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Înãlþarea Sfintei Cruci este cea mai veche
sãrbãtoare creºtinã închinatã relicvei care ne
aminteºte de jertfa mântuitoare a lui Hristos Domnul.
Dacã în primele trei secole cultul dedicat ei avea un
caracter particular, dupã cum afirmã actele martirice,

Zilele trecute, la ceas de vecernie
între 25 ºi 26 septembrie 2021, s-a
târnosit Sfântul Altar al capelei ortodoxe
„Sfântul Ioan Teologul” din cadrul
complexului multifuncþional al Protoieriei
Oneºti. Ca o corabie plutind spre limanuri
bune, complexul protoieriei are
acum un Mare Comandant ce-i

La noi plouã...
Toatã lumea spune ca de la

sfinþirea de la Cireºoaia...
Eu nu ºtiu..
ªtiu cã Ierarhul nostru Ioachim a

sfinþit Altarul eroilor ºi s-a rugat
împreunã cu preoþii ºi credincioºii.

Atunci când participãm la Sf.
Liturghie, rostim Simbolul de Credinþã,
unul dintre cele mai cunoscute texte
bisericeºti, plasat între Citirea Sf.
Evanghelii ºi Prefacerea Sf. Daruri în
Trupul ºi Sângele Domnului. Ca
formulare pe scurt a credinþei în Sf.
Treime, mesajul sãu este unic ºi
nepieritor, ducând astfel mai departe

(continuare în p. 7)

Preot Daniel NICHITA

A mai trecut o
varã, o altfel de varã,
în care am încercat
cu toþii sã ne adaptãm ºi sã o facem cât mai frumoasã. A fost
ºi este greu sã ne desfãºurãm activitãþile constrânºi de unele
restricþii care ne sunt impuse pentru limitarea rãspândirii acelui
duºman minuscul care a pus stãpânire  pe toatã planeta –
virusul COVID 19. Dar ne-am mobilizat ºi, ceea ce ne-am
propus, am realizat. Eforturile noastre au dat  rezultate pe care
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conduce de pe acest Altar, cu preþul vieþii Sale,
înaintarea în siguranþã pe fronturile mântuirii sufleteºti.
În faþa fiecãrui rãsãrit de soare de acum înainte, din

prova acestei corãbii va þâºni scânteierea de luminã a Liturghiei
ca un far cãlãuzitor. Cãci, într-adevãr, Altarul Bisericii strãbune
este izvorul ºi începutul oricãrei rânduieli sau slujbe bisericeºti,
e Însuºi Hristos Care este „în acelaºi timp ºi preot ºi victimã ºi
altar”, cum Îl vedea Sfântul Nicolae Cabasila.

Nu despre evenimentul în sine vrea acest editorial sã
atragã atenþia. Un reportaj în paginile urmãtoare ale acestui
numãr ne va purta paºii inimii sã ne plecãm pe lespedea de

marmurã albã care va
însemna „centrul de
comandã” al protoieriei
Oneºti. Ci despre
„Cãmaºa Arhiereului”,
sau ce înseamnã
încingerea peste toate
veºmintele arhiereºti a
acelei cãmãºi albe, mai
înainte de purcederea
la târnosirea Sfântului
Altar. E un aspect din
cadrul sfinþirii unei
biserici care este mai
puþin cunoscut ºi
vãzut de mulþimea credincioºilor, un ritual aparent de grijã
pentru ocrotirea veºmintelor în cadrul lucrãrilor de târnosire.
Dar îmbrãcarea acestei haine înseamnã altceva mult mai
adânc ºi cu o înþelegere teologicã mult mai înaltã.

Pregãtit pentru oficierea Jertfei Sfintei Liturghii, îmbrãcat
în toate odãjdiile arhiereºti, episcopul se încinge cu o hainã
albã legatã la mâini ºi strânsã la mijloc ca ºi cum ar pecetlui-o
pe trupul sãu, arãtând, mai înainte de a sfinþi masa Altarului,
un Altar a fi el însuºi. Dar de altfel fiecare din noi, creºtini
fiind, am fost înfãºuraþi într-o cãmaºã albã când ne-am izbãvit
din moarte prin înviere în Taina Botezului, devenind astfel
altare târnosite, mai albe decât zãpada, temple consacrate
a fi sãlaºe pentru Dumnezeu. ªi ce face apoi Arhiereul?
Dupã ce a însemnat înaintea uºilor bisericii un Altar în însuºi
trupul sãu, dã aceastã putere slujbei Altarului ce-l va sfinþi,
transmiþând-o cu mâinile sale cu care va întipãri aceastã
putere haricã pe lucrurile cu care vin ele în atingere.

Cãmaºa cea albã a Arhiereului îl aratã pe el mai întâi a
fi templu al lui Dumnezeu, ca mai apoi, dupã ce va spãla,
mirui ºi însemna marginile cu predica Evangheliºtilor, sã
acopere cu mâinile sale Masa, ce pãstreazã de acum înainte
ceea ce-i cel mai vrednic de ungere sfântã, osemintele
martirilor ascunse înãuntru, cu o cãmaºã albã de in,
pecetluind astfel Altarul ºi pregãtindu-l pentru jertfã ºi
rugãciune. Candela aprinsã deasupra aratã cã ceasul jertfei
a sosit, ceea ce de altfel s-a ºi rânduit pentru fiecare zi de
acum înainte, cât va fi voia Domnului.

Cãmaºa Arhiereului ne cheamã pe fiecare ca mai întâi
noi sã fim creºtini, apoi sã facem ºi pe alþii creºtini. Sã devenim
noi mai întâi altare sfinte, ca apoi sã transmitem prin toate
pârghiile acestui altar harul sfinþirii celor de mântuirea cãrora
rãspundem înaintea lui Dumnezeu. Pãrinþii faþã de copii,
profesorii faþã de elevi, cei mai mari faþã de cei mai mici.

Mai înainte de a educa ºi povãþui pe cineva, precum
spune Scriptura: „Doctore, vindecã-te pe tine însuþi”, trebuie
sã îmbraci tu mai întâi „cãmaºa” cu care vrei sã pecetluieºti
pe semenul tãu. Sã fii tu mai întâi cinstit, mai drept, mai
curat, ca pe alþii sã-i îmbogãþeºti dupã aceea. Gestul ritualic
al îmbrãcãrii acelei cãmãºi albe de cãtre Arhiereu mai înainte
de a purcede la târnosirea Altarului nu este, aºadar, unul
fãrã o înþelegere profund teologicã. Preoþia noastrã
împãrãteascã ne obligã la a deveni ºi a ne arãta noi mai
întâi ca temple duhovniceºti, spre a lucra toate cele ale
mântuirii semenilor dupã ce noi mai întâi ne vom fi pecetluit
inima cu cãmaºa neprihãnirii.

2021 - „Anul omagial al pastoraþiei românilor
din afara României ºi Anul comemorativ

al celor adormiþi în Domnul; valoarea
liturgicã ºi culturalã a cimitirelor“
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(urmare din p. 1)

scrierile lui Origen ºi Tertulian sau
inscripþiile de pe monumentele
funerare unde apare în formã
deghizatã, ori ca simbol, începând
cu secolul al IV-lea cultul ei se va
generaliza, la acest lucru contri-
buind în mod providenþial douã
evenimente consemnate de istorie:
apariþia pe cer a Sfintei Cruci în
anul 313, în urma cãreia împãratul
Constantin cel Mare biruieºte pe
Maxenþiu în lupta de la Podul
Vulturului ºi înlocuieºte vechile
embleme pãgâne de pe steaguri,
scuturi, monede, diptice etc. cu
semnul crucii, iar al doilea este
descoperirea Crucii originare de
cãtre împãrãteasa Elena, în ruinele
unui templu pãgân, în anul 326,
dupã cum mãrturiseºte istoricul
Eusebiu. La acestea se adaugã
comemorarea anualã a sfinþirii
bisericii-Martyrion zidite de
împãratul Constantin cel Mare pe
locul Rãstignirii, la 13 septembrie
335.

Sfinþii Pãrinþi de la Sinodul al VII-lea
Ecumenic sunt cei care au formulat
învãþãtura de credinþã referitoare la
cinstirea Sfintei Cruci, arãtând cã ea
trebuie sã fie egalã cu cea datoratã
Sfintei Evanghelii ºi sfintelor icoane.
Din acest moment se poate observa în
cultul bizantin o dezvoltare fãrã
precedent a cultului închinat Sfintei
Cruci, fiindu-i închinate slujbe speciale,
rugãciuni, imnuri, sãrbãtori, semnul ei
fiind aºezat pe biserici, la rãscruci de
drumuri, la cãpãtâiul celor adormiþi
º.a.m.d.

 
Axa lumii

 
Douã dintre sãrbãtorile închinate

Sfintei Cruci recapituleazã liturgic
momentul Rãstignirii Domnului Iisus
Hristos pe Golgota: Duminica a treia
din Postul Mare ºi Înãlþarea Sfintei
Cruci. În cadrul Utreniei din timpul
celor douã sãrbãtori, Sfânta Cruce

împodobitã cu flori este scoasã în
procesiune de cãtre preoþi însoþiþi de
purtãtori de fãclii, în sunetul clopotelor
ºi al cântãrilor sfinte ºi apoi este aºezatã
în mijlocul bisericii. Astfel, Sfânta
Cruce ne aminteºte liturgic de pomul
cunoºtinþei binelui ºi rãului aflat în
mijlocul Raiului, din care gustând
protopãrinþii ºi-au rãstignit existenþa
purtând stigmatul neascultãrii pânã la
întruparea lui Mesia, dar ºi de Lemnul
Rãstignirii înfipt în locul Cãpãþânii, în
centrul lumii ºi al universului, iar de aici
mai adânc în inima Iadului. Astfel,
Sfânta Cruce reprezintã în acest
moment scara pe care a coborât
Dumnezeu la om ºi pe care omul este
chemat sã urce pentru a se îndumnezei,
este Axa lumii care uneºte pe
Dumnezeu cu omul ºi îi aduce pe
oameni în comuniune de iubire
interpersonalã, iubire izvorâtã din
iubirea rãstignitã a lui Dumnezeu.

 
Crucea slavei

 
Sãrbãtoarea din 14 septembrie ne

invitã sã trãim din nou în umbra Crucii
ºi ne aminteºte mereu de starea de
graþie pe care a trãit-o Sfânta Elena,
mama Sfântului Constantin cel Mare,
când a descoperit Lemnul Rãstignirii,
dar ºi de lumina care a izvorât din
Sfânta Cruce când Patriarhul Macarie
al Ierusalimului a înãlþat-o deasupra
amvonului în Biserica Învierii din
Ierusalim, în anul 335 d.Hr. De atunci,
noi, creºtinii, încercãm sã recunoaºtem
aceastã slavã a Sfintei Cruci, pe care
Stãpânul vieþii, Domnul nostru Iisus
Hristos, a fost rãstignit.

„Crucea slavei” este expresia
liturgicã pe care imnografii au inserat-o
în cântãrile acestei zile de praznic.
Aceastã formã geometricã, acest semn
a devenit sceptrul ºi mândria tuturor
creºtinilor, determinând pe Sfântul
Apostol Pavel, cel care s-a întâlnit cu
Dumnezeu în luminã orbitoare pe
drumul Damascului, sã spunã în
epistolele sale cã ea este obiectul

mândriei sale apostolice: „Iar mie sã
nu-mi fie a mã lãuda decât numai în
Crucea lui Hristos”(Gal 6, 14), dar ºi
sursa puterii care îl animã în cãlãtoriile
misionare ºi înaintea prigonitorilor:
„Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este
nebunie, iar pentru noi cei ce ne
mântuim este puterea lui Dumnezeu”
(I Cor 1, 18).

În Evanghelii stã scris cã
„Dumnezeu aºa de mult a iubit lumea,
încât pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-a
dat ca oricine crede în El sã nu piarã,
ci sã aibã viaþã veºnicã” (In 3, 16).
Vedem aici afirmatã dragostea infinitã
a lui Dumnezeu faþã de lume, o
dragoste liberã, o dragoste
dezinteresatã, prin care se dãruieºte pe
Sine lumii întregi în încercarea de a
recupera pe om ºi a-l reaºeza în
ipostaza de partener de dialog, depozitar
al darurilor Sale dumnezeieºti.
Dumnezeu vrea sã vedem plenar
manifestatã în acest semn taina Sfintei
Treimi, aceastã plenitudine a relaþiei
dintre Tatã ºi Fiu: „Pãrinte...
preaslãveºte pe Fiul Tãu, ca ºi Fiul sã
Te preaslãveascã.” (In 17, 1).

 
Crucea deschide

dialogul iubirii infinite
 
Aºadar, dragii mei, crucea nu este

o portiþã de scãpare, nu este un refugiu.
Dacã ascultãm cu atenþie acest dialog
al iubirii depline ºi infinite dintre Tatãl ºi
Fiul care existã din veac, ne dãm seama
cã în mijlocul acestei iubiri vrea
Dumnezeu sã ne introducã. Dacã
observãm ceea ce se întâmplã, dacã ne
deschidem cãtre Dumnezeu, ºi ascultãm
acest Cuvânt ultim care izvorãºte din
profunzimile Sale, pentru fiecare dintre
noi, deci dacã acceptãm crucea, acest
dialog este posibil. Este un dialog al iubirii
infinite a lui Dumnezeu pentru noi, însã,
din cauza pãcatelor noastre, este un
dialog dramatic. Cu toate
acestea, dragostea Domnului
triumfã peste toate, „ca oricine
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crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã” (In 3, 16).

Cel care tinde spre viaþã veºnicã Îl are
pe Tatãl, iar cel care Îl are pe Tatãl Îl
are pe Fiul. Dar Fiul se dãruieºte pe Sine
lumii pentru a o salva: „Cãci Dumnezeu
aºa a iubit lumea, încât pe Fiul Sãu Cel
Unul-Nãscut L-a dat” (In 3, 16).

Aºadar, rãul, suferinþa ºi moartea
sunt absorbite în iubirea lui Dumnezeu.
Nu existã afirmaþie mai relevantã decât
aceea fãcutã de Sf. Ap. Pavel în Epistola
cãtre Filipeni: „Dumnezeu L-a preaînãlþat
ºi I-a dãruit Lui nume, care este mai
presus de orice nume; ca întru numele
lui Iisus tot genunchiul sã se plece, al celor
cereºti ºi al celor pãmânteºti ºi al celor
de dedesubt” (Flp 2, 9-10). Aºadar, Tatãl
a dat Fiului propria Sa naturã, dându-I
nume. Sã ne amintim de Evanghelia dupã
Ioan, capitolul 17, versetul 6, unde Hristos
spune: „Arãtat-am numele Tãu
oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din
lume”, asta înseamnã cã Tu eºti taina
profundã a iubirii infinite. Dumnezeu
ªi-a dãruit fiinþa Sa pânã la capãt.
Întreaga Sa atitudine se justificã numai
prin Cruce. De aceea, crucea este slãvitã.
Este pentru noi, cãci ne oferã mântuirea
ºi ne dãruieºte viaþa binecuvântatã în
germenele vieþii noastre ºi va înflori întru
slavã.

Oare credem noi cã viaþa veºnicã
este în însãºi inima noastrã, mai
puternicã decât orice, depãºind orice
obstacol, animând totul ºi strãbãtându-ne
viaþa ºi libertatea? Acestea toate nu le
vom putea descoperi decât doar
asumându-ne crucea personalã! De
aceea, în ziua Înãlþãrii Sfintei Cruci,
suntem chemaþi sã ne descoperim
crucile noastre, adaptate vieþii noastre,
în perspectiva învierii. Suntem chemaþi
sã ne purtãm ºi sã ne suportãm crucile,
pânã în ziua în care se vor topi în iubirea
infinitã a lui Dumnezeu Care S-a dãruit
pe Sine pentru mântuirea lumii.

 
Rememorarea

Patimilor lui Hristos
 
Sãrbãtoarea Înãlþãrii Sfintei Cruci

ne trimite cu mintea ºi la evenimentul
din Vinerea Mare. Evanghelia zilei (In

19, 6-11; 13-20; 25-28; 31-35) ne
reaminteºte pe scurt despre Patimile
Domnului Hristos Care a murit rãstignit
pe Cruce, care de atunci a devenit
drapelul ºi simbolul creºtinilor.

Astãzi, aºadar, este o zi de doliu, de
meditaþie, de ajunare, de rugãciune. Textul
evangheliei dupã Ioan ne aminteºte despre
suferinþele lui Hristos pe Cruce. Am ascultat
din nou procesul lui Iisus, crucificarea Sa,
ultimele Sale cuvinte rostite pe Cruce,
scurte, dar pline de semnificaþii. Cele ºapte
cuvinte rostite de pe cruce sunt de o
tulburãtoare durere ºi poartã în ele un
sfâºietor strigãt, nu de neputinþã ºi fricã în
faþa morþii, ci al unei iubiri totale, dincolo
de limitele înþelegerii umane, al unei iubiri
nebune a lui Dumnezeu pentru om, dupã
cum o numeºte teologul P. Evdokimov.
Aceste cuvinte concentreazã ca într-o
sãmânþã semnificaþia prezenþei istorice a
lui Dumnezeu-Omul ºi determinã la rândul
lor cutremurul naturii care pare sã
pecetluiascã adevãrul spuselor:
„Sãvârºitu-s-a”.

Cuvântul „Mi-e sete” (In 19, 28),
rostit înainte de a-ªi încredinþa Duhul în
mâinile Pãrintelui ceresc, este unul dintre
cele ºapte cuvinte rostite de Hristos pe
cruce. Aºadar, Evanghelistul Ioan
relateazã în evanghelia sa cã lui Iisus,
suspendat pe Cruce, Îi este sete. O
exegezã riguroasã ne conduce la
interpretarea cererii lui Iisus ca fiind
geamãtul suprem al unui crucificat lãsat
pradã chinului de a fi însetat din cauza
epuizãrii fizice, a durerii, a cãldurii ºi a
calvarului la care fusese supus. În acelaºi
timp, cunoscând cã Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Ioan a fost martor ocular al
ultimelor ceasuri din viaþa istoricã a
Învãþãtorului ºi cã, prin urmare, în
momentul relatãrii a retrãit momentul,
putem medita, aºezându-ne împreunã cu
el la picioarele Crucii ridicatã astãzi în
mijlocul Bisericii ºi al inimilor noastre, la
incomensurabila densitate a acestui
strigãt al lui Iisus, cãci el pare sã reveleze
partea cea mai ascunsã a persoanei Sale
ºi a vieþii Sale printre oameni.

 
Setea de comuniune

 
„Mi-e sete.” Iisus crucificat este

imaginea perfectã a ascultãrii faþã de

Tatãl, cãci setea aceasta nu L-a pãrãsit
niciodatã. „Mâncarea Mea”, nu
înceteazã El sã repete, „este sã fac
voia Celui ce M-a trimis pe Mine sã
sãvârºesc lucrul Lui” (In 4, 34). Paharul
suferinþei din Ghetsimani I-a adãpat ºi
împlinit lucrarea mesianicã ºi vocaþia
de Miel al lui Dumnezeu sacrificat
pentru ridicarea pãcatului lumii (In 1,
29). Aºezat în mijlocul apostolilor, El le
spune cã trupul ºi sângele Sãu sunt
adevãratã mâncare ºi bãuturã (In 6, 55)
nu pentru întreþinerea vieþii biologice
aici pe pãmânt, ci pentru viaþa cea
veºnicã în Împãrãþia lui Dumnezeu,
acolo unde doar cei care sunt mistuiþi
de râvna pentru dreptatea lui
Dumnezeu pot intra (Mt 5, 2-12).

„Mi-e sete.” Braþele Sale þintuite
pe cruce de durerea cuielor sunt
braþele iertãtoare deschise spre a
întâmpina ºi înãlþa pe oameni, pentru a
îmbrãþiºa pe pãcãtosul pocãit ºi întors
la Pãrintele ceresc, pentru a cuprinde
umanitatea întreagã într-o îmbrãþiºare
a iubirii nemãrginite, unul ºi acelaºi gest
care a fost prevãzut ºi prorocit: „Eu,
când Mã voi înãlþa de pe pãmânt, îi voi
trage pe toþi la Mine” (In 12, 32).
Hristos pe cruce este de fapt hrana ºi
bãutura celor care în primele secole
erau numiþi în derâdere adoratori ai
crucii (crucicolae), cãci pentru ei Capul
Sãu era aplecat pentru a asculta ºoapta
umanitãþii îngenunchiate la picioarele
crucii, iar sângele Sãu a curs pentru a
înnoi sângele prietenilor rãniþi ai
Mielului hristic.

Setea de oameni se referã la
dragostea de oameni pe care o are în
comun cu Tatãl, iar aceasta ne duce
cu mintea la scena de la fântâna lui
Iacov, atunci când El cere samarinencei
apã zicând: „Dã-mi sã beau”. Aºa îºi
începe Iisus dialogul cu femeia
samarineancã (In 4, 7). În acel
moment, lui Iisus îi era sete pentru cã
mersese prin soare în miezul zilei. El
voia sã Îºi stingã setea. Dar
continuarea dialogului ne aratã cã El
era însetat dupã un suflet, cel al femeii
samarinence, ºi, prin acela, de cele ale
tuturor fiinþelor umane. Doar acestea
Îi puteau potoli setea iubirii
Sale ºi, totodatã, Duhul lui
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Dumnezeu, Cel ce se putea
face în om izvor de apã vie,

putea potoli setea de veºnicie a omului.
Surprinderii femeii samarinence
referitoare la posibilitatea ca un iudeu
sã îi vorbeascã, Iisus îi rãspunde astfel:
„Dacã ai fi ºtiut darul lui Dumnezeu ºi
Cine este Cel ce-þi zice: Dã-Mi sã beau,
tu ai fi cerut de la El, ºi þi-ar fi dat apã
vie.” (In 4, 10) ªi, dacã ne aducem
aminte, dialogul continuã, pânã când
femeia samarineancã recunoaºte în
sine însãºi setea de aceastã apã vie,
care izvorãºte din inima Omului pe care
Îl are în faþa ei. Iatã deci Hristosul, Care
devine izvor de viaþã vie pentru toate
conºtiinþele ridicate din pãcat, trezite
de iubirea Celui care a murit pentru noi,
pãcãtoºii. Dialogul de la Fântâna lui
Iacov devine astfel tabloul în care este
zugrãvitã setea cãutãrii reciproce a
omului ºi a lui Dumnezeu mistuiþi de
dorul regãsirii în comuniune divino-
umanã.

 
Iubirea infinitã
salveazã lumea

 
Cu adevãrat, setea lui Iisus este

iubirea, este dorinþa imensã pe care o
poartã în inima Sa ºi în misiunea Sa de
mântuire a oamenilor, a tuturor
oamenilor. Îi este sete de mulþimile de
ºchiopi, infirmi, orbi, surzi ºi muþi, de
toþi pãcãtoºii pãmântului... ªi continuã
sã Îi fie sete de noi toþi. Cel care ºtie
sã iubeascã ºtie ºi cã iubirea te face
sã rãmâi prizonierul celui iubit. Hristos

a fost atât de însetat de oameni, încât
a impregnat umanitatea Sa cu toate
slãbiciunile noastre, cu toatã suferinþa
noastrã, cu toate pãcatele noastre ºi
le-a rãstignit pe cruce.

Iubirea, când izvorãºte din
Dumnezeu, depãºeºte limitele
umanului. Ea ajunge cât infinitul lui
Dumnezeu, cât sã ridice oamenii din
pãcat ºi sã îi salveze de fatalitatea
umbrei morþii.

De aceea, astãzi suntem chemaþi
sã vedem în Sfânta Cruce aºezatã în
mijlocul bisericii ºi al comunitãþii noastre
un izvor þâºnitor de har, un izvor care a
fãcut sã curgã cu putere apa vie, care
a fãcut sã izvorascã deplina credinþã
cã sângele lui Hristos, vãrsat pe
Golgota, a devenit hranã pentru viaþa
veºnicã, medicament al nemuririi.

Trebuie sã spunem aceasta pentru
toþi cei care au ales sã stea alãturi de
Hristos cel rãstignit pe cruce. Nu trebuie
sã însetãm dupã confort, plãceri
efemere, bani, succes. Rezultatul unor
astfel de dorinþe îl cunoaºtem, din
nefericire, ºi nici una dintre ele nu se
aratã a fi beneficã. Dar ºi-a dovedit
eficacitatea setea de realitãþi superioare,
de valori spirituale, care prin ele însele
stau la baza vieþii umane ºi a societãþii
în ansamblu, cum ar fi setea de adevãr,
de dreptate, de iubire, de speranþã, de
autodepãºire, setea de Dumnezeu. Doar
aceastã sete ne va ajuta sã ne înãlþãm
simþirea, rãstignindu-ne voinþa ºi
gândirea în încercarea de a urma lui
Hristos cel rãstignit ºi înviat. Preot Teofil RONCEA

Întregul an bisericesc, strãjuit la
hotare de cele douã mãreþe Praznice
închinate Preasfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, anume Naºterea ºi
Adormirea Maicii Domnului, se aºazã
mereu înaintea ochilor celui ce este ºi
doreºte a fi numit fiu al Tatãlui ºi frate
cu Hristos nu într-alt fel decât ca o
icoanã, ca un prototip pentru umbletul
sãu prin deºertãciunea lumii acesteia.

Nu poþi ajunge sã deprinzi un
anume meºteºug, nu te poþi ridica la

o anumitã staturã socialã, nu poþi
creºte, nu te poþi dezvolta trupeºte,
mai cu seamã sufleteºte, dacã nu ai
un ghid dupã care sã te orientezi, dacã
nu þi se oferã un exemplu pe care sã-l
urmezi, pas cu pas, pânã a stãpâni
acel meºteºug, pânã a deprinde o
anumitã profesie, pânã a ajunge la o
maturitate sãnãtoasã ºi, în special,
pânã a ajunge la ceea ce suntem
chemaþi, ca muritori: asemãnarea cu
Dumnezeu, þinta urcuºului nostru

început pe aceste meleaguri
pãmânteºti.

ªi cu ce începe, aºadar, acest ghid
al nostru, aceastã lecþie pusã înaintea
noastrã de cãtre Bisericã, supremul
dascãl pentru instruirea celor ce tânjesc
dupã dumnezeire? Nu poate altfel decât
cu metanoia firii noastre, cu re-
aducerea în prim plan a veºmântului
baptismal, a firii renãscute prin Botez,
a firii celei noi. ªi vedem trebuinþa
aceasta prin aºezarea chiar la
începutul anului bisericesc a
Praznicului Naºterii Maicii Domnului.
ªtim ºi ar trebui mereu sã avem viu în
conºtiinþã gândul cã ea ne este
prototipul desãvârºit al drumului spre
îndumnezeire. Prin ce ne-a arãtat
aceasta ºi ne aratã mereu Prunca
dumnezeieºtilor pãrinþi Ioachim ºi Ana?
Tocmai prin ceea ce avea sã devinã ea,
prin pregãtirea ei pas cu pas, clipã de
clipã pentru plinirea vremii începutului
mântuirii oamenilor. Cu câtã sfialã ºi în
ce curãþie ºi-a trãit ea anii petrecuþi în
Sfânta Sfintelor, pânã când bucuria
Buneivestiri avea sã-i copleºeascã
fiinþa, umplându-se de Duhul Sfânt!

Cum Îl poþi primi pe Hristos în fiinþa
ta, dacã nu asemãnându-te Sfintei
Fecioare cu viaþa ºi trãirea ei? „Fiule,
dã-Mi inima ta!” (Pilde 23, 26) Dã-Mi,
adicã, întreaga-þi fiinþã, spune Hristos
oricãrui purtãtor de trup pribegind pe
cãile lumii. ªi când uºile inimii Îi sunt
deschise Cuvântului lui Dumnezeu spre
a-ªi face locaº, atunci începe împreunã-
mergerea noastrã cu El, nu într-altã
parte, ci înspre Golgota, înspre suferinþa
cea dãtãtoare de bucurie, aºa cum ne
încredinþeazã cântarea Utreniei la
ieºirea cu Sfânta Evanghelie în mijlocul
bisericii spre închinare: „Veniþi, toþi
credincioºii, sã ne închinãm Sfintei
Învierii lui Hristos, cã iatã a venit, prin
Cruce, bucurie la toatã lumea”. Mai
poate, astfel, creºtinul autentic, atunci
când, cu mila lui Dumnezeu, Cerul
întreg, prin Persoana lui Iisus Hristos,
Se sãlãºluieºte în inima sa, sã fie
nepãsãtor faþã de aceastã iubire
dumnezeiascã de care s-a învrednicit?

(continuare în p. 21)
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Târnosirea unei biserici este ca
botezul unui prunc. Se unge cu Sfântul
ºi Marele Mir, cu Aghiasmã, se pun
Sfinte Moaºte în Sfânta Masã... e o
slujbã cu rânduialã aparte.

ªi putem continua un întreg
comentariu liturgic...

Scopul nu este acesta acum...

Un pãrinte cuvios al Bisericii
spunea cã, atunci când se sfinþeºte o
bisericã, se rupe un stâlp în iad, iar
întunecaþii vin sã se rãzbune pe ctitori,
pe lume ºi pe preoþi...

Iatã cã vedem cum întunericul îºi
face lucrarea rea prin oameni sau
neoameni în zilele prezente. Se lucreazã
dezbinarea ca niciodatã în acest neam
nãscut din jertfa martirilor ºi eroilor.

Aºa vedem ºi astãzi, dupã
evenimentul de la Cireºoaia.

Aici, pe 23 august, unii nu au vãzut
munca, jertfa Eroilor de pe acest Munte
fãrã de care nu era 1 Decembrie 1918,
nu au vãzut Monumentul Vânãtorilor de
Munte, nu au vãzut nimic decât o
normã... o mascã.

Nu au vãzut, pentru cã nu au fost
pe Munþii Eroilor de pe Coºna, Cireºoaia,
Mãgura Caºinului, Valea Oituzului,
Sticlãrie... ºi chiar purtau mascã.

Nu au vãzut pentru cã ei, cei care
lovesc în Bisericã ºi Cruce, nu au fost
la Cireºoaia ieri.

Nu apãr ierarhul meu, deoarece îl
apãrã Hristos.

Spun un Cuvânt despre un OM, un
Pãrinte al nostru care a cãlcat cu
piciorul, la pas, toatã aceastã vale ºi
eparhie, pânã sus la Fântâna lui
Ferdinand, Zboina, Masa lui Vodã ºi
atâtea locuri, iar ieri la Cireºoaia.

Mãcar din respect ºi recunoºtinþã
pentru eroi, sã pãstrãm tãcerea ºi
bunãcuviinþa pentru ei, nu pentru
Bisericã ºi Armatã cum se cuvine.

Dacã nu faci nimic pentru eroii unui
neam de martiri ºi sfinþi, mai bine nu
vorbi inepþii.

ªi mai adãugãm un cuvânt al
Sfântului Petru Damaschinul:

„Dacã apa marii ar fi cernealã ºi
cerul ar fi hârtie de scris, nu poþi sã scrii
totul despre o Sfântã Liturghie”.

Deci numai o singurã Liturghie de
s-ar face pe Altarul lui Hristos de la
Schitul Sf. Eftimie cel Mare de la
Cireºoaia ºi un parastas pentru eroii
neamului românesc ºi nu putem descrie
imensitatea tainei dumnezeieºti
petrecutã în Liturghia Ortodoxã.

Însã pentru cei care nu mai cred în
îngeri, în frumuseþea Cerului, cum sã
mai pretindem sã creadã în ei, în popor
sau neam, sau în oameni, sau în
succesiunea apostolicã vizualizatã prin
ierarh.

Se loveºte în instituþia Bisericii ºi
a ierarhului,  neºtiind cã lovesc în trupul
lui Hristos.

ªtim asta ºi vedem.

Recent spunea un  teolog al
Bisericii :

Cine crede ca se poate îmbolnãvi
cu noul virus în Bisericã, acela are mari
îndoieli în lucrarea harului lui Dumnezeu
ºi nu crede în puterea Lui tãmãduitoare.

Dar ºtim cã rãzboiul începe zi de
zi când se sfinþesc biserici, mânãstiri
ºi schituri...

Însã, iatã, Dumnezeu ne mângâie
cu aghiasma lacrimilor Cerului!

Plouã frumos!
Ce binecuvântare!
Fii bun, creºtine!
Roagã-te!
Iubeºte ºi iartã!

S-a sfinþit  Altarul eroilor cu
rugãciunile Bisericii prin Ierarhul nostru.

Era o impietate faþã de Jertfa eroilor
de pe Cireºoaia sã nu sfinþim, la
încheiere de Perioadã Centenar,
aceastã Bisericã închinatã ºi lor.

Ei sânge au vãrsat fiind temelie
patriei, sub cartuºele duºmanului, iar
noi sã sfinþim altarul pe furiº, fãrã popor,
fiii eroilor??

Deasupra acestor vãi ºi dealuri stã
întins ca într-o Catedralã Antimisul
Tricolor al României dragi ce poartã
oase de eroi.

Þara noastrã, ROMÂNIA, nu a fost
plãmãditã sub teroarea fricii, ci sub
ozonul curat al CARPAÞILOR ºi
Mioriþei!

Vã mulþumim, ARHIEPISCOP
DRAG IOACHIM, cã nu am rãmas în
istorie la sfârºit de Centenar cu Biserica
nesfinþitã...

Vã sãrut Dreapta care ne sfinþeºte,
pomeneºte ºi cinsteºte eroii neamului
nostru românesc!!

Mulþumim reprezentanþi lor
Armatei, adãugând recunoºtinþa
noastrã tuturor celor prezenþi ºi pe 21
august 2020 la Coºna, ºi pe 23 august
2020 la sfinþirea Schitului de la
Cireºoaia.

Recunoºtinþã eternã eroilor ºi
martirilor neamului romanesc!

(urmare din p. 1)

Când afli pe vreunul
gâlcevindu-se ºi luptându-se

împotriva adevãrului ºi a
lucrului vãdit, pune capãt

gâlcevii, pãrãsind pe unul ca
acela, fiindcã ºi-a împietrit cu
totul mintea. Cãci precum apa

cea rea stricã vinul cel bun, aºa
ºi vorbirea cu vrajbã stricã pe

cei virtuoºi cu viaþa ºi cu
socotinþa (Sf. Antonie cel Mare,

Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p 26).
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„credinþa predatã odatã pentru totdeauna
sfinþilor” (Iuda 3). Cuprinde în sine
elemente fundamentale ºi esenþiale,
prezentate atât pe mãsura celor cu
pregãtire înaltã, cât ºi a oamenilor simpli.
Îl recunoaºtem aici, mai întâi, pe
Dumnezeu ca autor al Creaþiei, al acelei
lumi minunate ce umple spaþiul
înconjurãtor infinit1, precum ºi al lumii
spirituale angelice, pentru ca în partea a
doua sã descoperim învãþãtura despre
Fiul Sãu, Iisus Hristos, „mai înainte de
toþi vecii nãscut din Tatãl”, iar în timp din
Fecioara Maria. Autoritatea Crezului nu
poate fi pusã la îndoialã, urmãrind
permanent ,,mintea Scripturii”2, acel
limbaj biblic aflat în consonanþã cu
mãrturia Sf. Apostoli despre Mântuitorul
ºi activitatea Sa.

De multe ori, însã, omul
contemporan priveºte acest tip de text
ca pe ceva perimat sau învechit,
raportându-se la frazeologia actualã. Cu
alte cuvinte, cum poate Biserica
propovãdui învãþãturile din Crez în
vremuri ca acestea, pline de confuzie
spiritualã? Pentru a încerca un rãspuns
trebuie sã vedem originea Simbolului de
Credinþã. Încã din veacurile apostolice,
sub cãlãuzirea Sf. Duh, Biserica a
formulat propriile ei principii, numite
generic dogme (mãrturisiri de
credinþã), ca expresii ale unitãþii ºi
armoniei sale interne. Acestea au
constituit adevãrate hotare în calea
neadevãrurilor ivite de-a lungul vremurilor
ºi care au cãutat sã tulbure noul sistem
de viaþã creºtin.3 Sunt cunoscute douã
feluri principale de mãrturisiri de credinþã:
cele predicate neîncetat, începând cu
Mântuitorul Hristos ºi cele declarate
oficial de cãtre Sf. Sinoade (gr.
synodos= întrunirea episcopilor unei
Biserici creºtine pentru a hotãrî în diferite
chestiuni importante).

Prima astfel de recunoaºtere oficialã
a unui adevãr de credinþã a avut loc în
anul 325 d.Hr., când cei  318 episcopi
adunaþi în cetatea Niceei  (astãzi Iznik,
în Turcia), au formulat prima parte a
Simbolului de Credinþã, completatã ulterior,

în 381 d.Hr., la Cel de-al Doilea Sinod
Ecumenic din Constantinopol (astãzi
Istanbul, în Turcia). Referindu-ne la
Pãrinþii Bisericii care au alcãtuit acest text,
trebuie sã subliniem cã aceºtia s-au arãtat
a fi inspiraþi de Duhul Sfânt, încât
adevãrurile transmise sunt stabile (ca niºte
legi ale Bisericii), adicã ,,nu scad ºi nici nu
se adaugã” (Sf. Policarp al Smirnei). De
aceea, pânã în sec. al V–lea, când a fost
introdus în Sf. Liturghie, Crezul a fost rostit
cu ocazia Botezului, poarta de intrare în
creºtinism.

Cu toate cã dogmele formulate în
Crez depãºesc gândirea limitatã a omului,
fiind pline de aspecte contradictorii ce
exprimã infinitul ºi finitul unite5, totuºi ele
au nevoie sã fie mereu explicate de

Bisericã, pentru a putea fi înþelese mai
uºor ºi trãite în mod personal de fiecare
credincios. Iatã, spre exemplu, ce ne
spune Simbolul de Credinþã în legãturã
cu învãþãtura despre Sfânta Treime:
„Cred într-unul Dumnezeu, Tatãl,
Atotþiitorul […] ªi într-unul Domn
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu […]
Cel deofiinþã cu Tatãl, prin Care toate
s-au fãcut. […] ªi întru Duhul Sfânt,

Domnul de viaþã Fãcãtorul, Care de
la Tatãl purcede…”

Sf. Treime este imaginea comuniunii
noastre în cadrul Bisericii; o Treime de
Persoane ce au în comun întreaga fiinþã,
fãrã a se confunda între Ele. Or cea mai
des întâlnitã formã de explicare a acestei
învãþãturi de credinþã în Bisericã este
Cultul ortodox (Slujbele), la care cu
toþii suntem invitaþi sã participãm.
Limbajul rugãciunilor, imnelor, al
binecuvântãrilor ºi doxologiilor, mult mai
accesibil, prin expresivitate are aceeaºi
valabilitate ca ºi mãrturia dogmaticã din
Crez. Cu precãdere, Sf. Liturghie din
duminici ºi sãrbãtori aruncã o luminã nouã
asupra a tot ce înseamnã Taina Întrupãrii
lui Hristos, ca identificare a lui Dumnezeu
cu omul cãzut. Astfel, articolul din Crez:
Care pentru noi oamenii ºi pentru a
noastrã mântuire S-a pogorât din cer
poate fi tradus prin derularea celui mai
sfânt ºi zguduitor moment al slujbei,
anume sfinþirea Darurilor de pâine ºi
de vin ºi prefacerea lor în Sfântul Trup
ºi Sânge ale lui Hristos. E momentul în
care Mântuitorul devine prezent real ºi
substanþial, deci vãzut ºi înþeles cu ochii
spirituali ai credinþei.6 Doar credinþa este,
prin urmare, cea care poate face
formularea teologicã vie; nu
putem înþelege teologia unui text

Icoanã cu Sf. Constantin cel
Mare, însoþit de episcopii

Primului Sinod de la Niceea
(325 d.Hr.), þinând în mânã

textul Crezului4

(continuare în p. 7)

Cel mai vechi manuscris
existent al Crezului niceo-
constantinopolitan, datat în

sec. al VI- lea d.Hr.
(Universitatea Manchester,

UK)
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dacã nu-L iubim mai întâi pe
Hristos, Cel Care traverseazã

istoria noastrã ºi ne cheamã la mântuire.
Pe de altã parte, Simbolul de

Credinþã poate fi explicat doar din punct
de vedere teologic, þinând cont de ceea
ce învaþã Biserica, ºi mai puþin de
atitudinile ºi reacþiile personale. Cu cât
cineva este mai legat de viaþa Bisericii,
cu atât este mai liber ºi mai deschis
cãtre Adevãrul obiectiv, surprins în Crez,
Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii fiind consideraþi
din acest punct de vedere cei mai
importanþi tâlcuitori ai dogmelor cuprinse
în Crez, alcãtuind adevãrate sinteze ale
experienþei creºtine.7 Aceºti dascãli din
vechime rãmân în continuare relevanþi
pentru frãmântãrile ºi problemele lumii
de astãzi, cãci Biserica lui Hristos nu era
privitã de cãtre ei doar ca o societate de
persoane ce mãrturisesc acelaºi Crez,
ci Trupul lui Hristos, cu importanþa
fiecãrui mãdular în parte. Parcurgându-le
lucrãrile, vedem cã învãþãtura de
credinþã reprezintã expresia unei trãiri a
Evangheliei lui Hristos, în care Adevãrul
se împleteºte cu realitatea zilnicã.

1 +ANTONIE, MITROPOLITUL ARDEALULUI:
Pastoralã la Naºterea Domnului, 1988, în:
Mitropolia Ardealului, XXXIII (2013), nr. 6,
p. 4.
2 GEORGE FLOROVSKY, Duhul pierdut al
Scripturii, în: Mitropolia Ardealului, XXXI
(1986), nr. 3, p. 20.
 3 +IRINEU, MITROPOLITUL OLTENIEI, „Dogmele
ºi mãrturisirile de credinþã ale Bisericii”, în:
Mãrturisirea de Credinþã - locul ºi rolul ei
în tradiþia Bisericii Ortodoxe, Editura
Doxologia, Iaºi, 2013, p. 311.
4 Transcript:
5 PR. PROF. DR. DUMITRU STÃNILOAE, Teologia
Dogmaticã, Vol. 1, EIBMBOR, Bucureºti,
1996, p. 83.
6 PREOT PROF. DR. ENE BRANIªTE, Liturgica
specialã pentru facultãþile de teologie,
Editura Lumea, Bucureºti, 2005, p. 259
7 În acest sens indicãm câteva titluri ale
colecþiei patristice „Pãrinþi ºi Scriitori
Bisericeºti” (PSB): Vol.12-Despre Duhul
Sfânt (Sf. Vasile cel Mare); Vol.15-Cuvânt
despre Întruparea Cuvântului (Sf. Atanasie
cel Mare); Vol.53- Despre Sf. Taine
 (Sf. Ambrozie al Mediolanumului); Vol. 30-
Epistola despre Sf. Treime (Sf. Grigorie de
Nyssa) º.a.

Înainte de instaurarea regimului
comunist, parohia Slãnic ºi-a manifestat
prezenþa în presa scrisã, în primul rând,
prin editarea unei broºuri cu ocazia sfinþirii
bisericii „Sf. Ilie” din 1929, iar în al doilea
rând prin publicarea unui numãr
impresionant de articolele religioase,
scrise de preoþii parohi ai staþiunii, în
diferite ziare laice ºi în al treilea rând prin
acþiunile sale, în special sfinþirea
bisericilor, acþiuni prezentate în ziarele
laice sau religioase ale vremii.

Broºura editatã de biserica
Slãnicului

Cu ocazia sfinþirii bisericii din anul
1929, parohia Slãnic editeazã o broºurã,
din iniþiativa preotului paroh Clement
Filimon, intitulatã „Sfinþirea bisericii Sf-
tul Ilie ºi Cuviosul Axentie din Slãnicul
– Moldovei”, cu 31 de pagini în format
A5. Broºura conþine o biografie a lui
Axente Pandrea, ctitorul bisericii, o
scurtã prezentare a Slãnicului, cuvântãrile
þinute cu ocazia sfinþirii bisericii de cãtre
P.S. Arhiereu Ilarion Bãcãoanu, Theodor
Jellea (Epitrop general al Casei Sf.
Spiridon), Gheorghe Sion (mare
proprietar în Slãnic, fost magistrat,
cetãþean de onoare al oraºului Cluj), Pr.
Al. Georgescu (Profesor în Brãila), Pr.
Ion S. Rãdulescu din Brãila, Preotul
Paroh Clement Filimon, D-l Avocat N.
Gh. Dorin (proprietar din Slãnic ºi
Preºedintele Comisiunei Interimare a
oraºului Bârlad), Dl. Gh. Dumitrescu
(mare proprietar în Slãnic ºi învãþãtor
pensionar), precum ºi articolele din ziarele
vremii cu referire la sfinþirea bisericii.

Preoþii publiciºti ai Slãnicului din
perioada interbelicã

Pãrintele Neculai Munteanu
Muntmarg a fost un neobosit publicist.
A fost secretar de redacþie la ziarul
„Bacãul” în perioada 5 ianuarie – 18 mai
1925 („Bacãul” – ziar agricol, industrial,
comercial ºi al intereselor generale.
Apariþie: 27 aprilie 1924 – 31 ianuarie
1944). În articolele „Cãtre abonaþii ºi

cititorii noºtri” ºi „Ce vrem?”, din 22
dec. 1924, N. C. Muntmarg dã noi
precizãri cu privire la preocupãrile ºi
orientarea ziarului. Iscãleºte materiale din
prima serie a ziarului, dar ºi din a II-a ºi a
III-a. A publicat ºi în ziarul „Moldova”
(ziar independent al intereselor generale.
Apare pânã în 17 decembrie 1925). Este
unul dintre cei mai fervenþi colaboratori
ai ziarului „Curentul Bacãului” (Organ
independent sãptãmânal. Apare: 28 iunie
1929 – 21 august 1939). Publicã ºi la
„Glasul nostru” (Revistã de culturã ºi
educaþie, An. I, nr. 1, ianuarie 1931); din
cuprinsul primului numãr: „Spre un drum
cultural” de N. C. Munteanu Muntmarg.1

Meritã pomenitã mulþimea articolelor
publicate în revista „Cultura poporului”,
al cãrei director era generalul de Divizie
Nicolae Petala. Aceastã publicaþie
apãrutã la Cluj în 1921 îºi ia sarcina de a
culturaliza poporul greu încercat de Primul
Rãzboi Mondial. Astfel pãrintele Neculai
Munteanu publicã peste 30 de articole2

de zidire sufleteascã ºi apeluri de
susþinere a Bisericii alãturi de Dr. Vasile
Bianu – medic colonel ce se ocupã de
igiena populaþiei, Maiorul V. Chiru,
Colonelul Ionescu M. Dobrogeanu,
membru al Societãþii Regale Române de
Geografie sau Vct. Colonel Oprescu care
se ocupã de igiena veterinarã („Cult.
Pop.” 20/1921). Publicã articole pe teme
din toate domeniile, de la recenzii pentru
cãrþi de poezie3 la dezbaterea problemei
românilor bãnãþeni din Serbia4.

În calitate de membru activ al Oastei
Domnului scrie mai multe articole în „Isus
Biruitorul” (editat de pãrintele Iosif Trifa)
luând atitudine, cu mult curaj, chiar faþã
de necredinþa conducãtorilor acestei þãri
în articolul „Þara se frãmântã…”,
publicat în „Isus Biruitorul”, nr. 24 din 13
oct. 19355: „Þara se frãmântã, þara este
adânc bolnavã. Pãcatul s-a întins ca
lepra peste trupul acestui
neam care în trecutul lui a fost
mai aproape de Dumnezeu,
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,

Preot Cãtãlin ILIE
(continuare în p. 15)

pentru cã ºi conducãtorii lui
credeau mai mult în Cel

Atotputernic”.
Pãrintele Munteanu a fost un neobosit

propovãduitor al Evangheliei, publicând,
în afarã de articole, mai multe broºuri a
câte 8 sau 36 de pagini: „Lupta Oastei
Domnului”, 1939, „Pânã când veþi iubi
deºertãciunea?”, 1940, „Vino la Iisus”,
1941, „Calea Crucii – Calea lui Iisus”
sau „La 20 de ani de Oaste”, 1943, etc.,
toate tipãrite la Tiparul tipografiei
Arhidiecezane Sibiu.

Pãrintele Constantin Cartas, pe
vremea când era preot la parohia
Poeneºti – Vaslui, a fost redactor la
„Pãstorul Tutovei” – revista asociaþiei
preoþilor din judeþul Tutova. Pãrintele
Cartas are numeroase articole publicate
în revista „Pãstorul Tutovei”: în numãrul
9-10 pe 1943, p. 419-421, scrie recenzii
la gazeta sãptãmânalã „Raza” din
Basarabia, „Basarabia literarã” nr. 88
din 21 Noiembrie ’43 ºi la „Glasul
Monahilor”. În alte numere are scurte
articole în cadrul rubricii Cronica
internã: Comemorarea lui ªaguna,
Colþul scriitorilor, Apostolul de la
Zlãtari, Cifrele de la Subsecretariatul
Cultelor, Nouii ctitori ai oraºului
Bârlad (în nr. 5-6/1943, p. 208-213) sau:
Basarabia în doliu, Alãturi de doliul
Arhieresc, Decanul vieþii noastre
intelectuale (Prof. I. Petrovici), Tot în
legãturã cu activitatea dela Culte,
Despre Institutul misionar dela
Stupeni, Noul Arhiereu Vicar al
Patriarhiei, Pe acelaº rãboj al
Cronicei Bârlãdene, Mitroforul (Iuliu
Scriban) – (în nr. 9-10/1943, p. 426-435).
A mai publicat în „Cronica Huºilor” sau
revista „Mitropolia Moldovei ºi
Sucevei”. În dosarul de corespondenþã
al Parohiei Slãnic pe anul 1979, la numãrul
86 din 14 iulie 19796, se gãseºte o
scrisoare adresatã Episcopiei Romanului
ºi Huºilor, în care Pãrintele Constantin
Cartas trimite spre publicare, revistei
mitropolitane, douã poezii religioase.
Transferat la Slãnic în anul 1956, în
perioada comunistã, nu a avut posibilitatea
sã publice decât în revistele oficiale ale
Bisericii.

Presa laicã interbelicã scrie pe larg
despre sfinþirea bisericii din Slãnic:

„Curentul” nr. 578/28 Aug. 1929;
„Duminica Poporului” din Oct. 1929,
„Bacãul” nr. 16/28 Aug. 1929 ºi
„Vârtejul” din Brãila. În fotografia de
la sfinþirea bisericii din Cerdac apare o
persoanã, în costum ºi cravatã, cu ziarul
„Universul” în mânã. Presupunem cã
este un ziarist prezent la eveniment care
a relatat despre sfinþire. Revista
„Cronica Romanului”, a Episcopiei
Romanului, scrie pe larg despre
eveniment: „[…] Dupã citirea Sfintei
Evanghelii, a rostit o înãlþãtoare
predicã P.S. Arhiereu Ilarion, scoþând
în evidenþã fapta creºtineascã
sãvârºitã de Doamna Eufrosina
ªtefãnescu, prin care se reînvie
tradiþia din trecut când domnitorii ºi
alþi evlavioºi creºtini, ridicau locaºuri
sfinte întru slava lui Dumnezeu”.

Dupã încheierea perioadei comuniste
parohia Slãnic a revenit în atenþia presei
scrise, laice ºi religioase. Primul articol
postrevoluþionar cu referire la activitatea
parohiei este scris de I. Bîºcã: Icoana,
fereastrã spre absolut în Deºteptarea7,
din 1 iulie 1996, în care este prezentat
vernisajul expoziþiei de icoane pe sticlã a
10 copii de la cercul de picturã coordonat
de preoþii din Slãnic. Resfinþirea bisericii
din 1996, stabilirea patronului spiritual al
oraºului Slãnic Moldova, hramul parohiei
sau sfinþirea unei troiþe, vizitele ierarhilor
la hram sau venirea Oastei Domnului la
Slãnic, au constituit subiecte tratate în
reviste laice ca: Deºteptarea, Curierul
de Slãnic, Monitorul de Bacãu, Noul
Curier de Slãnic Moldova, Ziarul de
Bacãu, Informaþia Bacãului, Oneºti
Expres sau religioase: Credinþa
ortodoxã, Cronica Romanului, Iisus
Biruitorul, Lumea Credinþei sau Ziarul
Lumina8.

Începând cu anul 2006 parohia Slãnic
va continua buna tradiþie a preoþilor
Clement Filimon ºi Neculai Munteanu de
a edita broºuri de informare ºi va lansa
revista parohialã, cu apariþie anualã,
intitulatã „Izvorul numãrul unu”.
Momentul decisiv al apariþiei acestei
reviste l-a constituit publicarea articolului
Pãrintele Nicolae Grebenea la 100 de
ani, scris de Demostene Andronescu în
Puncte Cardinale9 din luna octombrie
2005. Pãrintele Nicolae Grebenea a fost

primar la Slãnic în timpul regimului
legionaro-antonescian. Caracterul inedit
al acestei informaþii – un preot-primar la
Slãnic – va da specificul viitoarei reviste,
fondatã de venerabilul preot Mircea Ilie:
aducerea la luminã a unor informaþii
deosebite din arhive sau publicaþii recente
cum ar fi cele despre: Pãrintele Cartas –
studentul lui Nicolae Iorga, preoþii militari
de la Slãnic, viaþa poetului Valeriu Filimon,
fiul preotului Clement, etc. descoperite de
preoþii parohiei sau cele despre existenþa
unei monede locale în Slãnic, jetoanele
Cazinoului sau Ozocherita de pe valea
Slãnicului, promovate de ing. Bãlãiþã
Dorel. Colectivul de redacþie al revistei
se mândreºte, astãzi, cu cei care au
semnat articole valoroase, de-a lungul
timpului: I.P.S. Ioachim, Dan Sandu,
pãrintele Petru Roncea, Ancuþa Chirilã,
Gheorghe Palel, Dumitru Alexandru,
Cornel Stoica, Ioan Dãnilã, Ion Moraru10,
Gheorghe Bogza, Eugen ªendrea, Maria
Bilþiu, Ana Ciuchi, Demostene
Andronescu etc. Multe informaþii din
„Izvorul numãrul unu” au fost preluate
de presa laicã ºi promovate la nivel
naþional11 în presa scrisã sau mediul
online. Catalogul Mediatic Ortodox pe
anul 2017, editat de Editura Basilica a
Patriarhiei Române, cu binecuvântarea
Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, pe lângã prezentarea
revistei eparhiale Cronica Romanului,
face ºi prezentarea celor trei reviste din
cadrul Protoieriei Oneºti: Izvorul
numãrul unu, Sarea pãmântului ºi
Potirul Viiºoarei.

Preoþii parohiei Slãnic, urmând, de
asemenea, tradiþia preoþilor cãrturari
slãniceni, au publicat un numãr mare
de articole în reviste laice. Astfel,
pãrintele Mircea Ilie a publicat mai
multe articole în revistele „Credinþa
ortodoxã”, „Cuvântul care zideºte” ºi
„Noul Curier de Slãnic Moldova”12.
Preoþii Valentin ºi Cãtãlin Ilie au
publicat peste 125 de articole în revistele
„Credinþa ortodoxã”, „Noul Curier de
Slãnic Moldova”, „Cronica Romanului”,
„Pro Unione” (Revistã a Fundaþiei
Culturale Pro Unione), „Sarea
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Personalitate proeminentã a
Infanteriei române, generalul de armatã
Nicolae Ciupercã este unul dintre marii
comandanþi ai Armatei noastre care, în
anii 1938-1939, a îndeplinit funcþia de
ministru de rãzboi al României, precum
ºi unul dintre militarii de rang înalt care
s-a opus continuãrii operaþiunilor Armatei
Române în vara ºi toamna anului 1941
dincolo de Nistru.

Nãscut la 20 aprilie 1882, la
Râmnicu Sãrat, dupã ce a absolvit liceul
în oraºul natal, în vara anului 1900, având
vârsta de 18 ani, a optat pentru cariera
de ofiþer al Armatei Române. A urmat
mai întâi cursurile ªcolii Militare de Ofiþeri
de Infanterie ºi Cavalerie din Bucureºti
în anii 1900-1902 ºi apoi pe cele ale ªcolii
Superioare de Rãzboi, în anii 1911-1913.
A participat, în calitate de comandant de
companie, în al Doilea Rãzboi Balcanic,
de comandant de batalion de infanterie
în Primul Rãzboi Mondial ºi de
comandant al Armatei 4 Române în
primele acþiuni militare din cel De-al
Doilea Rãzboi Mondial care au avut ca
scop strategic eliberarea strãvechiului
pãmânt românesc al Basarabiei. A urcat
pe scara ierarhiei militare de la gradul
onorific de elev-sergent în ªcoala
Militarã, pânã la cel de general de armatã,
fiind avansat succesiv la gradul de
sublocotenent în anul 1902, locotenent,
în 1907, cãpitan, în 1911, maior, în 1916,
locotenent-colonel, în 1917, colonel, în
1920, general de divizie, în 1937, general
de corp de armatã, în 1940, ºi general de
armatã, în 1941.

În cele trei decenii de activitate
(1902-1941), sub faldurile drapelelor
unitãþilor militare, generalul Nicolae
Ciupercã a îndeplinit numeroase funcþii
de comandã ºi de stat major, cele mai
importante fiind acelea de comandant al
Corpului 3 Armatã în anii 1937-1938,
ministru de rãzboi, în anii 1938-1939,
comandant al Inspectoratului General al
Armatei, în anul 1939, comandant al

Armatei 2 Române, (1939-1940) ºi
comandant al Armatei 4 Române, în anii
1940-1941.

Animat de cele mai înalte
sentimente patriotice, în ziua când i s-a
încredinþat comanda Armatei 4 Române,
generalul de corp de armatã Nicolae
Ciupercã s-a adresat astfel generalilor,
ofiþerilor, subofiþerilor ºi soldaþilor din
structura Armatei: „Venind în fruntea
acestui important comandament,
aduc cu mine un suflet cald, un
simþãmânt de împlinire a datoriei,
dezvoltatã în cel mai înalt grad, o
energie neînfrântã; vã rog pe fiecare
din voi, de la soldat la cel mai înalt,
sã mã ajute în sarcina grea, dar
frumoasã, pe care Majestatea Sa
Regele, ºeful suprem al oºtirii, mi-a
încredinþat-o în apãrarea gliei
strãmoºeºti din blajina provincie
basarabeanã. Am credinþa nestrã-
mutatã cã ostaºii Armatei 4 sunt
însufleþiþi de acelaºi sentiment ca în
inima comandantului lor ºi cã în
piepturile noastre bate sufletul
oºtenilor lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt,
care ani de-a rândul au fost strãjerii
neclintiþi ale hotarelor de rãsãrit ale
Moldovei.”

Evenimentele care s-au succedat
cu repeziciune în vara anului 1940 au
fãcut ca trupele generalului de corp de
armatã Nicolae Ciupercã sã pãrãseascã
teritoriul Basarabiei ºi sã se retragã în
condiþii dramatice la vest de râul Prut.
În ziua de 29 iunie 1940, când
comandamentul sovietic a emis al doilea
ultimatum privitor la pãrãsirea Basarabiei
de cãtre Armata Românã, generalul de
corp de armatã Nicolae Ciupercã s-a
adresat comandanþilor de mari unitãþi ºi
unitãþi cu urmãtorul ordin circular:
„Mãsura luatã de comandamentele
superioare nu atinge întru nimic
sentimentele de cinste ostãºeascã ale
comandanþilor ºi soldaþilor Armatei
4 cãreia îi fusese încredinþatã

apãrarea Basarabiei. Cunoscând
sentimentele voastre de devotament ºi
sacrificiu faþã de þarã, angajez pe
ostaºi Armatei 4 (ofiþeri ºi trupã) sã
execute cu stricteþe ordinele ce se dau,
aºteptând în liniºte momentul când
Majestatea Sa Regele, ºeful suprem al
oºtirii, le va permite sã arate ce pot.”

În zilele de restriºte care au urmat,
cu mãsurile adoptate pentru evacuarea
tuturor unitãþilor ºi tehnicii de luptã din
Basarabia, generalul Nicolae Ciupercã a
dovedit „multã dãruire ºi energie” ºi a
intervenit în mod operativ „pentru
redresarea comandanþilor, pentru
ridicarea materialului ºi aducerea lui
dincoace de Prut”, dupã cum se aratã
într-un document de arhivã semnat de
generalul Constantin Ilasievici,
comandantul Grupului de Armatã nr. 1,�
în vara anului 1940.

Exigent ºi drept, generalul Nicolae
Ciupercã a analizat cu mare rãspundere
modul cum a fost efectuatã replierea
trupelor pe malul drept al râului Prut,
spunând la 6 iunie 1940 cã „evacuarea
Basarabiei a scos la ivealã lipsuri în
pregãtire ºi slãbiciuni mo-
rale”, însã considerã cã
„trebuie cunoscute toate
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faptele pentru a desprinde
cauzele care au dus la

rezultatele nenorocite de a se ajunge
ca unitãþile sã fie dezarmate ºi
batjocorite de civili, fãrã ca sã se dea
o ripostã imediatã cu orice risc, aºa
cum cerea buna tradiþie militarã.”
Totodatã, comandantul Armatei 4
Române a subliniat comportarea demnã
a comandanþilor care „au avut tãria sã
punã mai presus datoria decât viaþa
ºi au gãsit în resursele lor intelectuale
mãsurile ce trebuiau luate, iar în
caracterul lor energia de a le
înfãptui.” În ciuda celor petrecute, în
vara anului 1940, generalul Nicolae
Ciupercã a luptat pentru refacerea
moralului trupelor sale, a desfãºurat o
bogatã activitate de instruire a cadrelor
ºi trupei, având, aºa cum releva, în
primãvara anului 1941, generalul Iosif
Iacobici, ministrul de rãzboi, „un mare
merit în pregãtirea Armatei 4 pe care
a condus-o apoi la victorie” în lupta
pentru eliberarea Basarabiei. În vederea
îndeplinirii acestei misiuni istorice,
generalul de armatã Nicolae Ciupercã a
avut iniþial în subordinea sa urmãtoarele
mari unitãþi: Corpurile 3 ºi 5 Armatã
împreunã cu Diviziile 5, 15, 21 ºi 35
Infanterie, 1 Grãniceri precum ºi Brigãzile
1 ºi 2 Fortificaþii. În urma concentrãrilor
efectuate în preajma intrãrii României în
rãzboi, la 22 iunie 1941, efectivele
Armatei 4 Române s-au ridicat la
127.625 militari din care: 4.321 ofiþeri,
3.371 subofiþeri ºi 119.903 gradaþi ºi
soldaþi. Sub comanda energicã a
generalului Nicolae Ciupercã, marile
unitãþi au fost dispuse, în primãvara anului
1941, în partea de sud a Moldovei,
eºalonul întâi ocupând dispozitiv ofensiv
pe malul drept al râului Prut. La 18 iunie
1941, Armata 4 Românã a intrat în
compunerea Grupului de Armate
„General Ion Antonescu”, iar la 22 iunie
1941, la ordinul comandantului suprem
al Armatei Române, marile unitãþi
subordonate generalului Nicolae
Ciupercã au declanºat acþiunile de luptã
care s-au soldat pânã la 25 iulie 1941 cu
eliberarea pãrþii de sud a Basarabiei.
Dupã aceastã datã, generalului Nicolae
Ciupercã i s-a încredinþat misiunea sã
coordoneze acþiunile ofensive ale Armatei
4 Române pentru cucerirea marelui oraº

ºi port maritim Odessa. Operaþiunea a
fost organizatã ºi condusã de Statul Major
al Armatei în frunte cu generalul Nicolae
Ciupercã. Aceasta s-a declanºat în
dimineaþa zilei de 8 august ºi s-a
desfãºurat pânã la data de 16 octombrie
1941. Succesul a fost obþinut cu mari
eforturi prin angajarea în bãtãlie a unui
numãr de 18 divizii, 4 brigãzi
independente, 24 divizioane de artilerie
grea, 6 grupãri de recunoaºtere de corp
de armatã, 650 avioane, 2 vedete rapide
ºi un submarin. În total, Armata 4
Românã a angajat în operaþiunea ofensivã
pentru cucerirea oraºului Odessa
339.223 de militari (12.049 de ofiþeri,
9.845 de subofiþeri ºi 318.329 de gradaþi
ºi soldaþi), dintre care au cãzut pe câmpul

de luptã 90.020 (morþi, rãniþi ºi dispãruþi).
Pe timpul acþiunilor care s-au desfãºurat
între 8 august ºi 16 octombrie 1941,
trupele generalului Nicolae Ciupercã au
consumat 70.000.000 de cartuºe, 26.000
de grenade, 830.000 proiectile de artilerie
de diferite calibre. Cele mai grele lupte
s-au desfãºurat în zona localitãþilor Dalnik,
Tãtarca, Kubanka, Kujanik, Adjalik ºi
Freudental, unde militarii Armatei 4
Române au fãcut minuni de vitejie. Prin
Decretul Regal numãrul 2888 din 17
octombrie 1941, la numai o zi de la
cucerirea oraºului Odessa de cãtre
trupele române, generalul Nicolae
Ciupercã a fost distins cu Ordinul de
rãzboi „Mihai Viteazul”, Clasa a III-a,
„pentru devotamentul, abnegaþia ºi
energia cu care a comandat în situaþii

foarte grele Armata 4-a în intervalul
22 iunie-9 septembrie 1941”. În
aceeaºi zi ºi cu acelaºi ordin au fost
decoraþi ºi câþiva dintre comandanþi de
divizii care au acþionat la Odessa sub
ordinele generalului Nicolae Ciupercã,
printre aceºtia fiind generalii Popescu
Cosma Marin (Divizia 15 Infanterie),
Stãurescu Gheorghe (Divizia 14
Infanterie), ªteflea Ilie (Divizia 3
Infanterie), ªova Nicolae (Divizia de
Gardã) ºi Potopeanu Gheorghe (Divizia
de Grãniceri).

La sfârºitul lunii august 1941,
generalul Gheorghe Gheorghiu, care
îndeplinea, în baza ordinului dat de
generalul Ion Antonescu, misiunea de
ofiþer de legãturã al Înaltului

Comandament Român cu Misiunea
Militarã Germanã, s-a adresat generalului
Nicolae Ciupercã, propunându-i sã
solicite comandamentului german „sã
continue operaþiunile în Est, cot la cot cu
Armata Germanã, aºa cum procedase
generalul Petre Dumitrescu,
comandantul Armatei 3 Române”.
Refuzând sã dea curs propunerii fãcute,
generalul Nicolae Ciupercã a redactat ºi
expediat generalului Gheorghe Gheorghiu
urmãtorul mesaj: „Regret, o astfel de
scrisoare; nu o pot face pentru simplul
motiv cã eu personal sunt contra
operaþiunilor de aºa mare amplitudine
din partea Armatei noastre, care nu
este o armatã mondialã sau
europeanã”. Acelaºi lucru a
fost susþinut ºi argumentat la

Cucerirea oraºului Odessa
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sfârºitul lunii august în faþa
generalului Alexandru Ioaniþiu,
ºeful Marelui Stat Major.

Atitudinea sa fermã faþã de problema
importantã a participãrii Armatei Române
la operaþiunile Armatei Germane pe
teritoriul Uniunii Sovietice a dus la un
conflict major cu Ion Antonescu care-i
promisese lui Adolf Hitler continuarea
acþiunilor ofensive pânã la înfrângerea
armatelor sovietice. Ca urmare, la 9
septembrie 1941, comanda Armatei 4
Române a fost încredinþatã generalului
de armatã Constantin Constantinescu-
Claps. Supãrat pentru nedreptatea ce i
s-a fãcut, generalul Nicolae Ciupercã ºi-a
dat demisia din armatã la 13 octombrie
1941. În vara anului 1942, când Armata
4 urma sã fie trimisã din nou în teatrul de
operaþii pentru a acþiona în zona
Stalingrad, generalul Pantazi, care
îndeplinea funcþia de ministru de rãzboi,
i-a propus generalului Ciupercã sã preia
din nou comanda armatei, deºi acesta
îndeplinea funcþia de reprezentant al
Ministerului Înzestrãrii ºi Aprovizionãrii
Armatei ºi membru în Consiliul de
Administraþie al Societãþii Metalurgice
Copºa Micã. Dupã o maturã chibzuinþã,
generalul Nicolae Ciupercã a respins
propunerea, aducând aceleaºi argumente
menþionate ºi în scrisoarea cãtre generalul
Gheorghe Gheorghiu din august 1941. Doi
ani mai târziu, dupã evenimentele din
august 1944, pe când la conducerea
Ministerului de Rãzboi se gãsea generalul
de armatã Lascãr Mihail, generalul
Ciupercã a redactat un memoriu prin care
solicita reactivarea sa, socotindu-se
„încurajat de hotãrârea guvernului
actual” – se menþiona în – memoriu
„referitor la întronarea dreptãþii ºi
repararea nedreptãþilor trecute,
înþeleg sã-mi apãr prestigiul la care
am þinut ca la ochii din cap ºi sã
spulber credinþa cã eu m-aº fi hotãrât
sã suport cu resemnare injuriile ce mi
s-au adus.” Memoriul ºi solicitarea sa
de a fi rechemat în cadrele active ale
Armatei au rãmas nesoluþionate.

În efervescenþa evenimentelor
politico-militare din primãvara anului 1945,
în România a luat fiinþã o organizaþie
subversivã denumitã conspirativ „Graiul
sângelui”, condusã de cunoscutul luptãtor
anticomunist Ion Vulcãnescu. Aceastã

organizaþie ºi-a constituit centre importante
în þarã, urmând ca luptãtorii sã fie dotaþi
cu armament ºi muniþii pentru a înlesni
acþiunile trupelor aeropurtate americane
care trebuia sã debarce în România.
Generalul Ciupercã a fost numit
comandant militar al organizaþiei „Graiul
sângelui”, sub numele conspirativ
„Generalul Cioantã”, iar colonelul Ion
Gradin a fost numit ºef de stat major. În
luna martie 1948, dupã doi ani de activitate
subversivã, generalul Nicolae Ciupercã a
hotãrât ca membrii grupului din Valea

Prahovei sã fie conduºi de maiorul
Constantin Latea, iar grupurile de la
Caracal, Orºova ºi Banat de cãtre
generalul Grigore Moºteoiu. Cu acest
prilej s-a stabilit ca trupele de desant din
armata americanã sã fie lansate în
urmãtoarele zone: în jurul capitalei, pe
Valea Prahovei ºi în Transilvania pe vãile
Someºului ºi Mureºului. În acest scop.
Generalul Nicolae Ciupercã i-a dat
misiunea colonelului Ion Gradin sã
întocmeascã un plan de acþiune, iar
maiorului Constantin Satea (nume
conspirativ maior Frunzã) sã recunoascã
în Valea Prahovei locurile unde putea fi
lansat desantul american. Trecând la
îndeplinirea misiunilor primite, maiorul
Constantin Satea a propus sã fie folositã
ca loc de desantare moºia maiorului
aviator Constantin Bâzu-Cantacuzino sau
valea râului Buzãu.

Activitatea organizaþiei „Graiul
sângelui” a intrat în vizorul organelor
represive ºi, în toamna anului 1948, membrii
acesteia a început sã fie arestaþi. În
septembrie 1948, conducãtorii organizaþiei
au discutat asupra viitorului acesteia: „unii
au propus autodesfiinþarea sau sã se dea
un comunicat antedatat cã organizaþia
îºi înceteazã activitatea”. Generalul
Nicolae Ciupercã s-a opus ºi a declarat:
„vom intra în puºcãrie ca sã se ºtie cã
nu am vrut ca România sã devinã o
republicã a Uniunii Sovietice”. Printre

primii care au fost arestaþi s-a aflat ºi
generalul Nicolae Ciupercã sub acuzaþia
de „complot de uneltire contra ordinei
publice” imputându-i-se cã în anii 1946-
1948 a acþionat în cadrul organizaþiei „Graiul
sângelui”. A fost ridicat de la locuinþa sa
din Bucureºti ºi închis la penitenciarul Jilava.
În procesul verbal întocmit de Direcþia
Generalã a Securitãþii Poporului se
prevedea cã generalul Nicolae Ciupercã
fusese recrutat de aceastã organizaþie
paramilitarã în vara anului 1946, participând
„la toate ºedinþele conspirative. În
toamna anului 1947, generalul Nicolae
Ciupercã a fost numit comandantul
militar al organizaþiei”. Documentul
menþionat specifica textual cã generalul
Nicolae Ciupercã a trecut la „întocmirea
planului de acþiune în forþã care
prevedea ocuparea instituþiilor cheie, a
nodurilor de comunicaþii ºi suprimarea
conducerii statului pentru constituirea
unui guvern în frunte cu generalul
Rãdescu”. Pentru acest lucru se intenþiona
sã se recurgã  „la rãscoala armatei” ºi
sã se stabileascã legãtura cu ambasadorul
american de la Bucureºti pentru sprijin. Prin
sentinþa numãrul 699 din 11 iulie 1950 a
Tribunalului Militar Bucureºti, inculpaþii în
procesul „Graiul sângelui” au fost
condamnaþi la ani grei de închisoare:
profesorul Ion Vulcãnescu, conducãtorul
organizaþiei, la 25 ani muncã silnicã, generalul
Ion Mihãiescu (nume conspirativ Cireº) la
20 ani muncã silnicã, iar alþii au primit
pedepse asemãnãtoare. Generalul de
armatã Nicolae Ciupercã, comandantul
militar al organizaþiei, nu a mai fãcut obiectul
acestei sentinþe, cu numai câteva zile înainte,
la 25 mai 1950, orele 16.30, încetând din
viaþã în închisoarea Vãcãreºti, la vârsta de
68 de ani. În aceastã fatidicã zi de mai s-a
mai stins o stea de pe firmamentul artei
conducerii oºtilor române în timp de rãzboi.
„S-a stins un general de elitã al Armatei
noastre care în întreaga sa carierã
militarã s-a remarcat ca ofiþer capabil,
laborios ºi conºtiincios cu simþul onoarei
ºi curajului ca un om de caracter,
inteligent, cu o judecatã admirabilã,
exemplu de sãnãtate sufleteascã,
element de realã valoare, de o modestie
care aproape nu se mai întâlneºte la
nimeni în vremurile noastre” – cum bine
ºi frumos l-au apreciat ºi caracterizat
camarazii sãi.

Graiul sângelui
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Istoria, încã înainte de apariþia ºi
rãspândirea creºtinismului, dã dovadã
asupra faptului cã din cele mai vechi
timpuri, moartea unui membru al
familiei nu însemna despãrþirea sa de
cei dragi ºi nici pierderea statutului sãu
în comunitatea din care fãcea parte.
În Paleoliticul Mijlociu (25.000 –
30.000 î. Hr.), ritualul funerar prevedea
înhumarea celui adormit în poziþie
chircitã, în incinta spaþiului locuit care,
la acea vreme, era reprezentat de
peºteri. Trupul defunctului era presãrat
cu ocru roºu, iar îngroparea sa se
fãcea alãturi de obiecte casnice care
sã îi serveascã în viaþa ce îl aºtepta
dupã moarte. Aºadar, încã de la
începuturile comunitãþilor umane,
credinþa în viaþa de dupã moarte este
atestatã inclusiv de istorici, fie ei
creaþioniºti sau evoluþioniºti. Odatã cu
rãspândirea creºtinismului, pornind de
la mormântul gol al Celui înviat a treia
zi din morþi, Care s-a fãcut „începãturã
celor adormiþi” (I Corinteni 15, 20),
bisericile au fost înconjurate de cimitire.

Termenul de cimitir provine din
limba greacã ºi înseamnã „dormitor”,
cuvânt ce vine, la rândul sãu, de la
verbul grecesc „a dormi”. Cu alte
cuvinte, etimologia relevã ºi caracterul
provizoriu al stãrii celor adormiþi, în
expectativa Parusiei: „Vine ceasul
când toþi cei din morminte vor auzi
glasul Lui ºi vor ieºi cei ce au fãcut
cele bune spre învierea vieþii, ºi cei ce
au fãcut cele rele spre învierea
osândirii” (Ioan 5, 28-29). Lumina cea
Necreatã care lumineazã sufletele celor
adormiþi în raiul dumnezeiesc Se
rãsfrânge ºi în lumea noastrã, prin
pomenirea din neam în neam ºi din veac
în veac a celor dragi care fac parte din
Biserica biruitoare. În contextul
comemorãrii, anul acesta, de cãtre
Biserica Ortodoxã Românã, a celor
adormiþi în Domnul, precum ºi a valorii
liturgice ºi culturale a cimitirelor,
lucrarea de faþã evocã personalitatea
cãrturarului satului Pãltinata, comuna
Gura-Vãii, judeþul Bacãu: domnul
învãþãtor Gheorghe Apostol.

Viu în conºtiinþa vechilor elevi ºi
în memoria colectivã a enoriaºilor

satului Pãltinata,
p e r s o n a l i t a t e a
domnului învãþãtor,
deºi una impresio-
nantã, nu a fost
pânã acum evocatã
într-o publicaþie. În
urma sa, nu au
rãmas doar generaþii
de copii ºi pãrinþi
r e c u n o s c ã t o r i
profund efortului
sãu pedagogic
depus de-a lungul
celor 35 de ani de
activitate la catedrã,
ci ºi o bibliotecã personalã, atât
adunatã cu mari eforturi în perioada
interbelicã, cât ºi redactatã de el
însuºi.

Pentru a înþelege mai bine, munca
domnului Apostol, trebuie conturat
cadrul istoric în care acesta se naºte
ºi trãieºte. Gheorghe Apostol vine pe
lume la numai doi ani de la rãscoala
din 1907, care a zdruncinat din temelii
Vechiul Regat, urmãrind cu o curiozitate
adolescentinã evenimentele Marelui
Rãzboi, desãvârºindu-ºi studiile în anii
interbelici ºi activitatea în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Ulterior,
în perioada comunistã, trecând la
Domnul în anul 1969. Aºadar, notiþele
consemnate în jurnalul învãþãtorului sunt
de o valoare istoricã incontestabilã,
întrucât reprezintã adevãrate surse
primare de informare cu privire la
evenimentele marcante care au
schimbat faþa României, Europei ºi a
întregii lumi în aºa-numitul secol scurt.

Se naºte la 27 ianuarie 1909 în
comuna Gura-Vãii – actualul sat
Bârsãneºti, judeþul Bacãu, din pãrinþii
Vasile Apostol ºi Ioana A. Pãtraºcu.
Este al patrulea nãscut dintre cei ºapte
copii, doi dintre fraþi trecând înainte de
vreme la Domnul. Anul 1916
marcheazã intrarea României în prima
conflagraþie mondialã, lucru surprins ºi
în jurnalul sãu, printr-o amintire foarte
dureroasã, frontul rãpindu-i tatãl pentru
totdeauna. Astfel, Gheorghiþã, la doar
7 ani, alãturi de fraþii sãi, rãmâne orfan
de tatã.

Era în seara de 14-15 august
1916. Clopotele chemau jalnic soldaþii
ºi toþi cei în stare pentru apãrarea
patriei, la arme. Din somn am fost
trezit de sunetul tobei de la primãrie,
care ne anunþa „botezul sângelui”. Prin
sat, o vie animaþie ºi mereu paºii lui
du-te-vino în sus ºi-n jos. N-am mai
adormit. Mama, feritã de privirile
noastre, îºi ºtergea lacrimile de la ochi!
Oare pentru ce? Tata nu mai venise
pe acasã de un an ºi jumãtate. Eram
copil ºi nu înþelegeam toate. Auzeam
de„ rãsbel” ºi aºteptam, cu nerãbdare,
sã vedem ce distracþii o sã-mi aducã
„rãsbelul”! Mi-au ºi adus multe; dar nici
într-un caz concomitente cu cele
gândite de mine!

În lipsa tatãlui, Gheorghe Apostol
gãseºte în persoana învãþãtorului David
Melinte autoritatea figurii paterne, care
sã reprezinte, totodatã, un model
pentru el. Domnul Melinte îi inspirã
dragostea pentru ºcoalã ºi învãþãmânt:
Sufletul ºcoli i  este învãþãtorul.
Finalizeazã ciclul primar de studii în
fruntea clasei ºi continuã
ªcoala Normalã la Bacãu,
unde se remarcã prin

Preot Valentin CHIRCU

În prim plan: vechea ºcoalã din
Pãltinata; în plan secund, noua ºcoalã
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rezultate de excepþie. Încã de
la 15 ani, mãrturiseºte, în
jurnalul sãu, cã îi plac „liniºtea,

ordinea-n toate” ºi respectarea datoriei
faþã de lecþii ºi de profesori. De
asemenea, el consemneazã schim-
bãrile politicii interne româneºti ce
influenþeazã conducerea ºcolii pe care
o urmeazã: numirile directorilor se fac
în funcþie de partidul care se aflã la
guvernare.

Din paginile jurnalului sãu reiese
un puternic ataºament atât faþã de
plaiurile natale, cât ºi faþã de valorile
naþionale ºi rel igioase care
caracterizeazã întreaga societate
contemporanã lui. Participarea la
slujbele Bisericii nu era doar o datorie
moralã, la latitudinea conºtiinþei
fiecãruia, ci o datorie ca elev, întrucât
preotul îi iscãlea biletul de voie ce
atesta prezenþa regulatã la serviciul
liturgic. În câteva pagini, tânãrul elev
consemneazã ºi gânduri ºi sentimente
ce îi marcheazã experienþa participãrii
la slujba Învierii din anul 1927:

Era o noapte liniºtitã, seninã ºi
cerul pãrea mai luminat ca oricând, cu
toate cã nu era lunã. Când am fost
aproape de bisericã, clopotele au ºi
început a se cutremura ºi a da de
veste unei lumi întregi, cã mormântul
pecetluit cu cele mai grele blocuri de
piatrã urma sã se deschidã; iar Cel
preaÎnalt sã se înalþe în sferele
luminoase ale Cerului! Simþeam
pulsaþiile inimii ºi un sentiment de
admiraþie a divinului mã fãcea sã mã
simt mai uºor pe pãmântul pe care îl
cãlcam. În aceste emoþii am pãtruns
în bisericã. Am asistat la întreg
serviciul divin al Învierii ºi ce fericit mã
simþeam cântând „Hristos a Înviat!” ºi
„Lumineazã-te, noule Ierusalime!”.

Dupã numirea ca învãþãtor,
singurul loc disponibil îl gãseºte în
Basarabia, în cadrul unei comunitãþi
nemþeºti. În acest mediu, învaþã limba
germanã ºi este marcat de
rigurozitatea nemþeascã pe
care o va pãstra pentru tot
restul vieþii. Dorul, însã, nu
îl lasã departe de plaiurile
natale, întorcându-se ca
învãþãtor în satul Pãltinata,
în anul 1933. Amintirile sale
confirmã cã, în acele zile,
biserica satului era în
construcþie. Patru ani mai
târziu, biserica parohialã va
fi sfinþitã, context în care
casa învãþãtorului gãzduieº-
te pe preotul Tudorache,

timp de douã sãptãmâni. În timpul
ºederii sale, pãrintele boteazã pe cel
de-al doilea copil al familiei Gheorghe
ºi Eugenia Apostol. Concomitent, are
loc ºi construcþia noii ºcoli din
Pãltinata; apariþia acesteia, alãturi de
sfinþirea bisericii, uneºte pe sãtenii
care, pânã atunci, fuseserã împãrþiþi
între localitãþile vecine, Râpile ºi
Gropile.

Talentul sãu pedagogic a fost
dublat de pasiunea pentru culturã,
literaturã, filosofie, religie ºi medicinã.
Mãrturie stau numeroase caiete
pãstrate, în care dovedeºte calitãþi de
autodidact desãvârºit. Toþi cei care l-
au cunoscut au remarcat aceste
trãsãturi excepþionale ale învãþãtorului.
Dincolo de aceste lucruri, vremurile
grele pe care le traversau românii dupã
ascensiunea regimurilor totalitare îºi
pun amprenta ºi asupra vieþii sale de
famil ie. Comuniºti i  î l  obligã sã
divorþeze de soþia sa, din pricina
rãdãcinilor ei genealogice care

contraveneau ideologiei statului
instaurat prin abdicarea regelui Mihai
I. Drept urmare, este nevoit sã
locuiascã în ºcoala din sat, în condiþii
foarte grele, traversând cu mari
provocãri frigul nopþilor de iarnã, dincolo
de toate inconvenienþele de ordin
igienic ºi moral. Cu toate acestea,
dragostea ºi respectul faþã de soþie ºi
copii nu a încetat nicio clipã, rãmânând
o familie pânã la capãt.

Dragoste faþã de Gheorghe Apostol
nu a simþit doar familia sa, ci generaþii
întregi care îi poartã recunoºtinþã, fãrã ca
timpul sã ºteargã amintirea sa din inima
satului cãruia i s-a dãruit, de la catedrã,
preþ de decenii, pânã în 1968 când iese
la pensie. Excepþionalul învãþãtor Apostol
nu petrece mult timp în lipsa clasei,
întrucât Domnul îl cheamã la ceruri doar
un an mai târziu. Mãrturii vii ale talentului
sãu pedagogic sunt, alãturi de sutele de
elevi care au fãcut cariere de excepþie, ºi
proprii copii: Cezar, devenit medic ºi
director al Spitalului din Sãveni, Petronela,

stabilitã în Arad ºi Valentin,
stabilit la Iaºi. Deºi
distanþa le îngreuneazã
drumul cãtre mormântul
iubitului tatã, venind totuºi
anual pentru sãvârºirea
slujbei parastasului,
domnul învãþãtor Apostol
este prezent pe pomel-
nicele credincioºilor
satului Pãltinata, fiind
pomenit la fiecare Sfântã
Liturghie sãvârºitã în
bisericuþa pe care a vãzut-o
ridicându-se.

Domnul învãþãtor
(dreapta) alãturi de soþia
Ecaterina, doi copii ºi
tânãra familie de învãþãtori
Spãtaru Vasile  ºi Elena

O parte din familia învãþãtorului
în faþa casei din satul Pãltinata--
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(urmare din p. 9)

pãmântului”, „Iisus Biruitorul”,
„Atitudini”, „Puncte cardinale”,
„Potirul Viiºoarei”, „Magazin istoric”,
„Oneºti Expres” ºi „Izvorul numãrul
unu”.

Toate aceste activitãþi ale parohiei
de publicare a unor articole în diverse
publicaþii, precum ºi editarea revistei
proprii, au fãcut ca mulþi tineri din Slãnic
sã fie antrenaþi în promovarea zonei,
prin scris, în special în cadrul rubricii
„Tineri fii ai localitãþii” din cuprinsul
„Izvorului numãrul unu”. Menþionãm
aici, în mod deosebit, pe profesoara, de
Limba ºi literatura Românã, Ancuþa
Elena (Maftei) Chirilã care face parte
ºi din corpul redacþional al revistei
parohiale de la Slãnic.

1 Gheorghe Pãtrar, „Publicaþiile periodice
bãcãuane (1867 – 1967)”, Bibliografie
monograficã, Biblioteca Municipalã Bacãu.
2 De la nr. 18/1921 la nr. 336/1930.
3 Poetul C.R. Criºan ºi volumul sãu de
versuri – Cântarea mântuirii mele, în
„Cultura poporului”, anul VIII, nr. 235, 24
iunie 1928, p. 2.
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Au fost, sunt ºi vor fi printre noi
oameni dedicaþi în întregime lui Hristos...
Pentru ei viaþa lor nu conteazã. Pe primul
plan este Hristos.

Mã voi referi în cele ce urmeazã la
viaþa ºi faptele monahului de la
Mãnãstirea Turnu, Prahova, Pãrintele
Pantelimon Munteanu, ucenicul ºi
colaboratorul Pãrintelui Arsenie Boca,
momente consemnate de Daniela
Georgescu în cartea interviu: „Pãrintele
Pantelimon de la Turnu despre Pãrintele
Arsenie Boca ºi Misiunea României la
Cea De-a Doua Venire a Lui Iisus”,
editatã la Ploieºti în 2016.

Pãrintele Pantelimon provine
dintr-o familie credincioasã cu
doisprezece copii, dintre care patru au fost
pe front. Însuºi tatãl sãu a participat la
Primul Rãzboi Mondial, fiind luat ca
prizonier de rãzboi ºi dus în Italia.  A luptat
pentru Ardeal, sã nu treacã la catolici. ªi
mama sa a militat pentru aceasta, fãcând
închisoare.

Pãrintele Pantelimon a fãcut armata
la Securitate ºi apoi, la îndemnul Pãrintelui
Arsenie Boca, s-a cãlugãrit.

Avea sã treacã apoi prin ani grei de
detenþie, de torturã, la Galaþi, Gherla,
Braºov, Sibiu... De  trei  ori era sã fie
împuºcat... De mai multe ori era sã fie
omorât... Odatã, în seara de Anul Nou,
l-au dus la  Fãgãraº, l-au lovit în cap, l-au
aruncat în lac, fiind siguri cã va pieri. Deºi
îngheþat, ameþit complet, Dumnezeu l-a
salvat. Altã datã, a fost bãtut atât de
cumplit încât i-au spart ochiul ºi osul feþei.
Noaptea, Maica Domnului i-a pus un
deget pe ochiul spart ºi s-a tãmãduit ºi
oasele ºi-au revenit, spre stupoarea
medicilor penitenciarului care nu
pricepeau ce s-a întâmplat. Au fost multe
alte încercãri pe care le-a biruit prin
credinþã tare.

La fel au pãtimit ºi pãrintele Arsenie
Boca, ºi Moº Ilie Burlã, basarabeanul, ºi
mulþi alþii care au trecut prin închisoare,
bãtãi, chinuri, exil, pe care le-au îndurat
cu convingerea cã „ fãrã cruce, fãrã
durere, nu existã mântuire.”

„Aºa ne-au chinuit prin închisori din
1954, ºi pentru cã noi nu recunoºteam
nimic, au dat Decretul din 1959. Ne-au
bãtut, ne-au dat jos rasele, ne-au bãrbierit,

ne-au tuns. Apoi ne-au condamnat...
Ne-au adunat pe toþi la Alba Iulia într-o
casã mare, cã eram mulþi cãlugãri ºi preoþi,
ºi ne-au trimis prin Munþii Ardealului. Asta
era pe 10 septembrie 1959, când, „ ne-au
împrãºtiat prin lume” (pag. 33).

Moº Ilie, alãturi de Pãrintele Arsenie
Boca ºi de pãrintele Pantelimon, au
început prin 1952 un proiect comun.

Moº Ilie, la porunca lui Dumnezeu
Care voia sã-l salveze de sovietici,  a
plecat din Basarabia. În timp ce punea în
car mâncare pentru drum, Dumnezeu
i-a dat o icoanã ºi i-a zis sã plece repede
de acolo încotro îl va duce icoana. Cum
au venit ruºii, l-au împuºcat imediat pe
socrul sãu cã era bogat. ªi el era bogat,
cã avea moarã.

Moº Ilie plecase între timp împreunã
cu soþia ºi cei trei copii. Au trecut  munþii
ºi au ajuns în Oltenia. Dupã cinci ani, dupã
ce sovieticii s-au retras din România la
venirea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, care
i-a dat pe sovietici afarã din þarã, icoana
Mântuitorului i-a dus la Fãgãraº unde au
trãit într-o casã pãrãsitã, într-o camerã
micã.

Lui Moº Ilie Dumnezeu i-a dat cea
mai grea sarcinã: postul. L-a trimis la un
preot sã ia binecuvântare sã posteascã
treizeci ºi trei de ani. Aºa cã timp de
treizeci ºi trei de ani a mâncat o datã în
zi, seara, doar legume, fãrã ulei. Ca
urmare, i s-au fãcut unele descoperiri pe
care i le-a încredinþat ºi Pãrintelui Arsenie
Boca ºi Pãrintelui Pantelimon.

Aºa se face cã în 1952, au început
sã punã în practicã unele dintre ele.

Primul a fost construit clopotul, în
1962,  de 350 kg, pe care au scris, dupã
descoperirea primitã de Moº  Ilie: „Cu
noi este Dumnezeu, înþelegeþi neamuri ºi
vã plecaþi!”. El a fost construit în memoria
celor 14.000 de prunci uciºi de Irod, care
este primul eveniment important dupã
naºterea lui Hristos. „Acest clopot va
rãsuna aºa de tare, cã va chema toate
neamurile la credinþã” (pag. 10).

Tot în acelaºi an a fost fãcutã ºi o
Raclã, cu numele Sf. Ioan Botezãtorului
pe ea ºi o Cruce din lemn, placatã cu aur.
Clopotul ºi Racla se aflã la Hurezi, iar
Crucea se aflã în chilia pãrintelui
Pantelimon. Prin ele, cei trei oameni ai

lui Dumnezeu au pus în faþa poporului
faptele care au marcat esenþial viaþa
Mântuitorului pe pãmânt, ele fiind aduse
ca mulþumire pentru jertfa de sânge a
pruncilor uciºi de Irod, jertfa de sânge  a
Sf. Ioan Botezãtorul ºi cea a lui Iisus
Hristos.

Aceºti oameni minunaþi, cu mulþi ani
de închisoare comunistã ºi exil, care au
încercat sã înfãptuiascã cele cerute de
Dumnezeu, mai aveau ºi misiunea de a
construi ºi  trei mãnãstiri: La Sâmbãta, la
Bucium ºi în Basarabia. Pe lângã acestea,
mai trebuiau construite la Bucium o
bisericã ºi o catedralã mare cu trei altare.

Pentru biserica de la Bucium, Moº
Ilie a fost ajutat de Mitropolitul Nicolae
Bãlan, pe vremea comuniºtilor. Cu mari
eforturi, Moº Ilie a reconstruit biserica
de la Bucium ºi a reînviat rânduiala de
slujire a lui Dumnezeu pe acel pãmânt
udat cu sânge mucenicesc.

„Pe la 1761, în vremea generalului
Bucow, supus al Imperiului austro-ungar,
supus al Mariei Tereza, care dorea
catolicizarea Ardealului, fostului lãcaº
mãnãstiresc  de la Bucium i s-a pus foc
ºi, într-o noapte, toþi cãlugãrii au ars de
vii. Ei au ales moartea muceniceascã,
decât sã treacã la catolici, stã scris în
analele acestei mãnãstiri, citate de
pãrintele Cristian ªerban în lucrarea sa,
<<Pãrintele Arsenie Boca – darul lui
Dumnezeu pentru poporul care strigã>>,
scrisã cu binecuvântarea Mitropolitului
Serafim Joantã, pentru românii ortodocºi
din Germania ºi Europa Centralã.

Pe locul acestei mãnãstiri,
sacrificatã odatã cu sufletele care o
locuiau, Moº Ilie avea poruncã de la Iisus
sã construiascã o bisericã. Din Mila lui
Dumnezeu lucrãtor prin oameni, aceasta
a fost ridicatã în 1995.” (pag. 205).

Ilie Burlã, Moº Ilie al nostru, „omul
lui Dumnezeu” cum îl numeau
fãgãrãºenii, a trãit între anii 1893-1984,
iar mormântul sãu se aflã la Hurez, în
comuna Beclean.

Pãrintele Pantelimon a mai subliniat
în interviurile sale din aceastã carte rolul
Pãrintelui Arsenie Boca în cadrul
înfãptuirilor arãtate mai sus
(clopotul, racla, crucea): el era
cu calculele, cu mãsurãtorile, cu
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„

proiectarea lucrãrilor, dar a mai
subliniat  ºi rolul lui de „apostol al

neamului”. A vorbit  ºi de arestarea lui,
de închisoarea de la Braºov, de Canal,
de chinurile lui, de minunile lui,
de învãþãturile lui,  de moartea
lui...

De asemenea, el a
rãspuns multiplelor întrebãri
ale autoarei referitoare la
propria viaþã.

Astfel aflãm cã: „ Eu
voiam sã plec în Sfântul Munte.
Nu am vrut sã mã fac preot.
ªi Maica Domnului a ieºit din
Altar, la biserica de la Ghighiu,
ºi Mãicuþa a repetat: „Eu nu
te las! Ia-l ºi ai grijã, cã la
bãtrâneþe au sã te dezbrace.”
ªi mi-a dat cu mâna ei
patrafirul, pentru cã eu nu
eram preot. Apoi, mi-a arãtat
cine mã va dezbrãca. ªi ai
vãzut cum s-au împlinit , apoi,
toate...!

D.G.: Cum v-a descoperit
Mãicuþa cine vã va da jos rasa
cãlugãreascã ºi patrafirul? Aþi
vãzut aºa, în faþa ochilor pe cei
care urmau sã vã interogheze
în închisoare?

Pãrintele Pantelimon:
Da. M-a luminat sã vãd ºi
i-am vãzut  pe toþi. ªi m-a
asigurat Mãicuþa cã nu mã
lasã, ci  va fi alãturi de mine în
acele momente grele. „Sã ai
credinþã!”, mi-a spus!

A doua  oarã când mi s-a
arãtat Maica Domnului, a fost
când eram la Ierusalim. Eram
aºa de obosit ºi, din cauza
postului, mi-a scãzut tensiunea.
Eram lângã locul unde au stat
magii... (Maica Domnului îi dã
un pahar cu suc sã-l bea ºi
dispare).

D.G.: Cum aþi trãit
sentimentul de prezenþã a
Maicii Domnului?

Pãrintele Pantelimon:
Aaa... este unul foarte
puternic! Nu e pe pãmânt aºa
ceva! Iar ca frumuseþe... nu
am vãzut pe pãmânt astfel de
frumuseþe. Iar coroana ei era
numai stele. ªi strãlucea toatã,
te orbea! Toatã îmbrãcã-

mintea ei strãlucea ca soarele. ªi coroana
de pe cap, de sus... Mari minuni, mari
taine! Nu mai vreau sã vorbesc despre
mine atâta...!”

Presb. Aurelia GENES

În 15 august 2021, s-au împlinit 150 de la marea
„Serbare de la Putna”, manifestare determinantã
pentru definirea identitãþii româneºti în istorie.

A fost iniþiatã ºi marcatã, între alþii, de Mihai
Eminescu, Ioan Slavici, Iraclie Porumbescu ºi

Ciprian Porumbescu, la care s-au asociat tinerii
români de pretutindeni.

Moºtenire
Ce-i frunzã, ce-i floare, ce-i piatrã, ori om
Când clopot se-nalþã din verde coroanã,
Se-nchinã adânc preamãritului Domn,
Ce azi ne priveºte din veche icoanã.

Prin tremur de paltini, sub foºnet de plop
Trec repezi cãruþe ce vin sã se-nchine.

Vârtejuri de colb ºi cai în galop
Aminte aduc de oºti din vechime.

Prin grelele ziduri ºi prin temelii
Mai stãruie pãrelnice glasuri ºi ºoapte,
Iar goarne ce-anunþã preavechi bãtãlii

Se pierd mistuite-n a uitãrii noapte.

Acum alte mâini lemnul neted lovesc,
Deºi cântul toacei e acelaºi mereu,
Acum alte guri cu iubire primesc

Trupul ºi Sângele lui Hristos Dumnezeu.

Dimitria ILIE
15 august 2021

Prin legile naturii,
ca laptele-n bãrbânþã,
mi s-a-nchegat tristeþea
ºi-apasã
peste suflet.
Sub focul dus de sânge,
cu-al inimii cheag proaspãt,
mi-a-ngreunat fãptura
o roatã grea
de dor.
E de culoare neagrã

ca strãvezii sutane,
ce bântuie grãbite
în sfinte mãnãstiri.
Îmi las în voie gândul
sã urle
ºi sã plângã –
cianura depãrtãrii l-a otrãvit demult.
Acasã este mama,
sunt fraþii ºi bunicii,
cu zâmbet scris pe suflet
sub dragul nost pãmânt.

Maria ILIE
15 august 2021

Glia strãmoºeascã

De trei ori era sã fie executat, dar
a scãpat cu ajutorul Maicii Domnului...
De câteva ori era sã fie omorât, dar a
scãpat iarãºi... Când a fost arestat, l-au

bãtut ºi l-au lovit tare la cap,
i-au tãiat pielea capului ºi i
s-a fãcut rãu de durere de
la lovituri. Atunci, l-au cãrat
patru oameni pentru a-l duce
la maºinã care era parcatã
la vreo 3 km de mãnãstire,
ca sã nu dea de bãnuit. Unul
dintre soldaþi obosind, le-a
propus sã-l arunce  într-o
fântânã secatã ºi pãrãsitã,
însã ofiþerul s-a opus,
deoarece rãspundea de el
viu sau mort. Soldaþii,
crezând cã a murit din
cauza loviturilor ºi a faptului
cã pierduse mult sânge,
insistau... Apoi, ca sã verifice
dacã mai trãieºte, l-au înþepat
cu baioneta iar el a miºcat.
Aceasta a fost salvarea lui,
cãci ofiþerul a fost categoric
împotrivã cã rãspundea de
el.

A pãtimit ºi altele iar
concluzia lui a fost: „Dacã
Îl ai pe Dumnezeu,
indiferent ce rãu vine
peste tine, îi faci faþã.”  ªi
mai zicea cã „cel mai
important lucru  este sã
ne pãstrãm credinþa”. De
asemenea, El „ne cheamã
la rugãciune pentru
Bisericã, pentru condu-
cãtori ºi popor”, pentru ca
împreunã sã împlinim
menirea descoperitã lui Moº
Ilie ºi Pãrintelui Arsenie
Boca. În acest sens, sunt
redate rugãciuni pentru vii,
pentru vii ºi morþi, pentru
roada pãmântului, pentru
Sfântul Maslu, dictate de
Sfântul Ioan Evanghelistul
lui Moº Ilie. Dar despre ele
vom vorbi data viitoare...
Pânã atunci, Dumnezeu sã
ne înconjoare cu mila Sa  pe
toþi. Amin!
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La sãrbãtoarea mutãrii la Domnul
a Sfântului Apostol ºi Evanghelist Ioan,
26 septembrie 2021, la ceas de
vecernie din seara zilei de 25
septembrie 2021, la Protoieria Oneºti
a avut loc solemnitatea târnosirii
Sfântului Altar aflat în capela situatã la
etajul superior al complexului
protopopesc, sfinþire împlinitã de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului.

Situat în spatele noii primãrii
oneºtene, pe strada Adrian Pãunescu,
nr. 1, Complexul Protoieriei Oneºti, de
care þin canonic ºi parohiile ortodoxe
din oraºul Târgu Ocna ºi din împrejurimi,
condus de pãrintele protopop Ioan
Bârgãoanu, cuprinde multe
funcþionalitãþi tot mai necesare pentru
pastoraþia actualã între care amintim
activitãþile sociale, filantropice,
culturale, misionare etc., cuprinse mai
pe larg în Hrisovul întocmit ºi citit cu
ocazia evenimentului amintit. În mod

providenþial, Complexului protopopesc
oneºtean i s-a amenajat ºi o capelã, o
Casã a Domnului unde candela
credinþei ortodoxe sã râmânã nestinsã,
ca un far cãlãuzitor spre limanul
mântuirii.

Au fost prezenþi preoþii
protopopiatului Oneºti, dar ºi alþi pãrinþi
protopopi, pãrinþi consilieri eparhiali,
personalitãþi ale vieþii publice locale ºi
din împrejurimi etc., în mod tainic toatã
Eparhia, dupã cum IPS Ioachim, în
cuvântul de deschidere a slujbei de
târnosire, spunea: „Bine v-am gãsit,
pãrinþilor, aici, în protopopiatul de la
Oneºti! E o zi minunatã care începe
dupã auspiciile ºi, bineînþeles, oblãduirea
Sfântului Ioan Evanghelistul în cinstea
cãruia vom sfinþi acest locaº de
închinare care va fi foarte necesar ºi
trebuitor pentru viaþa viitoare a
protopopiatului nostru. Vã mulþumim cã
aþi invitat mai mulþi pãrinþi decât cei din
protopopiat, mi se pare cã toatã eparhia

este aici!
Începem Slujba de

târnosire ºi rugaþi-vã ca
Dumnezeu sã dãruiascã
har care va cãdea din cer
în chip nevãzut, va fi
energia necreatã a lui
Dumnezeu de care avem
atâta nevoie pentru
sufletele slãbãnoage,
pentru tot efortul pe care
îl facem ca Dumnezeu sã
ni-l reverse în aºa mãsurã
încât sã fie dreptate în
mãsurã. Sã ne ajute
Dumnezeu sã ne binecu-
vânteze în ziua de astãzi ºi
începutul acestei misiuni
aici, în noul protopopiat de
la Oneºti”.

Rãspunsurile fiind
date de corala preoþilor
oneºteni „Sfântul Daniil
Sihastrul”, solemnitatea

târnosirii noului Altar ºi capelei închinatã
Sfântului Apostol ºi Evanghelist Ioan a
fost pe mãsura actului unic în istoria
modernã a Arhiepiscopiei, dupã cum
iarãºi, la finalul sfinþirii, spunea IPS
Ioachim: „Este o bucurie mare pentru
mine ca Ierarh al locului sã particip la
un astfel de eveniment mãreþ ºi solemn
ºi solemnitatea aþi dat-o frãþiile voastre
care aþi venit cu dragoste, potrivit
programului, sã participaþi ºi sã particip
ºi eu. De altfel, nu ºtiu dacã s-a mai
petrecut vreodatã, cel puþin în eparhia
noastrã, a Romanului ºi  Bacãului, ca
Ierarhul sã vinã sã sfinþeascã o capelã
a unui protopopiat!  Acesta de aici, de
la Oneºti, s-a organizat în ultimul timp,
dupã cum bine ºtiþi, cu mari eforturi, cu
mari sacrificii din toate punctele de
vedere ºi, iatã, am ajuns la aceastã zi
solemnã, aceastã zi consacratã
Sfântului Ioan ºi consacratã nouã ºi
frãþiilor voastre, pentru faptul cã de
acum, când intraþi în acest sediu de
protopopiat care bineînþeles este un
sediu administrativ, veþi afla ºi
un  locaº de închinare unde în
fiecare zi, potrivit unui program



 Nr. 3 / iul-sept 2021 19SAREA PÃMÂNTULUI

statornicit ºi binecuvântat de
Noi, se va sãvârºi Sfânta

Liturghie. Preoþii protopopiatului rând
pe rând vor veni aici, potrivit unui
program statornicit de dinainte, ca sã

slujeascã Sfânta Liturghie ºi sã se ºtie
cã aici, în mijlocul Oneºtiului, este
Dumnezeiasca Liturghie. Aºa este
amplasatã aceastã clãdire care a
rânduit de Dumnezeu sã ne fie datã
nouã, prin bunãvoinþa, bineînþeles, a
unor oameni care au aceste
responsabilitãþi cu administraþia þãrii, a
judeþului, a municipiului ºi aºa mai
departe. Deci, iatã, participãm la un
moment unic ºi este frumos ºi de ce nu
sã fie ºi în celelalte protopopiate o
astfel de bisericã, o astfel de capelã.

În ce mã priveºte, vã mãrturisesc
cã s-au fãcut lucruri importante în
reºedinþa arhiepiscopiei de la Roman.
ªi acolo am organizat un astfel de
paraclis, o capelã cum vreþi sã-i spuneþi,
unde ierarhul se roagã, face o Liturghie
ºi frãþiile voastre, atunci când binevoiþi
sã veniþi, sã puteþi face. Cãci
Protopopiatul nu este al protopopului
sau Centrul eparhial nu este al ierarhului,
ci este al celor care fac parte din
Protopopiatul sau din Eparhia
respectivã. Dãm slavã lui Dumnezeu
ºi pentru toatã aceastã lucrare pe care
am concentrat-o în acest hrisov pe care
o considerãm o cronicã, o primã paginã
a unei cronici pe care frãþiile voastre
aveþi dreptul de a o prelungi. Noi am
fãcut începutul ºi dacã începutul este
bun în numele lui Dumnezeu ºi în

numele preasfintei Treimi, ei, bine, de
multe ori ºi sfârºitul este la fel ºi e bine
sã sfârºim bine aºa cum am început.
Sã ne ajute Dumnezeu sã vã
binecuvânteze pe toþi!“

Masa Sfântului Altar, având
înlãuntrul sãu pomelnicele trimise de
credincioºii deveniþi mici ctitori ai bisericii
ºi racla cu Hrisovul sfinþirii ºi Sfintele
Moaºte martirice, a fost spãlatã, unsã cu
Sfântul ºi Marele Mir ºi aºezatã în mâinile
celor patru Evangheliºti prin icoanele lor
pecetluite în colþurile ei. Apoi s-a acoperit
cu alba cãmaºã a „Arhiereului” Hristos.
Cãci fiecare Sfântã Liturghie ce se va
sãvârºi pe acest Altar târnosit va însemna
Jertfa unicã de pe Altarul Golgotei a Fiului
lui Dumnezeu.

Dupã ce toþi cei prezenþi am aprins
luminã din Lumina lui Hristos purtatã de

IPS Ioachim pe care a luat-o din candela
aºezatã pe Sfânta Masã, am intrat
înlãuntrul Altarului pentru a sãruta locul
de  unde vom primi de acum înainte
leacul mântuirii. Apoi pãrintele Protopop
Ioan Bârgãoanu a mulþumit lui
Dumnezeu, IPS Sale, Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, ºi tuturor celor care au
pus umãrul într-un fel sau altul pentru
aceastã realizare deosebitã: „Nu aº vrea
decât sã Vã mulþumesc, Înaltpreasfinþite
Pãrinte Arhiepiscop Ioachim, în numele
meu ºi al preoþilor pe care-i reprezint ºi
noi toþi Vã mulþumim pentru aceastã
binecuvântare de a sãvârºi aici Sfânta
Liturghie. Noi ºtim cu toþii cã orice
pomenire la Sfânta ºi dumnezeiasca
Liturghie, dacã se doreºte ºi zilnicã din
partea Înaltpreasfinþiei Voastre, o vom
face cu aleasã iubire ºi ascultare ºi ne
bucurãm de acest gând binecuvântat.
Din Liturghie, bineînþeles, harul lui
Dumnezeu se revarsã deasupra casei
milei. Ne-a ajutat Dumnezeu ca
împreunã cu Consiliul Judeþean cu care
am colaborat ºi colaborãm foarte bine,
de faþã fiind ºi autoritãþile locale cu
Primãria Oneºti, cu toate primãriile din
zona protopopiatului, sã ajungem la acest
act. Cu toate acestea, vã pot aduce la
cunoºtinþã cã ne-am bucurat astãzi de
prezenþa pãrinþilor protoierei, de prezenþa
pãrinþilor consilieri ºi, mai ales, de
prezenþa Pãrintelui Vicar Pimen Costea
(continuare în p. 24)

Preot Petru RONCEA
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De-a lungul istoriei, subnutriþia
ºi bolile carenþiale au reprezentat o
problemã pentru populaþia planetei
noastre. Astãzi însã ne confruntãm
în principal cu supraalimentaþia.
Aceasta este cauza apariþiei anumitor
boli numite de specialiºti „boli ale
civilizaþiei”, între care se numãrã
obezitatea, diabetul zaharat ºi
ateroscleroza. Un factor extrem de
important al stilului de viaþã este
alimentaþia. De alegerile în acest
domeniu depinde de cele mai multe
ori sãnãtatea fiecãruia.

Organismul uman a devenit din
ce în ce mai încercat, dupã ce îl
agresãm zilnic cu ingrediente ºi
mâncare procesatã, care afecteazã
în mod vãdit nivelul pH-ului sãu. Viaþa
stresantã de zi cu zi provoacã
dezechilibre în organism.

Studiile au arãtat cã organismul
nostru trebuie sã aibã o valoare a pH-
ului uºor alcalinã pentru a putea fi
echilibrat, iar un corp echilibrat este un
corp sãnãtos. Alimentele pe care le
mâncãm în fiecare zi au un efect uriaº
asupra sãnãtãþii noastre. Cu cât
mâncãm mai multe alimente acide, cu
atât mai mult ne schimbãm nivelul ph-
lui. Acidul acesta este periculos ºi va
crea un mediu periculos, sistemul nostru
imunitar va fi slãbit ºi vom deveni
vulnerabili în faþa multor boli. Decenii
de cercetare au produs studiu dupã
studiu care aratã legãturile dintre dietã
ºi boli grave. O dietã sãnãtoasã poate
preveni boli cardiace, hipertensiune,
diabet, tulburãri gastrointestinale, unele
forme de cancer, orbire ºi defecte din
naºtere. Conteazã dacã micul dejun
este o gogoaºã sau un bol de boabe de
ovãz sfãrâmate, dacã sandwich-ul tãu
este cu ºuncã ºi cu brânzã sau cu
humus ºi roºii, ºi indiferent dacã cina
este fripturã de vitã sau somon. Multe
alte alegeri alimentare pe care le faci
îþi afecteazã atât durata cât ºi calitatea
vieþii. Dacã vreþi sã vã menþineþi
sãnãtatea, ideal ar fi sã începeþi ziua
cu un pahar cu apã ºi zeamã de
lãmâie la temperatura camerei.

Majoritatea alimentelor pe care le
consumãm zilnic sunt prea acide.
Sarea, grãsimile, alimentele procesate,
aluaturile… Toate aceste produse duc
la formarea unui mediu acid pentru
celulele organismului uman, iar pe
termen lung ne predispun la probleme
de sãnãtate.

Aºadar, ce ar trebui sã faceþi? Ei
bine, puteþi începe prin a opta pentru
diete echilibrate din punct de vedere al
pH-ului.

Dieta alcalinã presupune cã multe
boli, printre care cancerul ºi bolile
autoimune sau anumite procese
inflamatorii din corp sunt cauzate de
aciditatea sângelui – ph-ul corpului,
care, de la mâncare nesãnãtoasã ºi
plinã de chimicale, devine mai acid.

O anumitã dietã, bazatã în mare
pe fructe ºi legume, se pare cã ar
alcaliniza (reduce aciditatea) sângelui
ºi asta ar ajuta la însãnãtoºirea
organismului. Potrivit adepþilor, dieta
alcalinã ajutã la pierderea în greutate,
dar ºi la reducerea simptomelor artritei,
sau la lupta cu anumite tipuri de cancer.
Alimentele care produc aciditate în
organism, potrivit teoreticienilor acestei
diete alcaline, sunt: carnea, grâul,
zahãrul rafinat ºi alimentele procesate.
Alimentele alcaline au rolul de a
energiza organismul, de a combate
stãrile de obosealã ºi de a creºte
capacitatea de concentrare, fiind
importante ºi pentru dezvoltarea
osoasã, dar ºi pentru menþinerea
vederii ºi, la modul general, a sãnãtãþii,
dat fiind cã bolile se instaleazã doar
într-un mediu acid. Un nivel mare de
aciditate afecteazã pielea, ficatul ºi
intestinele, dar mai ales rinichii ºi
plãmânii, acestea fiind organele
responsabile de menþinerea echilibrului
acido-bazic.

S-a observat cã aciditatea ridicatã
este strâns legatã de apariþia gastritei,
a refluxului gastroesofagian, a
infecþiilor urinare, a constipaþiei, a
candidozei ºi infecþiilor genitale, dar
este relaþionatã ºi cu rãcelile frecvente,
apariþia pietrelor la rinichi ºi a bolilor

cardiovasculare. Studiile au demonstrat
cã persoanele care au dezvoltat cancer
aveau, de asemenea, un grad ridicat
de aciditate în organism.

Astfel, alimentele alcaline devin
adevãrate remedii pentru persoanele
care se confruntã cu boli cardio-
vasculare ºi afecþiuni renale, dar ºi cu
dureri osoase ºi osteoporozã, îmbunã-
tãþind inclusiv masa muscularã.
Totodatã, dieta alcalinã este reco-
mandatã persoanelor care suferã de
cancer, ajutând la îmbunãtãþirea
tratamentului cu chimioterapie, dar ºi
celor care-ºi doresc sã slãbeascã, dat
fiind cã alimentele alcaline sunt sãrace
în calorii, însã nu este recomandatã ºi
persoanelor care suferã de diabet
pentru cã poate produce dezechilibre
ale zahãrului în sânge.

Un alt beneficiu al dietei alcaline
este reglajul hormonal, iar femeile care-ºi
doresc sã rãmânã însãrcinate ar trebui
sã consume cu preponderenþã mare
alimente de tip alcalin.

O dieta corectã ºi sãnãtoasã este
bazatã pe 80% alimente alcaline ºi 20%
alimente acide, iar partea bunã este cã
existã o varietate de alimente alcaline,
deci nu vom supune organismul unor
restricþii care sã-i cauzeze un stres
suplimentar.

Pe scurt, fructele ºi legumele sunt
alimente alcaline, în timp ce carnea,
peºtele ºi lactatele, dar ºi dulciurile,
cafeaua, bãuturile carbogazoase ºi
alcoolice sunt alimente acide. Tot în
categoria alimentelor care provoacã
acidozã intrã ºi cerealele rafinate ºi
produsele procesate.

Iatã mai jos o listã a alimentelor
alcaline cu un pH mare:

Fructe alcaline: mere, pere,
struguri, piersici, caise, pepene verde,
afine, lãmâie, portocalã, grapefruit,
avocado, ananas, smochine, curmale,
kiwi, mango, papaya.

Merele, bananele, lãmâile,
portocalele ºi grapefruitul, pentru a se
alcaliniza în organism, ar trebui
consumate dimineaþa, pe
stomacul gol ºi niciodatã
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seara, înainte de culcare
pentru cã pot provoca arsuri

gastrice.
Legume ºi leguminoase

alcaline: spanac, castraveþi,
zucchini, ardei gras roºu, sfeclã
roºie, morcovi, varzã, mazãre,
fasole verde, broccoli, soia, þelinã,
gulii, pãstârnac, conopidã, ridichi,
ceapã verde, praz, usturoi, cartofi
copþi în coajã, cartofi dulci.

Pentru a-i pãstra alcalinitatea,
legumele ar trebui consumate cu
precãdere crude sau, cel puþin, evitate
prãjelile ºi mâncãrurile gãtite cu bulion
sau sos de roºii.

Cereale alcaline: grâu încolþit,
orz verde, ovãz, orez brun, hriºcã,
quinoa.

Uleiuri alcaline: ulei de in, ulei
de cocos, ulei presat la rece de
mãsline, ulei presat la rece de
floarea soarelui, ulei de peºte.

Seminþe alcaline: migdale,
seminþe crude de dovleac, susan,
seminþe de floarea soarelui crude, nucã
de cocos proaspãtã.

Este bine sã consumãm alimente
care asigurã nevoile energetice ale
organismului, dar cu moderaþie. În
stabilirea cantitãþii de hranã trebuie sã
þinem cont de vârstã, activitatea
profesionalã, anotimp, starea de
sãnãtate sau boalã etc. Persoanele care
muncesc mai mult sau în condiþii mai
grele, ca de exemplu în frig, au nevoie
de mai multe calorii. Sã nu uitãm însã
cã nevoile calorice scad odatã cu

înaintarea în vârstã ºi sunt mai reduse
la cei cu ocupaþii sedentare.

Dacã pânã azi nu þi-a pãsat foarte
mult ce mãnânci, nu e prea târziu sã
începi chiar de acum ºi sã pãºeºti pe
drumul unei alimentaþii sãnãtoase ºi
echilibrate. Nu trebuie sã fii nutriþionist
ca sã cunoºti ºi sã respecþi câteva
sfaturi transformându-le în reguli
simple de viaþã, care te vor ajuta sã fii
în formã, sã te fereºti de diferite
afecþiuni, sã îþi pãstrezi silueta.

Schimbãrile din alimentaþie, ca
cele din oricare alt domeniu, nu sunt
uºor de fãcut. Ceea ce trebuie noi sã
înþelegem este cã un pas oricât de mic
în direcþia cea bunã poate fi
binefãcãtor. Fiecare aliment pe care îl
scoatem sau îl introducem din/în
alimentaþie ne poate ajuta sã devenim
mai sãnãtoºi. Þine cont de acestea ºi
vei putea observa tu însuþi diferenþa!

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.

Surse:
1. Sãnãtatea ºi starea de bine,

autor colectiv, ed. Viaþã ºi Sãnãtate,
2015

2. Secretele biblice ale sãnãtãþii,
dr. Valentin Nãdãºan

Presb. prof. dr. ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

(urmare din p. 5)

„Nu-i loc mai sfânt decât acela
unde-i Hristos ºi-unde-s ai Sãi / acolo-i
Duhul Sfânt putere, acolo-i dragostea
vãpãi, / Cuvântul Sfânt acolo-i soare,
Credinþa-i umblet fericit, / iar pãrtãºia
sfinþitoare e-avutul cel mai strãlucit.”,
spune poetul Traian Dorz, arãtând ce
înseamnã pãrtãºia cu Hristos. Dar ce
înseamnã Hristos pentru noi, pentru cei
ce am ales sã credem în El, sã-I slujim?

„Cãci Dumnezeu aºa a iubit lumea, încât
pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut L-a dat ca
oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã”, spune evanghelistul
iubirii (Ioan 3, 16). Dragoste-Jertfã-
Mântuire, iatã ce a însemnat ºi
înseamnã pentru lume Hristos ºi ce i-a
oferit acesteia. Prin lemn a venit
cãderea lui Adam, tot prin lemn se
cãdea sã vinã ºi izbãvirea lui. Nu-L
putem dezlipi pe Hristos de Cruce! El
Însuºi ne-a lãsat peste veacuri ca

mãrturie aceastã contopire a Sa cu
binecuvântatul Lemn al Crucii prin
semnele rãstignirii încã prezente în
trupu-I transfigurat când S-a arãtat
Apostolilor dupã Înviere.

„Cine voieºte sã vinã dupã
Mine sã se lepede de sine, sã-ºi ia
crucea ºi sã-Mi urmeze Mie”, ne-a spus
Mântuitorul în Duminica de dupã
Înãlþarea Sfintei Cruci. Golgota este,
aºadar, singura culme de pe pãmânt
care ne apropie de Cer, ultima treaptã
a scãrii pe care ne-am suit spre a
ajunge în mult dorita Grãdinã a Edenului
Ceresc. Când Îl urmeazã pe Hristos,
creºtinul conºtientizeazã nevoinþa
suferindã ce îi stã înainte, dar gândul
la bucuria veºnicã care izvorãºte din
aceasta îi dã un avânt nefiresc, dincolo
de raþiunea omeneascã, în a pãºi prin
spinii deºertãciunii lumii ºi-apoi întãrire
în clipele rãstignirii personale, având
însã conºtiinþa tâlharului din dreapta lui
Hristos.

A merge dupã Hristos, a pãºi pe
urmele Lui, aceasta se cere, aºadar, a
fi viaþa noastrã. Dar dupã un Hristos
Care Îºi poartã Crucea spre Dealul
Cãpãþânii, aºa cum Preasfânta
Nãscãtoare de Dumnezeu ºi-a urmat
Fiul clipã de clipã, pânã la punerea în
mormânt. „Eu sunt Lumina lumii, ne
spune Mântuitorul, ºi celui care Mã
urmeazã (pânã la mormânt) îi voi da
lumina vieþii” (Ioan 8, 12). Ce onoare
avem, iatã, de câtã cinste ne face parte
Dumnezeu cãlcând pe urmele Fiului
Sãu! Dar nu poþi cãlca pe urmele celui
dinaintea ta, dacã pasul lui nu este ºi
pasul tãu, aºa cum dragostea dintre
bãrbat ºi femeie ajunge sã-i uneascã
într-un singur trup în faþa Sfântului Altar,
doar dacã inimile lor bat în acelaºi ritm.

Hristos, fiind Lumina lumii, îl
eclipseazã pe cel împreunã-mergãtor cu
El pe cale prin Crucea purtatã în
spatele-I sângerând. La aceastã
adumbrire a Crucii suntem povãþuiþi,
acum, la pãºirea pe calea cea strâmtã
ce doreºte Biserica a fi pentru noi toþi
intrarea în noul an bisericesc. Sfânta
ºi dãtãtoarea de viaþã Cruce, semnul
desãvârºitei dragoste a lui Dumnezeu
pentru lume, sã fie axa în jurul cãreia
se învârte viaþa noastrã, pururea
adumbrindu-ne cu puterea ei.
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Ziua de 30 august 2021 în care sunt
pomeniþi Sfinþii ierarhi Varlaam,
mitropolitul Moldovei, ºi Ioan de la Râºca
ºi Secu, episcopul Romanului, a fost un
prilej de mare bucurie pentru obºtea
schitului ,,Cuviosul Eftimie cel Mare”, din
Târgu Ocna, Protopopiatul Oneºti. În
aceastã frumoasã zi de sfârºit de varã,
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, în acest colþ de
Rai a avut loc a ºasea ediþie a Concursului
„Toacã ºi Ie moldoveneascã”

De dimineaþã a fost sãvârºitã
slujba Sfintei Liturghii de cãtre un sobor
de preoþi la altarul de varã al schitului
ºi au fost pomeniþi  eroii care au cãzut
la datorie pe aceste meleaguri în Primul
Rãzboi Mondial.

A urmat apoi Concursul „Toacã ºi
Ie moldoveneascã”, la care au participat
peste 40 de tineri din parohiile
Protopopiatului Oneºti organizaþi pe grupe
de vârstã. Copiii ºi tinerii care au participat
ºi-au putut arãta mãiestria de a bate toaca,
dar au avut prilejul sã-ºi prezinte ºi
frumoasele costume populare în care erau
îmbrãcaþi în faþa unui juriu prezidat de
pãrintele protoiereu Ioan Bârgãoanu ºi de
reprezentantul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Ioachim, pãrintele inspector
eparhial Daniel Marari.

Concursul s-a desfãºurat în
condiþii foarte bune ºi a reprezentat un
moment unic pentru toþi cei prezenþi,
în special pentru tinerii ºi voluntarii
implicaþi în aceste zile în activitãþile
celei de a treia ediþii a programului
cultural-educativ ,,Tânãrul Oneºtean”,
fiind ºi un moment de relaxare
sufleteascã în mijlocul naturii.

A urmat momentul jurizãrii, timp
în care toþi participanþii au primit
pachete cu mâncare, apã ºi pepene
roºu. În final, toþi participanþii au fost
recompensaþi cu diplome ºi premii, apoi
au fost invitaþi la masa organizatã de
pãrintele protoiereu la sediul
protopopiatului Oneºti.

A fost un eveniment extraordinar
încheiat cu o horã a tuturor celor prezenþi
în jurul bisericii de lemn a schitului, pe
fundalul unor cântece patriotice ºi
religioase. Aceastã reuºitã se datoreazã
organizatorilor: Schitul ,,Cuviosul
Eftimie cel Mare” prin pãrintele
protosinghel Claudiu Panþîru, parohia
Poieni, prin pãrintele Daniel Pintilie,
Parohia ,,Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” Târgu Ocna, prin pãrintele
Andrei Turcu, ºi Protoieria Oneºti, prin
pãrintele protopop Ioan Bârgãoanu.

Dumnezeu sã rãsplãteascã jertfa ºi
dragostea tuturor!

Preot Benone Paul VÃSÂI
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„Fatã dragã, pune-þi ie
ªi cinsteºte-o prin purtare,
Nu-i un moft, e-o datorie
ªi o clipã de-nchinare.

Au purtat-o ºi strãbunii
Când plecau la Liturghie,
Are-n ea gustul þãrânii
ªi-al iubirii de moºie...” (Angelina

Nãdejde, Sânzâiene-n mândre ie)

Ie – Liturghie. Ce frumos rimeazã
aceste douã cuvinte, dacã ne raportãm
la acele vremuri când fiecare credincios
venea îmbrãcat la bisericã în portul
tradiþional, pregãtit ºi pãstrat cu multã
grijã pentru zilele de sãrbãtoare. Nu se
mergea oricum la Sfânta Liturghie.
Pregãtirea era atât sufleteascã, cât ºi
trupeascã. Pentru acele vremuri era
ceva firesc sã ai o ie, fiecare gospodinã
trudindu-se sã aibã mãcar una, fiind
bine cunoscutã grija de a avea o
cãmãºuþã nouã de Paºti. Prin aceasta
se aratã legãtura pe care o avea
românul cu Biserica.

 Uitaþi-vã cu atenþie la o persoanã
îmbrãcatã în cãmaºa tradiþionalã. Albul

ei imaculat se rãsfrânge pe faþa
purtãtorului, o lumineazã. Oare cum se
vedea o bisericã plinã de credincioºi
îmbrãcaþi în cãmãºile tradiþionale în zi
de sãrbãtoare, mai ales în ziua de
Sfintele Paºti, cu soarele de dimineaþã
revãrsându-se prin ferestrele ei,
amestecatã cu lumina Sfinþilor? Am
putea face chiar o analogie între haina
luminii amintitã la Taina Sfântului Botez
ºi ia - haina luminii neamului românesc,
precum crâºmuþa batismalã arãtându-ne
în chip vãzut ca fii ai Bisericii, iar albul
iei, la rândul sãu, ca fii ai Neamului
Românesc.

 Avem chiar ºi reprezentãri ale
sfinþilor români în straie populare, cât
ºi a pruncului Hristos, lucru ce ne
apropie ºi mai mult ºi aratã legãtura
strânsã dintre Neam ºi Bisericã.

Amintim ºi de faptul cã pe portul
tradiþional regãsim des motivul crucii,
cât ºi al altor elemente ce sunt legate
de Bisericã.

Îmi aduc aminte cã am luat contact
cu portul tradiþional când eram micã ºi
mã îmbrãcau pãrinþii de Ziua Eroilor, la
manifestãrile care se fãceau la
Monument. Eram atât de emoþionatã
când îl îmbrãcam ºi mã cuprindea un
fior, de parcã aº fi îmbrãcat ceva sfânt.

Aºa a început dragostea pentru
Eroii Neamului: îmbrãcatã frumos în
albul imaculat al iei trudite de mâinile
mamelor, bunicilor ºi strãbunicilor
poporului acestuia ºi cântatã cu jale,
amintire ºi respect prin cântecele
patriotice pe care le auzeam înãlþate în
fiecare an de Ziua Eroilor. Aºa am
început sã-mi cunosc Neamul, învãþând
despre jertfa lor pentru apãrarea ºi
întregirea neamului nostru românesc,
în gând rãsunându-mi mereu versurile:

„Pe copii la sânul vostru alintaþi-i
cu-acest cânt,

Povestindu-le, cu falã, al eroilor
avânt.

Dezveliþi tot adevãrul ºi le spuneþi
tuturor

Cum murirã fraþii vostri pentru
neam ºi þara lor.”

Îmi amintesc cum lângã o cruce,
printre multe alte cruci de lângã

Monumentul Eroilor, stãtea, alãturi de
pãrinþii ºi bunicii mei, singura strãbunicã
pe care am reuºit sã o cunosc,
amintindu-ºi de soþul ei, care a fost pe
front. Lângã un monument, de Ziua
Eroilor, ne întâlneam iatã patru generaþii
în viaþã, alãturi de moºii ºi strãmoºii
noºtri trecuþi biruitori în veºnicie.

Amintind de jertfa eroilor, am vrut
sã ajung la jertfa tuturor româncelor
care au fãurit cu mâinele lor harnice
aceste haine cu totul deosebite.

De câþiva ani am observat cã portul
tradiþional, reprezentat cel mai mult prin
ie, respectiv cãmaºa tradiþionalã
bãrbãteascã, a devenit o modã ºi ca
atare tot mai mulþi le poartã cu acest
gând, neînþelegând valoarea lor. Din
nefericire, vedem lângã noi tot mai mulþi
români care îmbracã haine aºa zis
tradiþionale, neºtiind de fapt cã ei poartã
ceva fals. Iar ceea ce mi se pare mai
grav este faptul cã ei transmit acest
lucru ºi copiilor. O ie este mai mult decât
o cãmaºã oarecare, iar valoarea ei
constã tocmai în modul în care a fost
fãcutã. Ia tradiþionalã e acea cãmaºã
albã, din materiale naturale, cusutã de
mânã, cu multã trudã, dupã anumite
canoane ºi de cele mai multe ori lãsatã
moºtenire.

Este uºor de procurat o aºa zisã
ie româneascã cusutã la maºinã ºi
importatã din alte þãri, la un preþ destul
de accesibil, faþã de o ie autenticã care
de cele mai multe ori are un preþ mult
mai mare. Iar faptul cã are un preþ mult
mai mare este pe bunã dreptate, cãci
nu se face uºor, în ea având cusut nu
doar niºte motive geometrice sau
florare, ci mult mai mult. Trebuie þinut
minte un lucru: dacã ia tradiþionalã
autenticã se fãcea ºi se face în
continuare cu multã jertfã, atunci ºi
procurarea ei necesitã jertfã. Desigur
cã diferenþele nu constau doar în preþ,
cât ºi din punct de vedere al
materialului, croielii ºi cromaticii, care
de multe ori ne sar în ochi ºi
sunt nearmonizate.

Presb. Andreea RONCEA
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Cel mai frumos ºi ideal ar
fi ºi este bineînþeles sã ne

coasem fiecare ia, cãci aºa am înþelege
cel mai bine jertfa ce se cere ºi
încãrcãtura spiritualã care poate sã se
acumuleze în ea. Sã ne gândim la
faptul cã nu dorim sã îmbrãcãm o hainã
oarecare executatã de o maºinã, ci o
hainã cu suflet, cusutã manual în care
regãsim discreþia cromaticã a fibrei
naturale, cu armonie în tonalitate, dupã
cum frumos spunea într-un interviu dr.
Doina Iºfãnoni, cercetãtor ºi etnolog.

 Iar „lupta” care se dã astãzi este
pentru a respecta în primul rând munca
mamelor, bunicilor, strãbuncilor ºi a
tuturor celor care „...Au cusut în pânza
deasã / Greu, cu sufletu-n litanii / ªi în
lacrimã pioasã / Au albit aceste
danii...”1, de a apãra o identitate
naþionalã cât ºi a transminte copiilor
noºtri valoarea hainei autentice
româneºti, de a învãþa cum sã o
aprecieze ºi sã o poarte. Când
îmbracãm portul tradiþional ar trebui sã
simþim aproape întreg neamul
românesc.

 Într-o lume în care multe se întorc
pe dos, ia româneascã autenticã
fascineazã încã prin simplitatea ºi
decenþa ei ºi ne þine cu un fir de aþã de
valorile neamului nostru românesc.

1 Angelina Nãdejde, Sânzâiene-n mândre ie

ºi a tuturor celor care compun atât de
frumos aceastã lucrare sfântã numitã
protoieria Oneºti. În sensul acesta, noi
Vã mulþumim din suflet.

Aº vrea sã luãm niºte repere unde
ne aflãm practic. Noi ne aflãm aproape
de Borzeºti, la câþiva kilometri. Suntem
aici aproape de Cimitirul Regina
Maria, de fapt monumentul Regina
Maria, monumentul care face sã
odihneascã peste 6.000 de trupuri ale
eroilor. Totodatã, la slujba care s-a fãcut
duminicã la Crucea de piatrã, ne-aþi
adus în atenþie personalitatea

Voievodului Stefan cel Mare ºi Sfânt
pe care, de pe data 20.02.2020, îl avem
ºi ocrotitor al municipiului Oneºti. Iatã,
aþi scris într-o noapte aici, în sediul
nostru, un imn atât de frumos pe care
preoþii protopopiatului Oneºti, corala
intitulatã Sfântul Daniil Sihastrul, îl
vor cânta în cele ce urmeazã.

Personal, vã mulþumesc tuturor
celor pe care i-am menþionat ºi daþi-mi
voie sã vã spun cã nu se va încheia
aici ziua de astãzi. ªi vã rog din suflet
sã vizitaþi ºi asistenþa socialã ºi spaþiile
pe care le vom avea de vizitat. Nu în
ultimul rând avem ºi un pahar de apã
foarte bunã ºi sã nu plecaþi, pentru cã

totul este fãcut cu trudã de cei care s-au
ostenit la aceastã frumoasã sãrbãtoare
care, Înaltpreasfinþia Voastrã, Vã
aparþine întru totul.”

Aºadar, dupã ce s-au
binecuvântat ºi sfinþit celelalte spaþii
consacrate activitãþilor protoieriei, o
agapã frãþeascã a însemnat încheierea
acestei seri speciale care va rãmâne
ca un reper duhovnicesc de cea mai
mare importanþã pentru Protoieria
Oneºti ºi tot spaþiul arondat ei, nu atât
pentru solemnitatea sãrbãtorii, cât mai
cu seamã pentru obiectivul care ne-a
adunat, târnosirea Sfântului Altar. Slavã
lui Dumnezeu pentru toate!

(urmare din p. 19)
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încercãm sã vi le prezentãm în acest
numãr. Vrem sã ne þinem de cuvânt ºi
ceea ce am promis cetãþenilor noºtri sã
prindã viaþã în folosul ºi spre binele tuturor.

În numerele anterioare v-am
informat, pe scurt, despre unul din cele
mai mari proiecte de investiþii ce se vor
implementa în oraºul nostru. Dupã
parcurgerea tuturor etapelor prevãzute
de actele normative privind licitaþiile
publice, în data de 2 septembrie 2021 a
fost semnat contractul de execuþie pentru
obiectivul: „Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã specificã
în staþiunea balneoclimaticã Târgu
Ocna”, constructor fiind  Asocierea S.C.
Cadvyl Const S.R.L.- S.C. Antrepriza de
Construcþii Drumuri ºi Autostrãzi SRL.
Valoarea totalã a proiectului este de
23.826.491 lei din care: 21.468.011 lei
valoare eligibilã ce este finanþatã prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020, axa prioritarã 7 – diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea
durabilã a turismului, si  2.358.480 lei
valoare finanþatã de la bugetul local. Prin
proiect se prevede reabilitarea/
modernizarea a peste 8 km de strãzi,
însemnând covor asfaltic nou, trotuare,
piste de biciclete ºi iluminat stradal, parcãri
publice, amenajarea piaþetei Costache
Negri, pietonalul Carol I ºi o parte din
Parcul Mãgura. Termenul de execuþie
este de 18 luni efectiv de lucru. Fac
obiectul acestor lucrãri un numãr de 23
de strãzi. Acestea sunt: Str. Maior
Roºiþã - 330 ml asfalt, 540 mp trotuare,
330 ml pistã biciclete, schimbare corpuri
de iluminat cu led; Str. Nicolae Arbanaº
– 600 mp trotuare, 260 ml pistã biciclete,
schimbare corpuri de iluminat cu led ºi
extindere reþea iluminat public; Str. Poet
Ion Grãmadã -  171 ml asfalt,  540 mp
trotuare, schimbare corpuri de iluminat
cu led; Str. Eremia Grigorescu -  230
ml asfalt, 460 mp trotuare, 150 ml pistã
biciclete, schimbare corpuri de iluminat
cu led, 16 locuri de parcare amenajate;
Str. Alexandru cel Bun - 130 ml asfalt,
195 mp trotuare, 130 ml pistã biciclete,
schimbare corpuri de iluminat cu led, 17
locuri de parcare amenajate; Str.

Constantin Muºat - 160 ml asfalt, 360
mp trotuare, schimbare corpuri de
iluminat cu led; Str. Locotenent Sion -
100 ml asfalt, 110 mp trotuare, 90 ml pistã
biciclete; Str.1 Mai - 170 ml asfalt, 360
mp trotuare, 170 ml pistã biciclete,
schimbare corpuri de iluminat cu led; Str.
Oituz - 350 ml asfalt, 520 mp trotuare,
345 ml pistã biciclete, schimbare corpuri
de iluminat cu led; Str. Tudor
Vladimirescu - 350 ml asfalt, 530 mp
trotuare, 350 ml pistã biciclete, schimbare
corpuri de iluminat cu led; Str.
Rãducanu - 230 ml asfalt,  980 mp
trotuare, 230 ml pistã biciclete, schimbare
corpuri de iluminat cu led ; Str. Podul
de Fier - 670 ml asfalt,  750 mp trotuare,
285 ml pistã biciclete, schimbare corpuri
de iluminat cu led, extindere reþea de
iluminat public; Str. Spitalului - 140 ml
asfalt, 260 mp trotuare, 130 ml pistã
biciclete, schimbare corpuri de iluminat
cu led; Str. Ion Diaconescu -  410 ml
asfalt , 400 mp trotuare, schimbare
corpuri de iluminat cu led; Str. Tiseºti –
1.090 ml asfalt, 2.205 mp trotuare, 700
ml pistã biciclete, schimbare corpuri de
iluminat cu led; Str. Fântâna cu apã
rece - 290 ml asfalt, 290 mp trotuare,
schimbare corpuri de iluminat cu led; Str.
Podei - 780 ml asfalt, 750 mp trotuare,
schimbare corpuri de iluminat cu led,
reabilitare pod; Str. Vãleni - 280 ml
asfalt, 390 mp trotuare, schimbare
corpuri de iluminat cu led, extindere reþea
de iluminat public; Str. Mihai Eminescu
- 490 ml asfalt, 1.460 mp trotuare,
schimbare corpuri de iluminat cu led; Str.
Verii -  410 ml asfalt, 1.250 mp trotuare,
schimbare corpuri de iluminat cu led; Str.
Gãrii - 315 ml asfalt, 640 mp trotuare,
140 ml pista biciclete, schimbare corpuri
de iluminat cu led, extindere reþea de
iluminat public, 14 locuri de parcare; Str.
Toamnei - 220 ml asfalt, 200 mp
trotuare, schimbare corpuri de iluminat
cu led; Str. Petre Ispirescu - 930 ml
asfalt, schimbare corpuri de iluminat cu
led, extindere reþea de iluminat public. De
asemenea, se va realiza  modernizarea
ºi amenajarea de spaþii verzi, zone de
agrement ºi recreere în suprafaþã de
55.322 mp. Pe Str. Carol I (pietonal str.

fosta Victoriei) se vor realiza - 1.864 mp
pavaje piatra cubicã, pavaje dale beton
vibropresat, lucrãri de gazonare,
amenajare peisagisticã, mobilier urban,
suporturi biciclete, panouri de informare.
În Piaþeta Costache Negri (Piaþeta
primãriei) vor fi realizate - 6.055 mp
pavaje dale beton vibropresat, lucrãri de
gazonare, amenajare peisagisticã,
mobilier urban, suporturi biciclete, panouri
de informare,  refacere soclu statuie. În
Parcul  Mãgura se va amenaja spaþiul
verde existent pe o suprafaþã de 25.851
mp, se va crea spaþiu verde pe o
suprafaþã de  21.552 mp, alei pietonale
din pavaje din dale beton vibropresat,
lucrãri de gazonare, amenajare
peisagisticã, mobilier urban, suporturi
biciclete. platformã sketeparc, foiºoare
din lemn, panouri de informare,
însãmânþare amestec de ierburi
rezistente tip pajiºte, toalete ecologice.

Vã informam cã, în ultima ºedinþã,
Consiliul Local Târgu Ocna a aprobat
asocierea cu Consiliul Judeþean Bacãu,
pentru modernizarea strãzilor: Str.
Cãrãmidãriei - 300 ml, Str. Viitorului
- 280 ml ºi Str. Cimitir – 580 ml, în raport
de 10% buget local oraºul Târgu Ocna
ºi 90%. buget Consiliul Judeþean Bacãu.
Vor fi executate lucrãri de: amenajare
structurã rutierã; amenajare racord cu
DN 12A; amenajare acostamente;
colectare ape prin rigole ºi ºanþuri;
amenajare accese la proprietãþi;
amenajare drumuri laterale ºi platformã
de staþionare; podeþe de descãrcare;
stabilizare corp drum, ziduri de sprijin;
semnalizare rutierã ºi siguranþa
circulaþiei. Prin modernizarea acestor 3
strãzi, zona de est a oraºului va fi pusã în
valoare, vor fi îmbunãtãþite condiþiile de
mediu prin asigurarea curgerii apelor
pluviale ºi eliminarea prafului, va creºte
starea de confort a locuitorilor, va fluidiza
traficul între DN12A – str. Viiºoara cãtre
localitatea componentã Viiºoara, comuna
Tg. Trotuº – ºi str. Gãlean – DJ 116 spre
Brãteºti, comuna Bârsãneºti, cu ieºire
spre Bacãu. Realizarea lucrãrilor la
aceste obiective, va crea un disconfort
temporar cetãþenilor, lucru
pentru care ne cerem scuze

(urmare din p. 1)
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anticipat. Însã, la terminarea
lucrãrilor, vom fi bucuroºi cã

putem circula în condiþii de siguranþã ºi
confort, având ºi posibilitatea deplasãrii
cu bicicleta pe spaþiile special  amenajate
cu o lungime de peste 3 km.

 Dar lucrurile bune pe care dorim
sã vi le prezentam nu se opresc aici!

A fost semnat procesul verbal de
recepþie la terminarea lucrãrilor realizate
la obiectivul: „Modernizare ºi dotare
Colegiu C. Negri, oraº Târgu Ocna,
judeþul Bacãu“; sunt în stadiu avansat
de execuþie lucrãrile la  investiþia:
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii gimnaziale nr.1, oraº
Târgu Ocna, jud. Bacãu”, iar la
obiectivul: „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitati” au fost încheiate lucrãrile
de construcþie a celor 4 locuinþe protejate
ºi reabilitarea-modernizarea clãdirii

existente pentru înfiinþarea unui centru
de zi în str. Tiseºti, nr. 45 (incinta fostului
spital orãºenesc). În prezent,
D.G.A.S.P.C. Bacãu se ocupã de
achiziþionarea dotãrilor necesare
funcþionarii centrului. Oraºul Tg. Ocna
este partener al D.G.A.S.P.C. Bacãu,
punând la dispoziþie terenul ºi utilitãþile
necesare investiþiei.

A fost semnat, de asemenea,
procesul verbal de recepþie la terminarea
lucrãrilor la investiþia: „Reabilitare,
modernizare, extindere ºi dotare
Casa de Culturã Târgu Ocna”,
finanþat cu fonduri guvernamentale prin
Compania Naþionalã de Investiþii, obiectiv

inaugurat într-o zi de mare sãrbãtoare,
Adormirea Maicii Domnului. Cu aceastã
ocazie, în prezenta multor oficialitãþi locale
ºi judeþene, a unui sobor de preoþi în frunte
cu Pãrintele Protopop Ioan Bârgãoanu,
primarul oraºului, Domnul Cristian Aurelian
Ciubotaru, a dezvelit o placã
comemorativã în amintirea marelui actor
Ion Talianu, nãscut la Tg. Ocna, al cãrui
nume îl va purta acest obiectiv.

Centrul Cultural „Ion Talianu” a
devenit funcþional, gãzduind deja mai multe
acþiuni culturale ºi educative, una dintre
acestea fiind expoziþia de  picturã a
cunoscutului artist plastic Mihai Nechita-
Burculeþ, locuitor al oraºului Tg. Ocna,
membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din
România încã din anul 1994. Aceastã
investiþie este o mare realizare a
administraþiei publice locale, oraºul având
de acum înainte un loc special ºi dotat
corespunzãtor, unde se vor putea
desfãºura activitãþile culturale ºi

educative, care va gãzdui expoziþii,
concursuri, cercuri de creaþie etc.

În perioada 15-29 august 2021, acest
centru a gãzduit o parte din manifestãrile
desfãºurate sub denumirea WEEK -
END FEST X 3, manifestãri la  care
cetãþenii oraºului au avut posibilitatea sã
participe ºi sã se bucure de prezenþa unor
nume sonore din toate sferele culturale:
muzicã, teatru, poezie etc., dar ºi de
diverse concursuri si întreceri sportive.

În ziua sãrbãtorii Adormirii Maicii
Domnului, au avut loc mai multe
manifestãri culturale ºi sportive, precum
ºi acþiunea: „Model de viaþã – 50 de ani
de cãsãtorie”,  ocazie cu care au fost

sãrbãtorite 21 familii care au domiciliul
în oraºul nostru. Cãsnicia acestor familii
a fost binecuvântatã de un sobor de
preoþi, fiecare familie a primit, spre
aducere aminte,  câte o icoanã, flori ºi
câte un dar în bani oferite de cãtre preoþi
ºi, respectiv, de primãria oraºului.

În perioada 21-22 august, în cadrul
manifestãrilor  WEEK - END FEST X
3, oraºul nostru a gãzduit întreceri de
ciclism sub deviza: „Drumul Eroilor
2021”, organizate în colaborare cu
Federaþia Românã de Ciclism ºi Road
Grand Tour, care a propus pasionaþilor
de pedalat o competiþie de ciclism
aparte, atât pentru Bacãu cât ºi pentru
lumea sportului pe douã roþi din întreaga
þarã – 2 probe destinate cãþãrãtorilor:
contratimp pe munte (5 km) – Plecare
din centrul oraºului Târgu Ocna
(primãrie), cu o zonã de fals plat apoi
urcare spre mausoleu (Mãnãstirea
Mãgura Ocnei), ºi contratimp pe plat (40
km), etapã pentru care startul s-a dat
de la primãria Dãrmãneºti, apoi rutierii
au parcurs un traseu pânã la capãtul
Lacului Poiana Uzului, de unde s-au
întors cãtre sosire la primãria
Dãrmãneºti. Concurenþii au revenit în
piaþa din fata Primãriei noastre unde
câºtigãtorii au primit cupe ºi premii de
la oficialitãþile oraºului.

În data de 30 august 2021, în piaþeta
Primãriei oraºului Târgu Ocna, a avut
loc Festivitatea de absolvire a
promoþiei 2021 –  „Regele Mihai I
– 100”, formatã dintr-un numãr de  260
absolvenþi (din care 20 absolvenþi
ºcolarizaþi pentru sistemul penitenciar din
Republica Moldova), respectiv 229
bãrbaþi ºi 31 femei, ºcolarizaþi la sediul
de la Târgu Ocna ºi la structura
arondatã de la Arad. La acest eveniment
au participat domnul magistrat Rãzvan
Horaþiu RADU – Secretar General al
Ministerului Justiþiei, domnul comisar de
poliþie penitenciarã dr. Dan HALCHIN
– directorul general al Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, directorul
Direcþiei Management Resurse Umane
din cadrul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor, comandanþi si directori
ai instituþiilor de învãþãmânt militar,
reprezentanþi din ierarhia bisericeascã
ºi ai clerului de penitenciare ºi
din comunitatea localã,
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reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, directori ai unitãþilor

penitenciare, reprezentanþi ai
organizaþiilor sindicale ºi ai Asociaþiei

Internaþionale a Poliþiºtilor – (I.P.A. –
Secþia Românã),  precum ºi actuali ºi foºti
colaboratori ai ºcolii. Au luat cuvântul
directorul ºcolii, Domnul Comisar de
poliþie penitenciarã Vasile Scutaru,
reprezentantul Administraþiei Naþionale a
Penitenciarelor, Primarul oraºului Târgu
Ocna, Directorul general al A.N.P,
secretarul general al Ministerului Justiþiei.
A fost intonat Imnul Naþional, absolvenþii
au rostit jurãmântul de credin-
þã, manifestarea încheindu-se cu
defilarea promoþiei de absolvenþi,
urmãritã, ca de fiecare datã, cu emoþie
ºi bucurie de cãtre cei prezenþi.

Am avut grijã sã ne ocupãm de
repararea, igienizarea ºi pregãtirea
tuturor instituþiilor de învãþãmânt pentru
începerea noului an ºcolar în condiþii
corespunzãtoare, aºa încât în data de 13
septembrie toate ºcolile din oraº ºi-au
deschis porþile pentru a primi, în aceastã
toamnã, fizic, elevii în bãnci. Am dori ca
ºcolile sã nu se mai închidã, învãþãmântul
sã nu se mai desfãºoare online, elevii
sã-ºi desfãºoare activitatea în sãlile de
clasã, nu în faþa calculatorului! Acest
lucru va fi posibil dacã vom respecta cu
toþii normele igienico-sanitare ºi restricþiile
impuse pentru împiedicarea rãspândirii
COVID 19 ºi, respectiv, ne vom vaccina
într-un numãr cât mai mare. Pentru
binele unei generaþii pe care o dorim
educatã ºi sãnãtoasã, meritã sã facem
acest minim efort ºi sã dãm dovadã de
responsabilitate civicã în folosul tuturor.

Festivitãþile de deschidere a noului an
ºcolar s-au desfãºurat în prezenþa elevilor,
a cadrelor didactice, a oficialitãþilor locale,
a preoþilor din parohiile oraºului, a

pãrinþilor etc., clasele fiind pregãtite din
timp cu tot ce este necesar desfãºurãrii
unui învãþãmânt de calitate. Spor la
învãþãturã tuturor copiilor ºi elevilor care
au început noul an ºcolar!

Cât timpul a fost favorabil, a
funcþionat, cu respectarea tuturor
regulilor impuse de autoritãþi în vederea
limitãrii rãspândirii coronavirusului, piscina
din Centrul balnear din Parcul Mãgura,
unde cei dornici au avut posibilitatea
sã-ºi petreacã o parte din timpul liber.
Parcul Mãgura în totalitatea lui a fost
întreþinut toatã perioada, s-au plantat flori,
s-a cosit iarba, s-au înlocuit coºurile de
gunoi ºi bãncile deteriorate etc., iar
izvoarele cu apã mineralã terapeuticã au
fost monitorizate de cãtre societatea
specializatã care asigurã aceste servicii.

În luna august, de la cele 7 izvoare au
fost recoltate probe de apã pentru
efectuarea analizelor fizico-chimice
semestriale de cãtre SNAM Bucureºti.
Zilnic se fac mãsurãtori ale debitelor
izvoarelor, iar periodic se mãsoarã ºi
ceilalþi indicatori prevãzuþi în Licenþa de
dare în administrare pentru exploatare.

Pentru ca fiecare cãlãtor sã se
familiarizeze cu istoricul ºi frumuseþea
oraºului Tg. Ocna, sã-i descopere
autenticitatea, valorile ºi, într-un final,
IDENTITATEA, staþiile de autobuz de
pe raza oraºului au cãpãtat o hainã nouã,
fiind igienizate, reparate acolo unde a fost
necesar ºi „împodobite” cu imagini ale
celor mai importante obiective ºi puncte
de atracþie turisticã din întreg oraºul.

Au mai fost ºi alte acþiuni de care
ne-am ocupat în toatã aceastã perioadã,
despre care vom vorbi în urmãtoarele
numere. Vom þine cont de toate sugestiile
ºi propunerile cetãþenilor pe care îi rugãm
sã ne aducã la cunoºtinþã problemele cu
care se confruntã ºi care sunt de
competenþa administraþiei publice locale.
Conducerea primãriei, 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, sunt
hotãrâþi sã ducã la îndeplinire
angajamentele luate faþã de cetãþenii
oraºului nostru.

Ne angajãm sã vã fim permanent
alãturi!

Tg. Ocna trebuie sã fie oraºul nostru,
staþiunea tuturor!
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Era o slujnicã leneºã ºi dezordonatã.
Toatã ziua trebuia sã strige la ea stãpâna
casei ca sã facã curãþenie ºi sã aºeze
fiecare lucru la locul lui. Cu toate acestea,
tot murdar era prin camere. Într-o
dimineaþã cu soare strãlucitor, stãpâna o
vãzu cum ºterge praful ºi dã cu mãtura
numai de mântuialã. Atunci o chemã la
sine ºi-i zise:

– Fatã, se poate sã fii atât de
nesimþitoare? De ce nu-þi faci datoria cum
se cuvine? Nu te plãtim, nu-þi dãm
îmbrãcãminte ºi mâncare?

Slujnica plecã fruntea în jos ºi nu
rãspunse nici un cuvânt, dar ieºind din
camerã zise în sine cu scârbã:

– Ah, dacã n-ar fi soarele acesta,
care cu razele lui luminoase descoperã
orice praf, nu m-ar mai certa stãpâna,
n-ar mai observa cã nu-i destul de curat!

De câte ori nu ne revoltãm ºi noi
împotriva luminii Sfintei Evanghelii, care ne
descoperã toatã murdãria inimii noastre?
Multora dintre noi ne place sã trãim în
întunericul feluritelor pãcate ºi când Domnul
Iisus, prin lumina Sfintei Sale Evanghelii, ne
descoperã faptele noastre cele rele, atunci
ne supãrãm ºi privim cu urã la învãþãtura
Lui. Cât de bine ni se potrivesc cuvintele
Mântuitorului: „Cã oricine face rele urãºte
lumina ºi nu vine la luminã, pentru ca faptele
lui sã nu se vãdeascã!” (Ioan 3, 20).

Evanghelia este ca o oglindã în care
se vede adevãratul nostru chip sufletesc,
aºa cum l-a format pãcatul, ºi de aceea
am dori sã spargem aceastã oglindã, sã
nu ne mai uitãm în ea. Dar, fiindcã aceastã
oglindã nu se poate sparge, Evanghelia nu

se poate desfiinþa, atunci foarte mulþi
creºtini nu vor sã asculte cuvântul
Evangheliei ca sã nu-ºi vadã chipul hidos
al sufletului lor. Dar zadarnic vom încerca
sã ne ascundem faptele, pentru cã Domnul
le cunoaºte ºi le vãdeºte, precum glãsuieºte
psalmistul: „Doamne, cercetatu-m-ai ºi
m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut ºederea mea
ºi scularea mea; Tu ai priceput gândurile
mele de departe. Cãrarea mea ºi firul vieþii
mele Tu le-ai cercetat ºi toate cãile mele
mai dinainte le-ai vãzut” (Psalm 138, 1-3).

De aceea mai bine este sã ne
ostenim a ne curãþa viaþa de pãcate, decât
sã ne ascundem, sã fugim de luminã ºi sã
rãmânem în întuneric, pentru cã de
Judecata lui Dumnezeu tot nu vom scãpa.
Ochiul lui Dumnezeu vede toate ºi nu ne
putem ascunde nicãieri de El. Sã nu ne
împotrivim, dar, luminii Sfintei Evanghelii;
tot ce ne descoperã ea cã este rãu ºi pãcat
în noi, sã ne hotãrâm a schimba. Desigur,
nu este aºa de uºor de schimbat o vieþuire
deprinsã în rãutate ºi pãcat, dar cu
hotãrârea puternicã a sufletului nostru ºi
cu ajutorul lui Dumnezeu se poate face
orice lucru bun. Domnul Hristos, vãzând
hotãrârea noastrã de îndreptare ºi
ascultându-ne rugãciunea, ne va da ajutor
ºi putere ca sã înfãptuim aceastã
schimbare, precum spune ºi Sfântul
Apostol Pavel: „Toate le pot întru Hristos
Cel ce mã îmbracã cu putere” (Filipeni
4, 13).

Veniþi, el ne cheamã! Ori nu auziþi
nici clopotul negru, nici munþii tociþi
ce-ºi clatinã fagii în chip de rãspuns
îndemnului aspru sub lespezi ascuns?

Nu fost-a ºi vouã mãrit domnitor?
Nu fost-a Moldovei supus slujitor?
Ce vrajã vã face pe voi sã uitaþi
cã þara ni-i mamã ºi toþi suntem fraþi?

Mi-s mâna ºi fruntea cuprinse de dor
sã mi se închine în sfântul pridvor.
La Putna, la Putna, prin vechile-i porþi
sã mergem, cãci toaca ne cheamã pe toþi!

Aici toaca sunã în graiul domnesc,
iar clopotul cântã ecoul ceresc.
La Putna, la Putna, la ªtefan cel Sfânt,
ce azi va surâde în vechiul mormânt.

„Moldovã, Moldovã, veche ºi
nouã, iatã eroul tãu, iatã pãrintele
tãu, iatã creatorul cununii tale!”1

Maria ILIE
15 august 2021

1 Iraclie Porumbescu (despre emoþia
trãitã la vederea rãmãºiþelor pãmânteºti
ale lui ªtefan cel Mare)
https://www.putna.ro/Istorie-s2-ss2.php


