
dimensiuni , din þarã ºi din Europa)
a fost ctitoritã în întregime de mineri,
într-un rãstimp destul de scurt,
aprilie – decembrie 1992, dând
expresie, astfel, dorinþei celor ce se
ostenesc în minã de a avea un lãcaº
de închinare, un loc de reculegere,
meditaþie ºi rugãciune, chiar în inima
pãmântului, acolo unde zilnic
coboarã ºi trudesc pentru a scoate
sarea la suprafaþã. Sfinþitã pe data
de 4 decembrie 1992, bisericii din
sare i-a fost dãruitã ca ocrotitoare
pe Sfânta Mare Muceniþã Varvara
(sãrbãtoritã pe 4 decembrie) care este
patroana ºi ocrotitoarea minerilor, a
mineritului, o sfântã muceniþã a cãrei
viaþã a însumat curaj, bãrbãþie, tãrie,
credinþã de neclintit, trãsãturi ºi virtuþi ce

dealtfel se cer ºi le au mulþi din cei ce
lucreazã în minã.

Arhitectura frumoasã în sare,
dimensiunile impresionante, mobilierul
de sare, candelabrul, icoanele, intrarea
frumos amenajatã impresioneazã de la
prima vedere ºi fac sufletul sã vibreze în
faþa unui loc unde se simte nu numai
credinþa fãuritorilor ctitori ci ºi „mâna lui
Dumnezeu”, prezenþa Lui. Sfintele slujbe
oficiate din când în când (de hramul
bisericii – în preajma zilei de 4 decembrie
–, de Sfintele Paºti – în Sãptãmâna
Mare, când minerii se pot spovedi ºi

împãrtãºi – sau în Sãptãmâna Luminatã
ºi în alte momente) prilejuiesc prezenþa
a mulþimi de pelerini ce trec pragul
unicului locaº de acest fel ºi de aceastã

mãrime ºi înalþã rugã spre cer din
adâncurile pãmântului.

Frumos întreþinutã ºi cu suflet
îngrijitã de personalul minei, Biserica
Sfânta Varvara se aflã sub oblãduirea
duhovniceascã ºi canonicã a Arhiepis-

copiei Romanului ºi Bacãului, iar
prezenþa, nu de puþine ori, a ierarhului
locului la momente de sãrbãtoare
conferã spaþiului liturgic „din sare”
dimensiuni de înaltã slujire, trãire,
emoþie sfântã ºi binecuvântare.
Sãrbãtorile din „biserica sãrii”, în special
cea a hramului, sunt momente unice,
profunde ºi înãlþãtoare, prin prezenþa
multor slujitori ai sfintelor altare din
Târgu-Ocna, Oneºti ºi nu numai, prin
harul ºi lucrarea dumnezeiascã din
Sfânta Liturghie, prin cântãrile corale,
colindele ºi cuvintele rostite, precum ºi
a mulþimii de suflete ce „curg spre inima
pãmântului”.

Truda sãrii la Târgu-Ocna ce îºi
pierde originea în îndepãrtata „negurã
a vremii” capãtã astfel binecuvântare ºi
are valoare de jertfã. Darul „de sare”

devine, în Biserica Sfânta Varvara, „dar
de jertfã” a tuturor ostenitorilor, ctitorilor,
minerilor, lucrãtorilor ºi rugãtorilor de
aici.

În anul mântuirii 2012,
Biserica Sfânta Varvara

Remember
(urmare din p. 1)

P.C. protopop pr. Constantin
Alupei

Credincioşi în biserica Sf. Varvara - vedere din spate - 1 dec. 2012

Credincioşi în biserica Sf. Varvara - vedere din faţă - 1 dec. 2012
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serbeazã 20 de ani de
existenþã, slujire, mãrturie ºi

mãrturisire: mãrturie a credinþei ºi
jertfelniciei unor oameni, mãrturisire a
dreptei credinþe ºi îndemn spre
pãstrarea ei nealteratã, dupã pilda
Sfintei Varvara, precum ºi slãvire a lui
Dumnezeu în tot timpul ºi locul: în cer,
pe pãmânt ºi sub pãmânt.

Mulþumire lui Dumnezeu ºi cinstire
Sfintei Mare Muceniþe Varvara au
izvorât din inimile pline de credinþã ºi
evlavie a sute de credincioºi ºi anul
acesta, pe data de 1 decembrie, când
s-a oficiat slujba de hram din „biserica
sãrii”. Soborul de slujitori condus de
protoiereul locului, cântãrile din Sfânta

L i t u r g h i e
intonate de
corala „Ie-
rotheos” a
p r o t o p o -
p i a t u l u i
O n e º t i ,
m e s a j u l
Preas f in -
þ i t u l u i
P ã r i n t e
E p i s c o p
I o a c h i m
Bãcãuanul
pentru a-
cest mo-
ment aniversar, buna organizare fãcutã
cu mult suflet ºi ostenealã de cãtre
conducerea ºi personalul minei,
mulþimea de credincioºi
curgând pe galerii spre locul
sfinþit din inima masivului de
sare, au dãruit, cu prisosinþã,
zilei frumuseþe, consistenþã ºi
duh de sãrbãtoare.

Duh de slujire ºi jertfã au
adus ºi rugãciunile de mulþumire
prilejuite de momentul sãrbã-
toresc ºi aniversar al bisericii din
minã – 20 de ani de mãrturie –
1992-2012 –, precum ºi cele
legate de Ziua Naþionalã a României,
sporind astfel emoþia ºi trãirea unei zile
deosebite.

Toate acestea au fãcut din timpul
petrecut de cei prezenþi în biserica

Salinei (credincioºi, slujitori, orga-
nizatori ºi ostenitori) o punte cu un
capãt aºezat în inima sãrii pãmântului

iar cu celãlalt ancorat în veºnicia ºi
sfinþenia Cerului.

Slavã Atotputernicului Dumne-
zeu pentru toate!

Parastas pentru ctitorii bisericii - 1 dec. 2012

Împărtăşirea credincioşilor

Coliva de hram cu icoana
Sf. M. Mc. Varvara - 1 dec. 2012

Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt?
Păcatele împotriva Duhului Sfânt se împart în trei grupe şi anume:

- păcatele împotriva iubirii: ura şi hula împotriva lui Dumnezeu (înjurăturile n.n.), nepocăinţa pînă la moarte,
împotrivirea cu vrăjmăşie contra lui Dumnezeu şi a Bisericii, pizmuirea aproapelui pentru harul primit şi pentru

sporul lui în fapte bune, pentru bunătatea, virtutea, frumuseţea, deşteptăciunea, sârguinţa şi munca lui; neînvăţarea
neştiutorilor, adică refuzul de a sfătui pe un neştiutor care cere sfat, sau darea unui sfat rău cu ştiinţă şi premeditare;
- păcatele împotriva credinţei: împotrivirea faţă de adevărurile religiei creştine din răutate şi din plăcerea de

a păcătui (Ioan 3, 18-20; Romani 1, 18); erezia, schisma şi apostazia, lepădarea de credinţa ortodoxă şi de
Biserica lui Hristos; ruşinarea de ele sau prigonirea lor (Matei 10, 33) şi ateismul;

- păcatele împotriva nădejdii: deznădejdea în pronia şi milostivirea lui Dumnezeu (păcatul lui Iuda) şi încrederea
prea mare, nesocotită, în bunătatea lui Dumnezeu,  care face pe om să tot păcătuiască, fără să se pocăiască

(Romani 2, 4-5). Păcatele acestea fiind răzvrătiri şi împotriviri cu îndărătnicie împotriva adevărului mântuitor şi
împotriva lui Dumnezeu, împotriva poruncilor lui Dumnezeu şi a lucrărilor Sfântului Duh, împotriva Sfintelor

Taine şi a virtuţilor religioase şi morale, împotriva Evangheliei şi a Bisericii, se mai numesc şi diavoleşti, păcate
drăceşti, păcate nepocăite, care nu se iartă nici în veacul de acum nici în cel viitor  (Matei 12, 31-32).

Preot Ilarion FELEA
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Un mare desþelenitor într-ale prieteniei

Preot Cãtãlin ILIE
Slãnic Moldova

Anul 2012, în cea mai călduroasă zi a lunii
octombrie din ultimii câţiva zeci de ani, după cum
au spus ştirile şi aş adăuga cea mai plină de
culoare şi de lumină, a plecat în veşnicie Victor
Manole. Ziua de 15 a lunii octombrie, luna
ocrotitorului tatălui său şi a familiei sale, a fost
ultima frântură din viaţa unui om care şi-a dorit
foarte mult să nu moară. La cei 59 de ani,
pensionar şi mare iubitor de plimbări pe munte,
i-ar fi stat bine în liniştea pădurii la cules de ghebe
aşa cum obişnuia să facă într-o astfel de zi. Dar
nu a fost să fie! Chinuit de frumuseţea zilei şi de
durere s-a îndreptat spre spital unde s-a despărţit
de lumea aceasta. Fost Director al Şcolii Naţionale
de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare în
perioada 2002-2007, îşi căpătase liniştea vieţii
de pensionar la 55 de ani dedicându-se familiei,
plăcerii de a călători şi... muntelui.

Dorul de el şi dorinţa de a-l face cunoscut ca
model de urmat mă ard încă de la câteva zile
după înmormântare. „Nu şi-a abandonat niciodată

principiile şi crezul axiologic.
Despre el se poate spune că
a fost un om cu o distinsă
verticalitate. În mod proemi-
nent sunt invocate integritatea
sa morală, tenacitatea şi
eroismul cu care a rezistat
tuturor tentativelor de
discreditare.[...]

Consecvenţa de care a
dat dovadă este cu siguranţă
calitatea de la care nu a
abdicat niciodată”. Cuvintele
mele de la înmormântare au
fost perfect adevărate dar nu
suficiente pentru a creiona

imaginea sufletului său. Deşi cu aproape 20 de
ani mai în vârstă ca mine, a avut o anumită stare
de deşertare a măririi de om cu mai multă
experienţă, de ofiţer şi comandant, manifestând
o capacitate extraordinară de a deveni prieten,
putând fi numit pe drept „marele desţelenitor într-
ale prieteniei”. În perioada cât a fost Director n-am
fost niciodată condus, fiind regim de unitate militară,
de la poartă la biroul său şi de la birou la poartă
de altcineva decât de el însuşi. Însă cea mai
frumoasă faptă a sa, ce pare desprinsă din
icoana samarineanului milostiv, este invitaţia de
a-i fi alături pe munte într-o perioadă grea a vieţii
mele. Cu atât mai mult cu cât aceste plimbări le
făcea special pentru mine, dânsul mergând cu
un alt grup, în zilele în care nu puteam urca eu.
Acum îmi aduc aminte cum se bucura de fiecare
privelişte, de fiecare loc mai deosebit, cum aprindea
lumânări la capul eroilor pe care călcam,
transformând aceste călătorii în adevărate
paradigme ale propriei călătorii în lumea aceasta.

Nimic altceva decât seminţe aruncate în
sufletul meu încolţite în dorinţă de viaţă,
plăcerea de a te bucura din lucruri simple
şi păstrare a legăturii cu cei care au fost.
Mormântul său este un loc de unde se
vede foarte bine vârful Coşna şi
Monumentul de pe Măgura. Pentru alţii nu
are nici o semnificaţie faptul că aceste două
locuri sunt vizibile din locul unde-şi
odihneşte somnul de veci dar pentru mine
are o mare importanţă: înainte de a muri
amintea dorinţa de a trezi această dragoste
de munte şi copiilor mei. Pe Coşna am
urcat pe 10 august iar la Măgura, unde l-a
adus pe bunul său prieten Ştefan Pelin să
şi prezinte Monumentul copiilor, am urcat
cu doar 4 zile înainte de a afla de boala -
ucigaş tăcut - care l-a doborât în doar o
lună şi jumătate. Acesta a fost Victor Manole,
mesager până în Franţa al prieteniei,

elogiat de cei de acolo cu următoarele cuvinte:
„Prietenia, atât de des căutată dar greu de cultivat,
părea atât de simplă în compania ta şi creştea
de fiecare dată cu ocazia reîntâlnirilor noastre.
Într-un climat de seninătate, de pace, de
toleranţă şi ascultare, pe care ştiai atât de bine
să-l instalezi, tu ai dat fiecăruia dintre noi cantităţi
din aceste mici lucruri infinit de preţioase şi rare,
care fac să crească persoanele, pentru a
încerca să devină mai bune ca oameni. Eleganţa
inimii şi a generozităţii tale ne însoţesc acum, în

felul în care ne puneai mâna pe umăr când
mergeam împreună. O vom simţi încă mult timp”.

A fost singurul fiu al mamei sale, Profira,
care l-a iubit enorm. L-a iubit cum ştia ea mai
bine: rugându-se şi dorindu-i mântuirea,
înscriindu-se în felul acesta pe linia evanghelică
a femeii canaanence, a lui Iair sau tatăl copilului
lunatec care au înţeles că numai rugăciunea le
poate salva copiii. Şi nu puţine mame se roagă
pentru fiii lor dar nu toate mor în strană la Sfânta
Liturghie pecetluind prin poziţia şi prezenţa lor la
biserică, dragostea de fii ca jertfă supremă. Am
încheiat cuvântul meu la înmormântarea
prietenului Victor spunând: „dacă distinsul Victor
n-a murit în strană, la Sfânta Liturghie şi a murit la
spital singur, aproape în miez de noapte, este
pentru că ne are pe noi, Pr. Cătălin, Doamna
Viorica, fiica Alexandra şi o mulţime de alţi prieteni,
care avem datoria de a completa neîmplinirea lui
prin rugăciunile noastre”.

Veşnica lui pomenire.

Victor Manole făcând semnul Crucii în
faţa monumentului eroilor de pe

muntele Cireşoaia

Victor Manole aprinde lumânări la crucea
eroilor de pe muntele Cireşoaia

Directorul Şcolii, Victor Manole,
în mijlocul unei promoţii de absolvenţi
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Anul trecut, când am rostit un
cuvât de suflet, la invitaþia d-nei primar
Floarea Ivanof, cu prilejul Zilei
Naþionale a ROMÂNIEI, v-am adresat
rugãmintea ca, atunci când sãrbãtorim
aceastã mare izbândã a neamului
nostru românesc, sã ne oprim din
preocupãrile ºi apãsãrile zilelor ce le
trãim ºi sã ne strângem împreunã, în
numãr cât mai mare, pentru a trãi
bucuria unirii, bucuria realizãrii
României Mari, pentru a ne arãta  nouã,
în primul rând, ºi lumii, cã unirea ne este
scumpã ºi cã eroismul celor care ºi-au
dat viaþa pentru realizarea acestei
mãreþe izbânzi, este preþuitã ºi nu va fi
uitatã niciodatã.

Uitându-mã asupra dumneavoastrã,
inima mea s-a umplut de bucurie,
vãzându-vã într-un numãr atât de mare.
Vã mulþumesc tuturor celor prezenþi cã
v-aþi fãcut timp sã fiþi aici, sã fim
împreunã ºi sã umplem cu sufletele
noastre, cu prezenþa noastrã, spaþiul
central al acestui oraº martir din Primul
Rãzboi Mondial.

Vã rog sã observaþi cã nu suntem
singuri, cã la aceastã sãrbãtoare, ca de
altfel în fiecare an, ne însoþeºte ºi ne
dominã, prin statura sa fizicã, moralã ºi
intelectualã, ilustrul patriot român
Costache Negri, cel care a avut un rol
decisiv în realizarea actului unirii
Principatelor Române din 1859, (prima
fazã spre Marea Unire de la 1
Decembrie 1918), iar din înaltul
muntelui Mãgura ne privesc ºi ne
vegheazã sufletele celor peste 14.000
de eroi cãzuþi pe fronturile din „poarta
Oituzului”, eroi care ºi-au pus trupurile
la temelia României Mari.

Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 a fost ºi rãmâne pagina cea mai
importantã din istoria þãrii noastre.
Mãreþia ei este datã de sacrificiul
enorm  în vieþi omeneºti (peste 800.000)
ºi de eroismul celor care au reuºit sã
zãgãzuiascã porþile Moldovei la Mãrãºti,
Mãrãºeºti, Oituz ºi Mãgura Ocnei. Fãrã
eroismul ºi sacrificiul lor, sãvârºit pentru
a-ºi apãra þara ºi neamul din care
fãceau parte, istoria noastrã sigur s-ar

fi scris altfel, iar noi, ca naþie, n-am fi
sãrbãtorit astãzi 94 de ani de la aceastã
mare izbândã.

La 1 Decembrie 1918, episcopul
Iuliu Hossu, cel care a citit rezoluþia
„Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia”
în faþa mulþimii, rostea la punctul 7
urmãtoarele: „Adunarea Naþionalã cu
smerenie se înclinã înaintea memoriei
acelor bravi români, care în acest rãzboi
ºi-au vãrsat sângele pentru înfãptuirea
idealului nostru, murind pentru
libertatea ºi unitatea naþiunii române”.
Iatã ce cuvânt frumos ºi plin de
înþelesuri profunde se foloseºte în
acestã rezoluþie - SMERENIE, care
înseamnã, în sens laic, „comportare
respectuoasã ºi admirativã, plinã de
bunã cuviinþã, faþã de cineva sau ceva”.
Trebuie însã sã nu uitãm cã, la o astfel
de comportare respectuoasã ºi admira-
tivã faþã de memoria celor care ºi-au
dat viaþa pentru ca noi sã avem aceastã
þarã atât de frumoasã, se ajunge numai
prin cunoaºtere, prin învãþare, prin
cultivarea în ºcoalã ºi în familie a
sentimentelor de dragoste pentru
neamul în care te-ai nãscut.

Iatã de ce, vã rog, dragi copii, sã
învãþaþi mai multã istorie, sã citiþi ºi
altceva decât ce este în manualele
ºcolare, pentru cã numai astfel veþi fi
mai nobili ºi cu capacitãþi mult mai mari
de-a preþui jertfa celor care stau la
temelia neamului nostru românesc.

Eu ºtiu cã astãzi trãim un timp
complicat, cu multe necunoscute pentru
viitor, cu multe greutãþi. Iar atunci când
se va plini vremea studiilor, mulþi din
voi veþi gãsi cu cale cã e mai bine sã
plecaþi din þarã, punându-vã speranþa
într-un trai material mai bun în altã
parte. Este foarte bine sã vedeþi cum
stau lucrurile ºi în alte pãrþi, cum au
fãcut ei sã fie altfel decât la noi. Apoi e
bine sã gustaþi ºi din paharul amarului
ºi al umilinþei ce þi-l dã strãinul, oricare
ar fi el. Plecaþi aºadar, dar întoarceþi-
vã!!!! Drumul pe care îl veþi alege va

fi opþiunea fiecãruia din voi, dar nu este
rãu ca atunci când veþi face alegerea,
sã ºtiþi una din cugetãrile marelui nostru
istoric N. Iorga prin care ilustra sensul
patriotismului, citez:„Acela ce-ºi
pãrãseºte þara pentru una mai înaintatã,
seamãnã cu omul care-ºi alege altã
mamã printre femeile chipoase”. Þara
în care ne naºtem este „mama
noastrã” a tuturor. Dar, din pãcate, cu
durere o spun, în lunga ei istorie, de
multe ori a fost batjocoritã, furatã ºi
minþitã. Sã nu uitaþi cã pãrinþii ºi bunicii
voºtri au nevoie imperioasã de voi, cã
þara va avea nevoie de fiecare din voi.
Numai împreunã putem sã dãm
continuitate ºi tãrie þãrii, putem face ca
unirea sãvârºitã la 1 Decembrie 1918
sã dãinuie în istorie.

Eroii cãzuþi pe fronturile de luptã de
la Coºna, Cireºoaia sau Mãgura Ocnei
ne spun de pe frontispiciul mãreþului
monument cã: „Ei ºi-au fãcut datoria”.
Doamne, ce mesaj tulburãtor este dãltuit
în piatra acestui monument: „SPUNEÞI
GENERAÞIILOR VIITOARE CÃ
NOI NE-AM FÃCUT DATORIA”.
Acum, de Ziua Naþionalã, sã ne
bucurãm, sã spunem  cu toþii: „La mulþi
ani, ROMÂNIE!”, dar vã rog sã-mi
îngãduiþi ca, în numele dumneavoastrã,
al tuturor participanþilor, sã fac un apel
mai ales cãtre politicieni, sã nu uite sã-ºi
facã ºi ei datoria faþã de þarã ºi neamul
românesc.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Vã mulþumesc ºi vã doresc tuturor

multã sãnãtate, gânduri bune, liniºte în
suflet ºi spor în casele dumneavoastrã.
Mã rog Bunului Dumnezeu sã ne apere
în încercãrile viitoare.

DOAMNE, OCROTEªTE-I  PE
ROMÂNI!

Cuvânt rostit la festivitatea organizatã pentru
sãrbãtorirea „ZILEI NAÞIONALE” DE LA 1
DECEMBRIE, la TG. OCNA

Col (rtg) Gheorghe PAVEL

1 Decembrie, Ziua Naþionalã a tuturor românilor
 Motto:  „Acela care-ºi pãrãseºte þara pentru una mai înaintatã,

Seamãnã cu omul care-ºi alege altã mamã printre femeile chipoase.“
Nicolae Iorga – cugetare despre sensul patriotismului
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Sub preºedinþia Preasfinþitului Dr.
Ioachim Bãcãuanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
joi, 22 noiembrie 2012, la Centrul
Eparhial de la Roman a avut loc sinaxa
stareþilor ºi stareþelor din Arhiepiscopie.
Programul a început cu sãvârºirea
Sfintei Liturghii oficiatã de preacuvioºii
pãrinþi stareþi, având în frunte pe
Preasfinþitul Ioachim. Dupã terminarea
Sfintei Liturghii, a urmat agapa
frãþeascã, dupã care soborul stareþilor
ºi al maicilor stareþe s-a îndreptat spre
Aºezãmântul «Episcop Melchisedec»
din apropierea Centrului Eparhial.

Dupã o scurtã introducere fãcutã de
pãrintele exarh Pimen Costea, au fost
prezentate ultimele hotãrâri ale Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu
privire la organizarea administrativã ºi
juridicã a mânãstirilor, precum ºi cele
privitoare la activitatea social-filantropicã
ºi misionarã.

În cuvântul de deschidere,
Preasfinþitul Episcop Ioachim a
prezentat pe larg problemele ce vor fi
dezbãtute în cadrul Sinaxei:

– Colecta edificãrii Catedralei
Mântuirii Neamului;

– Inventarierea bunurilor mânãstireºti
ºi trimiterea la Centrul Eparhial a

Sinaxa stareþilor ºi stareþelor
din Eparhia Romanului ºi Bacãului

registrelor cu bunuri inventariate pe
fiecare mãnãstire ºi schit în parte;

– Regulamentul pentru organizarea
picturii bisericeºti al Patriarhiei Române;

– Problema personalului monahal
din schema fiecãrei mânãstiri etc.

Dupã dezbaterea acestor puncte,
s-au discutat aspecte privind activitatea

duhovniceascã ºi administrativã a
mânãstirilor. De asemenea, un accent
deosebit s-a pus pe implicarea obºtilor
monahale în desfãºurarea de activitãþi
filantropice mai ales pentru ajutorarea
persoanelor care sunt defavorizate,
aceste acþiuni fiind desfãºurate în
contextul Anului Sfântului Maslu ºi al
îngrijirii bolnavilor.

În încheierea Sinaxei, Preasfinþitul
Episcop Ioachim a mulþumit tuturor
pentru participare ºi a invitat pe
preacuvioºii pãrinþi stareþi ºi maici stareþe
sã viziteze Centrul «Melchisedec». Ne-am
rugat la mormântul marelui episcop
Melchisedec ªtefãnescu, personalitate
de aleasã culturã teologicã a Eparhiei
Romanului din perioada interbelicã.

Fie ca ºi în anii ce vor urma sã trãim
aceleaºi momente de comuniune ºi
rugãciune pentru a ne cunoaºte mai
bine, pentru a ne uni în probleme de
întrajutorare între noi ºi de ajutorare
pentru cei care sunt în nevoi ºi în
necazuri.

Protos. Claudiu Constantin
Panþiru

Stareþul Mânãstirii Cireºoaia
«Cuv. Eftimie cel Mare»

„Cercetează-ţi conştiinţa cu de-a-
mănuntul, ca să vezi nu cumva

din pricina ta nu e împăcat
fratele tău? Şi nu o nesocoti,

căci ea cunoaşte cele ascunse
ale tale şi te va pârî în vremea

ieşirii, iar în vremea rugăciunii
ţi se va face piedică.“

„Când nu zici şi nu faci cu
gândul nici un lucru rău şi când
nu ţii minte răul de la cel ce te-a
păgubit sau te-a bârfit, şi când în

vremea rugăciunii ai mintea
pururea nematerială şi fără
formă, să ştii că ai ajuns

la măsura nepătimirii
şi a dragostei desăvârşite.“

Sf. Maxim Mărturisitorul
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Aceastã descoperire dumnezeiascã
despre viaþa de dincolo de mormânt a
avut loc în vara anului 1976, pentru un
creºtin ortodox sârb, Duºan, de 48 de
ani, care se afla în îndoialã ºi nepocãinþã.

Întâmplarea se petrece pe 11 iulie
1976, când acesta ia în maºinã, la
ocazie, un cãlugãr ºi o cãlugãriþã ce
mergeau spre Mânãstirea Ziþa.

Vãzând pe parcurs cã „aveau faþa
foarte luminoasã ºi în jurul capului aveau
aureolã de luminã orbitoare”, a început
sã tremure de fricã ºi a înþeles cã
„aceºtia nu erau niºte oameni obiºnuiþi”.
Ba, mai mult, i-au spus pe nume, i-au
spus de unde vine ºi unde se duce, ce
face, cum se numesc toþi ai lui ºi faptul
cã ei cred în Dumnezeu ºi cinstesc pe
sfântul patron al casei, dar sunt
nestatornici, cãci la supãrare înjurã de
cele sfinte. Fratele sãu e mare învãþat,
dar e ºi mare ateu.

Cãlugãrul a continuat: „ªi tu,
Duºane, crezi cã Dumnezeu a fãcut
pe om ºi nu eºti adeptul acelei
concepþii cã omul provine din maimuþã,
dar nu te rogi lui Dumnezeu . Ai însã
inimã bunã ºi eºti cinstit. De trei ori ai
avut ocazii potrivite sã te îmbogãþeºti,
dar n-ai voit s-o faci în chip necinstit ºi
ai bunãvoinþã faþã de bãtrâni ºi sãraci.
Bunãtatea ta te-a fãcut sã opreºti
maºina, cum ai fãcut azi, ºi spre binele
tãu. Ai rãspuns la semnul nostru ºi
ne-ai  luat, pe când ceilalþi la care le
fãceam semn întorceau capul ºi
treceau. Mai bine nu se nãºteau decât
sã se poarte în acest fel”.

„Au început, pe rând, sã-mi spunã
viaþa mea de când îmi aduc eu aminte
de mine ºi pânã în ziua aceea. Aminteau
tot ce am fãcut, bune ºi rele, precum
ºi planurile pe care nimeni nu mi le
cunoscuse ºi nu le realizasem cândva,
din diferite pricini. Spre uimirea mea,
povestirea lor era cu totul adevãratã, ca
ºi cum îmi citeau viaþa dintr-o carte
oarecare. Pentru cele bune mã lãudau,
iar pentru viaþa fãrã rânduialã mã
mustrau cu blândeþe.” («Minuni din
vremea noastrã - Viaþa dupã moarte»,
Ed. Axa, Botoºani, pg. 27).

A mai fost mustrat pentru cã la
onomastica nepoatei sale nu a vrut sã
vorbeascã cu tatãl sãu:

„Cine eºti tu ºi cine suntem noi ca
sã judecãm? Dumnezeu este Cel ce

O MARE MINUNE DIN VREMEA NOASTRÃ
judecã ºi face  dreptate. Dumnezeu
a spus în porunca Lui sã cinstim pe
mama ºi pe tata ºi celui ce împlineºte
porunca i-a fãgãduit rãsplatã, cã va trãi
pe pãmânt mulþi ºi fericiþi ani. Pãrinþii
sunt pentru copiii lor lucru sfânt. Tu,
însã, ai procedat bine, pentru cã ai inimã
bunã, ºi în ziua urmãtoare ai mers la
el, l-ai îmbrãþiºat, l-ai sãrutat ºi i-ai cerut
iertare. Tatãl tãu a plâns de fericire ºi a
zis: „Te iert, fiule!”

Este sfãtuit apoi sã nu spunã
nimãnui ce i s-a întâmplat în aceastã
zi, ºi ce i se va mai întâmpla, decât
peste trei luni.

Ajunºi la destinaþie, spaima i s-a
accentuat  întrucât cãlãtorii dispãruserã
din maºinã în chip  inexplicabil.

Înspãimântat, el îºi continuã drumul
spre staþiunea balnearã Matarusca,
unde mergea la tratament. Ajuns în
camera de hotel, simte o durere
puternicã ºi o înþepãturã în inimã, dupã
care cade într-un somn adânc ºi are o
vedenie în care un înger luminos îi
destãinuie cã cei doi cãlãtori ai sãi erau
Sf. Ap. Petru ºi Sf. Parascheva,
patroana casei lor, cã moartea nu este
sfârºitul vieþii, aºa cum socotea el, ºi,
datoritã inimii sale nobile, care iubeºte
dreptatea ºi cinstea, a aflat mare milã
înaintea Domnului, ca sã-i arate
drumul cel drept al mântuirii.

Îngerul îl duce la cer de unde îi
aratã cum o sã fie învierea morþilor,
când va veni Domnul nostru Iisus
Hristos pe pãmânt sã judece viii ºi
morþii.

La trâmbiþele Arhanghelilor s-au
deschis mormintele pe toatã suprafaþa
pãmântului ºi au  ieºit  din ele morþii.
Ba, mai mult, au ieºit ºi din apã, din
foc, sau din gurile fiarelor sãlbatice,
fiecare dupã cum ºi-a sfârºit viaþa
pãmânteascã.

„De ce te minunezi, Duºane? Toate
sunt cu putinþã la Dumnezeu, pentru cã
la El nu existã morþi, ci toþi sunt vii.”

„ªi mai mult m-am mirat când am
vãzut pe fruntea fiecãrui om o hârtie, pe
care era scris ceva.”

„Acestea sunt faptele pe care le-a
fãcut omul cât a trãit pe pãmânt ºi cu ele
se va înfãþiºa în faþa Domnului nostru Iisus
Hristos ºi pe baza acestora îl va judeca.”

Îngerul  a mai adãugat cã acolo sunt
scrise ºi toate gândurile ºi cã nimic nu

poate fi ascuns. Apoi îl poartã tot mai
sus unde vede o mulþime de oameni,
ca niºte umbre, zburând în toate
direcþiile. Li se vedea bine tot corpul.

„Aceºtia nu sunt oameni, ci suflete
omeneºti. Fiindcã Dumnezeu este
luminã, iar omul a fost fãcut din pãmânt,
Dumnezeu i-a insuflat Duhul Sãu ºi s-a
fãcut omul suflet viu. De aceea ºi
sufletele sunt luminoase. Sufletul care
iese din om are vedere, auz, vorbire,
memorie, însuºiri pe care le avea ºi
când era în trup. Sufletul se aflã în
fiecare pãrticicã a trupului omenesc
ºi  miºcã tot organismul. Dacã nu
existã suflet, nu existã nici viaþã în
trup.  Când sufletul iese din trup, timp
de 40 de zile trece din nou prin toatã
viaþa pãmânteascã, vede tot ce a fãcut,
a grãit ºi a gândit ; iar dupã 40 de zile
se înalþã la cer pentru judecatã ºi merge
la locul care i se cuvine.” (pg.39-40)

Continuând zborul în sferele cele
mai de sus, ajung la o cetate
luminoasã, îngrãditã, la a cãrui  poartã
strãjuia un înger. Aici se afla o mulþime
de suflete, din acelea pe care le vãzuse
când mergeau prin  vãzduh ºi unele erau
mai luminoase, altele mai puþin. În jurul
lor se aflau mulþi îngeri, dar ºi mai mulþi
diavoli cu chipuri monstruoase. Diavolii
se sileau sã împiedice sufletele pe care
îngerul porþii le lãsa sã intre înãuntru.
Intrarã ºi ei. Drumul pânã la poarta
urmãtoare era drept ºi strãjuit de o
prãpastie adâncã ºi înfricoºãtoare. Aºa
erau ºi toate celelalte intervale dintre
staþiile acelui drum, numai cã drumul
de la o staþie la alta devenea tot mai
strâmt, ajungând la ultima poartã sã
aibã lãþimea unui picior de om.

 „Îngerul meu împreunã cu mine am
trecut prin toate aceste porþi. Fiecare
staþie era mai frumoasã decât cea
dinaintea ei. Îngerii care stãteau la intrãri
erau îmbrãcaþi deosebit ºi porþile erau
tot mai luminoase cu cât înaintam de la
prima poartã spre cea din urmã.”

La ultima poartã, îngerul þinea o
carte ºi o sabie. Le-a îngãduit sã treacã
ºi aici au vãzut lumina raiului care era
foarte strãlucitoare.

„Îngerul meu mi-a explicat cã am
trecut de sistemul solar ºi ne gãsim sub
bolta împãrãþiei cereºti, cã
cerurile strãlucesc de la faþa lui
Dumnezeu ºi cã aici este de-a
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pururi ziuã. Frica ºi cutremurul
care mã stãpâniserã  pânã în
acel loc acum au dispãrut ºi

deodatã m-am umplut de o negrãitã
liniºte ºi mare bucurie.”

Din înãlþimea bolþii cereºti se vedea
în jos mãreaþa priveliºte a unui oraº
foarte mare. Case, biserici, parcuri ºi
alte nenumãrate frumuseþi se vedeau
peste tot în acest nemãrginit spaþiu
ceresc ºi toate luminau ºi strãluceau
ca o neobiºnuitã luminã. În jurul
acestor palate cereºti se întindeau
parcuri  ur iaºe, pl ine de copaci
minunaþi ºi de flori care rãspândeau o
negrãitã mireasmã ºi parfumul lor
purtat de o adiere uºoarã se revãrsa
peste tot. Peste tot erau oameni de
toate vârstele,  de o frumuseþe
desãvârºitã, îmbrãcaþi armonios.
Bãtrânii pãstrau doar pãrul alb ºi barba
ondulatã ca semne ale bãtrâneþii, pe
când feþele lor erau ca ale unor tineri.
Copiii aveau în jurul capului aureole
mai mici decât ale îngerilor ºi ale
sfinþilor ºi jucau diferite jocuri prin
parcuri. Pentru viaþa lor pãmânteascã
curatã ºi virtuoasã, Dumnezeu le
dãruise în rai toate bucuriile.

În afarã de  aceºti locuitori ai raiului,
se afla ºi o mulþime nenumãratã de
îngeri, de o desãvârºitã frumuseþe,
împreunã cu care slãveau pe
Dumnezeu.

„Prin rai, împreunã cu îngerul meu,
umblam neobiºnuit de uºor ºi foarte
repede. Într-o clipã am ajuns la un loc
de o minunatã frumuseþe, care întrecea
prin luminã ºi podoabã pe toate cele
vãzute pânã atunci în rai. În faþa
noastrã, la dreapta, se vedeau adunate
într-o mare ceatã puterile cereºti cele
mai înalte: îngerii, arhanghelii,
heruvimii, serafimii . Apoi apostolii.

În partea  stângã  se vedeau, în
cete deosebite una de alta, marii aleºi
ai Lui: cuvioºii, proorocii, drepþii ºi
sfinþii.

Apoi monahii  ºi mucenicii care
au fost munciþi pentru Domnul Iisus
Hristos ºi s-au învrednicit de slava
cereascã. Toþi erau de o frumuseþe
negrãitã.

Din ceata apostolilor s-a desprins
Ap. Petru ºi a stat înaintea noastrã;
din partea stângã a apãrut Cuvioasa
maicã Parascheva, cãlãtorii pe care
îi transportasem la mãnãstirea Ziþa.
Stãteau înaintea noastrã în mare slavã
ºi strãlucire. Pe capete aveau steme

strãlucitoare ºi hainele pe care le purtau
strãluceau cu o neobiºnuitã luminã ºi
podoabã.”

 Sf. Ap. Petru i s-a adresat astfel:
„Duºane, de acum sã nu mai fii om
necredincios, ci credincios botezat
în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al
Sfântului Duh.”

„Apostolul a fãcut semnul Sfintei
Cruci, arãtându-mi cum sã-l fac ºi eu.
Când eram copil, eu nu  fãceam
semnul crucii corect , de aceea
Apostolul mi-a arãtat cum trebuie sã-l
fac ºi apoi a continuat sã mã sfãtuiascã:
„În rugãciune sã te rogi la toþi sfinþii:
la prooroci, la apostoli, la îngeri, la
arhangheli, la heruvimi ºi serafimi,
dar mai presus de toþi, la Maica
Domnului, Preasfânta Nãscãtoare
de Dumnezeu Maria, a cãrei slavã
ºi cinste este mai mare decât a
tuturor îngerilor din Cer. Ea este
grabnic ajutãtoare celor ce cheamã
ajutorul ei cu credinþã în rugãciune.
De acum sã te laºi de obiceiurile rele
înrãdãcinate în tine ºi sã sãrbãtoreºti
pe Sf. Parascheva, patroana
familiei tale, care se roagã pentru
toþi cei ce þin sãrbãtoarea ei. Fericit
eºti tu, ai tãi ºi toþi care o cinstesc; dar
numai aceasta nu-þi este de ajuns,
dacã apoi nu vei merge pe calea
arãtatã de Domnul nostru Iisus
Hristos. ªi tu, Duºane, poþi, în puþina
viaþã cât þi-a mai rãmas, sã te mântu-
ieºti prin post ºi prin rugãciune ºi sã
þii pânã la sfârºit poruncile lui
Dumnezeu.”

„Îngerul meu m-a dus mai departe
prin rai ºi am întâlnit nenumãrate ºi
foarte frumoase biserici,  construite
din aur ºi împodobite cu pietre
scumpe, din care se auzeau
minunatele cântãr i  ale cetelor
îngereºti, ale arhanghelilor ºi ale
sfinþilor de la sãvârºirea mãreþelor
Liturghii cereºti (…). Deodatã îngerul
s-a oprit ºi  mi-a zis: „Acolo, Duºane,
este tronul Domnului, dar încã nu
eºti vrednic sã mergi mai departe”.
Apoi îngerul s-a întors ºi am ieºit
repede din rai.” (pg. 48)

De aici, el este condus sã vadã,
apoi, chinurile iadului. Dar despre ele,
vom vedea în numãrul urmãtor al
revistei.

Pânã atunci, sã aveþi sãnãtate ºi
bucurii în Noul An. LA MULÞI ANI!

Presb. Aurelia GENES

Un þãran lucra într-o zi de
duminicã la câmp, în timp ce
consãtenul lui credincios se ducea la
Sfânta Bisericã. Primul începu a-ºi
bate joc de vecinul lui considerându-l
habotnic. Însã credinciosul îi spuse:

– Prietene, ce ai spune dacã eu aº
avea 7 galbeni ºi aº da 6 galbeni unui
cerºetor, pe care l-aº întâlni în drumul
meu?

– Aº spune cã eºti foarte darnic,
rãspunse þãranul necredincios – puþin
ironic.

– Dar ce-ai spune dacã acest
cerºetor, în loc sã-mi mulþumeascã, mi-ar
cere ºi pe al ºaptelea?

– Aº spune cã e un om de nimic,
un netrebnic, ºi cã îºi meritã
spânzurãtoarea.  Acum, cel ce mergea
spre bisericã, îi zise zâmbind:

– Ei bine, þi-ai rostit propria ta osândã,
cãci din ºapte zile câte sunt într-o
sãptãmânã Dumnezeu þi-a dat ºase
pentru lucru ºi a ºaptea o vrea sã o
sfinþeºti pentru El. Dar tu o vrei ºi pe a
ºaptea pentru tine. Faci întocmai ca acel
cerºetor. Necinstirea duminicii, ca zi a
Domnului ºi Creatorului Universului,
o practicã foarte mulþi dintre creºtinii
botezaþi în numele Tatãlui ºi al Fiului
ºi al Sfântului Duh.

Ne dorim din tot sufletul împlinirea
multor dorinþe, ne dorim sãnãtate, spor
în toate, dar fãrã de Dumnezeul Cel
Adevãrat. Ne-am fãurit dumnezeul
propriu, acel dumnezeu care ascultã de
noi, cãruia îi facem noi legile ºi regulile.
Prin aceasta ne facem vinovaþi de
ruperea armoniei lui Dumnezeu pentru
cã în toate facem voia noastrã ºi nu
cea dumnezeiascã ºi adevãratã.

Cât de superficial tratãm aceastã
necinstire a duminicii ºi cât de mic
ni se pare acest pãcat! Cât de
neînsemnat ni se pare a face cu totul
altceva atunci când întreaga
creºtinãtate se roagã în Biserici. Sã
cugetãm cu atenþie ºi sã vedem cum
ºi noi de multe ori ne rostim singuri
sentinþa, asemenea batjocoritorului
din pilda de mai sus.

Cuvânt despre
cinstirea Duminicii
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Copiii Viiºoarei depun flori

parastas pentru eroii
Viiºoarei

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

În preajma unui iarmaroc se afla
un magazin mare de sticlãrie. Între
alte lucruri scumpe de sticlã, erau ºi
diferite soiuri de oglinzi mari de
perete. Într-o bunã zi, când venea
lume multã la iarmaroc, erau întinse
la vedere, în vitrina magaziei, cele mai
frumoase obiecte de sticlã, între care
se afla ºi o oglindã mare cu ramã.

Chipul ºi nãravul de… þap

Toþi târgoveþii care treceau pe
alãturi de magazine îºi vedeau chipul în
oglindã. Unii dintre ei se opreau anume
ca sã-ºi potriveascã pãlãriile în faþa
oglinzii. Din întâmplare, a trecut pe acolo
ºi un negustor de vite, care ducea de
funie un þap voinic ºi niºte capre la
iarmaroc. În faþa oglinzii, þapul n-a
rãmas nepãsãtor. El vede miºcarea în
oglindã, un þap voinic ca ºi el, care vine
împotriva lui. Se încordeazã, fluturã din
cap, dar nici potrivnicul din oglindã nu
stã degeaba. Negustorul care-l þine de
funie nu ia seama la oglindã (cãci are
niºte capre slobode lângã el).

Þapul vede cã nu-i lucru de glumã
cu inamicul lui din oglindã. ªi pentru cã
este deprins cu lupta, ºi ca sã nu apuce
acela înainte, se repede una ºi bunã
asupra lui… În câteva clipe s-a terminat
lupta cu þapul cel obraznic din oglindã.
Vitrina magazinului, împreunã cu oglinda
ºi cu alte lucruri scumpe de alãturi au
fost rãpuse fãrã multã ostenealã.

Preþul vânzãrii þapului n-a fost de
ajuns pentru despãgubirea stricãciunii
care s-a fãcut. A trebuit sã plãteascã ºi
ceva pe deasupra ca sã termine buclucul.
Pânã una-alta, s-a fãcut puþinã discuþie
între oamenii cari erau de faþã la
magazine. Unii ziceau cã stãpânul þapului
este de vinã, pentru cã nu l-a þinut bine în
funie, alþii ziceau cã vina este a sticlarului,
pentru cã a deschis magazinul prea lângã
drum, iar cei mai aprigi puneau vinã pe
oglindã cãci (ziceau ei) dacã nu era ea,
care sã zãdãrascã þapul, nu s-ar fi
întâmplat nimica.

Dar mai erau ºi unii cari þineau
apãrarea oglinzii, zicând: ,,Pe drum câtã

Oglinda Sufletului
lume trece? Însã nimenea nu-ºi pune
mintea cu geamurile. Pentru un þap
nãrãvaº înseamnã cã nu trebuie sã
mai facã oamenii oglinzi?”. În sfârºit,
fiecare avea pãrerea lui. Dar unul mai
socotit la minte, care a mai avut de furcã
cu þapul cel bãtãuº, a tâlcuit la toþi cã
nimeni nu este de vinã, decât nãravul
þapului, cãci de multe ori era sã mã
strãpungã ºi pe mine (zicea el), mãcar
cã nu sunt de sticlã, ca ºi oglinda.

Acum, fraþilor, sã ne oprim puþin
(pânã se mai odihneºte þapul) ºi sã
venim la vorba noastrã. Cãci eu
vroiam sã vã spun despre altã
oglindã, dar am adus vorba mai
departe ca sã mã înþelegeþi mai bine.

Oglinda cea duhovniceascã

Cuvintele din Sfânta Evanghelie,
apoi învãþãturile Sfinþilor Pãrinþi ºi
orice sfãtuire duhovniceascã,
alcãtuiesc împreunã un fel de oglindã
pentru sufletul nostru. Aceasta este
oglinda care ne intereseazã pe noi.

În cuvintele cele duhovniceºti
(care au mãrturii din Sfânta Scripturã)
fiecare dintre noi poate sã-ºi vadã chipul
cel dinãuntru ca în oglindã. Unul îºi
poate vedea patimile cele ascunse,
altul îºi cunoaºte virtuþile, unul îºi vede
chipul blândeþii ºi al smereniei, altul îºi
vede învârtoºarea inimii ºi mândria.
Unul îºi cunoaºte colþiºorii clevetirii ºi
ai zavistiei, altul îºi vede corniþele
mândriei ºi ale mâniei. Unul îºi vede
florile bunãtãþii, iar altul îºi cunoaºte
spinii rãutãþii.

În scurt, putem zice cã din cuvintele
Scripturii putem sã ne cunoaºtem cine
suntem ºi încotro mergem. Cãci
Scriptura oglindeºte toate tainele vieþii
omeneºti, de la Facerea Lumii, pânã la
Sfârºitul Veacului.

Omul între faþã ºi mascã

Fericitul Augustin, adunând într-u-
na din cãrþile sale cele mai alese
cuvinte din Sfânta Scripturã, le dã
numele de Oglindã. În asemenea

oglinzi poate sã-ºi vadã fiecare
nãravurile ºi lipsurile duhovniceºti,
precum ºi mijloacele de îndreptare. Însã
vã mãrturisesc cã eu sunt cel dintâi
care-mi vãd sluþenia chipului
dinlãuntru.

Desigur cã în faþa acestor oglinzi
duhovniceºti nu poate sã rãmânã
cineva nepãsãtor. Unii se ruºineazã ºi
cautã sã-ºi mai ascundã ori sã-ºi mai
îndrepte lipsurile (cum îºi potrivesc unii
hainele în faþa oglinzii). Dar cei care
sunt mai aprigi ºi mai nãrãvaºi, când
ajung în faþa oglinzii duhovniceºti se
încordeazã mai rãu ºi fluturã din cap
(ca ºi þapul). Însã pe cât mai mult se
sãlbãticesc ºi rãtãcesc, cu atât ºi
oglinda îi aratã mai urâþi ºi cuvintele îi
mustrã mai rãu. Iar cei care încearcã
sã loveascã (adicã sã se împotri-
veascã), aceºtia se înþeapã ca ºi în
bolduri, cãci cuvintele Scripturii sunt
bolduri pentru cei nãrãvaºi care
pornesc cu mânie (ca ºi þapul asupra
oglinzii).

Acestora li se potrivesc cuvintele
Domnului  pe care le-a rostit cãtre
prigonitorul Pavel, aproape de
Damasc : ,,Greu îþi este þie (Saule) a
lovi în bolduri”. Deci ºi eu
îndrãznesc a zice cãtre cei care se
mânie ºi cautã sã strice Oglinzile
(adicã sã distrugã foile): Greu vã
este sã loviþi în Cuvintele cele
duhovniceºti. Cãci nu sunt de la
mine, ci din Sfintele Scripturi. În
sfârºit, puteþi sã-l ocãrâþi pe cel care
scrie, puteþi sã-i scoateþi toate
ponoasele, dar sã luaþi seama cum
vã aratã oglinda ºi dacã cumva
observaþi cã se vãd colþiºori, corniþe
ori semne roºii, sã ºtiþi cã nu este
vinovatã oglinda, nici negustorul…
Ascultaþi glasul acestor oglinzi, cãci
este glasul cel mântuitor al Sfintei
Scripturi, care ne îndeamnã pe toþi
la pocãinþã, cãci «zilele sunt rele ºi
iarna este grea», cum zice Sfântul
Apostol Pavel).”

Adaptare dupã
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul –

,,Din Ierihon cãtre Sion”
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Praznicul luminos intitulat Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului  ne
copleºeºte prin mãreþia cântãrilor pe
care Pãrinþii Bisericii le-au compus ºi
aºezat spre lauda Sfintei Fecioare
Maria. A aceleia care la trei ani a fost
adusã de pãrinþii ei, drepþii
Ioachim ºi Ana, la templu
sã fie dãruitã lui
Dumnezeu. Ei au fãcut o
fãgãduinþã sfântã mai
înainte de a o primi pe
Maica Domnului, anume
de a oferi lui Dumnezeu
rodul pântecelui lor. ªi
Dumnezeu le-a dãruit-o la
bãtrâneþe pe Maria,
prunca pe care ei,
nãscând-o ºi crescând-o
la vârsta de trei ani, au
adus-o la templu pentru
ca sã o ofere ca dar lui
Dumnezeu.

Preotul Zaharia, ma-
rele arhiereu care era în
vremea aceea, a primit-o
ºi a dus-o în Sfânta
Sfintelor. În textul Apos-
tolului din ziua Prazni-
cului, de la Evrei 9, 1-7,
Sfântul Apostol Pavel ne
aratã cum era întocmit
cortul cel dintâi care-o
închipuia pe Maica
Domnului ºi cum prin
intrarea arhiereului o datã
pe an în Sfânta Sfintelor
ni s-a preînchipuit mântuirea noastrã
prin Hristos Care, ca ºi Arhiereu veºnic,
va intra prin Nãscãtoarea de Dumnezeu
o singurã datã în istorie pentru a Se
jertfi spre mântuirea lumii. Aducându-ne
dar aminte de închipuirea arhiereului,
Maica Domnului intrã astãzi în Sfânta
Sfintelor fãcând sã devinã astfel realã
închipuirea. Aºteptarea de veacuri a
poporului evreu devine împlinire prin
intrarea ei în Sfânta Sfintelor. Nu pe ea
o închipuia arhiereul, ea însã intrând în
Sfânta Sfintelor a copleºit închipuirea
acesteia cu realitatea pântecelui ei
preacurat în care odatã pentru
totdeauna va intra marele Arhiereu
Hristos Care va sfârºi închipuirile
anuale ale arhiereului celui trecãtor cu
realitatea prezenþei Sale veºnice ºi a
Jertfei Sale unice.

Maica Domnului ºi împlinirea închipuirilor
Dar oare nu cumva ºi inima noastrã

este sau trebuie sã fie o Sfântã a
Sfintelor? Putem avea în inima noastrã
multe lucruri sfinte. Putem avea
poruncile lui Dumnezeu în inima
noastrã. ªi cortul cel dintâi avea în el

tablele Legii. Putem avea în inima
noastrã toiagul lui Aaron pe care-l avea
cortul cel dintâi, adicã puterea
conducãtoare, jertfitoare. Putem avea
în inima noastrã mana din pustie adicã
Cuvântul lui Dumnezeu. Le putem avea,
dar acestea nu ne sunt de-ajuns pentru
mântuire. Dupã cum nu erau spre
mântuirea poporului evreu cele ce erau
în cortul sfânt. Pentru cã ele erau doar
închipuirea celor ce aveau sã vinã. Ci
trebuia ca la plinirea vremii sã intre
Maica Domnului însãºi în Sfânta
Sfintelor pentru ca aceastã încãpere
preînchipuitoare sã devinã realitate în
sãlaºul pântecelui ei ce-a copleºit
altarul. ªi prin întruparea lui Hristos în
pântecele ei feciorelnic, închipuirea
tuturor lucrurilor sacre din sicriul Legii
sã devinã realitate prin prezenþa

Domnului Care era adevãrata Pâine ce
se coboarã din cer, adevãrata preoþie
jertfitoare, Cuvântul lui Dumnezeu
înscris nu pe table de piatrã ci în carnea
inimilor celor rãscumpãraþi. De aceea
sãrbãtoarea Intrãrii în Bisericã a Maicii

Domnului ne cheamã nu
doar sã cunoaºtem, nu
doar sã ºtim multe lucruri
despre credinþã, cã aces-
tea nu ne sunt de-ajuns
spre mântuire. Ci trebuie
ca toate acestea sã ne
cureþe inima pânã la
asemãnarea cu neprihã-
nita feciorie a Maicii
Domnului. Sã simþim
adicã în inima noastrã
prezenþa Maicii Domnului
care sã ne confere acea
curãþie în care sã Se poatã
întrupa Hristos cu ade-
vãrat în noi. ªi apoi
cuvântul Evangheliei pe
care-l ascultãm ºi Sfânta
Împãrtãºanie pe care-o
primim, ºi toate faptele
credinþei pe care le
sãvârºim vor arãta tocmai
prezenþa nemincinoasã a
Domnului în inima
noastrã. Sãrbãtoarea
Intrãrii în Bisericã a Maicii
Domnului este atât de
mare pentru cã din ea
izvorãºte cum nu se poate
mai limpede taina mân-

tuirii noastre sufleteºti.
Cititorule, poate porþi multe lucruri

scumpe înlãuntrul tãu. Cu toate
acestea te simþi neliniºtit adesea. Sã
ne aducem aminte ce nefericitã era
întreaga umanitate pânã ce în mijlocul
ei a stat gata de a împlini voia lui
Dumnezeu Sfânta Fecioarã Maria. ªi
ce valoare nemuritoare a cãpãtat
toatã zestrea spiritualã a poporului lui
Dumnezeu când la plinirea vremii el
s-a îmbrãcat în Hristos! Sã-L chemãm
dar pe Mântuitorul sã prefacã în
realitate toate închipuirile din viaþa
noastrã ºi sã ne rostuiascã ostenelile
întru veºnicã odihnire.

Preot Petru RONCEA
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Sofia - Istanbul

Din activitatea edililor oraşului
Jurist Maria STAN

Vara acestui an a excelat în momente şi
evenimente fierbinţi!

Au fost temperaturi înalte în atmosferă, dar
şi în viaţa şi activitatea administraţiei publice lo-
cale!  Căldura a avut efecte benefice în ceea ce
priveşte numărul persoanelor care au venit să-şi
petreacă timpul liber într-un mod util şi plăcut în
Parcul Măgura şi la piscinele din Centrul balnear.
Această locaţie s-a bucurat în tot sezonul estival
de prezenţa unui număr impresionant de tineri şi
nu numai! Aceeaşi căldură a avut şi efecte
neplăcute care, cumulate cu lipsa precipitaţiilor,
au afectat majoritatea culturilor agricole. Cu toate
acestea, edilii localităţii au avut grijă ca vegetaţia
şi florile ce împodobesc oraşul să nu ducă lipsa
apei, aşa încât în serile cu lună plină am stropit
spaţiile verzi şi floricole care nu au simţit lipsa
lichidului dătător de viaţă. Coloritul divers al
florilor şi al trandafirilor au încântat ochii turiştilor
care au ales să ne fie oaspeţi în această vară
toridă şi pe care am dorit să nu îi dezamăgim de
pitorescul acestor locuri.

Vorbind despre spaţiile verzi, trebuie să
ştiţi că la sfârşitul lunii iulie a fost semnat un act
adiţional prin care contractul de finanţare pentru
proiectul „Reabilitarea parcurilor din oraşul Tg.
Ocna“ a fost prelungit până la 30 mai 2013,
întrucât Administraţia Fondului pentru Mediu –
finanţatorul investiţiei – nu dispune în anul 2012
de banii necesari plăţii lucrărilor . În prezent
lucrările sunt sistate. Sperăm că până în
primăvara anului viitor să primim sumele pentru
lucrările efectuate şi să reuşim, în termenul
prevăzut în contract, să realizăm ceea ce ne-am
propus prin acest proiect.

Au continuat lucrările de efectuare a
branşamentelor la reţeaua nouă de alimentare
cu apă potabilă a oraşului, construită cu fonduri
europene, până la această dată o treime dintre
racorduri fiind realizate cu fonduri de la bugetul
local şi forţă de muncă de la Compania
Regională de Apă Bacău, secţia Tg. Ocna. Pe
str . Crizantemelor şi Gălean s-a lucrat şi se
lucrează la introducerea unor reţele pentru
alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din
aceste zone. Lucrările se realizează cu fonduri
de la bugetul local şi cu personalul din cadrul
Companiei de Utilităţi Publice Tg. Ocna,
lungimea acestor reţele fiind de 310 metri pe
str. Crizantemelor şi 700 metri  pe str. Galean.

De asemenea, aşa după cum este
cunoscut, s-a lucrat la blocul F13 finanţat cu
fonduri ANL. Lucrările au fost terminate iar blocul
a fost inaugurat la 16 noiembrie 2012, în
prezenţa domnului senator Dan Tătaru, a
domnului deputat Viorel Hrebenciuc, a
constructorului - SC ALCONEP SRL Tg. Ocna,

a oficialităţilor locale şi a membrilor familiilor care
au primit locuinţe în urma punctajelor aprobate
prin Hotărâre de Consiliu Local. Chiriaşi ai
acestui bloc au devenit un număr de 36 de
familii de tineri, specialişti din învăţământ,
sănă tate, alte domenii de activitate,
apartamentele fiind executate cu materiale de
ultima generaţie şi la un nivel de calitate ridicat.
Închiderea spaţiilor libere de la parterul blocului,
realizarea lucrărilor tehnico-edilitare privind

alimentarea cu apă, canalizare, energie
electrică, gaze naturale, telefonie, internet şi
cablu TV, precum şi betonarea platformei
pentru parcarea auto s-au realizat cu fonduri
de la bugetul local.

Dar seria obiectivelor realizate şi inau-
gurate în această ultimă perioadă nu se opreşte
aici. Pe 30 noiembrie 2012 a fost inaugurat
podul de peste râul Slănic, din Cartierul Gura
Slănic, pod ce fusese distrus la inundaţiile din
anul 2005.  Podul a fost reabilitat pe vechiul
amplasament, este construit pe structură
metalică, are o lungime de 27,5 m şi o lăţime de

2,20 m, fiind accesibil pentru autovehicule cu
greutatea de pană la 10 tone.

Începând cu 15 noiembrie, se face
distribuirea alimentelor primite de la Comunitatea
Europeană, un număr de peste 1800 cetăţeni ai
oraşului nostru din categorii defavorizate (şomeri,
beneficiari ai ajutorului social etc.) fiind cei care
primesc asemenea produse atât de necesare în
această perioadă a sărbătorilor de iarnă.
Distribuirea va continua pană la epuizarea

stocului. De asemenea,
trebuie să ştiti că un număr
de  aproape 1000 de  familii
vor beneficia de ajutoare
financiare pentru încălzirea
locuinţelor (gaze şi lemne )
şi 270 de persoane benefi-
ciază de ajutorul minim
garantat potrivit Legii 416/
2001.

Dar în afara activi-
tătilor edilitar-gospodăresti şi
de investiţii pe care le-am
prezentat mai sus, autorităţile
locale s-au preocupat şi de
desfăşurarea unor activităţi

cu caracter cultural, educativ, patriotic, sportiv,
de petrecere în mod plăcut şi util a timpului liber.

Luna august a fost încărcată  de
evenimente de asemenea natură, care de care
mai frumoase. La mijlocul lunii, aşa cum ne-am
obişnuit de câtiva ani, Primăria şi Consiliul Lo-
cal au organizat un complex de manifestări cul-
tural-artistice, sportive şi educaţionale în cadrul
«Zilelor oraşului Tg. Ocna – ediţia XII“. Timp
de trei zile, locuitorii staţiunii, dar şi turiştii veniţi
să viziteze Mina Salina şi să-şi
umple plămânii cu aer curat, au avut
parte de petreceri, spectacole şi

Blocul ANL F13
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Sfânta Sofia ºi Istanbulul - vedere parþialã

competiţii sportive. În cadrul acestor
manifestări, au fost desfăşurate câteva

evenimente deosebit de importante pentru
localitatea noastră, evenimente pe care le voi
prezenta în continuare.

Activităţile organizate în cadrul  «Zilelor
oraşului Tg. Ocna – ediţia XII”, care s-au
desfăşurat în Parcul Măgura şi la sediul primăriei
oraşului, au fost deschise de către primarul
localităţii, domnul Ştefan Şilochi, şi s-au bucurat
de prezenţa unui număr însemnat de participanţi.
În ziua de 17 august 2012, prima zi a
manifestărilor, au avut loc evenimente artistice
susţinute de  artişti şi formaţii de renume: Victor
Socaciu şi Biroul executiv, tinerii interpreţi de
muzica populară: Alexandru Bradăţan, Angelica
Flutur şi Mădălina Pavăl, trupa „Senzual“, DJ
KEN, formaţii ale Casei de Cultură şi Clubul
elevilor din Tg. Ocna, Oneşti şi Moineşti.

În cea de a doua zi din cadrul acestor
manifestări, locuitorii oraşului Tg. Ocna au
aniversat 200 de ani de la naşterea lui
Costache Negri şi 100 de ani de la inaugurarea
Palatului Administrativ (clădirea Primăriei
localităţii). Acest dublu eveniment a fost onorat
de prezenţa mai multor personalităţi ale
meleagurilor băcăuane precum şi a numeroşi
locuitori ai oraşului-staţiune de la poalele
Măgurii, la manifestarea omagială participând
şi un sobor de preoţi târg-ocneni. Prof. Vilica

Munteanu, directorul Arhivelor Naţionale
Bacău, a evidenţiat faptul că „aceasta este o
frumoasă şi de suflet manifestare la care noi am
putea să stăm în cumpănă pentru a vedea care
din cele două aniversari este mai importantă.
Faptul că oraşul Tg. Ocna a fost ales de
Costache Negri să îşi petreacă ultimii ani ai vieţii
este un lucru meritoriu pentru aceste locuri.
Clădirea Primăriei oraşului este un unicat al
primăriilor din toată Moldova, o mare realizare
arhitectonică”.

Totodată, conf. univ. Ioan Dănilă, de la
Facultatea de Litere a Universitătii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, a adus la sărbatoarea
târg-ocneană volumul „Jertfa lui Costache Ne-

gri”, ce a apărut în urmă cu 100 de ani, şi a
prezentat cuvintele poetului Mihai Eminescu
despre „Eroul Unirei”, înscrise în acest volum.

Manifestările au mai cuprins săvârşirea
unei slujbe religioase de sfinţire şi dezvelire a
două plăci memoriale precum şi prezentarea unui
program artistic de către elevii de la Colegiul
National „Costache Negri” şi de la Şcoala Nr. 1
din localitate. Cu această ocazie, au fost editate
două broşuri: „Bicentenar Costache Negri“ şi
„Centenar Palatul administrativ” precum şi o
plachetă omagială „Centenarul Palatului
administrativ Tg. Ocna“.
Seara aceleiaşi zile a
adunat în Parcul
Măgura mulţime de
lume care a aplaudat  la
scenă deschisă evolu-
ţiile Paulei Seling, ale
trupei „Haiducii”, forma-
ţ iei T&L, grupului
folcloric „Rapsodia” cu
soliştii Florin Popa şi
Diana Ursache, DJ
KEN etc. Ziua de
duminică, 19 august
2012, va rămâne în
memoria a 82 de cupluri una memorabilă, aceştia
aniversând 50 de ani de căsătorie. Îmbrăcate la
patru ace, toate cele 82 de perechi  au atras

privirile celor aflaţi în Parcul
Măgura. Marcarea celor 50 de
ani de căsătorie a fost sărbătorită
la Centrul de Informare Turistică
- Parc Măgura.

Festivitatea a fost deschisă
de marşul nupţial. Primarul urbei,
domnul Ştefan Şilochi, împreună
cu viceprimarul, domnul Maricel
David, au premiat cuplurile
sărbătorite. Premiile au constat
în bani, diplome,  o plachetă
aniversară a Centenarului Pala-
tului Administrativ Tg. Ocna, un
b u -

chet de flori. Primarul
Ştefan Ş i lochi ş i
viceprimarul Maricel
David au ciocnit un
pahar de şampanie
cu fiecare dintre cei
sărbătoriţi şi au invitat
cuplurile de vârstnici
la o poză de grup.

„Zilele oraşului
Tg. Ocna” s-au în-
cheiat duminică sea-
ra, când pe scenă au
urcat îndrăgiţii artişti ai
Ansamblulului Fol-

cloric „Busuiocul”, trupa „Etnic”, Alexandra
Ungureanu & Crush. În toate cele trei zile, pe
stadionul din Parcul Măgura s-au deşfăşurat
competiţii       sportive.

La 13 septembrie, în Sala Consiliului Lo-
cal Tg. Ocna, au fost sărbătoriţi pompierii –
oamenii care în situaţii de urgenţă acţionează
pentru salvarea vieţilor omeneşti precum şi a
bunurilor şi valorilor materiale aflate în pericol.
Cu această ocazie, pompierii activi dar şi pompierii
voluntari care acţionează în cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din aparatul

de specialitate al primarului oraşului Tg. Ocna
au primit diplome şi plachete omagiale din partea
primarului, domnul Ştefan Ş i lochi, a
viceprimarului, domnul Marcel David.

Este cunoscut faptul că în luna septembrie,
şcolile îşi incep cursurile, de aceea  autorităţile
locale au avut grijă ca spaţiile în care se
desfăşoară acestea să fie igienizate şi reabilitate.
La deschiderea anului şcolar, la toate şcolile şi
grădiniţele din oraş aceste lucrări erau gata,
aşa încât şcolarii au putut să-şi înceapă
activitatea în condiţii corespunzătoare cerinţelor
educaţionale. La festivităţile de deschidere a
noului an şcolar au participat reprezentanţi ai
autorităţii publice locale, consilieri locali, părinti.

Începând din 1991, pe 1
octombrie se sărbătoreşte „Ziua
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Marea Lavrã -
chiparosul

Sfântului Atanasie

internaţ ională a persoanelor
vârstnice“. În acest an,  Direcţia

Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bacău, în parteneriat cu Primăria Tg.

Ocna, au organizat două concursuri intitulate
sugestiv „Plăcintele bunicii“ şi „Bicicleta, un
prieten al vârstei a II-a“. Concursurile s-au

desfăşurat în faţa Primăriei Tg. Ocna şi au adunat
un număr mare de persoane de vârsta a treia şi
alte categorii de participanti. Plăcintele şi prăjiturile
preparate după reţete numai de ei ştiute au fost
aduse de bunici şi bunicuţe din Bacău, Oneşti,
Comăneşti, Dărmăneşti, Tg. Trotuş, Oituz,
Răchitoasa, Răcăciuni şi, bineînţeles, din Tg.
Ocna. Cele mai bune preparate au fost premiate
de către reprezentanţii organizatorilor. La
concursul „Bicicleta, un prieten al vârstei a II-a“
s-au încris un număr de 15 persoane, 14 bunici
şi o bunicuţă, cu vârste cuprinse între 60 si 91de
ani! Pentru curajul şi efortul de a participa la
aceste competiţii, toţi participanţii au primit diplome
şi premii de la organizatorii acţiunii.

Ziua de  2 octombrie 2012 a constituit un
nou prilej de bucurie, de această dată pentru o
categorie specială şi anume am sărbătorit „Ziua
Internaţională a Educaţiei“. Sala de sport de la
Colegiul „Costache Negri“ s-a dovedit

neîncăpătoare numărului mare de cadre
didactice, în activitate şi pensionari, care au venit
la această sărbătoare. În deschiderea
manifestărilor, a fost păstrat un moment de

reculegere în me-
moria celor care au
slujit la catedră ş i
care veghează
acum din ceruri!
Amfitrionii eveni-
mentului au fost
primarul oraşului,
domnul Ştefan
Ş i lochi, vicepri-
marul, domnul Mar-
cel David, consilierii
locali. Cadrele di-
dactice au primit
diplome, plachete
omagiale şi, bineîn-

ţeles, flori.
Cea de-a VII-a ediţie a Zilei Vânătorului

de Munte a fost sărbătorită la Tg. Ocna, în ziua
de 02 noiembrie
2012. Vânătorii
de munte din
Batalionul 22
„Cireşoaia“ din
Sfântul Gheorghe
şi Muzica Militară
a Comandamen-
tului Brigăzii 61
Vânători de Mun-
te „General Virgil
Bădulescu“, înso-
ţ iţ i  de domnul
comandant col.
Vasile Cristea, au
fost  primiţi cu
aplauze de cetă-

ţenii oraşului adunaţi în număr mare în piaţa din
faţa Primăriei. La manifestările din acest an, dedi-
cate zilei vânătorilor de munte, au participat, pe
lângă oficialităţile locale,  domnul secretar de stat

Dan Tătaru, domnul vicepreşedinte al Camerei
deputaţilor Viorel Hrebenciuc, domnul Dumitru
Brăneanu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bacău, domnul Constantin Dorian Pocovnicu,
subprefect la Instituţia Prefectului, judeţul Bacău,
reprezentanţi ai Asociaţiei cadrelor militare în
rezervă şi în retragere Tg. Ocna, Bacău şi
Covasna, ai Asociaţiei veteranilor de război
filialele Tg. Ocna şi Bacău, ai  Asociaţiei Naţionale
„Cultul eroilor” din filialele Bacău, Oneşti şi Tg.
Ocna, ai Asociaţiei veteranilor de război din MAI
filiala Bacău, reprezentanţi ai partidelor politice,
consilieri locali, funcţionari publici, şefii unor instituţii
publice, bănci comerciale, reprezentanţi ai
societăţilor comerciale din oraşul nostru etc. Au
participat la această acţiune şi elevii Şcolii
Naţionale de Pregătire a Agenţilor Tg. Ocna –
viitori agenţi de penitenciare – pentru care
importanţa şi semnificaţia acestor sărbători
reprezintă o nouă oportunitate de a cultiva
sentimentul ataşamentului faţă de patrie şi de
valorile istorice ale neamului, din perspectiva
apartenenţei lor viitoare la sistemul de ordine
publică şi siguranţă naţională ale statului.
Manifestările au început cu trecerea în revistă a
Gărzii de onoare constituită cu acest prilej. A urmat
intonarea Imnului de stat  după care au rostit
alocutiuni domnul Dan Tătaru secretar de stat,
domnul General (r) Conferenţiar universitar Dr.
Vasile Jenică Apostol, domnul colonel Vasile
Cristea, comandantul Batalionul 22 „Cireşoaia“
din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, şi domnul
profesor Corneliu Stoica, istoric, evocând faptele
de vitejie ale  ostaşilor aparţinând armei „vânători
de munte“. Pe acordurile „Imnului eroilor“, au
fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor
din faţa Casei de Cultură, după care a urmat
momentul cel mai aşteptat de către cei prezenţi şi
anume defilarea Gărzii de onoare şi a elevilor
de la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor
Tg. Ocna. Coloanele celor care au defilat au fost
aplaudate îndelung de cei prezenţi în piaţetă,
manifestările fiind închise de defilarea Muzicii
militare care a acompaniat defilarea. Cu aceeaşi

ocazie, au fost depuse
coroane de flori la
Monumentul eroilor de la
Poieni, păstrându-se un
moment de reculegere în
memoria celor ce şi-au dat
viaţa pentru apărarea
acestor meleaguri.

Sâmbătă şi dumini-
că, 17 şi 18 noiembrie, au
avut loc la Tg. Ocna două
evenimente cu totul
speciale pentru comuni-
tatea armea-
nă din oraşul
nostru. La
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aceste evenimente au participat
primarul oraşului, Ştefan Silochi,

viceprimarul oraşului, domnul Marcel David,

administratorul public, domnul Cristian Ciubotaru,
I.P.C Arhimandrit Datev Agopian - patriarhul
bisericii armene din România, ambasadorul
Armeniei în România - domnul Hamlet Gasparian,
deputatul armean Varujan Pambuccian,

Secretarul de Stat Dan Tătaru, preotul Ezras
Bogdan - Vicar eparhial în biserica armeană,
născut şi crescut în Tg. Ocna, preoţi şi poeţi
armeni, consilieri locali, funcţionari publici.
Sâmbătă seara a avut loc lansarea cărţii „Istoria
comunităţii armene din Botoşani 1045 - 2012" de
F.S. Egner V. Popa.

Dumincă dimineaţa, oficialităţile armene
prezente în oraşul nostru au fost oaspeţii
primăriei Tg. Ocna, prilej cu care au fost discutate
probleme legate de viaţa şi activitatea comunităţii
armene din oraş, dar şi posibilitatea înfrăţirii
oraşului Tg. Ocna cu un oraş din Armenia. De
la primaria oraşului oficialităţile armene şi cele
locale s-au deplasat la Biserica Armenească
unde au participat la slujba Hramului acestei
biserici şi apoi la un Te-deum la Monumentul
eroilor sovietici în care se află mormântul unui
erou armean. Au fost prezenţi credincioşi armeni
şi localnici din Tg. Ocna precum şi armeni veniţi

din Bucureşti, Botoşani, Constanţa, Galaţi,
Brăila, Braşov, Iaşi.

Şedinţa Consiliului Local al oraşului Tg.
Ocna din 21 Noiembrie
2012 s-a desfăşurat
într-un cadru festiv în
prezenţa unei delegaţii
a oraşului Cricova din
Republica Moldova.
Delegaţia moldoveană
formată din consilieri
locali şi reprezentanţi ai
unor instituţii publice,
condusă de primarul
localită ţi i , Domnul
Valentin Guţan, a fost
primită la Primăria
oraşului de oficialităţile
locale, cu pâine şi sare,

oferite de un grup de preşcolari de la Grădiniţa
„Piticot” îmbrăcaţi în frumoase costume populare
specifice zonei, coordonaţ i de doamna
educatoare Viorica Buhalău, ca semn al
ospitalităţii româneşti, după care a avut loc

şedinţa de consiliu lo-
cal. În cadrul şedinţei,
la care au participat, pe
lângă consilierii locali,
şi domnul subprefect
Constantin Dorian
Pocovnicu de la Institu-
ţia Prefectului - judeţul
Bacău, reprezentanţi
ai instituţiilor publice din
oraş, funcţionari publici
din primărie, s-au făcut
informări reciproce
privind potentialul eco-
nomic, social, cultural,
financiar al celor două

localităţi. Inedită a fost prezenţa la această şedinţă
a unui număr de 10 elevi din Republica Moldova
care urmează cursurile Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna.

Primarii celor doua localităţi au semnat un „Pro-
gram de realizare a schimbului de experienţă
dintre administraţia publică locală din oraşul Tg.
Ocna, judeţul Bacău – România şi administraţia
locală a oraşului Cricova, municipiul Chisinău  –
Moldova“ prin care sunt prevăzute acţiuni pe
care cele doua localităţi doresc să le desfăşoare
în comun, ş i anume schimburi de experienţă în
domeniul administraţiei publice, activităţi cultural-
sportive, turistice, activităţi în domeniul învăţământului
şi formării profesionale, sectorul asistenţă şi protecţie
socială, sectorul economic. În seara aceleaşi zile,
oficialităţile locale au oferit oaspeţilor o cină
moldovenească la una din pensiunile turistice din
oraşul nostru. Delegaţia de la Cricova a vizitat o
serie de obiective din oraş cum ar fi: Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi
de la Tiseşti,  Colegiul Naţional «Costache Ne-
gri», Asociaţia şi grădiniţa Ana Maria Adornei, Mina
Salina, monumente istorice, societăţi comerciale.
Oaspeţii din Cricova s-au arătat încântati de
frumuseţile locului, de ospitalitatatea şi căldura cu
care au fost înconjuraţi pe timpul şederii la Tg.
Ocna şi au convenit ca în prima parte a anului
2013, o delegaţie formată din consilieri locali,
funcţionari publici şi oameni de afaceri interesaţi
să îşi dezvolte legăturile comerciale cu parteneri
din oraşul Cricova şi Republica Moldova să facă
o vizită în această localitate.

Prima luna de iarnă a fost plină de
evenimente care au animat în mod pozitiv oraşul
nostru. Pe 1 decembrie, la Mina Salina a fost
sărbatorită Sfânta Varvara – ocrotitoarea
minerilor. La slujba ce s-a desfaşurat în biserica
„Sf. Varvara“ situată la 230 m sub pământ au
participat un număr mare de credincioşi, oficialităţi
locale în frunte cu primarul oraşului, domnul
Ştefan Şilochi, domnul viceprimar Marcel David,
domnul administrator public Cristian Ciubotaru,
consilieri locali, preoti din  oraş şi din împrejurimi
precum şi preotul Constantin Alupei, Protopop la
Protoieria Oneşti. „Dacă preoţii şi credincioşii
noştri din Târgu-Ocna au sentimentul că ei sunt
«sarea», adică elementul care ţine echilibrul

oraşului lor, aceasta
au arătat-o prin faptul
că în inima sării din
munţii aceştia au
săpat un locaş de
închinare în numele
Sfintei Mare Muce-
niţe Varvara, mireasa
lui Hristos şi ocro-
titoarea tuturor mine-
rilor care se ostenesc
în galeriile pămân-
tului pentru a scoate
bogăţiile
necesare
v i e ţ i i
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oamenilor. La împlinirea celor 20 de
ani de existenţă a acestui sfânt locaş,
ne amintim de cei care au ctitorit

această poartă a cerului şi binecuvântăm
curgerea vremii pentru toţi cei care se roagă şi
se ostenesc în acest loc binecuvântat“, a transmis
PS Dr. Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al

Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului cu prilejul
acestei sărbători.

După slujba din adâncuri, au urmat
manifestările închinate Zilei Naţionale a României
– 1 decembrie, desfăşurate în fata primăriei Tg.
Ocna. Autorităţile locale au pregătit din timp
activităţile închinate acestui mare eveniment, cu
profunde semnificaţii în memoria românilor. Tot
oraşul a fost pregătit de sărbătoare, fiind îmbodobit
cu steaguri tricolore. La ora 13:00 piaţeta primăriei
s-a umplut de lume dornică să participe la acest
eveniment aşteptat de fiecare dată cu emoţie. Copiii
şi elevii de la instituţiile de învăţământ din oraş au
fluturat pe tot parcursul evenimentului steaguri
tricolore. Manifestările au început cu trecerea în
revistă a  Gărzii care a prezentat onorul Domnului
primar Ştefan Şilochi.  A fost intonat apoi Imnul de
stat al României după care domnul Ştefan Şilochi
a prezentat lista invitaţilor la această sărbătoare.
Au fost prezenţi domnul Secretar de Stat Dan
Tătaru, domnul vicepreşedinte al Camerei
deputatilor Viorel Hrebenciuc, domnul Dumitru
Brăneanu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Bacău, domnul Constantin Dorian Pocovnicu,
subprefect la Instituţia Prefectului - judeţul Bacău,
reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Bacău – domnul căpitan Virgil
Vrânceanu, ai Asociaţiei cadrelor militare în rezervă
şi în retragere  Bacău – domnul General (r)
Conferenţiar universitar Dr. Vasile Jenică Apostol,
domnul  colonel (r) Costache Nuţu, ai Asociaţiei
veteranilor de război filiala Tg. Ocna – domnul
Haralambie Foltache, ai  Asociaţiei Naţionale „Cultul
eroilor” din filiala Bacău – domnul colonel (r) Vale-
rian Timofte şi  colonel (r) Gheorghe Pavel şi de
la Filiala Tg. Ocna – colonel (r) Ioan Petrescu, ai
Şcolii de Formare şi Perfecţionare a Agenţilor de

Penitenciare Tg. Ocna – comisar de penitenciare
Vasile Scutaru, ai  Centrului de Reeducare Minori
– comisar de penitenciare Dumitru-Cezărică
Mărcuţă, ai  Spitalului Penitenciar Tg. Ocna –
comisar de penitenciare Anca Denis Olar, ai
Direcţiei Judeţene de Protecţie a Copilului Bacău
– director general adjunct Daniela Tiţaru, ai

Centrului de recupe-
rare şi reabilitare a
persoanelor cu diza-
bilităţi – psiholog Simo-
na Ciubotaru, ai Cen-
trului de îngrijire şi
asistenţă a persoa-
nelor cu dizabilităţi –
şef centru Dorin Ema-
nuel Şilochi, ai In-
spectoratului şcolar al
judeţului Bacău – in-
spector general
Theodora Şotcan,
conducătorii instituţi-
ilor de învaţământ din

oraş, reprezentanţi ai partidelor politice, consilieri
locali, funcţionari publici, şefii instituţiilor publice,
bănci comerciale, societăţi comerciale din oraşul
nostru etc.

Despre însemnătatea acestei zile au rostit
alocuţiuni Domnul General (r) Conferenţiar
universitar Dr. Vasile Jenică Apostol, domnul colo-
nel (r) Valerian Timofte şi Domnul colonel (r)
Gheorghe Pavel. Discursul domnului colonel (r)
Gheorghe Pavel a scos în evidenţă importanţa
istorică a zilei de 1 decembrie şi s-a constituit într-o
adevărată lecţie de istorie „predată” cu multă
însufleţire, patriotism şi profesionalism tinerilor şi
tuturor celor prezenţi la acest eveniment. După
rostirea alocuţiunilor, pe melodia „Imnului eroilor“,
au fost depuse coroane de flori la Monumentul
eroilor din faţa Casei de Cultură. A urmat defilarea
Gărzii de onoare constituită pentru acest eveniment
dintr-un detaşament de jandarmi de la Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Bacău. Manifestările
închinate Zilei Naţionale a României au continuat la
Primăria Tg. Ocna, prilej cu care un număr de 17
familii au fost sărbatorite la împlinirea a 50 de ani de
căsătorie, familii care au primit  premii în bani, placheta
omagială şi flori. La ora 16,30 a fost aprins iluminatul
festiv, moment în care mii de becuri multicolore şi
aranjamente ornamentale au început să lumineze
oraşul, vestind astfel că sărbătorile de iarnă sunt pe
aproape. Luni seara, pe data de 3 decembrie, la
ora 17:30, de Ziua internaţională a Persoanei cu
Dizabilitaţi, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanei cu Diabilităţi Tg. Ocna şi Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă C. Negri Tiseşti-Tg. Ocna în
colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Bacău şi Primăria Tg. Ocna
au  organizat acţiunea „Şi eu sunt ca voi”. Cu
această ocazie, în Piaţeta Primăriei s-au

adunat rezidenţi cazaţi în cele două centre, angajaţi
din ambele instituţii, copii, părinţi, autorităţile locale. A
fost ales intervalul orar special în a doua parte a
zilei, la lăsarea întunericului, pentru lansarea
lampioanelor, aşa încât acestea să lumineze cerul.
Au fost lansate un numar de 100 lampioane, număr
egal cu cel al persoanelor rezidente din cele două
centre. „Bine aţi venit alături de noi la Ziua
Internaţională a persoanei cu Dizabilităţi.
Comunitatea din Tg. Ocna a sprijinit mereu persoa-
nele aflate în dificultate şi s-a preocupat pentru
aceasta, dovada o reprezintă cele două centre
aflate în Tg. Ocna, Centrul de Recuperare şi
Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilităţi şi Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi,
precum şi sprijinul acordat de domnul primar Ştefan
Şilochi, Consiliul Local şi reprezentantii instituţiilor
locale, a precizat psiholog Simona Ciubotaru - Di-
rector la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor cu Dizabilităţi  din Tg. Ocna. „Felicit
organizatorii, pe doamna directoare de la Centrul
de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu
Dizabilităţi şi pe domnul director de la Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităti,
pentru această frumoasă iniţiativă de a sărbători
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi la
Tg. Ocna prin lansarea de lampioane zburătoare,
ele sunt simbolul speranţei, lansarea  însoţindu-o
cu punerea unei dorinţe”, a precizat Ştefan Şilochi.

Ziua de 7 decembrie a adunat în sala de
Consiliu a oraşului Tg. Ocna peste 100 de
persoane, iubitori şi „consumatori“ de literatură
istorică ce au  tinut să fie prezenţi la un eveniment
important din viaţa domnului General (r)
Conferenţiar universitar Dr. Vasile Jenică Apostol.
I-au fost alături autorului, pe lângă oficialităţile lo-
cale, domnul deputat Viorel Hrebenciuc, doamna
profesor Theodora Şotcan – inspector general al
Inspectoratului şcolar al judeţului Bacău, doamna
Daniela Tîţaru director general adjunct la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
comisar de penitenciare Vasile Scutaru –
comandantul Şcolii de Formare şi Perfecţionare a
Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna, doctor Adrian
Cotârleţ – managerul Spitalului municipal Moineşti,
doctor Sorin Ionescu, preot Petru Roncea, preot
Daniel Nichita, colonel (r) Ioan Petrescu, domnul
Corneliu Cristea – preşedinte al Asociaţiei „Cultul
eroilor” subfiliala Oneşti, doamna Maria Dohotaru
directorul Editurii Magic Print din Oneşti, editura sub
egida căreia a fost tiparită recenta apariţie, directori
ai instituţiilor de învăţământ din oraş şi din localităţi
vecine, cadre didactice, foşti şi actuali consilieri locali,
funcţionari publici, elevi. Legat sufleteşte de oraşul
nostru, domnul general şi-a lansat aici cartea „File
de istorie“, despre însemnătatea căreia au vorbit
colonel (r) Gheorghe Pavel, profesor Corneliu
Stoica – istoric, domnul secretar de
stat Dan Tătaru, profesor Gabriel
Cătalin Fornica de la Liceul „Dimitrie
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Care femeie, stăpânită tare de
dragostea de giuvaericale, a prefăcut în
bani giuvaericalele ei, ca să smulgă din
gherele morţii sufletul unui copil? Dar
pentru ce vorbesc de sufletul unui copil?
Care femeie şi-a răscumpărat cu ele
sufletul ei cel pierdut? Dimpotrivă, văd că
mulţi îşi vând în fiecare zi sufletul de dragul
bijuteriilor. Dacă li se îmbolnăveşte trupul
fac tot ce pot, dar dacă văd că li se strică
sufletul, nu fac nimic, ci privesc cu
nepăsare şi sufletul lor şi sufletul copiilor
lor ca să le rămână giuvaericalele, care
pier cu timpul şi ele. Pui pe tine aurării în
valoare de mii de talanţi, iar mădularul lui
Hristos n-are nici hrana cea de toate zilele.
Stăpânul de obşte al Universului a dat
deopotrivă tuturor şi cerul şi cele din ceruri
şi masa cea duhovnicească. Tu însă nu-I
dai Lui nici pe cele pieritoare, ca să fii legat
necontenit cu lanţurile acestea cumplite.
Din pricina aceasta miile şi miile de păcate,
din pricina aceasta bărbaţii ajung nişte
desfrânaţi, pentru că voi, femeile, nu-i faceţi
să trăiască creştineşte, nu-i faceţi să
filozofeze, ci-i învăţaţi să le placă podoabele
cu care se împodobesc femeile stricate;
din pricina aceasta şi cad repede în braţele
desfrâului. Dar dacă i-aţi învăţa să
dispreţuiască astfel de podoabe şi să le
facă bucurie castitatea, evlavia şi smerenia,
n-ar fi prinşi cu atâta uşurinţă în ghearele
desfrâului. Pot să se împodobească aşa
desfrânatele! Ba, chiar mai mult decât atâta,
dar nu pentru bărbaţii voştri!

Obişnuiţi, dar, pe bărbaţii voştri să le
placă podoaba aceasta duhovnicească,
pe care n-o pot vedea la desfrânate. Mă
întreb cum îl poţi face pe bărbatul tău să
capete acest obicei? Îndepărtează de la
tine gătelile şi giuvaericalele şi pune-ţi
podoaba cea duhovnicească. Aşa îţi vei feri
bărbatul de orice pericol, iar tu vei fi preţuită.
Dumnezeu te va milui, toţi oamenii te vor
admira şi vei avea parte şi de bunătăţile
cele viitoare, cu harul şi cu iubirea de
oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos,
Căruia slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Ca sarea în bucate!

Sfaturi pentru femei,
de la Sfântul

Ioan Gură de Aur

Cantemir“ din Oneşti, profesor Bogdan
Florin Romandaş de la Liceul „Nadia

Comaneci“ din Oneşti, părintele Petru Roncea şi,
bineînţeles, autorul cărţii. Noua apariţie reprezintă
o adevărată carte de istorie pe care, suntem siguri,
generaţii prezente şi viitoare o vor folosi pentru
îmbogătirea şi diversificarea cunoştintelor ce privesc

istoria neamului nostru românesc şi care ar trebui
să existe în biblioteca fiecărei familii de români.
Românii ştiu să-şi preţuiască valorile!

Din 9 decembrie, iarna a început să se facă
simţită şi pe meleagurile noastre. A nins mult, a nins
frumos, prilej de bucurie pentru copii şi pentru
agricultori. Dar cantitatea mare de zăpadă căzută a
impus şi luarea unor măsuri urgente de îndepărtare
a acesteia. La nivelul administraţiei publice locale,
s-a constituit comandamentul de iarnă care a fost
condus de către domnul Cristian Ciubotaru – ad-
ministrator public la Primăria oraşului Tg. Ocna.
Acesta a coordonat exemplar activitatea de
dezăpezire, efectuată într-o anumită ordine de
priorităţi, mai întâi de pe străzile principale, apoi pe
străzile din cartiere, pe trotuarele din centrul oraşului,
în zona instituţiilor de învăţământ şi a instituţiilor
publice, zona autogării, străzile interioare şi apoi
incintele dintre blocuri. Au răspuns cu promtitudine
solicitării noastre, încă de duminică dimineaţa,
SALINA Tg. Ocna, SC ALCONEP SRL Tg. Ocna
şi SC CLAUSEB SRL Tg. Ocna, societăţi care au
participat la aceste acţiuni cu utilaje şi oameni, iar
Compania Regională de Apă Bacău - Secţia Tg.
Ocna a remediat urgent toate avariile apărute în
această perioadă cu zăpadă şi viscol. S-a acţionat
zilnic cu 4 buldoexcavatoare şi 2 autobasculante
de 20 de tone de la SC ALCONEP SRL Tg. Ocna,
un buldoexcavator de la SC CLAUSEB SRL Tg.
Ocna, o motofreză de îndepartare a zăpezii de pe
trotuare, un buldoexcavator şi 20 de muncitori cu
lopeţi de la Compania de Utilităţi Publice Tg. Ocna.
Acestora li s-au alăturat şi 10 pompieri voluntari, 20
de persoane beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr.416/2001, Primăria participând la aceste
acţiuni cu un tractor cu remorcă cu lamă de împins
zăpada, un miniexcavator pe şenile pentru curăţirea

trotuarelor. Programul de lucru pentru perioada de
dezăpezire a fost între orele 6:00 – 20:00,
participanţilor oferindu-li-se câte o masă caldă din
fonduri de la bugetul Primăriei. Le mulţumim şi pe
această cale şefilor acestor societăţi pentru modul
în care au răspuns şi au acţionat în această perioadă
pentru binele şi confortul locuitorilor oraşului nostru.

„Vom acţiona şi în conti-
nuare în acelaşi ritm pentru
că ne dorim ca disconfortul
creat de zăpada căzută din
abundenţă să dureze cât
mai puţin aşa încât fiecare
dintre noi să ne putem
bucura în linişte de sărbă-
torile ce se apropie”, a
declarat domnul Cristian
Ciubotaru.

Îmbrăcat în  haine
de sărbătoare, oraşul este
pregătit, acum acoperit şi
cu un strat consistent de
zăpadă, să întâmpine

Crăciunul şi Anul Nou. În acest an, la iniţiativa
domnului administrator public Cristian Ciubotaru
şi sub directa sa coordonare, au fost împodobiţi
cu globuri şi luminiţe multicolore şi pomii din
incintele blocurilor, astfel încât spiritul sărbătorilor
să fie prezent şi în aceste zone.

Un moment specific acestei perioade îl
reprezintă sosirea lui Moş Crăciun. Ca urmare a
unor discuţii pe care le-am avut cu conducătorii
instituţiilor de învăţământ, s-a stabilit ca fiecare
unitate şcolară să organizeze manifestările dedi-
cate sărbătorilor de iarnă şi Anului Nou în sediile
acestora, urmând ca Moş Crăciun să treacă pe la
fiecare şi să lase daruri pentru toţi copiii. Primăria,
din sponsorizări şi venituri proprii, va pune în sacul
lui Moş Crăciun pentru fiecare copil câte un pachet
în valoare de 10 lei cuprinzând dulciuri, sucuri şi
fructe. Vor beneficia de asemenea daruri peste
1300 de copii din unităţile şcolare şi grădiniţele
oraşului. Şi pentru că tot ce am realizat în acest an
a fost numai în scopul satisfacerii dorinţelor cetăţenilor
oraşului nostru, îi invităm să se bucure împreună cu
noi, în ziua de 31 decembrie, la  „Festivalul de datini
şi obiceiuri de Anul Nou“  ajuns la a III-a ediţie, iar la
cumpăna dintre ani să ni se alature şi să participe la
un frumos foc de artificii. La toate acţiunile, fie ele
edilitare, gospodăreşti, culturale sau de altă natură,
am invitat şi au răspuns prezent instituţiile publice,
instituţiile de învăţământ, societăţile comerciale şi
cetăţenii oraşului. Ne-au fost alături, în permanenţă,
consilierii locali fără de care propunerile noastre nu
ar fi devenit realităţi. Tuturor acestora, domnul Şilochi
Ştefan, primarul oraşului, acum, la cumpăna dintre
ani, le mulţumeşte şi le transmite gânduri de  bine,
de sănătate, de linişte sufletească, de împliniri
frumoase în anul ce vine, însoţite de urarea „La
mulţi ani!“
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Monumentul Eroilor
de la Poieni

Inspector de penitenciare
Silvia VATAVU

Purtãtor de cuvânt
ªcoala de Pregãtire a Agenþilor

de Penitenciare Târgu-Ocna

Absolvirea ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
Târgu-Ocna constituie an de an un
eveniment cu profunde semnificaþii ºi
emoþii atât pentru elevi, cât ºi pentru
personalul unitãþii noastre, întrucât
marcheazã intrarea în rândul
personalului a unei noi promoþii de
agenþi de penitenciare, un prilej special
care fundamenteazã ataºamentul ºi
dãruirea acestora faþã de profesie ºi
sistemul din care vor face parte.

Cu aceastã ocazie, în ziua de joi,
29 noiembrie 2012, începând cu ora
1000, la sediul  ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare –
Târgu-Ocna, a avut loc Festivitatea de
absolvire cu ocazia acordãrii gradului de
„agent de penitenciare” pentru promoþia
de elevi 2011-2012.

A fost prima promoþie cu 275 de
elevi, faþã de 200 cât pregãtim în mod
obiºnuit. A fost prima promoþie care a
fost ºcolarizatã în douã centre de
învãþãmânt, unul la Târgu-Ocna ºi unul
la Structura de învãþãmânt Arad, unitate
arondatã ªcolii Naþionale de Pregãtire
a Agenþilor de Penitenciare Târgu-Ocna.
A fost, din pãcate, ºi prima promoþie
care finalizeazã anul ºcolar în luna
noiembrie ºi nu în august aºa cum ar fi
fost firesc.

La acest eveniment au participat
reprezentanþi ai Administraþiei Naþionale
a Penitenciarelor, respectiv directorul
general adjunct – comisar ºef de
penitenciare Cãtãlin Claudiu BEJAN,
directorul Direcþiei Management
Resurse Umane – comisar ºef de

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu-Ocna

penitenciare Gheorghe IFTINCA, ofiþer
formare profesionalã – comisar de
penitenciare Elena MÂNDRU, ofiþer
resurse umane – comisar de
penitenciare Iulian GRIGORE, capelan
– preot Florin SMARANDI ºi directori
de unitãþi, respectiv, comisar de
penitenciare Marius VULPE –
Penitenciar Iaºi, comisar de
penitenciare Anca Denis OLAR –
Penitenciar Spital Târgu-Ocna, comisar
ºef de penitenciare Cezãricã
MÃRCUÞÃ – Centrul de Reeducare
Târgu-Ocna, comisar de penitenciare
Maria Sorina ÞOGOIE – ªef structurã
învãþãmânt Arad, precum ºi vicepre-
ºedintele Consiliului Judeþean Vrancea
– chestor (R) Ionel CEL-MARE,
primarul staþiunii  Târgu-Ocna –
economist ªtefan ªILOCHI.

Festivitatea a avut ca momente
principale citirea deciziei directorului
general al Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor privind acordarea
gradului profesional de agent de
penitenciare absolvenþilor cursului,
cuvântul invitaþilor, intonarea Imnului
Naþional, dezvelirea plãcii de onoare
a ªcolii ºi premierea ºefului promoþiei
2012, (agent de penitenciare Mihaela
Eugenia FILIPOIU, care a absolvit
cursurile ºcolii cu media 9,88). De
asemenea, gradul ºi numele ºefului
promoþiei 2012 a fost inscripþionat pe
placa de onoare a ºcolii.

Conducerea ºcolii le-a transmis
proaspeþilor absolvenþi aprecieri ºi
recunoºtinþã pentru seriozitatea ºi

interesul de care au dat dovadã în
pregãt irea profesionalã, pentru
rezultatele pe care le-au obþinut pe
timpul studiilor, pentru înþelepciunea
ºi poate chiar curajul de a alege o
profesie dificilã ºi solicitantã, care
presupune r iscuri  º i  provocãri
permanente, presiune ºi sacrificii, un
efort continuu pentru înþelegerea ºi
respectarea demnitãþii umane în
condiþii deosebite.

Pentru noii agenþi care au intrat
acum în marea familie a lucrãtorilor de
penitenciare, absolvirea nu reprezintã
un final, ci mai degrabã un nou
început. Ei vor merge în unitãþile în
care au fost repartizaþi, cu încrederea
deplinã cã sunt pregãtiþi sã facã faþã
oricãror provocãri ºi sã dovedeascã cã
sunt buni profesioniºti, sã tindã spre
þeluri mai înalte, pentru cã vor lucra
într-un sistem care încurajeazã
deschis competiþia ºi evoluþia în
carierã.

Prin absolvirea acestei promoþii,
se încheie doar un capi to l  d in
act iv i tatea ªcol i i  Naþ ionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare,
personalul didactic continuând sã
punã piatra de temelie a pregãtirii
celor 200 elevi din seria 2012 – 2013.

Desfãºurarea festivitãþii de absolvire
29-XI-2012


