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Rãspunsul la aceastã întrebare
este mai presus de mãsurile ºi legile
omeneºti. Smerenia nu este pur ºi
simplu o virtute sau o bunãtate care sã
aparþinã mãsurilor ºi izbânzilor
omeneºti. Este un lucru ºi un înþeles
mai presus de fire pe care numai
luminarea ºi strãlucirea harului
dumnezeiesc poate sã-l descrie.
Smerenia este icoana ºi chipul însuºirilor
dumnezeieºti. În chip drept a fost

Vara, un ano-
timp iubit de toatã
lumea, gãseºte ora-
ºul nostru într-o nouã înfãþiºare, mai frumos, mai curat, pregãtit
sã ofere ce are mai bun ºi mai preþios oaspeþilor sãi! Parcã ºi
noi, oamenii, suntem mai buni, nu-i aºa?

Dar sã nu lãsãm fãrã justificare afirmaþiile de mai
sus. În aceastã primãvarã s-au întâmplat multe lucruri
despre care trebuie sã vorbim. Mai întâi, vã informãm cã

Prima duminicã dupã Pogorârea Duhului Sfânt
este dedicatã pomenirii tuturor sfinþilor. Biserica ne
cere astãzi sã pomenim toþi sfinþii, cãci ei sunt cu toþii
prietenii lui Dumnezeu, ocrotitorii ºi îndrumãtorii

Motto:  „ªtefan, ªtefan, Domn cel Mare,
Seamãn pe lume nu are...!” (Folclor)

1. Apãrãtor ºi Rugãtor
pentru popor

Domnia de 47 de ani 2 luni ºi 3
sãptãmâni a Sf. Voievod Stefan (+1504)
nu a fost o perioadã de pace, lipsitã de

Când a intrat pãcatul în lume
atingând inima lui Adam, între celelalte
urmãri nefaste s-a înscris ºi acuzarea
lui Dumnezeu ca principalul vinovat al
cãlcãrii poruncii divine. Când
Adam ºi-a argumentat ascun-
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derea de la faþa lui Dumnezeu zicându-I: „Femeia
pe care mi-ai dat-o sã fie cu mine, aceea mi-a

dat din pom ºi am mâncat” (Facere 3, 12), el Îi dãdea de
fapt o palmã lui Dumnezeu pentru neputinþa Acestuia de
a-i fi oferit un ajutor mai potrivit decât Eva cea care l-a
îmbiat cu fructul oprit.

De atunci, toþi urmaºii lui Adam au ascunsã în firea lor,
din cauza pãcatului strãmoºesc în care se nasc, aceastã
predispoziþie de a ridica glasul împotriva lui Dumnezeu, de a
se socoti pe sine drepþi ºi de a aºeza vina lor pe umerii lui
Dumnezeu. În mii de forme, pânã la cele mai diversificate
înjurãturi etc., pumnul ridicat împotriva Cerului penduleazã
fãrã încetare din ascunzãtorile tenebre ale pãmântului.

A-þi vedea pãcatele ºi a te socoti singurul vinovat pentru
sãvârºirea lor, acesta este apanajul Sfinþilor. Pe mãsurã ce-þi
recunoºti pãcatele, învinovãþindu-te pentru ele, în aceeaºi
mãsurã pornirea fireascã de a batjocori pe Dumnezeu este
tot mai înlãnþuitã ºi lipsitã de acþiune. Aceasta este calea
desãvârºirii ºi pe ea suntem chemaþi sã pornim, având
înaintea noastrã norul mãrturiilor Sfinþilor lui Dumnezeu.

Când Mântuitorul a intrat în casa fariseului ca sã
mãnânce pâine ºi femeia cea pãcãtoasã din oraº tocmai
venise ºi ea sã-ºi spovedeascã pãcatele înaintea Domnului
(Luca 7, 36-50), în inima fariseului au început sã miºune
gândurile cele rele asupra Învãþãtorului: „Acesta, de-ar fi
prooroc, ar ºti cine e ºi ce fel e femeia care se atinge de El,
cã este pãcãtoasã.” (39) Vedeþi urmarea fireascã a pãcatului
adamic cum se manifestã? Dar de ce a gândit fariseul
acestea în inima sa? Pentru cã el nu ºi-a vãzut pãcatele în
praful de pe picioarele Mântuitorului, drept pentru care nici
nu s-a sinchisit sã I le spele, în contrast cu pãcãtoasa care
ºi le-a recunoscut ºi cu lacrimi ºi cu mir a spãlat picioarele
Domnului, semn vãzut al recunoºtinþei pentru iertarea
pãcatelor ei multe. Prin urmare, a gândi cele rele ºi
neadevãruri faþã de Dumnezeu nu-i decât al acelora care se
cred drepþi ºi nu-ºi vãd propriile pãcate.

Gândurile ascunse ale fariseului prin care el înjosea pe
Fiul lui Dumnezeu fãcut Om socotindu-L de nicio ispravã,
rodesc de douã mii de ani în toþi aceia care nesocotesc
Biserica cea sfântã care este Trupul lui Hristos, sau prezenþa
Lui tainicã în lume pânã la sfârºitul veacurilor. În ultima vreme,
gânduri tot mai nesocotite împotriva lui Hristos ºi împotriva
Bisericii Sale zvâcnesc în taina inimii multora chiar dintre
creºtini, nu doar prin canalele mediatice de tot felul, ci prin
însuºi vocabularul injurios ºi vulgar din care-ºi rostuiesc
cuvintele oamenii vremurilor din urmã. E constatat însã cã a
glãsui acestea, dar ºi a consimþi cu cei ce batjocoresc
Biserica inclusiv prin mass-media, o fac doar cei care
socotesc cã n-au pentru ce se apleca la scaunul Spovedaniei.

Sã avem grijã cã fiecare din noi purtãm ca pe o povarã
sau blestem al pãcatului predispoziþia de a judeca pe
Dumnezeu. ªi aceastã fiarã pândind la uºa inimii poate
oricând sã ne strecoare înlãuntrul inimii gândurile cele rele
care-au clocit în cea a fariseului. Aceluia, pentru cã nu-ºi
vedea pãcatele, îi era cu neputinþã sã recunoascã în persoana
lui Iisus din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu, nouã, de ne
socotim drepþi, în aceeaºi mãsurã nu putem crede cã Biserica
este Trupul lui Hristos când o vedem atât de schimonositã,
cu o imagine atât de murdarã ºi respingãtoare aºa cum era
trupul Mântuitorului pe Cruce.

Cine poate batjocori Biserica? Iatã o întrebare bunã
pentru fiecare. ªi eu, ºi tu, dragã cititorule, o putem face
sau nu. Palmele ne sunt date sã le împreunãm la rugãciune.
Le putem însã ºi strânge pumn ridicat împotriva lui
Dumnezeu. Dupã cum ne vedem sau nu pãcatele. ªi aici
este taina mântuirii noastre sufleteºti.
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noºtri. Aceºtia sunt pomeniþi
imediat dupã Rusalii pentru cã
sfinþenia este opera Duhului Sfânt.
Existã, aºadar, o legãturã logicã
între sãrbãtoarea tuturor sfinþilor
ºi cea din duminica anterioarã.
Sfinþi sunt consideraþi toþi cei care
sunt în stare de har: harul sfinþitor
este cel care îi face sfinþi.

Biserica ne invitã sã cinstim pe toþi
cei care prin harul Duhului Sfânt au
ajuns la sfinþenie ºi au
intrat în marea familie a
sfinþilor. Ne bucurãm
mereu când avem o
sãrbãtoare în familie ºi cu
cât este mai multã lume,
cu atât bucuria este mai
mare! „Duminica tuturor
sfinþilor” este, dupã cum
ne aratã ºi numele,
sãrbãtoarea tuturor celor
care sunt în Împãrãþia lui
Dumnezeu ºi care
alcãtuiesc împreunã o
adevãratã ºi minunatã familie. „Cerul”
reprezintã, în fapt, participarea sfinþilor
la fericirea veºnicã a lui Dumnezeu.
Iisus vorbeºte despre Cer ca Împãrãþia
lui Dumnezeu sau ca de o casã unde
Tatãl Îºi adunã copiii, ca la un festin
unde toþi invitaþii sunt chemaþi sã fie
împreunã, în comuniune. Aceasta este
fericirea absolutã: fãrã dureri, fãrã griji,
fãrã spaime, cu toate dorinþele
împlinite. Fericirea cereascã este
veºnicã. Dumnezeu este Tatãl nostru
ºi ne-a fãcut fiii Sãi, iar sfinþii din Cer
sunt fraþii noºtri care ne aºteaptã pe
toþi sã ne regãsim printre ei.

O mulþime uriaºã, al cãrei numãr
nimeni nu-l cunoaºte, se reuneºte în
aceastã sãrbãtoare veºnicã din preajma
Tatãlui. O mulþime alcãtuitã din toate
naþiile, rasele, popoarele ºi limbile. În
fruntea acestei mulþimi Se aflã
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cãruia
I se alãturã toþi cei care I-au urmat, în

primul rând Sfânta Fecioarã Maria,
Maica Domnului ºi a noastrã,
Împãrãteasa Cerului ºi Pãmântului. Lor
li se adaugã apostolii, martirii ºi
evangheliºtii, mãrturisitorii, asceþii,
ierarhii ºi toþi cei ce au murit în dreapta
credinþã: bãrbaþi ºi femei din toate
categoriile socio-profesionale: episcopi,
preoþi, monahi ºi monahii, taþi ºi mame,
tineri ºi copii, cei cu inimã curatã,
fãcãtorii de pace, cei smeriþi, cei sãraci
cu duhul, cei blânzi, cei ce plâng, toþi cei

care sunt spãlaþi ºi curãþaþi prin sângele
Mielului, cum spune Apocalipsa (7, 14).

În aceastã mulþime imensã avem
cu toþii vecini, prieteni, pãrinþi, cunoscuþi
mai apropiaþi sau mai îndepãrtaþi. ªi cei
necunoscuþi tot fraþii noºtri sunt, cãci
ei sunt, ca ºi noi, fii ai lui Dumnezeu.
Aºteptãm sã îi reîntâlnim în aceastã
sãrbãtoare veºnicã, cãci moartea nu
i-a separat de noi, dacã avem credinþã.
Rãmânem uniþi pentru veºnicie cu toþi
fraþii noºtri din cer prin gând, rugãciune
ºi harul sfinþitor, care ne face sã
participãm cu toþii la aceeaºi viaþã
divinã. ªi aceºtia se gândesc la noi, iau
parte la bucuriile ºi suferinþele noastre
ºi se roagã pentru noi. Dorinþa lor cea
mai arzãtoare este sã ne vadã reuniþi
în Împãrãþia Cerurilor ºi de aceea ne
îndeamnã sã ne gândim la viaþa veºnicã,
a cãrei valoare ei o cunosc deja ºi, prin
rugãciunile lor, ne ajutã ºi pe noi sã nu
pierdem din vedere þelul final.

Aºadar, pentru a cinsti astãzi toþi
sfinþii, nu este suficient sã pãstrãm un
moment de tãcere sau sã depunem flori
la icoanele sau mormintele lor, ci trebuie
sã recunoaºtem cã ei sunt aleºii lui
Dumnezeu, expresie a desãvârºirii
creaþiei. Pe parcursul vieþii lor
pãmânteºti ei au împlinit poruncile
evanghelice, iar acum se bucurã de
rezultatul luptei lor. Cât despre noi, fraþii
lor, suntem încã pe câmpul de luptã ºi
trebuie, ca ºi ei, sã împlinim fericirile,

ca, la final, sã primim
aceeaºi bine-meritatã
rãsplatã, ca ei. Suntem pe
pãmânt, pentru a ne pregãti
pentru veºnicie, urmând
învãþãtura Evangheliei ºi a
Bisericii, cãci Dumnezeu ne
mântuieºte, însã nu contra
voinþei noastre, nici fãrã
colaborarea noastrã. Putem
conta pe ajutorul sfinþilor,
fraþii noºtri din cer, care se
roagã pentru noi ºi ne
îndeamnã sã îi imitãm.

Poate cã nu suntem capabili sã îi  imitãm
pe martiri sau pe alþi sfinþi care au
strãlucit în viaþa Bisericii, însã îi avem
mereu înaintea noastrã pe sfinþii
necunoscuþi, ale cãror icoane nu se aflã
în biserici ºi a cãror nume nu apar în
calendar, dar care sunt mai aproape de
noi, de viaþa noastrã cotidianã. Prin
exemplul lor, ei ne îndeamnã sã cãutãm
sfinþenia acolo unde o putem gãsi: în
viaþa de fiecare zi, în credinþa faþã de
Hristos ºi Evanghelie, în împlinirea cu
bunãvoinþã a datoriilor cotidiene,
familiale ºi comunitare.

Aceastã sãrbãtoare a tuturor
sfinþilor este menitã sã ne facã sã
reflectãm asupra destinului nostru
etern ºi sã ne dea dorinþa de a ne cãi
de pãcatele noastre ºi a alege sã trãim
ca niºte creºtini adevãraþi, pentru a
putea obþine ºi noi ceea ce au obþinut
fraþii noºtri ºi anume viaþa veºnicã. Aºa
sã ne ajute Dumnezeu! Amin!

Rãmânem uniþi pentru
veºnicie cu toþi fraþii noºtri

din cer prin gând, rugãciune
ºi harul sfinþitor, care ne face

sã participãm cu toþii la
aceeaºi viaþã divinã.
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numitã de cãtre cei care au ajuns la
îndumnezeire „veºmânt dumnezeiesc”
ºi „podoabã a dumnezeirii”. Ea este
socotitã a fi temelia „nemiºcãrii” spre
patimi, pecetea celui desãvârºit, locul
neschimbabilitãþii ºi multe altele aparþin
dumnezeieºtii atotdesãvârºiri.

Dintre cele prin care se manifestã
mãreþia dumnezeiascã nu lipseºte buna
mireasmã a smereniei ºi în chip drept
s-a spus cã „Dumnezeu celor smeriþi
le dã har” (Iacov 4, 6). Zdrobirea firii
omeneºti a venit prin intrarea
blestemului egoismului, a leprei înaltei
cugetãri, a bolii ºi a morþii uneltite de
diavol. Prin urmare, Dumnezeu cu
dreptate „celor mândri le stã
împotrivã”, iar unde Dumnezeu, Care
þine întregul univers, stã împotrivã, cine
ar putea sã-I facã faþã?

În toate însuºirile dumnezeieºti
atotþiitoare coexistã ºi împreunã-merge
chipul smerit, pecetluindu-se legea ºi
raþiunea nemiºcãrii ºi plinãtãþii voii

dumnezeieºti ºi a atotmântuitoarei
pronii. Dovada plinãtãþii acestui chip
dumnezeiesc este ceea ce El Însuºi a
descoperit, cã este Dumnezeu „smerit
cu inima”, ºi nu numai pe dinafarã.
Dacã Dumnezeu Însuºi mãrturiseºte cã
este „smerit cu inima, nu înseamnã
aceasta cã smerenia este caracterul
fiecãrei persoane raþionale ºi, prin
urmare, nu este strãinã de firea
noastrã, ci ipostasul ºi locul vieþii?

Dacã falsificarea faptului de a
gândi cineva în chip smerit a zdrobit ºi
a nimicit minunata ºi preastrãlucita
frumuseþe ºi demnitate îngereascã,
oare nu înseamnã aceasta cã smerenia
este caracter ºi esenþã a firii, iar nu
formã exterioarã sau fãþãrnicie? Aici
se dezleagã problema atotcu-
prinzãtoarei apostazii ºi a cãderii firii
omeneºti. Orice cãdere sau eºec are
drept început ºi rãdãcinã pierderea
cugetãrii smerite. Interesul personal,
vieþuirea dupã propria voie, mulþumirea
de sine, independenþa, neascultarea,
anarhismul ºi altele asemenea ale

egoismului reprezintã rãsturnarea
cugetului smerit, în care se aflã locul
lui Dumnezeu ºi al voii dumnezeieºti.

Dacã Dumnezeu descoperã lumii
cã este în firea Sa smerit, nu rãmâne
nici un semn de întrebare de ce anume
smerenia se impune pentru tãmãduirea
ºi echilibrarea pervertirii universale.
Toþi câþi, dupã pãrerea mea, îºi simt
neputinþa ºi eºecul sã recurgã grabnic
la smerita cugetare ºi la fãptuirea
pentru redobândirea celor ce le-am
pierdut ºi sã nu batã câmpii cu ideologii
abstracte ºi satanice, care nasc
moartea.

Milioanele de atleþi ai martiriului
sângeros ºi nesângeros din istoria
noastrã bisericeascã s-au distins prin
smerenie, urmându-L pe preadulcele
nostru Mântuitor. Cei ce voiesc sã se
întoarcã în cetatea cereascã, al cãrei
Ziditor ºi Creator este Dumnezeu, sã
îmbrãþiºeze cu statornicie fericita
smeritã cugetare, care poate sã-i
transfigureze ºi sã-i arate moºtenitori
ai veºniciei.

Omul trece printr-o transformare.
Petrece din ce în ce mai multe ore în
faþa calculatorului. Se ºi roagã în faþa
lui. Cui? Lui Dumnezeu, pare-se, citind
rugãciuni ºi ascultând Liturghia. Oare?
Cu tot respectul pentru persoanele
imobilizate ºi pentru cele cu dificultãþi
de miºcare, pe care le port cu dragoste
în rugãciuni, omul are tendinþa sã-ºi
ofere voluntar un handicap.
Handicapul de a fi virtual. Ochi
împãienjeniþi, spate cocoºat, degete
prelungite care mângâie realitatea ca
pe o tastaturã, gemete în loc de vorbe,
fiindcã singurele cuvinte sunt
prescurtãrile ºi semnele de punctuaþie

combinate în fel ºi chip, nemiºcare
îmbãtrânind prematur trupul ºi sufletul. 

Când eºti cãzut, Internetul se
transformã în „Infernet”, dar Hristos
te poate ridica. Internetul e ca ºi lumea
realã, gãseºti aici de toate, în orice
cantitate ºi de orice calitate. Dacã
lumea realã are însã legi clare care se
ºi aplicã, Internetul, în ciuda a
numeroase eforturi, a rãmas o junglã...
Ferice de cel care ºtie sã culeagã, ca
albina, ce este spre folosul lui
vremelnic, dar mai ales veºnic.

,,Nici o altã tehnologie nu s-a
infiltrat în activitatea noastrã zilnicã
pentru un timp atât de îndelungat, nu a

solicitat atenþia ºi intervenþia noastrã
atât de constant, nu a invadat atât de
mult viaþa noastrã privatã, familialã ºi
privatã, nu a pãtruns atât de profund în
lãuntrul vieþii noastre sufleteºti. Nici o
altã tehnologie nu a transformat atât
de mult raporturile noastre cu spaþiul
ºi timpul, felul nostru de a vedea lumea,
relaþiile noastre cu ceilalþi, repre-
zentarea pe care o avem despre noi,
natura ºi ritmul activitãþilor noastre de
la serviciu ºi din timpul liber, forma
noastrã de comunicare, ca ºi natura,
structura ºi forma vieþii noastre psihice
ºi intelectuale. ªi nici o altã
tehnicã, prin influenþa

Preot Lucian Dumitru VARTOLOMEI
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exercitatã asupra modului
nostru de a fi, care constituie

textura existenþei noastre, nu a avut un
impact atât de important asupra vieþii
noastre spirituale”.1

Dacã gânditorul francez Jean-
Claude Larchet vorbea despre o
infiltrare a tehnologiei în viaþa lumii ºi
a omului contemporan, de la cele mai
fragede vârste ºi pânã la apusul vieþii,
alþi autori vorbesc despre o invadare,
de cãtre mijloacele tehnologiei digitale,
a spaþiului, nu doar public sau
profesional, ci ºi familial. Oriunde ne-am
afla, avem ocazia sã observãm pãrinþi
preocupaþi mai mult sã rãspundã
apelurilor telefonice sau sã iniþieze
altele, ori sã trimitã emailuri ºi SMS-uri,
decât sã dea curs întrebãrilor ºi
dorinþelor copiilor, ceea ce le-ar fi
dezvoltat celor din urmã gradul de
sociabilitate, anduranþã ºi rezilienþã, de
empatie, prietenie ºi compasiune. Ca
urmare, aceºti copii vor cãuta
rãspunsuri ºi se vor orienta tot cãtre
tehnologie, ca efect al comporta-
mentului pãrinþilor.2

Cine utilizeazã des calculatorul
conectat la Internet ºi crede cã nu
poate deveni vreodatã dependent, este
ca cel ce obiºnuieºte sã se joace cu
focul trãgând mare nãdejde sã nu se
ardã. Iatã o altã înºelare a acestei
maºinãrii a noului mileniu: credinþa cã
poþi fi independent în alegeri ºi miºcãri,
când de fapt în interior se produc
mutaþii de gândire ºi comportament.

Internetul - o combinaþie de
drumuri în care am uitat cu desãvârºire
cã, pânã la destinaþia finalã, pe orice
bilet de cãlãtorie trebuie sã scrie
întotdeauna: Via Dumnezeu!

Biserica, extensia lui Hristos în
lume, dupã cum spunea pãrintele
Stãniloae, este depozitarul celor douã
izvoare ale Revelaþiei divine: Sfânta
Scripturã ºi Sfânta Tradiþie. Toate
pârghiile necesare cunoaºterii lui
Dumnezeu se aflã aici. În Bisericã
începe de fapt viaþa în Hristos, care
înseamnã educaþie.

Sfântul Ioan Gurã de Aur spunea
cã nu este pãrinte cel ce naºte, nici cel

ce creºte, ci cel care educã. Un bun
profesor este cãutat de pãrinþi ºi copii,
indiferent de preþul lui. Se încearcã prin
cunoºtinþe sã se afle cine este cel mai
bun învãþãtor, cel mai bun profesor de
matematicã etc. În aceastã cãutare ne
întâlnim totuºi cu un paradox: nu se
întreabã aproape nicãieri de Pedagogul
tuturor timpurilor... de Hristos. Dacã în
ºcoalã înveþi ºtiinþele vremii care te
îmbogãþesc la nivel de cunoaºtere
intelectualã, ei bine, în Bisericã înveþi
ºtiinþa ºtiinþelor, cunoaºterea lui
Dumnezeu, care îmbogãþeºte sufletul.
Ar fi nedrept faþã de un copil sã fie privat
de una dintre cele douã cunoaºteri.

Cercetãrile din ultimii ani
consemneazã faptul cã tinerii cu vârsta
între 8 ºi 18 ani petrec într-o zi obiºnuitã
aproximativ 7,5 ore cu dispozitivele
electronice în faþã. Dacã ne gândim ºi
la folosirea simultanã a mai multor
dispozitive, timpul petrecut zilnic în faþa
unui ecran se ridicã la aproape 11 ore.
Aceasta înseamnã cã ei petrec în
compania ecranelor cu mult mai mult
timp decât fãcând orice altceva - mersul
la ºcoalã, sport, familie, ba chiar somn.

Primul mare pilon în formarea
tinerilor este familia. Specialiºtii în
psihologia copilului vorbesc de o
educaþie a copilului din momentul
zãmislirii. În cele nouã luni de viaþã
intrauterinã se face educaþie.
Cercetãrile ºtiinþifice din ultimii ani
atestã cã perioada prenatalã ºi copilãria
micã sunt hotãrâtoare pentru evoluþia
fiinþei umane. Influenþa pãrinþilor ºi cea
a mediului înconjurãtor sunt
determinante pentru modelarea sa
„primarã“. Astfel, tot ceea ce o
influenþeazã pe mamã în timpul sarcinii
îl formeazã pe copil. Dragostea dintre
soþi, atmosfera din casã, felul în care
îºi vorbesc, împãrtãºirea mai deasã a
femeii însãrcinate, rugãciuni rostite în
casã sau la bisericã etc., toate
formeazã ambientul celui care se va
naºte. Apoi urmeazã, evident de pe alte
poziþii, educaþia creºtinã din casã, unde
încercãm sã adãugãm permanent noi
ºi noi nuanþe ale educaþiei creºtine
(copilul nu numai cã simte, dar acum

aude ºi vede cum se comportã cele
douã modele ale lui: mama ºi tata).

Biserica este al doilea mare pilon
în formarea tinerilor. Este foarte
odihnitor ºi plin de speranþã pentru un
elev sã vadã cã în biserica unde merge
cu pãrinþii sunt ºi alþi tineri, de vârste
apropiate, care au aceleaºi principii de
viaþã ca ale lui. ªi ei vin la bisericã,
intrã ºi-l ajutã pe preot în Sfântul Altar,
merg în pelerinaj la mãnãstiri etc. În
felul acesta, chiar dacã se simte în
disonanþã cu cei de la ºcoalã, nu este
un caz izolat, pentru cã are prieteni ºi
la bisericã. ªi aceºtia devin prietenii
adevãraþi! În aceastã perioadã delicatã
de pânã la 18 ani, dacã pãrinþii au depus
toate eforturile sã le insufle dragostea
de Dumnezeu ºi de Bisericã, ferindu-i
de concepþii greºite ale vieþii, ne spune
Sfântul Ioan Gurã de Aur cã rãsplata
lui Dumnezeu este mare pentru aceºti
pãrinþi. În aceastã Familie a Bisericii
ne maturizãm ºi-L putem mãrturisi pe
Hristos ºi în „afarã“. În acest fel,
Biserica se înnoieºte prin alþi tineri care
încep sã-L cunoascã pe Dumnezeu ca
iubire ºi iertare. Aºa se împrietenesc
ºi se pun bazele unor familii frumoase
de tineri care se roagã împreunã, se
spovedesc ºi se împãrtãºesc, dau
naºtere pruncilor, într-un cuvânt,
Dumnezeu este centrul vieþii lor.

Rolul Bisericii este, pe de o parte,
sã-i menþinã nealteraþi pe tineri de
concepþia unei lumi fãrã Dumnezeu, iar
pe de altã parte, sã ofere soluþii ºi
tratamente celor care s-au rãnit deja.
Oricum, ambele categorii aºteaptã
ceva de la Bisericã.

Din categoria sfaturilor utile ºi
eficiente pentru creºterea copiilor mici
în lumea digitalã, pot fi menþionate ºi
urmãtoarele:

- Stabiliþi niºte limite. Limitaþi
expunerea la ecrane digitale a celor mai
mici copii, opriþi dispozitivele
electronice în timpul mesei sau cu o
orã-douã înainte de culcare ºi faceþi în
aºa fel, încât în camera lor sã nu existe
nici un dispozitiv media.

- Monitorizaþi utilizarea
ecranelor, comportamentul
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copiilor în preajma acestora ºi
conþinutul materialelor

urmãrite de ei. Blocaþi conþinuturile
inadecvate, urmãriþi ºi jucaþi împreunã
jocurile care le plac copiilor, pãstraþi
dispozitivele electronice cât mai departe
de spaþiul personal ºi vorbiþi cu pãrinþii
prietenilor copiilor despre ceea ce fac
fiii voºtri în casa lor.

- Explicaþi-le clar ce au voie ºi ce
nu. Stabiliþi ºi impuneþi regulile casei
referitoare la timpul dedicat ecranelor
ºi nu lãsaþi dispozitivele media sã
interfereze cu viaþa de familie.

- Fiþi implicaþi ºi arãtaþi-le calea
cea bunã de urmat prin forþa
exemplului. Respectaþi regulile stabilite
de fiecare dintre voi ºi nu uitaþi cã tot
timpul sunteþi urmãriþi de propriii copii.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsã
între 6 ºi 12 ani, Academia Americanã
de Pediatrie recomandã impunerea
unor limite consecvente privind timpul
de folosire a gadget-urilor ºi
supravegherea modului în care le
folosesc, pentru a nu periclita
programul de învãþare ºi somn,
activitatea fizicã, lectura, plimbatul ºi
joaca în aer liber. De asemenea,
trebuie cultivate perioadele petrecute
fãrã ecrane, fie cã este vorba de zile
întregi, fie de momente speciale:
cãlãtoria cu maºina, servitul mesei,
discuþiile de familie, urmãrirea unor
programe de televiziune de cãtre
întreaga familie, dar mai ales absenþa
tehnologiei din dormitor.

Totodatã, se recomandã instruirea
copiilor cu privire la lumea digitalã,
familiarizarea lor cu principiile de
siguranþã în folosirea internetului ºi a
tehnologiilor digitale. De asemenea,
trebuie cultivate activitãþile în aer liber,
plimbãrile ºi jocurile în naturã, sportul
ºi, în mod deosebit, relaþionarea cu
persoane real.

Într-o astfel de lume, pãrinþii, tot
mai ocupaþi, evident, sã lucreze, sã se
îndatoreze ºi apoi sã plãteascã cu
dobândã, pentru a le oferi copiilor ceea
ce nu au avut ei, îi „paseazã” „bonei
digitale”. Nu realizeazã cã adevãrata
ratã pe care o plãtesc, ºi cu o dobândã

mult mai mare, pe întreaga viaþã, este
nefericirea copiilor, cauzatã nu de lipsa
banilor, ci de absenþa lor, ca pãrinþi, iar
„în absenþa autoritãþii parentale, Google
devine rãspunsul la întrebãrile vieþii”4.
Or, este ºtiut faptul cã „nici un program
informatic din lumea aceasta nu se
poate compara cu un pãrinte implicat
ºi iubitor, care îþi îndrumã paºii în viaþã”5

Care sunt locurile în care poate
folosi tehnologia digitalã ºi în care nu?
Câteva exemple de locuri în care
aparatele cu ecrane nu se vor folosi
sunt: la masã, în dormitorul copilului, cu
o orã înainte de culcare, în timp ce
copilul îºi face temele, la ºcoalã.
Stabiliþi, de asemenea, locul în care
copilul îºi va lãsa telefonul la încãrcat
peste noapte ºi locul în care pãrinþii ºi
copiii îºi lasã telefoanele în timp ce
mãnâncã. În familiile unde existã un
echilibru între ataºament ºi limite
consistente, copiii au relaþii mai bune
cu pãrinþii lor, cu cei din jur ºi au
rezultate ºcolare mai bune.

Dacã Familia ºi Biserica educã de
pe poziþii diferite, dar au acelaºi numitor
comun - Dumnezeu, generaþiile viitoare
au ºanse de supravieþuire. Chiar dacã
trãim într-o lume desacralizatã,
Mântuitorul Iisus Hristos ne umple de
nãdejde: „În lume necazuri veþi avea,
dar îndrãzniþi. Eu am biruit lumea“ (Ioan
16, 33).
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Cea mai mare dramã pe care
omenirea a avut prilejul sã o vadã te
cutremurã în mãreþia ei ºi te
impresioneazã sufleteºte în grandoarea
ei unicã. Procesul Lui Hristos este cel
mai mare eveniment din istoria omenirii.
Pentru orice om, ultimele zile din viaþa
Mântuitorului sunt atât de pilduitoare ºi
de emoþionante, încât fiecare minut din
acele zile reprezintã pentru omenire
secole de istorie ºi civilizaþie. Sentinþa de
condamnare la moarte prin care s-a
finalizat procesul a împãrþit timpul istoric
în „înainte de Hristos” ºi „dupã Hristos”.

Oricine a încercat sã cerceteze ºi
sã descrie procesul Mântuitorului a trebuit
mai întâi sã priveascã prin prisma
credinþei ºi apoi din punct de vedere al
unor proceduri penale. Analizele juridice
serioase ale procesului lui Hristos au ca
surse scrierile evangheliºtilor din Noul
Testament, dar ºi scrieri ale unor istorici,
filozofi sau experþi ai legii mozaice din
primele trei secole. Textele evanghelice
se disting prin abundenþa surselor, fiind
de provenienþã împãtritã, iar scrierile
istoricilor din primul secol al erei noastre
relateazã despre Fiul lui Dumnezeu
Întrupat mai mult decât despre bãrbaþii
renumiþi ai antichitãþii precum Platon,
Alexandru cel Mare sau Cezar.

Dar cine sunt cei care L-au judecat
pe Hristos?

Irod Antipa, guvernatorul Galileii,
provincia romanã unde S-a nãscut
Hristos, a cãrui domnie de 30 de ani a
fost sub semnul despotismului lui,
omorându-ºi soþia ºi soacra, dar ºi cel
care îl decapiteazã pe Înaintemergãtorul
Domnului, Ioan Botezãtorul.

Pilat, guvernatorul roman al
provinciei Iudeea, un om avid de putere,
violent, corupt ºi care a sfârºit prin a se
sinucide în exil.

Ana, mai-marele Sinedriului, mai
mult un lider financiar decât unul religios,
ataºat mai mult de ceea ce era material,
decât de spiritual.

Caiafa, ginerele lui Ana, un
manipulator care pune la cale acuzaþia
de blasfemie împotriva lui Iisus.

Procesul s-a derulat în mai
multe etape, cu mai multe
înfãþiºãri, fãrã a fi însã niºte



Din mare ies pãmânturi, câmpii de fân ºi vânt
ªi valuri de verdeaþã, palate de pãmânt,
Împãduriri de piatrã ºi pietre cu îngheþ,
Cine-a uitat vreodatã cã muntele-i semeþ?

Din recele de piatrã de urci, ajungi la ape
Pe care navigheazã doar arce rãsturnate.
În ale lor adâncuri lumina stã pe loc,
Balenele de piatrã se-nvârt în jur de foc.

E-al fiecãrui suflet normalul de a ºti
Cã cerul cãtre munte ºi-acesta spre câmpii
ªi vântul de câmpie cãtre adânc de lac
Mereu în jos se uitã, e ordinea din veac.

Da-i totul o pãrere, firescul nu-i firesc
Cãci alte adevãruri sub ani se cuibãresc
În firea de fiinþã, zdrobitã de uitare,
Stã, frântã, amintirea cã muntele-i sub mare.

De mult, când nici nimicul n-avea ce sã descrie,
Era Cel ce-a dat ordin „a fi”-ului sã fie.
Din piatrã ºi oglindã, iubire ºi voinþã,
A dat fiinþã vieþii ºi viaþã în fiinþã.

Mai sus de adâncimea de neguri fãrã vânt,
Mai sus de focul unde balenele se-nvârt,
Era livadã caldã cu pomi de adevãr,
Livadã nesfârºitã-ngrãditã de un mãr.

ªi-n caldul de livadã, în liniºte de pom,
Aici era cãminul firescului din om.
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În cald de poame coapte, în liniºte de soare,
Firesc era ca ochiul spre munte sã coboare.

În liniºte de frunzã, în cald de coaptã poamã,
Un vuiet rece-aduce cunoaºtere ºi teamã.
Cu gust de mere coapte a fost schimbatã firea
În clipa când fãptura atinse îngrãdirea.

Coboar-acum fãptura, ce vuiet de cãdere!
În suflet iau fiinþã regretele de mere.
Balenele de piatrã îºi contenesc rotirea
ªi focul lor se stinge ºi pleacã trist privirea

ªi apa nesfârºitã de-albastru rãsturnat
A spumelor de nouri miºcare a-ngheþat
ªi muntele, o clipã, privind spre om în jos,
Ar fi putut sã jure cã-i el întors pe dos.

A coborât fãptura pe plai de flori ºi fân,
Aici cobori o pleoapã ºi eºti deja bãtrân.
Aici orice livadã e numai rod de muncã
ªi-aici asudã fruntea pe munte sã ajungã.

Dar veacu-i îngropare de amintire caldã,
Uitarea-nstrãineazã firescul din livadã.
În liniºti de grãdinã, cândva, a fost mãreþ
ªi astãzi omul crede cã muntele-i semeþ.

În lacrimi ºi-n durere ºi-n moarte ºi în fricã,
În faptul cã privirea spre munte se ridicã,
În toate-aceste lucruri i-un singur înþeles:
Cã are gust de mere firescul nefiresc.

C ã d e r e

Vasile ILIE
3 aprilie 2020

procese veritabile nici în legea
mozaicã, nici în legea
talmudicã, nici în cea rabinicã.

Imparþialitatea membrilor Sinedriului a
fost grav afectatã, aceºtia fiind inamici
înflãcãraþi ºi declaraþi ai lui Iisus.

În ceea ce priveºte acuzaþia de
blasfemie, Sinedriul se baza pe textul de
la Deuteronom 13,1-5: „Despre
pedepsirea proorocilor mincinoºi”. Fiul Lui
Dumnezeu nu ªi-a putut constitui
„complici”, pentru cã El respecta prea mult
libertatea individualã pentru a o anula chiar
ºi în mod excepþional. Verdictul „vinovat”
aratã viciile grave de procedurã, deºi
acuzaþia era întemeiatã pe Lex Julia
Majestatis din anul 48 î. Hr.

Procesul lui Hristos dezvãluie
corupþia sistemului politic, judiciar si
religios din timpul Imperiului Roman, dar
ºi manipularea maselor ºi forþa elitei
asupra mulþimilor. Oare nu seamãnã

vremurile de atunci cu vremurile de azi?
Procesul Lui Hristos este procesul
umanitãþii, pentru cã a fost judecat în locul
nostru pentru pãcatele noastre. Dincolo
de sentinþa de condamnare a
judecãtorului pãmântean, se aflã
hotãrârea de graþiere divinã, prin harul lui
Dumnezeu. Lipsit de apãrare în procesul
Sãu, de peste 2000 de ani, El oferã iertare
de pãcate tuturor, o regulã divinã care nu
comportã excepþii, pentru cã dreptatea
divinã nu se comparã cu dreptatea
omeneascã.

Ruga Lui Hristos Cel rãstignit:
„Pãrinte, iartã-le lor, cã nu ºtiu ce fac”
(Luca 23, 24) pare cã încurajeazã
strãduinþele de disculpare a celor ce
L-au trimis la moarte sau de a le anihila
vina, considerând iertatã nelegiuirea ce au
sãvârºit-o. Iisus a înviat nu numai pentru
a confirma opera Sa, ci ºi pentru a o
continua. Întruparea ºi cei trei ani de

activitate mesianicã au inaugurat opera
de mântuire pe care a venit sã o
plineascã.

Credincioºi ºi smeriþi, trebuie sã
ne plecãm cu toþii în faþa Aceluia Cãruia
oamenii timpului I-au fãcut proces ºi
L-au rãstignit, cãutând sã-I aplice Lui,
Celui deasupra legilor, firavele orânduiri
omeneºti.
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În numãrul trecut al revistei
vorbeam de  calea spre mântuirea
noastrã prin iubirea ºi iertarea
aproapelui, fãcând  referire la lucrarea
Ieromonahului Grigore, „Iubiþi pe
vrãjmaºii voºtri” (trad. din limba greacã,
Ed. Egumeniþa, 2019), în  care sublinia
aceastã idee:

„Strãdania împãcãrii cere ca
inima ta sã fie curãþitã de þinerea de
minte a rãului. Iubirea sincerã pentru
semenul tãu va miºca la un moment dat
inima lui. ªi în plus ne dã multã
îndrãznealã în rugãciune.” (pp. 24-33)

Dacã inima noastrã nutreºte
vrajbã pentru vreun om, rugãciunea
noastrã nu va fi primitã de
Dumnezeu. Rugãciunea omului
care nu iartã rãmâne fãrã roade, fãrã
nici un folos.

„Rugãciunea, spune Sf. Ioan Gurã
de Aur, este vreme a iertãrii ºi suspinãrii,
nu a mâniei. Este vreme a lacri-
milor, ºi nu a mâniei, vreme a cucerniciei,
ºi nu a furiei”.

Uneori, sentimentul vrajbei ºi al
þinerii de minte a rãului faþã de cel
ce ne-a vãtãmat este bine ascuns în
inima noastrã. Credem cã nu avem
nimic cu semenul nostru, doar cã nu
vrem sã avem o relaþie cu el.

Criteriul prin care trebuie sã
cercetãm sinele nostru este arãtat de
pãrintele Paisie: „Dacã-þi aduci aminte
de rãu ºi te întristezi atunci când cel ce
þi l-a fãcut  o duce bine, asta înseamnã
þinere de minte a rãului. Însã dacã, în
ciuda rãului pe care þi-l face celãlalt,
te bucuri pentru sporirea lui, acesta
nu este þinere de minte a rãului.”

Orice lucrare duhovniceascã
pe care o face omul care nu-l iartã
ºi nu-l iubeºte pe aproapele lui este
zadarnicã ºi nefolositoare.

Apostolul Pavel spune în imnul
dragostei: „De aº  grãi în limbile
oamenilor ºi ale îngerilor... ªi de aº
împãrþi  toatã avuþia mea  ºi de aº da
trupul meu ca sã fie ars, iar dragoste nu
am, nimic nu-mi foloseºte.” (I Cor 13,
1-3)

Întâmplarea urmãtoare ne
încredinþeazã de aceste cuvinte ale
Sfântului Apostol Pavel:

Un preot, numit Saprichie, era

prieten foarte bun cu un mirean Nichifor.
Dintr-o neînþelegere, prietenia lor s-a
preschimbat în urã nestinsã.

Nichifor, revenindu-ºi, luând asupra
lui toatã vina, deºi nevinovat, încercã din
toate puterile sã se împace.

Saprichie, este prins de prigonitorii
creºtinilor, anchetat, schingiuit ºi
condamnat la moarte pentru credinþa sa.

Nichifor îl implorã din nou în
genunchi sã se împace, iar acesta nici
mãcar nu s-a întors sã-l priveascã.
Atunci harul lui Dumnezeu l-a pãrãsit
pentru împietrirea inimii lui ºi, ajungând
la locul osândei, s-a lepãdat de Hristos,
iar fostul sãu prieten ºi-a mãrturisit
credinþa ºi a fost decapitat, primind
cununa muceniciei.

Sf. Ioan Gurã de Aur spune: cu cât
cineva te ocãrãºte, te calomniazã, îþi
provoacã nenumãrate rele, cu cât sunt
mai mari nedreptãþile pe care þi le-a
fãcut careva, cu atât mai mare iertare
de pãcate îþi va aduce.

Iatã, spune Sfântul, câte câºtigi
atunci când rabzi cu blândeþe
atacurile vrãjmaºilor tãi:

Primul ºi cel mai mare câºtig este
cã scapi de pãcatele tale. Al doilea,
cã dobândeºti nãdejde ºi rãbdare.
Al treilea, cã devii îngãduitor ºi
iubitor de oameni... Al patrulea, cã
eºti mereu izbãvit de furie... ºi de
întristarea care izvorãºte din
aceasta...

Aºadar, pe noi înºine ne
pedepsim când urâm pe ceilalþi,
precum ºi invers, nouã  înºine ne
aducem binefaceri atunci când îi
iubim pe semenii noºtri...

Sã ne strãduim deci sã nu urâm
pe nimeni, ci dimpotrivã, ºi
Dumnezeu sã ne iubeascã pe noi ºi sã
ne miluiascã...

O altã binefacere pe care ne-o
aduce iertarea vrãjmaºilor este faptul cã
ne conduce cu neosândire spre
Sfintele Taine.

Sf. Ioan Gurã de Aur spune:
„Nimeni dintre cei cuprinºi de
vrajbã sã nu se apropie de Sfânta Masã
ºi sã nu se împãrtãºeascã cu Sfântul
Trup al Domnului. Ai vrajbã? Nu te
apropia sã te împãrtãºeºti. Vrei sã te
apropii? Împacã-te cu vrãjmaºul tãu ºi

dupã aceea sã te apropii...
Nu spun asta eu, ci Însuºi Domnul,

Care S-a rãstignit  pentru noi. Ca sã te
împace cu Dumnezeu Tatãl, nu S-a ferit
nici de Cruce, nici sã-ªi verse sângele...
Iar tu, pentru a te împãca cu semenul
tãu, nici sã-i vorbeºti nu vrei ºi nici nu
alergi primul spre el.

Ascultã ce spune Hristos: „Deci,
dacã îþi vei aduce darul tãu la altar
ºi acolo îþi vei aduce  aminte cã
fratele tãu are ceva împotriva ta,(...)
mergi întâi ºi împacã-te cu fratele
tãu ºi apoi, venind, adu darul tãu”.
(Mt 5, 23-24)

Prin aceste cuvinte, Domnul vrea
sã ne arate cã „preþuieºte mai mult
iubirea ºi o socoteºte jertfã mai
presus de orice jertfã. Fãrã aceasta
nici celelalte jertfe nu le primeºte”.

Sf. Cosma Etolul stãruie mult
asupra virtuþii iubirii: „Sã avem ºi noi,
spune, iubire pentru Dumnezeu ºi
semenii noºtri ºi în felul acesta
Dumnezeu va veni la noi ºi ne va bucura
ºi ne va veseli ºi ne va sãdi în inimã viaþa
veºnicã ºi vom petrece ºi aici bine, dar
vom merge ºi în Rai spre a ne bucura
pururea.

Iar dacã nu avem iubire, ci avem
urã ºi vrajbã faþã de semenii noºtri, va
veni vicleanul diavol ºi ne va amãrî ºi
ne va otrãvi ºi va sãdi moartea în sufletul
nostru ºi vom petrece ºi aici rãu, iar apoi
vom merge în iad pentru a arde
pururea”.

Dacã nu-l iertãm pe vrãjmaºul
nostru, spune Sfântul, tot ce avem bun
în noi este zadarnic:

„Mii ºi mii de fapte bune dacã am
sãvârºi, fraþilor, posturi, rugãciuni,
milostenii, ºi chiar sângele dacã ni l-am
vãrsa pentru Hristos, de vreme ce nu
avem aceste douã iubiri (de Dumnezeu
ºi de aproapele), ci avem urã ºi vrajbã
faþã de semenii noºtri, toate acele fapte
bune pe care le-am sãvârºit sunt de la
diavol ºi vom merge în iad.

Dar cum, veþi spune, fãcând atâtea
fapte bune, pentru acea puþinã vrajbã
pe care o avem faþã de semenii noºtri
în iad vom merge? Da, fraþilor, acolo
vom merge, cãci acea vrajbã
este otrava diavolului.” (Ioan V.
Menounos, Cosma Etolul,
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Învãþãturi, Atena, 2002, pp. 29-
30)

Oricât am crede cã suntem
nedreptãþiþi, sã alergãm sã ne împãcãm.
ªi atunci pacea lui Dumnezeu ne va
umple inimile ºi ca niºte fii adevãraþi ai
Tatãlui ceresc, Care pe toþi ne iartã, vom
putea sã cerem cu îndrãznealã iertare
pãcatelor noastre.

Îi vom spune lui Dumnezeu:
„Doamne, n-am avut nici o virtute în
viaþa mea. Însã îi iert pe vrãjmaºii
mei ºi Te rog sã-mi ierþi ºi Tu pãcatele
mele, pentru cã eºti preabun ºi de
oameni iubitor.” (idem)

Toþi creºtinii credincioºi alcãtuim
Trupul lui Hristos. Prin urmare fiecare
semen este mãdular al trupului nostru.

Atunci când se îmbolnãveºte
piciorul sau mâna noastrã, nu le tãiem,
ci cu mare grijã facem totul pentru a le
vindeca. Asemenea trebuie sã fie ºi
purtarea noastrã faþã de semenul care,
înrâurit de diavol, ne nedreptãþeºte. ªi
aºa cum ne purtãm cu mãdularul bolnav,
care ne doare, la fel sã ne purtãm cu
semenul nostru bolnav duhovniceºte
care cu înrâurirea diavolului ne
nedreptãþeºte sau ne calomniazã ºi ne
îndurereazã.

Avva Zosima a zis: „Cel ce are
sufletul cuprins de îndurare,... mai întâi
se odihneºte pe sine, iar apoi este de
folos ºi aproapelui. Aºa cum ºi de partea
cealaltã, rãutatea îl macinã ºi îl chinuieºte
pe cel care o are”. (Zosima, p. 43-51)

Cea mai mare binefacere pe
care o primeºte cel ce-ºi iubeºte
vrãjmaºii este faptul cã devine
asemenea lui Dumnezeu.

„Hristos a zis: Iubiþi pe
vrãjmaºii voºtri ºi veþi deveni
asemenea Tatãlui vostru ceresc.
Iubeºte-l deci pe vrãjmaºul tãu... ºi fã-
te asemenea lui Dumnezeu ”, spune Sf.
Ioan Gurã de Aur.

Sã cercetãm puþin mai mult cum
putem reuºi sã ne facem asemenea lui
Dumnezeu, cultivând virtutea iubirii faþã
de vrãjmaºii noºtri.

Cel ce vrea sã-L urmeze pe Domnul
urmeazã porunca Lui: „Fiþi milostivi,
precum ºi Tatãl vostru este milostiv.”
Cãci „nimic nu ne face atât de mult
asemenea lui Dumnezeu, decât a-i ierta
pe cei rãi ºi pe cei ce ne nedreptãþesc.”
(Luca 6, 36) (Sf. Ioan Gurã de Aur,
Tâlcuire la Matei, p. 285)

În Predica de pe Munte, Hristos a
vorbit despre porunca legii mozaice
„ochi pentru ochi” ºi în încheiere a vorbit
despre iubire:

„Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri,
binecuvântaþi pe cei ce vã blestemã,
faceþi bine celor ce vã urãsc ºi
rugaþi-vã pentru cei ce vã vatãmã
ºi vã prigonesc.”

Sf. Ioan Gurã de Aur, referindu-se
la aceastã învãþãturã a lui Hristos,
spune: „Ai vãzut câte trepte a suit ºi
cum ne-a urcat chiar pe culmea
virtuþii?...

Prima treaptã: Sã nu te faci
pricina nedreptãþii.

A doua: Sã nu rãspunzi la fel.
A treia: Sã nu te tulburi pentru

ce ai pãþit, ci sã rãmâi liniºtit.
A patra: Sã nesocoteºti

nedreptatea care þi s-a fãcut.
A cincea: S-o nesocoteºti mult

mai mult decât ar vrea cel ce te
nedreptãþeºte.

A ºasea: Sã nu-l urãºti pe cel ce
te-a vãtãmat.

A ºaptea: Mai mult, sã-l iubeºti.
A opta: Sã te rogi la Dumnezeu

pentru el.
De aceea are ºi cununã

strãlucitoare. Întrucât porunca a fost
mare ºi a cerut suflet viteaz ºi multã
râvnã, ºi rãsplata este pe mãsurã... adicã
sã devenim asemenea lui Dumnezeu,
pe cât este omeneºte posibil.” (Deut 19,
21 ºi Mt 5, 38-44; Tâlcuire la Matei, 18,
4, Patrologia Greacã 57, p. 269).

Sã-i iubim pe cei ce ne-au
nedreptãþit, aceasta este adevãrata
iubire. ªi asta ne aratã urmãtori lui
Hristos, Care S-a dat pe Sine morþii pe
Cruce pentru a ne mântui pe noi, care
deveniserãm vrãjmaºii Lui.

Apostolul Pavel ne cheamã pe cei
ce vrem sã devenim urmãtori ai acestei
iubiri extreme: „Fiþi dar urmãtori ai
lui Dumnezeu, ca niºte fii iubiþi, ºi
umblaþi întru iubire, precum ºi
Hristos ne-a iubit pe noi ºi S-a dat
pe Sine pentru noi.”

De vreme ce suntem fii iubiþi ai lui
Dumnezeu, avem obligaþia de a-L urma
pe Tatãl nostru ceresc. De aceea,
„suntem datori sã pãzim iubirea, de care
a fost miºcat ºi Stãpânul Hristos ºi S-a
dat pe Sine pentru noi. ªi atunci Îl urmãm
pe Stãpânul nostru Hristos, când
aducem binefaceri nu doar prietenilor,

ci ºi vrãjmaºilor noºtri. Cã ºi Acela S-a
dat pe Sine pentru vrãjmaºii Lui!” (Ef
5, 1-2) (Sf. Nicodim, parafrazã la
Tâlcuire la Ep. IV a Ap. Pavel, p. 456)

Iubirea lui Hristos l-a îmbrãþiºat pe
fiecare om, s-a oferit chiar ºi celor care
L-au rãstignit. Atunci când judecãtorii
cei nedrepþi L-au osândit pe Hristos la
moarte, Acela a primit  hotãrârea în
tãcere. Iar când s-a executat pedeapsa
ºi a fost rãstignit pe Cruce, nu numai cã
n-a încetat sã-i iubeascã pe ucigaºii Lui,
dar L-a ºi rugat pe Tatãl Sãu sã nu-i
pedepseascã pentru cele ce au îndrãznit
sã-I facã Unuia Fiului Sãu. ªi nu doar
cã S-a rugat, dar i-a ºi îndreptãþit pe
aceia. Iar cuvintele prin care i-a
îndreptãþit au fost cuvintele iubirii ºi ale
milosteniei: „Pãrinte, iartã-le lor, cã nu
ºtiu ce fac”. ªi tu, deci, spune Sf.
Nicodim, „atunci  când ai vreun vrãjmaº
care te-a nedreptãþit sau te-a vorbit de
rãu, (...) adu-þi aminte de cuvântul spus
de Domnul, (...) ºi iartã-l  pe vrãjmaºul
tãu din toatã inima”. (Ierom. Grigorie,
Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, p. 59)

Din aceste cuvinte pe care Domnul
le-a rostit pe Cruce, se aratã îndelunga
Lui rãbdare.

Sf. Grigore de Nyssa scrie: „Funii
ºi biciuiri, pãlmuiri peste obraz, faþa plinã
de scuipãturi, spatele brãzduit de lovituri,
tribunalul necuvios, hotãrârea asprã,
ostaºii... care-L batjocoreau, Îl ironizau
ºi Îl huleau, cuie ºi fiere ºi oþet, ºi toate
cele preaînfricoºãtoare pe care I le-au
fãcut fãrã sã fi fost vinovat sau care
mai bine zis erau plata pe care I-o
dãdeau pentru multele ºi diferitele
binefaceri ale Lui.

ªi cum îi întâmpinã pe cei care-I
provocau toate acestea? „Pãrinte, iartã-le
lor, cã nu ºtiu ce fac”. Putea sã
prãvãleascã cerul peste capetele lor
sau sã sfâºie pãmântul ºi sã-i
stârpeascã pe hulitorii Lui... Totuºi, le-a
rãbdat pe toate acestea cu blândeþe ºi
îndelungã-rãbdare, Cel ce aduce
îndelunga-rãbdare în viaþa ta prin pilda
Lui.” (Ierom. Grigore, p. 60)

ªi noi sã urmãm iubirea
dumnezeiascã, iubindu-i deopotrivã pe
toþi  oamenii ºi dãruindu-le fiecare zi
din viaþa noastrã. Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

Presb. Aurelia GENES
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Dupã  bãtãlia de la Cãlugãreni, din
1595, Mihai Viteazul ºi-a dat seama cã
independenþa Þãrii Româneºti era o
operã care trebuia întregitã prin
realizarea centralizãrii teritoriilor locuite
de români sub o conducere unicã, iar
dupã victoria de la ªelimbãr ºi intrarea

victorioasã în Alba Iulia, a trecut la
pregãtirea în vederea realizãrii celui de-al
doilea obiectiv politico-militar care
consta în unirea Moldovei cu celelalte
douã provincii româneºti. Despre
planul lui Mihai Viteazul de a ocupa
Moldova s-a ºtiut îndatã dupã ce
Ieremia Movilã ajunsese domn ºi
începuse tratative cu turcii pentru
înlãturarea lui de la domnie.

* Ieremia Movilã uneltea de 5 ani
împotriva lui Mihai Viteazul, dorind sã-l
înlocuiascã de la domnie cu fratele sãu
Simion Movilã;

* Se baza în aceastã tentativã pe
polonezi, turci, tãtari ºi iniþial pe Andrei
Bathori;

* Oferise adãpost boierilor
munteni care se împotriveau politicii lui
Mihai ºi încercase, prin interpuºi, sã-l
omoare prin otrãvire;

* Pregãtirea campaniei din
primãvara anului 1600 a fost fãcutã cu
minuþiozitate;

* Aceasta a început încã din
primele luni ale anului 1600, adunând
o oaste de 28.000-35.000 oameni,
dintre care 6.000 de moldoveni.

* Oastea lui Mihai Viteazul era
împãrþitã în 3 grupãri:

a. una centralã - la Focºani, sub
comanda fiului sãu Pãtraºcu, cu un
efectiv de 16.000 de oameni, urma sã
înainteze prin Tecuci ºi Bârlad, spre
Iaºi.

b. a doua, sub comanda personalã
a lui Mihai Viteazul urma sã pãtrundã
în Moldova prin trecãtoarea Oituz;
aceasta era constituitã din trupe de
mercenari cu un efectiv de 20.000 de
pedeºtri ºi 8.000 cãlãri, cu 24-37 tunuri.

c. a treia grupare, compusã din
7.000 de oameni, din care 2.000 erau
bistriþeni, trebuia sã plece din Bistriþa,
urmând sã traverseze munþii prin
trecãtoarea Tihuþa, sã ajungã la
Câmpulung ºi sã se îndrepte de aici
spre Suceava, Botoºani ºi Hotin.

Gruparea forþelor ºi acþiunile
ulterioare pentru cucerirea Moldovei
printr-o amplã manevrã dublu
învãluitoare a fost folositã mai târziu
în arta militarã româneascã sub
denumirea de manevrã pe direcþii
exterioare, folositã îndeosebi la nivel
strategic ºi operativ în acþiunile
ofensive;

Faþã de pregãtirile ºi planul lui
Mihai, Ieremia Movilã era incapabil sã
ia vreo mãsurã eficace de apãrare a
Moldovei, fiind insuficient informat cu
privire la iminenþa atacului ºi neavând
forþe suficiente ºi bine instruite.

Neliniºtit, el cerea insistent bani
de la turci ºi ajutor în oaste ºi bani de
la polonezi cu scopul de a-l instala din
nou principe al Ardealului pe
Sigismund, care se afla la Suceava încã
de la începutul lunii aprilie. În aceastã
perioadã, s-a produs un atac neaºteptat
asupra Sucevei, executat la 25 aprilie
(5 mai) de corpul de oaste care
coborâse munþii dinspre Bistriþa
Nãsãudului.

Ieremia Movilã, având la dispoziþie
10.000 de moldoveni ºi 3.000 de
polonezi, a reuºit sã-i opreascã pe
invadatori, producându-le pierderi
însemnate. Aceºtia, neavând provizii, au
prãdat Mãnãstirea Slatina ºi Biserica
Romano-Catolicã din Baia. S-au

îndreptat din nou spre Suceava, numai
dupã ce a venit Mihai Viteazul cu grosul
oºtirii.

Bãtãlia de pe Valea
Trotuºului

Aceastã bãtãlie a început în
dimineaþa zilei de 1 mai 1600, într-o zi
de vineri, când avangarda oastei lui
Mihai s-a confruntat cu apãrãtorii
oraºului Târgu Trotuº. Sugestivã în
acest sens este descrierea fãcutã de
Eugen ªendrea, în lucrarea sa „Istoria
necunoscutã a Bacãului”: „Vineri, 1 mai
1600. O mie de sãbii trase din teacã,
sclipirã la primele raze ale
soarelui. Erau cãlãreþii din
avangarda trimisã de domni-

Mihai Viteazul

Ieremia Movilã
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torul Mihai Viteazul spre a
ocupa Târgu Trotuº, unul

dintre cele mai importante oraºe ale
Moldovei. Sperau sã facã o breºã
pentru oastea care, avându-l pe Mihai
în frunte, înainta de la Breþcu. Chiuind,
cei 1.000 de cãlãreþi se avântã spre
porþile oraºului crezându-l fãrã
apãrare. N-avurã noroc. Ca din pãmânt
apãrurã detaºamentele lui Ieremia
Movilã. Are loc o scurtã încleºtare,
moldovenii pricinuind grave pierderi
avangardei lui Mihai, care se retrage.”
Aflând de distrugerea avangardei sale,
Mihai porunceºte ca grosul armatei sã
înainteze. Înconjuratã din trei pãrþi,
dinspre Oneºti, dinspre Oituz ºi dinspre
Slãnic ºi Târgu Ocna, garnizoana
cedeazã ºi oraºul este cucerit. Ca
rezultat al împotrivirii moldoveneºti,
târgul a fost ars din temelii, împreunã
cu 70 de sate dimprejur.  Arderea
satelor din aceastã zonã este
confirmatã de un document emis de
cancelaria lui Constantin Movilã, la 28
martie 1609, prin care se arãta cã
actele satelor de pe valea Uzului ºi a
Trotuºului s-au pierdut „când a venit
Mihai Vodã în þara noastrã cu unguri ºi
cu munteni (…) ºi au stricat þara
noastrã”. În acest timp, Ieremia Movilã
petrecea la o nuntã la graniþa Poloniei.

Mihai nu a participat la aceastã
confruntare, el fiind la Breþcu, unde
stãtea la îndoialã dacã sã-ºi urmeze
oastea pe aceastã direcþie. A fost
nevoit, însã, sã plece neîntârziat cu
cãruþa pânã în munþi, iar de acolo,
cãlare, pentru a aplana un conflict care
a izbucnit în Trotuº, la împãrþirea prãzii
din acest oraº, între unguri ºi moldoveni,
probabil mercenari în oastea lui Mihai.
La conflict au participat probabil ºi
munteni sosiþi cu Pãtraºcu pentru a
face joncþiunea cu gruparea care
venise prin trecãtoarea Oituz, în urma
revizuirii planului iniþial al campaniei.

Bãtãlia de la Bacãu

Aplanând tulburãrile ivite între
mercenarii sãi, Mihai ºi-a îndreptat
trupele spre Bacãu, urmând vechiul
drum al lui Matei Corvin. Înaintarea s-a
fãcut cu multã greutate. Pentru

parcurgerea distanþei de la Târgu
Trotuº pânã la Bacãu, care se poate
strãbate de cavalerie în mai puþin de o
zi, iar pentru infanterie, o zi ºi jumãtate,
i-au fost necesare lui Mihai ºapte zile.
Acest fapt s-a datorat rezistenþei
organizate pe aliniamente succesive de
cãtre ostaºi lui Ieremia Movilã. Aceºtia
au organizat aliniamente intermediare
de apãrare pe înãlþimile de la Sãnduleni,
Coman ºi Pietricica ºi unele atacuri prin
surprindere din codrii seculari existenþi

în zonã cãtre drumul principal. Trupele
lui Mihai împreunã cu domnitorul erau
la Bacãu în ziua de 8 sau 9 mai,
dimineaþã. Aici, Mihai a fost oprit de o
armatã aproape egalã cu a sa, compusã
din diferite naþionalitãþi, în cea mai mare
parte turci, tãtari ºi moldoveni. Bãtãlia
a început în ziua de 8 sau 9 mai, la ora
10 dimineaþa, continuând toatã ziua cu
rezultate schimbãtoare, pânã seara,
când moldovenii, nemaiputând þine
piept, s-au împrãºtiat ºi au rupt-o la
fugã. Pierderile au fost mari ºi de o
parte ºi de alta. În aceastã bãtãlie a
fost luat cel mai mare numãr de
prizonieri moldoveni. Nicolae Bãlcescu
ne spune cã 15.000 de moldoveni ºi-
au pus cuºmele în suliþe ºi au trecut de
partea lui Mihai: „Ce va face armia
moldavã? Lupta-se-va ea alãturi cu
polonii pentru un domn pus de
dânºii ºi nesuferit þãrii, împotriva
fraþilor de sânge ºi a unui erou, fala
tuturor românilor? Moldovenii nu

stãturã mult în cumpãnã. Într-o
clipã, 15.000 dintr-înºii, punându-
ºi cuºmele în vârful lãnciilor, cu mari
strigãte de bucurie trecurã în tabãra
lui Mihai.”

Victoria lui Mihai Viteazul la
Bacãu s-a datorat atât priceperii sale
în realizarea unor manevre dublu
învãluitoare pe direcþii convergente, cât
ºi nepriceperii totale a comandantului
forþelor moldovene care ºi-a constituit
dispozitivul de apãrare cu spatele pe

douã obstacole naturale puternice,
râurile Siret ºi Bistriþa, ale cãror debite
erau foarte mari din cauza ploilor ºi nu
permiteau retragerea forþelor în caz de
nevoie.

Dupã aceastã rãsunãtoare
victorie, care i-a adus faima pânã la
Roma, Mihai ºi-a împãrþit armata în mai
multe coloane care aveau sã se
aprovizioneze din prada locuitorilor:

a. o coloanã formatã din
mercenari, unguri ºi sârbi, a pornit pe
râul Bistriþa în amonte prãdând satele
Borleºti, Roznov ºi Români. Aceasta
ºi-a continuat drumul spre Piatra ºi,
apoi, spre Târgu Neamþ unde, aºa cum
ne informeazã Miron Costin, a ocupat
cetatea fãrã luptã; a prãdat mãnãstirea
Agapia ºi s-a îndreptat spre Baia, având
ca þintã Suceava.

b. a doua coloanã, alcãtuitã din
moldoveni mercenari sub comanda lui
Vasile Mârza, s-a deplasat pe
Valea Siretului pânã la Roman,
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iar de aici, mai departe, pe
Valea Moldovei spre Suceava,
unde trebuia sã se întâlneascã

cu coloana de la Bistriþa.
c. a treia coloanã, comandatã de

Udrea, care mai târziu a fost numit
hatman de Suceava, se gãsea, la 11/12
mai, la Roman, de unde voievodul
cerea urgent bistriþenilor pâine ºi vin
pentru ostaºi, iar pentru cai, ovãz, cãci
toþi mureau de foame. De la Roman ºi
aceastã coloanã, prãdând mai multe
localitãþi, s-a îndreptat spre Suceava,
pentru a se alãtura forþelor care urma
sã atace cetatea de scaun.

Dupã alungarea lui Ieremia Movilã
pânã la Hotin, Mihai Viteazul s-a retras
la Roman, unde se afla în ziua de 20
iunie, dând un decret de amnistiere a
dezertorilor, nesupuºilor ºi rãzvrãtiþilor.
Este probabil ca în aceste zile sã fi luat
parte ºi la slujba de la Episcopie.

Mitropolitul Gheorghe Movilã fugise în
Polonia însoþit de cei doi episcopi, de
Roman ºi de Rãdãuþi, alegând (14 iunie)
noii episcopi ai celor douã eparhii:
Filotei, pentru Roman ºi Anastasie
Crimca, pentru Rãdãuþi. La 25 iunie,
avea loc la catedrala episcopalã
ceremonia investirii, prilej cu care
episcopul Filotei fãcea jurãmântul de
credinþã faþã de domnul Þãrii
Româneºti: „Mã supun binecre-
dinciosului domn io Mihai Voievod…
ºi celui de Dumnezeu încoronat fiu
al sãu, io Nicolae Voievod, cãrora
nu voi fi niciodatã potrivnic ºi
neascultãtor, ci îi voi iubi pe ei din
toatã inima ºi din tot sufletul, în
toatã viaþa mea. S-au scris acestea
cu mâna mea, Filoteiul, din mila lui
Dumnezeu, Episcop al Sf. Episcopii
a Romanului, în anul 7108, ziua 13,
luna iunie, 15 zile, la pomenirea Sf.
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Prooroc Amos, pãrintele lui Isaiia,
prooroc. ”

Poate cu acest prilej se va fi
zgâriat pe peretele pronaosului cu litere
latine ºi cifre arabe: „1600, io Micheal
Vv.” mãrturie epigraficã peste veacuri
a trecerii întâiului unificator al românilor
prin Roman.

În ºirul preoþilor de la Slãnic, un caz
aparte este ieromonahul Calistrat
Apostol, menþionat în 1921, nãscut la
17 iulie 1892, având, ca pregãtire, doar
ºcoala primarã. Nu cunoaºtem
mãnãstirea de metanie a acestui
ieromonah ºi nici condiþiile în care a
ajuns la Slãnic.

Pãrintele Calistrat nu era preot de
mir. Era cãlugãr, posibil un alt cãlugãr
rãtãcitor asemenea ieromonahului
Panteleimon de la Schitul Lepºa,
menþionat în anul 1866, pentru care
Doctorul Louis Collin, inspector al
Bãilor Slãnic, solicitã Episcopului
Nectarie Hermeziu aprobarea de a
liturghisi în biserica din Slãnic „în timpul
cât voiejerii sunt la feredee”. Cãlugãrul
Panteleimon a venit la Slãnic mânat de
sãrãcie. El însuºi cere Episcopului
îngãduinþa de a sluji la biserica din
staþiune fãrã leafã, numai „pe venitul
epitrahilului” pânã la sfârºitul sezonului,
pentru cã la schitul de unde vine „fraþii
se poartã cu rasele ponosite ºi rupte”,
ceea ce lui, ca slujitor al altarului, nu
se cade. În modul acesta îºi va putea
„închipui” cele trebuincioase, urmând a
se întoarce apoi la metania sa.

Cazul ieromonahului Calistrat pare
a fi asemãnãtor, deoarece a stat la
Slãnic cam un an de zile ºi, cu toate
cã avea biserica din Slãnic aproape
distrusã de rãzboi (refãcutã abia în 1929
de soþii Pandrea), iar biserica din
Cerdac complet distrusã (reconstruitã
în 1932 de ctitora Eufrosina
ªtefãnescu), a preferat sã plece la
Hârja. Motivul acestei plecãri l-am aflat
întâmplãtor, prin 2010, de la preotul
Ilarion Mâþã, parohul actual de la Hârja,
care, la rândul sãu l-a aflat de la un
bãtrân din parohie. Se spune cã, în
timpul Primului Rãzboi Mondial, tânãrul
al cãrui nume de botez nu-l cunoaºtem,
Calistrat fiind nume de cãlugãrie, pe
când era un simplu þãran-soldat în zona
Oituzului, s-a îndrãgostit de o fatã
extrem de frumoasã din satul Hârja. ªi-au
fãcut promisiuni întãrite ºi semnate
poate chiar cu sânge din rãnile
proaspete, dobândite în luptele din
împrejurimi. Dupã terminarea
rãzboiului, s-a întors la Hârja unde ºi-a
gãsit iubita mãritatã. Credincios acestei
iubiri neîmpãrtãºite, se va transfera de
la parohia Slãnic în satul fostei iubite,
de aceastã datã ca preot ºi cãlugãr cu

jurãmântul castitãþii. Aici se îngrijeºte
de ridicarea bisericii din piatra provenitã
de la clãdirea vãmii Oituz (ce va dãinui
pânã în 2017), fiind menþionat între
ctitorii bisericii. Mutarea de la
Slãnic la Hârja ºi construirea
bisericii este darul jertfelnic pe
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care l-a fãcut în amintirea marii
iubiri din timpul rãzboiului.

Împãcat cu ideea cã drumul sãu
este acum retragerea din lume, îl gãsim
în 1926 stareþ la Schitul Savu.
Ierodiaconul Justinian Florea, în broºura
sa: Însemnãri asupra Schitului Savu.
Judeþul Bacãu1, are 6 pagini în care
vorbeºte despre stareþul Calistrat Apostol
(de la pag. 17 la 23): „Nu un om înzestrat
cu un corp puternic în care sã se
ascundã o forþã fizicã prea mare, dar
dotat cu un suflet perseverent ºi activ.
Nu un element dela care sã te aºtepþi
cã este posesorul unor cunoºtinþe prea
vaste printre lumea monahalã, ºi nici un
artist al actelor liturgice, dar un om sincer
ºi conºtiincios de sarcina ce i s’a
încredinþat. Astfel în 1926 pãrãseºte
parohia Hârja, unde era paroh ºi unde a
avut o rodnicã activitate caracterizatã
printr’o exemplarã viaþã cãlugãreascã, ºi
vine sã conducã Schitul Savu în urma
cererei ce o fãcuse, cãtre Episcopie,
Protos[ul] Elisei”.

Deºi nu deþinea „o forþã fizicã prea
mare”, pãrintele, la schitul Savu, se ia la
trântã cu un sat întreg: „primul gând ce l-a
avut noul stareþ a fost ca Schitului Savu
sã-i dea adevãratul aspect de cetate
cãlugãreascã, înlãturând casele ridicate
de þãrani chiar în poarta schitului. Firea
lui de cãlugãr aprig nu putea sã mai
îngãduie ca oamenii din satul acesta, sã
mai stãpâneascã pãmântul schitului în
mod samavolnic. Era de nesuferit pentru
oriºicine ca ograda bisericii sã fie
prefãcutã în maidanul gâºtelor din sat;
iar moºia schitului sã fie luatã în chip
nedrept de niºte oameni cari îndrãzniserã
sã batã pânã la sânge pe cãlugãrii de
aici chiar lângã zidul bisericii. Dar chiar
în faþa acestor fãrãdelegi comise de
aceºti oameni pripãºiþi, noul stareþ s’a
purtat pãrinteºte faþã de ei! A încercat
ca prin cuvânt blând sã limpezeascã
lucrurile, arãtându-le care este dreptul lor
ºi care este al Schitului”.

Aceste cuvinte ale ierodiaconului
Justinian Florea aratã blândeþea
pãrinteascã a pãrintelui, dar ºi
tenacitatea sa: „însã vorba blândã a
stareþului n’a potolit întru nimic
îndãrãdnicia þãranilor nãrãvaºi la bunul
altuia. Cuvântul cucernic n’a gãsit nici
un ecou în sufletele acestor oameni care
erau învãþaþi sã stãpâneascã pãmântul
schitului ca ºi atunci când aici nu era
nici un stãpân. Deaceea, în urma
acestor încercãri de nuanþã creºtinã,

stareþul vãzând cã gândul sãu nu poate
sã-ºi ajungã rezultatul dorit, amãrât ca
un om cinstit ce trãieºte într’o lume de
pungaºi, îndrãzneºte sã se plângã
stãpânirei. ªi astfel Ieromonahul
Calistrat este nevoit, ca prin raportul No.
28 din 1930, sã arate Episcopiei de
Roman cum un grup de locuitori din satul
Buda (satul Schitului), au arat în chip
samavolnic o întindere de 108 prãjini din
terenul schitului. Episcopia de Roman

prin chibzuinþa P.S. Episcop Lucian îi
rãspunde […] «sã se limpezeascã acest
litigiu fie pe cale judecãtoreascã, fie pe
cale tranzacþionalã». Însã chiar în faþa
acestui ordin stareþul n’a plecat dintru
început pe drumul judecãtoriei. A cãutat
din nou cu dragoste ºi cu multã
insistenþã sã rezolve lucrurile dupã
principiul dragostei creºtine. Dar cu toatã
încercarea lui pãrinteascã, de a
convinge pe oamenii locului, cã fac ce
nu este bine, cuvântul lui a rãmas
zãdãrnicit în faþa îndãrãdniciei lor. Ba din
contra, a fost ºi ameninþat cu bãtae de
câþiva þãrani cu pricina. Astfel fãrã voia
lui trebuia sã plece spre judecãtorie, cãci
ordinul stãpânirei trebuia sã fie soluþionat
într’un fel, ºi aceastã modalitate n’a fost
alta decât deschizând acþiune de
judecatã contra cotropitorilor”.

Toatã energia de care era capabil
ºi pe care ar fi depus-o alãturi de iubita
sa preoteasã, dacã povestea de
dragoste de la Hârja ar fi avut un final
fericit, la reconstruirea celor douã
biserici distruse de pe valea Slãnicului,
iatã, o consumã tot în ogorul Bisericii,
luptându-se cu forþele rãului, ale avariþiei
ºi indisciplinei, pentru redobândirea
ordinii ºi disciplinei la schitul Savu.

Dupã mai multe procese reuºeºte sã
redobândeascã tot terenul schitului,
rãscumpãrã pe bani grei câteva case
ce nu puteau fi strãmutate, pentru „a
vedea schitul în adevãrata lui înfãþiºare
cãlugãreascã”.

Prin aceastã acþiune nu ºi-a
dobândit însã liniºtea, forþele rãului
regrupându-se: „însã aceastã faptã a
fost judecatã, invidiatã ºi consideratã
cã este de o naturã necreºtineascã.
Unul dintre aceia care º’a arãtat
profunda indignare, a fost un oarecare
învãþãtor pensionar Gh. Chirnoagã, dela
Poduri. Printr’o avalanºã de insulte
incalificabile a cãutat sã comenteze
faptul dela Savu. Nu cã l-ar fi durut
sufletul pentru þãranii cu pricina, dar
dintr’o pornire viclenã a bârfit cu gurã
de bãtrân blasfametor contra stareþului
ºi cu aceasta ºi contra justiþiei care
sancþionase lucrurile. […]
Necreºtineºte ar fi, când stareþul nu º’ar
fi fãcut cu conºtiinciozitate datoria de
pãzitor ºi pãstrãtor al unui altar la
temelia cãruia odihnesc oasele unor
ctitori plini de mãreþie creºtineascã. Dar
când el a readus chinovia ce o conduce
în vechile sale drepturi, fapta sa este,
prin excelenþã, creºtineascã. Cãci ce
oare, dacã cineva îºi pãzeºte casa sa,
înseamnã cã este pãgân? De ajuns este
cã, duºmanii monahismului ºi ai
mânãstirilor au abuzat de bunãtatea
cãlugãreascã! […] Pe lângã eliberarea
terenurilor, ce erau proprietatea
schitului, stareþul Calistrat printr’o
conlucrare armonicã cu întregul sobor
de aici a ridicat schitul la o etapã de
înflorire în ceeace priveºte partea
gospodãreascã”.

Dupã aceastã luptã neobositã,
activitatea pãrintelui nu a încetat. În
anul 1932 a terminat de construit o casã
în incinta mãnãstirii ºi a început
construirea unei clopotniþe.

Ca o încurajare ºi ca o rãsplatã
binemeritatã a muncii depusã la
mãnãstirea Sfântul Sava din Berzunþi,
Episcopia, prin P.S. Arhiereu Vicar
Ilarion, îl ridicã la rangul de protosinghel
pe harnicul ieromonah Calistrat.

1 Tipografia Seminarului Monahal
Cernica, 1933, 24 pagini

Preot Cãtãlin ILIE
Slãnic Moldova
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Dupã 72 de ani de monarhie, timp în
care România se reîntregise (1 decembrie
1918) ºi se scindase (august 1940), regimul
comunist, instaurat deplin în ianuarie 1948,
va marca în mod sumbru ºi iremediabil
pentru patru decenii, evoluþia ºi dezvoltarea
þãrii pe toate planurile.

Dictatura proletariatului, adicã
esenþa regimului instaurat, poate fi
sintetizat în puþine cuvinte: monopolul
puterii deþinut de cãtre un partid politic,
cvasi-etatizarea economiei, primatul
ideologicului, îngrãdirea drepturilor
cetãþeneºti, lichidarea vechii elite
politice, culturale ºi religioase precum
ºi a oricãrei opoziþii din interiorul ºi
exteriorul partidului.

 Arma principalã a noii puteri devine
represiunea în masã ºi teroarea
generalizatã. Este perioada în care zeci
de mii de oameni nevinovaþi vor umple
închisorile ºi vor fi obligaþi sã munceascã
pe noile ºantiere – obiective de interes
naþional –, orice delict de opinie fiind
drastic pedepsit. Odatã cu anul 1948,
urmãrind ceea ce însemna comunismul
în teorie ºi în practicã, ne întâlnim cu un
amalgam de idei incluse în programe
excesiv de ideologizate.

Congresele partidului, în numãr de
nouã (VI-XIV), cele cinci conferinþe
naþionale ale P.C.R., apoi unele plenare
sunt elemente principale ce emanã
direcþia spre care se îndrepta societatea
româneascã. Rãspunzând, multã vreme,
comandamentelor Moscovei sau altor
cerinþe la fel de strãine lumii civilizate ºi
României înseºi, legislaþia ºi organizarea
vieþii statale devin tot mai colaterale ºi
strãine de doleanþele reale ale societãþii1.

Una din cele mai cunoscute plenare
ale Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român s-a desfãºurat în
zilele de 26-27 mai 1952 ºi a vizat
eliminarea aºa numitului grup Pauker-
Luca-Georgescu.

Articolul „Pentru continua
întãrire a partidului”, apãrut în ziarul
Scânteia, în 3 iunie 1952, asupra cãruia

m-am oprit, descrie momentul de vârf
al luptei pentru putere în PMR, cu
referire la curãþenia ce se dorea a fi
fãcutã printre membrii din vârful
piramidei. Cunoscutul ziar de tip
propagandistic, care folosea minciuna ºi
dezinformarea ridicându-le chiar pânã
la gradul de adevãr, realizeazã în paginile
articolului amintit mai sus un rezumat al
discuþiilor plenarei din 26-27 mai,  acelaºi
an.

Hotãrârile ºedinþei, publicate în
articolul din 3 iunie, fuseserã luate în
conformitate cu ,,deplina justeþe a liniei
partidului, care are la bazã genialele
învãþãturi ale lui Lenin ºi Stalin ºi
uriaºa experienþã a Partidului
Bolºevic”2 ºi deci deþineau garanþia
supremã de adevãr ºi de autoritate. Pe
baza unor rapoarte ce i-au fost
înaintate, Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Român ajunge la
concluzia cã un numãr de ,,elemente
duºmane care s-au grupat în jurul lui
Vasile Luca au dus o intensã activitate
duºmãnoasã de subminare a regimului
de democraþie popularã ºi de sabotare
a operei de construire a bazei
economice a socialismului”3. Am putea
rãmâne miraþi cã vinovatul principal
este Vasile Luca, unul dintre cei mai
importanþi oameni din conducerea
partidului ºi care, în plus, deþinea ºi
portofoliul de ministru al finanþelor. ªi
totuºi partidul nu putea ezita nici un
moment în demascarea unui element
contrarevoluþionar, fie el ºi din
structurile superioare, deoarece  acesta
risca sã submineze statul sau mai bine
spus partidul-stat.

De la acuzaþii de deviaþionism de
dreapta, împiedicarea  reformelor ºi
frânarea investiþiilor în industrie, pânã
la sabotaj ºi nerespectarea liniei
partidului, Luca se fãcea vinovat de un
ºir lung de acuzaþii. Mai reiese din cele
tipãrite în ziar cã în activitatea
antipartinicã el a avut ºi colaboratori
de seamã tot din conducere în

persoanele Anei Pauker ºi a lui Teohari
Georgescu.

Vasile Luca, muncitor de origine
maghiarã (nãscut Luka László) avusese
un trecut foarte tumultos. Luptase cu
detaºamentele secuieºti împotriva
Republicii Sovietice a lui Béla Kun (lucru
pentru care va fi criticat ulterior), dar s-a
alãturat miºcãrii comuniste dupã 1919 ºi
a condus organizaþia de partid Braºov4.
Ca lider de sindicat ºi membru în
conducerea PCR, el a fost arestat ºi
condamnat în repetate rânduri, fiind
încarcerat la Cernãuþi, în momentul
ultimatumului sovietic din iunie 1940. A
rãmas în URSS ºi a devenit deputat în
Sovietul Republicii Socialiste Sovietice
Ucrainene. În timpul rãzboiului, a fost
colaboratorul cel mai apropiat al Anei
Pauker la Moscova. A fost cãsãtorit cu
Elisabeta Luca, care lucrase în aparatul
administrativ al Brigãzilor Internaþionale
din Spania. Luca s-a întors în România
împreunã cu Ana Pauker ºi a devenit unul
dintre cei patru membri de la vârful PCR.

Dupã 23 august 1944, liderii
importanþi ai partidului se contreazã ºi
ajung chiar sã se constituie în douã
facþiuni, fiecare cãutând sã tranºeze în
favoarea sa preluarea frâielor partidului.
O facþiune era cea alcãtuitã din Ana
Pauker, Vasile Luca ºi Teohari
Georgescu (numiþi ºi kominterniºti sau
moscoviþi) fiindcã avuseserã de-a lungul
timpului ºi încã aveau legãturi strânse ºi
directe cu Moscova, iar altã facþiune era
cea a lui Gheorghe Gheorghiu Dej
(numiþi bãºtinaºi), majoritatea fiind þinuþi
în închisori în perioada de ilegalitate a
partidului.

Revenind la Vasile Luca, se pare
cã în momentul excluderii din partid ºi a
arestãrii îi erau plãtite poliþe mai vechi
ºi nicidecum nu suporta pedeapsa pe
baza acuzaþiilor de naturã ideologico-
populistã. O primã bilã neagrã îi era datã
de Gheorghiu-Dej încã din 1945, când
Luca îºi arãta sprijinul pentru
Ana Pauker în funcþia de
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secretar general, însã poziþia
ocupatã ca ministru de finanþe

(1947-1952) ºi faptul cã fãcea parte din
cvartetul conducãtor îl va feri pentru o
vreme de probleme.

În acuzaþiile aduse asupra sa exista
ºi o oarecare mãsurã a realitãþii
nedeformate, anume faptul cã sabotase
într-un fel economia, nu neapãrat cea a
þãrii cât cea a partidului, ºi trãdase ºi
încrederea lui Gheorghiu-Dej.

Mai concret, în 1952 s-a recurs la
o nouã reformã monetarã dupã cea din
1947, reformã care avea rolul de a
destabiliza dacã mai era nevoie ºi de a
constrânge pe cei care deþineau sume
mai mari sã-i returneze statului. Odatã
cu aplicarea reformei, se interzicea
schimbarea banilor în valutã strãinã ºi
se impuneau plafoane limitã sumelor
ce puteau fi schimbate, iar mãsura
trebuia aplicatã în decurs de doar 3 zile,
28-31 ianuarie.

S-a lucrat la pregãtirea condiþiilor
optime pentru succesul acestei reforme
monetare. Dej a condus în mod direct
aceastã acþiune. Procentajul de schimb
al monedei naþionale trebuia sã fie strict
secret pânã la declanºarea efectuãrii
reformei monetare. Cu acceptul Anei
Pauker ºi a lui Teohari Georgescu, Vasile
Luca, care era ministru de finanþe, fãrã
ºtirea lui Dej, 1-a determinat pe Vijoli,
guvernatorul Bãncii Naþionale, sã
comunice filialelor bãncii din teritoriu
procentul de schimb al monedei
naþionale5. Deconspirarea procesului de
schimb a fost beneficã pentru cei ce
posedau mari sume de bani. Aceºtia au
avut timp pentru schimbarea de lei in
valutã forte ºi transferarea lor peste
graniþele þãrii. Acþiunea conjugatã a
celor trei stricase planurile de a umple
în doar 3 zile vistieria statului. Trebuie
amintit cã prin Reforma monetarã din
ianuarie 1952 se dorea continuarea
,,operei reformei” din 1947, reducându-se
masiv, însã totuºi nu în proporþiile din
1947, volumul circulaþiei bãneºti ºi
îndeosebi al numerarului în circulaþie.
Cã totul fusese aranjat pentru a lovi
puternic aºa numita burghezie, o
demonstra ºi procentul de schimb al
monedei de 200 de lei vechi pentru 1
leu pentru toþi cei care schimbau sume

în numerar de peste 1000 de lei vechi,
pe când cei care schimbau sume în
numerar de pânã la 1000 de lei vechi
beneficiau de un raport de schimb de
100 de lei vechi pentru 1 leu nou.

Din articolul publicat în ziarul Scânteia
ºi amintit anterior, un fragment face
referire indirectã la acþiunea de colaborare
a lui Vasile Luca cu Ana Pauker ºi Teohari
Georgescu privind reforma monetarã,
sugerându-se cã ,,priveau sectoarele de
activitate încredinþate ca domenii
personale, împiedicând conducerea
partidului sã exercite un control sistematic
asupra felului cum aceste sarcini erau duse
la îndeplinire”6.

La 9 martie 1952, Vasile Luca este
demis din funcþia de ministru al
finanþelor. Ca unul care fãcuse parte
din maºinãria de epurat a partidului, era
conºtient cã eliminarea sa era acum o
chestiune de timp. Plenara din 27-28
mai, acelaºi an, era doar cadrul oficial
în care se fãcea excluderea lui, iar
arestarea din 16 august era închiderea
cercului care se strânsese în jurul sãu.
La proces, unul comandat, a fost
acuzat, pe lângã sabotaj ºi subminarea
economiei de stat, ºi de activitatea lui
în perioada de ilegalitate a partidului.
Atât în perioada de dinainte, cât ºi în
arestul Siguranþei, el ar fi dat informaþii
despre acþiunile partidului contra unor
sume de bani. Aceste lucruri au fost
recunoscute la proces chiar de el, dar
nu s-au putut constitui în probe pentru
condamnarea lui la moarte7. De fapt,
recunoaºterea acestei acuzaþii ºi
negarea celorlalte constituiau tema
principalã a  memoriilor înaintate de el
din închisoarea de la Râmnicul Sãrat
cãtre Gheorghiu-Dej. Aceste memorii
ºi scrisori rãmase fãrã rãspuns, deºi
sublinierea lor demonstreazã cã erau
citite, constituie încercãrile sisifice ale
unui om care cerea graþiere ºi
reconsiderare faþã de condamnarea sa.
Disperarea manifestatã ºi indignarea
refulau probabil din conºtientizarea
faptului cã decizia nu mai putea fi
schimbatã în cazul sãu. O repoziþionare
a partidului în raport cu el însemna cã
partidul a greºit sau cã s-a pripit
condamnându-l iniþial la pedeapsa
capitalã ºi apoi comutându-i-o în

închisoare pe viaþã; ori partidul nu putea
sã greºeascã.

În unele scrisori, nedumerirea lui
Vasile Luca depãºea conºtientizarea
realitãþii destinului sãu implacabil: „Nu
aºteptam ºi nu credeam posibil o aºa
mare exagerare a vinovãþiei mele, ca
sã ajung la bãtrâneþe lovit în aºa groaznic
de regimul ºi de tovarãºii cu care am
luptat împreunã, am suferit laolaltã”8.
Singura consolare amarã la Râmnic a
fost faptul cã, deºi era locul special de
încarcerare a celor mai temuþi duºmani
ai regimului, nu a beneficiat de ,,toate
serviciile disponibile”, în special fiind
exclus de la torturi ºi bãtãi pe motivul
stãrii precare de sãnãtate. Transferat la
Aiud, va sfârºi la 27 iulie 1963.

Preot Andrei Silviu NEICU
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(urmare din p. 1)

rãzboaie sau alte primejdii. În 1457 se
urcã pe tron în urma luptelor de la
Doljeºti ºi Orbic, înfrângându-l pe Petru
Aron, ucigasul tatãlui sãu, Bogdan al
II-lea (1449-1451). Ajuns domnitor, simte
nevoia unei înnoiri a vieþii social-politice
din Moldova. O trãsãturã definitorie a
acelei epoci era fãrâmiþarea feudalã,
care fãcea ca marea majoritate a
boierimii sã deþinã imense teritorii cu
sate ºi oraºe (n.n. adevãrate state în
stat), unde feudalii îºi exercitau pe
deplin puterea politicã, judecãtoreascã
ºi chiar militarã. În aceste condiþii
puterea voievodalã era serios afectatã,
cãci pentru a-ºi apãra diferite privilegii
boierii pactizau cu duºmanii micului stat
feudal.

Toate aceste comploturi sunt
descoperite ºi pedepsite de cãtre
domnitor. Astfel, aflãm, spre exemplu
cã în 1471 sunt îndepãrtaþi vornicul
Isaia, ceaºnicul Negrilã sau stolnicul
Alexe, luându-le locul slujitori de
încredere precum pãrcãlabul Arbore,
stolnicul Toma sau spãtarul Mihãu.1 Era
nevoie de fãurirea unei noi forþe militare
cu ajutorul cãreia domnitorul ªtefan sã
înfrunte cel mai mare pericol al vremii,
Imperiul Otoman. Astfel, ca urmare a
unui process de centralizare a puterii
militare, ia naºtere „Oastea cea mare”,
formatã în principal din þãrani, târgoveþi
ºi mici boieri. Numai astfel poate fi
explicatã victoria de la Vaslui, din
ianuarie 1475, împotriva turcilor, precum
ºi rãsunetul acesteia în cancelariile
occidentale. ªtefan-Voievod a înþeles cã
doar printr-o bunã pregãtire militarã,
însoþitã de acea stare de veghe ºi acel
spirit de jertfã, þãranii moldoveni îºi pot
apãra pãmânturile, precum ºi credinþa
strãmoºeascã. De aceea, începe el sã
se sprijine pe popor ºi pe Bisericã, mai
mult decât pe marii boieri dornici de
nenumãrate privilegii.

Asemenea marilor împãraþi ai
Bizanþului, ªtefan Voievod s-a
considerat dintotdeauna fiu al acesteia
ºi ocrotitor al ei pânã la sfârºitul vieþii ºi
domniei sale. Ales chiar de cãtre þarã
„Domn al Moldovei”, dupã datinã ºi
rânduialã, ªtefan îºi socotea totuºi

domnia hãrãzitã prin voia lui Dumnezeu,
ca de altfel ºi toate biruinþele ºi
înfrângerile în luptele cu vrãjmaºii. Acest
lucru îl vedem în nenumãratele texte ale
pisaniilor bisericilor, construite cu
prilejul multelor campanii militare. Spre
exemplu iatã ce putem citi pe actul
fãuririi Bisericii Domneºti din Vaslui:
„Mãrgând ªtefan vodã cu oºtile pre apa
Bârladului în sus, atuncea plãcându-i
locul între Bârlad ºi apa Vasluiului ºi
într-aceia laudã ºi bucurie de izbândã
cu nãroc, ce au biruit pre turci ºi pre
munteni, au început a zidi biserica sveti
Ioan Predioice, în târgu Vasluiului, dând
laudã lui Dumnedzãu de biruinþa ce au
fãcut.”2

Un alt fapt demn de remarcat în
toate înscrisurile oficiale ale epocii este
folosirea binecunoscutei formule „Io
ªtefan Voievod, din mila lui Dumnezeu
Domn þãrii Moldovei”, fapt ce aratã mare
evlavie faþã de Biserica lui Hristos,
împodobitã, dupã cum bine ºtim, cu
cele 44 lãcaºuri de închinare. Om cu
fricã de Dumnezeu Sf. ªtefan s-a
dovedit a fi un credincios practicant al
Ortodoxiei, aºa dupã cum au cãutat sã-l
creascã pãrinþii sãi ºi mai ales mama,
Doamna Maria-Oltea. Impresionantã
este în acest sens încrederea pe care
o avea în puterea rugãciunilor aduse de
cãtre bisericã pentru cei vii ºi pentru cei
adormiþi întru Domnul. Diferitele privilegii
acordate mãnãstirilor erau astfel
condiþionate de aceastã datorie de a
înãlþa rugãciuni de sãnãtate ºi mulþumire
aduse Celui de Sus. Iatã un fragment
dintr-un astfel de document, din 10 mai
1466: „Cu voinþa Atotþiitorului ne-am
gândit […] ca sã facem pentru
mântuirea sufletului meu […] ºi pentru
sufletele pãrinþilor mei ºi ne-am legat
[…] sã întãrim sfânta mãnãstire numitã
Zograf, din Sfântul Munte, unde este
hramul Sf. Gheorghe […] ºi am fãgãduit
sã dau în fiecare an câte o sutã de
ducaþi ungureºti. […] Preoþii ºi toþi fraþii
ce vieþuiesc acolo sã împlineascã
rânduiala Sf. Biserici, dupã cum vom
arãta mai departe - înainte de toate sã
scrie pe domnia mea la Sf. Proscomidie
[…] ºi sã scrie ºi pe doamna mea ºi pe
copiii noºtri, dãruiþi de Dumnezeu. ªi

iarãºi […] pânã când vom fi în viaþã pe
lumea aceasta, Sf. Bisericã sã ne cânte
sâmbãtã seara paraclis, […] marþea sã
ni se cânte Sf. Liturghie […] ºi sã mã
pomeneascã ºi în fiecare zi la vecernie
ºi la pavecerniþã ºi la miezul nopþii. […]
Aceasta sã ni se facã cât vom fi în
viaþã.”3 Desprindem din aceastã
formulare personalã a frazei, adânca
trãire teologicã a Sfântului ªtefan
precum ºi conturul lãuntric al
personalitãþii sale profund religioase. În
mod profetic, a vãzut în Biserica
strãmoºeascã adevãrata forþã spiritualã
ce putea sta în faþa tuturor dorinþelor de
expansiune a puterilor vecine fiind
capabilã de menþinerea unitãþii sufletului
românesc.

2. Modelul voievodului
medieval european

Personalitatea mãritului voievod
umple jumãtate de veac din istoria þãrii
sale, dar ºi a întregii Europe, cãci,
reuºind sã depãºeascã interesele
locale ale Moldovei, apãrã cu dârzenie
întreaga Ortodoxie împotriva Semilunei,
dar ºi a asalturilor neîncetate ale
papalitãþii romane, de a trece Rãsãritul
sub sceptrul spiritual al acesteia. In
cadrul politicii externe a domnitorului
moldovean trebuie avute în vedere mai
întâi raporturile cu Transilvania, þara
vecinã, integratã regatului ungar.
Transilvania reprezenta pentru ªtefan
þara strãmoºilor sãi pe linie paternã, iar
spiritul sãu de apãrãtor al creºtinãtãþii
în faþa otomanilor îl deprinse poate de
la un alt transilvãnean român, Iancu de
Hunedoara, mare salvator al Europei.4

De altfel, ei sunt singurii români ce
aveau sã fie numiþi de cãtre papalitate
„atleþi ai lui Christos” (athletae Christi).

Un alt aspect al legãturilor pe care
Moldova le avea cu Transilvania vecinã
este cel referitor la schimburile
comerciale, care sunt încurajate de
cãtre ªtefan încã de la începutul
domniei sale. În 1457, el adreseazã
negustorilor din Braºov invitaþia de a veni
cu mãrfuri în þara sa, iar în anul urmãtor
reînnoia „tuturor braºovenilor
ºi tuturor negustorilor ºi
întregii þãri a Bârsei” privilegiul
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„

dat de Alexandru cel Bun pentru
ca aceºtia „sã vinã în bunã voie

în þara noastrã cu marfa lor [...] ºi sã
aibã permisiunea ºi libertatea sã umble
prin toatã þara domniei mele, ºi prin
oraºe, ºi prin târguri, ca sã-ºi vândã
marfa lor”. ªi Judele Braºovului, într-o
scrisoare din 1460 cãtre omologul sãu
din Vaslui, face dovada reciprocitãþii
acestor schimburi, când aratã cã existã
„legãturã ºi pace cu domnul ªtefan
voievod”, în aºa fel ca nici moldovenii în
Transilvania ºi nici braºovenii în Moldova
sã nu fie tulburaþi în desfacerea ºi
cumpãrarea mãrfurilor.5 În acelaºi
context, vom vedea cã, începând cu anul
1470, domnul va face masive achiziþii
de arme de la Braºov, pentru purtarea
îndelungatului rãzboi cu Imperiul
Otoman. Nu întâmplãtor victoria de la
Vaslui a fost elogiatã ºi în cronicile
transilvãnene, pãtrunzând în conºtiinþa
românilor de acolo: „ªtefan s-a
împotrivit bãrbãteºte turcilor, în mijlocul
þãrii sale, ca un bun protector al patriei
ºi al poporului sãu, fiind gata sã moarã
pentru ai sãi” (Cronica Dubnicense)
Putem încã înþelege astfel de ce
raporturile lui ªtefan cel Mare cu
Transilvania au fost mai speciale ºi mai
extinse decât cu alte þãri.

Pe lângã acest tip de relaþii politico-
economice, ªtefan a ºtiut sã dezvolte
o serie de legãturi culturale ºi religioase
bazate în principal pe respectul faþã de
alte religii. Spre exemplificare, atunci
când în 1472 moare episcopul catolic
de Baia, ªtefan însuºi a cerut Sfântului
Scaun sã-i sfinþeascã un ierarh nou.
Rãspunzând dorinþei domnitorului, papa
îl anunþã cã îl va face pe Petru pãstor al
bisericii Moldovei, dupã dorinþa sa (lat.
ex...desiderium tuum).6 Iatã, astfel, un
principe ortodox al unei þãri majoritar
ortodoxe adresându-se Romei pentru a-
i cere sfinþirea unui episcop catolic în
þara sa. Au existat însã ºi momente
tensionate, datorate nenumãratelor
încercãri de ,,Unire”, întreprinse de
Biserica Romei, ce au culminat cu
Sinodul de la Ferrara-Florenþa (1431-
1449). ªtefan s-a opus acestora,
deoarece în 1453 mitropolitul ,,unionist”
Ioachim este izgonit din Moldova, ceea
ce a însemnat prãbuºirea definitivã a
spiritului florentin. De acum încolo o grijã
deosebitã va manifesta domnitorul în
plan religios-extern pentru aºezãmintele
mânãstireºti de la Muntele Athos:
Zografu, Grigoriu, Vatopedu,

Costamonitu, Sf. Pavel
º.a.. Aceeaºi grijã o va
arãta ºi faþã de fratii
ortodocsi de acelasi neam
din celelalte provincii
româneºti: Þara Româ-
neascã ºi Transilvania,
unde a înfiinþat Episcopia
Ortodoxã a Vadului ºi a
construit chiar ºi douã
biserici, la Vad si Feleac.
Dupã asemenea fapte,
presãrate pe parcursul a
47 de ani, se stingea în
1504, la Suceava, ªtefan
cel Mare, cel care intrase deja în legendã
ºi care a rãmas pentru românii de
pretutindeni cel mai mare, mai slãvit ºi
mai drag dintre suveranii lor.

3. ªtefan cel Mare model
pentru vremurile noastre

Mai întâi trebuie sã apreciem rolul
covârºitor pe care familia l-a avut în
educarea creºtinã a voievodului
Moldovei. Nu întâmplãtor, mama sa,
Doamna Oltea, va deveni mai târziu
monahie, cu numele Maria. Apoi,
pãrintele sãu spiritual, Sf. Daniil
Sihastru, a întipãrit în conºtiinþa lui
ªtefan douã mari virtuþi practicate
neîncetat ºi anume  apãrarea Moldovei
ºi a creºtinãtãþii, precum ºi zidirea de
locaºuri sfinte. Duhovnicul sãu l-a învãþat
apoi smerenia ºi cãinþa pentru pãcate,
deschizându-i inima pentru a primi
„puterea harului lui Dumnezeu” (II Cor
12, 9). De aceea, multele sale biruinþe
(din 36 de rãzboaie a pierdut doar 2) nu
pot fi explicate ca fiind doar urmarea
inteligenþei ºi a talentului militar, ci mai
ales a ajutorului primit de la Dumnezeu!
Întâlnim astfel, în persoana domnitorului
moldovean acel echilibru desãvârºit între
vitejie ºi smerenie, lucru rar, dar foarte
necesar pentru viaþa unui bun creºtin.

De asemenea, Sf. Stefan cel Mare
a dat dovadã de un puternic simþ al
dreptãþii ºi milosteniei, pentru care a
fost mult îndrãgit de poporul sãu. Cu
suflet de român adevãrat ºi creºtin
autentic, ºi-a ajutat confraþii întru Hristos
de pretutindeni (Transilvania, Ungaria,
Polonia, Italia º.a.), dovedindu-se a fi
un statornic iubitor de þarã, dar ºi
european de vocaþie. A luptat cu sabia
ºi cu mintea agerã, dupã cum veneau
asupra lui nãvãlirile sau învãluirile
viclene. A apãrat jertfelnic, timp de peste
40 de ani, identitatea ºi demnitatea

credinþei creºtine a Moldovei, apreciind
în acelaºi timp ºi valorile altor popoare.
Personalitatea Sf. ªtefan cel Mare ne
cheamã ºi pe noi, cei de astãzi, la
apãrarea credinþei, a unitãþii ºi demnitãþii
nationale. Ea ne poate de asemenea,
certa, dacã nu ne vom comporta ca
urmaºi de voievozi, apãrãtori ai
neamului ºi credinþei creºtine.

Pentru multele sale fapte,
Dumnezeu l-a învrednicit pe ªtefan
Voievod de cununa sfinþeniei, iar
Biserica neamului românesc l-a trecut
în calendarul ei. Din lumina Împãrãþiei
Cerurilor, Sfântul ªtefan cel Mare
ocroteºte ºi inspirã acum pe toþi cei
care îi cinstesc memoria ºi icoana lui,
pe cei care zidesc biserici ºi mãnãstiri
sau ajutã pe cei sãraci. Sã-l cinstim ºi
noi cu evlavie pe acest mare român ºi
creºtin, cãci „Minunat este Dumnezeu
întru Sfinþii Lui!” (Psalm 67, 36).

1 Nicolae IORGA, „Documente noi de istorie
româneascã”, în: Revista Istoricã, VIII
(1922), nr. 4-6, p. 87.
2 Grigore URECHE, Letopiseþul Þãrii
Moldovei, ediþia P.P. Panaitescu,
Bucureºti, 1955, p. 112.
3 Pr. Prof. Dr. Al. CIUREA, „Binecredinciosul
voievod ªtefan cel Mare, fãuritor de culturã
ºi artã”, în: Mitropolia Moldovei ºi Sucevei,
LVIII (1982), nr. 3-4, p. 213.
4 Acad. Ioan AUREL-POP, „Relaþiile între
Transilvania ºi Moldova în timpul lui ªtefan
cel Mare”, în: ªtefan cel Mare ºi Sfânt -
Portret în istorie, Mãnãstirea Putna, 2003,
p. 421.
5 Ion TODERAªCU, Unitatea româneascã
medievalã, editura ªtiinþif icã ºi
Enciclopedicã, vol. I, Bucureºti, 1988, p.
109.
6 Aloisie L. TÃUTU, Spirit „ecumenic” între
papalitate ºi români pe vremea lui ªtefan
cel Mare (1476), în: Bunã Vestire, XIV
(1975),p. 336-337.

Biserica din Feleac ºi bustul ºtefanian
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„A rãspuns Iisus: …Adevãrat,
adevãrat zic vouã: cine ascultã

cuvântul Meu are viaþã veºnicã…”
(Ioan 5, 24).

Un monument foarte preþios al
omenirii este Sfânta Scripturã. ªtim din
practicã cã oamenii înþeleg foarte diferit
aceastã carte. Biblia, fiind o carte a
Bisericii, nu poate fi înþeleasã ºi preþuitã
bine decât de cei care participã la viaþa
Bisericii.

Printre valorile mari ale Bisericii,
un loc aparte îl are Biblia, ºtiind cã suma
legilor pe baza cãrora Dumnezeu
judecã lumea ºi pe fiecare om în parte
este Evanghelia. Criteriul judecãþii este
dat de împlinirea sau neîmplinirea
poruncilor evanghelice.

Lecturã ºi rugãciune

Creºtinii nu citesc Biblia
speculativ ºi nu cautã în lectura
ei divertisment artistic, ci cautã
un liman de pace, o luminã în
întuneric, cautã sã cunoascã
voia lui Dumnezeu ºi sã o
împlineascã, aºa cum aratã
urmãtoarea rugãciune hrisos-
tomicã: „Doamne Iisuse
Hristoase, deschide ochii ºi
urechile inimii mele ca sã aud
cuvintele Tale ºi sã înþeleg ºi sã
fac voia Ta, Doamne, cã strãin
sunt eu pe pãmânt. Nu ascunde
de la  mine poruncile Tale, ci
deschide ochii mei ca sã înþeleg
mãririle din Legea Ta...” (Sf.
Ioan Gurã de Aur).

Bogãþie, mângâiere ºi
desfãtare

Cunoaºterea cuvintelor
sfinte este bogãþie ºi izvor de
înþelepciune, aºa cum spune Sf.
Ap. Pavel: „Cuvântul lui
Dumnezeu sã locuiascã în voi
cu bogãþie. Învãþaþi-vã ºi
povãþuiþi-vã între voi cu toatã
înþelepciunea” (Coloseni 3, 16).

Cei care citesc regulat ºi împlinesc
voia lui Dumnezeu adeveresc faptul cã
Sfânta Scripturã este izvor de
mângâiere ºi de nãdejde, pentru cã în
ea este prezent ºi lucrãtor Duhul Sfânt-
Mângâietorul: „Cã toate câte s-au scris
mai înainte, s-au scris spre învãþãtura
noastrã, ca prin rãbdarea ºi
mângâierea care vin din Scripturi
sã avem nãdejde” (Romani 15, 4).
Dacã ne gândim la faptul cã mângâiere
înseamnã desfãtare, bucurie, încurajare,
îmbãrbãtare, înþelegem cât de
important este pentru omul deseori
chinuit de întristare sã iubeascã
aceastã carte ºi sã se hrãneascã
regulat din ea.

Despre acest lucru, un Pãrinte
filocalic mãrturiseºte: „Cãci de vei stãrui
neîncetat în rugãciunea ta ºi în
meditarea Scripturilor, þi se vor deschide
ochii înþelegãtori ai sufletului ºi va veni
în el o bucurie mare…” (Avva Filimon).
ªi iarãºi: „O, fraþilor, citiþi mai mult
Evanghelia, Epistolele Apostolilor ºi
scrierile sfinþilor pãrinþi; prin aceastã
învãþãturã, sufletul cunoaºte pe
Dumnezeu ºi mintea e atât de
preocupatã de Domnul, cã uitã cu
desãvârºire lumea…” (Sf. Siluan
Athonitul).

Dimpotrivã, cei care nu cunosc
folosul care vine din citirea cuvintelor
sfinte se pãgubesc foarte mult: „Toþi câþi

nu cunosc Scripturile se uitã cu
nepãsare la ei înºiºi cum pier de
foame” (Sf. Ioan Gurã de Aur).
Prãpastie mare ºi groapã
adâncã este necunoaºterea
Scripturilor. Mare trãdare a
mântuirii este necunoaºterea
legilor lui Dumnezeu (Sf.
Epifanie al Ciprului).

Îmbolnãvirea sufleteascã ºi
ruinarea omului sunt direct
legate de nesocotirea cuvântului
lui Dumnezeu. Omul se afundã
în întunericul întristãrii, pentru
cã se depãrteazã de lumina
Evangheliei, de leacul Scripturii,
de cãlãuza Celui Drept: „Legea
a slãbit, Evanghelia nu lucreazã
ºi toatã Scriptura de tine nu este
bãgatã în seamã; profeþii au
slãbit ºi tot cuvântul Celui Drept;
ºi rãnile tale, o, suflete al meu
s-au înmulþit, nefiind doctor care
sã te însãnãtoºeze” (Sf. Andrei
Criteanul). Mintea se lumineazã
ºi inima se vindecã în mãsura în
care primesc lumina ºi leacul
Evangheliei.

Luminã într-un candelabru
ceresc

Citirea Sfintei
Scripturi va avea

Cu sufletul deschis
Simt bezna cum apasã pe sufletu-mi ºi-amarã

Îmi este astãzi viaþa când nu mai am vreun crez
ªi simt cã mi se ºterge ºi semnul crucii sfinte

Ce l-am primit odatã, pe frunte, la botez.

Azi lacrimi nu am parcã sã-mi ºterg ºi eu pãcatul.
Le’am folosit pe toate, plângând de mila mea...

Aº vrea sã strig „Mã iartã!”, dar gura mi-e uscatã
Deºi mã rogi de-a pururi „din Mine astãzi bea!”

ªtiu, Doamne, nu sunt veºnic ºi Te cunosc de-o viaþã
ªi poþi oricând sã strigi ca-n faþa Ta sã vin

Eu n-am ºtiut rãspunde iubirii Tale, Doamne!
Te rog ajutã-mi astãzi, la Tine sã mã-nchin.

De suflul cel fierbinte al lumii de pãcate
Mi-e plinã conºtiinþa ºi cugetul trufaº

ªi simt cum se transformã ºi sufletul în carne
De nu vii Tu, azi, Doamne, la mine în sãlaº.

De nu vii Tu, azi, Doamne, sã mã înalþi din moarte,
Eu te aºtept ºi mâine, la mine în pridvor.
Dar pânã vii, sfinþeºte a mea voinþã tare

Sã pot uita pãcatul ºi lumea cu-al ei dor.

Azi când mã-ndrept spre tine ca ultima scãpare
Blagosloveºte-mi voia precum binevoieºti

ªi ºtiu c-aºa vei face, cã nu îmi vrei pieirea
Ci sã mã-ntorc la Tine, pentru cã mã iubeºti.

Maria ILIE
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roadele aºteptate atunci când
este însoþitã de rugãciune, de
denunþarea pãcatului, de

mãrturisire, de participarea la viaþa
liturgicã a Bisericii, aºa cum spun cei
care au descoperit mierea ºi desfãtarea
din cartea sfântã: „V-am spus de multe
ori: sã vã dãruiþi studiului Sfintei
Scripturi, al psalmilor, al scrierilor
patristice. Sã vã dãruiþi studiului cu
dragoste… Sã studiaþi, sã vã rugaþi, sã
aveþi drept þel înaintarea în iubirea
lui Dumnezeu ºi a Bisericii. Toate
sfintele cãrþi ale Bisericii noastre…
cuprind cuvinte sfinte, de dragoste cãtre
Hristosul nostru. Sã le citiþi cu iubire,
cu veselie, cu bucurie. Când vã dãruiþi
acestei strãdanii cu înflãcãrare, sufletul
vostru se va sfinþi în chip lin, tainic, fãrã
sã vã daþi seama”. (Sf. Porfirie
Kavsokalivitul). Iar Sfântul Ioan de
Kronstadt învaþã: „Iatã mijloacele care
garanteazã nãdejdea creºtinã:
rugãciunea, mai cu seamã cea
deasã, mãrturisirea cea deasã a
pãcatelor când ne rugãm, citirea
deasã a cuvântului lui Dumnezeu ºi
mai ales împãrtãºirea cât mai
deasã…” (Sf. Ioan de Kronstadt).

Izvorul paradisului

„Sã batem la paradisul cel prea
frumos al Scripturilor, la paradisul cel
cu bun miros, cel prea dulce, cel prea
frumos, cel ce rãsunã în urechile
noastre cu tot felul de cântãri, la
paradisul care mângâie inima noastrã
când este întristatã, o potoleºte când
este mâniatã ºi o umple de bucurie
veºnicã… Dacã citim o datã, de douã
ori ºi nu înþelegem ce citim, sã nu ne
trândãvim, ci sã stãruim, sã meditãm,
sã întrebãm… Sã scoatem din izvorul
paradisului apã veºnic curgãtoare ºi
prea curatã, care saltã spre viaþã
veºnicã…” (Sf. Ioan Damaschin).

 „Citirea dumnezeieºtilor Scripturi
este mult mai desfãtatã decât
Paradisul... Sã iei aminte la citirea
Scripturilor, cã dacã iei seama la
aceasta, pleacã de la tine mâhnirea ºi
se înfiripeazã înãuntru tãu desfãtarea,
dispare rãutatea ºi prinde rãdãcini
virtutea....” (Sf. Ioan Gurã de Aur)

Copilul citeºte Cartea Sfântã

 „Am citit pentru prima oarã Biblia
când aveam zece ani. Am gãsit o Biblie
în casa unui bunic care era cantor la
bisericã. Era o Biblie plinã de imagini;
foarte impresionantã; acest lucru m-a
atras ºi am început sã citesc; citeam
cu mare interes ca sã înþeleg imaginile.
Citeam: eram la fereastrã concentrat
la lecturã. În casã, sora mea era
bolnavã; a avut nevoie de îngrijire timp
de douã sau trei luni. Îi citeam ºi toatã
lumea, mama ºi tatãl meu, cei ce intrau
se simþeau ca într-o bisericã. Nu se mai
vorbea; se spunea: copilul citeºte
Cartea Sfântã. Toþi simþeau cã se
întâmplã ceva sfânt.” (Pãrintele
Dumitru Stãniloae, Mica dogmaticã).

Citirea ºi aprofundarea Bibliei nu
este o luminã izolatã ºi singularã, ci una
care arde alãturi de alte lumini în
candelabrul faptelor bune; când
celelalte lumini se sting atunci ºi lumina
Bibliei este pusã în primejdie.

Prin urmare,

Îndatã dupã Sfânta Scripturã pune
Psaltirea, Ceaslovul, Patericul,
Vieþile Sfinþilor ºi tâlcuirile Bibliei;
(în vieþile sfinþilor ne întâlnim cu cei ce
au împlinit la mãsurã desãvârºitã
Evanghelia; tâlcuirile ne ajutã sã
înþelegem bine Sfânta Scripturã).
Citeºte în fiecare zi câte douã-trei
capitole din Biblie, având ca prioritate
Noul Testament!

Ceaslovul te va cãlãuzi în lumea
rugãciunii. Prin citire, Dumnezeu
vorbeºte cu tine, prin rugãciune, tu
vorbeºti cu El; este nevoie de stãruinþã
ºi avânt, de luptã cu nãravurile ºi
ajutor de sus pentru a avea folos din
citire; chiar ºi ucenicii au petrecut mai
mult cu Mântuitorul pânã când „li s-a
deschis mintea pentru a înþelege
Scripturile”.

Participã cât mai des la Sfânta
Liturghie ºi la slujbele Bisericii,
mãcar de douã ori pe sãptãmânã.

Înaintând astfel în paradisul
Scripturilor, vei vedea cã roadele citirii
nu sunt un „lux” rezervat sfinþilor; chiar
dacã într-o mãsurã mai micã, vei vedea

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

schimbarea vieþii tale:, „lumina ta va
rãsãri ca zorile, vindecarea ta curând
va veni ºi slava lui Dumnezeu te va
înconjura”. Pe mare, multe corãbii se
vor sfãrâma, dar tu vei pluti senin spre
liman, având cârmuitor cuvântul vieþii.

Ierom. Vasile NICA
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Marile evenimente mântuitoare care
s-au petrecut în Ierusalim acum 2000 de
ani ºi care în fiecare an se repetã în
Sãptãmâna Patimilor le retrãim cu
intensitate, participãm la ele ºi ni se
întipãresc an de an în conºtiinþã ºi în inimã.
Aceste evenimente le înþelegem mai uºor
atunci când vedem preotul ieºind cu
Sfânta Cruce în Joia Mare ºi o sãrutãm,
când sãrutãm Sfântul Epitaf în Vinerea
Mare, la Prohodul Domnului, când auzim
cele 12 Evanghelii ale Pãtimirii din Joia
Mare ºi celelalte Evanghelii din celelalte
zile. Toate sunt aducere-aminte a
evenimentelor petrecute odinioarã. Venind
la bisericã în aceste zile, ne împrospãtãm
amintirile ºi cunoºtinþele despre Iisus
Hristos, despre moartea Lui pe cruce,
despre Învierea Lui. Cei care au fost
atunci în Ierusalim, cunoºteau foarte bine
tot ce s-a întâmplat în acele zile în Oraºul
Sfânt.

Iatã cã doi ucenici, Luca ºi Cleopa,
mergând spre Emaus în prima zi a
sãptãmânii, în Ziua în care a Înviat Hristos,
pe searã, erau uimiþi, îngrijoraþi ºi marcaþi
de veºtile din Ierusalim, cum cã mormântul
ar fi gol, cum cã Iisus Hristos ar fi înviat ºi
chiar cã S-ar fi arãtat femeilor mironosiþe.
Acestea erau ultimele ºtiri proaspete cu
care ei plecau din Ierusalim spre Emaus
ºi vorbeau între ei despre ele. Dar iatã-L
pe Mântuitorul, în timp ce ei cãutau lãmuriri
asupra acestor evenimente, cã Se afla în
spatele lor, lângã ei. S-a apropiat de ei,
cum spune Sfântul Evanghelist Luca.
Evanghelistul descrie aceastã întâlnire ºi
dialogul de pe cale ºi din casã, pentru cã a
fost unul din cei doi care cãlãtoreau atunci
la Emaus. De aceea povesteºte toatã
întâmplarea cu lux de amãnunte, zicând
cã, pe când vorbeau între ei ºi cãutau
lãmuriri, adicã cãutau înþelesul
evenimentelor, atunci Iisus S-a apropiat de
ei ºi a mers împreunã cu dânºii. E foarte
important nu numai sã ºtii ceva despre
evenimente, nu numai sã cunoºti Cuvântul
lui Dumnezeu, sã-L ºtii pe de rost, sã-L
citeºti, ci ºi sã cauþi lãmuriri anume ce
însemnãri are Cuvântul, ce înþeles are
evenimentul biblic despre care citim. În
momentul în care cauþi aceastã lãmurire,
Iisus Se apropie de tine, El, Învãþãtorul,

El, Cuvântul ºi Hambarul înþelesurilor
divine ale Cuvântului, El Se apropie de noi,
merge împreunã cu noi ºi începe sã ne
explice ce înseamnã fiecare eveniment ºi
ce se ascunde în fiecare cuvânt al
Scripturii. Celor doi ucenici de la Emaus,
Mântuitorul a început sã le tâlcuiascã
Scripturile de la Moise ºi de la proroci, sã
le aducã aminte cã aceºtia, în cuvântul
lor, de fapt despre aceste evenimente
vorbeau, care se petrecuserã în Ierusalim
cu trei zile în urmã.

La întrebarea Mântuitorului: De ce
sunteþi triºti?, unul din ei pe nume Cleopa
I-a zis: „Tu singur eºti strãin în Ierusalim,
de nu ºtii ce s-a  întâmplat în el în aceste
zile?” Era o întrebare fireascã datã unui
om care nu ºtia ce s-a întâmplat în
Ierusalim. Toatã mulþimea din Ierusalim a
fost pe drumul Calvarului, toþi ºtiau ce se
întâmplase cu Iisus Hristos, dar iatã cã
era Unul din Ierusalim care nu ºtia nimic.
Mântuitorul vrea sã ne arate prin aceste
cuvinte cã El a uitat foarte repede toatã
batjocura, toate scuipãrile, toate loviturile,
rãstignirea, moartea, tot ce i-au fãcut
oamenii, cãci pe toþi i-a iertat de pe Cruce
când a zis: „Tatã, iartã-i, cã nu ºtiu ce fac”.
El i-a iertat pe toþi ºi nu mai þinea minte
rãul ce I s-a fãcut. Asta este iertarea
dumnezeiascã, când cineva îþi cere sã-l
ierþi, sã-l ierþi fãrã sã mai þii minte ce þi-a
fãcut. Sunt oameni care þin minte din
tinereþe, de ani de zile ce le-au fãcut alþii
ºi, deºi zic cã-i iartã, nu pot uita rãul fãcut,
nu pot ierta cu adevãrat rãul fãcut. Hristos
nu a fãcut aºa, El nu aºa ne-a învãþat.
Iatã, trecuserã doar trei zile ºi El nu mai
ºtia nimic din cele ce-i fãcuserã oamenii.
Evident cã pedagogic a zis cã nu ºtie,
pentru cã, fiind Dumnezeu adevãrat, în
memoria Lui are înscrise toate faptele,
cuvintele ºi gândurile noastre.

Oare dacã am merge prin parohie
sau oriunde ºi am întreba oamenii pe rând,
ce s-a întâmplat în aceste zile în bisericã,
în Ierusalimul nostru, unde Hristos a ieºit
cu crucea în spate, unde noi am cãzut la
picioarele crucii ºi am sãrutat-o, aici unde
am prohodit pe Hristos, aici unde a înviat
Hristos, cã din Sfântul Altar ne-a ieºit nouã
lumina Învierii, oare dacã am întreba
oamenii de pretutindeni, câþi nu ne-ar

rãspunde: Ce s-a întâmplat? nu în sensul
arãtat mai înainte la Hristos cel Înviat, ci
pentru cã aceºtia adesea nu ºtiu nimic
despre evenimentele mântuirii, oameni
care doar mãnâncã, beau, muncesc ºi
dorm ºi n-au nicio preocupare pentru
sufletul lor. Dacã am face experienþa
aceasta întrebând pe cei rãmaºi acasã, pe
vecinii noºtri ce s-a întâmplat în zilele
acestea la bisericã, vom fi surprinºi cã nu
ºtiu nimic sau mai nimic.

Mântuitorul, dupã ce le-a explicat
Scripturile acestora care ºtiau tot ce se
întâmplase în Ierusalim, dar nu pricepeau
înþelesul tainic al evenimentelor, dupã ce
le-a explicat cã ce s-a întâmplat trebuia
sã se întâmple, le-a dat ultima explicaþie
care i-a fãcut sã-L recunoascã pe El cã
este Iisus Hristos cel înviat din morþi. ªi
ultima explicaþie a fost sãvârºirea Sfintei
Liturghii. Sfânta Liturghie este
deplinãtatea descoperirilor Dumnezeieºti,
este apogeul discursului lui Hristos cãtre
lume, este lumina cea mai vibrantã care
ne vine de la Hristos ca sã înþelegem prin
ea, prin aceastã luminã, Cuvântul Sãu.

Toate slujbele Bisericii explicã ceva
din taina mântuirii. Vecernia, Utrenia,
Miezonoptica, slujba Ceasurilor pe care
noi o facem în Bisericã, toate vorbesc ceva
despre Hristos. Dar Sfânta Liturghie ni-L
aduce pe El Însuºi Care ne grãieºte tot ce
I S-a întâmplat. El ne oferã Trupul ºi
Sângele Sãu, El Însuºi ne aratã cã S-a
întrupat, a luat trup ºi intrã în noi în aceastã
formã fizicã prin Sfânta Împãrtãºanie. De
aceea, la capãtul discuþiilor pe care El
le-a avut cu cei doi pe drumul Emausului,
la urmã, intrând în casã, casa acelora a
devenit bisericã ºi Hristos Însuºi a luat
pâinea, a frânt-o ºi le-a dat-o spre
mâncare, apoi El a dispãrut. Unii tâlcuitori
spun cã S-a ascuns în pâine. ªi þinând
ucenicii în mâini pâinea, Îl þineau pe Hristos
în mâna lor ºi atunci ei L-au cunoscut pe
El cã este Iisus Hristos. Pânã la acest act
liturgic nu-L cunoºteau pe Iisus Hristos,
credeau cã e un strãin, un cãlãtor care
ºtie mai bine decât ei cuvântul Scripturii
ºi-l tâlcuieºte mai clar. Dar când în casã
au vãzut ce a fãcut El ºi ºtiau de
la Apostoli ce le predase cu patru
zile în urmã, în Joia Mare, Cina
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NOAPTEA   ÎNVIERII
Inexplorabilele cuvinte-ale gândirii,
Ce stau în „creozetul” minþii mele,

În umbra focului din noaptea cãutãrii,
Pe coroana ce-nghite orice-amintire

A celor din mormânt…
E dimineaþã sub pãmânt,

E noaptea ÎNVIERII !
ªi totuºi în pãmânt nu e luminã,

Nu prea, sau greu s-aude glasul Învierii,
Însã când Soarele deschide fereastra lacãtelor

închise,
Rãsare clar… mãtasea primãverii!

Iar umbrele se þin de mânã ºi pleacã în adâncuri,
Semn cã ajung un fosfor
Îngenuncheat de gânduri!

Noaptea vegheazã a ºoaptelor vânt,
Mulþi se ridicã în minte-mi din mormânt,

ªi mã-ntreabã: e-adevãrat?
Cã Cel Întâi din morþi S-a fãcut,

ªi a Înviat!?

Rãspunsul meu clar, rãspicat, nuanþat,
Le zice din tot sufletul:

A Înviat!, A Înviat!
Bucurie ºi pace s-aºterne din nou peste ei,

Din umbra aceleiaºi trape,
A somnului întunericului vãdit;

Nimeni nu ºtie ºi nimeni nu vrea
Sã-i pun în braþe-o icoanã a Învierii,

Nimic  altceva!

Preot Gabriel DRUG-GRECU

cea de Tainã pe care sã o facã
pânã la sfârºitul veacurilor Sfânta

Liturghie, atunci, spune cuvântul
Evangheliei la sfârºit, ei au zis unul cãtre
altul, dupã ce a dispãrut Hristos din faþa
lor: „Nu ardea în noi inima noastrã când
ne vorbea pe cale ºi ne tâlcuia
Scripturile?”. Adicã inima lor era atât de
doritã dupã înþelesul Scripturii, încât, atunci
când acest Strãin le-a explicat-o, inima lor
se încãlzea ºi ardea în ei de dragul tâlcului
Cuvântului lui Dumnezeu. ªi, sculându-se,
dupã ce L-au cunoscut pe Domnul, au
mers în Ierusalim ºi au vestit celor care
erau acolo cã L-au vãzut pe Domnul, ºi
au povestit tot ce se întâmplase pe cale ºi
cum a fost cunoscut de ei la frângerea
pâinii.

Biserica ne cheamã mereu la
împãrtãºire cu Hristos. Dupã ce ascultãm
slujbele Bisericii, dupã ce participãm la ele
ºi dialogãm cu Hristos, iatã cã Biserica ne
cheamã la împãrtãºirea cu Trupul ºi cu
Sângele Domnului. Când participãm
la frângerea pâinii, ajungem sã-L
cunoaºtem cu adevãrat pe Hristos.
Pânã atunci nu-L putem cunoaºte pe
Hristos. Cunoaºtem Cuvântul Lui,
cunoaºtem tâlcuirea Cuvântului, dar pe
El nu-L cunoaºtem decât în
împãrtãºirea cu Trupul ºi cu Sângele
Sãu. Ne punem însã întrebarea ce se
întâmplã cu atâþia oameni care nu se
împãrtãºesc, care vin la bisericã,
ascultã tâlcuirea cuvintelor, dar n-ajung
sã-L cunoascã pe Hristos, pentru cã
nu se ºi împãrtãºesc din Trupul ºi din
Sângele Lui. Sigur, vorbim despre a te
împãrtãºi într-un chip vrednic, adicã
pregãtit dupã putere pentru acest act
sacramental. Dar vai, Dumnezeu îi ºtie
ºi pe toþi cei care se împãrtãºesc fãrã
sã ajungã sã-L cunoascã pe Iisus
Hristos ca Dumnezeu adevãrat,
pentru cã s-au împãrtãºit cu
nevrednicie, încã având pãcate
nemãrturisite, încã purtând urã faþã de
semenii lor, încã neoprindu-se ci
continuându-ºi pãcatele, înjurãturile,
fumatul, cârtirile, batjocorirea
semenilor, lupta împotriva Bisericii etc.
Nu de astfel de creºtini e vorba cã
L-au cunoscut pe Hristos când s-au
împãrtãºit. Ci de aceia care s-au
pregãtit cu evlavie, cu smerenie, cu
umilinþã, care s-au împãrtãºit
tremurând ºi uitându-se cu bãgare de
seamã la Trupul Domnului,

cunoscându-L pe Hristos atunci când
s-au împãrtãºit. De astfel de oameni
vorbim cã s-au folosit de Sfânta Împãr-
tãºanie atingând apogeul cunoaºterii lui
Hristos, aºa cum s-a întâmplat în Emaus.

Observãm cã mulþi se împãrtãºesc
la Paºti ºi nu mai vin  la bisericã decât la
Paºtele viitor. Asta înseamnã cã s-au
împãrtãºit cu nevrednicie ºi cã nu L-au
cunoscut pe Hristos. Cãci dacã L-ar fi
cunoscut, ar fi fost vrãjiþi de prezenþa Lui
ºi n-ar mai lipsi de la bisericã. Ar fi
bisericile tot mai pline de credincioºi pe
mãsurã ce se apropie de Sfântul Potir. De
aceea zic cã foarte mulþi se împãrtãºesc
cu nevrednicie, pentru cã foarte mulþi vin
la bisericã doar la marile Sãrbãtori sã se
împãrtãºeascã ºi dupã aceea nu mai au
timp pentru a mai trece pe la bisericã.
Pentru cã nu L-au cunoscut pe Hristos,
n-au cunoscut pe Mirele Bisericii, s-au
dovedit a fi oameni nevrednici de Sfânta
Împãrtãºanie, oameni care iau Sfânta

Împãrtãºanie spre osânda lor, cum spune
Sfântul Apostol Pavel. Iar osânda lor este
ºi aceea cã nu mai pot veni la bisericã ca
sã se întâlneascã cu Hristos, pentru cã n-au
cunoscut ºi n-au simþit nimic, s-au
împãrtãºit poate de ochii lumii, împinºi de
copii, de soþi, de soþii, au trecut pe la Sfântul
Potir cã aºa este obiceiul creºtinesc, dar
fãrã nicio pregãtire, fãrã nicio evlavie, fãrã
nicio simþire duhovniceascã. Din cauza
asta sunt boli în mijlocul nostru, din cauza
asta sunt pãcate în neamul nostru
creºtinesc, din cauza asta creºtinii îºi ucid
copiii ºi sunt atâtea pãcate în familiile
creºtine, tocmai pentru cã ne împãrtãºim
cu nevrednicie. De aceea oamenii luptã
împotriva Bisericii, înjurã Biserica, înjurã
pe Hristos Care este capul Bisericii. Te
împãrtãºeºti, dupã aceea Îl înjuri pe
Dumnezeu, vai ce formalism grosolan
am ajuns sã trãim noi care ne batem cu
pumnul în piept cã suntem creºtini!
Suntem cei mai ticãloºi dintre oameni în

momentul în care aºa ne
împãrtãºim cu Trupul Domnului.

Cei doi din Emaus L-au
cunoscut pe Hristos pentru cã
inima lor fierbea, ardea mai
înainte de împãrtãºire. Sã vii,
adicã, duminica la Sfânta
Liturghie ºi sã-þi ardã inima de
bucurie la ce auzi. Dar diavolul
nu doarme, el ne poate ºopti cã
nu ne trebuie atâta slujbã, cã
n-avem nevoie de atâta tâlcuire.
Diavolul, prin oamenii lui, cautã
sã tulbure pe credincioºi. Dar
creºtinismul de astãzi este unul
al martiriului. Cine reuºeºte sã
rãmânã astãzi credincios lui
Dumnezeu, acela se mântuieºte.

Cei mai de demult n-au
avut parte de harul pe care-l
au urmaºii lor, în sensul cã
Dumnezeu, în libertatea pe
care ne-a oferit-o în ultima
vreme, ne-a dat ºansa ca liberi
sã-I slujim Lui cum trebuie, nu
cum alþii ne dictau în timpul
opresiunii comuniste. De
aceea, cine rãmâne credincios
lui Dumnezeu în aceastã
vreme va avea o cununã mult
mai frumoasã decât au avut
cei dinainte care ºi-au pãstrat
credinþa în timpuri de prigoanã.

Preot Petru RONCEA
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Ziua de 10 martie 2021 va rãmâne
o datã memorabilã pentru obºtea
Schitului „Cuviosul Eftimie cel Mare“
din cartierul Poieni al staþiunii Târgu
Ocna, deoarece în aceastã zi, cu ajutorul
lui Dumnezeu ºi cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
într-un peisaj de iarnã veritabilã, la salba
eroilor Cireºoaiei comemoraþi zilnic în
acest loc se mai adaugã ºi martirii care
au suferit chinuri în temniþa comunistã
de la Piteºti.

Prin dragostea familiei Maftei din
comuna Dofteana ºi a doamnei
Cezarina Condurache, preºedinta
fundaþiei „George Manu”, din
Bucureºti, s-a ridicat o troiþã în curtea
schitului care sã ne aducã aminte de
jertfa acestor oameni. Slujba sfinþirii
acestui edificiu s-a desfãºurat afarã,
în ciuda condiþiilor meteo nefavorabile,
respectându-se condiþiile impuse de
rãspândirea virusului Covid 19. Soborul
preoþilor care l-a însoþit pe pãrintele
protoiereu Ioan Bârgãoanu a fost
format din: protosinghelul Claudiu
Panþîru, stareþul Schitului „Cuviosul
Eftimie cel Mare”, Târgu Ocna,
protosinghelul Daniel Leonte, stareþul
Mãnãstirii „Sfântul ªtefan cel Mare”,
Slãnic Moldova, preoþii Petru Roncea

ºi Teofil Roncea, de la parohia Viiºoara,
preotul Silviu Andrei Neicu, de la
parohia „Precista”, Târgu Ocna,
preotul Lucian Vartolomei, de la
parohia Larga, Dofteana, preotul Elisei
Roncea, de la biserica „Sf. Varvara”,
Târgu Ocna, preotul Daniel Pintilie, de
la parohia Poieni, Târgu Ocna, preotul
Andrei Turcu, de la parohia „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena”, Târgu
Ocna, ºi preotul militar Ioan Roncea.
Printre credincioºii prezenþi s-a aflat ºi
doamna Cezarina Condurache. Dupã

slujba sfinþirii, s-a oficiat ºi un parastas
pentru eroii jertfiþi pe masivul Cireºoaia
în Primul Rãzboi Mondial. S-au depus
apoi coroane de flori la noua troiþã din
partea Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, din partea Schitului „Cuviosul
Eftimie cel Mare” ºi din partea
domnului consilier Sãndel Mãciucã.

La sfârºitul manifestãrilor, a fost
organizatã o agapã din partea pãrintelui
stareþ Claudiu Panþîru la sediul
Protoieriei Oneºti.

Mulþumim cu aceastã ocazie
ctitorilor acestei troiþe ºi tuturor celor
care au fost prezenþi la acest frumos
eveniment. Dumnezeu sã vã
rãsplãteascã dragostea!

Preot Benone VÃSÂI
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În prima parte a lunii Cireºar,
soborul Schitului ,,Cuviosul Eftimie
cel Mare“, din localitatea Târgu
Ocna, a avut ocazia, cu prilejul
sãrbãtorii Înãlþãrii Domnului, sã
înalþe rugãciuni pentru sufletele
bravilor ostaºi români cãzuþi pe
aceste meleaguri .  Acest  mare
praznic a  fost  marcat  printr-o
succesiune de evenimente
organizate de conducerea schitului.

Programul liturgic a debutat cu
slujba Aghiesmei mici, apoi s-au
sãvârºit slujba Utreniei, Acatistul
Înãlþãrii Domnului ºi Sfânta Liturghie,
în cadrul cãreia au fost pomeniþi la
momentul potrivit toþi eroii care ºi-au
dat viaþa pe aceste meleaguri în
Primul Rãzboi Mondial.

Dupã predica rostitã în cinstea
sãrbãtorii dar ºi în memoria eroilor
români, a fost sãvârºit Parastasul în
cinstea eroilor, apoi au fost depuse
coroane de flori la cele douã
monumente din incinta schitului din
partea mãnãstirii, a Primãriei localitãþii
Tg. Ocna, a reprezentanþilor Brigãzii
61 Vânãtori de munte ,,General Virgil

Bãdulescu“, din Miercurea
Ciuc, a domnului consilier
Sãndel Mãciucã ºi a
domnului Olaru Ioan.

Ziua liturgicã s-a
încheiat cu împãrþirea
unor ofrande tuturor
credincioºilor prezenþi la
slujbã, respectându-se
condiþii le impuse de
rãspândirea virusului
Covid 19.

A fost un moment
unic în care rugãciunile
s-au înãlþat, asemenea
Mântuitorului Iisus Hristos
la tronul Sfintei Treimi,
pentru  pomenirea ºi
iertarea pãcatelor celor
adormiþi pentru libertatea
ºi integritatea acestui þinut
binecuvântat de Dumne-
zeu.

Veºnicã pomenire
eroilor neamului!

Preot Benone VÃSÂI
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Motto: „Alimentele voastre sã vã fie
leacuri, iar leacurile voastre,

alimente” (Hipocrate)

Alimentaþia este combustibilul
corpului, este resursã de nutrienþi, enzime,
vitamine, minerale, necesare pentru o
funcþionare armonioasã a organismului.

De-a lungul istoriei, omul a trecut prin
diverse perioade, unele mai grele, altele
mai uºoare, dar tot timpul s-a adaptat ºi
organismul uman a fost capabil sã
producã schimbãri metabolice pentru a
se acomoda cu noile condiþii.

Alimentaþia trebuie sã îndeplineascã
o condiþie fundamentalã. Trebuie sã fie
o alimentaþie sãnãtoasã care trebuie sã
aibã o acþiune antiinflamatorie.

Alimentaþia Carpato-Danubianã
este o alimentaþie omnivorã, adicã se
recomandã consumul tuturor grupelor de
alimente, de origine animalã sau vegetalã,
dar predominã cele din urmã. Acestea
sunt:

Legume de toate categoriile ºi
culorile, cu cât mai proaspete, cu atât mai
sãnãtoase.

Fructe cât mai variate, de preferat
sã fie consumate întregi, ºi nu în formã
lichidã (sucuri).

Cereale ºi produse cerealiere, cum
sunt pâinea, produsele de panificaþie,
pastele, orezul în forma lor integralã (pe
cât posibil se vor evita formele rafinate).
Deci se vor consuma de preferinþã pâine
integralã, ºi nu albã, orez brun, ºi nu alb,
paste integrale, ºi nu cele clasice, iar
pentru micul dejun cereale predominant
integrale fãrã adaos de zahãr sau fructe
uscate. Se vor evita produsele de
patiserie, dulci sau sãrate, simple sau
umplute.

Lapte, iaurt, brânzeturi, toate cu conþinut
moderat de grãsimi (cel mult 4-5%). Se
recomandã formele fermentate cum sunt
iaurturile naturale, kefirul, sana ºi brânzeturile
maturate, alegându-le pe cele cu conþinut
redus de sare.

Ouã întregi sau doar albuºul. În
pregãtirea lor se va evita prãjirea, iar
omleta albã preparatã în vas de teflon
este o delicatesã foarte sãnãtoasã.

Alimente bogate în proteine, de
origine animalã (carnea slabã, de preferat
albã, peºte, fructe de mare) sau de origine
vegetalã cum sunt leguminoasele
(fasolea, lintea, mazãrea, soia). Se vor
evita produsele procesate excesiv, cum
sunt mezelurile, conservele sau
afumãturile.

Nuci, alune ºi seminþe cât mai
variate, uscate sau prãjite, dar fãrã adaos
de zahãr sau sare.

Uleiuri vegetale – mãsline, porumb,
floarea soarelui rapiþã, toate în forma
nerafinatã.

Alimentele grase de regulã de
origine animalã (carne grasã, slãninã,
bacon, unturã, jumãri, smântânã) vor fi
evitate sau consumate rar ºi în cantitãþi
mici.

Alimente dulci sau îndulcite cu zahãr
sau fructozã care se vor consuma rar ºi
în cantitãþi mici. O atenþionare specialã
se face pentru îngheþatã, bogatã în
zaharuri, dar ºi în grãsime animalã sub
formã de friºcã, chiar dacã conþine ºi
fructe. Ciocolata dulce se va evita, dar
cea neagrã, amãruie (cacao peste 60%)
poate fi consumatã cu moderaþie.

Mirodeniile de toate categoriile pot
fi folosite în orice cantitate, dar sã nu fie
amestecate cu sare.

Bãutura recomandatã este apa, cel
puþin 2 l/zi, de preferat mineralã, gazoasã
sau platã, sau cea de la dozator ori de la
robinet dacã este sigurã. Ceaiurile care
conþin cofeinã, precum ºi infuziile de
plante (muºeþel, mentã, tei etc.) pot fi
consumate dupã preferinþe. Se vor evita
bãuturile dulci, îndulcite, carbogazoase
sau nu. Consumul de alcool sã fie
moderat, cel mult 1-2 porþii pe zi, de regulã
la masã sau dupã masã ºi niciodatã
înlocuind apa, pentru potolirea setei.

REGULA DE AUR. Pe cât posibil
sã se respecte urmãtoarele recomandãri:
alimentele sã fie consumate în stare solidã
(adicã nu sucuri de fructe ºi legume),
integrale (referitor la cereale), nerafinate
(atenþie la uleiurile vegetale), neprocesate
sau minim procesate, sigure,
necontaminate (decontaminarea este deci
obligatorie).

Consumul acestora se face urmând
regula porþiilor ºi proporþiilor, conform unei
piramide alimentare imaginare.

La baza ei sunt alimentele care SE
CONSUMÃ ZILNIC ºi de mai multe
ori pe zi: legume (2-3 porþii), fructe (2-3
porþii), produse cerealiere (2-4 porþii) sau
laptele ºi iaurtul (1-2 porþii), uleiurile
vegetale (2-4 linguri).

La mijlocul piramidei sunt alimentele
care SE CONSUMÃ SÃPTÃMÂNAL,
astfel: brânzeturile (3-4 porþii), ouãle
(3-5), carnea, peºtele ºi fructele de mare
(3-5 porþii), leguminoasele (3-5 porþii),
nucile, alunele (5 porþii). Este posibil ºi
consumul lor zilnic, dar doar o jumãtate
de porþie.

În vârful piramidei se aflã alimentele
grase ºi/sau foarte dulci care vor fi
EVITATE SAU CONSUMATE LUNAR,
OCAZIONAL ºi în cantitãþi mici.

Porþiile alimentelor/mâncãrii sunt
reprezentate de: canã, pentru bãuturi,
cereale, lapte, iaurt, fructe tãiate;
farfurie sau bol, pentru legume,
leguminoase, salate, supe; felii de
pâine; lingurã, pentru mãmãligã, orez
gãtit, uleiul vegetal; bucatã, pentru
fructele de mare, ouã, unele fructe;
cãuºul palmei, pentru nuci, alune,
seminþe; palmã, pentru mãrimea porþiei
de carne, peºte; vârfurile degetelor
mari reunite, pentru brânzeturile solide.

Cantitatea alimentelor care pot fi
consumate depinde de necesarul caloric,
stabilit în funcþie de activitãþile zilnice,
de greutatea corporalã, raportate la
vârstã ºi sex. Evaluarea greutãþii ºi a
necesarului caloric se poate face prin
tabele gãsite pe telefoanele smart sau
pe internet. Se considerã cã o persoanã
adultã, activã ºi normoponderalã are
nevoie de aproximativ 2000-2200 Kcal/zi.
Aportul caloric va fi mai mare în cazul
celor cu activitate fizicã intensã, sau
mai micã în cazul celor sedentari sau
dacã se constatã un plus de greutate
(suprapondere sau obezitate).
Ajustarea aportului de calorii se face
prin numãrul porþiilor
alimentelor prezentate
anterior.
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Presb. Dr. Ing.
Nicoleta VARTOLOMEI

APLICAREA PRINCIPIILOR
ÎN ALIMENTAÞIA ZILNICÃ

Principiile enunþate se aplicã în toate
etapele consumului alimentar: stabilirea
meniului, pregãtirea, porþionarea, servirea
mesei ºi evitarea risipei. Evident,
conteazã ºi modul inteligent de
aprovizionare.

STABILIREA MENIULUI se face
raportat la: proporþiile descrise anterior, adicã
frecvenþa zilnicã sau sãptãmânalã a
diferitelor alimente/mâncãruri; variabilitatea
alimentarã, ºtiind cã nu existã alimente
ideale, deci prezenþa lor variatã în meniurile
selectate este foarte importantã; preferinþe,
posibilitãþi ºi obiceiuri.

PREGÃTIREA MESEI sau gãtitul
este adeseori o adevãratã artã. Se vor
folosi vasele ºi tehnicile moderne, astfel
încât sã se evite prãjirea, adaosul
exagerat de sare, zahãr, E-uri.

PORÞIONAREA se referã la
regulile prezentate anterior, dar ºi la
REPARTIÞIA celor trei mese principale
cu eventual 2-3 gustãri, de regulã fructe,
nuci, alune. Activitatea alimentarã sã se
desfãºoare între orele 6:00-8:00 AM ºi
6:00-8:00 PM. Se recomandã cu
insistenþã respectarea celor trei mese ºi
evitarea cinei târzii.

SERVIREA MESEI ar fi bine sã se
facã împreunã cu membrii familiei, mãcar
la una din mesele principale. Când masa
nu este servitã acasã, meniul ºi porþiile
sunt stabilite de cãtre consumator, dar tot
în funcþie de cele prezentate. Se va evita
mâncatul în timp ce lucrãm, pe stradã, în
picioare ºi în spaþii foarte aglomerate sau
în reþelele fast-food.

EVITAREA RISIPEI ALIMENTARE.
Excesul de resturi alimentare aruncate
contribuie la emisiile de gaze ºi prin aceasta
pericliteazã sistemele ecologice. Printr-o
bunã planificare a aprovizionãrii se reduce
risipa, se fac economii ºi se protejeazã
sãnãtatea pãmântului.

Menþionãm cã prin aplicarea
acestor principii se respectã criteriul
SUSTENABILITÃÞII ALIMEN-
TARE, care stabileºte cã un model
alimentar trebuie sã fie sãnãtos atât
pentru om cât ºi pentru planetã.

Modernizarea alimentaþiei
înseamnã de fapt „însãnãtoºirea ei”. La
recomandãrile anterioare adãugãm
câteva sfaturi practice fãrã a intra în
bucãtãria specialiºtilor.

De exemplu dacã înainte
legumele erau garnitura cãrnii, acum,
carnea trebuie sã fie garnitura
legumelor. Folosiþi mâncãruri de
legume cu carne (vinete, varzã,
dovlecei, conopidã, gulii, orez brun,
ciuperci), toate combinate cu carne
slabã, multe mirodenii ºi sosuri fãrã
E-uri. Ardeii, dovleceii ºi guliile
umplute pot suferi procesul de
modernizare prin conþinutul adecvat al
„umpluturii ºi sosurilor”.

Sarmalele moderne meritã un
comentariu special: se foloseºte varzã
proaspãtã sau muratã, carne slabã de
porc neafumatã sau de curcan, orez
ºi ciuperci. Fiertura trebuie sã conþinã
multã varzã tocatã, câteva bucãþi de
afumãturã ºi felii de roºii între straturi.
Se servesc cu iaurt gras (10%
grãsime). Pregãtiþi-le aºa ºi veþi uita
de sarmalele clasice.

Îmbogãþiþi aperitivele cu legume,
în special tradiþionalele „platouri
româneºti”, atât de bogate în ceea ce
NU RECOMANDÃM.

Alte sfaturi pentru modernizare
se referã la:

Sucul de roºii combinat cu ulei
vegetal ºi eventual usturoi; el face
parte din multe mâncãruri
mediteraneene; uleiurile vegetale
amestecate cu lãmâie sau oþet
balsamic pot înlocui sosurile ºi
dressingurile clasice; înlocuirea sãrii
cu suc de lãmâie, oþet balsamic sau
mirodenii, evident nesãrate. Nu uitaþi
de frunzele de pãtrunjel. Folosiþi
iaurtul gras (10% grãsime) ºi nu
smântâna.

Renunþaþi la zahãr; un foarte bun
îndulcitor gãsiþi în preparatele de
ºtevie. Atenþie la miere care are multe
virtuþi nutriþionale, dar ºi multe calorii.

Apa mineralã carbogazoasã sau
platã cu frunze de mentã ºi o felie de
lãmâie este o bãuturã foarte plãcutã.

Dacã sunteþi în faþa unui bufet
bogat, beþi douã pahare de apã, apoi
consumaþi un bol cu salatã fãrã adaos
de brânzeturi, ºuncã, ouã, dressing,
dupã care vã alegeþi felul principal
conform recomandãrilor prezentate.
NU începeþi cu bãuturile alcoolice.
NU este obligatoriu sã terminaþi cu
dulciurile, dar NU uitaþi de fructe.

Cheia unei alimentaþii sãnãtoase
nu stã, de cele mai multe ori, într-o
suitã de reguli scrise pe hârtie, ci în
obiºnuinþe create în timp. Corpul tãu
îþi va spune ce îi face bine ºi ce nu,
dacã eºti atent ºi îl asculþi, îi
interpretezi semnalele. Fereºte-te, în
general, de excese! Moderaþia ºi
echilibrul sunt cheia care închide uºa
în faþa doctorului.

Ai grijã de corpul tãu, este
singurul loc unde va trebui sã
trãieºti!

Surse:
Profesor (E) Dr. Nicolae Hâncu,

ªef Lucrãri Dr. Adriana Rusu, ªef
Lucrãri Dr. Anca Crãciun, Alimen-
taþia Carpato-Danubianã, Univer-
sitatea „Iuliu Haþieganu” Cluj-Napoca
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(urmare din p. 1)

autoritãþile locale s-au mobilizat ºi au
asigurat în Centrul balnear din Parcul
Mãgura spaþii pe care, cu fonduri de la
bugetul local, le-au  dotat cores-
punzãtor, unde, începând din 15 martie
2021 ºi în prezent, funcþioneazã un
centru de vaccinare împotriva COVID
19. Activitatea centrului de vaccinare
este coordonatã de Doamna Doctor
Liliana Anuþei; aici s-au vaccinat, într-o
primã etapã, persoanele programate
prin mijloace electronice, iar acum se
poate prezenta pentru vaccinare orice
cetãþean care doreºte acest lucru, doar
cu cartea sau buletinul de identitate.
Vaccinarea este singura cale sigurã prin
care putem reduce ºi chiar lichida
rãspândirea virusului COVID 19. Ar
fi bine sã dãm dovadã de simþ civic ºi
responsabilitate ºi sã ne vaccinãm în
numãr cât mai mare, pentru a ne putea
bucura, din nou, de o viaþã normalã,
copiii sã meargã la ºcoalã, sã se poatã
juca în parc, economia sã-ºi revinã,
viaþa sã-ºi urmeze cursul firesc, fãrã
restricþii. Credem cã se poate, dar
depinde numai de fiecare dintre noi,
dacã vrem sau nu, sã ne fie bine!

De îndatã ce condiþiile meteo-
rologice au permis, în oraº au început
lucrãrile de curãþenie ºi refacere a
spaþiilor verzi aferente trotuarelor si a
celor dintre blocurile de locuinþe. Cu
salariaþii de la SC UTIL CONSECA
Tg. Ocna, coordonaþi cu atenþie ºi
profesionalism de cãtre Domnul Mihai
Stoean – administrator executiv, s-au
realizat lucrãri de toaletat arborii si
arbuºtii ornamentali, tãieri de corecþie
la 90 de pomi, s-au efectuat lucrãri de
sãpat, mãrunþit pãmântul, scos pietre
ºi bolovani, împrospãtat stratul vegetal,
semãnat gazon pe o suprafaþa de 5050
mp. Suprafeþele semãnate au fost
udate ºi întreþinute astfel cã gazonul nou
format a ajuns sã fie cosit. Au fost
plantate peste 1500 fire de flori din
sezonul unu pe spaþiile cu aceastã
destinaþie ºi s-a cosit iarba pe 190.000
mp inclusiv în zona cimitirelor, acolo

unde aceastã lucrare a fost necesarã.
Am reparat ºi vopsit 54 bãnci, 4 staþii
de autobuz, s-au montat 35 coºuri de
gunoi în locul celor defecte, au fost
vopsiþi stâlpii de iluminat public ºi s-au

înlocuit becurile acolo unde acestea nu
mai erau funcþionale.

Au fost de asemenea realizate
lucrãri de reprofilat stratul rutier cu
piatra concasatã pe str. Mosoare – 360
mp, str. Þãrãncuþa – 280 mp, str.
Gheorghe Doja – 180 mp, str. Cimitirul
eroilor - 150 mp, precum ºi lucrãri de
reparaþii alei ºi montat pavaj între
blocurile G7 – G8, în zona magazinului

Nevila, între blocurile A4 – A5, în
suprafaþa totalã de 90 mp.

Pe str. Þãrãncuþa ºi str. Tiseºti, au
fost realizate lucrãri de decolmatare a
ºanþurilor, în zona staþiilor de pompare
ape uzate nr. 7 ºi nr. 8. Cu salariaþii
specializaþi în lucrãri de construcþie, au
fost realizate reparaþii/construcþie/
recompartimentare la clãdirea unde îºi
desfãºoarã activitatea medicii de
familie (fosta creºã) pe o suprafaþã de
278 mp ºi la clãdirea pieþii unde a fost
amenajat Centrul social pentru situaþii
de urgenþã, care va fi folosit pentru
adãpostirea temporarã a persoanelor
fãrã adãpost aflate în nevoi speciale.
Tot pentru persoane cu nevoi speciale,
în cursul lunii august, vor fi recepþionate
cele 4 case construite în cadrul
proiectului „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi” - proiect desfãºurat în
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu, pe
str. Tiseºti, nr. 45 (incinta fostului spital)
cu o capacitate de 6 locuri fiecare,
precum ºi clãdirea existentã –
reabilitatã ºi modernizatã – unde va
funcþiona un centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilitãþi, cu o
capacitate de 30 de locuri, destinat
persoanelor adulte cu dizabilitãþi
dezinstituþionalizate din CRRPH
Comãneºti ºi persoanelor adulte cu
dizabilitãþi din comunitate (Oraºul Tg.
Ocna), cãrora în prezent nu li se oferã
servicii prin care sã se previnã
instituþionalizarea.

Pe str. Carol I (fosta str.
Victoriei), pe stâlpii ornamentali de
iluminat public am pus ghivece cu flori
care înfrumuseþeazã ºi împrospãteazã
zona pietonalã, dându-i o notã aparte,
fãcând acest spaþiu un loc de
promenadã agreabil. Trandafirii abia
stau sã-ºi desfacã florile, dornici sã
arate cã ne pot face viaþa mai
frumoasã! Pãdurea de salcâm de pe
feþele târgului a înflorit, iar parfumul
acesteia învãluie oraºul!

În Parcul Mãgura, s-au curãþat
arborii de crengile uscate ºi
au fost plantaþi alþi arbori în



 Nr. 2 / apr-iun 2021SAREA PÃMÂNTULUI 27

locul celor uscaþi, s-au plantat
flori, s-au pus ghivece cu flori

în zona pavilionului de la izvoarele cu
apã mineralã ºi la Centrul balnear, s-a
cosit iarba ºi s-au curãþat aleile. Cele
douã piscine sunt pregãtite pentru
deschidere, condiþiile meteorologice
fiind cele care nu permit încã
deschiderea acestora, condiþii care nu
ne-au permis  nici desfãºurarea unor
activitãþi pregãtite pentru sãrbãtorirea
Zilei Copilului, pe 1 iunie. Dar copiii au
putut sã se bucure de Ziua lor prin
participarea la activitãþile sportive
desfãºurate sub denumirea „Cupa 1
iunie” în sãlile de sport ale oraºului,
câºtigãtorii fiind recompensaþi cu
diplome ºi cupe. Parcul Mãgura este
în aceastã perioadã o adevãratã oazã
de liniºte ºi frumuseþe, un numãr mare
de cetãþeni ºi vizitatori ai oraºului
alegând sã petreacã timpul liber în
acest areal.

În întreg oraºul, Compania de
Utilitãþi Publice Tg. Ocna efectueazã
zilnic activitãþi de igienizare, mãturat
strãzi ºi trotuare, ridicat deºeuri
rezultate de la curãþirea de primãvarã
a arborilor din gospodãriile populaþiei,
colectarea gunoiului menajer, pãstrarea
curãþeniei în locurile publice, în incinta
pieþii agroalimentare, a instituþiilor
publice. De coordonarea acestor
activitãþi se ocupã Domnul Bogdan
Pãun – administrator executiv al
acestei societãþi. Nu-i aºa cã oraºul
este curat ºi are un aer proaspãt?
Haideþi sã-l pãstrãm aºa cum este ºi,
dacã aveþi idei pentru îmbunãtãþirea
stãrii de curãþenie ºi nu numai, nu ezitaþi
sã ni le faceþi cunoscute prin orice
mijloace. Suntem deschiºi la orice
propunere. Vã informãm cã la unele
dintre aceste activitãþi au prestat orele
prevãzute de lege ºi cetãþeni
beneficiari ai venitului minim garantat,
aflaþi în evidenþa Serviciului de asistenþã
socialã al primãriei.

În numãrul anterior al revistei vã
spuneam cã avem multe de fãcut în
acest an ºi am enumerat o parte din
activitãþile, proiectele, investiþiile pe
care ni le-am propus. Lucrãrile la
aceste obiective de investiþii finanþate
din diverse surse, aflate în desfãºurare

în oraºul nostru, decurg conform
graficelor. Un pas important spre
începerea lucrãrilor am realizat la
proiectul „Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã
specificã în staþiunea balneo-
climaticã TÂRGU OCNA”,  pentru
care, în cadrul procedurii de achiziþie
publicã, au fost depuse oferte pentru
realizarea lucrãrilor, iar în cursul lunii
viitoare sperãm sã încheiem analiza
ofertelor ºi sã desemnãm societatea
constructoare. Pentru proiectul
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii opera-
þionale din cadrul ªcolii nr. 1, oraº
Târgu Ocna, jud. Bacãu”, a fost
semnat Contractul de finanþare ºi a fost
dat ordinul de începere a lucrãrilor de
execuþie, acestea fiind în plinã
desfãºurare. Celãlalt proiect pentru
care am solicitat finanþare prin POR
2014 – 2020, „Modernizare, dotare
ºi reabilitare ªcoala Gimnazialã nr.
2, oraº Târgu Ocna,  jud. Bacãu”,
a fost analizat ºi cererea a fost
acceptatã, iar în cursul lunii august se
va semna contractul de finanþare.
Despre aceste investiþii ºi toate
celelalte aflate în derulare vom vorbi
în numerele viitoare.

În toate unitãþile de învãþãmânt,
elevii participã fizic la cursuri,
respectând regulile impuse de
autoritãþi pentru limitarea rãspândirii
COVID 19. Pentru elevii claselor
terminale, a sunat ultimul clopoþel,

aceºtia pregãtindu-se pentru
susþinerea examenelor de evaluare
naþionalã, respectiv pentru examenul
de bacalaureat. Acestora le urãm
mult succes, iar celorlalþi elevi le dorim
o vacanþã plãcutã. Festivitãþile de
sfârºit de an ºcolar au loc în condiþii
speciale, cu participarea unui numãr
redus de persoane, elevii cei mai buni,
câºtigãtori ai diverselor olimpiade ºi
concursuri ºcolare, fiind premiaþi cu
premii în bani de cãtre autoritatea
publicã localã.

Cu respectarea regulilor de
distanþare impuse în aceastã
perioadã, pentru limitarea rãspândirii
COVID 19, s-au desfãºurat câteva
activitãþi culturale ºi educative, cele
mai însemnate fiind cele de
comemorare a Eroilor Neamului, în
Ziua de Înãlþare, pe data de 10 iunie.
Au fost comemoraþi Eroii Neamului
nostru în mai multe locaþii:
Monumentul eroilor cãzuþi pe Dealul
Cireºoaia, Monumentul eroilor cãzuþi
pe Muntele Mãgura Ocnei,
Monumentul eroilor cãzuþi în Rãzboiul
de Independenþã (vizavi de Biserica
Rãducanu), Monumentul eroilor de la
Biserica Sf. Nicolae ºi la  Cimitirul ºi
osuarul de la Poieni, unde s-au rostit
alocuþiuni de cãtre oficialitãþi, s-au
desfãºurat slujbe de pomenire a celor
care ºi-au dat viaþa pentru apãrarea
pãmântului strãmoºesc de
cãtre preoþii din parohiile
oraºului ºi au fost depuse
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Liturghia s-a terminat; toatã lumea
ieºea din bisericã ºi se îndrepta spre casã.
Doi credincioºi au mers drum lung
împreunã, fiindcã locuiau în aceeaºi parte
a oraºului.

– Bine, frate, dar ce se petrece cu
dumneata? a deschis vorba vecinul. ªtiu
cã vii regulat la bisericã. De ce în timpul
predicii te retragi într-un colþ sã-þi astupi
urechile cu degetele? De multã vreme te
vãd cã faci acest lucru ºi astãzi m-am
hotãrât sã te întreb.

– Îmi place foarte mult Sfânta
Slujbã, prietene, ºi vin aproape în fiecare
Duminicã la bisericã, dar nu-mi place sã
aud predica; nu-mi place cuvântul lui
Dumnezeu, este prea greu, nu-l pot
înþelege, cere prea mult.

– Eºti foarte greºit când spui
acestea. Dacã nu vrei sã asculþi predica
ce tãlmãceºte învãþãtura lui Dumnezeu,
atunci sigur cã nu vei înþelege Sfânta
Evanghelie ºi, neînþelegând-o, nu vei putea
sã trãieºti dupã ea ºi astfel toatã osteneala
ta de a veni la bisericã nu-þi este de folos
pentru cã numai cine crede ºi trãieºte dupã
cuvântul lui Dumnezeu are parte de
mântuire. Bagã de seamã cã tot ce se
petrece în sufletul dumitale este lucrarea
diavolului. El, vãzând cã-þi place Sfânta
Slujbã, vãzând cã doreºti din inimã sã te
apropii de Dumnezeu, þi-a strecurat aceste
gânduri ca sã te împiedice sã ajungi la
mântuire.

A trecut multã vreme de la aceastã
convorbire duhovniceascã, dar credinciosul
nostru a rãmas acelaºi; de câte ori venea

la bisericã, la predicã, se retrãgea într-un
colþ ºi-ºi astupa urechile cu degetele.

Într-o Duminicã de varã, pe când
stãtea el cu degetele la urechi, o muscã i
s-a aºezat pe vârful nasului. A scuturat el
capul, dar musca tot acolo era.
Nemaiputând suferi înþepãturile ei, a scos
degetul din urechea dreaptã ºi cu mâna a
îndepãrtat musca de pe nas. În timpul
acesta glasul preotului rãsuna puternic în
toatã biserica:

– Frate creºtine, Mântuitorul spune
limpede: „Fericiþi sunt cei ce ascultã
cuvântul lui Dumnezeu ºi-l pãzesc” (Luca
11, 28); „Nu oricine îmi zice: Doamne,
Doamne, va intra întru împãrãþia cerurilor,
ci cel ce face voia Tatãlui Meu Celui din
ceruri” (Matei 7, 21); „Cine are poruncile
Mele ºi le pãzeºte, acela este care Mã
iubeºte” (Ioan 14, 21).

Auzind acestea, s-a cutremurat în
inima sa. A scos degetul ºi din cealaltã
ureche, a ascultat predica pânã la capãt ºi
luminã s-a fãcut în sufletul sãu. De atunci,
în fiecare Duminicã ºi sãrbãtoare stãtea
aproape de Sfântul Altar ºi era cu toatã
bãgarea de seamã la tãlmãcirea învãþãturii
lui Dumnezeu, iar în viaþa lui s-a produs o
schimbare totalã. Numai acum se vedea
cã este fiu al Bisericii, se cunoºtea cã este
cu adevãrat credincios, fiindcã se nãzuia
din rãsputeri sã înþeleagã ºi sã trãiascã dupã
cuvântul lui Dumnezeu.

coroane de flori. Copiii au
aprins câte o candelã ºi au

depus câte o floare la crucile celor
ce-ºi dorm somnul de veci în cimitirele
acestor monumente.

Începând din data de 15 mai
2021, în toatã þara se desfãºoarã
recensãmântul general agricol,
inclusiv în oraºul nostru. Se
recenzeazã terenuri indiferent de
categoria de folosinþã ºi dreptul de
deþinere, precum ºi animale. Venim
cu rugãmintea cãtre cetãþenii care
deþin terenuri ºi animale sã dea
dovadã de înþelegere ºi sã rãspundã
corect întrebãrilor adresate de cãtre
recenzori, sã prezinte, dacã este cazul,
documentele pe care le deþin ºi le sunt
solicitate. Este o acþiune foarte
importantã, întrucât de rezultatul
recensãmântului agricol vor depinde
în mare mãsurã multe din finanþãrile
viitoare de la comunitatea europeanã,
ºi nu numai.

Suntem cu toþi i  hotãrâþi  sã
facem lucrurile necesare, la un nivel
calitativ superior ºi aºteptat de toþi
cetãþenii oraºului. De aceea, vã
rugãm, ori de câte ori aveþi ceva de
spus, sã nu ezitaþi sã ne contactaþi.
Noi, cei aflaþi la conducerea oraºului,
Domnul primar Cristian Aurelian
Ciubotaru, Domnul viceprimar Viorel
Bucur ºi Domnul administrator public
Tiberiu Palade, sprijiniþi de Consiliul
local ºi împreunã cu aparatul de
specialitate al Primãriei, vã stãm la
dispoziþie ºi ne strãduim sã facem
numai lucruri bune pentru oraº. Vã
aºteptãm sã ne fiþi alãturi! Multã
sãnãtate ºi o varã liniºtitã tuturor!


