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Am trecut ºi
trecem cu toþii prin
perioade pe care nu
ni le imaginam vreodatã: stare de urgenþã ºi mai apoi stare
de alertã, determinate de apariþia pe teritoriul þãrii noastre a
virusului COVID 19, invizibil, dar ucigaº! Deºi nu am mai
avut asemenea situaþii, cetãþenii României s-au comportat
exemplar, respectând restricþiile, numãrul victimelor fiind
scãzut comparativ cu alte state ale lumii. În oraºul nostru,
încã de la instituirea stãrii de urgenþã, au fost puse în aplicare
(continuare în p. 25)

Jurist Maria STAN

Cea de a doua Duminicã dupã Rusalii este
închinatã tuturor sfinþilor români. Voievozi, ierarhi,
cuvioºi, mucenici sau simpli credincioºi, toþi au pãstrat
în suflet flacãra credinþei, pe care o transmit tuturor
celor ce se roagã lor.
(continuare în p. 3)

Protoiereu Ioan BÂRGÃOANU

Arhim. Pimen COSTEA

Eu am fost încredinþat, în toatã
aceastã perioadã de pandemie, în care
am avut mai mult timp sã mã gândesc
la ceea ce este cu adevãrat important
pentru viaþa duhovniceascã, de faptul cã
ascultarea este cea mai mare virtute a
creºtinului ºi „orice ascultare trebuie
împlinitã cu smerenie, rãbdare ºi
rugãciune”, dupã cuvintele Sfântului
Varsanufie de la Optina.
Chiar dacã e uºor sã gãsim vinovaþi
în exterior ºi sã arãtãm cu degetul,

Vestea minunatã a Naºterii Domnului reînnoieºte în noi credinþa în Hristos
Domnul; devine prilej de recunoºtinþã ºi
mulþumire faþã de Dumnezeu, faþã de
semeni, faþã de toþi cei dragi; stârneºte ºi
brãzdeazã obrazul nostru cu lacrima
nostalgiei dupã copilãrie, dupã puritate,
dupã curãþia mintii ºi a inimii copilului de
altãdatã, a iertãrii ºi speranþei de mai bine.
Ne reaºeazã într-o lume mai seninã, pradã

Murind pe Cruce, Mântuitorul nostru
Iisus Hristos a primit în mâinile ºi în
coasta Sa niºte semne, semnele
suferinþei sau ale iubirii Lui veºnice,
semne cu care a rãmas legat pe veci ºi
cu care a fost recunoscut ºi-n adâncurile
iadului, cum spune Sfântul Apostol Petru
cã S-a pogorât sã vesteascã ºi „duhurilor
þinute-n închisoare” (I Ptr 3, 19).
Sufletul Domnului care se

(continuare în p. 6)

Preot Petru RONCEA

(continuare în p. 5)

– pe pagina a 2-a –

«Sarea pãmântului» poate fi
accesatã ºi pe Internet, la
adresele www.tirguocna.ro, ºi
www.potirulviisoarei.ro

Redacþia mulþumeºte Primãriei
Târgu Ocna, pentru contribuþia
financiarã oferitã la apariþia
tipãritã a acestui numãr.
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pogorâse la iad avea imprimat pe el semnele suferinþei
trupului Sãu care era în mormânt. ªi profeþii L-au
recunoscut pe Cel pe Care L-au vãzut prin Duhul Sfânt ca Miel
adus spre Jertfã, ca Unul în faþa Cãruia nu puteai sã stai privindu-L
din cauza schimonosirii feþei; pe Acela cu spatele brãzdat de
bicele care I-au lãsat rãni adânci. ªi la Înviere, sufletul revenind
în trup, Domnul a ieºit afarã din mormânt purtând pe trupul Sãu
înviat semnele iubirii Lui faþã de noi: urmele cuielor ºi rana din
coastã. Pe acestea El le-a arãtat tuturor acelora cu care S-a
legat ºi care au vrut sã se lege de El pentru totdeauna.
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Dar Mântuitorul nu ªi-a arãtat semnele Sale decât acelora
care au fost pregãtiþi sã vadã aceste semne. Pentru aceasta,
El a ridicat mai întâi pe oamenii cãrora a vrut sã li Se arate
la vrednicia de a-L vedea ºi a-I recunoaºte semnele, crezând
Învierii Lui. În prima zi a sãptãmânii, când a înviat, Hristos
S-a arãtat doar celor zece ucenici care erau împreunã, mai
puþin lui Toma. Toma nu era pregãtit sã vadã – nu cã era
necredincios, ci nu era gata sã-I vadã nemuritoarele-I semne.
A trebuit dupã aceea o sãptãmânã sã fie pregãtit Toma,
pentru ca sã ajungã la nivelul celorlalþi ºi sã poatã Mântuitorul
sã-i arate ºi lui semnele iubirii Sale de oameni.
Când se întemeiazã o familie în Hristos, precum Domnul
ªi-a pregãtit ucenicii pentru a întemeia Biserica la
Cincizecime, aºa tânãrul ºi tânãra se pregãtesc, prin moarte
ºi înviere, sã arate celuilalt semnele iubirii nemuritoare. Ale
iubirii pânã la moarte, aºa cum Domnul nostru Iisus Hristos
ªi-a însemnat Trupul Sãu cu semnele iubirii, dupã ce mai
întâi le-a trãit în mod real pe Golgota. ªi celãlalt care primeºte
aceastã vedere, aceastã cunoaºtere a celui drag, trebuie ºi
el sau ea, tânãrul sau tânãra, sã fie pregãtit sau pregãtitã
pentru aceastã vedere. Altcum cei doi nu se vor întâlni în
Hristos. De aceea, uneori Dumnezeu întârzie ca un tânãr
sã-ºi arate iubirea faþã de o tânãrã, ºi invers, dacã unul dintre
ei nu este pregãtit pentru aceastã logodnã a comuniunii,
care în cadrul nunþii se va desãvârºi prin pogorârea Duhului
Sfânt în cincizecimea familiei.
Mântuitorul, când S-a întâlnit cu ucenicii Sãi, le-a adus
bucurie, i-a umplut de pace ºi, suflând asupra lor, le-a dat
Duhul Sfânt într-o formã potrivitã pentru puterea lor de primire
ca sã lege ºi sã dezlege pãcatele oamenilor; dar încã nu i-a
fãcut mãdulare ale Trupului Sãu, ci i-a ridicat o treaptã doar
înspre acea deplinã comuniune. Este ceea ce un tânãr ºi o
tânãrã, când se cunosc în Hristos, fiind pregãtiþi pentru
aceasta, se ridicã la o stare de logodnã, la o legãturã între ei
care nu se mai poate rupe. Rãmâneþi în Ierusalim, pânã veþi
fi îmbrãcaþi cu putere de Sus, le-a zis Mântuitorul ucenicilor.
Nu mai mergeþi în altã parte, aºteptaþi-Mã sã vin sã Mã unesc
cu voi, sã vin sã vã fac mãdulare ale Trupului Meu, sã vã fac
una cu Mine, sã Mã nuntesc cu voi pentru totdeauna. ªi ei
au rãmas în Ierusalim, aºteptând cu mare dor împlinirea
cuvântului Mântuitorului. În acelaºi fel, tânãrul ºi tânãra, dupã
ce s-au întâlnit ºi au vãzut fiecare în celãlalt semnele
rãstignirii ºi ale morþii, semnele adevãratei iubiri, ei se
pregãtesc îndatã pentru a forma o familie. ªi privirea lor,
gândul lor, atenþia lor sunt unul cãtre celãlalt pentru împlinirea
deplinã a unirii lor, când, la cincizecimea lor, la nunta lor,
Duhul Sfânt, pogorându-Se cu cutremur mare, cu vuiet, va
produce marea bucurie în Ierusalimul familiei lor, în Biserica
ce se formeazã în casa lor, când vor deveni unul altuia
mãdulare, adicã un trup. Se vor face împreunã trupul lui
Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt; ºi aceasta este familia
creºtinã, pe care nici moartea nu o mai poate birui; pentru
cã, o datã ce s-a format familia, ea însãºi a biruit moartea,
pentru cã s-a format ca trup al lui Hristos rãstignit ºi înviat
Care a biruit moartea ºi a creat familiei, trupului Sãu, Bisericii,
cale spre cer ºi veºnica viaþã în Împãrãþia lui Dumnezeu.
ªi precum în Sfânta Liturghie Duhul Sfânt preface pâinea
ºi vinul în Trupul ºi Sângele lui Hristos, la fel ºi-n Taina Nunþii
un tânãr ºi o tânãrã se unesc ca o fãrâmã de pâine ºi o
picãturã de vin într-un trup prin lucrarea Duhului Sfânt, trup
ce poartã ca mãrturie a înveºnicirii lui semnele iubirii.
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(urmare din p. 1)

S-a stabilit încã de multã vreme
în Bisericã, de cãtre Sfinþii Pãrinþi, ca
prima duminicã dupã Rusalii sã fie
închinatã tuturor sfinþilor creºtinãtãþii.
Însã, datoritã faptului cã în Ortodoxie
Bisericile sunt organizate dupã
popoare, dupã cutume, dupã obiceiuri,
dupã culturi, s-a stabilit sã fie ºi o
duminicã a sfinþilor fiecãrui neam.
Aceastã duminicã urmeazã dupã
Duminica Tuturor Sfinþilor. Astfel,
fiecare popor ortodox are duminica
sfinþilor ieºiþi din neamul sãu. Aºa
putem vorbi despre duminica închinatã
sfinþilor din Grecia, sfinþilor Atonului,
sfinþilor Bisericii din Rusia.

Cine ajunge sfânt?
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a considerat cã este un lucru
important sã fie o sãrbãtoare specialã
închinatã sfinþilor români, deoarece
creºtinismul nostru este apostolic. De
când Sfântul Apostol Andrei a
însãmânþat cuvântul Evangheliei lui
Hristos în pãrþile noastre, în Dobrogea,
au rodit generaþii dupã generaþii de
creºtini. ªi, iatã, ne bucurãm cã poporul
român a dat din fiecare generaþie sfinþi.
O parte dintre aceºti sfinþi ai neamului
au fost pãstraþi de conºtiinþa Bisericii,
astfel, celor mai mulþi dintre ei le
cunoaºtem nu numai numele, ci ºi cum
ºi-au trãit viaþa, cum ºi-au modelat-o
dupã poruncile Evangheliei lui Hristos,
dupã canoanele Bisericii, dupã tradiþia
primitã de la înaintaºi. Deci am putea
spune cã poporul nostru este un neam
de sfinþi, un popor care, deºi a fost
rãstignit de mai multe ori în istoria sa,
a înviat de fiecare datã datoritã
rugãciunilor sfinþilor - pentru cã sfinþii
sunt rugãtori la Dumnezeu pentru
neamul lor.
Între sfinþii români canonizaþi se
aflã persoane din toate categoriile
sociale. Aceºtia se aflã în toate treptele
sau în toate cetele de sfinþi. Primii ºi
cei mai cinstiþi sunt martirii. Având un
creºtinism primar, poporul nostru are
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ºi martiri din primele veacuri creºtine.
Sunt cunoscuþi martirii dobrogeni, dar
ºi alþi martiri, din celelalte regiuni ale
pãmântului strãbun. La aceºtia se
adaugã sfinþii cuvioºi, ierarhi, voievozi
(mai puþini decât la alte popoare, unde
s-au canonizat mai uºor unii voievozi,
boieri ºi oameni cu privilegii ºi
responsabilitãþi în societate), mame
creºtine, cãlugãri ºi cãlugãriþe. Dar
poporul român are ºi foarte mulþi sfinþi
anonimi. Nu întâmplãtor în 1986 s-au
descoperit la Mãnãstirea Neamþ, chiar
sub aleea care ducea spre bisericã, un
sfânt necunoscut.
O dovadã a multitudinii de sihaºtri
care au vieþuit în pãrþile noastre o avem
ºi în cartea „Vetre de sihãstrie
româneascã” a pãrintelui Ioanichie
Balan, care a dedicat un întreg capitol
toponimiei ºi hidronimiei româneºti, de
unde aflãm cã multe dintre acestea fac
trimitere la viaþa Bisericii, cum ar fi:
„La cruce”, „La chilii”, „Poiana
sihastrului”, „Poiana lui Pahomie”,
„Pârâul lui Chiril” º.a.. Chiar dacã noi
nu cunoaºtem pe cei care au sihãstrit
acolo, a rãmas în tradiþie cã a fost
cândva acolo chilie de cãlugãri, cã a
fost acolo un schit sau o bisericã
º.a.m.d. De altfel, Sfântul Mitropolit
Dosoftei în Didahiile sale, unde
vorbeºte despre viaþa ºi petrecerea
sfinþilor, spune cã pãdurile Carpaþilor
„miºunau de cãlugãri”. Însã despre
mulþi dintre aceia care s-au retras în
munþi, în peºteri, numai Dumnezeu ºtie
cum au trãit ºi cum au murit.

Pelerinajele la sfinþi –
emblematice pentru evlavia
poporului român
Poporul nostru are o evlavie
deosebitã pentru sfinþi. Se cunosc
marile pelerinaje care au ºi rãmas
emblematice pentru spiritualitatea
poporului român. Astfel, putem vorbi
despre cunoscutul pelerinaj la moaºtele
Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul
Bucureºtilor, la Sfânta Parascheva de
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la Iaºi, unul dintre cele mai mari, despre
pelerinajul din Suceava la Sfântul Ioan
cel Nou, la Sfânta Filofteia de la Argeº,
Sfântul Iosif de la Partoº, Sfântul
Calinic de la Cernica. Au mai apãrut
dupã aceea moaºtele Sfinþilor
dobrogeni, cum sunt Sfinþii martiri de
la Niculiþel, mai nou Sfinþii Epictet ºi
Astion.
În ultimul timp s-au mai adãugat
ºi alte pelerinaje, dar nu de amploarea
celorlalte. Aºa sunt cele la Sfântul
Teodosie de la Brazi, la Sfântul Onufrie
de la Vorona, ale cãrui moaºte, dupã
canonizare, s-au scos din cimitirul
Mãnãstirii de la Vorona, la Sfântul
Gheorghe de la Cernica, la Sfântul
Grigorie Dascãlu.
În eparhia Romanului ºi Bacãului
s-a nãscut Sfântul Cuvios Antipa de la
Calapodeºti. Acesta este acum
cunoscut ca sfânt în toatã Ortodoxia,
cinstit în Grecia ºi în Rusia. Moaºtele
lui sunt acolo unde ºi-a dat obºtescul
sfârºit, la Mãnãstirea Valaam din nordul
îngheþat al Rusiei. Îi dezvoltãm cultul
în eparhie citindu-i acatistul o datã pe
sãptãmânã, îi construim o mãnãstire în
satul sãu natal, îi cântãm troparul,
condacul ºi slujba în ziua de pomenire,
construim paraclise închinate lui, facem
fundaþii ºi asociaþii în cinstea Sfântului
Cuvios. Aceasta este o manierã de
dezvoltare a cultului unui sfânt într-o
regiune anume. Aºa se face ºi pentru
ceilalþi sfinþi mai noi: cum este la
Mãnãstirea Putna ºi în toatã Moldova
cultul bine-credinciosului voievod
ªtefan cel Mare ºi Sfânt, al Sfântului
Daniil Sihastru în pãrþile Sucevei, al
Sfântului Leontie de la Rãdãuþi. La
aceºtia se adaugã Sfinþii nemþeni.
Trecerea Marelui Voievod ªtefan
cel Mare în rândul Sfinþilor, prin
hotãrârea Sfântului Sinod al BOR din
20-21 iunie, anul mântuirii 1992, cu ziua
de prãznuire 2 iulie, este, înainte de
toate, împlinirea unei fapte bineplãcute
lui Dumnezeu ºi potrivitã cu
evlavia poporului nostru
dreptcredincios. Acum, la 515
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ani de la trecerea sa la cele
veºnice, putem sã zicem toþi
dreptcredincioºii: „Mãria Ta, suntem
aici, cãci Dumnezeu este cu noi ºi
nimeni împotriva noastrã. Amin.”

Sfinþii verii
Pentru dezvoltarea cultului
sfinþilor români este foarte utilã ideea
de a lega prãznuirea sfinþilor români
recent canonizaþi de hramurile
mãnãstirilor unde ºi-au dat obºtescul
sfârºit sau unde sunt moaºtele lor.
Astfel, la Mãnãstirea Secu, care are
hramul „Tãierea Capului Sfântului Ioan
Botezãtorul” (29 august), s-a fixat sã
se sãrbãtoreascã a doua zi, imediat
dupã hram, când de obicei se face slujba
ctitorilor acelei mãnãstiri, Sfântul
Mitropolit Varlaam, care este
înmormântat acolo. Iar mai târziu ºi
Sfântul Ioan de la Râºca ºi Secu,
episcopul Romanului, de asemenea a
fost trecut în calendar tot pe 30 august,
deci imediat dupã hram.
De asemenea putem vorbi ºi
despre Sfinþii nemþeni, a cãror datã de
pomenire este legatã de cea a marilor
praznice, cum este la hramul Mãnãstirii
Sihla (Schimbarea la faþã - 6 august)
unde foarte mulþi credincioºi vin în
pelerinaj, iar a doua zi este serbatã
Sfânta Teodora de la Sihla. De aceea
este un pelerinaj amplu în zona aceea
a Neamþului. De fapt sãrbãtoarea
începe de la Mãnãstirea Neamþ, cu
cinstirea Sfântului Cuvios Ioan
Hozevitul de la Neamþ (5 august). S-a
cãutat a se stabili data de prãznuire în
aºa fel încât sfinþilor sã li se amplifice
cultul, legându-i de mãnãstirile unde ºiau petrecut o parte din viaþã, de
pelerinajele care sunt deja tradiþionale,
amplificându-se astfel cultul sfinþilor
români canonizaþi în ultimul timp.
Cel mai important mod de
amplificare a cultului sfinþilor îl
reprezintã sãvârºirea privegherii, a
acatistelor ºi a paracliselor.
Nu este suficientã promulgarea
canonizãrii unui sfânt, care, de altfel,
se face dupã o cercetare ºtiinþificã
conformã unor criterii de canonizare.
Dosarul pentru canonizare este înaintat
comisiilor Sfântului Sinod ºi abia dupã

4
aceea Sfântul Sinod, întrunit în ºedinþã,
aprobã canonizarea ºi proclamarea
sfântului respectiv. Aceasta este partea
de început, însã nu este suficientã. Apoi
se prezintã icoana, la proclamarea
sfinþilor, dupã aceea se oficiazã slujba,
care intrã în tradiþia liturgicã a
mãnãstiriilor ºi parohiilor.
O altã modalitate de întãrire a
cultului sfinþilor este zugrãvirea acestora
în biserici. În ultimii douãzeci de ani s-au
construit ºi pictat multe biserici, aceasta
fiind o oportunitate ca în desfãºurãtorul
iconografic sã aparã sfinþii recent
canonizaþi. Parte din aceste biserici au
primit chiar hramul unor sfinþi români.

Dumnezeu acordã sfinþenia
Cinstirea sfinþilor români este
fireascã ºi pentru cã aceºtia au trãit în
Bisericã aºa cum o facem ºi noi astãzi,
au respectat aceleaºi cutume, care
împodobesc Ortodoxia româneascã.
Aceasta însã nu înseamnã cã cei care
îi cinstesc pe sfinþii neamului îi
neglijeazã pe cei din Biserica
Universalã.
Biserica
se
îmbogãþeºte
permanent cu noi sfinþi. Spre exemplu,
în pãrþile Moldovei, am pregãtit slujba
Sfântului Irinarh Rosseti, ctitorul
Bisericii „Schimbarea la Faþã” de pe
Muntele Tabor, unde este ºi
înmormântat. El este ºi ctitorul
Mãnãstirii Horaiþa din judeþul Neamþ.
Am lucrat ºi la alcãtuirea dosarului în
vederea propunerii spre canonizare a
eruditului ierarh Melchisedec
ªtefãnescu, cel care a fost episcop al
Romanului.
Fiecare eparhie are o comisie
liturgicã care cerceteazã toate
propunerile de sfinþi pentru canonizare.
La Comisia de canonizare de sfinþi a
Sfântului Sinod sunt mai multe dosare
depuse care trebuie cercetate.
Trebuie sã se ºtie însã cã nu
Sfântul Sinod face sfinþii, ci
Dumnezeu. Noi, potrivit unor criterii,
facem doar analiza vieþii lor, iar
Biserica îi proclamã în urma unei
analize amãnunþite. Dumnezeu ºtie
când trebuie sã punã pe cineva în
calendarul Bisericii. De aceea este
foarte important ca noi sã tragem
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concluziile, sã simþim cã Dumnezeu îi
alege pentru a-i proclama ca sfinþi, ca
rugãtori. Viaþa în Dumnezeu ºi cu
Dumnezeu s-a consumat deja în
istorie. Noi tragem doar concluziile,
mai târziu sau mai devreme, când
Dumnezeu ne inspirã.

Cum sunt scrise slujbele
sfinþilor
Pentru alcãtuirea slujbei unui sfânt
trebuie fãcutã o documentare foarte
amãnunþitã, deoarece imnologia nu este
naraþie, ci o poveste imnologicã. Trebuie
þinut cont de anumite criterii: trebuie
sã ºtii muzicã foarte bine, tipic, liturgicã
ºi, evident, teologie, întrucât poþi sã faci
confuzii ºi erezii prin imnologie. De
aceea trebuie sã ai un buchet de
cunoºtinþe, dupã care poþi începe sã faci
imnologie. Nu este greu sau uºor, dar
numai cine a cântat ºi a stat foarte mult
în bisericã stãpâneºte topica ºi a
cântãrii ºi a canoanelor, a imnurilor
bisericeºti poate face asta. Sunt ºi
terminologii speciale pentru cântãrile
bisericeºti. Trebuie sã ai câteva
cunoºtinþe, ºi acestea se dobândesc
doar prin practica liturgicã îndelungatã
în bisericã. Fiind membru al Comisiei
liturgice a Sfântului Sinod, am alcãtuit
slujba a peste 20 de sfinþi care au fost
canonizaþi în ultimul timp.
Atunci când începi sã scrii slujba
unui sfânt, îl rogi mai întâi sã te inspire.
Este o legãturã de credinþã, fiinþialã.
Începi sã cercetezi în amãnunt viaþa
lui, începi sã te ataºezi de el, cãci
sufletele comunicã, ºi atunci
Dumnezeu te inspirã sã poþi alcãtui
slujba.

Pericopa evanghelicã
a zilei
În aceastã duminicã, a doua dupã
Rusalii, Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii au
stabilit citirea unei pericope evanghelice
speciale, în care se relateazã momentul
chemãrii primilor discipoli la apostolat,
iar prin aceºtia sunt chemaþi toþi cei care
îºi doresc sã pãrãseascã
lucrurile materiale ºi sã-I
urmeze lui Hristos.
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(urmare din p. 1)
chiar ºi la cei care ne criticã ºi ne judecã
pe nedrept de multe ori, totuºi sã nu
uitãm cã fiecare dintre noi avem partea
noastrã de vinã pentru ceea ce se
întâmplã în jurul nostru.
Am învãþat cã victimizarea nu-ºi
gãseºte locul în sufletul unui creºtin
autentic... ºi cã, mai degrabã, ar trebui
sã fim noi înºine exemple vii de trãire
autenticã a credinþei ºi apoi mulþi vor
reveni la dreapta vieþuire... Prigoniþi au
fost creºtinii încã de la început, dar ei
nu au rãspuns cu acuze, ci cu dragoste
ºi, pentru rãbdare, au ajuns sfinþi.
Am apreciat creºtinii care au avut
rãbdare ºi au ascultat întru totul sfaturile
venite din partea autoritãþilor ºi a
Bisericii. ªi chiar dacã toþi ar fi vrut sã
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fie la bisericã în aceastã perioadã, au
exersat ascultarea ºi au stat acasã,
fãcând câte o bisericã în fiecare casã.
Închei prin a spune cã „ascultarea
este cea de cãpetenie împlinire a unui
suflet cuminte...”, iar noi toþi cei care
am înþeles cã mai presus de toate este
binele celuilalt ºi am fost precauþi atât
pentru sãnãtatea noastrã, cât, mai
ales, pentru cea a semenilor noºtri,
ne-am tãiat voia ºi am ascultat.
Mã rog lui Dumnezeu sã ne
întâlnim la bisericã cu toþi credincioºii,
fiind convins de faptul cã toate acestea
ne vor întãri în credinþã, ne vor ajuta
sã fim mai solidari ºi sã ne bucurãm
de harul lui Dumnezeu care se
împãrtãºeºte omului în Bisericã.
Hristos a înviat!

Se ºtie cã ascultarea este bunul
cel dintâi în toate virtuþile
începãtoare, fiindcã nimiceºte
pãrerea de sine ºi naºte în noi
smerita cugetare. De aceea, celor
ce stãruie în ea cu bucurie li se
face intrare ºi uºã spre dragostea
lui Hristos. Pe aceasta nesocotind-o
Adam, s-a rostogolit în adâncul
iadului; ºi pe aceasta iubind-o
Mântuitorul, în scopul mântuirii, a
ascultat pânã la cruce ºi moarte
pe Pãrintele Sãu. Iar fãcând
aceasta, nu S-a aflat întru nimic
mai prejos de mãreþia Sa. Cãci
stingând vina neascultãrii omeneºti prin ascultarea Sa, a adus
iarãºi la viaþa fericitã ºi veºnicã
pe cei ce vieþuieasc în ascultare.
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 431-432).

O istorioarã de searã bunã
Într-o zi un preot aude o voce în
Într-o zi, un
preot aude
o voce în Bisericã,
Bisericã,dar
cuvintele
erau
dar cuvintele erau neinteligibile.
neinteligibile.
Apropiindu-se
de locul
de unde venea vocea,
Apropiindu-se
de locul
de unde
gãseºte
un gãseºte
copil care
aveacare
un alfabetar ºi înºira
venea
vocea,
un copil
litere
repeta,ºiiar
ºi iar,
alfabetul.
avea
un ºialfabetar
înºira
litere
ºi
preotul
l-a întrebat:
repeta,Atunci
iar ºi iar,
alfabetul.
- De ce
tot repeþi
alfabetul ºi aºezi mereu litere?
Atunci
preotul
l-a întrebat:
- Pentru
cã alfabetul
îmi fac ºirugãciunea,
a rãspuns
- De
ce tot repeþi
aºezi
copilul.
mereu
litere??
- Cumca
aºa?
Eurugãciunea,
aud doar cã
- Pentru
îmi fac
a spui alfabetul ºi
faci zgomot,
rãspuns
copilul. spuse preotul mirat.
- A ºaºa?
a e sEu
t eaud
, d doar
a r ecã
u spui
am uitat cuvintele
- Cum
rugãciunii
atuncispuse
Îi daupreotul
Lui Dumnezeu literele,
alfabetul
ºi faciºi
zgomot,
pentru cã El ºtie sã le aºeze în ordinea care
mirat.
trebuie.
- Aºa este, dar eu am uitat
- ªirugãciunii
ce ai vrea
sã înþeleagã
cuvintele
ºi atunci
Îi dau LuiDoamne, Doamne?
- Ca literele,
mama ºi
tata sã
vinã din Italia... cã
Dumnezeu
pentru
cã EL
mi-e dor nespus de ei ºi fratele mai mic vede
cã îl mint... ºtie cã ea nu mai vine.

Aºadar, Iisus, aflat pe
malul Mãrii Galileii, îi vede pe
Simon ºi Andrei pescuind ºi le spune:
„Veniþi dupã Mine ºi vã voi face
pescari de oameni.” (Matei 4, 19) Cei
doi, lãsându-ºi mrejele Îl urmeazã.
Puþin mai departe îi întâlneºte pe
Iacob ºi Ioan, care pescuiau împreunã
cu tatãl lor Zevedeu. Iisus îi cheamã
ºi pe aceºtia, „Iar ei îndatã, lãsând
corabia ºi pe tatãl lor, au mers dupã

Sã vinã la mine, cã mã simt singur ºi orfan...
Sã vinã ºi la bunica mea, cã ºi ei îi este dor...
Vreau sã-L mai rog sã nu mai fie þãri strãine
ca Italia....
Pãrintele a înþeles atunci cã pruncul ºtia
limba rugãciunii mai bine ca el... A înþeles cã
avem prunci care cresc cu lacrimi înnodate de
dor.
Mai sunt ºi orfani cu pãrinþi în viaþã..., mai sunt
ºi lacrimi de dor.
Oare sunt copii care adorm în astfel de stãri
sufleteºti??!
Aºa este ºi cu Sfintele Rugãciuni: noi aºezãm
literele Liturghiei ºi Dumnezeu ºtie rugãciunile
nevinovate ale copiilor Sãi.

El.” (Matei 4, 22) Vedem aici cu Iisus
ne poate cere, uneori, sã renunþãm la
ceea ce avem, pentru a-L urma. Pare
cã Iisus are o atitudine negativã faþã
de tot ceea ce însemnã materie, însã
existã ºi o laturã pozitivã a acestei
renunþãri. Trebuie sã îþi urmezi
Stãpânul, iar pentru aceasta trebuie sã
fii capabil sã renunþi la tot ceea ce
poate îngreuna accesul pe calea ºi
cãtre scopul spre care suntem

Protoiereu Ioan BÂRGÃOANU
chemaþi sã accedem. Trebuie sã fim
conºtienþi cã suntem chemaþi sã
lucrãm la propria noastrã mântuire,
pentru binele sufletului nostru, iar
Hristos nu ne condamnã pentru
pãcatele noastre, ci a continuã sã ne
iubeascã aºteptând întoarcerea
noastrã.
Fie ca toþi sã rãmânem în dragostea
Sa, sfinþi sau doar cãlãtori pe Calea care
duce cãtre Împãrãþia lui Dumnezeu!
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bucuriei de a trãi. Parfumul sãrbãtorilor
ne îmbie pe toþi, ne cheamã ºi ne
provoacã la schimbare ºi înnoire
sufleteascã.
Priveºte spre interior ºi descoperã
puterea de a fi mai bun.
Poþi spune: e prea greu sã schimb o
lume.
Da! Foarte adevãrat. TU nu poþi
schimba lumea. Lumea e prea mare ºi
poate nedoritoare de schimbare. Ai putea
sã te gândeºti sã-i schimbi pe ai tai: pãrinþi,
soþie, copii, prieteni... dar nici ei nu doresc
întotdeauna ºi poate acum prea puþin,
schimbarea. Eºti dezamãgit? Profund
dezamãgit, dar NU înfrânt.
Lasã-i pe ceilalþi – schimbã-te pe
tine. Eºti singura opþiune valabilã,
controlabilã, realizabilã. Tu eºti prea
puþin? Chiar deloc. Eºti o adevãratã
provocare.
Fã-o !!!
Lucrurile mici pot schimba, cu
rãbdare, ceva. Dar tu nu eºti niciodatã
mic. Mic eºti atunci când renunþi la luptã.
Un luptãtor nu este niciodatã învins,
pentru cã va continua lupta, rãnit chiar.
Dorinþa de izbândã îl va face sã se ridice
întotdeauna. Apoi este bine sã ºtii cã, deºi
nu pare, valoarea lucrurilor mici pe care
le facem este uriaºã. Preþuieºte lucrurile
„mici” din viaþa ta. Ele pot face atât de
mult bine greu de imaginat pentru
majoritatea... O lumânare ce arde, chiar
dacã trece în ochii multora ca
nesemnificativã, sursa de luminã este cu
mult mai valoroasã decât soarele. Ea
poate face ceea ce soarele nu va putea
sã facã niciodatã; Sã lumineze în
întuneric!!!
Priveºte spre luminã. Îþi doreºti atât
de mult sã fii ca ea. Oare de ce? Lumina
lumineazã, încãlzeºte, întreþine viaþa. Da,
viaþa! Doamne, cât ne dorim sã trãim!
Dar cum? Simþi cã trãieºti atunci când
faci lucruri extraordinare, pline de
adrenalinã, acte de curaj nestãvilit,
suspans, teribilism etc.? Asta sã fie viaþa?
Eu cred cã trãim atunci când facem ceea
ce este frumos. Sã te bucuri de bucuria
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de a face bucurii. Sã-L iubeºti pe Cel ce
te iubeºte. Sã faci lucruri mici precum
firele de nisip. Un fir de nisip este mai
întotdeauna un lucru banal,
nesemnificativ, fãrã valoare recunoscutã.
Simþim de prea multe ori acest lucru în
ceea ce ne priveºte. Câtã deznãdejde!
Trebuie însã sã ºtim cã într-o singurã
particulã de nisip se pot înmagazina atâtea
informaþii încât face sã funcþioneze un
computer. Poþi scrie pe ea tot ceea ce
doreºti. Trebuie însã sa fie cineva care
sã scrie. Dumnezeu este Acela Care
scrie în conºtiinþa noastrã, cu ajutorul
voinþei personale, ceea ce trebuie sã
facem. Sã ne lãsãm voinþa condusã de
Dumnezeu, pentru a scrie în viaþa noastrã
lucruri cu adevãrat preþioase. Se poate
ca uneori sã oboseºti, sã te simþi epuizat,
sã nu mai vrei nimic de la nimeni ºi de la
viaþã. Atunci lasã-L pe Cel ce scrie sã-þi
ascutã, precum mina unui creion, iarãºi
voinþa, dorinþa de a Fi ºi a Face. Nu este
uºor. Învaþã sã suporþi durerea unei astfel
de schimbãri. Te va face mai bun. Nu
vei regreta. O, Doamne! Dar câte
regrete nu am agonisit de-a lungul vieþii?!
De câte ori nu ne dorim sã schimbãm
cele fãcute în trecut cu altceva?! O poþi
face. Spovedania este ca o radierã care
ºterge ceea ce nu îþi place la tine. Te ajutã
sã-þi recapeþi demnitatea pierdutã. Sã fii
tu însuþi. Rãul este cu adevãrat rãu când
doare profund ºi te arde în toate
mãdularele tale. Schimbarea aceasta nu
este un rãu. Ea te ajutã sã te menþii pe
drumul drept. Greutatea poverilor
agonisite ne face sã fugim de noi. Nici
oglinda nu mai este realistã. Ne prezintã
ca oameni frumoºi, pentru cã avem grijã
de înveliºul exterior – imaginea publicã.
Trebuie sã fim „frumoºi” pentru a cãpãta
respectul celorlalþi. Trist, dar adevãrat!
Haina îl face pe om mai mult ca oricând
astãzi. Adevãrata valoare însã este în
interior. În inima noastrã. Nu se vede,
dar se simte. O inimã bunã radiazã,
încãlzeºte, iubeºte, dã viaþã în jur. Da, din
nou viaþa! Pentru viaþã ne trudim. Sã o
preþuim aºa cum se cuvine.
Deºertãciunea exterioarã nu
conteazã prea mult. Sufletul trebuie
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îngrijit. Inima trebuie încãlzitã ºi curãþatã
sã poatã pãtrunde „lumina ce lumineazã
tuturor”. Preþuieºte a ta valoare
intrinsecã. Preþuieºte Lumina. Oferã,
pentru a avea. Lasã o urmã cât de micã
în urma ta, în viaþa celorlalþi, în drumul
tãu spre cer. Tot ceea ce faci în viaþã
lasã o urmã, unele însã sunt dureroase.
Sã nu fie! Fii conºtient de faptele tale.
Deschide-þi inima. Bucurã-te, iubeºte,
zâmbeºte ºi le împãrtãºeºte. Toate sunt
gratuite!
Viaþa nu ne este mereu favorabilã.
Dar asta nu înseamnã sã nu avem timp
ºi pentru bucurii. Bucuriile mici
condimenteazã viaþa, trebuie doar sã le
vezi, sã le fructifici. O razã de soare, o
pasãre în zbor, o floare, un surâs la
întâmplare pe stradã. Iatã bucurii
„neînsemnate”. Dacã refuzi sã vezi
aceste Mici bucurii în aºteptarea unei
Mari Bucurii – un câºtig la loto, o casã, o
maºinã, riºti sã pierzi bucuria de a trãi
ziua de azi ºi a te pãstra pentru cea de
mâine. Dar cine are garanþia zilei de
mâine?!
Ne bucurãm din orice, dar mai cu
seamã pentru recunoºtinþa celorlalþi.
Ea, recunoºtinþa, ne confirmã în
raport cu ceilalþi, ne face sã ne dorim sã
repetãm gesturile apreciate. Sã fie asta
o forma de rãsplatã? Nu, categoric Nu.
Recunoºtinþa este frumuseþea
sufletului ºi o percepi direct în inimã. Fii
bun, doar aºa vei avea pace, liniºte,
dragoste.
Cautã sã faci bine altora ºi-þi vei gãsi
propriul bine.
Dorim cu toþii ce e mai bun pentru
noi. Ne dorim o viaþã liniºtitã, lipsitã de
griji ºi de împrãºtieri inutile, de armonie
ºi afecþiune, de iubire ºi speranþã. Dorim
sã fim noi înºine, sã fim liniºtiþi. Fãrã
provocãri, dezamãgiri, trãdãri, înºelãri,
necredinþã, urã, dezbinãri etc. Da! Vrem
sã fie liniºte în noi ºi în afara noastrã.
Dar cum sã o dobândim? Liniºtea
pare-se cã a murit. La tot pasul domneºte
puterea zgomotului. Te consumã picãturã
cu picãturã – pânã la epuizare. Simþi cã
te sfârºeºti. Zgomotul îþi inundã
mãruntaiele. Fie cã vorbim

SAREA PÃMÂNTULUI

7

Nr. 2 / apr-iun 2020

despre muzicã fãrã armonie,
fi valorile lui unanim acceptate. Dãruirea
Totul se plãteºte.
adicã doar de gãlãgie, fie cã
Care sã fie preþul dãrniciei? Dar al ar fi dominanta lumii ºi caracteristica
cineva are întotdeauna ceva a-þi spune, iubirii? Cât costã prietenia?
personalã a celor ce o compun. Dar Nu!
ori lângã tine turuie ceva îngrozitor, toate
Cât de jos am ajuns?! O, Doamne! Fiecare vrea ca el sã se bucure de ceea
acestea îþi pângãresc fiinþa. Alergi ºi cauþi Ce s-ar întâmpla dacã am începe sã trãim ce-i aparþine. Individual, egoist,
liniºte. Oriunde! ªtii prea bine cã ea naºte dezinteresat ºi fãrã aºteptãri faþã de egocentric.
tot ce-i viu în lume ºi dureazã veºnic. Spui valorile umane? Sã iubeºti fãrã sã aºtepþi
Trist. Foarte trist.
adesea: vreau sã mã liniºtesc! De ce? sã fii iubit! Am suferi cu siguranþã mai
Bunãtatea, dãruirea, dorinþa de
Pentru cã în sufletul tãu crezi cã liniºtea puþin. În general vorbind, suferim teribil întrajutorare, empatia cu celãlalt sunt
este rãdãcina lui „a fi” ºi echilibrul vieþii. dacã nu suntem iubiþi în felul imaginat de considerate, deseori, virtuþi ale unei
Liniºtea interioarã o întreþine pe cea noi, conform aºteptãrilor noastre , de cine categorii sociale distincte – a celor
exterioarã. O asculþi! O simþi! O vezi! vrem ºi cum vrem noi. Dorinþa este bogaþi care au de unde. Cine oare îºi
Pâlpâie uºor, fragil, aproape sã se stingã selectivã. Alegem. Dar ce? Pe cine îi poate permite sã dea ºi altuia? Eu sunt
de nu eºti atent. Imaterialã, ea, liniºtea, socotim prieteni? Ai trãit atât de multe sãrac, de unde sã-i dau? Eu am muncit
îþi cuprinde întreaga fiinþã. Cât de fericit dezamãgiri cu aºa ziºii prieteni, încât stãm din greu pentru agoniseala mea, s-o
eºti atunci când cãldura ei te ºi ne întrebãm: Cât m-a costat prietenia facã ºi el!!!
îmbrãþiºeazã! Te înalþã spre visare. Te cu respectivul? Pas cu pas, clipã de clipã
Sã fie chiar aºa?
ajutã sã crezi, sã speri, sã iubeºti. Învãluie, plãtim atât de multe recompense. Oare
Nu ne înºelãm oare?
Doamne, ºi firava noastrã fiinþã întru nu ºtim sã alegem sau toatã lumea
Sunt sigur cã da.
liniºtea Duhului Tãu. Învaþã-ne sã ne gândeºte doar din aceastã perspectivã?
rugãm. Aratã-Te lumii create de Tine ca Dacã am reuºi sã scãpãm de acest gând,
Adevãrul este cã, atât cel ce
sã Te putem privi cu nesaþ. ªi Te vedem, pãmântul, lumea noastrã ar fi un Rai. are, cât ºi cel ce nu are, NU se pot
pentru cã Tu Te arãþi permanent. Tu eºti Iubirea, prietenia, omenia, bunãtatea ar evalua privind spre soldul contului
mare cât cea mai mare mãrire,
sau spre bãsmãluþa legatã cu
dar Te ascunzi într-o inimã de
douã noduri. Dãrnicia,
Om. ªi Te gãsim mereu iubind.
bunãtatea, empatia pentru
Mereu iertând. Mereu dãruind
aproapele le descoperim
Din picãturi vrãjite de flaut
viaþã. În Sfânta Liturghie,
privindu-ne inima. Ea îþi va
zeii
s-au
zãmislit
liniºtea noastrã de o avem, ne
spune negreºit cât de bogat
sã ne înveþe cariatida.
îmbie a asculta tãcerea lui
sau sãrac eºti.
Martirii s-au veºtejit
Dumnezeu. Dacã Dumnezeu
De dãruieºti, sã o faci din
aºteptând în icoane
tace, de ce-aº vorbi eu?!
dragoste. Fii bun, iubind.
în priviri cu extazul edenic – rãsplatã promisã.
Doamne, iartã-mã, cã ar trebui
Dãruieºte pentru cã eºti bun.
Topitori de oþeluri
sã tac ºi sã ascult tãcerea
Eºti bun pentru cã iubeºti.
alungã dintre simþuri umane natura
spuselor Tale.
A dãrui, fãrã sã-l iubeºti pe
ºi scuipã-nroºit peste iadul lãuntric.
Priveºti în jur ºi vezi mesaje
cel cãruia Îi dãruieºti, este un
Timpul proscris, coboarã prin ei
de tot felul. Toþi vor ceva de la
gest egoist. Unde nu existã
din gongul de aur al lunii
ºi cu braþ de busolã apasã pe clanþã.
tine, sau mai bine spus te vor
dragoste, nu existã dãruire.
Ameþitoarea
horã
a
vremii
a
început.
pe tine de: client, beneficiar al
De sãrbãtori priveºte în
Timpul pãrea, odatã, meandrã
serviciilor, cobai pentru
jurul tãu. Vei vedea o mulþime
încetinitã-n dantele curtene
de oameni. Câþi dintre ei sunt
experimente, alegãtor... Sunt tot
ºi
zãbovire
în vârfuri de spadã printre armuri.
iubiþi? Cel ce nu este iubit va
mai puþini cei ce vor sã le fii
Dar dintre jertfele schimbate-n legendã
fi singur chiar în mijlocul
prieten, sã-ºi împãrtãºeascã
mã-nalþ ºi calc peste plaiuri:
mulþimii. ªi cât de mulþi
bucuria cu tine, sã-þi fie de
ca pruncii mã-mpiedic urcând, coborând,
oameni singuri sunt lângã
ajutor când ai nevoie. Cu greu,
reliefuri nepomenite-n memoria de doinã a þãrii.
noi!?
sau deloc, acceptãm valorile
De uimire-ostenit
Trãieºte - Iubind.
umane adevãrate: bunãtatea,
ºi-ntristat de apusul de soare
poposesc, rezemat de Ceahlãu;
Iubeºte - Dãruind.
blândeþea, dãrnicia, iubirea. ªi
smulg
din
zare
un
coº
fumegând
Dãruieºte - Bucurându-te.
ce pãcat când ele sunt
ºi pe-o filã de cer rãsucitã papirus
La Mulþi Ani! sãracului,
singurele lucruri gratuite din
iscãlesc.
bogatului, celui fericit, celui
viaþa noastrã. Tot mai mult se
Rimã a tristeþii din secolul meu.
singur, celui ce crede, celui ce
înrãdãcineazã în mintea
nu crede, celui ce o va face mai
noastrã faptul cã orice ºi
Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii, Edit.
târziu... Toþi suntem copiii lui
oricine are preþ.
Paco, Bucureºti, 2001, pag. 31-32
Dumnezeu!
Totul este cuantificat.

Rimã
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Împãrtãºirea cu Trupul ºi variante locale de sãvârºire a Sf.
Sângele lui Hristos, în timpul Sf. Liturghii.2
Sã vedem însã de unde provine
Liturghii, constituie modul desãvârºit
prin care Fiul lui Dumnezeu face cuvântul ,,liturghie” ºi cum a fost el
veºnic prezentã jertfa Sa sângeroasã, impropriat de cãtre Biserica creºtinã?
pentru salvarea întregii lumi. Prin Termenul, de origine greacã, a fost
urmare, Dumnezeiasca Liturghie, întrebuinþat cu mult timp înainte de
sãvârºitã de episcop sau delegatul era creºtinã, desemnând orice
sãu, preotul, în fiecare duminicã ºi serviciu sau funcþie de interes
sãrbãtoare religioasã, constituie punctul central al trãirii
Sf. Vasile cel Mare sfinþind
noastre duhovniceºti. A-i
Darurile în timpul Sfintei Liturghii,
cãuta vechimea înseamnã a
care îi poartã numele.
ne întoarce în vremurile
Frescã din Catedrala din Ohrid
apostolice, atunci când, dupã
(Republica Macedonia)
Înãlþarea Domnului, Ucenicii
,,stãruiau în [n.n. se osteneau
cu] …pãrtãºie 1 , frângerea
pâinii ºi rugãciune.” (Faptele
Apostolilor 1, 14) Aceste trei
momente constituie de fapt
esenþa Liturghiei de mai
târziu, chiar dacã forma
exterioarã de astãzi nu o
întâlneam atunci. Rãsfoind
paginile Sf. Scripturi, vom
vedea cã referinþele legate de
un cult primar al Liturghiei
sunt sãrace, deoarece era o
practicã obiºnuitã deja. În
afarã de Faptele Apostolilor,
scrisã sub inspiraþie de Sf.
Luca, mai aflãm doar o
singurã prezentare simplificatã a modului în care se sãvârºea obºtesc, adicã în folosul întregului
Sf. Liturghie, ºi anume în cuprinsul popor.3 Sensul era aºadar unul mult
primei Epistole cãtre Corinteni a Sf. mai larg decât cel de astãzi. Sf.
Ap. Pavel: ,,Când vã adunaþi ca Scripturã, introduce acea conotaþie
Bisericã […] mâncaþi pâinea aceasta aparte, Liturghia fiind în strânsã
ºi beþi paharul acesta, vestind legãturã cu chemarea ºi misiunea
moartea Domnului, pânã va veni preoþeascã, derivatã din cea a
El.” (11, 19, 26) Mai târziu, Arhiereului Hristos. (Evrei 8, 2, 6)
complexitatea ritualului va lua De fapt, în întreaga Sf. Liturghie, de
amploare, în scopul satisfacerii la început pânã la sfârºit, Hristos este
cerinþelor spirituale, din ce în ce mai prezent nevãzut în mijlocul
mari, ale credincioºilor. Se adaugã credincioºilor, dupã cum Însuºi a
astfel o serie de rugãciuni, lecturi ºi fãgãduit: ,,Unde sunt doi sau trei
imnuri, fãrã ca scheletul întregii adunaþi în numele Meu, acolo sunt ºi
structuri de început sã sufere. Eu în mijlocul lor.” (Matei 18, 20)
Formele exterioare vor varia în Astfel s-a ajuns ca în timpurile
funcþie de regiune, apãrând astfel noastre ,,Liturghia” sã desemneze
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slujba Jertfei Legii celei Noi, pentru
preamãrirea lui Dumnezeu ºi
lucrarea Acestuia pentru sfinþirea
poporului celui credincios. Existã ºi
un sens secundar, privitor la
rugãciunea de mijlocire, invocatã de
preot pentru ajutorarea cuiva. ,,A
da (o) liturghie” înseamnã a plãti
preotului o sumã de bani spre a
pomeni numele persoanelor
(în viaþã sau decedate) din
familie, cu prilejul oficierii Sf.
Liturghii.
Prima Liturghie este
instituitã de MântuitorulHristos în împrejurãrile unui
ospãþ special, la Cina cea de
Tainã alãturi de Ucenicii Sãi.
Apoi, ca expresie a lucrãrii
Duhului Sfânt în Bisericã,
forma acesteia va evolua,
prin contribuþia personalã a
Sf. Pãrinþi ai Bisericii, însoþitã
de o serie de adaptãri locale,
ajungându-se, treptat, la trei
variante liturgice: a Sf. Ioan
Gurã de Aur, Arhiepiscopul
Constantinopolului, cea mai
des întâlnitã, a Sf. Vasile cel
Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei ºi a Sf.
Grigore Dialogul, Episcopul
Romei. Primele douã sunt
identice, în ceea ce priveºte
structura. Ceea ce aparþine doar Sf.
Vasile 4, cãci despre creaþia acestuia
dorim sã vorbim mai mult, este partea
cuprinzând anumite rugãciuni citite în
tainã de cãtre preot, pentru sfinþirea
Darurilor.
Liturghia Sf. Ierarh capadocian
se sãvârºeºte numai de zece ori în
perioada Anului Bisericesc (primele
cinci Duminici din Postul Mare, Joia
Mare ºi Sâmbãta Mare, Ziua Sf.
Vasile cel Mare, Ajunul Crãciunului
ºi al Bobotezei). Cu toate acestea,
imnologia liturgicã reprezintã una
dintre cele mai frumoase creaþii ale
creºtinãtãþii din toate
timpurile. Iatã un fragment:
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,,Cel ce eºti, […] Pãrinte
Atotþiitorule, […] vrednic cu
adevãrat ºi drept ºi cuvenit lucru este,
pentru marea cuviinþã a sfinþeniei
Tale, pe Tine a Te lãuda, Þie a-Þi
cânta, pe Tine a Te binecuvânta, Þie
a ne închina, Þie a-Þi mulþumi, pe
Tine a Te slãvi, Cel ce singur eºti
Dumnezeu cu adevãrat, […] Tatãl
Domnului nostru Iisus Hristos [..],
Care este chipul bunãtãþii Tale,
pecete asemenea chipului, […] prin
Care S-a arãtat Sfântul Duh, […]
începutul bunãtãþilor celor veºnice,
[…] de Care toatã fãptura cea
cuvântãtoare, întãritã fiind, Þie
slujeºte ºi Þie pururea Îþi înalþã
cântare de slãvire […] împreunã cu
Puterile Îngereºti. 5 În aceastã
rugãciune nu avem decât un mãreþ
comentariu al Simbolului de Credinþã,
compus în anii 325 ºi 381 d.Hr.. Este
o laudã închinatã Sf. Treimi, adusã
de cãtre noi, oamenii, ºi de cãtre
îngeri, creaþia nevãzutã a Ziditorului.
Chiar dacã aceastã mãrturisire a
credinþei este rostitã în Sf. Altar, de
cãtre preotul slujitor, ea devine semn
al comuniunii ºi împreunã-slujirii
tuturor credincioºilor, care rãspund
într-un glas: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt
Domnul Savaot! Plin este cerul ºi
pãmântul de mãrirea Lui.”
O altã rugã, aparþinând
Liturghiei Sf. Vasile, face apel la
întreaga istorie a mântuirii neamului
omenesc. Iatã textul: ,,Cu aceste
fericite Puteri, Iubitorule de oameni,
ºi noi, pãcãtoºii, strigãm ºi grãim:
Sfânt eºti cu adevãrat […] cãci, cu
dreptate ºi cu chibzuire adevãratã,
ne-ai adus toate; cã, zidind pe om,
[…] cu chipul Tãu, Dumnezeule, lai pus în raiul desfãtãrii. […] Dar,
neascultându-Te pe Tine, […] l-ai
izgonit, cu judecata Ta cea dreaptã,
Dumnezeule, din rai în lumea
aceasta, […] rânduindu-i lui
mântuirea cea din a doua naºtere,
cea prin Însuºi Hristosul Tãu. Mai
apoi, prooroci ai trimis, minuni ai
fãcut prin sfinþii Tãi, […] grãitu-ne-ai
prin gura proorocilor, vestindu-ne
mântuirea ce avea sã fie. […] Iar
când a venit plinirea vremii, ne-ai

grãit prin Însuºi Fiul Tãu, […] Care,
Dumnezeu fiind mai înainte de veci,
pe pãmânt S-a arãtat ºi cu oamenii a
vieþuit […] Cã, de vreme ce prin om
a intrat pãcatul în lume ºi prin pãcat
moartea, a binevoit Unul-Nãscut Fiul
Tãu, Cel ce este în sânurile Tale, […]
sã Se nascã din Sfânta Fecioarã
Maria. […] ªi, vieþuind El în lumea
aceasta, dându-ne porunci de
mântuire, scoþându-ne pe noi din
rãtãcirea idolilor, ne-a adus la
cunoaºterea Ta, a Adevãratului
Dumnezeu ºi Tatã, agonisindu-ne pe
noi Sieºi popor ales, preoþie
împãrãteascã, neam sfânt, curãþindu-ne
prin apã ºi sfinþindu-ne cu Duhul cel
Sfânt.” 6 Acum mãrturisirea devine
rugãciune de mulþumire adresatã lui
Dumnezeu, pentru trimiterea în lume
a Unicului Sãu Fiu, anunþatã încã de
la Creaþie. Se vorbeºte, pe de o
parte, despre neascultarea primilor
oameni, pusã faþã în faþã cu
îndurarea lui Dumnezeu, Care nu ªia uitat zidirea.
Urmeazã rugãciunea de chemare a Duhului Sfânt, în vederea
prefacerii Darurilor de pâine ºi vin,
în adevãratul Trup ºi Sânge al
Mântuitorului Hristos: ,,Þie ne rugãm
ºi de la Tine cerem, Sfinte al sfinþilor,
cu bunãvoinþa bunãtãþii Tale, sã vinã
Duhul Tãu cel Sfânt peste noi ºi
peste Darurile acestea ce sunt puse
înainte ºi sã le binecuvinteze pe
dânsele ºi sã le sfinþeascã.” 7 Este o
aducere aminte a cuvintelor ºi
gesturilor Lui Hristos, asupra pâinii
ºi a vinului, cu care credincioºii se
vor împãrtãºi spre iertarea pãcatelor
ºi viaþa veºnicã. Actul consumãrii
Trupului Domnului reprezintã punctul
central al oricãrei Sfinte Liturghii,
deoarece prin mijlocirea jertfei
nesângeroase se înfãptuieºte un
adevãrat schimb de viaþã între
Dumnezeu ºi credincioºi. 8 Ei se pot
numi acum mãdulare ale Bisericii,
,,carne din carnea lui Hristos ºi oase
din oasele Lui.” (Efeseni 5, 30)
În concluzie, Dumnezeiasca
Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
reprezintã imaginea Împãrãþiei lui
Dumnezeu, coborâtã pe pãmânt, în
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mijlocul oamenilor. Astfel, prin ceva
vãzut intrãm în comuniune de viaþã
ºi iubire cu sursa Iubirii veºnice,
Hristos. Iubire înseamnã în primul
rând jertfã, iar atunci când mergem
la Bisericã învãþãm sã fim jertfitori,
aducându-ne pe noi înºine ca dar lui
Dumnezeu.
Chiar dacã textele compuse de
Sf. Vasile cel Mare sunt citite în
tainã, de cãtre preotul slujitor, acesta
o face în calitate de organ al
Duhului Sfânt, în prezenþa
adevãratului Sãvârºitor al Sfintei
Liturghii, Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Toate aceste observaþii au rolul de
a alunga rutina duhovniceascã, care
ne cuprinde nu de puþine ori, prin
participarea la Sf ânta Liturghie
duminicalã sau din sãrbãtori.
Suntem tentaþi sã nu ascultãm cu
atenþie textul din Rânduiala
Liturghiei, sau mai grav sã-l
receptãm ca pe o rostire goalã,
lipsitã de conþinut. Textul Sf. Vasile
cel Mare, prin contribuþia la viaþa
spiritualã a Bisericii împodobeºte
nespus Sf. Liturghie dar mai ales ne
ajutã pe toþi sã nu despãrþim
rugãciunea de viaþa de zi cu zi.

Preot Daniel NICHITA
Folosirea în comun a bunurilor materiale
ºi participarea la aceeaºi viaþã
duhovniceascã.
2
Pr. Drd. Neculai Dragomir, Liturghiile
Bisericii Copte ºi ale Bisericii Etiopiene,
în comparaþie cu cele Ortodoxe, în ,,Studii
Teologice”, Seria a II-a, Anul XXXVI, Nr. 34, 1984, p. 234.
3
Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte, Liturgica
specialã, p.136.
4
Despre care mãrturisesc contemporani deai lui: Sf. Grigorie Teologul (+389 d.Hr.), Sf.
Amfilohie de Iconiu, Sf. Proclu Patriarhul
al Constantinopolului (+446 d.Hr.) º.a..
5
Liturghier, E.I.M.B.O.R, Bucureºti, 2012,
p. 249.
6
Ibidem, p. 251.
7
Ibidem, p. 251.
8
Pr. Conf. Ilie Moldovan, Sfânta Liturghie
ca icoanã a Împãrãþiei lui Dumnezeu ºi
însemnãtatea ei în viaþa religios-moralã
a creºtinului ortodox, în ,,Ortodoxia”, Anul
XXXIV, Nr. 1, 1982, p. 101.
1
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Cultura româneascã, în general, în
secolul al XV-lea, s-a îmbogãþit
substanþial cu noi motive de inspiraþie
ºi cu noi creaþii în toate domeniile.
„Cultura popularã este foarte
receptivã în deosebi temelor cu caracter
social, care exprimã lupta pentru
libertate. Epica popularã a pãstrat
momente însemnate din luptele pentru
independenþã, din faptele de vitejie ale
promotorilor acesteia: Iancu de
Hunedoara, ªtefan cel Mare, Pavel
Chinezu etc. Poeþi ºi rapsozi populari din
Þãrile Române au transmis din generaþie
în generaþie asemenea episoade”.1
În cele trei Þãri Române existau la
vremea aceea ºcoli sãteºti modeste în
care se învãþau cititul ºi cântãrile
bisericeºti. Aceste ºcoli ºi cele
mãnãstireºti ortodoxe – în Transilvania
ºi catolice – pregãteau elevi pentru alte
ºcoli mai înalte orãºeneºti sau de pe lângã
unele biserici mai însemnate. Dintre
acestea, ºcoala de pe lângã mãnãstirea
din Perii Maramureºului ºi mai ales cea
de pe lângã biserica Sfântul Nicolae din
ªcheii Braºovului au jucat un rol deosebit.
În aceste ºcoli, învãþãmântul se fãcea în
limba slavonã. În ºcolile catolice de pe
lângã capitlurile episcopale, limba de
predare era latina, iar organizarea era
aceeaºi ca ºi a ºcolilor vremii din celelalte
þãri europene, pe douã cicluri: Trivium
(gramatica, retorica ºi dialectica) ºi
quadrivium (aritmetica, geometria,
astronomia ºi muzica).
„O asemenea ºcoalã va fi existat ºi
la Suceava, unde e pomenit italianul
Batista din Verentino, magistru în diferite
arte (magister indiversis artibus)”.2

Cultura religioasã
Cultura clasei dominante poartã în
aceastã vreme pecetea influenþei
Bisericii.

„În Þãrile Române, au circulat texte
religioase în limba slavonã, cum sunt
imnurile religioase compuse de Filos,
fost logofãt al lui Mircea, sau elogiul
vistierului Simion Dedulevici închinat
Sf. Mihai al Sinadelor”.3
O activitate culturalã remarcabilã
a avut-o cãlugãrul Grigore Þamblac,
stabilit în Moldova în 1401, autorul
scrierii cu caracter hagiografic „Viaþa
Sf. Ioan cel Nou”. Lipsitã, de la
dispariþia lui Mircea cel Bãtrân (1418)
ºi Alexandru I cel Bun (1432), de o
personalitate care sã fie potrivitã
cadrelor politice ortodoxe, românitatea
medievalã ºi modernã gãseºte prin
ªtefan împlinirea aºteptãrilor mult
amânate ºi chiar depãºirea lor. „Este
continuarea legitimã a unui timp
închinat consolidãrii unei rupturi
consacrate sub formula naºterii celor
douã libertãþi româneºti, deºi din prima
clipã ele n-au evadat din ierarhia
statalã medievalã. Aºteptarea
prelungitã ºi împlinirea nevoii sunt
totodatã, cu sau fãrã poetizare, dorinþe
ale simplitãþii simplificatoare, ale gãsirii
unei claritãþi conforme cu opþiunea
geneticã.”4
Literatura istoricã moldoveanã din
timpul lui ªtefan cel Mare este bogatã
în conþinut. La curtea Voievodului a
fost alcãtuitã o cronicã oficialã scrisã
în limba slavonã al cãrei original nu s-a
pãstrat, dar cuprinsul a fost transmis
în 5 variante: Letopiseþul anonim,
Letopiseþul de la Putna, Cronica
moldo-germanã, Cronica moldo-rusã ºi
Cronica moldo-polonã.
Toate variantele încep cu
„descãlecatul” Moldovei (1359), aºa
cum era în original, ºi trateazã acelaºi
fond principal de fapte ºi evenimente
din domnia lui ªtefan cel Mare,
reflectând conþinutul principal al
originalului.

„Acestei perioade istorice îi
corespunde un fenomen cultural de o
însemnãtate primordialã: folosirea
limbilor materne în operele scrise. Sub
influenþa husitismului, se traduce, în 1430,
la Trotuº în Moldova, de cãtre husiþii
maghiari refugiaþi acolo, Biblia.” 5
Ca urmare a ridicãrii nivelului de
culturã a micii nobilimi ºi a
orãºenimii, sub influenþa husitismului
se traduc, la pragul de trecere de la
secolul al XV-lea la al XVI-lea, cele
dintâi scrieri în limba românã din
limba slavonã: Codicele Voroneþean,
Psaltirea Scheianã, Psaltirea Hurmuzachi
– toate texte de uz bisericesc.
Începuturile artei arhitecturale în
Þãrile Române din secolele XIII-XIV
(Cozia, Sân Nicoarã de la Argeº,
Cotmeana, Sfântul Nicolae de la
Rãdãuþi) ajung la o dezvoltare
remarcabilã în secolul al XV-lea. „Stilul
moldovenesc” din vremea lui ªtefan
cel Mare este reprezentat de bisericile
de proporþii mai mari de pe lângã curþile
domneºti din Vaslui, Iaºi, Hârlãu,
Dorohoi, Piatra Neamþ ºi, mai ales, de
mãnãstirea Putna.
În Transilvania, se remarcã
bisericile de la Feleac ºi Vad construite
de ªtefan cel Mare sau cu ajutorul lui.
Arhitectura cu caracter laic s-a
realizat pe deplin mai ales în cetãþile
de piatrã din nou construite (Hotin,
Tighina) sau în cele amplificate
(Suceava, Neamþ, Roman). Meºterii
argintari din Moldova ºi-au dovedit
marea mãiestrie în obiectele de cult
(potire, cãdelniþe).

Factorul religios în politica
externã
Istoricii au întreprins
numeroase investigaþii în
legãturã cu atitudinea lui
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ªtefan cel Mare faþã de
factorii de putere din afarã care
ºi-au gãsit expresia cea mai
concludentã în rãzboaiele purtate de el
ºi greu se identificã o explicaþie
convingãtoare cu privire la modul cum
au fost posibile eforturi atât de mari
într-o þarã atât de micã, cum de a reuºit
Moldova din vremea sa, cu resurse
materiale ºi umane modeste, sã reziste
în faþa numeroaselor confruntãri cu
forþe militare strãine, de regulã mult mai
mari decât cele de care dispunea
domnul moldovean.
Calitãþile personale nebãnuite ale
domnului ºi nevoia de apãrare a þãrii
ne dau mãsura completã a curajului ºi
jertfei deosebite de care s-a dovedit a
fi în stare Moldova pe parcursul acelei
spectaculoase jumãtãþi de veac.
„Înainte de bãtãlia de la Podul Înalt,
ªtefan cel Mare ºi oºtenii sãi juraserã
cã, dacã Dumnezeu îi va ajuta sã
învingã, vor þine 4 zile de post.
Cronicarul polonez Martin Bielski,
contemporan cu acest eveniment,
relata cã, dupã victorie, domnul, desculþ,
însoþit de oastea sa, a fãcut un pelerinaj
la locul luptei. Iar Grigore Ureche
adaugã cã, la întoarcerea victorioasã
la Suceava, i-au ieºit înainte mitropolitul
ºi cu toþi preoþii, aducând Sfânta
Evanghelie ºi cinstita Cruce în mâinile
sale ca înaintea unui împãrat ºi
biruitoriu de limbi pãgâne de l-au
blagoslovit.”6
Convingerile religioase ale lui
ªtefan se contureazã din documentele
istorice care au fost scrise la porunca
sa, ori au fost dictate de el. Astfel,
inscripþia muralã din biserica de la
Rãzboieni, locul cu cele mai grele din
puþinele sale înfrângeri, începe astfel:
„În zilele binecinstitorului ºi de Hristos
iubitorului domn Io ªtefan Voievod, din
mila lui Dumnezeu domn al Þãrii
Moldovei...” pentru ca în continuare sã
înºtiinþeze generaþiile de urmaºi cã
nenorocul care a lovit atunci þara ºi pe
domnul ei s-a fãcut „cu voia lui
Dumnezeu” 7. În acest fel, domnul
mãrturiseºte cã Îl venereazã pe
Stãpânul sãu din ceruri, Îl cinsteºte din
toatã inima, neprefãcut, aºa cum
trebuie sã o facã un drept credincios.

De data aceasta, i-a fost sortit sã
fie învins de „necredincioºi”, fapt care,
în adânca lui convingere, s-a putut
întâmpla doar „cu voia lui Dumnezeu”.
„Evident, el cautã sã înþeleagã ºi
sã explice ºi altora de ce, într-un rãzboi
sfânt, divinitatea ºi-a întors faþa de la
el.” 8
În urma aceluiaºi eveniment,
pierderea bãtãliei de la Valea Albã,
ªtefan l-a trimis la Veneþia pe
ambasadorul Ion Þamblac cu un mesaj
în care cele întâmplate erau relatate în
egalã mãsurã patetic ºi realist. „Care
lucru, explicã el, judec cã a fost cu voia
lui Dumnezeu, ca sã mã pedepseascã
pe mine ca pe un pãcãtos, fie lãudat
numele Sãu.”9
Aceastã manierã de exprimare
demonstreazã puternicul sentiment
religios al lui ªtefan.
Aºa cum bine este cunoscut în
istorie, ªtefan era un om al acþiunii,
„neleneºu, fiindu-i inima aprinsã de
lucruri vitejeºti.”10
Credinþa sa era o credinþã a acþiunii,
întrucât, aºa cum sublinia Nicolae
Iorga, „el a fost un bun creºtin prin
fapte” ºi tocmai de aceea „fãrã nicio
trufie în faptele sale, care i se par cã
vin printr-însul deaiurea ºi de mai
sus.” 11
Cel mai important prilej de
manifestare a devotamentului sãu prin
fapte faþã de credinþa strãbunã l-a
constituit lupta împotriva duºmanilor
creºtinilor. Aici îºi are originea, întâi de
toate, rezistenþa sa neobositã la
numeroasele campanii de jaf ºi
cotropire ale otomanilor ºi tãtarilor
asupra Moldovei ºi a celeilalte þãri
Româneºti, a Munteniei. Creºtinismul
românilor din secolul XV cãuta sã se
impunã cu deosebitã insistenþã pe întreg
spaþiul locuit de ei. Acest spirit tenace
ºi expansiv fusese implantat de
ambiþiosul misionarism cultural ºi
religios bizantin dinaintea împresurãrii
Constantinopolului de cãtre otomani, cu
precãdere în secolele X-XIII, ºi
alimentat dupã aceea de tradiþia creºtin
ortodoxã a þãrilor sud-dunãrene. Astfel,
în sânul comunitãþii din acest spaþiu, a
început sã se afirme un puternic
sentiment religios care s-a arãtat
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intolerant nu numai faþã de islamism,
dar chiar ºi în raport cu alte forme ale
creºtinismului. Acest climat psihologic
ostil altor credinþe a constituit o premisã
temeinicã pentru atitudinea rãzboinicã
a românilor.
De aceea, românii se opuneau cu
îndârjire oricãror tentative de
cuprindere a pãmântului lor în sfera
dominaþiei otomane. ªtefan nu a
acceptat stãpânirea sultanului în niciun
fel. A refuzat sã plãteascã haraciul
impus Moldovei înainte de venirea sa
la domnie, fapt care a constituit primul
pretext al grelelor rãzboaie cu otomanii,
a dovedit „un curaj incredibil dând piept
cu puternicul Mohamed, cuceritorul
Constantinopolului, a atacat mari oºti
otomane la Vaslui, Valea Albã,
Cãtlãbuga, la Dunãre, ºi chiar în
îndepãrtata Caffa, a stat ca zid de
neclintit în faþa ordiilor temutului han
tãtãrãsc Mengli Ghirãi, aliatul ºi vasalul
sultanului. De cele mai multe ori a ieºit
învingãtor, prin iscusinþa, abilitatea ºi
vitejia sa neasemuite, dar nu în ultimul
rând datoritã încrederii sale nestrãmutate cã Dumnezeu era întotdeauna
pe aproape, luminându-i cugetul ºi
întãrindu-i braþul”. 12
Eforturile aproape supraomeneºti
ale lui ªtefan de a respinge nãvãlirile
musulmane în þara sa erau manifestãri
dramatice ale luptei pentru supravieþuire fizicã ºi spiritualã. Atât cât l-au
þinut puterile, el nu a admis nicio formã
de compromis cu otomanii ºi nu le-a
permis nici domnilor Þãrii Româneºti
sã ignore aceastã regulã, alungându-i
din scaunul domniei pe Radu cel
Frumos, Laiotã Basarab ºi pe alþii, fãrã
a încerca sã uneascã cele douã þãri
surori, deºi putea sã o facã. În viziunea
lui, nu conta cine domnea în cealaltã
þarã – important era doar ca acela sã
nu fie supus sultanului. În contactele
sale cu principii creºtini prin intermediul
corespondenþei sau al trimiºilor
diplomatici, sublinia de fiecare datã
hotãrârea nestrãmutatã de a lupta
împotriva pãgânilor cu orice preþ. Un
mesaj adresat în 1477 Senatului
Veneþian se termina cu rugãmintea de
a i se acorda ajutor „creºtin,
spre a pãstra aceastã þarã, a
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mea, folositoare pentru
treburile creºtine. ªi vã
fãgãduiesc cã orice ajutor îmi
veþi trimite, eu vã voi înapoia înzecit,
de câte ori veþi avea nevoie...”13
Rolul deosebit al domnului
moldovean în confruntarea cu
agresiunea musulmanã a fost foarte
apreciat de întreaga lume creºtinã din
vremea sa, atât din þãrile vecine, cât ºi
din cele din Occident. Printre admiratorii
ºi încurajatorii sãi s-au numãrat Ungaria,
Veneþia ºi Papa Sixt al IV-lea, care i-a
adresat câteva mesaje de felicitãri ºi
mulþumiri pentru marele sãu curaj
manifestat în lupta cu otomanii. A fost
preamãrit, fiind numit „apãrãtor al
adevãratei credinþe creºtine”, „sabie a
creºtinãtãþii”, „atlet al lui Hristos”.
La întrebarea pe care ºi-au pus-o
istoricii dacã ªtefan a biruit mai mult
cu sabia sau cu credinþa, ne putem situa
de partea celor care afirmã cã
biruinþele sale s-au datorat într-o
mãsurã hotãrâtoare credinþei,
deoarece, pe atunci, apãrarea credinþei
însemna în acelaºi timp asigurarea
stabilitãþii domniei ºi a securitãþii þãrii.
Sub aspectul intereselor de stat, nu
avea aceeaºi atitudine faþã de otomani
ºi de creºtinii neortodocºi. El a
reacþionat întotdeauna cu bucurie de
fiecare datã când statele creºtine
europene încercau sã întemeieze
coaliþii anti-otomane.
„Corespondenþa ºi relaþiile sale
diplomatice cu Papa de la Roma ºi cu
þãrile occidentale care se confruntau
cu Poarta Otomanã, tratatele politice
încheiate în mai multe rânduri cu
Ungaria ºi Polonia care, indiferent de
conþinutul concret al fiecãruia în parte,
erau convenþii de prietenie ºi
colaborare… sunt dovezi sigure cã,
virtual, aceºtia erau prietenii ºi aliaþii
sãi în lupta împotriva unui duºman
comun.”14
Relaþiile sale bune cu lumea
catolicã nu au însemnat însã niciodatã
cedãri din punct de vedere religios,
deoarece el înþelegea cã religia era
o pârghie politicã de mare influenþã,
cã acceptarea altei religii ar fi
periclitat statutul politic al þãrii ºi pe
al sãu ca domn.
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În acest sens, este de subliniat
aprecierea lui Nicolae Iorga potrivit
cãreia „în multele lui încurcãturi ºi
greutãþi, el a fãcut numai rareori o
politicã religioasã provocatã de
interesele sale politice care-l puteau
îndrepta câteodatã cãtre puterile
catolice.”15
Aceastã atitudine venea încã de pe
vremea lui Petru I Muºat care, printr-o
politicã abilã faþã de Ungaria ºi Polonia,
ce cãutau sã-i cuprindã þara în hotarele
lor, „a tãiat definitiv orice posibilitate
de înaintare a catolicismului în
Moldova”,16 înfiinþând Mitropolia ºi
orientând þara sub aspect confesional
exclusiv spre Constantinopol.
În noile condiþii istorice, ªtefan era
independent sub aspect politicoreligios, nu numai în raport cu puterile
catolice, ci ºi faþã de Constantinopol
care fusese cucerit de cãtre turci.
Câteva încercãri ale Papei de a înfiinþa
pe timpul sãu episcopii catolice în
Moldova au fost curmate din faºã ºi a
mers pânã acolo încât au fost expulzaþi
din þarã catolicii care îl incomodau,
încercând sã influenþeze politica
Moldovei.

celelalte Patriarhii pe care le vedeau
drept instituþii ce conservau tradiþia
bizantinã. „De aceea, tendinþa atonitã
a domnilor români nu era numai un act
de evlavie, ci devenea ºi unul cu
semnificaþie politicã.”18
Se încerca o reconstituire a
Imperiului Bizantin sub egida Patriarhiei
Ecumenice ºi a celorlalte centre
ortodoxe. În acest sens, Nicolae Iorga
folosea formula „Bizanþ dupã Bizanþ”.
Domnitorii români ºi-au fãcut o politicã
de tip bizantin imperial de susþinere a
„Muntelui”, ajutând Athosul sã
supravieþuiascã, aºa cum au fãcut-o ºi
pentru toate celelalte locuri sfinte,
aceasta constituind un act cu
semnificaþie politicã, dar mai ales unul
de evlavie. „Este cunoscut astãzi ºi nu
neagã nimeni faptul cã Þãrile Române
au constituit balonul cu oxigen al
Ortodoxiei, în general, ºi al Muntelui
Athos, în special, pentru o perioadã de
aproape cinci secole.”19
ªtefan cel Mare nu a fost primul
domn moldovean care a deschis drumul
acestor relaþii cu Athosul, existând
unele argumente potrivit cãrora acest
drum a fost deschis de Alexandru cel
Bun despre care „tradiþia spune cã ar
fi primit chiar vizita împãratului Ioan al
VIII-lea Paleologul care se întorcea din
Occident unde fusese spre a cere
ajutorul latinilor în apãrarea cetãþii
ortodoxiei Constantinopolul.”20
Referindu-ne la atitudinea lui
ªtefan cel Mare faþã de Ortodoxie, în
general, ºi faþã de Muntele Athos, în
special, este demn de subliniat faptul
cã a fãcut ca mãnãstirea Zografu sã
devinã – evident, prin daniile marelui
domn – „lavrã a Þãrii Moldovei”. Însuºi
domnitorul obiºnuia sã numeascã
Zografu „mãnãstirea noastrã”, ceea ce
înseamnã cã avusese o contribuþie
însemnatã la refacerea ei. ªtefan ºi-a
îndreptat atenþia cãtre Zografu încã din
anul 1463.
La 10 mai 1466, la câteva zile dupã
începerea edificiului de la Putna, ªtefan
cel Mare elibera un Hrisov prin care
acorda Zografului 100 galbeni
ungureºti ºi mai apoi câte 500
aspri în schimbul pomenirii lui
ºi a familiei sale la sfintele

Relaþiile cu Muntele Athos
„Dupã cãderea Bizanþului ºi a
þãrilor ortodoxe din Balcani,
Principatele Române au rãmas singurul
teritoriu a cãrui autonomie acordatã de
Înalta Poartã permitea refugiaþilor
greci, sârbi, bulgari, sirieni sau
ierusalitemi sã se îndrepte cãtre ele,
acestea devenind astfel un centru
politic ºi cultural al lumii ortodoxe.”17
De aici înainte, domnii români ºi-au
asumat responsabilitatea continuãrii
tradiþiei bizantine, considerându-se ei
înºiºi urmaºi ai bazileilor bizantini. Ei
vor practica o politicã de protecþie faþã
de toate locurile sfinte din Orient.
Bizanþul real dispãruse, dar locul lui
fusese luat de un Bizanþ ideal care va
dura prin instituþii, artã ºi arhitecturã.
Era un Bizanþ perpetuat prin structurile
Muntelui Athos ºi ale Patriarhiei
Ecumenice. Domnii români îºi vor
îndrepta atenþia cãtre Athos ºi cãtre
Patriarhia Ecumenicã, precum ºi cãtre
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slujbe. Suma avea sã fie
trimisã anual ºi se pare cã va
fi plãtitã ºi de urmaºii domnului.
La 13 septembrie 1471, domnul
moldovean dãdea un nou hrisov
„mãnãstirii noastre din Sfântul Munte”
care privea de fapt spitalul despre care
spunea: „cu voia lui Dumnezeu noi
înºine l-am întãrit sã fie spre sãnãtatea
pãrinþilor, a noastrã ºi a copiilor noºtri”.
„Este vorba despre o danie anualã
de 500 aspri.”21 Tot marelui domnitor i
se datoreazã construcþia, la 1474, a
unui turn far cunoscut ca arsana a
mãnãstirii. Ca recunoºtinþã pentru
biruinþa de la Vaslui (ianuarie 1475)
împotriva turcilor, domnul Moldovei a
dãruit la Zografu icoana fãcãtoare de
minuni a Sfântului Gheorghe, protector
al Moldovei. ªtefan a refãcut complet
mãnãstirea Zografului, reparând partea
surpatã a zidului ogrãzii, chiliile ºi
trapeza, aceasta din urmã isprãvindu-se
de reparat în iulie 1495.
În 1489, când cãlugãrul Isaia de
Hilandar vizita Zografu, spunea cã
mãnãstirea este fãcutã de ªtefan cel
Mare.
Cu puþin înainte de moarte, în 1502,
ªtefan a refãcut din nou întreaga
mãnãstire, zugrãvindu-i integral
catoliconul.
De-a lungul domniei sale, ªtefan a
înzestrat mãnãstirea Zografului cu odoare
ºi manuscrise care stau ºi astãzi ca
mãrturie a permanentei griji a domnului.
„În biblioteca mãnãstirii se gãseºte
o Evanghelie de la ªtefan din 1495 care
are la sfârºit o însemnare din care
aflãm cã era cumpãratã de domn ºi
dãruitã bisericii din Borzeºti pe
Trotuº.”22
„O primã urmã a legãturilor
româno-atonite o constituie un
manuscris: Cuvinte pentru post ale
Avei Doroftei de la mãnãstire a
Bisericani pe al cãrui paginã 151
gãsim însemnarea (slavã) de la 1476:
Io ªtefan Voievod fiind ºi iubitor de
cuvinte pentru Hristos s-a început
cu trudã cartea numitã Av a
Doroftei de la Sfântul Munte ºi am
dat-o pentru sãnãtatea ºi mântuirea
mea în acelaºi an, cum spun copiºtii
Petru ºi Ioan.” 23

13
Tot din acea perioadã este probabil
ºi celebra icoanã a Maicii Domnului
(Stãpâna lumii) pe care o dãruise,
conform unei inscripþii pe o plachetã
de aur, a doua soþie a lui ªtefan cel
Mare (Maria) care a murit la 19
decembrie 1477.
Zograful nu a fost singura mãnãstire
care a beneficiat de darurile lui ªtefan.
La aceasta se mai adaugã Vatoped,
Grigoriu ºi Constamonitu, aºa cum
subliniazã V. P. Nãsturel în lucrarea sa
„Le mont Athos”.
La Vatoped, ªtefan cel Mare a
ridicat, la insistenþele cãlugãrilor,
arsanaua pentru corãbii cu care ºi este
înfãþiºat închinându-o Maicii Domnului
cu Pruncul în braþe.
În legãturã cu mãnãstirea Grigoriu,
se poate afirma faptul cã ªtefan cel
Mare a reînnoit-o din temelii pe la
1500. Un document al sinaxei Muntelui
Athos din 16 iunie 1513 relateazã
circumstanþele în care lui ªtefan cel
Mare i s-a cerut ajutor de cãtre atoniþi.
„Se spune cã mãnãstirea fiind distrusã
de piraþi a fost chemat din pustie
cãlugãrul Spiridon la egumenia ei.
Acesta neavând unde sã-ºi plece
capul s-a îndreptat cãtre milostivul
domn, lui ªtefan Voievod înduplecându-l sã devinã ctitor ceea ce s-a
ºi întâmplat, pentru cã ªtefan a rezidit-o
din temelii. Tot atunci i-a dat ºi 24000
de asprii cu care Grigoriu a cumpãrat
de la Karies chilia Sfântului Trifon.”24
„Sub ªtefan cel Mare, mãnãstirea
Grigoriu a fost reparatã de trei ori:
1497, 1500 ºi 1502, când zideºte turnul
clopotniþei la baza cãruia se poate gãsi
inscripþia: blagocinstiv gospodar
satvoril vleato 7010 (eu moldoveanu
voievod ªtefan am ridicat aceasta
1502) .” 25
Prezenþa româneascã este
semnalatã ºi la mãnãstirea
Costamonitu. Iniþial, aceasta a fost
susþinutã, în perioada când tot Athosul
era în dificultate, de voievozii sârbi. Iar
când sârbii nu au mai putut s-o ajute,
aceastã datorie trece asupra românilor,
aºa cum remarca Nicolae Iorga. Cel
dintâi dintre voievozii români care au
ajutat-o a fost ªtefan cel Mare care,
în 1493, fãcea o danie de 5000 aspri
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mãnãstirii ºi 500 trimisului care va veni
anual sã ia aceºti bani.

Viaþa religioasã internã.
Mitropoliþi ºi episcopi
Biserica Moldovei ºi-a pãstrat ºi pe
timpul domniei lui ªtefan cel Mare
organizarea pe care o avea în prima
jumãtate a secolului al XV-lea.
Mitropolia era la Suceava, iar la Roman
ºi Rãdãuþi exista câte o episcopie. Cel
care l-a uns domn la Direptate pe fiul
lui Bogdan a fost mitropolitul Teoctist.
„Înalt prea sfinþia sa pãrintele mitropolit
Teoctist l-a primit în odãjdii, închinându-se
împreunã cu toþi clericii care îl însoþeau,
ºi poporul a cunoscut dintr-o datã,
strigând cu bucurie, cum era din vechi
obicei la domnie nouã. Când Vodã a
fãcut semn ºi oºtenii s-au încãlãrat
stãpânind mulþimea ºi alinând-o, Mãria
sa a coborât cãtre pãrintele Teoctist
primind pe frunte Sfântul Mir ºi
cununa.” 26
Mitropolitul Teoctist era, dupã
unele informaþii istorice, de neam
însemnat, poate rudã cu familia
domnitoare ca ºi predecesorul sãu Iosif.
Aºa s-ar explica rolul important pe care
l-a avut în viaþa politicã a Moldovei timp
de un sfert de veac. Era ºi un bun
cãrturar. Ni s-a pãstrat Tetraevanghelul scris de el ºi dãruit mãnãstirii
Neamþului „pentru rugãciunea sa ºi a
celor ce vor citi pe el ºi vor asculta cu
osârdie”. Teoctist figureazã adesea în
fruntea martorilor din hrisoave, mai
ales în acelea privind mãnãstirile
precum ºi în unele acte cu caracter
politic. „În 1462, el jurã împreunã cu
ceilalþi demnitari bisericeºti ºi laici ai
Moldovei cã va pãstra credinþa regelui
Cazimir al Poloniei, cum fãcuse printr-un
act deosebit ºi ªtefan”. 27
Teoctist a pãstorit Moldova pânã
la 18 noiembrie 1477, fiind înmormântat la mãnãstirea Putna. I-a urmat
în scaun preotul Gheorghe care fusese
mai înainte la mãnãstirea Neamþului.
Acesta a avut una din cele mai lungi
pãstoriri din câte cunoaºte Biserica
Moldovei pânã în anul 1511, sub
Bogdan, fiul lui ªtefan. Ca
episcop de Roman, îl gãsim în
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În memoria colectivã a unei naþiuni,
evenimentele marcante reprezintã
puncte de sprijin în redescoperirea
permanentã a identitãþii ºi unicitãþii în
raport cu istoria.
Sub auspiciile încã a unei perioade
CENTENAR de la Marele Rãzboi (aºa
cum fusese numit în epoca sa Primul
Rãzboi Mondial 1914-1920), anul
acesta, la începutul lunii iunie, România
a accentuat, prin diverse manifestãri de
tip comemorativ-omagial, momentul
semnãrii Tratatului de Pace cu Ungaria,
cunoscut ºi ca Tratatul de la TRIANON
(4 iunie 1920).
În mod concret, acum un secol, la
finalul unui conflict care marcase
disoluþia marilor imperii, ruinase
economii, divizase societãþi ºi

transfigurase lumea, dupã negocieri
care au durat aproximativ doi ani
(ianuarie 1919-septembrie 1920),
delegaþiile þãrile beligerante întrunite la
Paris au semnat tratate ºi înþelegeri
diplomatice ale cãror ecouri strãbat
pânã astãzi.
Primul Rãzboi Mondial, „un conflict
gândit sã punã capãt tuturor
conflictelor”, s-a transformat, în special
prin sechelele teritoriale, dar ºi culturaletnice impuse de tratate, în ceea ce
mareºalul francez Ferdinad Foch a
numit „un armistiþiu pe 20 de ani” (de-a
dreptul profetic, dacã luãm reper
începutul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial – 1 septembrie 1939 –
invadarea Poloniei de cãtre trupele
regimului nazist-german).

Modul aproape imposibil de a
retrasa graniþele ajungând la un
consens între principiul idealist al lui
Woodroow Wilson (preºedintele SUA
care prezentase la Paris, sub formula
Dreptul popoarelor de a dispune de ele
însele, un program pentru viitorul
relaþiilor internaþionale „Cele 14
Puncte”), principiul realist a lui Lloyd
George (premierul englez care încerca
sã pãstreze în Europa continentalã un
echilibru între diferitele state ºi sã le
uneascã împotriva extremismelor,
pentru a asigura o pace durabilã, ºi fãrã
sã fie prea sever cu învinºii, pentru a le
permite o reconstruire economicã) ºi
principiul naþionalist impus
de Georges Clemenceau
(premierul francez care

documente mai întâi pe
Tarasie. „El este menþionat
pentru prima oarã într-un document din
12 septembrie 1464 unde domnul îl
numeºte: episcopul nostru Chir
Tarasie din Târgul de Jos”.28
Ultima oarã este pomenit în
Hrisovul din 14 octombrie 1473,
atribuindu-i-se titlul de „episcop al
Mitropoliei de Jos”, fapt care nu
trebuie interpretat în sensul cã ar fi
avut un rang ierarhic egal cu al
Mitropolitului de Suceava. Faþã de
episcopul de Rãdãuþi, însã, deºi
aveau ambii acelaºi grad ierarhic,
trecea înainte, ordine care se
pãstreazã în documentele cancelariei
domneºti.
Dupã Tarasie, urmeazã ca
episcop Vasile, un ierarh învãþat care
a redactat un tratat despre deosebirile
dintre catolicism ºi ortodoxism. „Este
menþionat în actele vremii prin anii
1488 (4 aprilie) ºi 1499 (12 iulie).
Urmaºul acestuia a fost Teoctist, fost
egumen de Neamþ, care apare pentru
prima oarã în actul din 17 noiembrie
1502, privitor la mãnãstirea Putna ºi
poartã ca ºi Tarasie titlul de episcop
al Mitropoliei de Jos din târgul
Romanului. „La Rãdãuþi gãsim un
singur episcop, pe Ioanichie, care, de

asemenea, are o pãstorie foarte
lungã. Cea dintâi menþiune este în
documentul din 25 aprilie 1472 unde
e trecut dupã Tarasie, episcopul de
Roman; cea din urmã, în 26 august
1503, când ªtefan confirmã aceste
episcopii ocina ei dreaptã, anume
satele Rãdãuþi cu morile ºi Cotmanul
Mare cu cele nouã cãtune care îi
fuseserã dãruite de strãmoºii sãi”. 29
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înþelegea sã dezarmeze
definitiv Germania ºi sã o
slãbeascã economic prin plata unor
imense despãgubiri de rãzboi.
Considerat principalul vinovat de
izbucnirea rãzboiului, în viziunea sa,
fostul Reich trebuia redus la nivelul unui
stat lipsit de personalitate), avea sã
conducã Europa în urmãtorii ani la un
decont greu de suportat.
În mod evident, aceastã acþiune a
negocierilor ºi tratativelor purtate la
Paris în deceniul doi al secolului XX
este una amplã, aºa cã ne vom opri în
câteva rânduri doar la a aminti
momentele la care, nu doar România,
ci ºi de celelalte state socotite
„îndreptãþite” au semnat tratate cu
învinºii: Germania (Versailles - 28 iunie
1919), Austria (Saint-Germain, - 10
septembrie 1919), Bulgaria (Neuilly - 27
noiembrie 1919), Ungaria (Trianon - 4
iunie 1920) ºi Imperiul Otoman (Sévres
- 10 august 1920), ºi vom lãsa ca
accentul sã cadã pe momentul 4 iunie.
Tratatul de la Trianon a fost semnat
în Palatul Marele Trianon de la
Versailles (bijuteria arhitectonicã
comandatã de Ludovic al XIV-lea în
1687) de cãtre 16 state aliate (inclusiv
România), pe de o parte, ºi de Ungaria,
de altã parte, ca succesoare a fostului
Imperiu Austro-Ungar ºi stat considerat
învins.
Personajul cheie în negocierile
purtate din partea României a fost
Alexandru Vaida-Voevod (prim-ministru
decembrie 1919-martie 1920), cel care
a intervenit într-un mod abil diplomatic
pe lângã reprezentaþii marilor puteri
pentru soluþionarea cauzei României.
Deºi din partea României un alt
mare diplomat va semna Tratatul de la
Trianon, anume Nicolae Titulescu,
meritul lui Vaida-Voevod a constat în a
argumenta solid ºi a nu accepta ideea
conform cãreia semnarea actului ar fi
condiþionatã de o retrasare a graniþei cu
Ungaria.
Delegaþia românã a arãtat în mod
clar cã nu mai poate fi pusã în discuþie
o asemenea situaþie, deoarece aceasta
fusese deja stabilitã în ºedinþa
Consiliului Suprem din 12 iunie 1919 ºi
reiteratã prin nota aceluiaºi for în data
de 12 octombrie 1919 unde se specifica
faptul cã „graniþele sunt irevocabile ºi
definitive”.
În plus, la 23 februarie 1920,
guvernul condus de Alexandru Vaida-

Voevod anunþa cã a dispus retragerea
trupelor române din Ungaria ºi, ca
urmare a deciziei, s-au stabilit condiþiile
de a fi luate în considerare ºi „cererile
cu privire la recunoaºterea reunirii
Basarabiei cu România”, deci un dublu
câºtig.
Tratatul de pace cu Ungaria,
semnat de România, alãturi de
Principalele Puteri Aliate ºi Asociate la
Trianon, a fost votat în cele douã camere
ale Parlamentului de la Bucureºti, în 17
ºi 26 august 1920, iar legea pentru
ratificare a fost promulgatã prin decret
regal la 30 august 1920, documentul
intrând în vigoare la 26 iulie 1921.
La 11-13 noiembrie 1920,
Parlamentul Ungariei a dezbãtut ºi a
votat legea pentru ratificarea Tratatului
de la Trianon.
De reþinut partea a doua a actului
(articolele 27-35) care defineºte
frontierele Ungariei cu statele vecine.
În principiu, acestea sunt actualele
frontiere ale Ungariei. Frontiera românoungarã este descrisã în secþiunea a
doua a articolului 27 (traseul actualei
frontiere între România ºi Ungaria).
De ce Trianonul?
Importanþa Trianonului pentru
România este, am putea spune în prima
fazã, doar una de jure, legiferând ºi
recunoscând la nivel internaþional ceea
ce românii din Transilvania ºi Banat au
hotãrât la 1 decembrie 1918 la Alba
Iulia, unirea cu þara mamã, România.
În schimb, privit în sens mai amplu,
Trianonul este o „confruntare ideologicã”
încã nestinsã pe fondul cãreia, într-un
mod paradoxal, importanþa se îndreaptã
spre contestatarii acestuia (Ungaria).
Pentru românii din Transilvania ºi
Banat, acest act nu putea decât sã
oficializeze o realitate de facto
desprinsã dintr-un proces istoric
etapizat, în care era continuitatea
milenarã de neam, limbã ºi cuget nu a
fost niciodatã altfel, indiferent de
statutul politic al acestor teritorii. În
schimb, pentru partea maghiarã,
tratatul prin care, „ciudat”, Ungaria
devenea o þarã independentã dupã
aproape cinci secole (1541-1920),
consfinþea pierderea Transilvaniei
precum ºi a altor teritorii (Croaþia ºi
Voivodina sau Slovacia).
Trauma resimþitã de cei pentru care
„Ungaria istoricã” sau boem intitulatã
„Ungaria Sfântului ªtefan” avea sã
rãmânã doar o amintire paºoptistã, un
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regret imperial ºi o construcþie
imaginarã, va fi atât în epocã cât ºi în
prezent cel mai sensibil nivel de
propagandã în rândul etnicilor maghiari.
Clamat ca o nedreptate istoricã ºi
ca momentul destrãmãrii „Ungariei
Mari”, actul semnat la 4 iunie 1920 la
Trianon conferã þãrii noastre, mãcar din
punct de vedere al acceptãrii de cãtre
„ceilalþi ai lumii”, dreptul oficial de a-ºi
ºterge cu prosopul alb al demnitãþii de
neam sudoarea ºi lacrimile unor altfel
de veacuri pentru românii de peste
Carpaþi.
Decizia de la Trianon a fost
reconfirmatã pe plan internaþional ºi de
Tratatul de la Paris (10 februarie 1947),
de Conferinþa de la Helsinki (1975) ºi
apoi de relaþiile internaþionale dupã
cãderea Cortinei de Fier (1989-1990).
De amintit faptul cã Sistemul
Versailles ºi Tratatele de Pace au creat
ºi anumite psihoze, cea mai evidentã fiind
cea REVIZIONISTÃ (nerecunoaºterea
graniþelor trasate în 1919-1920). Reper
ideologic de justificare în declanºarea
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
revizionismul (în cazul nostru în raport cu
Trianonul) s-a concretizat prin politica de
epurare a populaþiei româneºti din unele
zone, dupã intrarea trupelor maghiare în
Transilvania în baza Arbitrajului (Dictatului)
de la Viena din 30 august 1940.
În încheiere, la CENTENARUL
acestui moment istoric, considerãm cã
acþiunile comemorative ºi omagiale sunt
justificate ºi trebuie înþelese în cheia
jertfei tuturor celor care au fost implicaþi
de-a lungul timpului în procesul ce a
condus spre Marea Unire din 1918 ºi
spre acþiunile „marilor bãrbaþi ai
neamului ºi pãrinþi ai patriei”.
Bibliografie:
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„Afarã plouã mãrunt, picuri
storºi din ceaþã. Deschid Cartea ºi
citesc, mereu nou, cuvântul
Galileanului:
Veþi auzi de rãzboaie ºi veºti de
rãzboaie. Vedeþi sã nu vã
înspãimântaþi, cãci toate aceste
lucruri trebuie sã se întâmple. Un
neam se va scula împotriva altui neam
ºi o împãrãþie împotriva altei împãrãþii
ºi pe alocuri vor fi cutremure pe
pãmânt, foamete ºi boli. Dar toate
aceste lucruri nu vor fi decât
începutul durerilor. Atunci vã vor da
sã fiþi chinuiþi ºi vã vor omorî ºi veþi
fi urâþi de toþi (pãgânii) pentru numele
Meu…Cel ce biruieºte va fi astfel
îmbrãcat în veºminte albe ºi nu voi
ºterge deloc numele lui din Cartea
Vieþii ºi voi mãrturisi numele lui
înaintea Pãrintelui Meu ºi înaintea
îngerilor Lui… Fii, deci, credincios
pânã la moarte ºi-þi voi da cununa
vieþii.
Târziu, pecetluiesc Cartea cu un
sãrut smerit ºi privesc în pãcura nopþii
de afarã. Înþeleg cã noaptea care
stãruie încã va trece ºi lumina ce va
sã vinã va spãla pãcate ºi va tãmãdui
rãni deschise” – Pãrintele Dimitrie
Bejan
Rãni deschise din care izvorãsc
Bucuriile suferinþei unui preot român
devenit martir pentru cã ºi-a iubit neamul
ºi credinþa strãmoºeascã, pentru cã a
avut conºtiinþa obârºiei divine ºi a înþeles
cã menirea lui pe acest pãmânt este sã
slujeascã lui Hristos.
Trimis în calitate de preot militar pe
frontul de Rãsãrit cu misiunea sfântã de
a îngriji sufletele a 3-4 mii de soldaþi,
pãrintele Dimitrie avea atunci vârsta
de 32 de ani. A suferit peste ºapte ani
ca prizonier în lagãrele din Rusia ºi
Siberia, pânã în toamna anului 1948. Apoi,
fiind scãpat prin minune de
condamnarea la moarte pentru cã
susþinea cã Basarabia este pãmânt
românesc, a fost trimis în þarã ºi
condamnat la închisoare pe viaþã în

16

puºcãriile comuniste din România.
Eliberat de la Aiud în 1964, primeºte cu
multã greutate o micã parohie din satul
Ghindãoani-Neamþ, unde slujeºte ca
preot peste cinci ani, cu multã vocaþie ºi
suflet. Afluenþa tot mai mare de
credincioºi care îl cãutau peste tot,
invidia ºi ura diabolicã ateistã au fãcut
sã fie judecat pe plan local, pensionat ºi
trimis cu domiciliul forþat la casa
pãrinteascã din Hârlãu, în octombrie
1970. Aici a trãit în continuare frica ºi
umilinþa de la Aiud, timp de încã 20 de
ani, fiindu-i interzis sã slujeascã ca preot
la altar ºi sã se bucure de libertatea datã
de Dumnezeu fiecãrui om.
Pãrãsit de colegi, ocolit de preoþi,
cenzurat ºi urmãrit de autoritãþi, Pãrintele
Dimitrie nu a deznãdãjduit, nici nu s-a
întristat, ci a primit toate cu bucurie, ca
din mâna Domnului, asemenea lui Iov.
Pe 21 septembrie 1995, Pãrintele s-a
mutat din aceastã viaþã la cea veºnicã.
În anul 2010, la Editura Mãnãstirii
Sihãstria, avea sã aparã cartea
Bucuriile suferinþei. Viaþa unui preot
martir din grija doamnei Cornelia
Anichiþei, nepoata Pãrintelui care l-a
îngrijit ºi i-a fost alãturi în perioada
domiciliului forþat de la Hârlãu.
Întreaga viaþã a Pãrintelui Dimitrie
este o pildã pentru noi, un model de
urmat. N-aº scoate nici un cuvânt din
câte ne-a lãsat Pãrintele. Întrebat fiind
ce cuvinte testament ar dori sã lase
dupã moarte celor care îl iubesc,
pãrintele a rãspuns smerit, prin
cuvintele Sfântului Ioan Teologul astfel:
Sfântul Ioan Teologul la bãtrâneþile
sale atât le spunea ucenicilor lui:
Fiilor, iubiþi-vã unul pe altul, cãci
iubirea poate totul! Cu adevãrat,
Pãrintele Dimitrie a fost ºi este iubire.
Trimis sã slujeascã Domnului ºi
sã-ºi punã viaþa pentru aproapele în
rãzboiul cel mare, Pãrintele ºi-a gãsit
motivaþia în aceea cã Mântuitorul a spus:
Nimeni nu dãruieºte mai multã
dragoste, decât acela care-ºi sacrificã
viaþa pentru aproapele. ªi aceasta l-a

SAREA PÃMÂNTULUI

umplut de fericire cum el însuºi ne
mãrturiseºte: Sunt fericit cã am avut
aceastã experienþã. Muream de foame
ºi de frig, dar eram fericit. Zâmbeam.
Închideam ochii celor care mureau.
Eram ºi eu plin de pãduchi ºi ei mureau
de tifos ºi eu nu m-am îmbolnãvit.
Bucuriile suferinþei relevã
cititorului cã în faþa morþii omul Îl cautã
cu ardoare pe Dumnezeu, pe Hristos,
cautã Botezul, Spovedania ºi Euharistia.
În faþa morþii, de la cãpitan pânã la
ultimul soldat, omul se aºazã la picioarele
lui Hristos ºi cautã izbãvire.
Omenirea a trecut, de-a lungul
istoriei, prin rãzboaie, prin foamete,
ciume, cutremure, persecuþii, greutãþi de
tot felul. Pentru creºtini, de douã mii de
ani, arma cea mai puternicã a fost Sfânta
Împãrtãºanie. Pentru aceasta, înfruntau
orice pericol pentru cã Euharistia, Hristos
Însuºi, le dãdea putere sã treacã prin
moarte: Nu le da drumul în moarte
pânã nu trec pe la mine!
Iatã cum pregãtea Pãrintele
Dimitrie ostaºii creºtineºte înainte de a
merge pe front:
„În spatele frontului, în fiecare
duminicã, se fãcea Sfânta Liturghie sau
Sfânta Agheasmã, cu predicã ºi cu
împãrþire de anaforã ºi agheasmã ºi
broºuri religioase date nouã de Episcopia
Militarã. Eram dotaþi cu altar portabil, o
mãsuþã cu vasele de slujbã, antimis, vin,o
pâine soldãþeascã ºi cãrþi de stranã.
Cântãreþi erau destui, cãci aproape toþi
soldaþii ºtiau rânduiala slujbei. Îmi
pregãteam pentru multã vreme Sfintele
Taine aºa cum se fac la noi la Sfintele
Paºti. Aveam cutiuþe întregi cu Sfinte
pentru mare nevoie.
Odatã, la un Paºti, într-o zi am
împãrtãºit un regiment întreg în
Basarabia, într-un sat rãzãºesc. Erau
3600 de oameni. Toþi, cu colonelul în
frunte, pânã la ultimul soldat.
Împãrtãºania a durat cam cinci ore. Am
avut timp pentru toþi aceºti oameni. Pe
front, când era liniºte, le
duceam soldaþilor agheasmã ºi
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anaforã. Era foarte riscant! Le
primeau cu mare atenþie ºi
bucurie, cãci erau la un pas de moarte.
Era pregãtirea lor sã accepte moartea.
Asta de la general în jos.
Nu plecau pe front pânã nu erau
împãrtãºiþi. Asta am cerut colonelului: Nu
le da drumul în moarte pânã nu trec pe
la mine! ªi a fost un creºtin bun
colonelul ºi a spus: Pãrinte, ai
jumãtate de zi. Faci ce vrei cu ei!
Dar nici unul nu rãmânea neîmpãrtãºit.
Întrebat ce anume l-a impresionat cel mai mult pe front, Pãrintele
Dimitrie Bejan a rãspuns: „Rãniþii ºi
oamenii din spatele frontului care
cereau sã-i botez. Veneau la
comandantul regimentului sau al
diviziei ºi întrebau dacã este preot
pravoslavnic. De multe ori au apãrut
ºi niºte preoþi catolici, dar i-au refuzat.
Eu, sigur, spuneam cã sunt preot.
Purtam ºi atunci barbã. Eram cum
este un preot, dar aveam ºi uniformã
kaki militarã. Mã primeau ruºii cu
mare dragoste, dar se uitau la mine
ca la o arãtare strãinã. Ei nu mai
vãzuserã preot. Erau curioºi ºi dãdeau roatã
în jurul meu ºi se uitau în pãrþi sã vadã
cum aratã un preot ortodox. Mã ºi jenam
de ei. Dupã ce-i botezam, îi spovedeam ºi
îi împãrtãºeam. …Nu erau rãi. Erau
sãlbãticiþi cã nu aveau preoþi deloc”.
Pãrintele Dimitrie Bejan este un mare
erou al vieþii noastre creºtine ºi naþionale
care a dus apostolatul pânã în inima
Siberiei. Acolo a fãcut el cunoscutã
Ortodoxia noastrã, menþinând viaþa
spiritualã a tuturor celor din lagãr, ortodocºi
„ºi catolici. (pãrintele Iustin Pârvu)
Întemniþat timp de 24 de ani la
Astrahan, Oranki, Kiev, Sverdlovsk,
Karaganda, Arhanghelski, Jilava,
Vãcãreºti, Aiud, Canal, Minele Cavnic,
Rãchitoasa, pãrintele a fost un stâlp al
Ortodoxiei, un vulcan de credinþã, un
munte de caracter, un exemplu pentru noi
toþi prin modestia, simplitatea ºi dragostea
lui faþã de oameni, dar ºi pentru felul în
care a înþeles sensul adânc al suferinþei:
Dacã eºti în suferinþã, sã accepþi
suferinþa ca mântuitoare, fiind
rânduitã de Hristos. În felul acesta,
suferinþa este uºor de acceptat ºi chiar
simplã ºi-þi aduce bucurie… Treci
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foarte uºor prin prigoane atunci când
crezi în Dumnezeu. Eu nu am putut sã
mã îndoiesc vreodatã de prezenþa lui
Dumnezeu. La Jilava mã bãteau
pentru cã predicam în fiecare zi vieþile
sfinþilor. Mulþumesc lui Dumnezeu cã
am iertat pe toþi din suflet. Trebuie sã
accepþi suferinþa. Dacã nu o accepþi

ºi murmuri, te împotriveºti lui Hristos
ºi este inutilã suferinþa”.
Câmpul de luptã a produs eroul,
închisorile comuniste au produs martirii
dreptei credinþe. Pãrintele Dimitrie
Bejan, erou ºi martir deopotrivã, a salvat
mii de vieþi luptând cu cea mai nobilã ºi
mai puternicã armã din câte existã pe
pãmânt, Euharistia!
Numai cine ºi-a însuºit armele
duhovniceºti poate sã ducã adevãrata
luptã, cea spiritualã, iar starea mâniei
netulburate asupra lucrãrii celui rãu nu
o poate înþelege cu adevãrat decât
acela care i-a experiat loviturile teribile.
În închisorile comuniste s-a dus un
rãzboi mai mare decât cele douã rãzboaie
mondiale la un loc: martirajul îndelungat, o
torturã pentru Hristos care putea dura zece
sau douãzeci de ani, miza în acest rãzboi
duhovnicesc fiind sufletul omului, chipul lui
Dumnezeu în om, pe când în rãzboiul
lumesc, miza este una trecãtoare, de
facturã materialã, politicã etc. Martirul
trebuie sã-l iubeascã pe cãlãu, sã-l ierte
pe cel care l-a torturat ºi sã se roage pentru
el, altfel, oricât ar fi pãtimit, Dumnezeu
nu-l poate primi în rândul sfinþilor.
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O astfel de viaþã duhovniceascã
care fãcea sã izvorascã iubirea ºi iertarea
din adâncul rãnilor deschise s-a petrecut
în închisorile comuniste din România.
Închisoarea de la Târgu Ocna este,
poate, cel mai elocvent exemplu în acest
sens, deoarece s-a vorbit despre
fenomenul Târgu Ocna ca lucrare
divinã de restaurare a omului, în plin
iad comunist, un loc de îndumnezeire
a omului prin credinþã ºi prin iubire.
Setea de culturã ºi mai ales
setea dupã Hristos a caracterizat
viaþa deþinuþilor de aici. În
penitenciar a fost introdus un
exemplar din Noul Testament care
a circulat în foi volante. S-au învãþat
texte sfinte pe de rost. Erau tineri
care ºtiau pe dinafarã aproape tot
Noul Testament, de asemenea
rugãciuni, acatiste, paraclise etc.
La Târgu Ocna s-a practicat
„rugãciunea inimii”. Valeriu
Gafencu ºi Ion Ianolide au adus
experienþa duhovniceascã a
Aiudului, iar cei arestaþi dupã 1948,
pe cea isihastã a Rugului Aprins de
la Mãnãstirea Antim. Cu binecuvântarea
preoþilor, s-a chemat ºi aici, zi ºi noapte,
numele de putere al Domnului nostru
Iisus Hristos.
Pãrinþii Gherasim Iscu, Viorel Todea,
Sinesie Iojã ºi alþii i-au asistat pe toþi, prin
tot felul de slujbe ºi mai ales prin Taina
Spovedaniei, aceastã sfântã „terapie”.
Mai mult decât atât: în închisoare, deþinuþii
s-au putut împãrtãºi cu Sfântul Trup ºi
Sânge al Domnului, aduse aici prin oameni
ai lui Dumnezeu. Majoritatea celor care
au murit au fost cuminecaþi.
La Târgu Ocna s-a dovedit cã
oamenii pot devinã sfinþi. (Eugen
Dimitriu în ,,Studentul Valeriu Gafencu.
Sfântul închisorilor din România,,
Editura Napoca Star, Cluj, pag. 113)
Rolul preoþilor, al marilor duhovnici
a fost fundamental atât pe front, cât, mai
ales, în lagãre ºi închisori, pentru cã ei Îl
aduceau pe Hristos în viaþa participanþilor la nemurire, iar Hristos este
Biruitorul morþii ºi Împãratul Vieþii,
singura armã de care are nevoie omul
în toate luptele sale.

V.M.
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Autorul acestui adevãrat tratat
asupra viselor este în prezent
coordonator de doctorat la Facultatea
de Litere a Universitãþii ,,Transilvania”
din Braºov, cartea sa obþinând în anul
2014 Premiul Academiei Române.
Lucrarea face parte dintre acelea care,
odatã cititã, îþi rãmâne pentru totdeauna
în suflet, datoritã, mai ales, abordãrii
curajoase a unei problematici actuale
complexe, teologia visului. În acest
sens, titlurile celor trei capitole rãmân
sugestive: ,,Visul ºi dialogul omului cu
Dumnezeu”, ,,Sacru ºi diabolic în vis”
ºi ,,Onirologie creºtinã”. Dupã cum
subliniazã ºi preotul Ioan Bizãu în
Prefaþã, subiectul este tratat
interdisciplinar, ,,din perspectiva istoriei
religiei, a filozofiei literaturii, a istoriei
mentalitãþilor, medicinii sau psihologiei.”
În plus, Pãrintele Profesor Ovidiu
Moceanu foloseºte pentru demersul
sãu academic o bogatã bibliografie
(peste 120 de lucrãri), raportându-se în
primul rând la acel fond al spiritualitãþii
creºtine reprezentat de lucrãrile Sfinþilor
Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti. Din
aceastã sintezã, privitoare la lumea
viselor ºi a interpretãrii lor, nu puteau
lipsi nici incursiunile în zona obscurã a
fenomenelor paranormale (magia,
vrãjitoria, zodiacul, horoscopul) sau a
superstiþiilor populare.
În primul capitol, Visul ºi dialogul
omului cu Dumnezeu, firul roºu al
expunerii îl reprezintã definiþia visului
ca expresie a nostalgiei omului dupã
acea vorbire directã cu Dumnezeu
întâlnitã la începutul Creaþiei, în Rai.
Modelul ideal de comunicare
paradisiacã n-a mai fost posibil datoritã
diferitelor nelegiuiri (neascultarea ºi
trufia) ce au dus, în cele din urmã, la
crima lui Cain (Facere 4, 8). Apare,
astfel, o multitudine de vedenii ºi
descoperiri în vis, prezente în textele
sfinte, precum Scriptura sau scrierile
patristice. Primul vis din Biblie
(Facere 15, 1-11) vine, de data aceasta,
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într-un moment de cotiturã în existenþa
unui popor. Prin el, Dumnezeu îi cere
lui Avraam sacrificarea propriului fiu,
Isaac, pentru a-i testa credinþa. În urma
acestui episod oniric, o nouã seminþie
aleasã se naºte, neamul lui Moise numit
de cãtre Pãrintele Moceanu ,,popor
nãscut din vis.” (p. 17) De acum încolo
vor fi numeroase vise sub formã de
vedenii sau nãluciri, atât în Vechiul, cât

ºi în Noul Testament, iar printre cei care
s-au ocupat în principal cu inventarierea
acestora, sunt enumeraþi mari istorici
ai religiei ca Jacques Le Goff, Eugene
Ehrlich, André Caquot sau chiar Mircea
Eliade. (p. 19)
Mergând pe firul istoriei, acelaºi
autor al cãrþii observã cã, în Antichitatea
târzie (sec. III-IX), visele vor fi la mare
cinste în mediile religioase greceºti ºi
asiro-babiloniene. Cei care prin vis
preluau mesajul divin erau numiþi
„vãzãtori”, alegerea lor de cãtre
mnezeu fiind una justificatã doar în
împrejurãri deosebite. În mod obiºnuit,
odatã cu venirea lui Hristos în lume,
omul nu ar mai avea neapãrat nevoie
de vise pentru a intra în dialog cu
Dumnezeu, ,,preocuparea principalã
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rãmânând urcuºul duhovnicesc spre
desãvârºire, împlinitã în Împãrãþia
Cerurilor.” (p. 29) O serie de Pãrinþi ai
Bisericii vorbesc despre aceastã
,,iconomie a Întrupãrii”, autorul citând
din Sfinþii Simeon Noul Teolog (+1022),
Simeon Metafrastul (+987), precum ºi
din Calist ºi Ignatie Xanthopol (Filocalia
vol. 8). Atenþia acestor ,,comentatori
creºtini ai viselor” (p. 31) îºi va gãsi de
acum încolo un alt centru, sufletul ºi grija
pentru el.
Cât de mult îºi pot pune însã
amprenta visele pe învãþãtura de
credinþã a Bisericii? Cum putem
verifica autenticitatea viselor, datã fiind
apariþia nenumãraþilor falºi profeþi?
Acestea sunt principalele ipoteze de la
care porneºte Pãrintele Ovidiu
Moceanu în cel de al doilea capitol al
cãrþii sale, intitulat Sacru ºi diabolic
în vis. Încã din perioada noutestamentarã, Sfântul Apostol Pavel
atrãgea atenþia cã nu toate visele sunt
de la Dumnezeu, prin urmare nu toate
sunt adevãrate. Teama de erezii, care
nu s-a risipit nici pânã astãzi, a fãcut
ca atitudinea oficialã a Bisericii sã fie
una de suspiciune faþã de vise ºi
vedenii. Autorul semnaleazã existenþa
unei întregi literaturi patristice (Pateric,
Limonariu, Vieþi de sfinþi, Pidalionul)
ce descrie primejdiile viselor
amãgitoare venite prin lucrarea
diavolului. Urmând unei analize a
acestor texte (Sfântul Ioan Scãrarul ºi
Nicodim Aghioritul, Evagrie Ponticul,
Pãrintele Cleopa Ilie º.a.), pot fi stabilite
o serie de criterii ale deosebirii viselor
sacre de cele diabolice: visele autentice
sunt insuflate de Dumnezeu, dau
naºtere unui echilibru moral ºi sunt
în deplinã concordanþã cu
învãþãtura Bisericii, pe când visele
diabolice (nãlucirile) nasc mândria
ºi slava deºartã.
Teologia viselor cunoaºte, în
accepþiunea autorului cãrþii,
douã niveluri de interpretare
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principale: unul academic,
rafinat, ºi celãlalt, ,,popular”, cu
referire la intervenþia salutarã a unor
sfinþi în viaþa omului. Visele ºi viziunile
Sfinþilor Împãraþi Constantin cel Mare
ºi Teodosie (+337 d. Hr.) precum ºi
cele ale Sfântului Apostol Pavel sau
Fericitul Augustin, care au stat la
originea convertirii unor imperii sau
persoane, fac parte din prima categorie
a oniricului. Ce se întâmplã însã în
mentalul omului de rând, vis-a-vis de
interpretarea viselor? Ideea cã visul
permite accesul la o lume ,,de dincolo”
rãmâne prezentã, însã consecinþele
interpretãrii greºite a acestuia pot fi
uneori tragice (fenomene de tip sectar
ca acelea de la Maglavit, Pucioasa sau
Vladimireºti). Doar o interpretare
creºtinã a viselor poate gãsi adevãratele
soluþii pentru evitarea acestor
adevãrate devieri mistice.
Învãþãtura apostolicã pare sã
despartã în mod ireconciliabil sacrul de
diabolic în lumea viselor ºi sã
sistematizeze, în lucrãri de o mare
profunzime dogmaticã, ceea ce se va
numi Onirologia1creºtinã. Acest titlu
îl preferã profesorul Ovidiu Moceanu
pentru ultimul capitol al lucrãrii sale.
Încã de la începuturile ei, ,,Biserica a
fost nevoitã sã gãseascã rãspunsuri la
nenumãratele probleme ce frãmântau
minþile creºtinilor, în condiþiile în care
se afirmau tot mai multe erezii.” (p. 62),
primul caz notabil fiind cel al lui Simon
Magul. Acesta, vrãjitor vestit din
Samaria, se considera, în urma
vedeniilor pe care le avusese, ,,întâiul
Dumnezeu”, uimindu-i pe toþi cu faptele
sale. Renumele sãu de ,,prim mare
osândit al creºtinismului” (p. 62) i se
trage de la îndrãzneala diabolicã de a
încerca sã cumpere de la apostoli harul
Duhului Sfânt. Începând cu acest
moment, mare parte a literaturii
patristice ºi postpatristice va urmãri
tocmai combaterea tuturor ereziilor ce
au avut drept punct de plecare
interpretarea eronatã a unor vise ºi
vedenii.
Astfel, în tratatul sãu Despre
suflet, Tertulian (150-220 d.Hr.)
,,formuleazã pentru prima datã doctrina
creºtinã despre vise. (p. 67) ,,Visele

sunt, spune el, apariþii accidentale în
somn, miºcãri ale sufletului ce þin de
natura divinã ºi nemuritoare a omului.”2
Visul defineºte condiþia umanã, deci nu
poate exista viaþã fãrã el. Vor urma ºi
alte lucrãri de rãsunet pentru
spiritualitatea creºtinã, enumerate de
cãtre autorul nostru: Împotriva
valentinienilor - Tertulian, Împotriva
ereziilor - Irineu de Lyon (+202 d.Hr.),
Istoria bisericeascã - Eusebiu de
Cezareea (275-339 d.Hr.) sau Capete
despre deosebirea patimilor ºi a
gândurilor - Evagrie Ponticul (+399
d.Hr.) º.a.
Unul dintre subiectele aparte ale
onirologiei creºtine îl constituie extazul,
acea cale extraordinarã de a-L
cunoaºte pe Dumnezeu atunci când
mintea se gãseºte în afara sinelui, cãci
Dumnezeu Se aflã mai presus de
puterea de înþelegere a ei. În acest
sens, avem foarte multe exemple
(,,rãpirea în Duh” a Sfântului Apostol
Pavel, sfârºitul martiric al Sfântului
Arhidiacon ªtefan ºi al multor mucenici
º.a.), tâlcuite cu precãdere în mediul
monastic de cãtre Sfântul Simeon Noul
Teolog, Nichita Stithatul, Sfântul
Simeon Metafrastul sau Sfântul Isaac
Sirul. În spaþiul românesc, ca referinþã
avem lucrarea Despre vise ºi vedenii
aparþinând marelui duhovnic Ilie
Cleopa. Îmbogãþind învãþãturile
predecesorilor sãi despre starea de
extaz, Pãrintele apreciazã cã aceasta
este foarte rar întâlnitã, puþini primind
aceastã tainã, datoritã înãlþimii
duhovniceºti la care se aflã. Aceasta
este de fapt ºi concluzia lucrãrii noastre,
anume cã visul în general este o
miºcare a sufletului, de aceea trebuie
pusã în slujba mântuirii credinciosului.
O carte pãtrunzãtoare! Lecturã
plãcutã!

Preot Daniel NICHITA
ONIROLOGÍE (< fr. onirologie) s.
f. studiu ºtiinþific al mecanismului ºi
conþinutului viselor.
2
T ERTULIAN, Despre suflet, apud Ovidiu
Moceanu, Visul ºi Împãrãþia- Elemente de
teologie a visului, Editura Egumeniþa,
Galaþi, p.67.
1
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Trebuie sã cercetãm cum
întipãresc dracii nãlucirile cele din
somn în mintea noastrã ºi-i dau o
anumitã formã. Una ca aceasta
obiºnuieºte sã se întâmple minþii,
fie privind prin ochi, fie auzind prin
auz, fie printr-o simþire oarecare,
sau fie prin amintire, care
întipãreºte în minte, miºcându-le,
cele ce le-a agonisit prin
mijlocirea trupului. Deci dracii, mi
se pare, rãscolind amintirea o
întipãresc în cuget. Cãci organele
trupului stau în nelucrare, þinute
de somn. Dar iarãºi, trebuie sã
cercetãm
cum
rãscolesc
amintirea? Sau poate prin patimi?
Aºa trebuie sã fie, deoarece cei
curaþi ºi nepãtimaºi nu mai pãþesc
una ca aceasta. Este însã ºi o
miºcare simplã a amintirii, stârnitã
de noi sau de sfintele Puteri. Prin
ea vorbim ºi petrecem cu Sfinþii.
Sã fim însã cu atenþie. Cãci
chipurile pe care sufletul
împreunã cu trupul le primeºte
întru sine, amintirea le miºcã fãrã
sã se mai ajute de trup. Aceasta
se vede din faptul cã adesea
pãtimim una ca aceasta ºi în
somn, când trupul se odihneºte.
(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 76)
Visurile de cele mai multe ori nu
sunt nimic altceva decât chipuri
ale gândurilor, sau, precum am
zis, batjocuri ale dracilor. Chiar
dacã ni s-ar trimite vreodatã de
cãtre bunãtatea lui Dumnezeu
vreo vedere ºi n-am primi-o, nu
s-ar supãra pentru aceasta
preadoritul Domn Iisus pe noi.
Cãci ºtie cã facem aceasta pentru
vicleºugurile dracilor. Desigur,
deosebirea arãtatã mai înainte
este precisã. Dar se întâmplã cã
sufletul, întinându-se pe nesimþite,
din pricinã cã, furat de vreun gând
(lucru de care cred cã nimeni nu
e cruþat), nu mai poate distinge
precis ºi crede celor care nu sunt
bune, ca ºi cum ar fi bune.
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 430)
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Preot Lucian Dumitru VARTOLOMEI

„Mântuirea celui ce duce viaþã de
familie stã în virtuþile de familist.”
(Sfântul Teofan Zãvorâtul)
Familia este pusã în zilele noastre
sub semnul întrebãrii. În condiþiile în care
minciuna este prezentatã drept adevãr,
iar absurdul devine normal, e firesc sã
nu se mai vadã în familie ceva normal.
Familia este un dar al lui Dumnezeu. Din
acest motiv, ea nu trebuie schimbatã sau
desfiinþatã. Familia nu este doar dãruitã
de Dumnezeu, ci ºi susþinutã de El. Orice
încercare de redefinire a familiei
echivaleazã cu redefinirea actului creator
a lui Dumnezeu. Astfel, omul ajunge sã
nu mai þinã seama de planul lui
Dumnezeu ºi încearcã sã devinã el însuºi
Dumnezeu prin propriile puteri.
Biserica Ortodoxã nu ºi-a schimbat
ºi nu îºi va schimba vreodatã viziunea
asupra familiei. Dupã învãþãtura Sfintei
noastre Biserici, familia este un
aºezãmânt dumnezeiesc ºi temelia vieþii
de obºte. Ea se întemeiazã prin cãsãtorie,
adicã prin legãtura dintre bãrbat ºi femeie,
binecuvântatã de Dumnezeu în faþa
Sfântului Altar. Rolul ei este acela de a
susþine ºi afirma valorile familiei ºi a întãri
poziþia acesteia în societate. Cãci familia
este parte a întregului, trup din trupul
Bisericii. Familia reprezintã un adevãrat
izvor de viaþã.
Familia este singura care înnoieºte
permanent lumea, aducând cu sine copiii
care, mai apoi, vor deveni cei ce vor
întemeia la rândul lor alte familii.
Aºadar, familia conferã prin
structura sa unitate întregii societãþi,
dovadã faptul cã Însuºi Dumnezeu-Fiul
S-a nãscut din femeie ºi a intrat în istorie
ca un copil, crescut într-o familie.
Cununia celor doi tineri (bãrbat ºi
femeie) este binecuvântatã de Bisericã
în calitatea ei de icoanã a iubirii dintre
Iisus Hristos ºi Bisericã, dintre Dumnezeu
ºi umanitate, purtând în ea taina mântuirii
ºi a vieþii veºnice. De aceea, familia
niciodatã nu va putea fi redusã la aspectul
biologic, juridic, psihologic, social sau
cultural, fiindcã ea este mai mult decât
toate acestea laolaltã ºi le transcende,
pentru cã are vocaþia de a fi în lume
icoana iubirii divine veºnice.

Cea dintâi familie s-a întemeiat în rai,
având ca preot ºi martor pe Însuºi
Dumnezeu. „ªi a fãcut Dumnezeu pe om,
dupã chipul Sãu; dupã chipul Lui
Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat ºi
femeie. ªi Dumnezeu i-a binecuvântat,
zicând: creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi
pãmântul” (Facere 1, 27-28).
Însuºirile familiei creºtine sunt:
unitatea ºi egalitatea între cei doi;
dragostea ºi buna învoire dintre soþi;
curãþia; sfinþenia, care trebuie sã
sãlãºluiascã în fiecare familie, pentru cã
Taina Cununiei mare este, dupã cum ne
relateazã ºi Sf. Apostol Pavel în Epistola
cãtre Efeseni: „Taina aceasta mare este;
iar eu zic în Hristos ºi în Bisericã” (Efeseni
5:32); ºi trãinicia cãsãtoriei, adicã ca cei
doi sã se pãstreze împreunã curat ºi
cuviincios pentru întreaga lor viaþã: „Dar
de la începutul fãpturii, bãrbat ºi femeie
i-a fãcut Dumnezeu. De aceea va lãsa
omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va
lipi de femeia sa. ªi vor fi amândoi un trup;
aºa cã nu mai sunt doi, ci un trup. Deci
ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul sã
nu mai despartã” (Marcu 10, 6-9). Prin
unirea Tainei, cele douã pãrþi devin
indisolubile ºi convergente. Prin asimilare
ºi reciprocitate, regula Bisericii devine
regula bisericii de acasã, iar împlinirea ei
face vie ºi lucrãtoare Evanghelia în
Bisericã ºi în lume.
Familia creºtinã este binecuvântare
ºi icoanã a iubirii lui Dumnezeu pentru
umanitate, un spaþiu sacru al lucrãrii harului
Preasfintei Treimi orientat spre viaþã ºi
iubire eternã. În familie, relaþia pãrinþi-copii
se înþelege mai ales din perspectiva relaþiei
omului cu Dumnezeu. Copiii nu se nasc
doar pentru o viaþã terestrã, ci se nasc ºi
ca sã poatã deveni, prin Botez, fii ai lui
Dumnezeu dupã har (cf. Ioan 1, 12-13) ºi
sã dobândeascã viaþa veºnicã din
Împãrãþia Preasfintei Treimi. De aceea,
creºterea copiilor trebuie realizatã cu iubire
pãrinteascã ºi responsabilitate deplinã, prin
rugãciune ºi educaþie pentru fapte bune.
Cu ajutorul pãrinþilor ºi al celorlalþi membri
ai familiei, copilul îºi formeazã prima
imagine despre lume ºi societate, învaþã
credinþa în Dumnezeu ºi cultivã dragostea
ºi respectul faþã de semeni.

Dar familia nu este numai sâmburele
din care creºte obºtea (societatea)
omeneascã, ci ea este ºi cel dintâi
aºezãmânt de creºtere moralã a omului,
neapãrat necesar pentru bunãstarea
societãþii. Familia este rãsadniþa de virtuþi
ºi izvor de întãrire moralã. În sânul ei îºi
primeºte copilul primele îndrumãri de viaþã
care îi rãmân întipãrite în suflet pentru
totdeauna. Cãci, dacã temelia bunei
creºteri a copilului este dragostea ºi
înþelegerea firii sale, lucrul acesta se face
mai întâi ºi cel mai bine în familie. Numai
pãrinþii au dragoste faþã de copiii lor în
mãsura cea mai mare ºi numai ei au prilej
potrivit ºi îndelungat sã înþeleagã deplin
firea fiecãrui copil al lor.
Pentru a-ºi putea îndeplini cum se
cuvine lucrarea ei de a creºte oameni cinstiþi
în orice privinþã, familia creºtinã trebuie sã
se cãlãuzeascã dupã îndrumãrile morale
sãnãtoase care se gãsesc în învãþãtura
sfintei noastre Biserici Ortodoxe,
pãstrãtoarea adevãrurilor veºnice.
În orice împrejurare, soþii sunt datori
sã se lege cât mai strâns unul de altul,
sã-ºi împlineascã lipsurile, sã-ºi
desãvârºeascã însuºirile ºi darurile ºi sã
lucreze împreunã pentru propãºirea
moralã a fiecãruia ºi pentru buna educaþie
a copiilor lor, având drept cãlãuzã
poruncile creºtine.
În felul acesta, viaþa creºtinã de
familie va fi curatã ºi sãnãtoasã, va fi
ºcoalã de virtuþi, roditoare de bine
pãmântesc ºi ceresc. Familia este alcãtuitã
din pãrinþi ºi copii. Pãrinþii au datorii faþã
de copii, iar copiii faþã de pãrinþi.
Pe lângã pãrinþi ºi copii, familia mai
cuprinde ºi pe celelalte rude, oricât de
depãrtate. De aceea, toate rudele trebuie
sã se iubeascã, sã se respecte ºi sã se
ajute, iar felul acesta de viaþã trebuie sã
pãtrundã în toatã societatea omeneascã,
adicã în marea familie a neamului
omenesc. În aceastã mare familie a
omenirii care, dupã învãþãtura creºtinã,
are ca Tatã pe Dumnezeu, toþi oamenii
sunt fraþi între ei, prin Hristos.
Între Familia creºtinã ºi Bisericã
existã o legãturã indisolubilã, de susþinere
(continuare în p. 23)
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Sfaturile primite de tânãrul ucenic
Antonie de la duhovnicul sãu, pãrintele
Atanasie, de la M-rea Cãldãruºani, sunt
perfect valabile ºi pentru noi, de aceea,
voi continua ºi de aceastã datã cu ele,
spre folosul nostru duhovnicesc.
„Una ºtim, cã drumurile noastre drumul cãlugãrilor ºi drumul mirenilor merg paralel ºi amândouã au acelaºi
scop: „Mântuirea” (...) ºi la capãtul lor,
la destinaþie, acolo în ceruri, amândouã
se contopesc în Dumnezeire.” (p. 114)
„Ascultã dar ºi acest cuvânt al
meu: nu poate fi cineva adevãrat
creºtin, dacã nu e ºi prigonit, cãci
soarta copiilor lui Dumnezeu aici pe
pãmânt este sã sufere iubind:
suferinþa pentru acum ºi slava pentru
veºnicie. În drumul Crucii, care este
îngust ºi plin de spini, iubirea e lumina,
smerenia e ghidul, iar toate celelalte
vin în urma acestora.
Puterea sufletului creºtin vine
din dorinþa de Cruce ºi fuga de
plãcere, cãci sfânta lui podoabã e
durerea, el bine ºtiind cã numai prin
durerea Crucii se ajunge la înviere
ºi numai cel ce calcã pe spinii
suferinþelor va ajunge la trandafirii
Edenului.
Fiule, iubirea adevãratã, sfântã,
se aratã prin jertfã. Acestea sunt
chemãri la Dumnezeu, iar rãsplata
jertfirii este viaþa veºnicã.” (p. 114)
„Aºa cã, fiule Antonie, cine nu ºtie
a suferi, nu ºtie a iubi.” (p. 115)
La rândul sãu, conºtient cã
ostenelile noastre trebuie sã graviteze
spre cele Dumnezeieºti, pe când trãia
în lume, învãþa pe alþii:
„Credinþa noastrã sã fie foc
mistuitor, iubire deplinã ºi
rugãciune necurmatã.
Aºadar, ni se cere sã avem o
credinþã tare, mai cu seamã în acest
secol bântuit de materialism ºi
patimi, pentru cã lumina credinþei
biruie întunericul confuziilor,
decepþiilor ºi al contradicþiilor.
E de mare nevoie ºi de mult folos
sã înrãdãcinãm adânc credinþa în
fiinþa noastrã, ca sã se resimtã faþã
de contradicþiile necredincioºilor,
ale ereticilor ºi ale limbuþilor de
ocazie.” (p. 158)
„Luaþi seama cã ceea ce se

întâmplã în zilele noastre sunt semne
vãdite ale sfârºitului. Pãcatul, sub
toate formele, îºi face loc tot mai mult
în viaþa oamenilor. Consumul exagerat
de alcool, tutunul, scandalurile,
petrecerile de noapte, infidelitatea în
cãsnicie, corupþia ºi alte multe de soiul
acesta slãbesc moralul, înjosesc
demnitatea ºi ºubrezesc sãnãtatea
trupeascã ºi sufleteascã a omului.
Vedem cum, sub privirile noastre, viaþa
creºtineascã ºi principiile de
moralã socialã sunt nesocotite ºi
cãlcate în picioare.
Prigoana ce s-a abãtut asupra
Bisericii, necredinþa ºi nepãsarea
faþã de obligaþiile sufleteºti vãdesc
fãrã ocoliºuri cã Antihristul a fost lãsat
liber sã se dezlãnþuiascã ºi el e
pornit cu furie sã distrugã ºi sã
piardã. Faþã de acestea, fraþii mei, sã
nu ne descurajãm, cã Dumnezeu
vede toate ºi e lângã noi ºi ne ajutã sã
ieºim cu bine din toate cursele
vicleanului.
Sã ascultãm deci de Sfânta Sa
Bisericã ºi cu gândul neîncetat sã
ne rugãm, cã Dumnezeu aude mai
bine rugãciunea mentalã a inimii
decât glasul puternic al gurii. Iar
adunarea gândurilor noastre o face
rugãciunea scurtã: „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul”. „Dumnezeul meu, scãparea mea,
Puterea Sufletului meu, ajutã-mã sã
nu cad!” (p. 189)
„Sã ne îndreptãm nãdejdea ºi
spre Nãscãtoarea de Dumnezeu, cã
mari daruri are asupra Sa, fiind Maica
Dumnezeului nostru. ªi dupã cum bine
ºtiþi, Preasfânta Fecioarã pe
Dumnezeu L-a fãcut Fiu al omului,
iar pe oameni, fii ai lui Dumnezeu.
Ea, fiind hotarul dintre firea ziditã
ºi cea neziditã, este Pãzitoarea
comorii tuturor strãlucirilor dumnezeieºti. ªi fiind Maica Milostivirii,
împarte tuturor celor ce au credinþã
din strãlucirile suprafireºti ale darurilor
dumnezeieºti.
Învãþaþi vã rog pe copiii
dumneavoastrã sã se roage, sã aibã
nãdejde nestrãmutatã la Dumnezeul îndurãrilor, sã fie ascultãtori ºi
milostivi cu cei în suferinþã. (....)
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Copiii, fiind daruri de la Dumnezeu,
datori sunteþi, dragii mei, sã-i creºteþi
în climatul cinstei, dreptãþii ºi iubirii,
cãci în vatra familialã se cultivã cele
mai alese simþiri. De aceea este de
mare trebuinþã ºi de cel mai mare
folos sã ne îndreptãm cugetul ºi toate
aspiraþiile spre Domnul ºi Mântuitorul Iisus Hristos, singurul Învãþãtor
Care a gãsit ºi ne-a oferit cheia
sanctuarului nostru psihologic, mai cu
seamã acum, când vedem cu ochii
noºtri cum toatã lumea se aflã într-o
amarnicã frãmântare, dibuind
dezorientatã ºi sorbind pânã la
fund din paharul decepþiilor
inerente firii omeneºti.
În toate vremurile, spiritul
neamului omenesc a însetat dupã
lumina de obârºie cereascã. Dar
astãzi, câþi mai cautã ºi înseteazã
dupã o astfel de luminã?! Deci,
atenþie, fraþilor, sã nu slãbeascã
cugetul nostru în faþa duºmanului,
cã de nu ne va fi dat nouã sã
câºtigãm biruinþa în viaþa aceasta,
sã ne gãseascã Domnul pe baricade
la venirea Lui ºi cu mâna Sa cea
Atotputernicã ne va ajuta sã ieºim
biruitori ºi ne va încununa cu cununa
cea neveºtejitã a bucuriilor Raiului
Ceresc.
Luaþi seama dar la voi ºi la
copilaºii voºtri ºi Dumnezeul
milostivirii sã vã dea sãnãtate,
înþelepciune, rãbdare ºi mântuire
sufletelor voastre. Nu încetaþi a da
mulþumire lui Dumnezeu pentru
toate, cã zilele trec ºi acum este
vremea cea de pe urmã. Fiþi dar treji
ºi gândul ºi inima sus la Domnul”.
(pp. 190-191)
„Adevãrata bogãþie a vieþii este
dragostea, iar adevãrata sãrãcie
este egoismul. Dragostea este
nostalgia dupã Împãrãþia lui
Dumnezeu, dupã cum a zis un scriitor
bisericesc ºi cel ce iubeºte pe
Dumnezeu trebuie sã trãiascã în
lumea aceasta ca ºi cum n-ar trãi, cãci
neagonisirea este climatul Evangheliei
lui Hristos. Iar punga cu bani bareazã
drumul Crucii. Punga cu bani e însãºi
identitatea corupþiei ºi iatã de ce se zice
cã bogatul este cel mai sãrac,
pentru cã nu este stãpân nici
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pe sine, fiind rob sub
stãpânirea banului. Cel ce
voieºte sã meargã neabãtut
pe calea mântuirii trebuie sã aibã un
ideal ºi o suferinþã, sã nu iubeascã
punga cu bani, ci sã iubeascã pe
semenii sãi. Adevãrata iubire nu este
o patimã deºartã ºi trecãtoare, ci este un
sentiment divin care porneºte de la suflet
ºi merge la suflet. Noi trebuie sã fim buni,
iubitori ºi binefãcãtori pentru toate
durerile omeneºti ce ni se vor prezenta.
(...) O iubire gingaºã ºi credincioasã îþi
mângâie sufletul.
Cât de mare bine este când poþi gãsi
o inimã cãreia sã-i încredinþezi în liniºte
toate tainele tale, care sã fie îngãduitoare,
care sã-þi aline grijile cu o vorbã plãcutã ºi
al cãrei sfat sã te lãmureascã, a cãrei
veselie sã-þi împrãºtie mâhnirea ºi chiar a
cãrei vedere, numai, sã-þi facã bucurie!
A-þi împodobi purtarea cu blândeþea
faþã de semeni e mult, cã de aici se vede
cine poate uni iubirea de frumos cu
iubirea de om.
Purtarea frumoasã, politeþea,
modestia sunt calitãþi care trebuie
cultivate, fãrã ca acestea sã fie în dauna
cinstei, sinceritãþii ºi iubirii de adevãr.”
(p. 223-224)
„ªi tãcerea e o virtute, e cea mai
înaltã înþelepciune a omului. Nimic
altceva nu-l învaþã pe om arta tãcerii
ca suferinþele. De aceea se zice cã
tãcerea e ca mierea, cãci din ea rodesc
liniºtea ºi pacea. Nu poate ajunge cineva
la liniºte decât pe calea rãbdãrii.
Rãbdarea e una din virtuþile de
cãpetenie ale creºtinului ºi cine o
stãpâneºte, de liniºte se îndulceºte, cãci
rãbdarea este amarã ca fierea, dar rodul
ei este dulce ca mierea. Rãbdarea se
naºte, creºte ºi se dezvoltã în grãdina
tãcerii. Rãbdarea este o artã ce
formeazã un caracter rezistent. În orice
împrejurare, ea trezeºte ºi educã
ascultarea, stãpânirea de sine, atenþia
ºi siguranþa. Rãbdarea e medicamentul
minunat care vindecã orice necaz. Din
rãbdare se naºte tãcerea, din tãcere se
naºte înþelepciunea, din înþelepciune se
naºte iubirea ºi din iubire, fericirea. ªi
cu cât creºte iubirea, pe atât creºte ºi
fericirea.
Cine crede cã e fericit fãrã sã
iubeascã, acela e cu adevãrat nebun.
E nebun ca bogatul acela la uºa cãruia
zãcea amãrâtul de Lazãr.
Dupã adevãr, pentru fericire am
fost creaþi, dar e paradoxal sã te crezi
fericit când pe cineva urãºti, fie el
duºman sau pãcãtos. La aceasta sã ne
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aducem aminte cã Dumnezeu a lãsat
dreptatea deoparte ºi ne-a copleºit cu
iubirea Sa, dând pe Fiul Sãu jertfã de
ispãºire pentru noi, tocmai atunci
când eram pãcãtoºi ºi vrãjmãºiþi cu
El! (...) În ritmul vremurilor de faþã,
problemele de ordin economic ne
rãpesc atenþia. Dar oare suntem atât de
îndreptãþiþi sã ne ocupãm vremea cu
grijile ºi frãmântãrile din acest punct
de vedere? Mã îndoiesc cã aº avea
câtuºi de puþin dreptate. Febra aceasta a
cuprins omenirea noastrã din altã ordine
de idei ºi în special din lipsa de culturã
spiritualã. Biserica noastrã e datoare
sã aibã activitatea mai îndreptatã ca
oricând spre probleme de culturã,
deoarece numai cultura poate sã redea
omenirii setea de pace ºi dorul aprins
dupã aºezãrile eterne.
Amvonul Bisericii noastre rãsfrânge
bogate raze de luminã în sufletul
credinciosului nostru popor, având ca
moºtenire sacrã Învãþãturile Sfinþilor
noºtri Pãrinþi pe care a pãstrat-o ºi a
sporit-o. Numai cã numãrul urechilor care
ar trebui sã audã a scãzut considerabil.
Astãzi, când toatã lumea îºi
orienteazã aspiraþiile cãtre o culturã
generalã, este necesarã o purificare
radicalã de ordin duhovnicesc ºi
aceastã sarcinã revine în exclusivitate
Bisericii.” (pp. 226-228)
În cuvântul de încheiere, autorul aratã
motivul acestei lucrãri: „Ideea de bazã
a acestei lucrãri are ca scop sã arate
celor ce vor citi cã nu este atât de greu
a trãi viaþa de adevãrat creºtin, chiar
în mijlocul acestei lumi moderne de
astãzi. Antonel al nostru a fost
modelul minunat de adevãrat pustnic
în mijlocul acestui viespar de lume
dezorientatã ce bâjbâie ca un orb prin
preajma Adevãrului, fãrã sã ºtie ce
este acela ADEVÃR.
Antonel a venit pe lume sãrman
ºi a trãit în anonimat ca un necunoscut.
A venit curat ca o floare de crin, a trãit
curat ca lacrima ºi a murit curat ca
raza de luminã.
Antonel s-a stins din viaþã încãrcat
de lacrimi ºi suspine ºi necunoscut de
nimeni .Nimeni nu l-a jeluit. El a fost un
model de om simplu ºi delicat, un
model de om ascultãtor ºi modest un om ce s-a supus tuturor vitregiilor
vremii.
Neavând pe cineva care sã-l ajute
sau sã-l consoleze, el a primit toate
necazurile ºi s-a mângâiat doar cu
lacrimile nevinovãþiei. A avut o inimã
paºnicã ºi un suflet nobil - nevãzut în
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frumuseþea sa lãuntricã, cu viaþa uniformã,
feritã ºi ascunsã.
Antonel n-a avut parte de altã bucurie
în viaþa sa decât de bucuria conºtiinþei
nepãtate, a vieþuirii neprihãnite (...),
bucuria existenþei în întregime
închinatã slujirii lui Dumnezeu ºi
iubirii de oameni. El a iubit Biserica
lui Hristos, cum puþini se mai pot gãsi în
ziua de astãzi. În Bisericã ºi-a petrecut el
o bunã parte din viaþa sa ºi în Bisericã ar fi
dorit sã rãmânã pânã la sfârºit. (...) Viaþa
lui a fost o înþelepciune scãldatã în
sfinþenie. (...) Iubiþilor, ieri s-a dus Antonel,
mâine ne vom duce ºi noi. (...) Dar, în
puþinul timp ce ne-a mai rãmas, datori
suntem sã ne amintim cu evlavie ºi respect
de el ºi sã-i urmãm exemplul întru
rãbdare ºi cinste, curãþie ºi credinþã.
Domnul nostru Iisus Hristos-Fiul lui
Dumnezeu nu a venit în lume pentru cei
ca Antonel, ci pentru noi care suntem rãi
ºi necredincioºi. A venit sã ne trezeascã
la Adevãr ºi sã nu pierim. A venit sã
ne arate calea luminatã ºi sã
dobândim viaþa.
Puþin timp a mai rãmas. (...)
Într-o astfel de epocã, e nevoie de
oameni plini de focul credinþei, plini
de curaj, cu izbucniri înflãcãrate,
pentru a trezi omenirea la Adevãr. E
nevoie de zguduire a cugetelor chiar
acum, cã mâine poate fi prea târziu.
Sã ne întoarcem dar la sfintele
canoane ale Bisericii Primare, cã
trãim zile apocaliptice. Numai aºa
putem curãþi ºi uni Biserica de azi,
numai aºa se poate împãca ºi îndrepta
lumea de azi, numai aºa se poate
ajunge la idealul suprem: „O Turmã
ºi un Pãstor”. Sã reintroducem mila,
pocãinþa ºi dragostea în Bisericã, altfel
Dumnezeu o va pãrãsi.
Prin Bisericã se susþine neamul.
Vrãjmaºii Bisericii sunt vrãjmaºii
neamului. Misterul Bisericii noastre nu
constã în extinderea geograficã ºi nici
în puterea numericã, ci în fermentul
ei de transformare ºi forþele ei eterne.
Numai pe calea Bisericii a semãnat
Dumnezeu îndurãrile ºi minunile
Sale. Capul Bisericii e Însuºi Domnul
Iisus Hristos, Care a adus în lume
principiul libertãþii ºi al egalitãþii.
Astfel, Biserica Creºtinã a întors
omenirea de la barbarie la civilizaþie.
Lumina creºtinismului, asemenea unei
aurore line, s-a aprins în miezul unei
pâcle nesuferite a pãgânãtãþii ºi
aceastã luminã s-a rãspândit
pe suprafaþa pãmântului, a
mângâiat, a susþinut ade-
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vãrul, a eliberat lumea de
coºmaruri ºi a renãscut-o
pentru o viaþã nouã ce se
rãsfrânge în eternitate. Desfiinþarea
sclaviei, simþul moral, desãvârºirea,
educaþia, mila, iubirea, blândeþea,
dreptatea, ºtiinþa, tot ce înalþã
civilizaþia noastrã este fructul
creºtinismului. Toate artele în sânul
Bisericii s-au dezvoltat, iar cele dintâi
universitãþi pentru toate neamurile de
ºtiinþã au fost mânãstirile.
ªi acum, noi, dacã am ajuns la
convingerea fermã cã aparþinem unei
religii care e singura religie din lume
ce a stabilit idealul sfinþeniei
desãvârºite ºi care a primit în chip
vãdit binecuvântarea lui Dumnezeu,
neapãrat ºi fãrã amânare sã studiem
adevãrurile ei cu cea mai adâncã
evlavie ºi smerenie.
În istorisirile evanghelice, vom
afla nu numai premisele statornice
pentru existenþa ºi triumful credinþei
mãrturisite de noi, dar ne ºi lumineazã
cu suficientã claritate adevãrurile care
influenþeazã asupra inimii ºi minþii
noastre nu mai puþin puternic decât

cerul înstelat de sus ºi legea moralã
din lãuntru.
Istorisirile evanghelice ne
dovedesc cã în Fiul lui Dumnezeu
s-au plinit toate, El ne-a învãþat cu
faptele ºi cu cuvântul ºi S-a dat pe
Sine Jertfã de ispãºire pentru noi. Din
coasta strãpunsã a Lui ªi-a zidit Sieºi
Mireasã: Sfânta ºi Dreptmãritoarea Sa
Bisericã pe care a lãsat-o sã nascã fii
duhovniceºti pentru Dumnezeu.
Nu se poate cineva mântui decât
cu pocãinþã în Biserica lui Hristos, sub
epitrahilul dumnezeiesc.
Nu se poate pocãinþã fãrã preot,
dar nici preot fãrã pocãinþã, cãci
întemeierea Bisericii este o nouã
zidire a lumii, ea este împãrãþia
sfinþeniei, a adevãrului ºi a libertãþii.
Biserica adevãratã este numai a
spiritualismului pur, a Crucii. Ea se va
ocupa numai de mântuirea sufletelor
pe
calea
cea
strâmtã
a
nefavoritismului.
Puterea creºtinismului stã în
dragostea preoþilor pentru Hristos. ªi
refacerea unitãþii Bisericii se poate
realiza numai printr-o viaþã dupã

Evanghelie.
Dã, Doamne, preoþilor Tãi duhul
pocãinþei, al lepãdãrii de sine ºi al
iubirii jertfelnice, ca sã propovãduiascã pocãinþa, milostenia,
spovedania ºi împãrtãºania, cã s-a
apropiat împãrãþia Ta! Amin!
„Slavã Þie Doamne, Slavã Þie!”
(pp. 233-238)
*
Un fragment dintr-o rugãciune a lui
Antonel (reprodusã din caietul sãu cu
poezii închinate Maicii Domnului):
„Ajutã-mã, Doamne, sã-mi aduc
aminte totdeauna cã sunt cãlãtor pe
pãmânt, sã mã dezlipesc de cele
pãmânteºti, mai înainte ca moartea sã
mã dezlipeascã de ele, cãutând mereu
cu dor Patria de sus, sã mã golesc de
„EU” ºi de cele vãzute ºi sã mã umplu
de dragostea Ta, aºa ca sã nu mai
încapã nimic în inima mea afarã de Tine
ºi de copiii ºi fraþii Tãi.”

(urmare din p. 20)

În ziua de azi însã în societatea în
care trãim imaginea întâlnirii trupeºti dintre
bãrbat ºi femeie a fost pervertitã.
Societatea noastrã trece printr-o crizã în
ceea ce priveºte familia. Totdeauna au
existat crize în familie. Astãzi însã familia
naturalã, tradiþionalã, se aflã în crizã
profundã, în mutaþie spre un viitor confuz
ºi incert, pentru cã auzim în ultima vreme
de multe familii destrãmate sau
dezorganizate care lasã în urmã copii
vagabonzi, copii ai strãzii, copii dependenþi
de droguri ºi alcool.
Toate aceste categorii menþionate nu
sunt altceva decât o problemã care ne
priveºte pe toþi chemându-ne în
întâmpinare, spre a ne implica ºi
coresponsabiliza în ameliorarea lor prin
acte caritabile ºi filantropice, prin dragoste
ºi prin stãruinþa în rugãciune pentru ei.
Aºadar, familia creºtinã trebuie sã fie vatrã
în care focul dragostei sã nu se stingã
niciodatã ºi de la care sã se încãlzeascã
omul ºi obºtea omeneascã. Atâta timp cât
nu va fi sensibilizatã societatea la
avantajele familiei tradiþionale, cu funcþiile
sale de îngrijire, supraveghere, educaþie ºi

transmitere a valorilor, la posibilitatea de a
avea o societate sãnãtoasã ºi fericitã, va
fi destul de dificil sã depãºim criza familiei
din societatea contemporanã.
Sfântul Apostol Pavel le porunceºte
soþilor: „Bãrbaþilor, iubiþi pe femeile voastre,
dupã cum ºi Hristos a iubit Biserica ºi S-a
dat pe Sine pentru ea”. Ambilor pãrinþi le
spune: „Pãrinþilor, nu întãrâtaþi la mânie pe
copiii voºtri, ci creºteþi-i întru învãþãtura ºi
iertarea Domnului”. Iar copiilor le cere:
„Copii, ascultaþi pe pãrinþii voºtri în
Domnul, cã aceasta este cu dreptate”
(Efeseni 5, 25; 6, 4; 6, 1). Viaþa creºtinã
presupune ca membrii familiei sã facã cel
puþin patru lucruri: sã se roage împreunã
acasã, sã stea la masã împreunã, sã
participe duminica împreunã la Sfânta
Liturghie ºi sã iasã tot împreunã la o
destindere agreabilã.
Cu gândul la Dumnezeu, cu viaþa
pusã în mâinile Lui, sã ne luptãm zilnic
pentru a ne apãra credinþa, familia,
rânduielile ºi, pânã la urmã, conºtiinþa
cã rãsãritul zilei de mâine aparþine Celui
ce a dat viaþã întregii zidiri, Bunului
Dumnezeu.

reciprocã. Harul lui Hristos îi face pe
bãrbat ºi pe femeie capabili sã se iubeascã,
aºa cum Hristos ne-a iubit pe noi. Familia
se confruntã cu multe probleme, una din
cauze fiind ºi neglijarea sau neacceptarea
unei educaþii în spirit religios. Educaþia
religioasã în familie ºi apoi în ºcoalã are la
bazã convingerea cã religia oferã principii
fundamentale ºi de valoare pentru
structurarea personalitãþii în jurul unui
punct de sprijin unificator. O educaþie
religioasã corectã orienteazã elaborarea
unei viziuni interioare, de maturizare
echilibratã a adolescentului.
Fireascã este o familie, în care soþii
se iubesc, nasc copii ºi-i cresc; se ajutã
ºi trãiesc în comuniune sfântã. Fireascã
este o familie, care-ºi trage seva
spiritualã din Sfintele Taine, inclusiv din
Taina Nunþii. Cea mai bogatã moºtenire
pe care pãrinþii pot sã o lase copiilor este
copilãria fericitã, plinã de amintiri tandre
despre tatãl ºi mama lor. Aceasta va
lumina zilele care vin, îi va pãzi de ispite
ºi îi va ajuta în încercãrile vieþii de zi cu
zi, dupã ce vor pãrãsi casa pãrinteascã.

Articol întocmit de
presb. Aurelia GENES
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Lumea în care trãim se schimbã,
bolile se schimbã, viruºii se schimbã.
Singurul lucru care rãmâne constant e
grija. Grija faþã de tine, faþã de familie,
faþã de cei dragi. ªi pentru cã trãim o
perioadã în care trebuie sã ne înþelegem
mai bine organismul, când fiecare dintre
noi e mai atent la propria sãnãtate, la
riscuri, la zonele de contaminare, putem
sã fim mai sãnãtoºi, mai fericiþi.
Nu îl poþi simþi ºi nici nu îl poþi
vedea. Nu îi poþi lua pulsul sau
temperatura. Totuºi, sistemul imunitar
lucreazã în permanenþã pentru a ne
proteja de infecþii, virusuri, ciuperci,
paraziþi care cauzeazã boala, suferinþa
ºi, în ultimã instanþã, moartea.
Sistemul imunitar joacã rolul unui al
doilea creier al organismului ºi lucreazã
într-o colaborare perfectã cu sistemul
cerebral. În condiþiile actuale, în care
alimentaþia este adesea dezechilibratã, în
care asistãm la o creºtere a poluãrii
atmosferice iar activitatea fizicã nu este
cea corespunzãtoare, fiecare dintre noi
are nevoie de o stimulare a sistemului
imunitar.
Sistemul imunitar protejeazã
organismul de afecþiuni sau de corpuri
strãine ce pot pune sãnãtatea în pericol.
Atunci când funcþioneazã aºa cum
trebuie, sistemul imunitar identificã ºi
apoi atacã virusurile, bacteriile, paraziþii
sau orice alte corpuri strãine, reuºind sã
le diferenþieze pe acestea de þesuturile
sãnãtoase ale organismului.
Consumul de fructe ºi legume
vã poate ajuta sã obþineþi cantitatea
necesarã de antioxidanþi pentru
menþinerea unei vieþi sãnãtoase. Este
indicat sã consumi zilnic fructe
proaspete. Substanþele din mâncare
ajutã celulele sã se protejeze de radicalii
liberi, molecule care le pot distruge.
Pentru o paletã largã de antioxidanþi,
alegeþi fructe ºi legume de culori
diferite, precum portocale, ardei roºii,
broccoli, kiwi, morcovi, cãpºune, câteva
dintre alimentele cu un conþinut bogat
de vitamine ºi antioxidanþi.
Leguminoasele. Dacã eºti vegetarian, probabil deja ºtii cã legu-
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minoasele sunt înlocuitorii proteici
perfecþi ai cãrnii ºi ai peºtelui. Cele mai
frecvente sunt fasolea, nãutul, lintea ºi
mazãrea. Ele au beneficii importante
asupra intestinului, ajutând la
producerea de anticorpi.
Evitaþi caloriile goale. Mâncarea procesatã, precum cea de tip fastfood, nu oferã vitamine, fibre sau alþi
nutrienþi necesari organismului. Mai
mult, conþine chiar aditivi ºi substanþe
chimice dãunãtoare sãnãtãþii.
Faceþi miºcare în mod regulat.
Efectuarea regulatã de exerciþii fizice
contribuie inclusiv la reducerea
nivelului de stres ºi scade riscul de
osteoporozã, boli cardiovasculare,
anumite tipuri de cancer. Orice fel de
miºcare este binevenitã, practicatã de
câteva ori pe sãptãmânã, la un nivel
moderat: grãdinãritul, mersul pe jos,
ciclismul, înotul, alergatul etc.
Dormiþi suficient. În lipsa unui
somn corespunzãtor, sistemul imunitar
nu are resursele necesare pentru a
lupta împotriva bolilor. Majoritatea
adulþilor au nevoie de 7-9 ore de somn
pentru a funcþiona corespunzãtor.
Pentru un somn odihnitor, încercaþi sã
pãstraþi un program regulat de somn,
evitaþi cafeaua ºi alcoolul înainte de
culcare, menþineþi o temperaturã
confortabilã în camera în care dormiþi.
Limitaþi cantitatea de alcool
consumatã cu diferite ocazii. Apelul
la bãuturile alcoolice poate fi
considerat ca fãcând parte din cultura
noastrã, acestea fiind consumate la
masã sau cu ocazia a diferite ceremonii.
Însã consumul excesiv de alcool poate
slãbi sistemul imunitar.
Spãlaþi-vã regulat pe mâini.
Una dintre cele mai uºoare modalitãþi
de a vã ajuta sistemul imunitar este
aceea de a vã spãla mâinile în mod
regulat. Este ºi una dintre metodele de
a vã menþine sãnãtos. Asiguraþi-vã cã
vã spãlaþi mâinile pentru cel puþin 20
de secunde.
Alimente care cresc imunitatea
Ceaiul verde conþine o substanþã
(L-theanina) capabilã sã creascã de

cinci ori capacitatea de apãrare a
organismului.
Tonul, somonul, hamsiile,
sardinele ºi macroul au un conþinut
bogat în Omega 3, esenþial pentru a
sprijini sistemul imunitar. Pentru o
imunitate puternicã, dar ºi pentru
sãnãtatea oaselor, include cel puþin de
douã ori pe sãptãmânã acest aliment
extrem de bogat în nutrienþi.
Iaurtul probiotic ºi produsele
lactate acide cu fermenþi vii cresc
intensitatea rãspunsului imun la o serie
de bacterii ºi virusuri.
Ardeiul gras ºi morcovii conþin
cantitãþi mari de betacaroten, fitonutrient
cu proprietãþi antioxidante protejând
celulele împotriva modificãrilor nocive
produse de radicalii liberi.
Oul este o sursã de proteine de
cea mai înaltã calitate, de vitamine
antioxidante ºi minerale.
Seminþele de floarea soarelui
conþin acizi graºi esenþiali omega-6,
vitamina E ºi proteine care întãresc
sistemul imunitar.
Cãpºunile, zmeura ºi fructele de
pãdure– pe lângã cantitãþile mari de
vitamina C, conþin anthocianaþi,
fitonutrienþi cu putere antioxidantã
crescutã.
Usturoiul ºi ceapa conþin
compuºi sulfuraþi puternici care
stimuleazã activitatea limfocitelor ºi
cresc rezistenþa la îmbolnãvire.
Supa de pui. Dacã nu ai deloc
poftã de mâncare ºi te simþi slãbit,
încearcã sã consumi o supã de pui.
Atunci când eºti rãcit, lichidele sunt
foarte importante pentru organism, iar
supa de pui te ajutã sã capeþi puteri.
Mai mult, aceasta te ajutã la eliberarea
cãilor respiratorii ºi îþi oferã energia de
care ai nevoie. Dacã adaugi cât mai
multe legume în supa de pui, atunci
aceasta devine ºi o sursã bunã de
vitamine ºi minerale.
Ardeiul
iute
este
un
decongestionant excelent al cãilor
respiratorii, fiind o sursã bunã
de vitamina C, iar cei roºii vin
în plus ºi cu vitamina A.
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(urmare din p. 1)
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mãsurile stabilite de specialiºti în
asemenea situaþii. Au fost închise
magazine, locurile de joacã pentru copii
ºi au fost efectuate, cu sprijinul
salariaþilor de la societãþile aparþinând
Consiliului Local, acþiuni de
dezinfectare a spaþiilor ºi instituþiilor
publice, a instituþiilor de învãþãmânt, a
obiectivelor de cult, ANL etc. Zilnic,
au fost dezinfectate accesele în blocuri
ºi sãptãmânal toate scãrile blocurilor,
s-au distribuit persoanelor defavorizate
materiale dezinfectante ºi s-a urmãrit,
în limita atribuþiilor ce ne revin,
respectarea regulilor de distanþare
fizicã, purtatul mãºtilor de protecþie în
spaþii publice, limitarea numãrului de
persoane participante la activitãþi
publice etc. Cetãþenii au înþeles cã
respectarea regulilor dispuse în
asemenea situaþii este esenþialã, s-au
comportat în mod corespunzãtor, ceea
ce a fãcut ca în oraº sã nu înregistrãm
cazuri deosebite ºi situaþii care sã
necesite intervenþia organelor
împuternicite cu asigurarea respectãrii
restricþiilor impuse, lucru pentru care
le mulþumim ºi îi asigurãm în continuare
de tot sprijinul nostru în orice situaþie.
Cu toate restricþiile impuse de
situaþia epidemiologicã în care ne-am
aflat în aceastã perioadã, activitatea
autoritãþii publice locale s-a desfãºurat
fãrã întrerupere. De asemenea,
constructorii de la obiectivele de

investiþii aflate în desfãºurare,
respectând regulile stabilite de actele
de reglementare a stãrii de urgenþã ºi
a stãrii de alertã, au lucrat permanent,
stadiul lucrãrilor fiind cel stabilit prin
contractele de execuþie.
Astfel, în cursul lunii mai 2020, au
fost terminate lucrãrile prevãzute în
proiectul: „Reabilitare strãzi în
Oraºul TÂRGU OCNA, Judeþul
BACÃU”, care a inclus un numãr de
8 strãzi: str. Salinei – 868 ml; str. Pârâul
Vâlcica – 201 ml; str. Poet Ion
Grãmadã – 209 ml (parþial); str. Coasta
Mãgurii – 240 ml; str. Gura Slãnic –
520 ml (parþial); str. ªtefan
Constantinescu – 357 ml; str. Avram
Iancu – 447 ml; str. Vasile Alecsandri
– 208 ml (parþial), în lungime totalã de
3,050 km. Prin finalizarea acestei
investiþii, drumul de acces la Mina
Salina, obiectiv atât de frecventat de
turiºti ºi pacienþi, dar ºi de cãtre
cetãþenii Cartierului Vâlcele, este
acum un drum modernizat, circulându-se
în condiþii optime de siguranþã ºi
confort; pe toatã lungimea strãzilor
cuprinse în proiect au fost montate
semne de circulaþie ºi aplicate marcaje
rutiere, s-au refãcut trotuarele ºi
ºanþurile de preluare a apelor pluviale.
Lucrãrile, finalizate în termenul de
execuþie prevãzut în contract, au fost
finanþate de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice, Dezvoltãrii ºi Administraþiei ºi
parþial din fonduri de la bugetul local,

valoarea acestora fiind de 4.093.352,42
lei.
Au fost terminate lucrãrile
prevãzute în proiectul: „Modernizare
4 strãzi în oraºul Târgu Ocna,
judeþul Bacãu”, finanþat prin PNDL
etapa I, prin care au fost modernizate
str. Cãpitan Buºilã, str. Daniela Caurea,
str. Viiºoara ºi str. Tãbãcari, în lungime
totalã de 4.222 ml, lucrarea aflându-se
în perioada de garanþie. Cetãþenii de
pe aceste strãzi se bucurã de o cale de
acces modernã care le conferã
siguranþã.
În numãrul anterior al revistei am
prezentat informaþii privind stadiul în
care se aflã cele 4 obiective de
investiþii finanþate de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi
Administraþiei prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã, etapa II, ºi
parþial din fonduri de la bugetul local.
La trei dintre acestea, ºi anume la
„Reabilitare, modernizare ºi dotare
Grãdiniþa Piticot A, oraº Târgu
Ocna, jud. Bacãu” - realizat în
proporþie de 54%, „Reabilitare,
modernizare ºi dotare Grãdiniþa
Piticot B, oraº Târgu Ocna, jud.
Bacãu” - realizat în proporþie de 66%
ºi „Modernizare ºi dotare Colegiu
C. Negri, oraº Târgu Ocna, judeþul
Bacãu“- realizat 31%, s-a lucrat în
toatã aceastã perioadã ºi se lucreazã
ºi în prezent, lucrãrile fiind în
graficul de execuþie stabilit.

Varza creºtere valoarea
nutritivã a mesei, cât ºi un plus
de antioxidanþi.
Ciupercile furnizeazã seleniu ºi
vitamine B (vitamina B2 si B3). Seleniul
este un mineral cu rol antioxidant care
ajutã sistemul imunitar în lupta cu
efectele negative ale antioxidanþilor.
Migdalele sunt bogate în
vitamina B, în special în vitamina B2
ºi vitamina B3, vitamine care au rolul
de a reduce efectele stresului. Este
bine-cunoscut faptul cã stresul

afecteazã funcþionarea sistemului
imunitar.
De asemenea, un sfert de ceaºcã
de migdale reprezintã aproximativ 50%
din cantitatea zilnicã recomandatã de
vitamina E care ajutã la stimularea
sistemului imunitar.
Morcovii conþin vitamina A,
vitamine din complexul B, potasiu, fier,
toate acestea sunt ideale în prevenirea
rãcelii ºi a gripei.
Aºadar, reþine cã este foarte
important sã adopþi un stil de viaþã

sãnãtos ºi o alimentaþie echilibratã care
te protejeazã de rãcealã, gripã ºi alte
boli.
Varietatea este cheia pentru un
sistem imunitar puternic. Nu te limita
la o singurã categorie din alimentele
menþionate, ci încearcã sã le îmbini,
atât dupã bunul plac, cât ºi þinând cont
de consumul caloric potrivit pentru
tine.

Presb. drd. ing.
Nicoleta VARTOLOMEI
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Pentru celãlalt obiectiv, al
patrulea,
finanþat prin acelaºi
Program Naþional de
Dezvoltare Localã,
etapa II, „Construirea ºi dotarea
Centrului Multifuncþional tip creºã
în zona Tiseºti, oraº
Târgu Ocna, jud.
Bacãu” cu o valoare
a investiþiei de
2.116.594 lei, a fost din
nou lansatã licitaþia
pentru desemnarea
firmei care se va
ocupa de întocmirea
proiectului tehnic ºi de
lucrãrile de construire
deoarece, pânã la
aceastã datã nu au
fost depuse oferte.
Sperãm cã aceastã
nouã încercare sã ducã la finalizarea nizarea ºi dotarea infrastructurii
procedurilor ºi sã se semneze contract operaþionale din cadrul ªcolii nr. 1,
cu executantul care va fi desemnat oraº Târgu Ocna, jud. Bacãu”.
câºtigãtor.
Proiectul a fost declarat eligibil, s-a
Pentru cel mai amplu obiectiv de încheiat contract de finanþare cu
investiþii ce urmeazã a se derula în Ministerul Lucrãrilor Publice,
oraºul nostru: „Valorificare turisticã Dezvoltãrii ºi Administraþiei, s-a
ºi modernizare infrastructurã organizat licitaþia care s-a finalizat cu
specificã în staþiunea balneo- încheierea contractului de proiectare ºi
climaticã Târgu Ocna”, cu o execuþie lucrãri, termenul de realizare
valoarea totalã de 21.468.011,40 lei, a investiþiei este de sfârºitul anului 2021.
finanþat de Ministerul Lucrãrilor
Pentru toate investiþiile ce se
Publice, Dezvoltãrii ºi Administraþiei realizeazã la obiectivele de învãþãmânt,
prin Programul Operaþional Regional autoritatea publicã localã împreunã cu
2014 - 2020 (POR ), Axa prioritarã factorii de decizie din ºcoli au identificat
7.1, se lucreazã la reactualizarea alte spaþii unde se desfãºoarã procesul
listelor de cantitãþi de cãtre proiectant de învãþãmânt, asigurând continuitatea
în vederea reluãrii licitaþiei pentru cursurilor, aºa încât elevii sã poatã
execuþie lucrãri (la prima licitaþie nu s-au învãþa în condiþii corespunzãtoare.
depus oferte).
La obiectivul: „Construire bloc
Tot cu fonduri nerambursabile, pe de locuinþe pentru tineret ANL –
Axa prioritara 10: „Îmbunãtãþirea C8 în oraºul Târgu Ocna” - realizat
infrastructurii educaþionale” Axa 10.1: în procent de 98 %, edificat cu fonduri
Investiþiile în educaþie ºi formare, de la Agenþia Naþionalã pentru
inclusiv informare profesionalã pentru Locuinþe, se fac ultimele lucrãri de
dobândirea de competenþe ºi învãþare finisare ºi racordurile la reþelele de
pe tot parcursul vieþii prin dezvoltarea utilitãþi ale oraºului Târgu Ocna,
infrastructurilor de educaþie ºi formare, cheltuielile pentru aceste lucrãri fiind
Târgu-Ocna
- vedere
a fost depus
ºi aprobat pentru
finanþarepanoramicã
suportate din bugetul local. ªi, ca o
ºi proiectul „Dezvoltarea, moder- noutate, acest bloc va fi dotat cu lift.
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Viitorii chiriaºi ai acestui bloc mai au
puþin de aºteptat ºi vor primi cheile
locuinþelor mult dorite.
Lucrãrile la investiþia: „Reabilitare, modernizare, extindere ºi
dotare Casa de Culturã Târgu
Ocna” finanþat cu fonduri guvernamentale prin Compania Naþionalã de
Investiþii, sunt realizate în proporþie de
peste 90 %, în perioada imediat
urmãtoare acestea vor fi terminate.
Sperãm sã avem bucuria sã inaugurãm
cum se cuvine aceastã investiþie. Printr-o
hotãrâre a Consiliului Local, a fost
aprobatã schimbarea denumirii acestui
obiectiv din Casa de Culturã Târgu
Ocna în Centrul Cultural „Ion Talianu“,
dupã numele marelui actor de teatru ºi
film ce a fãcut parte din generaþia de
aur a teatrului ºi filmului românesc ºi
care s-a nãscut ºi a studiat în oraºul
Târgu Ocna.
Proiectul: „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitaþi“ - proiect desfãºurat în
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu, a
fost declarat eligibil pentru finanþare cu
fonduri europene pe Axa 8.3 a POR
2014 - 2020. La acest obiectiv s-au
finalizat procedurile de licitaþie, a fost
încheiat contractul ºi s-a emis ordinul
de începere a lucrãrilor. Prin acest
proiect, se vor construi 4 locuinþe
protejate pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi în oraºul Târgu Ocna, judeþul
Bacãu, cu o capacitate de 6 locuri
fiecare, pentru 24 persoane adulte cu
dizabilitãþi din CRRPH Comãneºti. De
asemenea, se va reabilita ºi moderniza
o clãdire existentã pentru înfiinþarea
unui centru de zi pentru persoane adulte
cu dizabilitãþi în oraºul Târgu Ocna,
judeþul Bacãu, str. Tiseºti, nr. 45 (incinta
fostului spital orãºenesc), cu o
capacitate de 30 de locuri, destinat
persoanelor adulte cu dizabilitãþi
dezinstituþionalizate din CRRPH
Comãneºti ºi persoanelor adulte cu
dizabilitãþi din comunitate (Oraºul
Târgu Ocna) cãrora în prezent nu li se
oferã servicii prin care sã se previnã
instituþionalizarea.
Toate lucrãrile de investiþii ce se deruleazã în oraº
sunt urmãrite permanent de
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cãtre diriginþii de ºantier, responsabilii
tehnici ai constructorilor, dar ºi de cãtre
edilii oraºului, Domnul
primar Stefan ªilochi,
Domnul viceprimar
Costache Nuþu ºi
Domnul administrator
public Cristian Ciubotaru, precum ºi de
funcþionarii publici din
aparatul de specialitate al primãriei cu
atribuþii în domeniu.
Dupã cum se
poate constata, autoritatea publicã localã
a promovat proiecte
pe toate liniile de
finanþare posibile:
fonduri europene,
fonduri guvernamentale, fonduri
primite de la instituþii/societãþi din state
europene etc., dar ºi proiecte pe care
le-a finanþat ºi le va finanþa în
continuare cu fonduri din bugetul local.
Trebuie sã mulþumim consilierilor locali
care ne-au fost alãturi ºi ne-au sprijinit
în demersul nostru. Mai avem ºi alte
proiecte pe care dorim sã le realizãm
în oraºul nostru, proiecte care privesc
introducerea de gaze naturale, apã ºi
canalizare în zonele în care aceste
utilitãþi lipsesc, de reabilitare /
modernizare a strãzilor, de sisteme de
supraveghere video etc., dar despre
care vom vorbi la momentul în care
acestea vor prinde viaþã.
Monitorizarea izvoarelor cu apã
mineralã terapeuticã din Parcul
Mãgura, pentru care oraºul nostru a
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obþinut Licenþa de dare în
administrare pentru exploatare, se
continuã prin realizare de mãsurãtori
ale debitului, temperaturii, conductivitãþii ºi ale celorlalþi parametri
prevãzuþi de actele normative ce
reglementeazã aceastã activitate. Au
fost recoltate, de cãtre reprezentanþii
societãþii care asigurã monitorizarea
apelor, probe pentru efectuarea de
analize chimice semestriale de la cele
7 izvoare de apã mineralã, izvoare de
a cãror întreþinere ºi igienizare ne
ocupãm în permanenþã.
Cu
respectarea
tuturor
condiþiilor impuse ºi a restricþiilor
prevãzute în starea de urgenþã ºi în
cea de alertã, autoritatea publicã
localã, cu salariaþii de la cele douã
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companii - SC CUPT SA ºi SC UTIL
CONSECA SA, coordonate de
Consiliul Local, a asigurat permanent
desfãºurarea în bune condiþii a
activitãþilor de mãturat strãzi ºi
trotuare, de colectare ºi transport
deºeuri, de întreþinere a spaþiilor verzi
ºi floricole, de toaletare a arborilor.
S-a cosit iarba în Parcul Mãgura ºi
în incintele de blocuri, s-a reparat
mobilierul urban, s-au realizat ºi alte
activitãþi specifice.
Perioada prin care am trecut nu
a mai permis desfãºurarea de
activitãþi culturale, artistice,
educative, sportive etc. din cauza
aplicãrii mãsurilor de reducere a
rãspândirii virusului COVID 19.
Cursurile unitãþilor de învãþãmânt s-au
desfãºurat online, reuºind ca toþi
elevii sã încheie anul ºcolar ºi sã se
organizeze, în condiþii de respectare
cu stricteþe a restricþiilor impuse,
desfãºurarea examenelor de
evaluare naþionalã pentru elevii clasei
a VIII ºi a examenului de bacalaureat
pentru elevii care au absolvit liceul.
Manifestãrile prilejuite de încheierea
anului ºcolar ºi premierea
absolvenþilor s-au desfãºurat într-un
cadru restrâns, în incintele ºcolilor.
Suntem convinºi cã ºi în perioada
ce urmeazã, cetãþenii oraºului nostru
vor da dovadã de responsabilitate
civicã ºi vor respecta restricþiile
impuse pentru împiedicarea
rãspândirii virusului COVID 19. Vã
asigurãm de tot sprijinul nostru ºi vã
rugãm sã nu ezitaþi sã ne solicitaþi,
prin orice mijloace ºi oricând,
ajutorul. Încã odatã, vã mulþumim
pentru modul în care v-aþi comportat
în aceastã perioadã de care nu am
vrea sã ne mai amintim!

Nimic nu cinstesc oamenii mai mult decât cuvântul. Aºa de puternic este cuvântul, cã printr-însul ºi prin
mulþumire slujim lui Dumnezeu; iar folosind cuvânt netrebnic sau cu sunet urât ne osândim sufletul. Deci
este lucru de om nesimþit ca cineva sã învinuiascã naºterea sa, sau pe alþii pentru cã pãcãtuieºte. Cãci el se
slujeºte cu slobodã alegere de cuvântul sau de fapta rea.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 31)
Cel ce iubeºte pe Dumnezeu, acela crede totodatã cu adevãrat ºi sãvârºeºte faptele credinþei cu evlavie.
Iar cel ce crede numai ºi nu este întru dragoste, nu are nici credinþa însãºi, pe care socoteºte cã o are. Cãci
crede cu o minte uºuraticã ce nu lucreazã sub greutatea plinã de slavã a dragostei. Drept aceea, credinþa
lucrãtoare prin dragoste este marele izvor al virtuþilor.
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 422)
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Din viaþa marelui mitropolit al
Moldovei, Veniamin Costache, aflãm
urmãtoarele: Era dupã amândoi pãrinþii
coborâtor din marea familie a
Costãcheºtilor, din þinutul moldovenesc
al Fãlciului. În casa pãrinteascã a primit
aleasã creºtere în dragostea de
Dumnezeu, de BISERICÃ ºi de neam.
La vremea cuvenitã, a fost dat sã
înveþe carte la ªcoala Domneascã din
Iaºi, prin care treceau toþi fiii de boieri,
ca sã aibã dreptul de a intra în rândul
boierimii. Dar lui nu i-a plãcut aceastã
ºcoalã, pentru cã nu-i plãcea nici viaþa
boiereascã cu toate dezmãþurile ºi
josniciile ei morale. El a simþit în sufletul
sãu o deosebitã chemare pentru viaþa
retrasã de mãnãstire. De aceea, într-o
zi, fãrã ºtirea pãrinþilor, a pãrãsit ºcoala
ºi a plecat la Huºi, unde avea reºedinþa
vestitul Episcop de atunci, Iacob
Stamate. Sub îndrumãrile acestuia ºi-a
îmbogãþit sufletul, pe lângã cunoºtinþe de
culturã generalã, cu învãþãtura Sfintelor
Scripturi ºi cu asprele rânduieli
cãlugãreºti.
Pentru bogãþia învãþãturilor sale ºi
pentru viaþa lui curatã, a ajuns, la vârsta
de 25 de ani, Episcop la Huºi ºi, ceva
mai târziu, în anul 1803, a ajuns
Mitropolitul Moldovei.
A renunþat la viaþa lumeascã, la
viaþa de familie, la viaþa de bucurii ºi
plãceri ce le avea la îndemânã prin rangul
sãu boieresc, pentru a duce viaþã de
cãlugãr, în post ºi rugãciune. A înþeles
cã viaþa adevãratã este cea trãitã sub
aripa Bisericii, dupã cuvântul lui
Dumnezeu, trãind cu toatã râvna
sufletului sãu în acest duh creºtinesc.
Toatã lumea, pânã ºi strãinii de legea
creºtineascã, spuneau despre el cã este
un „înger al Moldovei”. Viaþa Mitropolitului
Veniamin Costache este o pildã
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frumoasã pentru orice creºtin. Aceasta,
însã, nu înseamnã cã toþi trebuie sã intre
în viaþa cãlugãreascã. Viaþa de mãnãstire
este o viaþã asprã ºi grea ºi n-o poate
duce oriºicine. Pentru viaþa cãlugãreascã
trebuie o dragoste deosebitã, o chemare
tainicã a lui Dumnezeu ºi un rãspuns
binevoitor la aceastã chemare cu totalã
predare lui Dumnezeu. Cine nu are
acestea ºi îndrãzneºte sã intre în
mãnãstire, nu va realiza niciodatã chipul
îngeresc al cãlugãrului.
ªi în lume fiind, ºi familie având,
creºtinul poate duce viaþã plãcutã lui
Dumnezeu dacã vrea ºi dacã se
osteneºte pentru aceasta. Ascultând ºi
împlinind învãþãtura Sfintei Evanghelii,
viaþa noastrã poate fi tot aºa de plãcutã
lui Dumnezeu ca ºi viaþa unui adevãrat
cãlugãr. Dar nu trebuie sã uitãm cã pentru
a putea duce o astfel de viaþã, trebuie sã
stãm în permanentã legãturã cu Biserica.
Dumnezeu este Tatãl nostru, iar Biserica
este locaºul Sãu cel sfânt unde poate fi
întâlnit în chip deosebit de orice om. Ca
fii ai lui Dumnezeu, noi trebuie sã stãm
în continuã legãturã cu El, sã fim
totdeauna întru cele ce sunt ale Tatãlui
nostru, precum spune Domnul Iisus, la
vârsta de 12 ani, când era în templul din
Ierusalim: „Oare nu ºtiaþi cã în cele ale
Tatãlui Meu trebuie sã fiu?” (Luca 2, 49).
Deci, a fi în cele ale Tatãlui nostru cel
Ceresc înseamnã a fi în Bisericã, a pãstra
legãtura vie cu Biserica, a asculta ºi
împlini învãþãtura Bisericii, a lua parte la
slujbele bisericeºti ºi mai ales la Sfânta
Liturghie.
Domnul Iisus spune: „De nu se va
naºte cineva din apã ºi din Duh, nu va
putea sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu”
(Ioan 3, 5). Prin urmare, noi nu vom putea
ajunge la demnitatea de fii ai lui
Dumnezeu fãrã aceastã minunatã
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naºtere din nou, „din apã ºi din Duh”,
care se primeºte în Taina Sfântului
Botez, sãvârºit în bisericã, de slujitorul
legiuit al Bisericii. Precum mama noastrã
dupã trup ne naºte pentru viaþa noastrã
pãmânteascã, Biserica ne naºte pentru
viaþa cereascã prin harul sfinþitor al
Sfântului Botez. Deci Biserica este
mama noastrã duhovniceascã ºi noi nu
putem ajunge la Tatãl nostru –
Dumnezeu – decât prin ajutorul ºi
mijlocirea mamei noastre duhovniceºti,
prin Bisericã. De aceea Sfântul Ciprian
spune: „Cine nu are Biserica de mamã,
nu poate avea pe Dumnezeu de Tatã”.
Biserica poartã grijã de noi ca o mamã
iubitoare, de la leagãn pânã la mormânt,
prin lucrarea ei sfinþitoare. Prin urmare,
aºa cum spune tot Sfântul Ciprian: „În
afarã de Bisericã nu este mântuire”.
Iatã motivele temeinice pentru care
fiecare dintre noi, spre a fi un creºtin
adevãrat, nu numai creºtin cu numele,
creºtin al cãrþii de Botez, are datoria sã
pãstreze legãtura neîntreruptã cu
Biserica. Numai în legãturã cu Biserica
fiind, putem împlini cuvântul lui Dumnezeu
în dreapta ºi curata lui tãlmãcire; putem
realiza omul cel nou, creºtinul adevãrat.
Numai sub îndrumarea Bisericii vom putea
ajunge la „starea bãrbatului desãvârºit, la
mãsura deplinãtãþii lui Hristos” (Efeseni
4, 13). Numai umblând pe calea
statornicitã de Bisericã, dupã sfintele ei
învãþãturi, vom putea spune, împreunã cu
Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai trãiesc eu,
ci Hristos trãieºte în mine” (Galateni 2,
20).
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