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Încheiem cât
de curând anul 2021.
A fost un an dificil din toate punctele de vedere, dar printr-o
mobilizare exemplarã, în fiecare etapã, am reuºit sã-l
traversãm cu bine. Chiar foarte bine în unele domenii de
activitate!
La final de an, obiºnuim sã vã prezentãm care au fost
preocupãrile edililor oraºului ºi ce am realizat. Sunt multe
(continuare în p. 25)

Evanghelia Duminicii a XXV-a dupã Rusalii conþine
poate cea mai frumoasã parabolã spusã de Domnul
nostru Iisus Hristos, cunoscutã drept parabola
Samarineanului milostiv. Aceasta este rostitã de
Mântuitorul dupã reamintirea celor douã mari porunci

Jurist Maria STAN

Protoiereu Ioan BÂRGÃOANU

(continuare în p. 3)

Preot Daniel NICHITA

Motto: ,,ªi Domnul Dumnezeu l-a
chemat pe Adam ºi i-a zis: Adame,
unde eºti?” (Facere 1, 9)

Greu lucru este sã vorbeºti despre
þara lui Dumnezeu. Nu poþi sã nu iubeºti
poporul acesta român! Are o tainã a lui
de negrãit, pentru cã el locuieºte în þara
(continuare în p. 5)

– pe pagina a 2-a –

Învãþãtura de credinþã a Bisericii
noastre descoperã pentru moarte un
întreit înþeles: moartea fizicã, vãzutã
ca despãrþirea sufletului de trup;
moartea moralã, urmare a neascul-

Iatã-ne la cumpãna dintre ani când
se cuvine, iubite cititor, sã facem o
cercetare cu privire la întruparea
cuvintelor pe care le-am primit ºi anul
acesta prin aceastã publicaþie
trimestrialã târgocneanã. Parcã te vãd
cu revista în mânã rãsfoind-o
ºi cãutând idei noi pe care

(continuare în p. 7)

Preot Petru RONCEA

Revista «Sarea pãmântului»
poate fi accesatã ºi la adresele
www.orasul-targuocna.ro,
ºi www.potirulviisoarei.ro

Redacþia mulþumeºte Primãriei
Târgu Ocna, pentru contribuþia
financiarã oferitã la apariþia
tipãritã a acestui numãr.
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scriitorii s-au nevoit sã le punã pe parcursul anului
în aceste pagini. E bine cã ai sete de cunoaºtere.
Dar te rog, dragul meu, sã ai în vedere primejdia cititorului
care se mulþumeºte cu o examinare ºi lecturare de tip filozofic.
O, nu uita cã ºi atenienii pãgâni „nu-ºi petreceau timpul
decât spunând sau auzind ceva nou” (Fapte 17, 21), dar
acest lucru nu-i ajuta la nimic. Acum, când informaþiile,
interpretãrile, ºtirile, opiniile chiar ºi cele creºtine sunt aºa
de variate ºi ispititoare, iatã-l pe balaurul speculaþiei filozofice,
care a înghiþit atâta vorbãrie, este gata sã ne înghitã ºi pe
noi.
Vom îndrãzni sã continuãm ºi în anul ce urmeazã munca
editãrii acestei reviste, însã cu mare teamã ºi reþinere, ca
nu cumva sã ne aflãm printre cei care au umplut vãzduhul
de cuvinte. Ne temem ca nu cumva sã ne adãugãm ºi noi la
gloata celor care „zic, dar nu fac” (Mat 23, 3), ne temem ca
nu cumva sã lãrgim gloata celor care „aud cuvântul, dar grija
acestei lumi ºi înºelãciunea avuþiei înãbuºã cuvântul ºi-l fac
neroditor” (Mat 13, 12). Ne temem ca nu cumva sã facem
din scriere ºi citire un scop în sine cu care sã ne hrãnim
suficienþa de sine.
Aceastã primejdie cumplitã a fost anunþatã în mod
profetic de Însuºi Mântuitorul în Predica de pe munte:
„Oricine aude aceste cuvinte ale Mele ºi nu le
împlineºte se va asemãna bãrbatului nechibzuit care
ºi-a clãdit casa pe nisip. ªi a cãzut ploaia, ºi au venit
râurile mari, ºi au suflat vânturile ºi au izbit în casa
aceea, ºi a cãzut, ºi cãderea ei a fost mare” (Mat 7, 2627). Diavolul nu se cutremurã prea mult când omul citeºte
sau scrie, când omul propovãduieºte sau ascultã, dar
porneºte un sãlbatic rãzboi atunci când omul, însufleþit de
focul pocãinþei ºi aprins de dragostea iubitoare de ostenealã,
începe sã-ºi albeascã nopþile, aºa cum spunea unul din poeþii
noºtri: „Nopþile-mi fac zile, / toate câte putrezesc lepãdândumi-le”.
Anul care stã sã înceapã este dedicat de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române rugãciunii, mai ales a celei
particulare. Vom reuºi sã mai adãugãm mãcar 10-15 minute
la programul nostru zilnic de rugãciune? Fie aceastã jertfã
un semn de apreciere a ostenelilor echipei redacþionale a
revistei „Sarea pãmântului“, un umãr aºezat sub crucea
nevãzutã pe care fiecare sfârºit al celor patru trimestre de
peste an este þintuit, pânã când de sub falþurile tipografiei
iese la luminã de înviere fiecare numãr.
Sã împletim aºteptarea fiecãrui numãr tipãrit cu
„nesfârºite ore de rugãciune”, la care trebuie sã ne gândim
mai serios, cãci altfel barca mântuirii noastre se va roti în
loc. „Este nevoie de flacãrã aprinsã de dragoste, de
nesfârºite ore de rugãciune, de continuã veghe a minþii”
(Sf. Cuv. Iosif Isihastul).

2022: Anul omagial al rugãciunii
în viaþa Bisericii ºi a creºtinului
ºi Anul comemorativ al sfinþilor isihaºti
Simeon Noul Teolog,
Grigore Palama ºi Paisie de la Neamþ
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(urmare din p. 1)

care vorbesc despre dragostea de
Dumnezeu ºi dragostea de oameni,
în contextul în care un învãþãtor de
lege L-a întrebat „cine este
aproapele” (Luca 10, 29). Astfel cã,
Iisus, în chip imaginar, ne spune
tuturor cine este cu adevãrat
aproapele nostru.
Prin expunerea parabolei Bunului
samarinenan, scopul lui Iisus nu este
deloc acela de a opune lipsa de umanitate
a preotului ºi a levitului bunãtãþii
samarineanului, care se gândeºte sã îl
ducã pe evreul rãnit într-un loc în care sã
poatã fi îngrijit. Dupã cum Iisus nu a vrut
nici sã condamne antagonismul etnic ºi
religios care exista între evrei ºi
samarineni. Scopul Sãu a fost sã
proclame acest adevãr general valabil:
aproapele meu nu este doar cel de acelaºi
sânge cu mine, sau cel care trãieºte în
acelaºi loc cu mine, or are o credinþã
apropiatã de a mea; aproapele meu este,
în fiecare clipã, cel pe care Dumnezeu
mi-l scoate în cale; aproapele meu este
cel pe care mi-l aduc aproape punându-mã
în serviciul lui, chiar dacã el este un strãin
sau un duºman. Depinde de mine dacã
un astfel de om este sau nu aproapele
meu.
Pe de altã parte, Samarineanul
milostiv este Însuºi Iisus Hristos, Cel care
toarnã vin ºi ulei pe rãnile umanitãþii,
fãcându-Se pe Sine aproapele fiecãrui
om în parte.
Nu dorim sã reluãm aici parabola,
nici sã explicãm ceea ce e mai mult decât
clar pentru fiecare ºi anume cã suntem
datori sã ne iubim aproapele, indiferent
care ar fi acela. Vã propunem ca în
aceastã duminicã sã reflectãm asupra
mai multor chestiuni.

Îndemn la meditaþie
ºi acþiune
În primul rând, trebuie sã ne
întrebãm pentru câþi dintre oameni
aceastã învãþãturã se traduce în acte
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concrete, în acþiuni pe care le împlinesc
pe parcursul vieþii lor. Cãci e cale lungã
de la vorbã la faptã, de la enunþarea unor
principii la punerea lor în practicã.
În al doilea rând, trebuie sã meditãm
la alegerile noastre: alegem sã trecem
pe lângã aproapele nostru fãrã sã îl
observãm, or îl vedem, dar îl ignorãm,
sau alegem sã îl ajutãm, sã îi vorbim, chiar
dacã acesta presupune sã ne
compromitem? Alegem sã facem din
problemele lui problemele noastre, cãci
asta înseamnã a fi un bun samarinean?
În al treilea rând, nu putem sã nu
gândim la faptul cã aceastã parabolã nu
face decât sã redea în mod simbolic însãºi
istoria Mântuitorului. Iisus Hristos nu a
ignorat umanitatea. N-a fost El cel care
a trecut pe lângã om alegând sã îl ajute,
sã îi vorbeascã, sã se compromitã la
maxim luând firea umanã, fãcând din
problemele umanitãþii propriile Sale
probleme?
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e un om în nevoie, ci un caz care atrage
atenþia asupra reformelor economice ºi
sociale. Tot astfel, un om bolnav nu este
un om care suferã, ci este un caz clinic,
care declanºeazã o mare de hârtii
schimbate între asigurãrile medicale ºi
instituþiile spitaliceºti. Un vagabond nu
mai este un tânãr debusolat ºi nici victima
egoismului unor pãrinþi, ci este un caz
care cade sub incidenþa legii tribunalului
pentru tineri.
Tendinþa nestãpânitã de a generaliza,
de a clasifica, de a aºeza în statistici ne
împiedicã sã vedem în Omul de lângã noi
pe aproapele, pe care-l privim distraºi,
detaºaþi, la durerea cãruia suspinãm
instinctiv, simþind doar o vagã milã,
aºteptând ca serviciile sociale sã îl
gãseascã, precum preotul din parabolã,
care, fãrã îndoialã, se grãbea, poate
pentru a face o înmormântare sau era
într-o zi de slujbã.

Persoana care suferã
nu este doar un caz social

Întrajutorarea este
o chestiune interpersonalã,
nu doar instituþionalã

Asupra celei de a patra chestiuni
vom stãrui ceva mai mult. S-ar pãrea cã
viaþa modernã nu mai este la fel de
sensibilizatã de destinul personal al
fiecãrui om, aºa cum era societatea din
vremea lui Hristos. Astãzi nu se mai
poate întâlni un rãnit pe marginea
drumului, care sã ne atragã atenþia.
Astãzi, un accident nu e decât un
accident, din cele atât de multe care se
întâmplã pe drumurile noastre an de an,
zi de zi. În mod aproape mecanic, suntem
preocupaþi mai mult de cum funcþioneazã
serviciile de ajutorare ºi procedurile de
platã ale asigurãrilor de orice tip. Cu alte
cuvinte, chestiunea privind condiþia
persoanei umane se îneacã în marea
problemelor sociale, administrative ºi
juridice, ce trebuie sã funcþioneze perfect.
De exemplu, un cerºetor este acum
un om fãrã un loc de muncã, care este
ameninþat de o viaþã în mizerie, atât el,
cât ºi familia sa. Aºadar, un cerºetor nu

Cu toate acestea, omul rãmâne
mereu, în faþa lui Hristos, o personalitate
complexã, completã ºi vie, constituind o
lume în sine, care face obiectul atenþiei
ºi bunãvoinþei lui Dumnezeu. Astfel se
descoperã Hristos Însuºi ca fiind primul
bun samarinean: El este mereu aproape
de oricare om pe care-l întâlneºte, încât
are pentru fiecare cuvântul sau gestul de
care are nevoie.
S-a tot reproºat Bisericii cã nu este
implicatã în problemele sociale, politice,
economice ºi internaþionale. Dar, în
ultimele decenii, suntem martorii unor mari
schimbãri care au loc în Bisericã. ªi asta
este minunat! Cu toate acestea nu este
de ajuns, cãci nimeni nu poate fi
considerat un autentic discipol al lui
Hristos dacã nu Îi urmeazã exemplul ºi
în fiecare întâlnire personalã cu aproapele
nu se preocupã sau nu sare în
ajutorul celui aflat în nevoi, fiind
el însuºi, în mod personal,
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sensibil la suferinþã ºi devenind
cu adevãrat aproapele iubitor de
care celãlalt are nevoie. Cel care suferã
în trupul sãu, în inima sau în sufletul sãu,
are nevoie nu atât de cuvinte ºi predici
distante ºi impersonale, cât de sprijin
direct de la o fiinþã apropiatã, de care se
simte înþeles ºi iubit. Pe scurt, creºtinul
este dator sã îºi ofere iubirea sa
aproapelui.
Rãspunsul lui Hristos la frãmântarea
tânãrului bogat care dorea sã
moºteneascã Împãrãþia Cerurilor este
adresat ºi nouã. Întrebarea bogatului este
ºi întrebarea noastrã, a celor de astãzi,
care dorim sã aflãm cine este cu adevãrat
aproapele nostru, ca sã învãþãm sã îl iubim
ºi prin el sã putem rãmâne în iubirea lui
Dumnezeu.

iubeºti pe companionul tãu ca pe tine
însuþi.”
Aºadar, cine este acest companion?
În concepþia evreilor de atunci acesta era
cel pe care îl întâlneºti zi de zi, cel care
trãieºte în comunitatea ta, concetãþeanul,
compatriotul, confratele. Aºadar, mai
curând vecinul, cel de aproape, de aici
„aproapele”, opusul celui de departe.
Dar, dacã ar fi aºa, porunca nu ar fi
foarte greu de dus la împlinire. Însã Iisus
a dorit altceva. Prin rãspunsul pe care îl
dã învãþãtorului, care încearcã sã afle
pânã unde merge datoria, Iisus aduce
ceva nou: „Dragul meu prieten,
dragostea nu are limite. Datoria ta
trebuie sã meargã pânã la capãt. Orice
om ai întâlni, oriunde ºi oricine ar fi, tu
trebuie sã te faci aproapele lui.”

bunurile noastre, ci ºi inima noastrã. Pe
mãsurã ce inima noastrã se deschide, cel
aflat în suferinþã nu este el însuºi
aproapele, ci noi devenim aproapele sãu.
Iar aceastã transformare profundã este
o realã metanoia, cãci înseamnã cã nu
trebuie sã caut în altã parte, pentru cã
inima mea este cea care trebuie sã se
schimbe.
ªtim sã dãruim din bunurile
materiale altora, ºi asta este oarecum
uºor, dar inima rãmâne cel mai adesea
închisã, într-o anume mãsurã insensibilã.

Scopul omului – viaþa
veºnicã

Cu aproapele ne hrãnim
din Pâinea-Hristos

Întrebarea mereu valabilã este: „ce
sã fac ca sã moºtenesc viaþa de veci?”
(Luca 10, 25) ªi pentru cã în fiecare zi
uitãm cã pentru asta trãim, cã acesta
trebuie sã fie scopul nostru – viaþa
veºnicã –, ar trebui ca în fiecare zi sã
recitim parabola Bunului samarinean. ªi
asta nu ca sã înþelegem ceea ce s-a înþeles
de mult, anume cã trebuie sã ne iubim
aproapele, ci pentru a ºti cum sã îl aflãm
pe aproapele nostru. Cum ºtiu cine are
nevoie de mine, cum îmi dau seama ºi
cum mã pot pune în slujba lui? De unde
ºtiu unde se aflã ºi unde nu, cine este ºi
cine nu? Întrebarea „învãþãtorului de
lege”, profesorului de moralã este
legitimã: „cine este aproapele meu?”. În
epoca lui Iisus exista o dezbatere în
societate cu privire la limitele milosteniei.
Mai întâi trebuie sã înþelegem cu
exactitate sensul frazei care apare în
Biblie: „Sã iubeºti (...) pe aproapele tãu
ca pe tine însuþi.” Ne putem întreba ce
înseamnã cu exactitate „aproapele”,
cãci cu siguranþã în vremea lui Iisus
nu avea acelaºi sens ca cel pe care
noi îl dãm astãzi. De altfel, în aramaicã,
limba pe care o vorbea Iisus, nici nu
exista acest termen „aproapele”. Era
un termen mai apropiat de camarad,
tovarãº, companion, însoþitor: „Sã

Aceasta este o idee strãlucitã, care
vine sã aducã luminã în fiecare zi a vieþii
noastre, de 2000 de ani. Cuvântul de
ordine al fiecãrei zile trebuie sã fie
„Iubeºte-þi aproapele fãrã limitã, fãrã
excepþie, fãrã discriminare, fãrã
separare.” În Hristos, termenul „strãin”
trebuie sã-ºi piardã sensul. Trebuie ca cel
de departe sã devinã aproapele nostru,
sã îºi câºtige cetãþenia în Împãrãþia lui
Dumnezeu, care este aceeaºi pentru toþi
oamenii. Acesta este idealul vieþuirii
creºtine.
Cuvântul însuºi, companion,
provine din latinescul com+panis, care
desemneazã pe cel cu care împarþi
pâinea la masã. Aceasta este invitaþia
pe care o face Hristos tuturor
oamenilor: sã mãnânce toþi din aceeaºi
pâine, care este însuºi trupul
Mântuitorului. Cãci „Cel ce mãnâncã
trupul Meu ºi bea sângele Meu rãmâne
întru Mine ºi Eu întru el.” (Ioan 6, 56),
iar „Cine mãnâncã din pâinea aceasta
viu va fi în veci” (Ioan, 6, 51).
Prin aceastã parabolã, Iisus
încearcã sã ne spunã de fapt cã trebuie
sã ieºim din starea noastrã de confort,
din obiºnuinþa noastrã, pentru a putea
descoperi suferinþa acolo unde se aflã
ea. Apoi cã trebuie sã împãrþim nu doar
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Sã ne deschidem inima
spre toþi cei ce suferã
Dacã, din contrã, învãþ ca eu sã
devin aproapele celui care suferã, al celui
care este singur, acesta va deveni felul
meu de a trãi ºi îmi voi dori sã devin
aproapele celui ce are nevoie de ajutor
aºa cum Dumnezeu, deºi îndepãrtat de
noi prin pãcat, a coborât la noi, devenind
El Însuºi aproapele nostru.
Sã încercãm sã reþinem aceastã
lecþie din Evanghelii ºi sã devenim
apropiaþi de toþi cei care suferã ºi care
ne cer ajutorul în orice timp ºi-n orice
loc, în aceastã mare comunitate umanã
din lumea întreagã, indiferent cã ei sunt
ortodocºi sau nu, cãci, pânã la urmã,
sângele vãrsat pe nedrept, sângele care
suferã este sângele lui Hristos.
Sã învãþãm sã auzim toate aceste
voci, toate aceste plânsete, toate aceste
rugi fierbinþi, care se înalþã la El ºi înmoaie
inima Domnului. Sã învãþãm sã îi
recunoaºtem pe toþi cei care sunt supuºi
la chinuri în numele lui Hristos.
Suntem cu toþii chemaþi sã
devenim slujitori ai Domnului, ai lui
Hristos, sã devenim ceilalþi ai Lui,
apropiaþii Lui. Suntem cu toþii
chemaþi sã ne smerim voinþa în faþa
lui Hristos, care e mai puternicã decât
a noastrã. Cãci voinþa Domnului este
cea care ne leagã, dar ºi cea care ne
dãruieºte libertatea. Când devenim
robii Domnului, aºa cum auzim când
suntem chemaþi la Sfânta
Împãrtãºanie, abia atunci suntem cu
adevãrat liberi, iar aceasta este
raþiunea noastrã de a fi.
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Cea mai însemnatã proorocie a
Sfântului Ioan în legãturã cu lucrarea
Mântuitorului în lume a fost despre Sfânta
Tainã a Botezului (Mt 3,11; Lc 3,16).
Tocmai aceasta l-a aruncat în nedumerire
pe Sfântul Ioan când L-a vãzut pe Iisus
venind cãtre el, ca sa Se boteze în Iordan,
întâmpinându-L cu cuvintele: „Eu am
trebuinþã sã fiu botezat de Tine ºi Tu vii
la mine!”. Taina este substituirea rolurilor,
pe care o explicã Însuºi Mântuitorul prin
cuvintele: „Lasã acum, cãci aºa se
cuvine nouã, sã plinim toatã dreptatea!”
Aceasta înseamnã cã, la Iordan, Iisus
S-a botezat în numele omului, cum spune
cântarea: „Ca un om ai venit la râu...”
Dacã la Betleem Se îmbrãcase în trupul
omului, la Iordan a luat haina pãcãtoºeniei
acestuia pe care avea sã o poarte pe

cãrãrile lumii, sã se lase batjocorit, sã
pãtimeascã pentru ea, sã o þintuiascã pe
înaltul Crucii, s-o spele ºi s-o înnoiascã.
E darul cel mare al Bobotezei pentru care
azi mulþumim lui Dumnezeu cu cântarea:

,,Slavã lui Dumnezeu, Celui ce S-a
arãtat ºi pe pãmânt S-a vãzut ºi a
luminat lumea!”

în el mai mult decât taina neamului
nostru. Care ºtie sã cânte la ferestre ºi
la uºi, frumos ºi binecuvântat, taina
Întrupãrii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. De pe data de 21 noiembrie,
de la Intrarea Maicii Domnului în
Templu, de când în bisericã noi cântãm:
„Hristos Se naºte, slãviþi-L! Hristos din
Ceruri, întâmpinaþi-L!”, începem sã
cântãm cu toþii taina colindului în toate
bisericile noastre ºi mama începe sã-ºi
înveþe pruncii sã colinde, cum e bine ºi
frumos în acest Praznic sfânt ºi
luminos, când sãrbãtorim Naºterea lui
Hristos, Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu.
Toatã învãþãtura Bisericii noastre
Ortodoxe se gãseºte în colind. Colindul
sfânt ºi bun este propovãduit de fiecare
copil, de orice persoanã care-L cunoaºte
pe Dumnezeu. Frumos spunea într-una
din predicile sale pãrintele patriarh cã nu
poate copilul sã-L predice pe Dumnezeu
ºi sã-L laude fãrã de preot. Preotul este
prezent pe uliþele satului asemeni unui
colindãtor, predicându-L pe Iisus Hristos
cu icoana ºi primind copiii cu colinda. El

devine reazemul colindului în Biserica
noastrã, în satele ºi pe uliþele satului
nostru, cel care umblã din loc în loc, în
oraºe sau în sate ºi-L predicã pe Hristos,
Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu.
Colindul sfânt ºi bun este acela pe
care mama ne învaþã sã-l rostim din
copilãrie. Ne învaþã cã noi trãim ºi locuim
în þara lui Dumnezeu, iar þara lui
Dumnezeu este locul nostru de naºtere,
al românilor. Nu vom uita niciodatã ceea
ce am învãþat ºi învãþãm în timpurile pe
care Dumnezeu ni le dã. Dar taina cea
mai mare a noastrã este cã noi suntem
plini de mãrturisirea sfântã a credinþei
noastre creºtin-ortodoxe.
Sã ne aºeze Dumnezeu în suflete
colindul sfânt ºi bun, nãdãjduind cã va
avea loc în sufletele noastre glasul cel
tainic al iubirii de Hristos ºi de Bisericã
în timpurile acestea atât de încercate.
Tot ceea ce este frumos ºi binecuvântat
de Dumnezeu ºtim ºi credem cã va
rãmâne ºi va dãinui în inima poporului
nostru românesc, care trãieºte în þara
lui Dumnezeu.

(urmare din p. 1)

lui Dumnezeu. Noi locuim în þara lui
Dumnezeu ºi colindãm dupã regulile
acesteia. Sfânt ºi bun este colindul
pentru cã Bun este Dumnezeu pe Care
Îl propovãduieºte, colind pe care l-a avut
ºi îl are în sufletul lui acest popor
român. Merge din loc în loc, face ºi
lucreazã multe, dar el fiinþeazã în locul
acesta, pentru cã a înþeles cum sã dea
glas doinei lui Dumnezeu, ºi aceasta
este taina colindului.
Cât de minunat ºtie poporul român
sã colinde! Numai poporul român are
aceastã doinã neasemuit de frumoasã
de a merge din casã în casã, din loc în
loc, ca sã vesteascã pe Hristos. De
Naºterea Lui, noi ne gãtim frumos sã
mergem sã-L lãudãm pe Hristos Cel
mititel, Cel din faºã, sã-L prezentãm
lumii ºi sã spunem tuturor cã noi suntem
aceia care-L iubim pe Hristos, Fiul ºi
Cuvântul lui Dumnezeu.
Câte cuvinte, câte metafore ºi câte
taine se ascund în cuvântul acesta sfânt
ºi tainic al „colindului românesc” ce are
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tãrii omului de Dumnezeu (Romani 6,
13) ºi moarte veºnicã, adicã
despãrþirea pentru totdeauna a omului
de Dumnezeu, ca urmare a
necredinþei ºi nepocãinþei. Ne
propunem, în continuare, sã dezvoltãm
subiectul legat de moartea
duhovniceascã (moralã).
Sfânta Scripturã ne spune
cã, la un moment dat, un cãrturar
s-a apropiat de Hristos, cerându-I
voie sã vinã dupã El. Rãspunsul
a fost unul de respingere: ,,Vulpile
au vizuini ºi pãsãrile cerului
cuiburi, dar Fiul Omului nu are
unde sã-ªi plece capul.” (Matei
8, 21) Altãdatã, unul dintre
apostolii apropiaþi Domnului Îi
cere sã meargã pentru a-ºi
îngropa tatãl, mort de curând.
Rãspunsul primit este surprinzãtor
ºi profund: ,,Tu vino dupã Mine ºi
lasã-i pe cei morþi sã-ºi îngroape
morþii.” (Matei 8, 21) Cine sunt
cei morþi, ce-ºi îngroapã morþii? Dupã
Teofilact al Bulgariei, acel cãrturar, în
calitate de bun cunoscãtor al Legii,
socotea cã Iisus adunã bani ºi de
aceea ar fi fost bine sã facã ºi el la
fel. Hristos, însã, doreºte sã-i îndrepte
cugetul, spunându-i cã urmãritorii Lui
nu adunã bani ºi nu fac case, însã
cuvintele se dovedesc a fi de prisos.
De aceea, îi spune ucenicului ce-ºi
pierduse tatãl ,,Lasã morþii, adicã pe
cei necredincioºi, ,,sã-ºi îngroape
morþii lor.”1
Prin urmare, putem vorbi despre
douã morþi ºi despre douã învieri,
moartea trupului ºi a sufletului, prin
sãvârºirea pãcatului ºi învierea celor
douã componente ale fiinþei umane.
Distincþia o face tot Mântuitorul: ,,Nu
vã temeþi de cei ce ucid trupul, iar
sufletul nu pot sã-l ucidã; temeþi-vã
mai curând de acela care poate ºi
sufletul ºi trupul sã le piardã în
gheenã.” (Matei 10, 28). Partea
sufleteascã a omului este mai
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importanþã decât cea vãzutã, deoarece
supravieþuirea sufletului acordã o
ºansã învierii trupului. Aºadar, moartea
sufletului este dezastruoasã, grãbind
pierderea definitivã ºi a trupului, ce
aºteaptã Învierea de obºte.
În acest sens, cel mai cunoscut caz
de moarte ºi înviere duhovniceascã, din

Pilda Fiului Risipitor
Biblie, îl reprezintã cel al fiului risipitor
(Luca 15, 11-32), despre care tatãl sãu
spune cã ,,mort a fost ºi a înviat,
pierdut a fost ºi s-a aflat.” Este vorba
de acea pãrãsire a casei pãrinteºti ºi
despãrþire de Dumnezeu-Tatãl. Textul
lucanic anunþã perioada Postului Mare,
timp liturgic de restaurare a chipului lui
Dumnezeu ºi întoarcere prin Hristos la
demnitatea cea dintâi.2 Plecând de
lângã tatãl iubitor, fiul cel mic ajunge în
urma unei amare experienþe sã fie ucis
de pãcat, într-un pustiu spiritual.
Salvarea vine din adâncul sãu, unde
libertatea este pusã din nou la încercare,
iar întoarcerea acasã (învierea)
înseamnã refacere. Lumea în care
trãim este plinã de fii risipitori, iar între
aceºtia ne numãrãm ºi noi. Pãrãsind
credinþa ºi neînþelegând pe deplin
libertatea în Hristos, dar întorcându-ne
cu pãrere de rãu, în chip tainic ºi
invizibil devenim alþii, mai bogaþi spiritual
decât eram înainte de experienþa
tragicã a pãcatului.
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Amãrãciunea morþii spirituale o
întâlnim exprimatã în nenumãrate
lamentaþii profetice actuale, venite fie
din mediul teologic, fie din cel profan.3
Care ar putea fi principalele cauze ce
duc inevitabil la moartea sufletului sau
moartea duhovniceascã? Mai întâi,
neputinþa omului de a se privi pe sine
ca persoanã aflatã în dialog cu
Dumnezeu ºi aproapele. El nu
vrea sã mai ºtie cã de fapt
Creatorul l-a fãcut de la început,
înrudit cu Sine prin chip (suflet
viu).4 Pe lângã viaþa biologicã, a
primit astfel ºi acea aspiraþie
cãtre verticalã, numitã generic
viaþã spiritualã. Luând în calcul
doar bucuriile orizontale, golite de
sens duhovnicesc, societatea în
care trãim devine pentru membrii
ei doar o sumã de individualitãþi
interacþionând între ele, pentru a-ºi
asigura traiul, siguranþa ºi rareori
un pic de fericire.5
O consecinþã fireascã a
întreruperii dialogului interpersonal
este afiºarea la vedere a unei ostilitãþi
faþã de bisericã, chiar a unei duºmãnii,
sub pretextul unei aºa-zise oprimãri
din partea acesteia. Scenariul este cu
precãdere unul anticlerical. Asistãm,
în cazul de faþã, la o perpetuare a
propagandei comuniste atee, care a
încurajat aceastã urã, ascunzând cu
bunã-ºtiinþã contribuþia Bisericii la
formarea limbii, pãstrarea unitãþii ºi
câºtigarea libertãþii poporului român.
Lupta împotriva Bisericii nu poate
însemna decât sãrãcirea fiinþei tale
lãuntrice, cãci fãrã Bisericã, Familie,
Limbã sau Neam nu poþi exista. De
aceea, Sf. Ioan Gurã de Aur ne spune:
„De câþi potrivnici nu a fost rãzboitã
Biserica? Dacã lupþi contra unui om,
ori biruieºti, ori vei fi rãpus, însã dacã
lupþi împotriva Bisericii, nu e cu putinþã
sã învingi, cãci Dumnezeu este
totdeauna cel mai tare, dupã cuvintele
Mântuitorului, «Cerul ºi
pãmântul vor trece, dar
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cuvintele Mele nu vor trece!»
(Matei 24, 35). Ea este mai
mãreaþã decât cerul, care a fost fãcut
de dragul omului, cãci cerul este
pentru om, nu omul pentru cer.” 6
Deznodãmântul nu poate fi decât unul
singur, înstrãinarea completã faþã de
ethosul naþional ºi remuºcãrile care
pot apãrea mai târziu dar fãrã putinþã
de vindecare.
Referindu-ne la tineri, viitorul
Bisericii noastre, asistãm din pãcate
la colapsul cultural în care se aflã din
cauza unei educaþii precare ºi
superficiale. Istoria omului aratã însã
cã experienþa culturalã prin educaþie
transfigureazã biologicul, consolidând
rangul acestuia de fiinþã superioarã.7
Antropologia biblicã ne spune despre
„chip” cã este dat (Facere 1, 27).
„Asemãnarea” însã, este acea lucrare
continuã (ostenealã), acea tragere în
sus pentru ieºirea din haina materiei.
Aceastã þintã spiritualã o urmãreºte
dintotdeauna ºi educaþia - omul sã lase
în urmã pornirile sale naturale
(primitive) ºi sã tindã permanent spre
o cizelare a comportamentului sãu.
Cum stau lucrurile în practicã? Anexe
ale telefoanelor inteligente, mulþi dintre
adolescenþi nu se mai aflã în nici o
relaþie cu trecutul Bisericii ºi al
Neamului, ce acoperã milenii de
existenþã. Toate acestea sunt
,„învechite” ºi considerate erori.
Asistãm astfel la o rupere de
rãdãcinile culturale proprii, pentru un
aºa-zis militantism social ce ar urmãri
progresul prin raþiune. De aici, criza
spiritualã a familiei, manifestatã prin
divorþuri, avorturi, rãcirea relaþiei cu
pãrinþii ºi nu în cele din urmã conflictul
dintre generaþii.
Remediul bolii sufleteºti este uºor
de întrezãrit, însã necesitã ostenealã
ºi pricepere duhovniceascã.
Dintotdeauna, izvorul nesecat al tãriei
sufletului a fost rugãciunea care-l
fortificã pe om în faþa atâtor ispite ale
lumii contemporane, lucru des întâlnit
în viaþa unor oameni îmbunãtãþiþi, care
mai târziu au fost cinstiþi ca sfinþi. Iatã
doar un exemplu: citim despre Ioan
Gurã de Aur cã îºi ducea viaþa în

rugãciune ºi prin aceasta a dat tuturor
un îndemn puternic de a umbla pe
calea virtuþii.8 Oamenii de astãzi au
nevoie de modele care sã cucereascã
mai curând prin tãria exemplului, decât
prin cea a cuvântului, iar acestea
trebuie cãutate chiar dacã de multe
ori nu ne întâmpinã personalitãþi cu o
moralã ºi conduitã îndoielnice. În lipsa
acestora, de folos ne pot fi sfinþii
Bisericii care-i depãºesc pe toþi ,,sfinþii
de astãzi”, ce apar deseori pe sticla
ecranelor de televizor. Pentru aceasta
ar fi însã nevoie de o lecturã susþinutã
ºi selectivã ce ne poate hrãni constant
sufletele secãtuite de limbaj suburban
ºi ipocrizie. Am amintit doar câteva
remedii: cãutarea unor modele de
vieþuire creºtinã, „exersarea”
rugãciunii ca dialog cu Dumnezeu ºi
lecturarea Pãrinþilor Bisericii. Acestea
ºi multe altele ne vor ajuta sã omorâm
propria moarte spiritualã, sã înfrângem
acel demon al egoismului cãruia tot
noi îi cãdem pradã, zi de zi.
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Duhul este o structurã durã.
Pentru a înþelege, închipuiþi-vã turnul
Eiffel ca o structurã durã, dar invizibilã.
Unii cunosc sau „vãd” structura ºi
urcã pe scãri, coboarã cu liftul ºi te miri
cum de nu cad, tu, care nu vezi
structura. Aceºtia sunt oamenii duhului
respectiv.
Alþii simt structura sau mãreþia ei,
doresc sã facã parte din ea, dar nu au
o viziune de ansamblu asupra ei ºi pot
cãdea foarte uºor.
Sunt ºi oameni care nu intuiesc
structura. Se lovesc de ea, nu ºtiu ce
este, ºi, ca urmare, nu au dorinþa de a
urca ºi de a admira lumea de la
înãlþimea duhului.
Ultima categorie sunt cei care
cunosc structura. Au fost oamenii
structurii, ei sau strãmoºii lor, o îngrijeau
ºi, mai mult, o extindeau. Cu timpul,
însã, ºi-au construit o structurã paralelã,
folosind elemente din prima structurã,
cu pretenþia cã structura lor este cea
originalã.
Aceste „legi” se pot aplica oricãrui
duh.
În cele ce urmeazã voi face un
studiu de caz în privinþa unui duh special
pe care sper sã-l identificaþi singuri.
Din prima categorie, a celor care
cunosc duhul, face parte Sfântul Ioan
Botezãtorul. Cu mult înainte ca Iisus sã
facã vreo minune, sã predice sau sã fie
prezentat de Dumnezeu Tatãl, Sfântul
Ioan Botezãtorul spune: „Cel ce vine
dupã mine este mai puternic decât mine;
Lui nu sunt vrednic sã-I duc
încãlþãmintea; Acesta vã va boteza cu
Duh Sfânt ºi cu foc” (Matei 3, 11). Cei
prezenþi la Iordan nu au înþeles, pe
moment, aceste cuvinte. Le înþelegem
foarte bine noi, cei de astãzi, care vedem
acele întâmplãri integrate în istoria
minunatã a mântuirii neamului omenesc.
Sfântul Ioan Botezãtorul era omul
duhului. L-a vãzut pe Hristos ca fiind
Mesia cu mult înainte de a fi prezentat
de „glasul” din ceruri, I-a prevestit
venirea, I-a prezentat mãreþia.
Din cea de-a doua
categorie de oameni fac parte,
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între alþii, Iuda ºi dregãtorul
bogat. Iuda îºi dã seama cã
Hristos este un personaj important.
Ajunge pânã la treapta de Apostol, vede
minuni, ascultã cuvintele dumnezeieºti
ale Mântuitorului, însã nu vede toatã
structura ºi nici rãbdare nu are sã o
înþeleagã. Dregãtorul bogat Îl numeºte
pe Hristos „Bunule
Învãþãtor”, doreºte sã facã
parte din aceastã structurã – „Ce sã fac ca sã
moºtenesc viaþa de veci?”
–, dar când este invitat –
„Vino de urmeazã Mie” –
nu rezistã, cu toate cã
avea o oarecare experienþã: „Toate acestea
(poruncile n.n.) le-am pãzit
din tinereþile mele”.
Din categoria oamenilor care nu intuiesc
structura ºi se lovesc de
ea, fac parte mulþi oameni,
în situaþia duhului studiat,
deºi toþi oamenii, de la
creaþie, au instrumentele
necesare sã identifice ºi
sã se afilieze acestui duh.
Tâlharul din stânga
Mântuitorului, soldaþii
romani, Pilat ºi alþii sunt
un bun exemplu pentru
aceastã categorie. Unii
dialogheazã cu Mesia,
Omul esenþial al structurii,
dar rãmân în afara ei.
Tâlharul din stânga, „unul
dintre fãcãtorii de rele
rãstigniþi, Îl hulea zicând: Nu eºti Tu
Hristosul? Mântuieºte-Te pe Tine Însuþi
ºi pe noi” (Luca 23, 39). Soldaþii romani
sunt înfricoºaþi de semnele apãrute la
rãstignire (întunecarea soarelui,
cutremurarea pãmântului, despicarea
pietrelor), mãrturisesc împreunã cu
sutaºul: „Cu adevãrat, Fiul lui Dumnezeu
a fost Acesta” (Matei 27, 54) ºi, cu toate
acestea, se opresc la acest stadiu.
Pilat, guvernatorul roman, aflã despre
Hristos cã este Împãrat, cã împãrãþia
Sa nu este din lumea aceasta, poartã
ºi un dialog filozofic despre adevãr cu
El, apoi Îl dã spre rãstignire ca pe orice
tâlhar.
Din ultima categorie fac parte
arhiereii, fariseii, cãrturarii ºi bãtrânii
poporului evreu. Erau oamenii structurii,
pãstrãtorii profeþiilor mesianice,
profesioniºtii care trebuiau sã-L identifice
pe Mesia, la timpul venirii Sale. Profeþii
lor, înaintaºii lor, au extins structura
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adãugând noi profeþii despre timpul
venirii Sale, locul venirii ºi pãtimirile
Sale (Isaia cap. 53). Din interese
meschine, au scos în evidenþã legi
mãrunte, neglijând pe cele importante
ºi astfel au creat o structurã diferitã,
alta decât cea adevãratã: „Vai vouã,
cãrturarilor ºi fariseilor fãþarnici! – le

ºi nu ºi-a deschis gura Sa; ca un miel
spre junghiere S-a adus ºi ca o oaie
fãrã de glas înaintea celor ce o tund,
aºa nu ªi-a deschis gura Sa”. Din acest
motiv, arhiereii Îl întâlnesc pe Mesia fãrã
a-L recunoaºte („ªi arhiereul I-a zis: Te
jur pe Dumnezeul cel viu, sã ne spui
nouã de eºti Tu Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu” – Matei 26,
63), iar Hristos, Mesia, Se
întâlneºte cu structura lor
fãrã a o recunoaºte ca fiind
a Sa („ªi au scuipat în
obrazul Lui, bãtându-L cu
pumnii, iar unii Îi dãdeau
palme, zicând: Prooroceºte-ne, Hristoase, cine
este cel ce Te-a lovit” –
Matei 26, 67-68). Dacã nu-L
dãdeau arhiereii spre
rãstignire, nimeni altcineva
nu avea interes sã-L
rãstigneascã. Era fãrã de
pãcat. Evreii aºteptau un
Mesia biruitor, aºa cum Îl
prezintã profetul Isaia la
cap. 9. Ei nu voiau un
Mesia lovit, chinuit,
suferind, cum citeau la
Isaia la cap. 53 (Evreii din
ziua de astãzi, din secolul
XXI, au eliminat total
capitolul 53 din Biblia lor,
Tanakh, textul Vechiului
Testament).
Aici se vede duritatea
duhului care doreºte
mântuirea
neamului
omenesc: a eliminat
99,9% din personalul care-l slujea
(corpul arhiereilor, cu excepþia câtorva
– Gamaliel, Nicodim, Iosif din
Arimateea, ºi aproape întreg poporul
evreu, cu excepþia celor care au
întemeiat prima comunitate creºtinã la
Ierusalim). În locul preoþilor care trebuia
sã se închine la ieslea din Betleem,
duhul a adus magi din þãri strãine;
arhiereii din Sinedriu au fost înlocuiþi
cu cei 12 Apostoli, iar poporul evreu
cu toþi pãgânii botezaþi în numele
Sfintei Treimi.
Vedem acum, în timpul întrupãrii
Mântuitorului, existenþa unei structuri
false de aºteptare a lui Mesia, cu
elemente din structura cea adevãratã
(profeþiile vechi-testamentare), susþinutã
de oameni care ar fi trebuit sã slujeascã
structura cea adevãratã (arhiereii ºi
cãrturarii), luptãtoare tocmai împotriva
structurii adevãrate (ucide ultimul profet,
pe Sf. Ioan Botezãtorul, ºi pe… Mesia).

spune Mântuitorul – Cã daþi zeciuialã
din izmã, din mãrar ºi din chimen, dar
aþi lãsat pãrþile mai grele ale Legii:
judecata, mila ºi credinþa; pe acestea
trebuia sã le faceþi ºi pe acelea sã nu
le lãsaþi. Cãlãuze oarbe care strecuraþi
þânþarul ºi înghiþiþi cãmila!” (Matei 23,
23-24). Aºteptarea lui Mesia era foarte
vie în mijlocul poporului evreu. ªtiau
unde are sã Se nascã (cf. Matei cap.
2), ºtiau cã va fi „Dumnezeu tare,
biruitor, Domn al pãcii, Pãrinte al
veacului ce va sã fie. ªi mare va fi
stãpânirea Lui ºi pacea Lui nu va avea
hotar. Va împãrãþi pe tronul ºi peste
împãrãþia lui David, ca s-o întãreascã
ºi s-o întemeieze prin judecatã ºi prin
dreptate, de acum ºi pânã-n veac”
(Isaia 9, 5-6), dar au uitat profeþia
aceluiaºi Isaia (cap. 53) care spune cã
Mesia va fi dispreþuit, cunoscãtor al
suferinþei ºi zdrobit pentru fãrãdelegile
noastre: „Chinuit a fost, dar S-a supus
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Practica rugãciunii este tot atât de
întinsã ca ºi istoria omenirii. Majoritatea
Sfinþilor Pãrinþi au interpretat ca fiind o
autenticã rugãciune însãºi convorbirea
omului cu Dumnezeu în rai. Însuºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a rugat
ºi i-a învãþat pe Sfinþii Apostoli sã se roage.
Apoi, dacã luãm în consideraþie faptul cã
Mântuitorul a spus cã omul nu se poate
izbãvi de stãpânirea celui rãu decât prin
post ºi rugãciune, înþelegem importanþa
deosebitã pe care Biserica primarã a
acordat-o rugãciunii ºi pregãtirii
duhovniceºti, întru sãvârºirea acesteia.
Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe cei
care au primit Cuvântul Evangheliei sã se
roage necontenit, adicã viaþa creºtinului
sã devinã o neîncetatã rugãciune. Fãrã
îndoialã, dupã expresia Pãrintelui Ion Bria,
viaþa multor creºtini era o adevãratã
Liturghie dupã Liturghie, întrucât nu se
rugau numai în cadrul comuniunilor
ecleziale, ci ºi în casele lor, care deveneau
astfel, dupã spusa Sfântului Ioan Gurã de
Aur, „ecclesiae domesticae”.
Însã unii dintre creºtini au arãtat zel
înmulþit în a se ruga neîncetat,
consacrându-ºi întreaga viaþã rugãciunii
ºi împlinirii sfaturilor evanghelice, adicã
s-au lepãdat de grijile acestei lumi pentru
a se îmbrãca în veºmântul smereniei. Aºa
s-au nãscut primele comunitãþi monahale
care au cultivat rugãciunea neîncetatã ºi
asceza duhovniceascã, pentru a se
învrednici de vederea lui Dumnezeu.
Mântuitorul a spus cã cei curaþi cu inima
vor vedea pe Dumnezeu. De aici, un prim
scop al rugãciunii a fost curãþirea de patimi
sau nepãtimirea. Odatã realizat acest
prim pas, i-a urmat al doilea, împodobirea
cu frumuseþea virtuþilor. Adeseori,
Pãrintele arhimandrit Cleopa Ilie de la
Mãnãstirea Sihãstria, Neamþ spunea cã
rugãciunea este maica virtuþilor, pentru cã,
prin ea, dobândind harul lucrãtor al lui
Hristos, ne facem împlinitorii voii Sale care
este sfinþirea noastrã. Numai pe aceastã
scarã a virtuþilor, pe care ne-a încredinþat-o
Sfântul Ioan Scãrarul, ne desãvârºim
spiritual, urcând spre Dumnezeu. Pãrinþii
nevoitori ai pustiei, de-a lungul veacurilor,
au trãit aceastã realitate a urcuºului
duhovnicesc ce duce pe om la vederea
lui Dumnezeu. Iatã de ce, atunci când
vorbim de vederea lui Dumnezeu, nu
putem sã o despãrþim de rugãciunea

minþii, treapta cea mai înaltã a rugãciunii.
Aceastã cunoaºtere a lui Dumnezeu,
aºadar, nu este una raþionalã ºi nici o
închipuire a minþii noastre. De aceea, ea
nu þine de puterile naturale ale raþiunii ºi
nici de capacitatea imaginaþiei.
Aº vrea sã subliniez un fapt
specific trãirii monahale din þinutul
Neamþului. Pãrintele profesor Ioan Ivan,
cel care a închinat mulþi ani studiului
vieþii mãnãstireºti din „Tebaida
Moldovei”, a subliniat în numeroasele
sale studii, ca ºi în monografia
Mãnãstirii Neamþ, cã sihaºtrii din acest
þinut nu s-au izolat de lume, ci au
coborât spre nevoile oamenilor simpli
care veneau la aceste altare de credinþã
pentru a lua putere duhovniceascã ºi
astfel sã treacã peste greutãþile de tot
felul ce s-au ivit în Moldova, aceastã
rãspântie a tuturor rãutãþilor. Astfel,
sihaºtrii de pe Ceahlãu au coborât la
poalele muntelui, de la Agapia din deal,
la Agapia din vale, ca ºi din alte sihãstrii
care au fiinþat dintru începuturi în acest
þinut. Pãrintele Scarlat Porcescu
spunea cã sihaºtrii erau cei care au
continuat firul neîntrerupt de rugãciune,
dar au cultivat, în acelaºi timp, ºi
dragostea faþã de semenii lor, din
mijlocul cãrora s-au ridicat ºi ºi-au
consacrat viaþa rugãciunii. Am
considerat necesare aceste sublinieri
care ne înlesnesc înþelegerea
umanismului probat de cei care ºi-au
închinat viaþa rugãciunii, umanism pe
care îl promova ºi Sfântul Grigore
Palama atunci când spunea cã
rugãciunea minþii o pot practica nu
numai monahii ºi asceþii, ci ºi laicii, cu
preocupãrile lor oarecum strãine vieþii
de mãnãstire. Aceastã însoþire a
rugãciunii minþii cu grija faþã de
aproapele, sau faþã de comunitatea în
care te afli, monahalã sau parohialã, o
întâlnim ºi la Cuviosul Paisie de la
Neamþ. Ea antreneazã viaþa întregii
obºti mãnãstireºti, uneori a mai multor
mãnãstiri împreunã, între care are loc
un rodnic ºi bogat schimb de experienþã
duhovniceascã, adicã o împreunãîmpãrtãºire din bucuriile duhovniceºti
ale rugãciunii.
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule
al lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine
pãcãtosul!”
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Sfântul Grigorie Sinaitul, porunceºte
sã avem toatã stãruinþa în rugãciunea
minþii. Deasemenea ºi Sfântul Simeon
al Tesalonicului porunceºte ºi sfãtuieºte
ºi pe arhierei, ºi pe preoþi, ºi pe monahi,
ºi pe mireni ca în toatã vremea ºi în tot
ceasul sã rosteascã aceastã sfântã
rugãciune, ca ºi cum ar respira prin ea,
cãci nu este armã mai tare nici pe
pãmânt, nici în aer, ca numele lui Iisus
Hristos. De pildã, Sfântul Patriarh Fotie,
care a fost ridicat pe scaunul
patriarhicesc dintre senatori, nefiind
monah, chiar în înaltul sãu post a învãþat
rugãciunea minþii ºi a sporit într-însa pânã
într-atâta, încât, dupã spusele Sfântului
Simeon al Tesalonicului, faþa lui strãlucea
prin harul Sfântului Duh, ca a unui alt
Moise. Cu cât sfânta rugãciune a minþii
este însufleþitã de împlinirea poruncilor
dumnezeieºti ºi alungã dracii ºi patimile,
cu atâta, dimpotrivã, cel ce neglijeazã
poruncile ºi nu poartã grijã de rugãciunea
minþii, este târât de patimi.
Sã ne ajute Bunul Dumnezeu sã
atingem ºi acest sfânt ideal, de unire a
minþii cu inima, care este de fapt unirea
noastrã cu Dumnezeu. Bucuriile
duhovniceºti întrec orice bucurii
pãmânteºti. Dragostea de Dumnezeu,
a sfintei Sale porunci, este cu adevãrat
mare, cu greu de tãlmãcit în cuvinte,
omeneºti! Pânã atunci, însã, sã rostim
cu smerenie, cu stãruinþã ºi cu
dragoste, cu timp ºi fãrã timp, cu
încredere în Dumnezeu ºi cu dor,
aceastã sfântã rugãciune: Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul! Amin.

Preot Daniel PINTILIE
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Printre marii comandanþi ºi
distinsele personalitãþi militare ale
Armatei Române care ºi-au legat pentru
veºnicie propriul destin de interesele
fundamentale ale þãrii se numãrã ºi
generalul de corp de armatã Nicolae
Dãscãlescu.
Veteran a trei rãzboaie, a luptat cu
devotament, în calitate de comandant de
baterie de artilerie, în al Doilea Rãzboi
Balcanic din anul 1913, comandant de
baterie ºi divizion de artilerie în Primul
Rãzboi Mondial, comandant de divizie de
infanterie, de corp de armatã ºi
comandant al Armatei IV Române în cel
De-al Doilea Rãzboi Mondial, când, grav
rãnit, a refuzat cu îndãrãtnicie sã fie
evacuat ºi îngrijit medical la unul din
spitalele medicale aflate în iarna anului
1945 pe teritoriul Slovaciei.
Din cei 85 de ani pe care i-a trãit, a
dedicat armatei noastre, dezvoltãrii
structurii ei organizatorice, educãrii ºi
instruirii militarilor aproape 39 de ani
(1.09, 1906-29.06.1945).
Distins cu cele mai înalte ordine ºi
decoraþii de rãzboi, generalul Nicolae
Dãscãlescu a fost unul dintre primii
cavaleri ai Ordinului „Mihai Viteazul” în
cel De-al Doilea Rãzboi Mondial ºi unul
dintre generalii români care s-a bucurat
de o deosebitã stimã ºi admiraþie din
partea soldaþilor, subofiþerilor ºi ofiþerilor
alãturi de care a îndurat zilele grele ale
celor douã mari conflagraþii mondiale ºi
a trãit marile satisfacþii ale victoriilor
obþinute. Bun comandant ºi desãvârºit
stat-majorist, generalul Nicolae
Dãscãlescu a fost dotat cu un deosebit
spirit de organizare, cu o înaltã capacitate
de prevedere, cu o desãvârºitã intuiþie ºi
cu un simþ al grijii faþã de subalterni cum
rar putea fi întâlnit în acele vremuri.
Pentru meritele sale deosebite, mulþi
comandanþi militari ai vremii, istorici ºi
analiºti militari, autori ai unor lucrãri de
specialitate, i-au dedicat pagini
nemuritoare, numele sãu fiind aºezat în
galeria marilor personalitãþi pe care le-a

avut Armata Românã. La rândul lor,
artiºtii plastici i-au cizelat chipul în
impunãtoare opere de artã care vor
dãinui peste timpuri, aºa cum sunt: bustul
de la Piatra Neamþ dãltuit în piatrã de
colonelul sculptor Marius Butunoiu ºi
bustul de la Cluj Napoca.
Ca slujitori ai condeiului ºi ca ostaºi
credincioºi ai Armatei Române,
considerãm cã oricât de mult s-a scris
despre impresionanta activitate a
generalului Nicolae Dãscãlescu în timp
de pace sau de rãzboi, tot se mai gãsesc
cuvinte frumoase de spus pentru a
reliefa trãsãturile morale ºi de caracter,
pregãtirea generalã ºi militarã a unei mari
personalitãþi, a unui mare comandant de
oºti, a unui om de o mare bunãtate
sufleteascã.
Nicolae Dãscãlescu a vãzut lumina
zilei în satul Cãciuleºti, judeþul Neamþ, la
16 iunie 1884, fiind unul dintre cei nouã
copii ai lui Ioniþã ºi ai Ecaterinei
Dãscãlescu, doi oameni gospodari ºi

Monumentul de la
Piatra Neamþ

Monumentul de la
Cluj Napoca

truditori ai ogoarelor pe care le
moºteniserã de la foºtii plãieºi ºi arcaºi
din oastea lui ªtefan cel Mare. În pofida
timpului scurt de la naºterea generalului,
în arhivã s-a pãstrat actul de naºtere pe
care îl consemnãm ºi noi pentru
posteritate.
„Subsemnatul am fost lipsit
complet de avere – arãta generalul
Nicolae Dãscãlescu în primãvara anului
1956 – pãrinþii mei þãrani muncitori au
avut trei hectare de pãmânt ºi nouã
copii. Am studiat preparând pe alþi
copii cu un leu ºi cincizeci de bani pe
lunã, respectiv 5 centimi pe zi. Am
realizat prin prepararea în opt ani o
economie de opt sute de lei,
sumã pe care am depus-o ca
taxã de cal la ºcoala de ofiþeri
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de artilerie, în 1906”. Învãþat
de mic sã preþuiascã banii ºi
sã munceascã din greu pentru
obþinerea acestora, generalul Nicolae
Dãscãlescu a trãit anii copilãriei în casa
pãrinteascã din Cãciuleºti unde a urmat
ºi absolvit primele patru clase primare.
Liceul l-a urmat la Piatra Neamþ, iar

cu bani adunaþi din meditaþii ºi-a
îndreptat paºii cãtre porþile ªcolii
Militare de Ofiþeri de Artilerie ºi Geniu
din Bucureºti. Aici, timp de doi ani, de
la 1 septembrie 1906 la 1 iulie 1908, s-a
numãrat printre elevii cei mai silitori ºi
disciplinaþi. Pe bãncile claselor de
studiu, pe câmpul de instrucþie ºi în
poligonul de tragere de la Mihai Bravu,
ºi-a însuºit în condiþii foarte bune
prevederile regulamentelor de tragere
ºi topografie, ale regulamentelor de
ordine interioarã ºi tacticã, cursurile de
balisticã, de hipologie ºi îngrijire a cailor
de cãlãrie. La aplicaþiile tactice
executate a dovedit reale calitãþi
necesare unui ofiþer de artilerie,
remarcându-se prin uºurinþa orientãrii
topografice ºi calcularea elementelor
de tragere, prin promptitudinea
deschiderii focului ºi a comenzilor
regulamentare transmise la bateria de
tragere. La capãtul celor doi ani de
pregãtire, la 1 iulie 1908, prin Înaltul
Decret nr. 2057 semnat de Regele
Carol I, a fost avansat la gradul
sublocotenent de artilerie. Ucenicia ca
tânãr ofiþer instructor ºi comandant de
secþie a fãcut-o timp de un an la
Regimentul 8 Artilerie. Conform
reglementãrilor din acea vreme, dupã

411
un stagiu de un an pe funcþia de
comandant de pluton, ofiþerii îºi
continuau pregãtirea militarã în cadrul
ºcolilor speciale de aplicaþie. Astfel,
sublocotenentul Nicolae Dãscãlescu a
fost trimis în toamna anului 1909 sã
urmeze, timp de doi ani, ªcoala
Specialã de Aplicaþie de Artilerie ºi
Geniu din Bucureºti.
În toamna acelui an,
comandantul Regimentului 8 Artilerie,
fãcându-i propunerea de a urma
cursurile ªcolii de
Aplicaþie, scria în
foaia calificativã: „Se
distinge prin zelul
ce pune la instrucþie. Are multã
putere de muncã ºi
aptitudini bune de
instructor. Îngrijeºte
mult de oameni, cai ºi
material”. În vara anului 1910, dupã
terminarea primului an de studiu la
ªcoala de Aplicaþie, sublocotenentul
Nicolae Dãscãlescu era astfel notat:
„Bine sub raportul fizic mai ales cã
Nicolae Dãscãlescu va prinde mai
multã legãturã, potrivit cu talia sa
înaltã. În ceea ce priveºte
capacitatea, se deosebeºte mai ales
prin cunoºtinþa perfectã cu care s-a
prezentat la regiment, ca tânãr
sublocotenent, asupra regulamentelor, tehnicii tragerei ºi în
general asupra îndatoririlor unui
ofiþer de artilerie; face sub acest
raport onoare ªcolii Militare de
Artilerie ºi Geniu”. La terminarea
ºcolii, fiind printre cel mai bine cotaþi
absolvenþi, a fost înaintat la gradul de
locotenent, conform Înaltului Decret nr.
2377 din 1 octombrie 1911. Întors la
Regimentul 8 Artilerie, a luat parte la
tragerile de instrucþie ºi de rãzboi,
precum ºi la manevrele de toamnã din
zona Botoºani, iar aprecierile elogioase
fãcute de comandantul unitãþii nu au
întârziat sã aparã: „Foarte bine dotat,
cu o judecatã foarte bunã, ofiþerul
a terminat anul acesta ªcoala
Specialã de Artilerie ºi Geniu clasat
al treilea din 28 de elevi, fiind notat
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cã posedã în mod dezvoltat
cunoºtinþele necesare ofiþerului de
artilerie. Ofiþer foarte activ ºi cu
foarte multã putere de muncã, i se
poate încredinþa orice serviciu care
sã fie dus la bun sfârºit. Avansat
locotenent, pe 1 octombrie 1911,
cred cã urmând calea ce ºi-a trasat
va merita a avansa excepþional”. În
urma acestei notãri de serviciu,
locotenentul Nicolae Dãscãlescu a fost
promovat la 14 decembrie 1911 în
funcþia de comandant de baterie tunuri
de câmp, continuând sã obþinã aceleaºi
frumoase rezultate ºi în aceastã
calitate. În anul 1913, a participat cu
unitatea din care fãcea parte, la rãzboiul
balcanic. Despre modul cum s-a
comportat cu acest prilej ºi despre
virtuþile dovedite ca ofiþer instructor ºi
comandant de baterie de artilerie aflãm
de la comandantul Regimentului 8
Artilerie care, la 31 octombrie 1913,
scria: „Posedã aptitudini fizice
foarte bune. Este sãnãtos ºi
rezistent, a fãcut campania fãrã nici
o greutate. Are o înþelegere ºi o
judecatã foarte serioase, are foarte
mult spirit de ordine ºi metodã.
Instrucþia armei o posedã foarte
bine ºi se ocupã continuu ºi cu multã
aprindere pentru a-ºi dezvolta
modele de instrucþie. Cu numai 13
luni vechime în grad, se poate
prezice cã va merita a înainta
excepþional”. Pentru a fi avansat la
gradul de cãpitan la excepþional ºi a fi
decorat cu Ordinul „Coroana României
clasa a V-a” a fost propus în toamna
anului 1914. În primãvara anului 1916,
la 1 aprilie, Nicolae Dãscãlescu a fost
avansat la gradul de cãpitan, conform
Înaltului Decret nr. 1021, ºi mutat în
aceeaºi funcþie de comandant de
baterie tunuri la Regimentul IV
Artilerie cu care a participat la luptele
din timpul Primului Rãzboi Mondial în
zonele: Topliþa-Sovata, CiorogârlaOtopeni, pe Valea Slãnicului (Prahova)
ºi la Mãrãºeºti. Pentru modul cum a
comandat bateria ºi pentru
comportamentul curajos dovedit în
timpul luptelor a fost avansat la
excepþional la gradul de maior
la 1 septembrie 1917 (Înaltul
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Decret nr. 1331), iar la 28
noiembrie în acelaºi an a fost
promovat în funcþia de comandant al
Divizionului 1 Artilerie din Regimentul
IV Artilerie. Pentru aceleaºi merite a
fost distins cu ordinele „Coroana
României clasa a V-a cu spadã în
gradul de cavaler” ºi „Sfânta Ana, clasa
a III-a (rus)” precum ºi cu Medalia
Comemorativã 1916-1918 cu baretele
„Avântul Þãrii”, „Bucureºti”, „Târgu
Ocna”, „Oituz” ºi „Tisa”. Dupã
terminarea victorioasã a acþiunilor
militare de la porþile Moldovei, maiorul
Nicolae Dãscãlescu a continuat sã
comande cu aceleaºi frumoase
rezultate Divizionul 1 Tunuri din
Regimentul IV Artilerie, iar în foaia
calificativã din toamna anului 1918 a
fost propus spre avansare la
excepþional în gradul de locotenentcolonel ºi pentru a i se încredinþa
comanda unui regiment de artilerie. În
acest sens, comandantul Brigãzii VII
Artilerie consemna: „Ofiþer cu o
inteligenþã vie, având o culturã
militarã temeinicã la baza cãreia este
gândire serioasã, vedere clarã a
chestiunilor ºi metodã aplicativã
sistematicã. Meritã a i se da
comanda de regiment, fiind un ofiþer
eminent ºi a fi înaintat excepþional
la gradul de locotenent-colonel.” În
anul 1919, a luat parte la acþiunile
militare desfãºurate de trupele române
pe teritoriul Ungariei pentru nimicirea
grupãrilor de forþe bolºevice din armata
lui Bella Kun. Din aceastã perioadã
redãm câteva însemnãri fãcute la 31
octombrie 1919 de comandantul
regimentului de artilerie: „Cu ocazia
operaþiunilor ce regimentul le-a
fãcut în înaintare spre Tisa precum
ºi pe dreapta Tisei spre Budapesta
am constatat cã maiorul Dãscãlescu
posedã destul de bine cunoºtinþele
ºi aplicã judicios principiile
rãzboiului în miºcare.” La sfârºitul
anului 1919, comandantul Regimentului
IV Artilerie a fost mutat temporar, iar
maiorul Nicolae Dãscãlescu a avut
prilejul sã rãmânã la comanda
Regimentului ºi a dovedit frumoase
aptitudini de comandã. În acest sens,
comandantul titular al Regimentului
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menþiona: „Aceleaºi aprecieri
elogioase ce i-am dat în trecut ºi pe
care le meritã cu prisosinþã. Având
comanda Regimentului în cursul
lunilor octombrie ºi noiembrie 1919,
maiorul Dãscãlescu a arãtat cã
posedã toate calitãþile ºi însuºirile
unui prea bun comandant de
regiment în toate raporturile. Este
propus ºi susþinut de a fi înaintat la
gradul de locotenent-colonel în mod
excepþional, propunere pe care o
fac ºi de aceastã datã ca unul ce
îndeplineºte cu prisosinþã toate
însuºirile ce se cer. Dacã va fi
înaintat, îi propun sã i se încredinþez
ºi comanda unui regiment de
artilerie”.
În vederea pregãtirii de stat major,
maiorul Nicolae Dãscãlescu a urmat,
timp de doi ani (1921-1923), cursurile
ªcolii Superioare de Rãzboi din
Bucureºti. În timpul celui de-al doilea
an de studii a fost avansat la gradul de
locotenent-colonel la excepþional. Dupã
absolvirea ªcolii Superioare de Rãzboi,
a efectuat un stagiu la Regimentul 89
Infanterie de la 1 noiembrie 1923 pânã
la 31 octombrie 1924, apoi la Marele
Stat Major de la 1 noiembrie 1924 la 1
aprilie 1925. La 1 aprilie 1925 a fost
încadrat în funcþia de subºef de stat
major la Corpul V Armatã, iar la 9
noiembrie 1925, pe funcþia de ºef de stat
major la Comandamentul Trupelor
Aeronautice. La 1 octombrie 1929, a
fost avansat la gradul de colonel la
excepþional, conform Înaltului Decret
nr. 3289, iar la 1 noiembrie 1932, a fost
numit comandant al Regimentului I
Apãrare contra Aeronavelor. Dupã
câþiva ani de activitate în cadrul Forþelor
Aeriene Militare, a fost promovat în
funcþia de ºef al statului major al
Corpului III Armatã. Prin Înaltul Decret
nr. 2278 din 17.V. 1936, a fost investit
cu comanda Brigãzii XII Artilerie, iar
comandantul Corpului de Armatã arãta:
„Acest ofiþer superior de elitã, care
s-a distins în tot cursul carierei prin
însuºiri, capacitate ºi folos pentru
armatã din toate punctele de vedere,
îndeplineºte ºi condiþiile de vechime
cum ºi de stagiu ºi, ca atare, intrã în
prevederile pentru propunere pentru

înaintare în grad. Meritã a înainta
în corpul de generali de brigadã la
alegere. Posedând ºi vechimea
pentru a fi decorat cu ordinul
„Coroana României”, îl propun
fiindcã o meritã”. La 1 aprilie 1937, a
fost avansat la gradul de general de
brigadã ºi, în acelaºi an, la 1 octombrie,
a fost mutat la Ministerul Apãrãrii
Naþionale în funcþia de secretar general.
În conformitate cu Ordinul Marelui Stat
Major nr. 4859/1939, la 17 august 1939,
cu numai câteva zile înainte de
declanºarea celui De-al Doilea Rãzboi
Mondial prin invadarea Poloniei de
cãtre trupele Germaniei hitleriste,
generalul de brigadã Nicolae
Dãscãlescu a fost numit la comanda
Diviziei 25 Infanterie. Un an mai târziu,
la 8 iunie 1940, în conformitate cu Înaltul
Decret nr. 1928/40, a fost avansat la
gradul de general de divizie. La 2 iulie
1941, generalul de divizie Nicolae
Dãscãlescu a fost numit comandant al
Diviziei 21 Infanterie, mare unitate pe
care a condus-o în primele luni ale celui
De-al Doilea Rãzboi Mondial, pânã la 8
noiembrie 1941. La data luãrii comenzii,
Divizia 21 Infanterie avea în compunere
Regimentele 11 Infanterie „Siret”, din
Galaþi, 12 Dorobanþi „Dimitrie
Cantemir”, din Bârlad, 24 Dorobanþi, din
Tecuci ºi Regimentele 5 ºi 30 Artilerie,
efectivele acestei mari unitãþi ridicându-se
la 532 ofiþeri, 436 subofiþeri, 16.083
gradaþi ºi soldaþi, dispunând ca tehnicã
de luptã de 16.132 puºti, 425 puºti
mitralierã, 148 mitraliere, 91
aruncãtoare de mine, 76 tunuri de
distrugãtoare de câmp ºi antitanc, 41
autovehicule, 1456 cãruþe ºi 6486 cai de
tracþiune, cãlãrie ºi pentru transportul
materialului de artilerie. La aceastã
datã, unitãþile diviziei se gãseau pe malul
drept al râului Prut în zonele de
concentrare Gãneºti-Folteºti. Sub
comanda generalului Nicolae
Dãscãlescu, Regimentul 24 Dorobanþi
a trecut râul Prut în ziua de 6 iulie 1941,
iar în dimineaþa zilei de 8 iulie 1941, a
luat cu asalt poziþiile inamicului de pe
malul estic al râului.
(va urma în numãrul viitor)
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Vorbeam data trecutã despre
faptele de credinþã alor trei „oameni ai
lui Dumnezeu”: ale Pãrintelui
Pantelimon, de la Mãnãstirea Turnu,
Prahova, ale lui Moº Ilie basarabeanul
ºi ale Pãrintelui Arsenie Boca, ale cãror
destine s-au intersectat la un moment
dat, ba chiar s-au asemãnat, prin faptul
cã au suferit ororile detenþiei comuniste
pentru crezul lor.
Bineînþeles cã noi nu putem face
faptele lor de credinþã, de exemplu,
postul aspru de 33 de ani al Moºului
Ilie care mânca o datã în zi, seara ºi
atunci doar legume, fãrã ulei. Dar mãcar
putem face ºi noi niºte rugãciuni
insuflate lui de Duhul Sfânt pe care
acesta ni le-a lãsat la îndemânã...
POMELNIC PENTRU VII
Ne rugãm la mila Bunului
Dumnezeu, la Domnul nostru Iisus
Hristos, la patimile ºi durerile Lui,
la Sfânta Treime, la Familia Sfântã,
la Maica Domnului, la toþi sfinþii ºi
la îngeri, sã vinã în ajutorul nostru,
la durerile sufleteºti ºi trupeºti ºi sã
ne ierte, sã ne dezlege de toate
pãcatele, pe toþi, toatã suflarea - vii
ºi morþi - sã ne apere de toate
ispitele, de toate primejdiile, pentru
Biserica Lui cea Sfântã, pentru
pacea lumii întregi, sã ne apere
Bunul Dumnezeu de bomba
atomicã.
Ne rugãm pentru toþi bolnavii
aflaþi în suferinþã de mai mulþi ani,
cu dureri de cap, de nervi, de ochi,
anchilozaþi ºi pentru cei afectaþi de
toate bolile necunoscute, sã
primeascã de la Bunul Dumnezeu
ajutor.
Încã ne rugãm ca, prin puterea
Sfintei Cruci, toate duhurile
necurate care au intrat în oameni,
animale, porci ºi în toatã suflarea
vie ºi moartã, parte femeiascã ºi
bãrbãteascã, sã iasã, sã se
depãrteze pentru totdeauna, sã nu
aibã nici o putere asupra lor.
Ne rugãm la mila Bunului
Dumnezeu sã primeascã rugãciunile noastre, pentru patimile
Domnului nostru Iisus Hristos, pentru
durerile ºi rãnile Lui de pe Cruce,
pentru suferinþele Maicii Domnului,
pentru cuvintele Domnului arãtate
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în Sfânta Evanghelie, pentru
rugãciunile Sfinþilor Apostoli ºi
Sfinþilor Pãrinþi, cu puterea Sfintei
Cruci, sã izgoneascã toate duhurile
necurate din sufletele oamenilor vii ºi morþi - de când s-a unit sufletul
cu trupul, pentru Biserica Lui cea
Sfântã ºi pentru Împãrãþia lui
Dumnezeu.
ªi încã ne rugãm sã ne
dãruiascã iertare ºi dezlegare
tuturor – vii ºi morþi – celor care nu
au îndeplinit poruncile Bunului
Dumnezeu ºi ale Sfintei Biserici,
dupã cum aratã cãrþile sfinte, ca sã
aducem mulþumire pentru binele ºi
ajutorul ce ni L-a dat ºi toate
rugãciunile ce se vor face sã le
primeascã Bunul Dumnezeu, pentru
ajutorul nostru.
POMELNIC PENTRU VII ªI MORÞI
Ne rugãm la mila Bunului
Dumnezeu, la Domnul nostru Iisus
Hristos, la patimile ºi durerile Lui,
sã ia în primire toate Sfintele
Liturghii, Masluri, parastase, Daruri
Sfinte, fãcute pentru iertarea
pãcatelor viilor ºi morþilor ºi sã le
facã parte tuturor oamenilor, de la
cel dintâi, pânã la cel de pe urmã,
de câte 40 de Liturghii, Masluri,
parastase, Daruri Sfinte ºi de toate
rugãciunile necesare pentru
mântuirea sufleteascã ºi de intrarea
în Împãrãþia lui Dumnezeu.
POMELNIC PENTRU VII ªI MORÞI
Ne rugãm la Bunul Dumnezeu,
la Domnul nostru Iisus Hristos, la
patimile ºi durerile pe care Le-a
suferit, pentru mântuirea sufletelor
celor care au murit neiertaþi cu
pãrinþi, fraþi, surori, soþ ºi soþie ºi cu
oricine, ºi fãrã luminã.
Încã ne rugãm pentru toate
sufletele pierdute în diferite forme
ºi în tot timpul, sã fie eliberate de
la rãu, strânse ºi date sub ocrotirea
Maicii Domnului ºi a Mântuitorului
nostru, Iisus Hristos.
ªi încã ne rugãm pentru toate
sufletele care s-au dat la duhurile
cele rele de ei singuri ºi de
oricine, sã nu mai aibã nici o
putere sã le stãpâneascã.
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În cartea interviu realizatã de
jurnalista Daniela Georgescu ºi
intitulatã: „ Pãrintele Pantelimon de la
Turnu despre Pãrintele Arsenie Boca ºi
Misiunea României la Cea De-a Doua
Venire a Lui Iisus” (Ploieºti, 2016),
Pãrintele Pantelimon Munteanu de la
Mãnãstirea Turnu, Prahova, ucenicul
Pãrintelui Arsenie Boca, ne îndeamnã
sã citim zilnic aceste rugãciuni,
pentru cã ele acoperã întreaga
suflare.
Mai dã enunþul a încã douã
rugãciuni (Pomelnic pentru Sfântul
Maslu ºi Pomelnic pentru roada
pãmântului) la
care, apoi, la
nelãmuririle autoarei, vine cu câteva
explicaþii...
În continuare, întrebat ce trebuie
sã facem sã ne revenim ca popor ºi sã
ne întoarcem la credinþã ºi la educaþia
sãnãtoasã a bãtrânilor noºtri înþelepþi,
Pãrintele a rãspuns:
„Sã vã rugaþi. Sã postiþi (...). Nu
vã compromiteþi ºi nu daþi vina pe
alþii pentru nereuºitele voastre.
Degeaba vorbim, dacã poporul s-a
stricat! Îndreptarea nu se mai poate
face decât cu o pedeapsã de la
Dumnezeu! (...) Numai cã pedeapsa
n-o s-o poatã duce oricine! Aºa se
face cernerea! (...) Trebuie sã trãiþi
dupã voia lui Dumnezeu ºi atunci El
are grijã sã vã salveze din toate.
Necazurile trebuie luate ca atare, fãrã
supãrare, cã ºtie Dumnezeu de ce vi
le dã! Multe sunt pentru pãcate,
altele sunt încercãri.(...) Tot timpul
trebuie sã dãm dovadã cã suntem
creºtini ºi români. Iar creºtinul nu
cârteºte, face voia lui Dumnezeu.”
(pag. 104-105)
Pãrintele Pantelimon atrãgea
atenþia cã se apropie Judecata ºi „vai
de cei ce ºi-au cheltuit viaþa aici în
petrecere, pentru cã fãrã ale lui
Dumnezeu ºi-au pierdut ºi viaþa de
dincolo. Au de toate, dar de fapt nu
au! O bucurie trecãtoare ºi atât! Viaþa
în desfãtare nu construieºte
mântuirea!(...) Faceþi acum cele
necesare pentru mântuire, cãci la
Judecatã nu mai puteþi face nimic!
Conºtiinþa voastrã va þipa ºi
vã va condamna pentru
faptele voastre. Vedeþi-vã de
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suflet ºi bucuraþi-vã!” stare apãsãtoare a sufletului. Pentru din iubire, sã te mântuieºti.
(pag.123) cãci, spunea a evita acest lucru, Pãrintele ne
Tot gândul tãu sã fie cã aici pe
Pãrintele, bucuria sufletului sfãtuieºte sã nu punem tristeþe peste pãmânt eºti trecãtoare, eºti ca la
este sã facã voia lui Dumnezeu.
durere; sã nu amestecãm durerea e x a m e n , o î n v ã þ a
Pãrintele
În copilãrie, mama Pãrintelui cu tristeþea cãci diavolul asta face: Pantelimon pe realizatoarea cãrþii.
Pantelimon le citea fiilor sãi dintr-o „Când vede cã eºti în suferinþã, vine Dupã ce pleci de aici, sufletul tãu
carte scrisã de cãlugãrii de la ºi te ispiteºte cu tristeþe, ºi dacã-i va merge spre ceea ce tu ai ales.
Muntele Athos intitulatã „Sfârºitul dai voie tristeþii sã ajungã în inima Dacã alegi tristeþea, dacã nu te
omului”, în care se spunea cã ta, atunci ajungi la depresie, la lupþi cu ea, sufletul tãu va fi stãpânit
„oamenii de ºtiinþã vor inventa o cutie deznãdejde. ªi Maica Domnului a de ea ºi dus, apoi, dupã moarte, pe
care aratã toate fãrãdelegile. Cutia suferit durere, sabie a trecut prin inima acea treaptã a tristeþii iadului.
aceea pe care o vedeau sfinþii prin dar sa atunci când a fost rãstignit Iisus,
ªi cu fiecare patimã e la fel.
de la Dumnezeu era televizorul! dar nu s-a întristat. A zis: „Facã-se Ai grijã de sufletul tãu! Primeºte
cu bucurie totul, cu bucuria cã
Vezi, ºtiau ce vremuri vor veni ºi ce voia Ta, Doamne!”
nenorociri va produce aceastã cutie!
Poþi sã suferi cât vrei, dar nu te Dumnezeu te iubeºte ºi te cãleºte
Spuneau cã stricã mintea oamenilor. întrista! Acceptã situaþia aºa cum e, ºi cu nãdejdea, cu convingerea
Nimeni nu-ºi putea imagina ce ar fi pentru cã Dumnezeu îþi dã greutãþi fermã, cã tot El te va scoate din
aceastã încercare. El nu
putut sã însemne acea cutie.
ne lasã niciodatã, noi Îl
ªi mai spuneau cãlugãrii cã
lãsãm! Îi întoarcem spavor veni necazuri, chinuri
tele!” (pag.140)
peste oameni, cã nu va mai fi
Pãrintele Pantelimon ne
respect, copiii nu vor mai
Afundându-ne-n mãri dupã perle, prin alge,
mai atrage atenþia cã
asculta, pãrinþii vor înnebuni
sub valuri albite de zbucium
tristeþea desfigureazã
ºi se va ajunge la haos pe
sufletul. Aºa lucreazã
Pãmânt. Cãrþile acelea
ascundea în suflet o mare de oameni.
diavolul, care este întotpovesteau despre cele ce se
Anotimpurile horesc timpul drept
deauna insistent. Prin
întâmplã acum: cã oamenii se
ce suie în noi
urmare, noi trebuie sã
vor înrãi ºi vor fi însemnaþi cu
ºi cu vrãji de neîntors
luptãm, sã-l biruim.
pecetea lui Anticrist.(...)
ne-albesc pãrul la tâmple.
Când încãlcãm voia lui
Acum se împlinesc acele
Trãim cãutând.
Dumnezeu,
diavolul se
vremuri vãzute de cãlugãri cu
Osteniþi revenim printre vânturi
bucurã,
iar
când
ne luptãm,
o sutã, douã de ani în urmã.
cu vârfu-ndoit în catarge neliniºtite;
se
ruºineazã.
Iar prin cipuire, ne vor controla
roza corãbierului împarte ispite
Sã începem lupta
ca pe vite. Scopul lui
spre asfinþit ºi soare-rãsare
imediat ce apare gândul
Anticrist, de fapt, este
spre polii de alb.
cel rãu, pentru cã altfel
animalizarea
noastrã,
Lipite de faþa uitatã-ntre gânduri
gândul intrã repede în
asemãnarea cu el. Numai cã,
palmele-au miros de verde vâscos
inimã.
prin refuzul cipurilor ºi al
din perdele de alge
La fel ºi cu tristeþea,
cardurilor, Dumnezeu ne
strãpunse pânã-n adâncul ce leagãnã scoica
dupã ce ai lãsat gândul
fereºte de înregimentarea
cu stropul de perlã.
tristeþii sã intre în inima ta,
care ni se pregãteºte. Trebuie
E verdele jertfã
tristeþea te conduce, ea e
sã rezistãm pânã la capãt ºi,
prelins ca-ntr-un rit
stãpâna ta ºi te poate duce
acolo unde nu vom putea
peste zilnica trudã a scormonitorului
la ce e cel mai rãu, la
noi, va putea Dumnezeu.
de antracit,
luarea vieþii.
Totul este sã nu cãdem din
peste braþul drept, ridicat sã rãstoarne
De aceea, luptã-te din
credinþã! (...) Pentru cã e
gãleata cu soare,
rãsputeri
sã primeºti
foarte important ca lumea sã
peste palma cu cerul de linii
încercãrile ºi greutãþile ca
ºtie cã, fãrã credinþã, nimic
pe un dar de la Dumnezeu,
nu se va putea face în faþa
pãstrând ca tipar
iar când primeºti daruri te
furiei de nedescris a lui
urma bombatã a frunþii copilului
bucuri... Dumnezeu ºtie de
Anticrist.” Dar prin citirea
ºi legea frumosului în cuta cu var.
ce avem noi nevoie ca sã ne
Psaltirii ºi prin rugãciune
Lipind ca-ntr-o rugã, palmele-mi par
mântuim!
Pãrintele spune cã ne putem
inimã despicatã-ancestral
salva. (pag. 159-161)
sã pot cuprinde prin ele în suflet
Deci, sã ne bucurãm
Fãrã rugãciune nu merge,
o mare de oameni.
totdeauna
întru Domnul ºi
e de pãrere Pãrintele PantePrin braþe, inima-ntreagã ce le întinde,
sã-I
mulþumim
mereu... ºi
limon. Pentru a ne îndrepta ºi a
pulseazã cu marea de oameni
pentru
cele
bune
ºi pentru
umbla dupã poruncile lui
egal.
cele mai neplãcute ºi mai
Dumnezeu, trebuie sã ne rugãm
grele pentru noi...
Lui sã ne dea putere. Fãrã Iisus
Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare –
nu putem nimic.
Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 34
Aºadar, Slavã lui
Datoritã încercãrilor grele
-Dumnezeu pentru toate!
ale vieþii, se poate ajunge la o

Trãim cãutând
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„Începeþi, fecioare, ºi cântaþi
cântãri, în mâini þinând fãclii, ºi prãznuiþi
cu noi, lãudând intrarea celei curate ºi
de Dumnezeu Nãscãtoare, care acum
merge în Templul Domnului cu
strãlucire.” (Slujba Utreniei, Cântarea
a 4-a, Canonul al doilea, din Mineiul pe
Noiembrie, ziua 21).
Într-o atmosferã deosebitã de
sãrbãtoare, în ziua de prãznuire a
Intrãrii Maicii Domnului în Bisericã, din
mila lui Dumnezeu, cu bunãvoinþa
Maicii Domnului ºi cu înalta
binecuvântare a Înaltpreasfinþitului
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, dupã aproape ºase decenii,
mai precis, 57 de ani ºi 6 luni, Mãicuþa
Domnului cu a sa Sfântã Icoanã se
întoarce acasã în „mãnãstirea ei de
metanie”, adicã Mãgura Ocnei, pe
care a fost nevoitã sã o pãrãseascã, în
mod silit, ca urmare a aplicãrii
decretului 410/1959, conform Ordinului
Sfintei Episcopii a Romanului ºi Huºilor
Nr. 520, din 15 mai 1964, privind
repartizarea obiectelor de cult de la
Biserica fostului Schit „Mãgura
Ocnei”.
Despre aceastã Sfântã Icoanã
fãcãtoare de minuni s-a vorbit foarte
puþin, deºi o perioadã îndelungatã de
timp ea a fost mult cãutatã ºi veneratã
de credincioºi din toatã þara care
veneau, se rugau ºi primeau ajutorul
dorit, fiecare dupã a sa trebuinþã, dupã
care plecau mângâiaþi ºi vindecaþi la
casele lor.
Cu privire la minunile sãvârºite la
aceastã Sfântã Icoanã, avem câteva
mãrturii ale unor foºti vieþuitori din
mãnãstire, dintre care amintim pe
Pãrintele Ghimnazie Ignat, tuns în
monahism în anul 1923, ulterior stareþ
al Schitului Mãgura Ocnei, care
aminteºte de „Icoana Fãcãtoare de
minuni a Maicii Domnului de la acest
schit care a vindecat pe mulþi bolnavi
veniþi de departe,” (Iordache, Gh.,

Icoane târgocnene. Icoane ºi
priveliºti, oameni ºi fapte din trecutul
Târgului Ocnei, Editura Noastrã,
1940, p. 16). De asemenea, despre sora
sa mai mare, Maria, spune cã „avea o
umflãturã la abdomen mare cât palma
ei, pentru care a cheltuit în zadar foarte
mulþi bani cu doctorii, care nu au putut
sã
o
vindece”
(https:/
www.sfaturiortodoxe.ro Colciu, Pr.
Dionisie Ignat), dupã care s-a sãvârºit
Taina Sfântului Maslu de trei ori, i-a
trimis fãinã ºi ulei sfinþit ºi s-a tãmãduit.
De asemenea, Pãrintele Dionisie
Ignat (fratele Pãrintelui Ghimnazie), ºi
el fost vieþuitor al acestui Schit, ajuns
unul dintre cei mai mari pãrinþi ºi
îndrumãtori din Athos (+ 11.04.2004),
vorbeºte foarte frumos despre multe
minuni sãvârºite de Maica Domnului
în aceastã mânãstire, cuvinte care din
nefericire au rãmas doar sub formã de
înregistrãri audio, ºi nu scrise. Martore
ale minunilor petrecute în aceastã
Sfântã Mânãstire au fost ºi Stavrofora
Anatolia Dodiþã, (+ 22.08.2015),
Stareþã înainte de desfiinþarea
mânãstirii, ºi Monahia Ecaterina
Iordache, (+11.02.2016), care
povestesc urmãtoarele:
„Era la ceasul vecerniei ºi cele
40 de cãlugãriþe de la Mânãstirea
Mãgura Ocnei erau adunate, toate,
în bisericã. Murmurul rugãciunilor
se împletea cu mireasma tãmâiei ºi
cu glasul maicii din stranã, care
cânta subþire, cu glas stins, un
psalm. Taina sfântã a clipei era
sporitã de aurul înserãrii care
pãtrundea prin ferestre, aprinzând
culorile icoanelor împãrãteºti.
Atunci s-a auzit un sunet înfundat ºi
puternic, ca o respiraþie omeneascã
întreruptã de plâns. Un oftat dureros,
reverberat pânã sub cupola
bisericii. Încremenite, maicile ºi-au
oprit rugãciunea ºi au privit spre
altar. Nu încãpea îndoialã. Sunetul
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pornise de acolo, dintre icoane.
Auziserã bine, iar fiorul care le
strãbãtuse pe toate arãta cã fusese
adevãrat. În bisericã, se petrecuse
o minune. Din locul ei, aflat în
stânga catapetesmei, icoana Maicii
Domnului suspinase cu glas
omenesc. Copleºite ºi înspãimântate
de semnul care li se arãtase, cele 40
de maici s-au aruncat, plângând, la
pãmânt. Trei zile s-au tras clopotele
încontinuu. Vestea minunii a fãcut
înconjurul þinutului, credincioºii din
Târgu Ocna veneau sã sãrute
pãmântul mânãstirii, în timp ce
bolnavii fãrã leac soseau cu moartea
în trup ºi plecau însãnãtoºiþi.”
(Suspinul Maicii Domnului, în
Formula AS, nr. 717, 2006, p. 18).
Iatã cât de relevante ºi elocvente
sunt mãrturiile celor care au vãzut cum
Maica Domnului la Mãnãstirea
Mãgura a suspinat, a plâns ºi a tãmãduit
bolnavii care nu mai aveau nici o
speranþa de viaþã. Sã nu uitãm însã cã
cele mai mari minuni pe care le-a
sãvârºit Ocrotitoarea noastrã a tuturor
în acest loc au fost în timpul celor douã
Rãzboaie Mondiale, atunci când
biserica era bombardatã din toate
pãrþile, obuzele ºuierau pe lângã ziduri
ºi cãdeau de-a stânga ºi de-a dreapta
lor, iar Mãicuþa Sfântã în vãzduh, cu
cinstitul ei Acoperãmânt, acoperea ºi
apãra Mãnãstirea pentru a nu fi lovitã
sau dãrâmatã de duºmanii neamului
nostru. ªi, într-adevãr, nu a fost nici
mãcar atinsã.
Ceea ce nu au putut face obuzele
duºmanilor, au reuºit sã facã însã
oamenii cu târnacoapele, în februarie
1964, când, fãrã milã ºi motiv, au
dãrâmat biserica de pe vârful Mãgurii.
Odatã cu demolarea bisericii, cu
inimile zdrobite de durere ºi cu ºiruri
de lacrimi ce curgeau din ochi,
maicile sunt nevoite sã ia
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drumul pribegiei, fiecare acolo ºtie! Cert este faptul cã Dumnezeu a
unde Sfântul Înger le cãlãuzeºte ascultat rugãmintea ei ºi a rânduit o zi,
paºii.
anume 3 martie 1990, când porþile
Rãmasã singurã, cu inima sfâºiatã mãnãstirii s-au redeschis de cãtre
de suferinþã, precum pe muntele vrednicul de pomenire Arhim. Epifanie
Mãslinilor dupã Înãlþarea Domnului la Bulancea, clopotele au început din nou
Cer, Mãicuþa Sfântã cu icoana sa sã batã, mãicuþele sã se adune ºi lumea
coboarã lin Muntele Mãgura, dar sã urce iarãºi muntele la mãnãstire

neîndurându-se de locul acesta minunat,
nu se depãrteazã mult de el, ci se
sãlãºluieºte în Capela Cimitirului
„Eternitatea”, din Târgu Ocna. De
atunci, din mijlocul oraºului, Maica
Domnului nu a încetat nici o clipã sã
priveascã cu jale vârful muntelui
Mãgura, în speranþa cã va mai auzi
cândva dangãtul clopotelor de acolo ºi
vocile suave ale celor ce cu drag vor
mai îmbrãca haina monahalã. În acelaºi
timp, nu a pregetat nici un moment sã
ºteargã toatã lacrima de pe faþa
fiecãrei mame îndurerate, sã mângâie
ºi sã creascã pe tot copilul orfan al
oraºului, sã aline durerea ºi suferinþa
oricãrui bolnav, sã le dea putere ºi
rãbdare celor întemniþaþi pentru Fiul ei
în Penitenciarul din Târgu Ocna, sã se
roage pentru cei ce îºi dorm somnul de
veci în cimitirul „Eternitatea” ºi, nu în
ultimul rând, sã ocroteascã ºi sã
acopere cu cinstitul ei Acoperãmânt
toatã Valea Trotuºului, chiar dacã
tãvãlugul comunismului ºi praful
nepãsãrii au luptat continuu sã-i
striveascã valoarea ei inestimabilã.
Cât a suspinat ºi câte lacrimi a
vãrsat Mãicuþa Domnului, numai ea

pentru rugãciune. Icoana plinã de Har
a Maicii Domnului a poposit în Biserica
Cimitirului „Eternitatea” din 15 mai
1964 pânã în data de 25 martie
(Praznicul Bunei Vestiri) 2018, când, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Arhiepiscop Ioachim, a fost mutatã în
biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil”, din oraº, de cãtre un om cu
suflet mare, pãrintele paroh SorinMihail Postelnicu, care acum a binevoit
sã o aducã într-o scurtã vizitã ºi acasã,
la Mãgura.
În urma obþinerii înaltei binecuvântãri
din partea Înaltpreasfinþitului Ioachim, cu
acordul Pãrintelui Ioan Bârgãoanu,
protopop al Protoieriei Oneºti, ºi cu
încuviinþarea Preacuvioasei Maicii Stareþe
Filofteea Ciocan, s-a stabilit ca acest
eveniment important sã aibã loc în data de
21 noiembrie 2021.
Astfel, Maica Fiului ºi Mireasa
Sfântului Duh, Porumbiþa cea aleasã ºi
preaînfrumuseþatã îºi pregãteºte aripile
poleite cu aur pentru a zbura pe
Muntele Mãgura, dar, fiind cu dragoste
rugatã de cãtre cei doi pãrinþi, Pãrintele
Protopop ºi Pãrintele Paroh, smeritã ca
întotdeauna, acceptã sã fie purtatã de
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braþele lor omeneºti, Ea care a purtat
pe braþe pe Dumnezeu Omul.
Duminicã, 21 noiembrie, ora
15.04., în ziua de prãznuire a Intrãrii
Maicii Domnului în Bisericã, Mãicuþa
Domnului porneºte la drum, din biserica
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” din
Târgu Ocna, însoþitã de un numãr mare
de credincioºi, cãtre Mãnãstirea
Mãgura.
Grãbitã fiind, pentru a ajunge cât
mai repede sã revadã locul natal ºi sã
facã cunoºtinþã cu „surioarele mai
mici”, este de acord sã urce muntele
cu maºina, pe drumul acum asfaltat, de
nerecunoscut faþã de cel pe care a
coborât în urmã cu aproape 60 de ani.
Urcând, priveºte în stânga ºi în
dreapta ºi o cuprinde jalea când vede
pãdurea cu copacii îmbãtrâniþi, rupþi,
doborâþi la pãmânt, putreziþi…
Ora 15.25. Maºina care o aduce
pe Mãicuþa Domnului se apropie de
mãnãstire, ajunge în parcare. Clopotele
încep sã batã parcã mai puternic ca
oricând. TIMPUL A ÎNCREMENIT!!!
Respiraþia pãrinþilor ºi a maicilor, care
acum alcãtuiesc obºtea Mãnãstirii
Mãgura, pentru câteva clipe s-a oprit
în aºteptarea întâmpinãrii Împãrãtesei
Cerului ºi a Pãmântului. Emoþii
puternice, lacrimi de bucurie, stãri
lãuntrice ce nu se pot descrie. Cuvintele
sunt de prisos… ªi iatã, coboarã
REGINA!!!
Purtatã pe braþe de preoþi, este
întâmpinatã de Preacuvioasa Maicã
Stareþa Filofteea, care i se închinã cu
evlavie, o sãrutã ºi o invitã în incintã.
Toaca conduce convoiul, dangãtul
clopotelor rãsunã peste munþi, frunza
codrilor amorþitã de toamna târzie
recapãtã puteri. Totul prinde viaþã.
În trecere pe sub clopotniþã,
Mãicuþa mângâie cu privirea blândã pe
toate celelalte maici din sobor care îi
urmeazã cu fãclii aprinse, cântându-i
troparul praznicului.
Odatã intratã în incintã, observã pe
partea stângã, pe deluºor, o cãsuþã
veche, frumos vãruitã ºi vopsitã, care
îi atrage atenþia… Da, o recunoaºte
dupã structura ºi arhitectura ei. Este
casa în care stãtea Maica
Stareþã Natalia ºi nepoata ei,
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Maica Anatolia, înainte de
decret. Este singura clãdire
care atestã faptul cã aici a existat o
veche vatrã monahalã. În rest, totul este
nou construit, frumos, îngrijit, dupã
timpurile de azi. Urcã scãrile bisericii,
ca ºi acum 2000 de ani, pãºeºte sfioasã
în ea ºi o umple de Duh Sfânt, precum
scrie în Paremiile de la Vecernie.
Biserica spaþioasã, luminoasã, cu

Maicile copleºite de frumuseþea ºi
strãlucirea chipului dumnezeiesc al
Mãicuþei ºi Fiului ei, murmurau între ele:
„Oare nu vrea Mãicuþa sã mai rãmânã
la noi? Ce bine ar fi dacã ar mai
sta!.”Acum inimile celor din întreaga
obºte bãteau într-un singur ritm, parcã
mai unite ca oricând, aveau o singurã
dorinþã…, de a fi mai mult alãturi de
Maica Domnului. Deºi se vorbea în

picturã deosebitã executatã în tehnica
frescã, stil neobizantin, cu strane
superbe, împodobitã ca o mireasã plinã
de cãldura dragostei, o aºteaptã pe
Mãicuþã ºi îi oferã un loc special
amenajat, pe un postament frumos
împodobit cu un aranjament floral.
Maicile încep sã se închine pe
rând. Atentã la fiecare, le mângâie cu
privirea blândã ºi le ascultã doleanþa,
aºteptând sã revadã un chip pe care
sã-l
recunoascã. Din nefericire, nici
„
una dintre cele cu care Ea a convieþuit
nu mai este pe acest tãrâm, toate au
plecat la iubitul Ei Fiu.
Între timp, Preacucernicul Pãrinte
Protoiereu adreseazã cuvinte de
mulþumire celor prezenþi la eveniment,
apoi Pãrintele Paroh Sorin rosteºte un
frumos cuvânt referitor la Sfânta
Icoanã, dupã care începe slujba
Vecerniei. Sunt intonate imnuri de laudã
în cinstea Maicii Domnului, iar
credincioºii ºi pelerinii se închinã.
Timpul se scurge uimitor de repede, iar
plecarea Sfintei Icoane urma sã aibã
loc imediat dupã terminarea Vecerniei.

ºoaptã, Mãicuþa din icoanã parcã le-a
auzit ºi a înþeles cã mai aveau multe
sã-i spunã.
Vecernia se terminã, iar Pãrintele
Protopop iese din Sfântul Altar ºi anunþã
cã, „la rugãmintea Pãrinþilor slujitori ºi a
întregii obºti, s-a hotãrât ca Icoana sã
mai rãmânã pânã miercuri în mãnãstire”.
Incredibil, dar adevãrat! Lacrimi de
bucurie au podidit feþele tuturor.
A urmat apoi o agapã frãþeascã la
care au participat toþi cei prezenþi, dupã
care credincioºii s-au retras la casele lor.
În mãnãstire, sãrbãtoarea se
prelungeºte cu încã trei zile. Aceastã
perioadã capãtã o conotaþie aparte ºi o
stare de spirit deosebitã. Permanent se
vedea câte o mãicuþã intrând în
Bisericã, care mergând grãbitã cãtre
Icoanã, se închina iar apoi spunea
Maicii Domnului durerile, ispitele,
frãmântãrile interioare ºi îi cerea ajutor.
Maica Domnului în chip nevãzut îi
ºtergea lacrima de pe faþã, o mângâia
ºi o încuraja în tainã.
Acestea au fost zile în care Maica
Domnului a pregãtit obºtea, a învãþat-o,
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a îmbãrbãtat-o, a încurajat-o pentru a
putea rezista timpurilor care vor urma,
deoarece la poarta mãnãstirii bat
vremuri grele ºi încercãri noi. Cu
siguranþã, întoarcerea Icoanei acasã,
dupã o perioadã atât de îndelungatã, a
avut un scop bine definit… Maica
Domnului a vrut sã asigure mãnãstirea
cã-i poartã de grijã ºi o acoperã cu
cinstitul ei Acoperãmânt ºi acum, în
timpul acestui rãzboi nevãzut, ca ºi în
timpul celor douã Rãzboaie Mondiale,
când aceasta nu a suferit nici o
vãtãmare din partea duºmanilor.
Drept mulþumire pentru dragostea
pe care o nutreºte faþã de obºtea
mãnãstirii, în seara zilei de marþi, 23
noiembrie 2021, s-a oficiat slujba de
priveghere a „Acoperãmântului Maicii
Domnului”, slujbã la care au participat
ºi un numãr mare de credincioºi. A fost
o priveghere de o intensitate
duhovniceascã atât de puternicã, încât
nu se poate nici scrie, nici exprima în
cuvinte. Sperãm ca ºi Mãicuþa
Domnului sã o fi primit cu bucurie.
Dar cum timpul este dinamic ºi
ireversibil, a sosit ziua de miercuri,
când tristeþea a luat locul bucuriei,
deoarece se apropia timpul plecãrii
Sfintei Icoane. În suflete s-a instalat
un gol, care nu se va umple pânã când
Icoana nu va reveni acasã, o mâhnire
care a cuprins inimile tuturor, lacrimi
care curgeau involuntar ºi nu puteau
fi oprite.
S-a sãvârºit Sfânta Liturghie, toate
maicile s-au închinat la Sfânta Icoanã,
au mulþumit Maicii Domnului pentru cã
a poposit în mãnãstire ºi au rugat-o sã
le aibã în pazã, sã le întindã o mânã de
ajutor oricând vor avea nevoie ºi mai
ales sã mijloceascã la iubitul ei Fiu
pentru mântuirea sufletelor lor.
La ora 13.15, Sfânta Icoanã a
Maicii Domnului este urcatã în maºinã
ºi, petrecutã de sobor ºi însoþitã de
dangãtul clopotelor, pãrãseºte
Mãnãstirea Mãgura, coborând muntele
lin, lãsând în urmã inimi rãnite de dor,
dar mângâiate de speranþa cã Maica
Domnului va purta grijã de „mãnãstirea
ei de metanie.”
De acum, Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii
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Pãrintele Damaschin este vieþuitor
athonit, la mãnãstirea Grigoriu, acolo

Domnului, cu un chip blând ºi
o strãlucire rar întâlnitã,
aºteaptã pe fiecare sã meargã
sã-i spunã bucuria sau necazul ºi Ea
sã-l mângâie ºi sã se roage pentru el,
în Biserica „Sfinþii Arhangheli”, din
Târgu Ocna.
Cu acest popas duhovnicesc, s-a
mai adãugat o filã la bucuriile ºi minunile
sãvârºite la aceastã Sfântã Icoanã, fapt
pentru care mulþumim lui Dumnezeu
pentru binefacerile revãrsate asupra
obºtii mãnãstirii, Maicii Domnului pentru
iubirea ei desãvârºitã faþã de întreaga
omenire, Înaltpreasfinþitului Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
pentru binecuvântare, Preacucernicului
Pãrinte Protopop Ioan Bârgãoanu
pentru colaborare ºi participare la
eveniment, Preacucernicului Pãrinte
Sorin Postelnicu pentru iniþiativa ºi
frumoasa desfãºurare a activitãþii,
Preacuvioasei Maicii Stareþe Filofteea
Ciocan pentru buna organizare ºi, nu în
ultimul rând, tuturor credincioºilor ºi
pelerinilor care s-au închinat Sfintei
Icoane fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului, în Mãnãstirea Mãgura
Ocnei.

Luminiþa-Maria RADU,
Mãnãstirea Mãgura Ocnei
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unde se aflã moaºtele Sfintei Anastasia
Romana. Este unul dintre puþinii pãrinþi
greci athoniþi cunoscãtori de limba
românã. A învãþat singur limba românã,
traducând mai apoi în greacã cãrþi ale
Pãrinþilor Cleopa Ilie, Paisie Olaru,
Arsenie Boca, Dometie Manolache,
Arsenie Papacioc, Iachint Unciuleac,
Petroniu Tãnase sau Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul. În anul 1977, l-a însoþit pe
pãrinte Cleopa de la Sihãstria în
pelerinajul în Sfântul Munte Athos. A
vizitat România de multe ori, timp în
care a cercetat multe vetre monahale
româneºti ºi i-a întâlnit pe marii
duhovnici ai þãrii noastre, precum Pãrinþii
Paisie Olaru ºi Dumitru Stãniloae.
Pãrintele Damaschin este
cunoscut ºi pentru misiunea ortodoxã
în Africa. De mai bine de douãzeci de
ani, pãrintele merge câte jumãtate de
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an în Congo, Burundi sau Rwanda. În
restul timpului, este la mãnãstirea de
metanie, tãlmãcind în swahili cãrþi
duhovniceºti ºi de cult. De asemenea,
pãrintele cutreierã lumea largã în
încercarea de a aduna bani pentru
ridicarea de biserici, baptisterii, ºcoli
sau spitale în Africa.
Anul acesta are un proiect nou în
Africa, mai exact în Congo, unde a
cumpãrat un teren ºi vrea, alãturi de
comunitatea de acolo, convertitã la
ortodoxie, sã ridice un lãcaº de cult.
Toate aceste lucrãri de anvergurã
necesitã sprijin financiar complex, astfel
cã pãrintele strânge resurse financiare
atât din Grecia, dar mai ales din
România.
Asociaþia „Sfânta Anastasia
Romana”, din Târgu Ocna, a reuºit sã
se implice în acest demers, alãturi de
copiii de la Centrul de zi „Anastasia”.
Astfel, timp de douã sãptãmâni, cei
mici au confecþionat felicitãri, globuri
pictate precum ºi alte decoraþiuni de
Crãciun pe care au reuºit sã le valorifice
în cadrul unui Târg de Crãciun organizat
de Primãria din Târgu Ocna. Banii
obþinuþi au fost trimiºi astfel, cu acceptul
copiilor participanþi, la aceastã acþiune,
în Congo, în oraºul Goma Kinsasa,
contribuind la zidirea lãcaºului de
închinare pentru creºtinii ortodocºi de
acolo. Acest târg caritabil a fost un
succes pe care nu l-au
preconizat nici organizatorii,
astfel cã standul Asociaþiei a
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reuºit sã vândã toate articolele
pregãtite pentru acest
eveniment.
În perioada urmãtoare, copiii din
comunitatea oraºului-staþiune Târgu
Ocna vor strânge pentru copiii din Congo

bani pentru a le cumpãra acestora
papucei. Ca o acþiune umanitarã, mai
multe firme de încãlþãminte produc
pentru Africa adidaºi care costã 1 dolar,
astfel încât sã îºi poatã permite o
categorie mai mare de oameni sã îi
achiziþioneze. Alãturi de copiii din oraº,
Asociaþia „Sfânta Anastasia Romana”,
doreºte achiziþionarea a 1000 de
perechi de adidaºi pentru copiii din
Congo, prin intermediul Pãrintelui
Damaschin care face cu ei atât misiune
spiritualã, dar ºi educaþionalã ºi socialã.

Ziua de 18 decembrie 2021 a
însemnat pentru Protoieria Oneºti un
ales popas aniversar datorat cinstirii zilei
de naºtere a unui deosebit cleric al
Bisericii noastre, mare filantrop ºi
cinstitor în acelaºi timp al eroilor
Neamului, Preacuviosul Protos.
Claudiu Constantin Panþiru, stareþul
Preot Silviu BUTUCARU
Schitului de pe masivul Cireºoaia,
„Cuviosul Eftimie cel Mare“.
Nãscut la 18 decembrie 1958, în
localitatea Copãlãu, judeþul Botoºani,

primul din cei doi fii ai soþilor Gheorghe
ºi Aglaia Panþiru, avea sã rãmânã fãrã
mamã la doar un an ºi douã luni, când
mama, dupã naºterea celui de-al doilea
fiu, avea sã-i pãrãseascã trecând la cele
veºnice. Grija pentru creºterea celor doi
fii i-a revenit bunicii Ruxandra, care era
vãduvã prin pierderea soþului ei pe
câmpul de luptã în al Doilea Rãzboi
Mondial.
Educaþia primitã de la bunica sa,
care mai crescuse ºase copii ºi pe care
îi pusese la locul lor, avea sã
rodeascã în inima micuþului
Constantin dragostea faþã de
Dumnezeu ºi iubirea faþã de
þarã îngemãnatã cu respectul
faþã de oameni.
La vârsta de 7 ani, în
anul 1965, începe ªcoala
Generalã în satul natal pe
care avea sã o termine în
anul 1973. Tot în acel an
avea sã se înscrie la Liceul
Pedagogic „Emil
Bodnãraº“
din
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Suceava pe care îl va absolvi
în anul 1976.
Dar încã din anul 1975 intrã ca
frate ascultãtor la Mânãstirea „Sfântul
Ioan cel Nou“ de la Suceava, având
ca povãþuitor ºi duhovnic pe Arhim,
Pimen Zainea, stareþul de atunci ºi
viitorul Arhiepiscop al Sucevei ºi
Rãdãuþilor, trecut acum la cele veºnice.
Între anii 1977-1978, este chemat
sã-ºi facã datoria faþã de patrie ºi, dupã
terminarea serviciului militar, se
reîntoarce la Mânãstirea „Sfântul Ioan
cel Nou“. Aici, la îndemnul vrednicului
de pomenire Patriarh
Teoctist, pe atunci
Mitropolit al Moldovei ºi
Sucevei, în anul 1982 dã
examen la Seminarul
Teologic de la Mânãstirea Neamþ pe care îl
absolvã în anul 1988,
cursuri de zi.
În anul 1985, este
tuns în monahism la
Mânãstirea Cetãþuia din
municipiul Iaºi de cãtre
P.S. Pimen Suceveanul,
Episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei ºi
Sucevei, având ca naº de
cãlugãrie pe regretatul
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arhim. Mitrofan Bãltuþã, stareþul de
atunci al mânãstirii, primind la cãlugãrie
numele de Claudiu.
În anul 1986, la 5 mai, a doua zi de
Paºti, a fost hirotonit ierodiacon pe
seama Mânãstirii Cetãþuia, de cãtre
PF Teoctist, Patriarhul României, iar în
anul 1993, la 2 februarie, la «Întâmpinarea Domnului», PS Eftimie,
Episcopul Romanului îl hirotoneºte
ieromonah pe seama Mânãstirii Mãgura
din Târgu Ocna, judeþul Bacãu.
În anul 1996 se înscrie la
Academia de Teologie din Chiºinãu pe
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care a absolvit-o în anul 2000. Tot în
acel an înfiinþeazã, cu aprobarea
Preasfinþitului Eftimie Luca, Schitul
Cireºoaia „Cuviosul Eftimie cel Mare“,
de la Târgu Ocna, judeþul Bacãu.
În anul 2006 se înscrie la cursurile
de masterat din cadrul Academiei de
Teologie din Chiºinãu pe care le
terminã în anul 2007.
Înzestrat cu un ascuþit spirit
gospodãresc, ºi-a organizat pustiul
monahal într-o grãdinã a Domnului
în care fiecare închinãtor ce-i
deschide poarta aflã liniºtea ºi pacea
de care simte lipsã
lumea modernã.
Protoieria Oneºti a
avut, aºadar, bucuria
cinstirii acestui moment
aniversar prin sãvârºirea
Dumnezeieºtii Liturghii în
sobor de preoþi sub protia
PC protoiereu Ioan
Bârgãoanu ºi sub înalta
binecuvântare a Arhipãstorului nostru Ioachim.
La mulþi ºi sãnãtoºi
ani, preacuvioase pãrinte
Claudiu!

Redacþia
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Ce cutremurãtoare încheiere aduce
evanghelia Duminicii de dupã Naºterea
Domnului! Parcã nicãieri mai înroºitã zi
ca aceasta, cu un preþ aºa mare de
sânge, nu aflãm decât poate la încheierea
anului bisericesc, când celui mai mare
bãrbat nãscut din femeie i se varsã
sângele prin decapitare. De ce, oare,
marile evenimente de peste an trebuie
plãtite cu sânge? Pe de altã parte,
Dumnezeu aºa a binevoit, ca prin sânge
sã se plineascã mântuirea lumii. Pânã la
sfârºitul veacurilor, adevãrata bãuturã
pentru candidaþii la înviere este însuºi
Sângele Domnului, care necurmat se
varsã spre iertarea pãcatelor, dupã cum
se repetã în fiecare celebrare euharisticã.
Textul acestei evanghelii ne pune
înainte douã þinuturi cãtre care se
împrãºtie lumina Naºterii: pe de o parte,
Babilonul, cetatea cea desfrânatã prin
mulþimea idolilor, cãtre care s-au întors
magii, ºi Egiptul cel plin de atâta rãutate,
spre care s-a îndreptat Pruncul de curând
nãscut în braþele mamei Sale. Cât de lipsit
de har s-a arãtat poporul Israel care avea
pe prooroci ºi profeþiile lor, dar n-avea
tâlcuirea lor! De aceasta s-au învrednicit
neamurile care au vãzut raza stelei
profeþite, despre care cãrturarii citeau doar
în cãrþile cele vechi, dar nu pricepeau
taina slovei. De cealaltã parte, în Egipt,
de veacuri, sângele pruncilor de parte
bãrbãteascã uciºi de Faraon striga
dupã rãzbunare. O, ºi cum rãspunde
Dumnezeu acestui strigãt, venind ºi
sfinþind tocmai pãmântul îmbibat de
sângele cel nevinovat, prin atingerea Sa
de el! Ce se întâmplã însã în Iudeea?
Ce face Irod cel amãgit de magi,
precum Faraon odinioarã amãgit de
Moise? ªtiind cã vremea de alãptare la
evreice se întinde pânã la doi ani, ia, ca
ostatici, pe pruncii acestora ºi-i îmbracã
în hainele morþii, arãtând astfel cu ce
Patimã avea sã plãteascã Pruncul Iisus
rãscumpãrarea lumii: de douã ori câte
o mie ori ºapte vieþi, adicã moartea
întregii lumi va fi simbolul ºi preþul morþii
lui Hristos.
Dacã Egiptul îºi plãteºte datoriile
pentru cã a ucis pe fiii evreilor,
aruncându-i în Nil (Ieº 1, 22), primindu-L
acum pe Iisus, Betleemul, prin
respingerea Pruncului, s-a umplut de
douã daruri: de aurul adus de iubirea
magilor ºi de sabia rãsucitã de pizma
împãratului. Dar cât aur ar fi putut

încãpea în peºtera cea micã din
marginea cetãþii lui David? Prea puþin au
adus magii, pe cât de mult a preþuit viaþa
Pruncului în oºtirea încununatã a celor
paisprezece mii de prunci nevinovaþi, al
cãror sânge s-a prelins prin toate
crãpãturile pãmântului îngheþat al Efratei.
Mai larg decât peºtera Betleemului se
va arãta însã pântecul Bisericii, care va
aduna mai târziu cu adevãrat tot aurul
dragostei de cer unduind spre înãlþime,
ca mireasma tãmâiei cu miros de
duhovnicie. ªi dacã în Egipt a coborât
acum Cel ce odinioarã era închipuit
numai în strugurele purtat de Iisus al lui
Navi ºi Caleb al lui Iefune, în teascul
Bisericii vinul tainic se va preface-n
Sânge la sfârºitul Liturghiei. Aceeaºi
roºealã la final de anamnezã, numai cã,
în loc de gemetele multe ale Rahelei,
strigãtul exploziv la vederea luminii celei
adevãrate va fi rãspunsul harului.
Despre plânsul Rahelei – o
proorocie a lui Ieremia atât de cunoscutã
(Ier 31, 15), legatã de o alta cu referire
la cetatea Betleemului în care Se va
naºte Conducãtorul (Mih 5, 1) –, auziserã
toþi cei din vremea aceea, aºa cum atâþia
din cei de azi aud despre grozãvia
cutremurãtorului pãcat al uciderii
pruncilor. Dar cum n-aud ucigaºii de azi
strigãtul mut al copiilor smulºi din
Betleemul matern, aidoma erau surzi,
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la bocetul mult al mamelor dezmoºtenite
de fii, cãrturarii nebuni ai lui Israel ale
cãror minþi s-au învârtoºat din cauza
vãlului ce le umbrea înþelegerea profeþiilor
mesianice (cf. II Cor 3, 14). „Glas în
Rama s-a auzit...“ zice prorocia.
Pe harta Palestinei Vechiului
Testament (vezi albumul de hãrþi de la
sfârºitul Bibliei) Rama se aflã în partea
de nord a Ierusalimului, cam la aceeaºi
distanþã la care se aflã Betleemul spre
sud de Cetatea Sfântã. ªi cum Rama
se aflã pe un loc înalt ºi aparþine
seminþiei lui Veniamin (Iosua 18, 25), fiul
Rahelei, care era înmormântatã în
marginea Betleemului, atât de sfâºietor
fu þipãtul celor lipsite de prunci din
cuprinsul cetãþii lui David, cã s-a auzit
ca un trãsnet înfiorãtor pânã dincolo de
Ierusalimul lui Irod, sus, pe înãlþimea
Ramei. Într-un fel, la urechile lui
Veniamin au ajuns strigãtele jalnice ale
mamei sale jefuite de fii. Înþeleg cei de
azi, oare, cã fiii vãduviþi de fraþi aud, în
adâncurile lor sufleteºti, geamãtul
terorizat al vieþii sugrumate? Cã pentru
orice fãpturã nevinovatã ucisã în pântec,
glasul Rahelei rãsunã în conºtiinþa
fratelui sau fraþilor celui tãiat miºeleºte,
cerând rãzbunare? ªi cui se va cere
socotealã, dacã nu ucigaºului care-a
îndrãznit sã atenteze asupra vieþii!
Despre Irod, ucigaºul pruncilor,
istoria pãstreazã imagini de coºmar.
O, dacã ar trezi conºtiinþa celor de
azi suferinþa lui Irod cel Mare! Pentru
cã a ucis 14.000 de prunci, mai ales
pentru aceasta, i s-a dat sã moarã
Va veni toamna ºi va avea ochii plânºi. de o moarte foarte grea: a fost mâncat
de viermi de viu. Se puneau bucãþi de
Aceastã toamnã ce ne-mpânzeºte
din zorii cenuºii ai unei veºnice înserãri, carne proaspãtã pe trupul sãu, ca sã
treacã viermii din el în carnea
legatã la gurã de vânturi,
proaspãtã. Astfel a murit spre Marea
încãtuºatã de ploaie,
Moartã, la Ierihon, în cel mai jos loc
rãstignitã pe blocurile umede
din lume, dupã cât de josnicã i-a fost
ºi sfâºiatã în mii de frunze brune
ºi domnia.
ce îºi cautã pãmânt.
Cititorule! Ai vãzut cum se
terminã ºirul duminicilor dintr-un an:
Doar pãru-i aminteºte sclipirile solare
neaºteptat de grozav. Sã fie, oare,
ale verii apuse
acest sfârºit un semn pentru lumea
dupã colþuri de beton armat.
vremurilor de azi ce-L respinge tot mai
Va veni toamna ºi va avea ochii triºti.
fãþiº pe Hristos? Sau pentru tine, care
Vom simþi în creºtet
eºti furat, poate, de valul ei ameþitor?
o ºoaptã de crivãþ, dar cine nu ºtie?
O, n-aº vrea s-aud în þipãtul Rahelei
Cu-o iarnã toþi suntem datori.
numele tãu între cei care nu mai
sunt...

Anotimp urban

Maria ILIE

Preot Petru RONCEA
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În fiecare an, debutul
lunii noiembrie este marcat
pentru cetãþenii staþiunii
Târgu Ocna de Ziua
Vânãtorilor de Munte, bravi
ostaºi ai armatei române care
au sfinþit cu jertfa sângelui lor
în Prima Conflagraþie
Mondialã aceste meleaguri
binecuvântate de Dumnezeu.
Chiar dacã anul acesta
manifestãrile dedicate
acestei zile au fost mai
restrânse, conducerea Schitului „Sfântul Eftimie cel
Mare” din cartierul Poieni,
localitatea Târgu Ocna, în
colaborare cu Administraþia
Publicã localã, cu conducerea Batalionului 22
Vânãtori
de
Munte
,,Cireºoaia”, din localitatea Sfântul
Gheorghe, cu Centrul Militar Judeþean
Covasna ºi cu parohia Poieni au
organizat un ceremonial militar
religios, pentru a aniversa 105 ani de
la înfiinþarea acestui Corp de elitã al
Armatei Române.
Slujba de comemorare de pe
masivul Cireºoaia, unde s-au jertfit
cavalerii florii de colþ în 1916, a avut
loc la monumentul Vânãtorilor
de munte înãlþat în faþa schitului
în anul 2018. În debut, s-a
intonat Imnul de stat al
României, apoi s-a sãvârºit
parastasul eroilor de cãtre
pãrintele
protosinghel
Constantin Claudiu Panþîru
împreunã cu un sobor de preoþi
din care au fãcut parte: preoþii
Petru ºi Teofil Roncea, de la
parohia Viiºoara, pãrintele
Daniel Nichita, de la parohia
Tiseºti, pãrintele Valentin
Cojocaru, de la parohia Precista,
pãrintele Mihai Oprea, de la
parohia Drãgugeºti, pãrintele
Benone Vãsâi, de la Schitul
„Sfântul Cuvios Eftimie cel
Mare” ºi preotul militar Ioan

22

Cucu. Au fost prezenþi la eveniment
domnul locotenent-colonel Popescu
Vasile, reprezentantul Batalionului 22
Vânãtori de Munte ,,Cireºoaia”, din
Sfântul Gheorghe, ºi domnul
locotenent-colonel Gaiþã Mihai, din
partea Centrului Militar Judeþean
Covasna, împreunã cu un grup de
soldaþi. Din partea Primãriei localitãþii
au fost prezenþi domnul primar
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Cristian Ciubotaru, domnul viceprimar
Viorel Bucur, domnul manager al
oraºului Palade Tiberiu ºi reprezentanþii departamentelor care
activeazã în cadrul Primãriei.
Dupã sãvârºirea serviciului
religios, pãrintele stareþ Claudiu a
acordat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
distincþii de vrednicie domnilor
locotenenþi-colonei prezenþi la
ceremonie, domnului primar ºi
tuturor colaboratorilor care au
contribuit la edificarea monumentului Vânãtorilor de Munte
din proximitatea schitului,
mulþumindu-le cã menþin încã viu
cultul eroilor noºtri.
În încheierea evenimentului,
au fost depuse coroane ºi jerbe
de flori la monumentul închinat
Vânãtorilor de Munte.
Dumnezeu sã rãsplãteascã
jertfa soldaþilor români ºi efortul
celor care au organizat acest
frumos eveniment!

Preot Benone VÃSÂI
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,,Poziþiunea acestui schit e din cele
mai frumoase. Aºezat pe un platou
deasupra muntelui, în mãrime ca de 2030 fãlci, biserica ºi chiliile monahilor sunt
puse la marginea platoului despre TârguOcna, aºa cã ochii privitorului nu se
saturã în deajuns uitându-se în oraºul
Ocna, care se represintã ca o adevãratã
panoramã.” (Protoiereu Theodor
Atanasiu,1890)
Amplasatã în partea de sud-vest al
oraºului Târgu Ocna, la altitudinea de 545m,
biserica Mãnãstirii Mãgura Ocnei
strãjuieºte impunãtoare toatã valea
Trotuºului, reînnodând prezentul cu trecutul
acestor locuri pitoreºti încãrcate de istorie.
Prima filã a acestui aºezãmânt
apare la anul 1653, când aici s-a ridicat
un schit din lemn cu hramul „Înãlþarea
Domnului”, cãruia, în anul 1665, monahia
Salomia, fiica lui Donose din Dãrmãneºti,
i-a dãruit partea ei de avere.
În timpul domniei lui Constantin
Racoviþã, la anul 1750, Schitul Mãgura
este reconstruit, tot din lemn, cu hramul
„Sfântul Gheorghe”.
Prin hrisovul din 1 ianuarie 1757,
Constantin Racoviþa voievod doneazã
Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Iaºi,
moºia sa din Târgu Ocna, pe care se afla
ºi Schitul Mãgura, acesta devenind astfel
metoc al „Epitropiei generale a Casei
Spitalelor Sf. Spiridon”.
Mai târziu, la anul 1803,Arhimandritul
Iacov, Stareþul Schitului Mãgura, ridicã a
treia bisericã, de data aceasta din piatrã,
cu hramul „Buna Vestire”.
Prin poziþia sa strategicã, schitul
Mãgura a fost martorul multor
evenimente din secolul al XVII-lea, al
Revoluþiei din 1821 ºi al celei din 1848, al
Unirii Principatelor Române, din 1859, dar
ºi al luptelor de la Coºna ºi Cireºoaia, din
timpul Primului Rãzboi Mondial, când în
incinta schitului a fost amenajat un post
de prim ajutor regimentar, unde sute de
rãniþi din Regimentul 15 Rãzboieni, Piatra
Neamþ, 27 Infanterie, Bacãu,
Regimentele 4 ºi 8 Artilerie, Roman etc.
au primit primele îngrijiri medicale.
Este un caz unic în viaþa poporului
român când acest sfânt lãcaº, situat în
una din cele mai fierbinþi zone ale bãtãliei
de la „porþile Moldovei” scapã nevãtãmat
de obuzele duºmane, dar este dãrâmat

cu cruzime de cãtre tãvãlugul comunist,
în luna februarie anul 1964, ca urmare a
aplicarii Decretului 410/1959.

Din 1964, biserica nu a mai existat,
iar clãdirile au intrat în patrimoniul OJT
Bacãu, fiind transformate în restaurant,
salã de dans, spaþii de cazare etc.
Despre mãnãstirea noastrã,
vorbesc foarte frumos
câteva
personalitãþi marcante ale acelor timpuri
ºi anume: Gheorghe Asachi, Costache
Negruzzi, Mihail Sadoveanu, Nicolae
Iorga, care au paºit pe aceste meleaguri
binecuvântate.
Dintre vieþuitorii ºi slujitorii Sfântului
Altar al mãnãstirii Mãgura amintim pe
Pãrintele Nicodim Mãndiþã, tuns în
monahism aici în anul 1923, Pãrinþii
Visarion Coman, Nil Dorobanþu precum
ºi Ghimnazie ºi Dionisie Ignat.
Dar, dupã ce în 1989 neamul
românesc ºi-a recuperat libertatea spiritualreligioasã, Dumnezeu a rânduit o zi
binecuvântatã ºi pentru acest loc, în luna
martie 1990, când, cu binecuvântarea IPS
Eftimie Luca, se redeschid porþile
mãnãstirii ºi sunt demarate lucrãrile de
reconstrucþie a actualei biserici cu hramul
„Înãlþarea Domnului”, sub îndrumarea
vrednicului de pomenire Arhim. Epifanie
Bulancea, cu contribuþia credincioºilor de
pe Valea Trotuºului ºi a binevoitorilor
creºtini din þarã.
Biserica este construitã între anii
1990-1994, în stil moldovenesc, dupã
modelul bisericilor din epoca lui ªtefan
cel Mare, având ca dimensiuni: 27 m
lungime, 9 m lãþime ºi 30 m înãlþime la
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turlã, iar lucrãrile de picturã în tehnica
frescã, stil neobizantin, precum ºi
icoanele tâmplei au fost executate în
perioada 1994-1997, de cãtre fraþii Ion
ºi Petru Paºcu, din Agãº.
Sfinþirea Mãnãstirii Mãgura Ocnei
a avut loc la data de 16 septembrie 2001,
fiind sãvârºitã de cãtre vrednicul de
pomenire IPS Adrian Hriþcu, Arhiepiscop
de Paris, PS Ioan, pe atunci Episcop de
Harghita ºi Covasna, ºi PS Dr. Ioachim
Bãcãoanul, pe atunci Arhiereu Vicar al
Episcopiei Romanului ºi Bacãului.
Pãrintele Epifanie a închegat o
frumoasã obºte de maici, a statornicit un
program liturgic, dar în data de 25 aprilie
2018, la venerabila vârstã de 88 de ani,
se mutã la Domnul. Dupã o perioadã de
doliu de 40 de zile, se trece la
reorganizarea administrativã a mãnãstirii
ºi este numitã în funcþia de stareþã
Preacuvioasa maicã Filofteea Ciocan.
Sub îndrumarea sfinþiei sale, ne
desfãºurãm activitatea un numãr de 25
de mãicuþe, participând la cele 7 laude
ale Bisericii ºi continuând cu activitãþile
zilnice, acestea constând fie în cadrul
atelierelor de croitorie, lucru de mânã,
litografie sau la amenajarea exterioarã,
munca câmpului, gospodãrie anexã etc.
Complexul mãnãstiresc mai
cuprinde clopotniþa, chiliile, stãreþia, o
clãdire pentru oaspeþi ºi un cimitir unde,
alãturi de vrednicii slujitori ºi vieþuitori ai
acestui aºezãmânt monahal, se gãsesc
rãmãºiþele pãmânteºti ale magistratului
Gheorghe Sion, fost ctitor ºi al mãnãstirii
ºi cetãþean de onoare al oraºelor ClujNapoca ºi Târgu Ocna.
Prin tot ceea ce a fost ºi este, Sfânta
Mãnãstire Mãgura Ocnei eternizeazã
frumuseþea, gândirea, jertfa ºi credinþa
neamului românesc.
Aºteptãm ºi primim pe toþi cei care
ne trec pragul mãnãstirii noastre, fie
pentru a înãlþa o rugãciune, fie pentru a
admira frumuseþile create de Dumnezeu,
sau pentru a-ºi liniºti sufletul zbuciumat
sau tulburat de valurile acestei vieþi
trecãtoare, deoarece rugãciunea zilnicã
a Bisericii dãruieºte pace, bunã rânduialã,
bunãstare ºi liniºte sufleteascã.

Luminiþa-Maria RADU,
Mãnãstirea Mãgura Ocnei
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Omul este ceea ce mãnâncã - ,,Der
Man ist was man ist” în jocul de cuvinte
original – spunea Feurbach. ªi aceastã
afirmaþie este repetatã la nesfârºit de mai
toþi nutriþioniºtii moderni. A trãi bine
înseamnã a ne bucura de cele mai
frumoase clipe ale vieþii, constienþi fiind cã
lucrurile mici pot aduce bucurii mari. Nu
trãim pentru a mânca, ci pentru a ne hrãni,
un act ce ne susþine existenþa. A mânca
mai puþin ºi mai simplu reprezintã unul
dintre felurile de a ne simplifica viaþa, o
alegere conºtientã a stãrii de bine.
Sãnãtatea ºi starea de bine nu ne
pot fi servite pe moment, imediat sau la
cerere, fiindcã acestea se construiesc în
timp ºi se descoperã când te aºtepþi mai
puþin.
Zilnic vorbim sau auzim cã se
vorbeste despre alimentaþie, despre ce este
sãnãtos ºi ce nu este sãnãtos… Auzim
pãreri ºi opinii… dar unde este adevãrul
despre alimentaþie ºi ce avem noi cu
adevãrat de fãcut pentru a ne alimenta
potrivit?
Alimentaþia este combustibilul
corpului, este resursa de nutrienþi, enzime,
vitamine, minerale, necesare pentru o
funcþionare armonioasã a organismului.
Sau, din contra, alimentaþia este cauza
deficitelor, a carenþelor ºi a bolilor.
De-a lungul istoriei, omul a trecut prin
diverse perioade, unele mai grele altele mai
uºoare, dar tot timpul s-a adaptat ºi
organismul uman a fost capabil sã
producã schimbãri metabolice pentru a se
acomoda cu noile condiþii.
Mâncaþi la ore fixe. Pentru
vremurile pe care le trãim, acest sfat nu
este uºor de urmat. Unii sunt atât de
ocupaþi, încât uneori se vãd nevoiþi sã
amâne ora la care mãnâncã (sau chiar sã
sarã peste ea) din cauza unor lucruri care
par mai urgente. Alþii cedeazã în faþa
dorinþelor ºi poftelor care îi fac sã mãnânce
atunci când organismul nu are nevoie de
hranã. Totuºi, regularitatea în alimentaþie
este foarte importantã - viaþa noastrã
depinde de aceasta. Organismul se
descurcã mult mai uºor atunci când „ºtie”
la ce sã se aºtepte, când evenimentele
sunt predictibile.
Lãsaþi o pauzã de cel puþin 5 ore
între douã mese. Dureazã cel puþin 4
ore de la momentul în care mâncãm pânã
când activitatea de digestie a stomacului
se terminã ºi acesta se goleºte complet.
Dupã ce a terminat, stomacul are nevoie
de cel puþin o orã ca sã se pregãteascã

24

pentru masa urmãtoare. În acest timp se
pregãtesc sucurile digestive, se distrug
bacteriile rãmase în stomac ºi se refac
rezervele de energie care vor asigura
contracþiile musculatorii pentru digestia
hranei urmãtoare
Nu mâncaþi NIMIC între mese.
Niciun pic de mâncare nu ar trebui
introdusã în stomac pânã la masa
urmãtoare, nici fructe, biscuiþi, dulciuri,
seminþe sau alune. Între mese se poate
consuma doar apã (dupã ce au trecut 2
ore de la masã). Nici sucurile naturale nu
ar trebui bãute între mese. Gustãrile dintre
mese tulburã digestia mesei anterioare,
ceea ce duce la apariþia unor procese de
proliferare bacterianã, fermentaþie ºi
putrefacþie în stomac. Prin urmare,
mâncarea se altereazã ºi devine o masã
de materie urât mirositoare. Bineînþeles,
toxinele formate pe aceastã cale vor fi
absorbite ºi vor provoca diverse suferinþe
în organism.
Mâncati bine la masa de
dimineaþã. Este în practica ºi obiceiul
societãþii sã se ia un mic dejun lejer. Dar
nu acesta este modul cel mai bun de a
trata stomacul. La masa de dimineaþã,
stomacul se aflã într-o condiþie mai bunã
pentru a se ocupa de mai multã mâncare
decât la a doua sau a treia masã a zilei.
Obiceiul de a mânca un mic dejun sãrac
ºi un prânz copios este greºit. Faceþi în
aºa fel încât masa de dimineaþã sã fie masa
cea mai consistentã a zilei.
Mâncaþi cât mai puþin (sau deloc)
la masa de searã. Se poate renunþa
complet la masa de searã. În majoritatea
cazurilor, este mai sãnãtos sã iei douã
mese pe zi în loc de trei mese. Când este
luatã mai devreme, cina dãuneazã
digestiei mesei anterioare. Când este
luatã mai târziu, mâncarea nu este
digeratã înainte de ora de culcare. De
aceea, cea mai înþeleaptã alegere este sã
nu mãnânci seara. Dacã totuºi alegeþi sã
mâncaþi o a treia masã, consumaþi
alimente care necesitã un timp scurt pentru
digestie: fructe ºi produse cerealiere
(pesmet, covrig, biscuit, floricele de
porumb, pufuleþi). Nu consumaþi seara
alimente bogate în proteine.
Renunþarea la masa de searã vã
poate scãpa de:
· kilograme în plus; halenã (respiraþie
urât mirositoare); eructaþii;
· dureri de burtã; greaþã; balonãri;
. insomnii; rãceli frecvente; probleme
ORL; probleme de memorie.
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Luaþi a doua masã a zilei înainte
de ora 15. Este bine sã nu consumaþi
lactate, carne, legume, nuci, alune,
seminþe dupã ora 15, deoarece acestea
sunt mai greu de digerat. Nu mâncaþi nimic
dupã ora 19! În timpul nopþii procesele
digestive sunt foarte lente. Mare parte din
mâncarea consumatã târziu va rãmâne în
stomac pe toatã durata nopþii, ceea ce va
duce la degradarea ei. Abia a doua zi
stomacul se va putea debarasa complet
de ea.
Nu beþi apã în timpul mesei. Apa
se bea dupã masã, adicã dupã ce trec
cel puþin douã ore de la masã. Cu cât sunt
înghiþite mai multe lichide în timpul mesei
(sau imediat dupã masã), cu atât este
mai dificilã digerarea mâncãrii, deoarece
lichidul trebuie absorbit înainte de aceasta.
Ca sã nu ne fie sete în timpul mesei, este
bine sã avem grijã sã bem cam douã cãni
de apã cu aproximativ o orã înainte de
masã.
Oricum, cu cel puþin jumãtate de orã
înainte de masã trebuie, de asemenea,
sã nu mai consumãm apã. Evitaþi
alimentele foarte sãrate sau condimentate,
deoarece acestea vor irita stomacul ºi veþi
fi nevoiþi sã beþi apã în timpul mesei sau
imediat dupã, pentru a calma iritaþia.
Deºi trebuie ca într-o zi sã
consumãm suficientã apã (minimum 2
litri), este important sã nu consumãm
cantitãþi mari de apã dintr-odatã, ci mai
degrabã sã bem treptat, câte o canã, în
timp. Rinichii sãnãtoºi nu pot elimina mai
mult de 1 litru de apã pe orã, deci ar trebui
sã nu depãºim 3 cãni de apã într-o orã,
ca sã evitãm supraîncãrcarea
organismului cu apã (fac excepþie ocaziile
în care transpirãm mult).
Trateazã lucrurile cu responsabilitate
ºi fii echilibrat, asigurã-te cã ai o
alimentaþie variatã, cã starea ta psihoemoþionalã este bunã ºi cã stresul nu te
suprasolicitã.
Fii tu în comuniune cu natura din care
provii ºi fã din sãnãtatea ta o prioritate!
Spre binele tãu.
Surse:
Ionel Bratu, Paºi spre alimentaþia idealã,
Editura Viaþã ºi sãnãtate, Pantelimon, 2019
Lavinia Bratu, Dietetica, o nouã filozofie de
viaþã, Editura Eurostampa, Timiºoara, 2018

Prof. dr. ing. Nicoleta
VARTOLOMEI
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(urmare din p. 1)

împlinirile noastre ºi, evident, ºi ale
cetãþenilor oraºului, de ale cãror pãreri
ºi necesitãti am þinut cont în
permanenþã.
Este un fapt îmbucurãtor cã ºi în
oraºul nostru numãrul cazurilor de
COVID a scãzut. iar copiii ºi elevii ºi-au
reluat activitatea în grãdiniþe ºi ºcoli prin
prezenþa fizicã la cursuri. În continuare,
insistãm pe respectarea regulilor de
igienã precizate de cãtre autoritãþile din
sãnãtate, pentru a nu mai ajunge în
situaþia, deloc plãcutã, de a urma
cursurile on line.
Vrem ca toti copiii sã meargã la
ºcoalã, sã se revinã la starea de
normalitate cât mai curând posibil. Noi
suntem alãturi de cei care luptã cu
aceastã pandemie ºi le acordãm tot
sprijinul, punând la dispoziþie materiale
dezinfectante ºi de igienã, precum ºi
personal care sã se ocupe de activitãþile
de prevenire a rãspândirii virusului.
Aceste lucruri au fost în atenþia noastrã
încã din primãvara anului 2020 ºi de
aceea numãrul celor care au avut de
suferit din pricina acestei pandemii a
fost unul destul de mic. Dorim sã nu
ne mai întâlnim cu astfel de situaþii
deloc plãcute pentru toatã omenirea.
Spuneam cã ºcolarii s-au întors la
cursuri în sãlile de clasã. Dar pentru
ca activitãþile ºcolare sã se desfãºoare
în condiþii sigure, am pregãtit sãlile de
curs, igienizându-le încã din varã. Elevii
de la Colegiul „Costache Negri“ au
început ºcoala în spaþiile modernizate
ºi dotate corespunzãtor, ca urmare a
finalizãrii investiþiei „Modernizare ºi
dotare Colegiul Costache Negri,
oraº Târgu Ocna, judeþul Bacãu“
cu lucrãri în valoare de 10.361.308.00
lei, sumã provenitã de la Ministerul
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei. ªi preºcolarii de la cele
douã grãdiniþe, Piticot A ºi Piticot B,
îºi desfãºoarã acum activitatea
educativã în spaþii complet noi, cu
mobilier nou ºi specific vârstei lor,
urmare a finalizãrii celor douã proiecte
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finanþate tot de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei, valoarea acestora,
cumulatã, ajungând la suma de
6.784.656 lei.
Însã cea mai mare lucrare ce se
executã în oraºul nostru la unitãþile de
învãþãtmânt este în desfãºurare la
ªcoala nr. 1. Investiþia: „Dezvoltarea,
modernizarea ºi dotarea infrastructurii operaþionale din cadrul
ªcolii nr. 1, oraº Târgu Ocna, judeþul
Bacãu” finanþatã prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020” are o
valoare totalã actualizatã a Contractului
de finanþare de 20.351.518,48 lei, din
care 85 % - valoare eligibilã
nerambursabilã din FEDR, 12.99 % valoare eligibilã nerambursabilã din
Bugetul naþional ºi 2.01% - valoare
cofinanþare eligibilã a Beneficiarului
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Lucrãrile sunt urmãrite de echipa de
management din primãrie. Constructorul
a profitat din plin de conditiile
meteorologice prielnice ºi a fost tot timpul
prezent în ºantier cu un numãr
semnificativ de muncitori. Se lucreazã
cu rãspundere ºi în condiþii de calitate
superioare. În aceastã perioadã, se
întocmeºte documentaþia în vederea
lansãrii licitaþiei pentru achizitionarea de
echipamente ºi mobilier, aºa cum este
prevãzut în proiect, constructorul
asigurând beneficiarul cã va respecta
întocmai termenul de execuþie a
lucrãrilor.
În acelaºi context, suntem în
mãsurã sã vã informãm cã a fost semnat
contractul de finanþare pentru investiºia
„Modernizare, dotare ºi reabilitare
ªcoala Gimnazialã nr. 2, oraº Târgu
Ocna, jud.Bacãu” finanþat cu fonduri

ªcoala nr. 1, oraº Târgu Ocna

Consiliul local, la care se adaugã
celelalte costuri neeligibile suporate
integral. În curtea acestei ºcoli a fost
realizat, de Fundaþia „Terre des
Homme“, în parteneriat cu oraºul
nostru, un teren multisport, iar prin
proiectul susmenþionat, pentru a întregi
baza sportivã a ºcolii, se construieste ºi
o salã de sport în care vor putea fi
organizate ºi desfãºurate orele de sport
ale elevilor, dar ºi alte întreceri sportive.

prin POR 2014-2020, Axa 10.1, a cãrei
valoare, conform devizului general, este
de 13.393.375,67 lei. Despre evoluþia
acestui proiect vom da detalii în
numerele viitoare ale revistei. Le urãm
mult succes tuturor copiilor ºi elevilor ºi
îi asigurãm cã vom fi permanent
preocupaþi ca activitãþile lor sã se
desfãºoare în condiþii optime ºi sigure,
ei reprezentând viitorul acestei
lumi!
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Cel mai mare obiectiv de
investiþii aflat în desfãºurare în
oraºul nostru este cel cunoscut sub
denumirea: „Valorificare turisticã ºi
modernizare
infrastructurã
specificã în staþiunea balneoclimaticã Târgu Ocna” finanþat
cu fonduri prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa 7.1, a cãrui
deviz de lucrãri aratã suma de
23.826.491,03 lei! Dupã organizarea
licitaþiei, a fost semnat în data de 2
septembrie 2021, contractul de lucrãri
ºi a fost predat amplasamentul cãtre
constructor. Lucrãrile vor începe în
prima parte a anului viitor ºi vor dura,
conform proiectului ºi contractului
semnat, 18 luni. În numãrul precedent
am prezentat pe larg care sunt lucrãrile
cuprinse în acest proiect ºi promitem
sã vã informãm despre desfãºurarea
acestora în numerele viitoare.
Printr-un parteneriat încheiat
între Consiliul judeþean Bacãu ºi oraºul
Tg. Ocna, vor fi realizate lucrãri pentru
„Modernizarea strãzilor Cãrãmidãriei, Viitorului ºi Cimitir din
Oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu”.
Valoarea acestor lucrãri este de
7.454.351,13 lei, pânã la aceastã datã
fiind aprobat de cãtre cele douã entitãþi
partenere documentaþia tehnicã, faza
DALI. În anul ce vine, vor continua
celelalte activitãþi prevãzute în proiect,
inclusiv lucrãrile de modernizare pe cele
trei strãzi, punând în valoare zona de
est a oraºului.
Rãspunzând numeroaselor apeluri
venite din partea cetãþenilor, dar ºi a
constatãrilor noastre privind
respectarea normelor de convieþuire
socialã ºi pãstrarea unui climat de
ordine ºi curãþenie, am implementat, cu
fonduri provenite de la bugetul local al
oraºului, un sistem integrat de
monitorizare, atât a traficului care
acoperã principalele artere de
circulaþie din oraº, cât ºi supravegherea
locurilor de joacã pentru copii, a
parcurilor, dar ºi a platformelor de
depozitare a deºeurilor. Demersurile
intreprinse de cãtre Primãria oraºului
Târgu Ocna nu au ca scop principal
sancþionarea persoanelor care se abat
de la cerinþele legale, ci determinarea
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unei schimbãri în comportamentul
acestora.
Preocuparea noastrã pentru a avea
un oraº curat a continuat prin
modernizarea a trei platforme de
colectare a deºeurilor, propuse pentru
anul în curs. Dupã aprobarea bugetului
local pentru anul 2022, Administraþia
Publicã Localã a oraºului Târgu Ocna
va continua modernizarea tuturor
platformelor din zona blocurilor.
Aceastã investiþie modernã oferã
posibilitatea locuitorilor sã depoziteze
selectiv deºeurile rezultate din propria
gospodãrie. Apelãm la responsabilitatea
cetãþenilor, sã selecteze deºeurile înainte
de a le depozita în spaþiile respective,
pentru a menþine curãþenia la platforme.

administrãm o resursã mineralã
însemnatã cum este apa mineralã
terapeuticã. Fiecare izvor are, din
aceastã toamnã, câte un panou pe
care este afiºatã compoziþia fizicochimicã ºi indicaþiile terapeutice. Ne
vom preocupa în continuare de
respectarea ºi implementarea tuturor
mãsurilor referitoare la activitatea de
exploatare a acestei resurse minerale
preþioase pe care o avem, de
întreþinerea curãþeniei ºi igienei zilnice
a zonei izvoarelor ºi de gãsirea unor
parteneri care sã le valorifice în baza
de tratament din Centrul balnear din
imediata vecinãtate a acestora.
A fost doar o parte dintre
împlinirile ºi realizãrile pe care am dorit

Colectarea selectivã a deºeurilor
reciclabile trebuie privitã ca o datorie
pe care orice cetãþean o are, în primul
rând, faþã de propria persoanã ºi apoi
faþã de naturã.
Au continuat activitãþile de
monitorizare a celor 7 izvoare de apã
mineralã terapeuticã din Parcul Mãgura.
Prin Ordinul Preºedintelui Agenþiei
Naþionale pentru Resurse minerale, nr.
188, din 30 septembrie 2021, a fost
aprobatã Licenþa de dare în
administrare pentru exploatare nr.
20.077/2017 privind exploatarea
resurselor de apã mineralã
terapeuticã din perimetrul Tg. Ocna
– Mãgura, judeþul Bacãu, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, ºi
Oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu, în
calitate de administrator. Aceasta este
una din realizãrile semnificative ale
administraþiei publice locale, având în
vedere faptul cã suntem printre puþinele
autoritãþi publice din þarã care

sã vi le facem cunoscute. Altele, ºi nu
sunt puþine, le vom prezenta în
numerele viitoare ale acestei reviste.
Pe tot parcursul activitãþii
noastre, am acordat o mare atenþie ºi
acþiunilor culturale, educative ºi
sportive desfãºurate de cãtre
colectivul din cadrul Centrului Cultural
„Ion Talianu”, a cadrelor didactice ºi
a elevilor de la toate instituþiile oraºului.
Am marcat cum se cuvine „Ziua
persoanelor vârstnice” ºi „Ziua
Educatorului” la începutul lunii
octombrie, printr-un spectacol
deosebit desfãºurat pe scena Centrului
Cultural „Ion Talianu” unde, pe lângã
talentele locale, au evoluat nume mari
ale scenei româneºti.
Am aniversat 105 ani de la
înfiinþarea Corpului Vânãtorilor de
Munte, militari de elitã ai Armatei
României al cãror eroism este strâns
legat de momentele importante ale
istoriei naþionale contemporane.
Astfel, Primãria oraºului Târgu
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Ocna în parteneriat cu
Batalionul 22 Vânãtori de munte
„Cireºoaia” din localitatea Sfântul
Gheorghe sub comanda domnului
locotenent colonel Popescu Vasile ºi
alãturi de Centrul Militar Judeþean
Covasna, reprezentat de locotenent
colonelul Gaiþã Mihai Liviu, au organizat,
cu respectarea mãsurilor de protecþie ºi
prevenþie a infectãrii cu virusul SARS –
Cov 2 , ºi au luat parte la un ceremonial
militar-religios. Manifestarea a început la
osuarul de la Poieni cu o slujbã de
comemorare a eroilor oficiatã de un
sobor de preoþi din Protopopiatul Oneºti,
preotul militar Ioan Cucu continuând la
Monumentul Vânãtorilor de Munte din
faþa Schitului „Sfântul Eftimie cel Mare“
de pe dealul Cireºoaia. În cadrul
evenimentului, s-au depus coroane de
flori în memoria eroilor Batalionului
Vânãtori de Munte care, în Primul Rãzboi
Mondial, sub comanda maiorului Virgil
Bãdulescu, ºi-au demonstrat vitejia ºi
spiritul de sacrificiu în luptele de pe aceste
meleaguri încãrcate de istorie.
În piaþeta din faþa primãriei, am
organizat, în condiþii specifice acestei
perioade, sãrbãtorirea Zilei Naþionale
a României, ziua de 1 Decembrie.
Pentru istoria noastrã naþionalã, Marea
Unire de la Alba Iulia din 1918
reprezintã evenimentul cel mai
important. El semnificã împlinirea
idealului românesc de veacuri de a trãi
liber într-un singur stat naþional unitar!
În faþa oficialitãþilor judeþene ºi locale,
un sobor de preoþi din Protopopiatul
Oneºti sub protia Preotului Protopop
Ioan Bârgãoanu, a oficiat o slujbã de
pomenire a eroilor neamului românesc,
iar în alocuþiunile rostite cu acest prilej
au fost rememorate momentele de
glorie ale înaintaºilor noºtri. 1
Decembrie este ziua în care istoria
neamului românesc îmbracã veºmântul
sãrbãtorii ºi al recunoºtinþei pentru cei
care au luptat pentru identitatea noastrã
naþionalã. În semn de apreciere ºi
respect, au fost depuse, cu aceastã
ocazie, de cãtre Primarul oraºului,
Domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, de
cãtre reprezentantul Consiliului
Judeþean Bacãu, de cãtre reprezentanþii
partidelor politice ºi ale celorlalte

instituþii prezente la eveniment,
coroane de flori la toate monumentele
istorice din oraº.
Nu am uitat de acþiunile editilargospodãreºti, de aceea, cu salariaþi de
la cele douã companii ale Consiliului
local, SC UTIL CONSECA ºi SC
CUPT SA, am avut grijã ca oraºul sã
fie curat permanent. S-a mãturat ºi s-a
ridicat, conform graficelor, gunoiul de
la punctele de colectare, am efectuat
toaletarea arborilor, am strâns frunzele
uscate ºi, atunci când a fost necesar,
am cosit iarba. Am plantat flori de
toamnã ºi am reparat mobilierul stadal
deteriorat de persoane certate cu
disciplina civicã. Am igienizat spaþiile

din oraº, am organizat un concert de
colinde unde am avut bucuria sã
ascultãm colinde interpretate de
prestigioasa Coralã „Armonia” de la
Constanþa! Le mulþumim ºi pe aceastã
cale celor care au avut grijã ca acest
eveniment sã fie organizat la un nivel
demn de cei care ne-au fost oaspeþi!
La trecerea dintre ani, vom
organiza, în condiþiile specifice acestei
perioade, festivalul de datini ºi obiceiuri,
pentru ca acestea sã nu fie date uitãrii,
ci sã dãinuie peste ani! Vã aºteptãm în
piaþeta din centrul oraºului sã primiþi
urãrile grupurilor ce vor participa la
aceste activitãþi. Am fost ºi vom fi
mereu în mijlocul cetãþenilor, pentru a

de joacã pentru copii ºi am ornat oraºul
pentru sãrbãtorile de iarnã. Astfel, zona
centralã a fost ornatã cu mii de luminiþe
ºi am instalat un brad „din beculeþe”
unde, în aºteptarea lui Moº Nicolae ºi
a lui Moº Crãciun, am organizat un târg
al producãtorilor locali, dar ºi un
spectacol specific sãrbãtorilor de iarnã
împreunã cu salariaþii de la Centrul
Cultural „Ion Talianu”, cu elevi ºi cadre
didactice din oraº ºi din împrejurimi.
Avem numai cuvinte de mulþumire
pentru cei care s-au implicat în
realizarea acestor evenimente! Copiii
cuminþi au primit daruri de la
autoritãþile locale care s-au îngrijit ºi în
acest an sã le facã viaþa mai fericitã în
preajma sãrbãtorilor. În contextul
pregãtirilor pentru sãrbãtorile de iarnã,
am avut bucuria, noi, cetãþenii oraºului,
sã fim pãrtaºii unui eveniment deosebit,
pentru inimã ºi suflet! În Biserica
Precista, împreunã cu Protopopiatul
Oneºti, cu ajutorul Pãrintelui Protopop
Ioan Bârgãoanu ºi a preoþilor parohi

le putea, mai uºor, cunoaºte problemele
ºi a le rezolva împreunã. Nu vrem sã
le înºelãm încrederea acordatã!
Aºa cum se cuvine, la sfârºit de
an, dupã ce am fãcut bilanþul realizãrilor
din perioada precedentã, trebuie sã ne
urãm de bine pentru anul ce vine.
Realizãrile noastre au fost posibile
deoarece am avut sprijinul consilierilor
locali, al personalului din aparatul de
specialitate al primarului, cãrora le
mulþumim pentru implicare. Primarul
oraºului, Domnul Cristian Aurelian
Ciubotaru, adreseazã ºi pe aceastã cale,
gânduri bune, urãri de bine ºi sãnãtate,
succese ºi împliniri tuturor cetãþenilor ºi
îi asigurã de toatã deschiderea sa pentru
ducerea la îndeplinire a mandatului
încredinþat. Aceleaºi urãri sunt adresate
comunitãþii locale de domnul viceprimar
Viorel Bucur ºi de domnul administrator
public Tiberiu Palade.
Sã avem în anul ce vine numai
motive de a ne bucura împreunã.
Sãrbãtori fericite! La mulþi ani!
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Elena era vãduvã ºi avea patru copii.
Ducea viaþa în multe lipsuri, totuºi era o
femeie foarte bunã la suflet ºi o gospodinã
aleasã, fiindcã trãia cu adevãrat dupã
cuvântul Domnului. N-avea casã proprie,
locuia cu chirie; de aceea era de multe
ori nevoitã, din pricina rãutãþii omeneºti,
sã se mute dintr-o casã în alta.
Într-un an închiriase casã la un mare
proprietar. În aceeaºi curte locuiau mai
multe familii, printre care una foarte
necãjitã.
Dupã ce ºi-a aºezat frumos ºi cu
gust puþinele lucruri în noua locuinþã, s-a
dus la proprietãreasã sã-i facã o vizitã.
Proprietãreasa, printre altele, i-a spus ºi
acestea:
– Eleno, te ºtiu o femeie bunã ºi
curatã. Dacã vrei sã ai pace cu mine ºi
cu ceilalþi chiriaºi, nu trebuie sã ai nici o
legãturã cu nenorociþii aceia din fundul
curþii. El este un beþivan, leneº ºi hoþ. Ea,
o femeie de nimic, plinã de urã ºi rãutate
împotriva tuturor. Umblã numai cu
minciuni ºi clevetiri. Nu face cu anii
curãþenie în casã, de leneºã ce-i. De
aceea s-a ºi îmbolnãvit. Eu te sfãtuiesc
sã nu le calci pragul, cã n-ai ce vedea
nimic bun în casa lor.
Elena ascultã cu atenþie spusele
proprietãresei, dar în sufletul ei aceste
vorbe n-au deºteptat dezgust ºi urã pentru
aceºti oameni. Dimpotrivã, inima ei s-a
umplut de milã pentru nenorocirea ºi
mizeria care stãpânea în acea casã. În
mintea ei ºi-a fãurit planul cum ar putea
sã facã o faptã bunã cu ei, cum i-ar putea
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scoate din aceastã jalnicã stare de lucruri.
Chiar de a doua zi s-a dus la ei. Cu
blândeþea ºi bunãtatea sa le-a câºtigat
prietenia.
Proprietãreasa ºi vecinii o priveau
cu ochi rãi pe Elena, dar ea nu þinea
socotealã de aceasta. ªi-a pus în gând în
sufletul ei sã schimbe viaþa acestor
oameni. ªi a început sã lucreze pentru
împlinirea acestui gând frumos. Dacã nu
avea putinþa sã le vinã în ajutor cu bunãtãþi
materiale, apoi voia sã le dãruiascã din
bunãtãþile spirituale ale învãþãturii lui
Dumnezeu care sunt mai bune ºi mai de
preþ pentru sufletul omenesc.
Prin sfaturile ei cuminþi, scoase din
învãþãtura creºtinã, a fãcut pe femeie sã
înþeleagã cã totul s-ar putea schimba în
casa lor. ªi într-adevãr aºa s-a ºi întâmplat.
În scurtã vreme casa a fost vãruitã,
geamurile curãþate, de douã ori pe zi casa
era mãturatã, aerisitã ºi însoritã. Odatã
cu pãtrunderea aerului curat ºi a razelor
sãnãtoase ale soarelui în casã, a început
sã se înzdrãveneascã trupul femeii. Dar
ºi sufletul, care-i fusese stãpânit de atâtea
patimi, ºi-a gãsit vindecare.
În loc sã umble Duminica ºi
sãrbãtorile din casã în casã cu minciuni ºi
clevetiri, Elena a sfãtuit-o sã-ºi vadã de
pãcatele sale ºi o lua cu dânsa la bisericã,
spre a asculta Sfânta Liturghie ºi predica
ºi sã se roage lui Dumnezeu de iertare.
În locul lenei de altãdatã, femeia noastrã
a devenit o gospodinã priceputã ºi harnicã,
obþinând prin muncã cinstitã cele
trebuincioase pentru casã.
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Lucrarea Elenei nu s-a oprit aici. Ea
s-a apucat sã schimbe ºi viaþa bãrbatului.
Beþiv ºi leneº cum era mai înainte, ea l-a
adus, în scurtã vreme, la înþelegerea cã
viaþa are un rost mult mai frumos aici pe
pãmânt, decât a o trãi în trândãvie,
furtiºaguri ºi beþii. Duminica ºi
sãrbãtoarea el nu mai mergea la
cârciumã, ci-ºi îndrepta sfios paºii în Casa
Domnului, rugându-se alãturi de soþia lui
ºi de binefãcãtoarea lor.
Din credinþa ºi dragostea ei, Elena
a lucrat cu râvnã pentru aceste douã
suflete, cuprinse în ghearele vrãjmaºului
diavol, ºi le-a scos la luminã. A pus
curãþenie în casa lor, dar a pus curãþenie
ºi în sufletele lor. Acest dar a fost mai
mare ca toate bunãtãþile pãmânteºti. Cât
de pilduitoare este fapta ei pentru
totdeauna!
Câte familii nu se gãsesc, ºi astãzi, la
fel ca aceºti doi soþi pe care ea i-a adus la
lumina Sfintei Evanghelii! Cãtre aceste
suflete, prinse în întunericul necunoºtinþei
ºi în rãutatea pãcatului, sã ne îndreptãm
paºii, dacã-L iubim cu adevãrat pe Domnul
ºi dorim mântuirea sufletului nostru.
Din cea mai curatã dragoste de
aproapele sã punem luminã din lumina
Sfintei Evanghelii în întunericul vieþii lor,
propovãduindu-le adevãrul cu vorba ºi cu
fapta ºi am fãcut cea mai mare milostenie
pe care Domnul ne-o va rãsplãti însutit.
Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,
Colecþia Teologicã „Cuvântul Vieþii”,
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