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Arhim. Pimen COSTEA

Am încheiat anul
2021 cu festivalul de datini ºi obiceiuri, cu foc de artificii,
dar ºi cu rezultatele pe care le-am previzionat. Ne-am
dorit sã realizãm ce am promis ºi am încercat ºi vom
continua sã ne þinem de cuvânt în faþa cetãþenilor! Am
traversat o perioadã grea, cu interdicþii impuse de pandemie
ºi lipsuri datorate acesteia, cu diferite probleme legate de

A doua duminicã din Postul Paºtelui este dedicatã
memoriei Sfântului Grigorie Palama, marele mistic
bizantin din secolul al XIV-lea. Este pãrintele isihasmului,
cel care ne învaþã cã Dumnezeu poate fi foarte aproape

Rugãciunea este un subiect extrem
de sensibil ºi, în acelaºi timp, extrem de
folositor, dacã ne gândim doar la roadele
pe care cineva le poate culege în urma
formelor de ascezã ºi de nevoinþã pe
care le implicã ea.

Aº începe prin a vã întreba ºi prin
a mã întreba în acelaºi timp: de ce ne

Dumnezeu acordã o favoare
omului, un har special, atunci când
îi dã un gând sã ajute pe cineva. A
face milostenie dupã putere este o
datorie creºtineascã, dar a
þi se cere sã o faci peste

La unul din cursurile de misticã ºi
filosofie creºtinã ale lui Nae Ionescu,
filosoful la care participa Mircea
Vulcãnescu – unul dintre cei mai
pregãtiþi oameni de culturã pe care i-a
avut perioada interbelicã ºi care a fost
prezent ºi el în temniþele comuniste, o
persoanã cu putere de convingere, o fire
cu adevãrat peremptorie în ceea ce
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putere este un har de la Domnul, este o atenþie
deosebitã pe care þi-o acordã Dumnezeu ºi de

care ai parte atunci când le-ai împlinit pe toate cele
dupã puterea ta. Este un semn al încrederii pe care
Dumnezeu o are în tine, ºtiind cã eºti gata cu multã
stãruinþã ca ºi în rugãciune sã-I ceri acest har.

Milostenia este, de altfel, partea din câºtigurile
omului care nu-i aparþin lui, ci lui Dumnezeu, Cel care
i-a dat acestuia totul din belºug. E zeciuiala ce nu-þi
mai aparþine ºi dator eºti sã o dai înapoi Domnului, sã
nu foloseºti pentru tine ceea ce-I aparþine Lui. Scriptura
Vechiului Testament ne aratã aceasta ca pe o poruncã
care ascunde în sine recunoºtinþa îndatoratã pentru
slujba de la Cortul Sfânt.

Sfântul Apostol Pavel menþioneazã acest har dãruit
Bisericilor Macedoniei ºi-l aduce ca mãrturie când le scrie
celor din Corint a doua epistolã: „Vã fac cunoscut, fraþilor,
harul lui Dumnezeu cel dãruit în Bisericile Macedoniei” (II
Cor 8, 1) Macedonia era un þinut sãrac, dar Apostolul
apreciazã dãrnicia „dupã putere ºi peste putere” (v. 3) a
creºtinilor macedoneni pentru comunitatea mai sãracã din
Ierusalim pentru care Sfântul Pavel se simþea dator sã o
ajute ºi material. În mod firesc, când ºtii cã cineva e mai
lipsit, nu prea ai curaj sã-i ceri ceva pentru nevoile Bisericii.
În Bisericile Macedoniei se întâmpla însã un lucru mai
presus de fire. Pentru cã mai întâi „s-au dat pe ei înºiºi
Domnului” (v. 5), pe urmã au fost gata sã se dea pe ei
înºiºi ºi Apostolilor, cu multã rugãminte cerându-le favoarea
de „a lua ºi ei parte la ajutorarea sfinþilor” (v. 4). Extraordinar!
Cel care îºi predã viaþa lui Dumnezeu se roagã apoi sã
primeascã ºi el harul de a ajuta pe sfinþi. „Cu multã
rugãminte” înseamnã un dor de a face milostenie
clocotindu-þi în inimã ºi abia aºteptând sã þi se ofere ocazia
ºi favoarea de a þi-l ostoi. O calamitate naturalã ori un rãzboi
sunt oportunitãþi de Dumnezeu îngãduite pentru a  ne face
pãrtaºi milosteniei.

Am ajuns oare, cititorule, sã ne bucurãm când ni se
cere sã ajutãm pe cineva, ca ºi cum Dumnezeu ne-ar fi
acordat o mare favoare cinstindu-ne cu încrederea cã-L vom
asculta ºi aºteptând bogãþia dãrniciei noastre? Sau,
dimpotrivã, cât de mult folosim pentru nevoile noastre din
cele ce-I aparþin Domnului din sãrãcia sau din bogãþia
noastrã? E o constatare empiricã, atât de simplã ºi uºor de
înþeles, dar care descoperã nivelul credincioºiei noastre faþã
de Hristos. Da, cred cã ºi aceastã dorinþã fierbinte de „a lua
parte la ajutorarea sfinþilor” este o treaptã spre unitatea ºi
pãrtãºia noastrã în Hristos. O treaptã atât de neatinsã în
anii din urmã. Ori prea batjocoritã ºi nesocotitã deseori.

Cititorule, te-ai rugat vreodatã lui Dumnezeu sã te
facã ºi pe tine pãrtaº la ajutorarea sfinþilor? Sau când
Dumnezeu þi-a dat harul ca cineva sã-þi batã la uºa inimii,
i-ai oferit cu putere ºi peste putere partea din câºtigurile
tale ce-i aparþine lui Dumnezeu? Am vrut sã te ajut sã-þi
cunoºti inima, cât de adevãrat este predatã Domnului.
Ca nu cumva sã trãieºti o viaþã înºelându-te cã eºti
credincios, dar lipsind biserica din parohia ta de ceea
ce-i aparþine din casa ta, lipsind pe semenii tãi mai sãraci
de ceea ce eºti dator sã le întorci recunoscãtor, lipsind
pe Lazãrii porþii tale de ceea ce le aparþine din fãrâmiturile
mesei tale binecuvântate.

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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de om, cã Îl putem întâlni în mod real
pe Hristos în interiorul nostru.
Contemplând mereu pe Hristos, se
poate ajunge la extazul mistic, la acea
pace, l iniºte interioarã în care
Dumnezeu vorbeºte sau comunicã cu
persoana umanã.

Pentru ce oare Biserica a ales
ca acest pãrinte al liniºtii, Sfântul
Grigorie Palama, sã fie pomenit în
mod special într-o duminicã a Postului
Mare? Perioada postului este cea
care aduce pace ºi liniºte în sufletul
omului. ªi modelul, icoana psihosului
– cel care a realizat, prin ascezã,
pacea ºi liniºtea – este Sfântul
Grigorie Palama.

Viaþa spiritualã autenticã
cere reculegere

ºi izolare interioarã

Viaþa noastrã se desfãºoarã, într-
adevãr, în aglomeraþie, agitaþie, tumult
permanent.  Medicina spune cã
acestea distrug sistemul nervos al
omului, perturbând grav dimensiunea
spiritualã a fiinþei umane. Omul
modern a pierdut valorile liniºtii
interioare, singurul loc unde poþi
asculta vocea lui Dumnezeu. Dacã
inima vrea sã asculte vocea divinã,
trebuie sã se sustragã din zgomotul
infernal al lumii. De asemenea, cel
care vrea sã cunoascã voia lui
Dumnezeu trebuie sã caute liniºtea;
sau cel care vrea sã-ºi concentreze
gândurile sau sentimentele sale spre
un scop superior vieþii, trebuie sã-ºi
asigure un loc liniºtit. Cãci dacã trãim
într-un zgomot permanent, gândurile
ni se disperseazã, se disipã odatã cu
decibelii  care umplu vãzduhul,
persoana noastrã dezagregându-se
cu aceºtia. Ori, viaþa spiritualã
autenticã cere reculegere ºi izolare
interioarã. Trebuie, câteodatã, sã ne

sustragem zgomotului lumii pentru a
ne concentra în liniºtea profunzimilor
noastre, unde putem asculta cuvântul
creator al lui Dumnezeu, Care ne
cheamã la odihnã ºi pace. Dacã nu
reuºim aceasta ºi  rãmânem în
zgomotul cotidian ºi angajaþi în cursa
galopantã a secolului vitezei, toatã
viaþa va fi o suferinþã, o alergare fãrã
sens, în care nu avem ºansa sã
vorbim cu Dumnezeu. Sfântul
Grigorie Palama a realizat aceastã
liniºte interioarã ºi, din experienþa lui
isihastã, ne-a vorbit ºi nouã, ca ºi noi,
cel puþin în Postul Mare, sã facem
ceea ce a spus psalmistul: „Cautã
pacea ºi o urmeazã“ (Psalm 33, 13).

Comuniune ºi rugãciune

În aceastã duminicã, se citeºte
la Sfânta Liturghie o pericopã
evanghelicã luatã din Evanghelia
dupã Marcu (2, 1-12), unde se
vorbeºte despre vindecarea para-
liticului din Capernaum, purtat de
patru oameni care nu ezitã sã strice
acoperiºul casei unde predica
Hristos, ca sã coboare bolnavul
înaintea Lui pentru a-l vindeca.
Aceºtia dau un bun exemplu, o lecþie
extraordinarã pentru creºtinul care
þine Postul Mare: nu se poate trãi în
mod egoist în aceastã lume, decât în
comuniune ºi comunicare, ajutându-ne,
întrebându-ne ºi întinzând mâinile
cãtre Dumnezeu Care, la rându-I, Îºi
întinde mâinile cãtre noi. Omul egoist,
orgolios, sfidãtor,  nu va vedea
niciodatã aceste mâini divine întinse
cãtre el. Cãci Dumnezeu, Care ne
elibereazã din prãpastia pãcatului,
vrea ca, la rându-ne, sã ne ajutãm unii
pe alþii. Dacã nu putem oferi un
ajutor material, ne putem sprijini unii
pe alþii prin rugãciune. Rugãciunea
noastrã cotidianã, unul pentru celãlalt,
nu trebuie sã fie doar o enumerare a
numelor lor (a propos de pomelnicele

pe care le rostim în rugãciunile
particulare sau cele comunitare, în
Bisericã), ci o intrare în comuniune
cu durerea, cu suferinþa celuilalt, cu
crucile aproapelui, pe care sã le
depunem, ca ºi brancardierii din
Evanghelie, în faþa lui Hristos.

Evident cã în acest demers al
nostru se vor ridica ºi obstacole care
ne vor împiedica sã ajungem la
rugãciunea curatã ºi eficace a inimii.
Ne este foarte greu sã ne rugãm
pentru noi înºine, pentru aproapele ºi
mai greu. Când conºtientizãm aceastã
dificultate,  sã ne amintim de
osteneala celor patru oameni din
Evanghelie care au adus cu targa pe
cel bolnav, apoi au desfãcut
acoperiºul casei unde era Iisus,
pentru a-l pune înaintea Lui. Cei care
au fãcut acest efort au fost
recompensaþi. Iisus a vãzut credinþa
lor. De aceea, dacã va vedea ºi
credinþa noastrã, vom obþine rãspuns
la întrebãrile noastre ºi rugãciunile
noastre vor fi primite. Dacã rãmânem
ancoraþi în grijile ºi necazurile vieþii,
vom fi sustraºi ºi din dispoziþia de a
ne ruga, viaþa se va transforma într-o
existenþã inutilã, ternã ºi mediocrã.

În pacea Postului, Biserica,
asemenea unei mame iubitoare de fii,
ne cheamã la un efort suplimentar ºi
la rugãciune mai intensã. A mânca ºi
a bea mai puþin este un minuscul
sacrificiu pentru Iisus, dar este o jertfã,
o ostenealã. A te ruga mai mult sau a
transforma viaþa ta în rugãciune
contemplativã, dacã se poate, sau
activã, dacã eºti nevoit sã lucrezi, este
mult mai bine. Trebuie sã ne rugãm
pentru noi înºine, dar ºi pentru ceilalþi,
ca Dumnezeu sã-i aibã în paza Sa.
Vom realiza astfel comuniunea
interpersonalã în lumea aceasta ºi
Dumnezeu ne va ajuta sã intrãm în
comuniunea sfinþilor ce alcãtuiesc
Biserica biruitoare. Acesta este, de
fapt, sensul vieþii ºi ontologia ei.
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rugãm? De ce trebuie sã facem
rugãciunea? Ar trebui sã mãnânc pentru
cã îmi este foame, îmi doresc sã beau
fiindcã sunt însetat ºi trebuie sã mã
hidratez. Înþeleg sã dorm fiindcã sunt
obosit ºi trebuie sã mã refac din punct
de vedere fizic, dar nu înþeleg de ce
trebuie sã mã rog. ªi dacã o fac, cãtre
cine adresez aceastã rugãciune? Pentru
a putea sã ne rãspundem la aceastã
întrebare, trebuie, în primul rând, sã
conºtientizãm faptul cã rugãciunea este
un dat ontologic, o chestiune ce þine de
natura umanã. Omul s-a nãscut cu dorul
dupã Dumnezeu, în special dupã
cãderea protopãrinþilor noºtri, Adam ºi
Eva. ªi acesta este momentul care
declanºeazã în fiinþa noastrã, a omului,
dorinþa de odinioarã de reîntâlnire ºi
regãsire cu Dumnezeu. De atunci nutrim
acest sentiment de întâlnire ºi aºteptãm
ca el sã se poatã împlini într-o zi ºi ca
noi sã putem, într-o zi, sã beneficiem de
frumuseþea acestei reîntâlniri. Sfântul
Sofronie Saharov spunea odinioarã cã:
„Îl veþi vedea pe Dumnezeu aºa cum
este”. Ei bine, pânã sã-L vedem pe
Dumnezeu aºa cum este e cale lungã,
iar fiecare dintre noi trebuie sã gãseascã
o modalitate prin care sã ajungã sã-L
vadã pe Dumnezeu aºa cum este. De
altfel, scopul vieþii creºtine, dupã definiþia
Sfântului Serafim de Sarov, nu este cea
a unei vieþi comode, ci este cea a
mântuirii, a dobândirii Duhului Sfânt. ªi
dacã e sã insistãm pe acest aspect, veþi
descoperi, cu stupoare chiar, cã mulþi
dintre noi nu ºtim încã ce facem ºi pentru
ce ne aflãm acolo unde suntem la
rugãciune.

La întrebarea: „pentru ce ai venit
astãzi la bisericã?” rostitã de reporteri
mai tot timpul când fac reportaje legate
de procesiunea cu Sfinte Moaºte sau la
vreun hram cu totul ºi cu totul aparte,
cu mai mare amploare, majoritatea celor
intervievaþi rãspund stupid: „Am venit
aici pentru sãnãtate. Am venit aici
pentru norocul casei. Am venit aici
pentru cã copilul meu este bolnav sau

pentru cã sunt plecaþi copiii din þarã ºi
au nevoie de sprijin ºi ajutor ºi mã rog
pentru ei.” Nu e nimic rãu în asta. Totul
este în limita nevoilor pe care omul le
are ºi sunt suportabile, le acceptãm ca
atare. Însã nu totul se rezumã la aceste
aspecte ale vieþii. Pentru cã, dacã s-ar
rezuma la aceste aspecte ale vieþii, am
deveni telurici, am deveni strict umani
ºi pãmânteni sutã la sutã. Ori omul este
o fiinþã sinergicã în care primeazã sufletul
care este de la Dumnezeu ºi se întoarce
la Dumnezeu ºi care este îmbrãcat sau
cumva protejat de aceastã cãmaºã pe
care o numim trup ºi care devine un
mijloc prin care sufletul doreºte sã-L
dobândeascã ºi sã-L vadã pe
Dumnezeu.

Prin urmare, Sfântul Serafim de
Sarov spunea cã scopul vieþii creºtine
este dobândirea harului Duhului Sfânt,
adicã cel mai înalt lucru pe care îl poate
dobândi omul. Dar amintim ºi pe cei trei
Sfinþi Pãrinþi care fac capul de antet al
anului omagial 2022. Vorbim aici despre
Sfântul Simeon Noul Teolog, despre
Sfântul Grigorie Palama ºi despre
Sfântul Paisie Velicicovschi. Ei sunt
Sfinþii Pãrinþi ai energiei necreate.
Fiecare dintre ei a experimentat aceastã
rugãciune a inimii, într-un mod cu totul
ºi cu totul particular ºi au ajuns la acelaºi
rezultat. Sfântul Simeon Noul Teolog
este autorul imnelor iubirii, pe care vi
le recomand sã le citiþi pentru cã sunt
de o frumuseþe teologicã ºi de o
încãrcãturã duhovniceascã cu totul ºi cu
totul aparte. Atât el, cât ºi Sfântul
Grigorie Palama ºi Sfântul Paisie
Velicicovschi, fac apologia acestei lumini
necreate, adicã a dobândirii harului
Duhului Sfânt prin care au ajuns sã-L
vadã pe Dumnezeu aºa cum este.

Deficitari sau nu, în ceea ce
priveºte rugãciunea, de cele mai multe
ori simþim ca oameni absenþa lui
Dumnezeu decât prezenþa Lui în viaþa
noastrã. ªi ne întrebãm: oare Dumnezeu
este atât de departe de noi, de nu-L
simþim în niciun fel? Sau, pur si simplu,
doar trãim cu ideea unei prezenþe

nemijlocite a lui Dumnezeu. ªi asta
pentru cã în scrierile Sfinþilor Pãrinþi, în
Sfânta Scripturã, cel puþin în Psalmi, o
sã gãsim foarte des întâlnitã aceastã
formulã: „Dumnezeu este pretutindeni.”
Adevãrat, mai puþin într-un singur loc.
ªtiþi care este locul acela unde nu-L
gãsiþi pe Dumnezeu atunci când Îl cãutaþi
ºi sunteþi vitregiþi de aceastã prezenþã?
E inima noastrã. Acolo foarte greu Îl
gãsim pe Dumnezeu. El este
pretutindeni, este adevãrat, pentru cã
s-a spus: „unde sunt doi sau trei adunaþi
în numele Meu, sunt ºi Eu prezent”.
Prezenþa lui Dumnezeu este în bisericã,
este pe stradã, este în tot ceea ce ne
înconjoarã, El este mai puþin prezent în
sufletul nostru, pentru cã lipsa lui
Dumnezeu în inima noastrã ni se
datoreazã. Ne facem vinovaþi de aceastã
lipsã a lui Dumnezeu, ne facem vinovaþi
de neprezenþa Lui. Ce se întâmplã de
fapt atunci când nu simþim aceastã
prezenþã a lui Dumnezeu? Înseamnã cã,
în mod conºtient, fie nu relaþionãm cu
El într-un mod de conlucrare, sinergic,
fie omul a ales sã fie departe de El din
mai multe motive. ªi cel mai important
ºi cel mai dur lucru care i se poate
întâmpla unui om ce duce la înstrãinarea
lui este pãcatul, în toate formele lui.
Orice pãcat, oricât de mare sau de mic
ar sãvârºi un om, pune un pas înapoi
între el ºi Dumnezeu. Cum am putea
însã sã recuperãm acest handicap al
îndepãrtãrii de Dumnezeu? Sfântul
Maxim Mãrturisitorul spune aºa:
„Mândria este un pãcat care te
împiedicã sã recunoºti cã Dumnezeu
lucreazã ºi cã tu eºti un om slab.” Atunci
când ignori aceste douã valenþe ale
puterii lui Dumnezeu ºi ale slãbiciunii
tale, atunci apare îndepãrtarea de
Dumnezeu, înstrãinarea de Dumnezeu,
rãcirea relaþiei dintre tine ºi Dumnezeu.
Ce ne face sã credem asta? De
exemplu, dacã dobândirea harului
Duhului Sfânt este cununa supremã a
relaþiei, a modului de viaþã a
omului pe pãmânt, atunci când
nu simþi cã eºti un om slab ºi
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nu accepþi cã eºti un om slab,
atunci când nu simþi cã

Dumnezeu este în toate ºi în toþi ºi cã
tot ceea ce tu faci ca om I se datoreazã
Lui sutã la sutã, iar þie nimic, atunci fie
nu ai harul lui Dumnezeu deloc, fie, dacã
îl accepþi în parte, înseamnã cã ceva se
întâmplã în sufletul tãu, Dumnezeu
începe sã lucreze. Dar, ca sã lucreze
Dumnezeu, trebuie ca tu sã fii de acord
cu aceastã lucrare. ªi totul începe de la
mintea omului, pentru cã mintea omului
este precum o moarã -  ceea ce pui în
ea, aceea macinã. Ea devine statornicã
în cele care o întãresc. ªi o întãreºte
ce? Gândul cel bun, o întãreºte relaþia
cu Dumnezeu, ideea de faptã bunã sau
o întãreºte patima ºi pornirile pãtimaºe.
Ei bine, mintea, atunci
când devine statornicã în
ceva, înnobileazã, dupã
cuvântul Sfântului Maxim
Mãrturisitorul, toate
resursele pe care le are în
a susþine dorinþa ºi iubirea
faþã de acel lucru. Aºa se
explicã faptul cã atunci când îþi place
un lucru, oricare ar fi el – sã nu vorbim
totuºi de lucruri prea dure –, sã spunem
cã îmi place telefonul. Dacã îmi place
sã stau cu telefonul în mânã ºi sã-l
folosesc atât de des, mintea  proceseazã
aceastã informaþie ca pe un dat ºi te
înnobileazã sau te sileºte pe tine ca om
sã concentrezi asupra acelui lucru toatã
dragostea ta, dar ºi toatã dorinþa ta. ªi
atunci când þi se ia jucãria, simþi cã ceva
se rupe în tine, simþi cã ceva nu este în
regulã.

Dacã vreþi sã vã convingeþi de ceea
ce spun, priviþi psihologic compor-
tamentul unui copil atunci când îi iei
telefonul. Se trânteºte la pãmânt ºi urlã
cât îl þine gura. De ce? Pentru cã mintea
lui a procesat deja faptul cã este singura
lui dorinþã ºi singura lui iubire. Lasã-i
telefonul ºi tu, ca mamã, du-te de acasã,
pentru cã nu-þi simte dorul ºi nici lipsa,
nici mãcar nu simte foamea. ªi asta e
valabil ºi pentru cei mai majori un pic,
pentru adolescenþi, pentru cã dacã îi laºi
în faþa unui joc, în faþa calculatorului,
garantat n-au nevoie nici de somn, nici
de mâncare, nici de prezenþa altor
persoane, ci doar ei ºi cu lumea lor

virtualã în care trãiesc. Asta spune
foarte mult despre faptul cã atunci când
noi ne concentrãm asupra unei idei ºi-i
dãm minþii sã macine acea idee, se
concentreazã cu totul acolo. ªi acum
revin. Dacã minþii i se dã ºi i se pune în
procesare faptul cã Dumnezeu este Cel
care guverneazã acest univers, iar noi
suntem fãpturile care trebuie sã
ascultãm de Dumnezeu, va face în aºa
fel încât sã îþi aducã la informaþie þie,
omule, tot ceea ce þine de Dumnezeu,
de faptul cã El este Atotputernic, de
faptul cã El este Atotprezent, de faptul
cã este Atotbun ºi Atotiertãtor, iar tu vei
înþelege din aceasta cã, orice vei face,
vei face cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacã

aºa stau lucrurile, atunci ne întoarcem
la rugãciune.

Omul trebuie sã fie într-un continuu
dialog cu Dumnezeu. Aº þine sã
precizez, încã din capul locului, cã trebuie
sã facem o diferenþiere, nu doar
semanticã, între rugãminte ºi rugãciune
– rugãmintea este o chestiune care þine
de a întinde o mânã de ajutor sau a cere
o mânã de ajutor celuilalt, fie el ºi
Dumnezeu, dar nu este rugãciune. Iar
rugãciunea este dialog expresiv cu
Dumnezeu. Nu poþi sã spui cã te afli în
rugãciune cu X sau cu Y. Exclus lucrul
acesta! În rugãciune sau prin rugãciune
intri în dialog exclusiv cu Dumnezeu.
Restul sunt forme de dialog pe care le
purtãm ºi sunt catalogate ca atare în
sociologie drept dialoguri sociale ºi nimic
mai mult.

Când ne rugãm? Trebuie sã ne
rugãm neîncetat, pentru cã dialogul cu
Dumnezeu trebuie sã-L ai permanent,
în fiecare clipã a vieþii tale, în fiecare
moment al vieþii tale. Uneori ne rugãm
când ne aducem aminte ºi, din pãcate,
ne aducem aminte tot mai rar. Alteori
ne rugãm în anumite momente ale zilei,
potrivit rânduielilor din Ceaslov ºi din

Psaltire. Ceaslovul este o carte care
figureazã momentele de rugãciune.
Ceaslov vine de la „ceas”, adicã slovele
rugãciunii ceasului. Se începe cu ceasul
I, la rugãciunea de dimineaþã, ºi continuã
cu ceasul III, ceasul VI, ceasul IX,
vecernia, rugãciunea de la miezul nopþii
ºi utrenia, rugãciunea dimineþii. Ei bine,
acesta este un lucru mare. Este o carte
pe care o citeºti, pe care o deschizi ºi în
care gãseºti niºte rugãciuni. Dar tu te
regãseºti în acele rugãciuni? Te
regãseºti în textul acelor cuvinte? De
cele mai multe ori sunt psalmi – psalmii
lui David din psaltire, sunt rugãciuni de
laudã: „În toatã ziua, de ºapte ori pe zi
te-am lãudat”. Dacã ne rugãm doar
atunci când ne rugãm, nu ne rugãm

niciodatã. Rugãciunea nu
se face în anumite
momente ale zilei, ci se
face permanent. Dacã veþi
înþelege cã trebuie sã te
gãseºti într-un continuu
dialog cu Dumnezeu, în
orice moment al zilei,

atunci eºti pe drumul cel bun.
Pentru a ajunge sã dobândeºti

Duhul Sfânt, te foloseºti de aceste
mijloace: te foloseºti de rugãciune, te
foloseºti de ascezã, te foloseºti de faptele
cele bune, te foloseºti de crucea pe care
Dumnezeu þi-a pus-o la îndemânã, doar,
doar vei putea dobândi pe Duhul Sfânt.
Despre faptele bune sunt multe lucruri
care s-ar putea spune. Unii dintre noi
facem fapte bune pentru cã ne-am
obiºnuit sã le facem, fie ca aºa am fost
educaþi, fie cã aºa le-am moºtenit, fie
cã aºa ni s-a spus, însã le punem pe
seama noastrã. Am dat lui X o pâine,
am dat celuilalt un sfat bun, am fãcut
aia, am fãcut aia. Nu tu ai fãcut!
Dumnezeu a dat prin mine celuilalt o
pâine, Dumnezeu a fãcut prin mine. A
lucra fapta cea bunã fãrã credinþã este
idolatrie. Se întâmplã deseori sã facem
acest lucru, fãrã sã avem aceastã
prezenþã a lui Dumnezeu. ªi atunci doar
ne închinãm propriilor noastre lucrãri,
propriilor noastre sentimente, propriilor
noastre aspecte pe care, aparent, le
punem în slujba lui Dumnezeu ºi ajungem
la un alt cuvânt al Sfintei
Scripturi în care ni se spune cã,

Rugãciunea este un dat
ontologic, o chestiune ce þine

de natura umanã.
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spre sfârºitul veacurilor, veþi
ajunge voi sã fiþi martirizaþi de

cãtre ceilalþi, prin aceasta aceia crezând
cã aduc slujbã a lui Dumnezeu.
Transpunând acest cuvânt în prezent, la
momentul la care facem referire, trebuie
sã ºtiþi cã tot ceea ce facem, fãrã a pune
totul în seama lui Dumnezeu ºi cu
ajutorul lui Dumnezeu, devine aceastã
formã de idolatrie, crezând doar în
mintea noastrã cã-I slujim lui Dumnezeu
fãcând aceasta.

Statul la rugãciune, chiar dacã nu
aduce un folos imediat, pentru cã este
un proces îndelungat, un proces de lungã
duratã care necesitã multe resurse din
partea omului, aduce totuºi un aport de
schimbare lãuntricã, o predispoziþie spre
transformarea minþii în ceea ce are ea
de fãcut. Ca informaþie, primeºti darul
lui Dumnezeu pe mãsurã ce te apropii.
Dar aceastã rugãciune a ta particularã
trebuie fãcutã închizând cãmara
sufletului tãu, adicã retrãgându-te în
liniºte, pentru cã rugãciunea nu este
vocalã. Vreau sã vã gândiþi la acest
aspect: nu este vocalã, rugãciunea este
tainicã. De ce? Pentru cã spune Sfântul
Isidor Pelusiotul cã „omul tace ºi
Dumnezeu vorbeºte”. ªi atunci vã
duceþi cu mintea sau cu dorinþa de a afla
despre acest aspect al vorbirii cu
Dumnezeu sau al vorbirii lui Dumnezeu
omului ºi veþi gãsi în carte, acolo unde
se vorbeºte despre profetul Samuel
când Dumnezeu încerca sã-i spunã
ceva, iar el ignora acea spusã ºi apoi
insistenþa lui Dumnezeu ºi el spune:
„Vorbeºte, Doamne, cã robul Tãu
ascultã!”. Ei bine, asta este forma
supremã a rugãciunii – tu te recunoºti
învins, învins de propria ta pãcãtoºenie
ºi recunoºti: „Doamne, sunt un om
pãcãtos ºi, pentru cã sunt pãcãtos, Tu
eºti singurul care poþi sã mã vindeci de
aceastã pãcãtoºenie a mea. Prin
urmare, Te las pe Tine sã lucrezi în viaþa
mea.” Aºazã-te umil în faþa lui
Dumnezeu, oriunde ai fi, nu neapãrat
într-un spaþiu foarte bine amenajat,
oriunde eºti, umilinþa ºi starea de sfinþire
a prezenþei lui Dumnezeu te va face sã
te simþi ca în bisericã. Pentru cã, spune
psalmistul: „unde mã voi duce de la faþa
Ta, Doamne? De voi lua aripile mele de

dimineaþã ºi mã voi duce la malul mãrii,
Tu acolo eºti.” Dumnezeu este oriunde,
deci cãutaþi-L în inima voastrã ºi-L veþi
gãsi, dupã cum spune Sfântul Ioan Gurã
de Aur. Cel care va gãsi uºa cãtre inima
lui va deschide ºi va gãsi uºa cãtre
Împãrãþia lui Dumnezeu.

Citiþi câte ceva în fiecare zi din Noul
Testament, din Vechiul Testament, câte
un paragraf dintr-un Sfânt Pãrinte,
pentru cã asta ne va ajuta sã ne
luminãm, nu la modul despre care
vorbesc cei trei sfinþi pãrinþi – Sfântul
Simeon Noul Teologul, Sfântul Grigorie
Palama ºi Sfântul Paisie Velicicovschi
–, nu despre iluminarea în duh, ci despre
luminarea fizicã a cunoaºterii lui
Dumnezeu, pentru cã aceastã
cunoaºtere duce la fãptuire. Iar dacã nu
duce la fãptuire, atunci suntem sub
incidenþa teologiei diavolului – spune
Sfântul Maxim Mãrturisitorul. Pentru cã
a ºti fãrã a face este teologia diavolului.

Îþi dã informaþie cu duiumul, cu carul,
ºtii foarte multe, devii o bibliotecã
ambulantã, ai toate informaþiile de care
ai nevoie, dar, nefãcând nimic, eºti zero.
Nu poþi sã nu faci nimic din ceea ce
ºtii. Puþinul pe care l-ai aflat, dezvoltã-l
în mintea ta. Dã-i minþii sã rumege ºi
încearcã sã o faci sã simtã trãirea inimii
pentru cã, de fapt, aici este taina
rugãciunii noastre. Când te rogi,
încearcã sã simþi durerea în sufletul tãu
ºi, dacã o vei simþi, vor veni ºi celelalte
daruri care vor fi urmarea acestei simiri.

Tânãr sau vârstnic, încercaþi sã vã
rugaþi câte puþin dupã putere, în dorinþa
de a te întâlni cu Dumnezeu. Nu trebuie
sã vã apucaþi sã citiþi nu ºtiu ce rugãciune
pe nu ºtiu unde. Cãrþile acestea în care
se gãsesc rugãciuni sunt informative ºi
te cãlãuzesc cãtre rugãciunea curatã. E
bine sã le foloseºti la începutul drumului
cãtre rugãciune, dar dacã nu vei simþi
fiorul acela al vinovãþiei ºi al puterii de
îndreptare, nu se va schimba nimic.
Prezenþa în preajma lui Dumnezeu aduce
cu sine componenta judecãþii. Cât de
pregãtit sunt eu sã mã întâlnesc cu
Dumnezeu ºi sã dau rãspuns ºi socotealã
pentru faptele mele? Dacã nu mã simt
în stare sã gãsesc un motiv pentru care
Dumnezeu mi-ar spune: Vino,
binecuvântatul Tatãlui Meul!, atunci spun
precum spuneau Pãrinþii de odinioarã:
Doamne, mai dã-mi zile de pocãinþã, cã
nu sunt încã pregãtit sã vin la Tine. Ci
mai lasã-mã pe pãmânt sã mã cãiesc de
toate faptele mele. Marcu Ascetul
primeºte o astfel de întrebare de la
ucenicii sãi. Pe patul morþii era agitat
cumplit de ceea ce se întâmplã, de clipa
despãrþirii de trupul acesta ºi de lumea
înconjurãtoare ºi ucenicii îi spun doar aºa:
Ava, ºi tu te temi? La care Sfântul Marcu
rãspunde ucenicilor la modul cel mai
sincer posibil: de unde ºtiu eu cã ceea ce
am fãcut a plãcut lui Dumnezeu? Eu
neavând aceastã ºtiinþã, e datoria mea
sã mã tem de prezenþa Dreptului
Judecãtor. Vino, Doamne, ºi în viaþa
noastrã! Vino ºi ne îmbrãþiºeazã pe toþi,
cu neputinþele, cu slãbiciunile noastre!
Ajutã-ne sã Te cunoaºtem mai mult sau
mai puþin! Învaþã-ne sã fim noi umili întru
totul ºi dã-ne sã trãim ºi sã gustãm
rugãciunea!

Rugãciunea este vorbirea minþii
cu Dumnezeu. Rugãciunea este
vlãstarul blândeþii ºi al lipsei de
mânie. Rugãciunea este rodul

bucuriei ºi al mulþumirii.
Rugãciunea este alungarea
întristãrii ºi a descurajãrii.

Rugãciunea neîmprãºtiatã este
o înþelegere supremã a minþii.
Rugãciunea este urcuºul minþii

spre Dumnezeu. Dacã doreºti sã
te rogi, leapãdã-te de toate,

ca sã moºteneºti totul.
(Evagrie Monahul, Filocalia I,

Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,
pp. 104-106, 109).

Multe sunt felurile rugãciunii,
care de care mai deosebit.

Totuºi nici una nu este
vãtãmãtoare, decât aceea care

nu mai este rugãciune, ci
lucrare diavoleascã… Când îþi

aduci aminte de Dumnezeu
înmulþeºte rugãciunea, ca

atunci când Îl vei uita Domnul
sã-ªi aducã aminte de tine.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.

Harisma, Bucureºti, 1993, p. 287).
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Dacã privim cu atenþie, vedem cã
în toate timpurile ºi în toate colþurile
lumii întâlnim practica postului (slav.
post- rom. abstinenþã), ceea ce denotã
o anumitã importanþã a acesteia în viaþa
oamenilor. Astfel, când se pregãteau
pentru serbarea vreunei zile mai
însemnate, popoarele vechi pãgâne
ajunau o anumitã perioadã; înfrânarea
de la mâncãruri ºi bãuturi era apoi
legatã de durerea pricinuitã de moartea
unei fiinþe dragi, adicã de cultul morþilor,
stabilindu-se în acest sens o perioadã
de doliu. În cele din urmã însã, postul
ar fi dobândit un accentuat caracter
religios îndeosebi prin practicile de
sobrietate ºi ascezã, recomandate ºi
experimentate de marii înþelepþi, filozofi
sau întemeietori de religii.1 Egiptenii,
precum ºi civilizaþia greco-romanã
socoteau postul mijloc eficace pentru
ispãºirea de pãcate, dar ºi cu rol
medical, pe când pentru budiºti ºi
mahomedani era considerat mod de
viaþã, centrat pe abstinenþã.

În iudaism, postul era prevãzut în
Legea lui Moise; la fel ca ºi Ilie (3 Regi,
19,8), Moise a postit 40 de zile pe
Muntele Sinai, înainte de a primi Tablele
Legii. Evreii þineau Postul Curãþiei sau
Ispãºirii (Levitiv 16, 29, 31; Numeri
29,7), în ziua a zecea, din luna a
ºaptea, la care s-au adãugat, dupã
captivitatea babilonianã, ºi alte zile
ocazionale, simbolizând diferite
dezastre, socotite pedepse divine
(Estera 4, 13; Ieremia 36, 9). Deseori
oprirea de la mâncare ºi bãuturã era
însoþitã de anumite semne exterioare
ale întristãrii -cenuºã presãratã pe cap,
smolirea feþei, îmbrãcarea în sac (Matei
6, 16-17)- ce arãtau cãinþa ºi frângerea
inimii pentru pãcatele sãvârºite. Are loc
prin urmare, o spiritualizare a postului,
înfãptuitã de cãtre Drepþii Vechiului
Testament, care sã îmbine înfrânarea
de la alimente cu practicarea virtuþilor.
Putem aºadar cita pe latini, spunând:
Non nova sed nove! (rom. Nu lucruri
noi, ci cu un înþeles nou!)

  Înainte de a-ªi începe activitatea
publicã, Mântuitorul a practicat postul
(Matei 4, 2; Marcu 1, 13), învãþându-i
pe ucenicii Sãi cã nu poate fi separat

de rugãciune (Marcu 9, 29). Se poate
afirma astfel cã postul a fost o etapã
foarte importantã în pregãtirea venirii
Sale pe Pãmânt. Postul este apoi
prezentat ºi ca armã împotriva ispitelor
ºi a puterii diavoleºti (Matei 17, 21),
care se manifestã în special la nivel
spiritual, nevãzut. El implicã aºadar
strãdanie, efort în aceastã adevãratã
luptã duhovniceascã de reînnoire a
vieþii. Aºa au înþeles postul Sf. Apostoli
(I Corinteni 7, 5; II Corinteni 6, 5) ºi cei
de dupã ei. Fãrã nici o excepþie, ºi Sf.
Pãrinþi ai Bisericii vorbesc în scrierile
lor despre foloasele postului pentru
trupul ºi sufletul omului, care trebuie sã
domine prin voinþã, instinctele ºi
pornirile inferioare.2

Postul de  Bucate
versus

Postul de Pãcate

Înfrânarea de la mâncãruri
constituie sensul strict al postului, ca
abstinenþã de la alimentele „de dulce”,
consideratã însã mai uºor de îndeplinit.
Latinii o numeau jejunium  (rom.
ajunare), dupã numele unui organ din
corpul uman, care de obicei este gol.
Acest tip de post este aºadar, dictat în
special de trup sau de cãtre dispoziþiile
mentale ale fiecãrui individ în parte, fiind
privit mai mult ca o,,ajunare moralã.”3

Îºi are folosul sãu, iar Biserica îl
considerã un început bun în viaþa
duhovniceascã a omului, militând pentru
pãstrarea acestuia. Sã amintim cã, în
anul 340 d.Hr., pe fondul apariþiei unei
noi erezii, Sinodul de la Gangra (astãzi,
localitate în Turcia) l-a condamnat pe
Eustaþie de Sevasta, care afirma cã
postul trupesc nu este atât de necesar
pentru acei creºtini care urmãresc
desãvârºirea spiritualã (Canonul 19).
Astfel, postul de mâncare ºi bãuturã,
ca exerciþiu psihologic ºi biologic, îºi
va face loc treptat, atât în dreptul
natural, cât ºi în legislaþia bisericeascã
din Rãsãritul ºi Apusul creºtin.

 Adevãratul înþeles al postului îl
întâlnim însã nu în dimensiunea sa
cantitativã, formalã, ci în cea calitativã,

de profunzime sau care se raporteazã
la motivaþie. Pentru ce postim? Ar trebui
sã postim pentru cã-L iubim pe Hristos
ºi-L purtãm în inimile noastre mai
presus decât toate cele materiale,
dãruite nouã, oamenilor. Dealtfel, „unde
dorim sã fie comoara noastrã, acolo va
fi ºi inima noastrã!” (Matei 6, 21) dupã
cum ne-nvaþã Fiul lui Dumnezeu. Din
acest punct de vedere, postul este
dãruire de sine, jertfã ºi nu doar o
practicã exterioarã, care sã atragã
atenþia celor din jur, aºteptând eventual
o rãsplatã. El trebuie sã producã o
schimbare, prin înlocuirea lui „a avea”
cu „a iubi”, dupã voinþa ºi puterea
fiecãruia.

La aceastã „metanoia” (gr.
schimbare interioarã) se ajunge doar cu
efort duhovnicesc întruchipat în
nevoinþele postului, parcurse mai întâi,
timp de 40 de zile de Hristos în pustie
(Matei 4, 2). Aici, El ne-a arãtat cum
sã biruim ispitele ce ne înconjoarã ºi
care pot fi rezumate astfel: alergarea
permanentã dupã bunuri materiale,
dorinþa de putere asupra lumii întregi ºi
slava deºartã sau supraevaluarea de
sine. Hristos devine Noul Adam venit
sã îndrepteze comportamentul lui Adam
ce vechi din Rai. De aceea, postirea
este o participare tainicã la postul
Domnului, iar pentru a ne dezrobi de
bunurile materiale este necesar ca mai
întâi sã dobândim lumina harului divin,
pentru ca apoi sã ne unim cu Hristos.
Non nova sed nove! poate fi descifrat
astfel în perioada postului ca acel efort
de restabilire a umanului, printr-o
înþelegere profundã a înfrânãrii ºi
roadelor sale.

1 PR. PROF. ENE BRANIªTE, Liturgica generalã,
EIBMBOR, Bucureºti, 1993, p. 242.
2 Vezi, de ex: SF. VASILE CEL MARE, Despre
Post, Editura Basilica, Bucureºti, 2019;
ASTERIE AL AMASIEI, Cuvânt la începutul
postului, în: Omilii ºi predici, traducere
de Pr. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
Bucureºti, 1946;
3 ***, The Catholic Encyclopedia, Vol. V,
The Encyclopedia Press, Inc., New York,
1913, p.790.

Preot Daniel NICHITA
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Psihologia exclude, în principiu,
existenþa lui Dumnezeu. Toate metodele
ei de tratare a oamenilor sunt bazate pe
experimente ºtiinþifice care nu au în
vedere rugãciunea pentru semeni sau
compasiunea, aducând în prim plan
realizarea personalã egoistã ºi
competitivitatea excesivã. Mai mult
decât atât, psihologia, prin metoda
psihanalizei în special, a dezrãdãcinat
elemente religioase care fãceau parte
din conºtiinþa colectivã a comunitãþilor
de la apariþia creºtinismului. Spre
exemplificare, într-o perioadã în care
Codul Penal imperial german punea
homosexualitatea pe acelaºi plan cu
raportul sexual cu animalele, Freud a
militat pentru dezincriminarea ei. „Freud
îi concepea – pe homosexuali, scrie
Sarah Chiche – ca pe niºte copii care
ar fi suferit într-o dimensiune a
existenþei lor un fel de «stop-cadru»,
continuând sã se dezvolte în toate
celelalte”1. Anormalitatea psihicã a
acestor oameni trebuie, deci, sã nu aibã
nici o consecinþã moralã sau penalã. ªtim
la ce a dus aceastã atitudine anticreºtinã
a psihanaliºtilor (care se opune firescului
creaþiei lui Dumnezeu): parade gay,
impunerea homosexualitãþii ca materie
de studiu copiilor normali, în ºcoli etc.

Cu toate acestea, psihologia
modernã începe sã descopere valorile
religioase pe cãi experimentale. Astfel,
reputatul psiholog Robert Cialdini a
descoperit, în urma unor experimente,
cã rugãciunea în cadrul familiei înlãturã
infidelitatea: „Psihologii ne avertizeazã
cã infidelitatea sexualã în relaþiile
romantice este o sursã de mari
conflicte, ducând adesea la furie,
suferinþã ºi încetarea relaþiei. Din
fericire, ei au identificat ºi o activitate
pre-suasivã care ne-ar putea ajuta sã
împiedicãm apariþia acestei secvenþe
toxice. Dacã unul dintre parteneri
acceptã sã se roage zilnic pentru
binele celuilalt, pentru o perioadã mai

lungã, va scãdea probabilitatea de
a-i fi infidel în acest timp”2.

Acelaºi psiholog redescoperã, prin
analizarea unor evenimente istorice,
valoarea compasiunii, a legãturii
interumane: „Relaþiile care îi
determinã pe oameni sã îi privi-
legieze pe alþii cu adevãrat nu sunt
cele care le permit sã spunã: «O,
persoana aceea este ca noi». Ele sunt
cele care permit oamenilor sã spunã:
«O, persoana aceea este de-a
noastrã». De exemplu, aº putea avea
mai multe gusturi ºi preferinþe în
comun cu un coleg de la serviciu
decât cu un frate sau o sorã, dar nu
existã nicio îndoialã pe care dintre
cei doi l-aº considera de-al meu ºi
pe care l-aº considera doar ca mine
- ºi pe care, în consecinþã, l-aº ajuta
mai degrabã, la nevoie. Experienþa
unitãþii nu se referã la simple
similitudini (deºi ºi acelea pot
funcþiona, dar într-o mai micã
mãsurã, prin principiul simpatiei). Se
referã la identitãþi comune. […]
Simplu spus, noi este un eu
împãrtãºit”3. ªi continuã povestind un
caz celebru, în lumea cunoscãtorilor, de
ajutorare interumanã: „Înainte de
apropierea strategicã de Germania
nazistã, la sfârºitul anilor 1930,
Japonia permisese evreilor deportaþi
un acces facil în teritoriile japoneze,
ca modalitate de a obþine resursele
financiare ºi bunãvoinþa politicã pe
care comunitatea evreiascã
internaþionalã le putea oferi în
schimb. […] Rezultatul paradoxal a
fost cã, în anii premergãtori
rãzboiului, în timp ce majoritatea
þãrilor lumii (inclusiv Statele Unite)
întorceau spatele victimelor
deznãdãjduite ale Soluþiei Finale a
lui Hitler, tocmai Japonia – aliatul lui
Hitler – le oferea refugiu în aºezãrile
controlate de Japonia din Shanghai,
China ºi oraºul Kobe din Japonia.

Aºadar, în iulie 1940, când 200
dintre victime s-au adunat în faþa uºii
consulatului japonez din Lituania,
ºtiau cã omul din spatele uºii le
oferea cea mai bunã ºi, poate, ultima
ºansã de a fi în siguranþã. Numele
lui era Chiune Sugihara ºi, dupã
toate aparenþele, era un candidat
neverosimil pentru a le pune la cale
salvarea. Diplomat ajuns la
jumãtatea carierei, Sugihara
devenise consul general al Japoniei
în Lituania în virtutea a ºaisprezece
ani de serviciu loial ºi supus în
diferite posturi anterioare.
Recomandãrile potrivite îi
facilitaserã ascensiunea în corpul
diplomatic: era fiul unui oficial
guvernamental dintr-o familie de
samurai. Îºi stabilise obiective
profesionale ambiþioase, devenind
expert în limba rusã cu speranþa cã,
într-o zi, ar putea deveni
ambasadorul Japoniei la Moscova.
La fel ca omologul sãu mai
cunoscut, Oskar Schindler, domnul
Sugihara iubea jocurile, muzica ºi
petrecerile. La suprafaþã, aºadar,
puþine lucruri ar fi sugerat cã acest
diplomat de carierã comod,
hedonist, ºi-ar risca reputaþia,
cariera ºi viitorul pentru a încerca
sã salveze niºte strãini care l-au
trezit dintr-un somn adânc, dis-de-
dimineaþã. Însã asta a fãcut – cu
deplina cunoaºtere a potenþialelor
consecinþe pentru el ºi pentru familia
lui.

Dupã ce a vorbit cu mulþimea
care aºtepta în faþa porþii sale,
Sugihara le-a înþeles nenorocirea ºi
a telegrafiat la Tokio pentru a obþine
permisiunea de a le autoriza vizele
de cãlãtorie. Deºi pentru evrei erau
încã în vigoare unele prevederi ale
politicilor permisive de acordare a
vizei pentru Japonia,
superiorii lui Sugihara de la
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ministerul de externe s-au
îngrijorat cã, dacã vor

continua acele politici, vor afecta
relaþiile diplomatice ale Japoniei cu
Hitler. În consecinþã, solicitarea i-a
fost refuzatã, precum ºi cea de-a
doua ºi cea de-a treia cerere
urgentã. Exact în acel moment din
viaþa sa – era în vârstã de 40 de ani
ºi nu exista nici un indiciu de
neloialitate sau nesupunere
anterioarã – acest diplomat de
carierã, tolerant ºi ambiþios
profesional, a fãcut ceea ce nimeni
nu ar fi putut bãnui. A început sã
scrie documentele de cãlãtorie
necesare, într-o nerespectare
desãvârºitã a ordinelor primite, clar
formulate ºi repetate de douã ori.

Decizia aceasta i-a distrus
cariera. Într-o lunã, Sugihara a fost
transferat din postul sãu de consul
general într-o poziþie mult inferioarã,
în afara Lituaniei, unde nu mai putea
opera independent. În cele din urmã
a fost dat afarã din ministerul de
externe, pentru insubordonare.
Dezonorat, dupã rãzboi ºi-a câºtigat
traiul din vânzarea de becuri. Dar,
în sãptãmânile dinainte de a fi obligat
sã închidã consulatul din Lituania,
Sugihara ºi-a respectat alegerea
fãcutã, intervievând aplicanþii de
dimineaþa devreme pânã seara târziu
ºi completând documentele necesare
pentru salvarea lor. Chiar dupã ce
consulatul a fost închis ºi ºi-a mutat
reºedinþa într-un hotel, a continuat
sã scrie vize. Chiar dupã ce efortul
acestei munci l-a slãbit ºi l-a epuizat,
chiar dupã ce acelaºi efort i-a lãsat
soþia incapabilã sã-ºi alãpteze
copilul, a scris fãrã rãgaz. Chiar pe
peronul trenului care urma sã-l ia din
mijlocul petiþionarilor, chiar ºi în tren,
a scris ºi a încredinþat documentele
dãtãtoare de viaþã mâinilor doritoare
de viaþã, salvând mii de inocenþi în
acest proces. ªi, când, în cele din
urmã, trenul s-a pus în miºcare,
îndepãrtându-l de ei, s-a plecat
adânc ºi ºi-a cerut iertare de la toþi
cei pe care îi lãsa abandonaþi –
cerându-ºi scuze pentru lipsurile sale
ca salvator.

Probabil cã decizia lui
Sugihara de a ajuta mii de evrei sã
fugã în Japonia nu poate fi
atribuitã unui singur factor. În mod
normal, numeroase forþe acþio-
neazã ºi interacþioneazã pentru a
da naºtere acestui tip de bine-
facere. Dar, în cazul lui Sugihara,
un factor de acasã iese în evidenþã.
Tatãl lui, un inspector fiscal trimis
în Coreea pentru un timp, ºi-a
mutat familia acolo ºi a deschis un
han. Sugihara ºi-a amintit cã era
foarte impresionat de disponi-
bilitatea pãrinþilor sãi de a accepta

tot felul de oaspeþi, oameni
amestecaþi, ºi de a se îngriji de
nevoile lor primare de mâncare ºi
adãpost în casa familiei, ba chiar
de a le oferi o baie caldã ºi de a le
spãla hainele, în ciuda faptului cã
unii erau prea sãraci pentru a plãti.
Din aceastã perspectivã, putem
observa un motiv – un simþ dezvoltat
de familie, izvorât din interacþiunea
cu diverse persoane din casã – al
eforturilor ulterioare ale lui
Sugihara de a ajuta mii de evrei
europeni. Dupã cum a declarat într-un
interviu, la 45 de ani dupã acele
evenimente, naþionalitatea ºi religia
evreilor nu a contat; a contat doar
cã erau, ca ºi el, membri ai familiei
umane ºi cã aveau nevoie de
ajutorul sãu. Experienþa lui
sugereazã un sfat pentru viitorii
pãrinþi care îºi doresc copii cu o fire
caritabilã: puneþi-i în contact în
casã  cu persoane dintr-o largã
varietate de medii ºi trataþi acele
persoane ca pe o familie”4.

În concluzie marele psiholog
Robert Cialdini ne transmite cã
„atunci când oamenii îºi vãd
pãrinþii îngrijindu-se de nevoile altei
persoane din casã, trãiesc ºi ei un
sentiment al familiei ºi devin mai
dispuºi sã îl transmitã ºi celuilalt. O
consecinþã uimitoare a acestui
proces este cã acei copii care îºi vãd
pãrinþii primind în casã mulþi
oameni, de toate felurile, ar putea
fi mai înclinaþi, ca adulþi, sã ajute
necunoscuþii”5.

Preot Cãtãlin ILIE

1 Sarah Chiche, O istorie eroticã a
psihanalizei. De la dãdaca lui Freud la
amanþii de astãzi, traducere de Nicolae
Constantinescu, Editura Polirom,
Bucureºti, 2019, p. 73.
2 Robert Cialdini, Pre-suasiune. O metodã
revoluþionarã de a influenþa ºi de a
convinge, traducere din englezã de Dan
Bãlãnescu, Editura Publica, Bucureºti, 2017,
p. 266.
3 Ibidem, p. 276.
4 Ibidem, pp. 288-292.
5 Ibidem, p. 287.

Pentru tot
ce Tu mi-ai dat
Pentru tot ce Tu mi-ai dat,
Când în lume m-ai creat,

Pentru tot ce-a fost frumos
Mulþumescu-Þi, drag Hristos.

Pentru rãul ce-am fãcut,
Pentru ura ce-am avut,

Pentru gândul meu nebun
Doamne, iartã-mã acum.

Pentru cã n-am preþuit
Darul ce mi-ai dãruit,

N-am fãcut bine de-ajuns,
ªi iubirii n-am rãspuns,

Pentru toate-acestea iar,
Pentru altele mai mari,
Iartã-mã, Iisuse-al meu,

Iscã lacrimi-n ochiul greu...

Doamne-n mine ai aflat
Numai neguri ºi pãcat.
Ieºi în cãutarea mea

Când voi pierde Calea Ta.

 Doamne-n mine ai venit,
 Liniºte mi-ai dãruit!

 Te rog, Doamne, nu pleca!
Dacã greu Te-oi supãra.

Doamne, nu mã pãrãsi,
Nu-nceta de-a mã iubi.
ªtiu cã eu te pãrãsesc,
Dar nu uit sã Te iubesc!

Dimitria ILIE
Martie 2022



 10Nr. 1 / ian-mart 2022 SAREA PÃMÂNTULUI

General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

(urmare din numãrul trecut)

În pofida rezistenþei dârze opuse de
inamic ºi a terenului mlãºtinos din lunca
Prutului, unitãþile diviziei, în frunte cu
comandanþii de regimente, au reuºit sã
cucereascã, în cooperare cu unitãþile
Diviziei de Gardã comandate de
generalul Nicolae ªova, satul ºi înãlþimile
Þiganca precum ºi pantele de est ale
Dealului Epureni. La 12 iulie 1941,
inamicul a executat un puternic
contraatac care a produs mari pierderi
diviziei. La 16 iulie, însã, generalul Nicolae
Dãscãlescu, dupã reorganizarea
unitãþilor, a reluat atacul, reuºind sã
respingã inamicul spre Cetatea Albã. În
luptele de la Þiganca ºi Dealul Epureni,
divizia a înregistrat 172 de ofiþeri, 84
subofiþeri ºi 4176 de gradaþi ºi soldaþi
morþi, rãniþi ºi dispãruþi.

Despre mãsurile luate de generalul
de divizie Nicolae Dãscãlescu ºi modul
cum a condus unitãþile diviziei în primele
zile de rãzboi, generalul Levent,
comandantul Corpului V Armatã, scria:
„Generalul Dãscãlescu a luat comanda
Diviziei 21 la data de 2 iulie. Din primul
moment s-a simþit în divizie atitudinea
noului comandant, s-a pus ordine în
serviciu ºi s-a produs o înviorare totalã în
unitãþile diviziei. În ziua de 5 iulie, am
dispus ca divizia sã treacã un regiment
dincolo de Prut pentru a degaja
regimentele diviziei de gardã… Divizia
21 a executat operaþiunea cu foarte mare
preciziune. Deºi trecerea s-a executat
în timpul nopþii în condiþii foarte grele,
comandantul diviziei a condus personal
operaþiunea ºi, graþie energiei ºi
imboldului sãu, a avut cel mai deplin
succes. Din aceastã singurã operaþiune
am dedus cã generalul Dãscãlescu este
un adevãrat om de rãzboi cu calitãþi
excepþionale de curaj ºi energie. Foarte
conºtiincios ºi cu deosebitã putere de
muncã, fiind sigur cã va putea face faþã
oricãrei situaþi pe câmpul de luptã. Posedã
toate calitãþile pentru a putea comanda

ºi un corp de armatã în ele mai bune
condiþiuni.” Pentru eroismul dovedit în
aceastã luptã, Divizia 21 Infanterie a fost
citatã prin Ordin de zi pe Naþiune de
generalul Ion Antonescu, iar militarii din
compunerea ei au fost distinºi cu 10
ordine „Mihai Viteazul”, 45 de ordine
„Steaua României” ºi 281 de ordine
„Coroana României”. Printre cei
decoraþi cu ordinul „Mihai Viteazul”
clasa a II-a s-a numãrat ºi generalul
Nicolae Dãscãlescu (Decretul Regal nr.
2676/22 septembrie 1941) precum ºi
colonelul Gheorghe Niculescu,
comandantul Regimentului 12 Dorobanþi
din Bârlad, care a cãzut la datorie în
fruntea unitãþii în ziua de 9 iulie 1941 pe
Dealul Epureni (Decretul Regal nr. 2886/
17 octombrie 1941).

Subordonat temporar Corpului XI
Armatã, dupã trecerea Nistrului la 16
august 1941, generalul Dãscãlescu a
condus lupta diviziei sale cu aceeaºi
energie ºi hotãrâre în acþiunile ofensive
din sectorul Beleavka în zilele de 17-20
august, în zona satului Vakarjani, în zilele
de 21 august-1 septembrie, ºi la Dalnic,
unde divizia a înregistrat din nou pierderi
mari (188 de ofiþeri, 56 de subofiþeri ºi
2959 gradaþi ºi soldaþi morþi, rãniþi ºi
dispãruþi). Pentru perioada amintitã,
comandanþii corpurilor de armatã sub
ordinele cãrora Divizia 21 Infanterie a
acþionat reliefau vitejia ostaºilor acestei
mari unitãþi. Activitatea desfãºuratã de
generalul Dãscãlescu în aceste
operaþiuni a probat destoinicia ºi spiritul
sãu de sacrificiu, obþinând rezultate
strãlucite pe câmpul de luptã. Prin
exemplul personal, fiind totdeauna
prezent unde era mai greu, a condus cu
pricepere remarcabilã operaþiuni de
divizie ºi a contribuit în mare mãsurã la
succesul obþinut în bãtãlia de la Odessa,
fapt pentru care a fost citat prin ordin
de zi pe armatã de douã ori. Comandantul
Corpului XI Armatã, referindu-se la
perioadele când Divizia 21 Infanterie a
luptat în compunerea acestui Corp,

sublinia: „Generalul de divizie Dãscãlescu
a comandat Divizia 21 sub ordinele
Corpului XI Armatã de la 28 iulie la 14
august 1941, de la 27 august la 1
septembrie 1941, de la 14 septembrie la
22 septembrie 1941, de la 13 octombrie
la 19 octombrie 1941, comandã de care
s-a achitat în mod excepþional de bine ºi a
luat parte cu Divizia 21 la luptele cu Corpul
XI Armatã organizate cu începere din ziua
de 27 august ºi care au avut ca rezultat o
pãtrundere în dispozitivul de apãrare
inamic de 6 km. A luat parte cu divizia la
luptele pentru cucerirea platoului Vest
Dalnic ºi a acestei localitãþi. În toate
aceste lupte, Divizia 21 ºi comandantul
s-au distins prin acte de eroism, iar
generalul Dãscãlescu, prin ordinele
judicioase ce le-a dat, prin energia cu care
a condus atacurile întreprinse de trupele
de sub comanda sa, precum ºi prin curajul
ºi devotamentul în luptã pe care a ºtiut,
prin exemplul personal, sã le insufle
trupelor. Caracterizez pe generalul
Dãscãlescu Nicolae ca un foarte bun
general de câmp, comandant de mare
unitate ºi îl propun a i se încredinþa
comanda de corp de armatã”.

Dupã cucerirea oraºului port Odessa,
Divizia 21 Infanterie a fost readusã în þarã,
unitãþile ei fiind primite în triumf de
populaþia garnizoanelor de reºedinþã.
Generalul Dãscãlescu a fost numit, la 8
noiembrie 1941, la comanda Corpului II
Armatã din Dobrogea. A luat în primire
marile unitãþi din structura acestui corp
(Diviziile IV Infanterie, I ºi XI Cavalerie)
ºi Detaºamentul „Oceacov”, care se aflau
dislocate în zona oraºului Tiraspol cu
misiunea de a menþine ordinea în
Transnistria. A rãmas la comanda
Corpului II Armatã timp de aproape patru
ani, îndeplinind cu profesionalism ºi
devotament numeroase ºi grele misiuni de
luptã. Mai întâi, ajutat de Statul sãu Major,
a deplasat, cu începere de la 20 decembrie
1041, toate marile unitãþi din Transnistria
la Odessa, unde a preluat
atribuþiile comandamentului
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militar din aceastã zonã ºi
apãrarea litoralului maritim dintre

Nistru ºi Bug. La începutul lunii iulie 1942,
comandamentul Corpului II Armatã, în
frunte cu generalul de corp de armatã
Nicolae Dãscãlescu (avansat la acest
grad la 28 iulie) s-a deplasat la nord de
Marea Azov unde a preluat de la Corpul
de Cavalerie apãrarea litoralului între
localitãþile Berdiansk ºi Taganrog ºi a
dirijat spre est marile unitãþi care erau
dislocate în zona localitãþilor Mariopol,
organizând marºul acestora spre Rostov.
La 14 septembrie 1942, generalul
Nicolae Dãscãlescu a primit ordin sã se
deplaseze cu comandamentul spre
Kamenersk, iar dupã un marº greu lung
de peste 400 de km, a ajuns la începutul
lunii octombrie 1942 la Cotul Donului
unde a luat în subordine Diviziile IX, XVI
ºi XV Infanterie ºi a primit misiunea sã
apere aliniamentul cuprins între Valea
Tariþa ºi Valea Krisaia. Pe acest
aliniament, generalul Dãscãlescu s-a
aflat numai în primele linii, însufleþind
militarii ºi organizând dispozitivul de
apãrare pentru a respinge puternicele
atacuri executate de inamic aproape
zilnic. Cu începere de la ora 5:30, în
dimineaþa zilei de 19 octombrie 1942,
generalul Dãscãlescu ºi marile unitãþi
subordonate au luptat pentru respingerea
contraofensivei inamice declanºate în
Cotul Donului. Dupã o puternicã
pregãtire de artilerie, inamicul, sprijinit de
tancuri, a reuºit sã strãpungã apãrarea
trupelor române ºi sã pãtrundã în sectorul
Diviziei XIV Infanterie pe o adâncime
de aproximativ 12 la 13 km. Pentru
limitarea pãtrunderii, generalul
Dãscãlescu a luat mãsuri energice,
introducând în luptã Divizia VII Cavalerie
primitã ca întãrire. La 20 noiembrie,
Corpul II Armatã cu Diviziile XV
Infanterie ºi VII Cavalerie, iar de la 3
decembrie ºi cu Divizia I Blindate ºi
Divizia XIV Infanterie, a primit misiunea
sã apere cu orice preþ râul Cir între
localitãþile Bokovskaia ºi Riabutkin pe un
front de 39 la 40 de km. La 28 decembrie,
Corpul a fost scos din subordinele
Armatei III Române ºi a fost subordonat
grupului german „Holdit”, având în
compunere ºi unitãþi din Divizia XXII
Blindate germanã. Referindu-se la modul

cum au acþionat unitãþile din compunerea
diviziilor menþionate, în perioada
contraofensivei sovietice de la Stalingrad
ºi Cotul Donului, generalul Dãscãlescu
arãta în Ordinul de zi nr. 183/9 ianuarie
1943: „Pentru vitejia, rezistenþa
îndãrãtnicã ºi admirabilul spirit de
sacrificiu arãtat de ofiþerii, subofiþerii ºi
ostaºii Diviziilor XIV Infanterie Românã,
XXII Blindate germanã, I Blindate
românã ºi VII Cavalerie românã, în
grelele lupte de la 22 noiembrie 1942
pânã la 27 decembrie 1942 în apãrarea

Cirului ºi în cursul retragerii pânã pe
poziþia de la nord Morozovskaia, aduc pe
aceastã cale piosul meu salut camarazilor
români ºi germani care s-au jertfit ºi au
murit îndeplinindu-ºi datoria, mulþumirile
ºi recunoºtinþa mea tuturor supravie-
þuitorilor acestei lupte”.

La sfârºitul lunii decembrie 1942,
generalul Dãscãlescu a primit ordin sã
retragã resturile marilor unitãþi
subordonate la sud-vest de râul Donetz.
Acþiunea a fost efectuatã în condiþii
extrem de grele sub loviturile marilor
unitãþi de tancuri ºi mecanizate inamice
ºi pe un ger de minus 30 de grade Celsius,
fãrã nici un fel de alimente pentru oameni
ºi furaje pentru cai ºi cu stocul de muniþii
pe terminate. În timpul retragerii,
generalul Nicolae Dãscãlescu s-a aflat
zi ºi noapte în mijlocul soldaþilor,
stimulându-i prin prezenþa sa sã îndure
cu stoicism privaþiunile la care au fost
supuºi. La 6 ianuarie 1943, dupã o
sãptãmânã de mers zi ºi noapte prin ger
ºi pe comunicaþii desfundate ºi pline cu
cai morþi ºi vehicule pãrãsite, generalul

Dãscãlescu ºi statul sãu major ºi-au
instalat punctul de comandã în localitatea
Sachi, primind misiunea sã preia sectorul
Armatei III Române ºi sã organizeze
apãrarea pe râul Donetz între Kamensk
ºi vãrsarea acestui râu în fluviul Don. La
5 februarie 1943, Corpul II Armatã a
primit ordin sã se deplaseze într-o zonã
la 50 km nord-vest de Mariopol, iar la 8
aprilie sã se întoarcã în þarã.

Ulterior, a primit misiunea sã
organizeze, cu începere din noaptea de
23 spre 24 august 1944, acþiunile Diviziilor

IX ºi X Infanterie ºi IX Infanterie
Instrucþie pentru nimicirea ºi capturarea
forþelor hitleriste de pe teritoriul Dobrogei
sau care tranzitau acest teritoriu din nordul
Basarabiei cãtre Varna. Conform
ordinului Marelui Stat Major, cu începere
de la 25 august 1944, generalul Nicolae
Dãscãlescu a organizat paza podului de
la Cernavodã, a dislocat Grupul 52
Cercetare pentru a intercepta navele
hitleriste în sectorul Vadul Oii-Giurgeni;
o parte din forþele Diviziei IX Infanterie
au fost dislocate în portul Constanþa, iar
altã parte a creat un cap de pod peste
Dunãre în zona Hârºova; a organizat
dezarmarea trupelor germane de la
Þãndãrei, Gura Ialomiþei ºi Feteºti.

Referindu-se la perioada colaborãrii
Armatei Române cu Forþele Aliate,
generalul Dãscãlescu sublinia într-un
memoriu adresat în 1956 ministrului
apãrãrii: „Dupã 23 august 1944, am fost
invitat la Înaltul Comandament Sovietic
unde, într-o ºedinþã de cinci ore, s-au pus
bazele colaborãrii. ªedinþa a
început cu expunerea de cãtre

ARMATA ROMÂNÃ LA SATU MARE
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Înaltul Comandament Sovietic a
trecutului meu, insistând asupra

rãzboaielor la care am luat parte (1913,
1916-1918, 1919, 1941-1944), accentuând
în mod deosebit asupra campaniei din
Uniunea Sovieticã, luptele la care am luat
parte ºi distincþiile ce mi s-au acordat
precizându-se urmãtoarele: Noi nu
suntem supãraþi pe Dumneavoastrã cã
aþi luptat contra noastrã; un militar
se duce acolo unde îl trimite guvernul
þãrii, care guvern este singur
rãspunzãtor. Ceea ce am admirat la
Dumneavoastrã cã aþi executat cu
înþelepciune legile internaþionale ale
rãzboiului ºi ale Umanitãþii ºi aþi fost
de o blândeþe ºi bunãvoinþã rarã faþã
de populaþia civilã, în special bãtrâni,
femei ºi copii pentru care Consiliul
Mareºalilor din Moscova sub
preºedinþia Mareºalului Stalin, v-a
numit Comandantul Armatei de
Colaborare. Faþã de aceastã numire,
Guvernul Român mi-a încredinþat
misiunea sã aduc la îndeplinire
Articolul 1 din Armistiþiul Româno-
Sovietic din 1944, adicã sã dobândesc
prin luptã independenþa ºi
suveranitatea statului român. Misiunea
aceasta foarte importantã era extrem de
spinoasã deoarece:

a) efectivele erau foarte slabe;
b) încadrarea foarte slabã;
c) mijloacele antitanc eficace

lipseau complet;
d) greutãþi mari se întâmpinau cu

aprovizionarea muniþiei, hranei ºi furajelor,
conform Convenþiei, aceasta fãcându-se
numai din þarã. Calea cea mai importantã
de aprovizionare, Dunãrea, era complet
blocatã de mine ºi distrugeri;

e) greutãþi mari prezintã terenul
culminând cu terenul din Munþii Tatra
unde au avut loc cele mai mari, lungi,
grele ºi costisitoare bãtãlii.”

În ciuda lipsurilor ºi a marilor
greutãþi arãtate în Memoriu, cu începere
de la 25 august 1944, generalul
Dãscãlescu ºi marile unitãþi subordonate
au intrat în compunerea Armatei III
Române ºi, în conformitate cu ordinele
generalului Peter Dumitrescu, toate
forþele Corpului II Armatã au fost trecute
la vest de Dunãre ºi deplasate în zona
oraºului Bucureºti. Câteva zile mai târziu,

la 29 august 1944, generalul Dãscãlescu
a luat comanda Armatei III Române,
adoptând o serie întreagã de mãsuri
privind desfiinþarea unor unitãþi ºi mari
unitãþi ºi de mutare a personalului de la
aceste unitãþi la cele subordonate
Armatelor I ºi IV Române care urmau
sã participe la rãzboiul antihitlerist. În ziua
de 29 septembrie, a fost desfiinþat
comandamentul Armatei III Române. În
aceastã situaþie, generalul Dãscãlescu a
preluat comanda Corpului II Armatã ale
cãrui mari unitãþi se gãseau în Podiºul
Transilvaniei angajate în luptã în sectorul
Leordeni-Dealul Rãruþi. Între 1 ºi 8
octombrie 1944, a organizat ºi condus cu
energie atacurile trupelor sale pentru

cucerirea la nord de râul Mureº a unor
capete de pod la Iernut, Oarba de Mureº,
Luduº, Hãdãreni. De la 9 la 12 octombrie
1944, marile unitãþi din compunerea
Corpului II Armatã au executat urmãrirea
inamicului, eliberând numeroase localitãþi:
Lechinþa, Luduº, Þigãreni, Iacobeni. Pe
aliniamentul Dealul Neted-Jucul de Jos,
unitãþile Corpului au fost oprite de
rezistenþe puternice inamice, dar, în ziua
de 13 octombrie, atacurile au fost reluate,
rezistenþele inamicului nimicite ºi
înaintarea trupelor a decurs mult mai alert.
La 24 octombrie 1944, Corpul II Armatã
a reuºit sã se apropie de frontiera de vest
a þãrii la periferia oraºului Satu Mare. În
ziua de 25 octombrie 1944, generalul
Dãscãlescu a executat cu Divizia XI

Infanterie o manevrã pe la nord-est de
Satu Mare, eliberând localitãþile Oar,
Dobra, Bochiº ºi altele, dupã care a
depãºit frontiera de stat româno-ungarã.
Pentru aceastã perioadã dedicatã
eliberãrii pãrþii de nord a Transilvaniei de
sub ocupaþia hortystã, generalul
Gheorghe Avramescu, comandantul
Armatei I Române scria: „De la 12
septembrie la 31 octombrie 1944,
generalul Dãscãlescu Nicolae este una
dintre cele mai frumoase figuri de soldat.
Dotat cu aleasã conºtiinþã, fermitate ºi
curaj în toate împrejurãrile, el dovedeºte
cu toate actele sale de comandant nu
numai o mare pregãtire militarã, dar ºi
un rar simþ al realitãþii câmpului de

bãtãlie. Având o mare experienþã de
rãzboi, a comandat corpul sãu de armatã
cu mult succes, atât în apãrarea
Mureºului cât ºi în ofensiva rapidã ºi
adâncã prin care inamicul a fost aruncat
dincolo de frontierã. A urmãrit apoi, pânã
dincolo de Tisa, unde trupele sale au ajuns
cele dintâi din armatã ºi au realizat cap
de pod. Foarte adulat de soldaþi, foarte
iubit,  generalul Dãscãlescu este o figurã
popularã care poate obþine totul de la
trupele sale”. Începând cu sfârºitul lunii
octombrie pânã la sfârºitul lumii
decembrie 1944, Corpul II Armatã a
participat în cadrul Armatei IV Române
la eliberarea Ungariei, remarcându-se în
mod cu totul deosebit în luptele
duse pentru forþarea Tisei, pe

ARMATA ROMÂNÃ ÎN MUNÞII TATRA
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vãile râurilor Bodrog ºi în munþii
Hegyalja. Pentru modul strãlucit
cum a condus Corpul II Armatã

în luptele duse pentru eliberarea pãrþii de
nord a Ardealului ºi a acþiunilor din
Ungaria, generalul Dãscãlescu a fost din
nou distins cu Ordinul „Mihai Viteazul”,
clasa a III-a cu spadã, conform
Decretului Regal nr. 506/21 februarie
1945. De la 18 decembrie 1944, Corpul
II Armatã a participat la cele mai grele
bãtãlii de pe teritoriul Cehoslovaciei.
Generalul Dãscãlescu fiind artizanul
marilor victorii obþinute de trupele
Armatei IV Române la Rosnava (12-31
ianuarie 1945), de pe valea Hronului
Superior, de la sfârºitul lunii ianuarie 1945,
din Munþii Metalici ºi de la Banska
Bistrika, de la Munþii Tatra Mare-Tatra

Micã din cursul lunilor februarie ºi aprilie
1945. În perioada 11 ianuarie-18
februarie, generalul Dãscãlescu a
asigurat comanda Armatei IV Române,
ulterior a fost numit titular la comanda
acesteia. Evidenþiind contribuþia marilor
unitãþi comandate de generalul Nicolae
Dãscãlescu în obþinerea victoriei de la
Rosnava, ministrul de rãzboi de atunci,
generalul ce corp de armatã Ion
Negulescu, menþiona în Ordinul de zi nr.
8/3 februarie 1945: „Armata IV sub
ordinele generalului de corp de armatã
Dãscãlescu Nicolae a înscris o nouã
paginã de glorie în istoria neamului
românesc prin bãtãlia de la Rosnava
câºtigatã în strânsã colaborare ºi
caramaderie cu viteaza armatã sovieticã.
Aceastã bãtãlie a început în zorii zilei de

Rugãciuni pentru încetarea
rãzboiului din Ucraina*

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, care ai fãcut cerul ºi pãmântul, pe cele vãzute ºi
pe cele nevãzute, Care ne-ai creat dupã chipul ºi asemãnarea Ta; Care priveºti cu
iubire pe cei smeriþi ºi te întristezi pentru cei ce pãrãsesc legea; Tu, Cel ce, prin gura
profeþilor celor de demult, ai promis cã vei face ca pacea sã curgã ca un râu spre
Ierusalim, cãtre care se îndreaptã toate naþiunile pãmântului, iar la plinirea vremii, prin
Unul-Nãscut, Fiul Tãu, Cuvântul întrupat, ne-ai dãruit nouã pacea Ta cea dumnezeiascã
care revarsã în inima omului acea liniºte dulce ºi suavã, care nu se aseamãnã cu pacea
ce încearcã oamenii sã o facã pe pãmânt fãrã ajutorul Tãu, în aceastã zi de cumpãnã ºi
durere, aratã-Þi milostivirea Ta faþã de popoarele care suferã din cauza rãzboiului (din
Ucraina), de unde pacea Ta a fost înlãturatã ºi unde s-au instalat teama, deznãdejdea,
ura fraternã, create de urgia rãzboiului ce a devenit ca o pâine de fiecare zi.

O, Doamne, la Cine sã alergãm sã cerem ajutor, dacã nu la Tine, Cel ce eºti îndelung
rãbdãtor ºi aducãtorul pãcii pe pãmânt: împlineºte rugãciunile celor ce sunt în grea
suferinþã ºi amarã disperare, fã sã înceteze toate rãzboaiele ºi duºmãnia dintre oameni,
stârpeºte rãdãcinile urii ºi ale altor pãcate, potoleºte mânia plinã de rãutate a celor ce
declanºeazã rãzboaie fondate pe minciunã ºi egoism, pe invidie  ºi dorinþa de înavuþire
diavoleascã. Dã-ne putere sã-i iertãm pe cei care au pãcãtuit faþã de noi ºi ne iartã
nouã, de asemenea, orice pãcat faþã de fraþii noºtri, pentru cã nu existã pace în noi
înºine din pricina greºelilor noastre. În milostivirea Ta, fã-ne sã ne întoarcem la Tine,
iar poruncile Tale sã ne fie îndreptarul care sã ne ajute sã recâºtigãm cãrãrile mântuirii,
cãci Tu eºti Împãratul pãcii ºi Mântuitorul sufletelor noastre ºi Þie slavã înãlþãm, Tatãlui
ºi Fiului ºi Sfântului Sfânt, acum ºi întotdeauna ºi în vecii vecilor. Amin.

* rugãciune alcãtuitã de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului ºi Bacãului

12 ianuarie 1945 ºi s-a terminat în noaptea
de 22/23 ianuarie 1945 prin cucerirea a
peste 50 de localitãþi importante printre
care ºi oraºul Rosnava, important nod de
comunicaþii ºi punct strategic care încheie
defileul Sajo. Trupele Armatei IV au
produs inamicului mari pierderi ºi au
capturat peste douã mii de prizonieri
printre care ºi pe comandantul zonei
Rosnava cu întregul sãu stat-major
precum ºi o mare cantitate de armament
ºi materiale de rãzboi. În aceste lupte
grele ce au avut loc într-o regiune
muntoasã ºi stâncoasã pe ger ºi viscol
cu un inamic dârz adãpostit prin lucrãri
în teren, reþele de sârmã ghimpatã ºi
câmpuri de mine, s-au distins marile
unitãþi ale Armatei IV Române”.
(continuare în numãrul urmãtor)
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Înaltpreasfinþitul pãrinte Arhie-
piscop Pimen Zainea s-a nãscut la 25
august 1929, în satul Herãºti, comuna
Greabãnu, judeþul Buzãu, primind la
botez numele de Vasile. ªi-a efectuat
studiile medii la Liceul din Râmnicu
Sãrat ºi la Seminarul monahal din
Mânãstirea Neamþ (1948-1951).
Urmeazã studiile superioare la Institutul
Teologic Universitar din Bucureºti
(1953-1957), iar mai târziu studii de
specializare la Universitatea din Koln
(1976-1977). Între anii 1953 ºi 1957, a
fãcut studii la Institutul de Arte Plastice,
din Bucureºti, obþinând diploma de
calificare în muzeografie.

La 10 martie 1951, este tuns în
monahism la Mânãstirea Neamþ,
primind numele Pimen. În 1951, este
hirotonit ierodiacon, iar în 1957,
ieromonah. Este numit profesor la
ºcolile monahale din Mânãstirile Neamþ
ºi Secu, 1951-1952. Apoi, pedagog la
Seminarul Teologic din Mânãstirea
Neamþ (1952-1953).

Dupã terminarea facultãþii, este
numit stareþ la Mânãstirea Putna
(1957-1961). Îndeplineºte mai multe
ascultãri în zona Neamþului: preot
duhovnic la Mânãstirea Vãratic (1961-

1962); preot la Schitul Durãu (1962-
1964); muzeograf la Mânãstirea Putna
(1964-1974). În anul 1966, este
hirotesit protosinghel, iar în 1975,
arhimandrit.

În perioada 1974-1978, este
numit stareþ la Mânãstirea Sfântul Ioan
de la Suceava. A îndeplinit câteva
misiuni peste hotare: în cazul
Arhiepiscopiei misionare ortodoxe
române din Statele Unite ºi Canada
(1977); la Reprezentanþa Patriarhiei
Române din Ierusalim (1978-1979);
membru în câteva delegaþii care a
vizitat alte Biserici. În 1979-1982, este

numit exarh al mânãstirilor din
Arhiepiscopia Iaºilor.

La 10 ianuarie 1982, arhimandritul
Pimen Zainea este ales de cãtre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ca Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Iaºilor cu titlul
Suceveanul.  La 24 iunie 1982, la hramul
Mânãstirii Sfântul Ioan cel Nou,
mitropolitul Teoctist Arãpaºu al
Moldovei ºi Sucevei, împreunã cu
Episcopul Eftimie Luca al Romanului
ºi Huºilor ºi Episcopul Roman
Ialomiþeanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureºtilor, sãvârºeºte

hirotonia acestuia întru
arhiereu, participând ºi
Patriarhul Iustin Moisescu, al
Bisericii Ortodoxe Române,
ºi Patriarhul Diodor al
Ierusalimului aflat atunci în
vizitã în România, precum ºi
mulþi ierarhi din Sinodul
Patriarhiei Ierusalimului ºi din
Biserica Ortodoxã Românã.

La 24 ianuarie 1991,
Episcopul vicar Pimen
Suceveanul a fost ales
Arhiepiscop al Sucevei ºi
Rãdãuþilor, fiind instalat la
Suceava, la 3 martie 1991. În
anul 1992, a invitat la
celebrarea Paºtelui
pe Regele Mihai la
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Putna. La aceastã vizitã,
regele Mihai s-a bucurat de o

primire entuziastã, mai ales cã aceasta
era prima revenire în þarã dupã zeci de
ani de exil.

Înaltpreasfinþitul Pimen a publicat
zeci de articole, recenzii ºi cronici în
revistele Mitropolia Moldovei ºi
Sucevei, de la Iaºi, ºi Candela, de la
Suceava. În anii de arhipãstorire la
Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor, a
avut multiple realizãri. Printre acestea
se numãrã redeschiderea unor mânãstiri
închise în perioada austriacã cum ar fi:
Mânãstirea Voroneþ ºi Mânãstirea
Humorului.

De Înaltpreasfinþitul Pimen mã
leagã amintir i  dintre cele mai
neuitate încã din vremea copilãriei.
Studii le  mele l iceale la  Liceul
Pedagogic Emil  Bodnãraº,  din
Suceava, ºi cele de la Seminarul
Teologic de la Mânãstirea Neamþ le
datorez Înaltpreasfinþitului Pimen
care m-a sprijinit material ºi m-a
încurajat sã le duc la capãt, ºtiindu-mã
orfan de mamã încã de la vârsta de
un an ºi douã luni.

În anul 1985, am fost tuns în
monahism la Mânãstirea Cetãþuia,
având ca naº de cãlugãrie pe vrednicul
de pomenire arhimandrit Mitrofan
Bãltuþã, iar cel care a oficiat slujba
tunderii în monahism a fost tocmai
Episcopul vicar de atunci Pimen
Suceveanul.

Mi-a purtat de grijã în toatã
perioada cât a fost Episcop vicar la
Iaºi, ajutându-mã cu sfaturi ºi, în mod
deosebit, material ºi financiar în timpul
ºederii mele la Cetãþuia. Amintirea
acestui mare binefãcãtor al meu mã
îndatoreazã sã-l port în rugãciunile
mele zilnice, ºtiind cã sufletul milostiv
al Înaltpreasfinþitului Pimen îmi
dãruieºte ºi dupã plecarea sa din
aceastã lume puterea de a învinge
greutãþile vieþii, aºa cum cred cã ºi
darul rugãciunilor Ierarhului meu de
la Roman, Arhiepiscopul Ioachim, îmi
dã putere sã duc crucea cãlugãriei pe
Golgota vremurilor de azi.

Protos. Claudiu Constantin
PANÞIRU

Ne aflãm în miez de iarnã ºi razele
soarelui mângâie timid creºtetul
bãtrânului masiv Cireºoaia. Din mijlocul
pãdurii se aude sunetul ritmat al
cântecului de toacã. Schitul închinat
jertfei bravilor ostaºi cãzuþi pe aceste
meleaguri în Primul Rãzboi Mondial îºi
serbeazã hramul principal: Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare. În bisericuþa de lemn a
început slujba Utreniei. Pe albul imaculat
al zãpezii au apãrut ºi urmele primilor
pelerini. Atmosfera de rugãciune este
accentuatã de impresionantul sobor de
preoþi (16 la numãr) care au venit sã-l
cinsteascã pe Cuviosul Eftimie, dar ºi
pe eroii ale cãror rãmãºiþe pãmânteºti
sfinþesc aceste meleaguri.

Sfânta Liturghie a fost oficiatã sub
protia pãrintelui protoiereu Ioan
Bârgãoanu care a fost ºi delegatul
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim la
acest eveniment. Au fost pomeniþi la
momentul potrivit, alãturi de eroii
Cireºoaiei, toþi arhiereii Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului ºi slujitorii
sfintelor altare din Protopopiatul Oneºti
adormiþi întru Domnul.

Viaþa, activitatea ºi o parte din
minunile Sfântului Cuvios Eftimie cel
Mare au fost prezentate de pãrintele
Andrei Silviu Neicu, de la biserica
Precista din oraºul staþiune Târgu Ocna.

Dupã oficierea Sfintei Liturghii,
pãrintele protopop a mulþumit pãrintelui

stareþ Claudiu Constantin Panþiru pentru
organizarea acestui hram ºi i-a oferit din
partea preoþilor din Protoieria Oneºti un
aranjament floral ºi câteva cãrþi.

Pãrintele stareþ a mulþumit la rândul
sãu tuturor celor care au contribuit la
înfrumuseþarea acestei sãrbãtori ºi a
oferit pãrintelui protoiereu un buchet de
flori în semn de recunoºtinþã pentru
strânsa legãturã pe care o pãstreazã
cu acest aºezãmânt monahal.

Dupã terminarea slujbei, fiecare
pelerin a primit din partea schitului câte
un pachet cu mâncare ºi apã,
respectându-se condiþiile igienico-
sanitare impuse.

Se cuvine sã mulþumim în mod
deosebit familiei domnului Listarh Petre,
din localitatea Sighiºoara, care a refãcut
în totalitate, pe cheltuiala personalã,
drumul de acces între DN 12 ºi
amplasamentul Schitului, fapt care a
înmulþit considerabil numãrul de pelerini
prezenþi la slujba hramului.

Dumnezeu, prin rugãciunile
Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, sã
rãsplãteascã înmiit jertfa tuturor celor
care ºi-au rupt o fãrâmã din timpul lor
ºi au ales sã fie prezenþi la frumosul
eveniment organizat pe dealul
Cireºoaiei.

Preot Benone Paul  VÃSÂI
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priveºte Biserica ºi Ortodoxia –, legat
de subiectul pentru care fusese chemat,
Nae Ionescu îi spune: „Da, ai nota 10,
dar nu-þi voi pune nicio întrebare, ca nu
cumva sã crezi cã ºtii ceva”.

Aºa este ºi cu rugãciunea. Dacã
suntem în Bisericã, noi avem nota 10,
dar nu cumva sã ai impresia cã
Dumnezeu te întreabã ceva, ca sã crezi
cã tu ºtii ceva. Aceasta este o tainã
mare pe care ne-o prezintã rugãciunea,
care pare sã fie un lucru foarte simplu.
Dumnezeu nu te întreabã nimic, ca nu
cumva sã ai impresia cã tu ºtii din
rugãciune. Mesajul este important ºi
pentru cei care cântã, ºi pentru care
ascultã, ºi pentru cei care se roagã,
deoarece noi avem impresia, dupã o
rugãciune, cã trebuie sã fim notaþi. Dar
nota nu vine din cifre, ci vine în stãri.

 ªi vin cu a doua pildã pe care am
ascultat-o la un pãrinte, la un simpozion
care a avut loc la Protopopiat ºi care
m-a impresionat într-un mod deosebit.
Era un credincios care, dupã Sfânta
Liturghie, rãmânea o orã ºi mai bine în
faþa icoanei Maicii Domnului. ªi s-a
întâmplat lucrul acesta foarte des. Dar,
la un moment dat, un credincios s-a
gândit ca, dupã ce-ºi va termina
rugãciunea lui, sã meargã sã-l întrebe:
De ce stai tu în bisericã ºi te rogi la
icoanã? Cu siguranþã ai multe pãcate.
Însã el a rãspuns: Nu, nu am niciun
pãcat. ªi atunci, de ce stai în faþa
icoanei ore întregi? Pentru un lucru
simplu: mã uit la Dumnezeu ºi
Dumnezeu Se uitã la Mine.

Dacã vrei sã înþelegi isihasmul,
sau starea de isihie, aceasta este. Cu
referire la Sfântul Grigorie Palama, vã
recomand sã citiþi cuvintele despre
isihie în care apãrã învãþãtura despre
rugãciunea inimii: „Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul!”.
Aceasta este rugãciunea pe care
trebuie sã o pãstrãm în inima noastrã,
pentru cã este atât de apãratã ºi atât
de curatã. Sunt cuvinte dumnezeieºti.
Nu ne aparþin nouã, aparþin Scripturii.
Aceste cuvinte au fost apãrate în anii
1341 ºi 1343 de Sfântul Grigorie
Palama, care fãcea drumul din Athos
în Salonic ºi Constantinopol, ajungând

sã fie prins de turci ºi întemniþat 4 ani
de zile. El moare la vârsta de 63 de
ani, la 12 ani ºi jumãtate dupã ce
aduce acest mare câºtig Ortodoxiei,
arãtând cã lumina taboricã este
posibilã în viaþa aceasta ºi viaþa veºnicã
începe din lumea aceasta. Toatã
tâlcuirea lui nu este altceva decât o
mãrturie a faptului cã rugãciunea
aceasta rostitã sub o anumitã tehnicã
poate sã ne ducã la stãri dumnezeieºti.

Sfântul Grigorie, înaintea icoanei
Maicii Domnului stând, cu astfel de
cuvinte se ruga: „Marie, Maica lui
Dumnezeu, lumineazã-mi întunericul!”
Este o rugãciune pe care o fãcea
undeva, într-o chilie din Athos, la o
distanþã de aproximativ 15 kilometri de
Schitul Românesc Prodromu, chilie cu
hramurile Sfântul Atanasie Atonitul ºi
Schimbarea la Faþã. Maica Domnului
este cea mai mare isihastã, cãci L-a
simþit permanent pe Iisus „Luminã, Viaþã
ºi Iubire” în trupul ei. Rugându-se ei cu
astfel de cuvinte Sfântul Grigorie, la un
moment dat Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Ioan Teologul vine la acesta
ºi îi spune: „M-a trimis Împãrãteasa
tuturor la tine ºi întreabã: Din ce pricinã
strigi neîncetat cãtre Dumnezeu
lumineazã-mi întunericul, lumineazã-mi
întunericul?“ ªi a rãspuns Sfântul
Grigorie: „Ce altceva trebuie sã cer eu,
cel pãtimaº ºi plin de pãcate, decât
numai sã fiu miluit ºi luminat spre a afla
ºi a face voia Lui cea sfântã?” Atunci a
zis Evanghelistul: „Stãpâna tuturor,
Împãrãteasa cerului ºi a pãmântului,
prin mine, robul ei, îþi spune: Eu voiesc
sã-þi fiu ajutãtoare!”

Vã spuneam de aceastã frumoasã
pildã: sã stai în faþa lui Dumnezeu, sã
te uiþi la Dumnezeu ºi El sã te priveascã
pe tine. Isihasmul prezintã trei trepte
importante: cea de curãþire, cea de
iluminare ºi cea de contemplaþie, despre
care foarte greu este sã vorbim noi. Dar
sã rãmânem la prima treaptã, aceea pe
care lumea contemporanã nu o are.
Aceea de a simþi cã noi suntem continuu
prezenþi în faþa lui Dumnezeu. Aceasta
este învãþãtura de esenþã. Spune Sfântul
Grigorie cã noi, când dorim sã spunem
aceastã rugãciune a inimii, vrem
câteodatã – ºi este un gând care
trebuie învins cu smerenie – sã-I

aducem aminte lui Hristos cã El este
Dumnezeu. Hristos nu are nevoie ca tu
sã-I aduci aminte cã El este Fiul lui
Dumnezeu, cum punem noi accentul în
rugãciune, ci accentul trebuie sã vinã
pe a doua parte a rugãciunii, „miluieºte-mã
pe mine, pãcãtosul!”.

În esenþã, dupã cuvintele mele,
rugãciunea inimii reprezintã un
transplant, acela de a coborî în inima
ta, a scoate pãmântul ºi a pune cerul.
Aceasta este, de fapt, toatã lucrarea
rugãciunii. Rugãciunea devine un mediu
al formãrii unei personalitãþi în care
Hristos trebuie sã fie totul. ªi Acest
lucru trebuie sã-l aºezãm în inima
noastrã.

„Toatã învãþãtura isihastã nu poate
fãrã rugãciunile Bisericii”, spune Sfântul
Grigorie. Sunt pãrinþi ai isihiei care nu
s-au rugat niciodatã cu „Doamne
Iisuse”, ci s-au rugat cu rugãciunea
„Tatãl nostru”. Dar cum o spuneau?
Începeau de seara ºi o terminau
dimineaþa, adicã aveau învãþãtura
aceasta: sã adormi în rugãciune ºi sã
te trezeºti în rugãciune. Faceþi
exerciþiul acesta înainte de a vã culca!
Rugãciunea inimii înseamnã sã-þi
stãpâneºti mintea prin „Doamne
Iisuse”. Ultimele clipe sã I le oferi lui
Dumnezeu. Pentru pãrinþii isihaºti,
aceasta înseamnã rugãciunea de
searã, ºi primele clipe, adicã ale
dimineþii, sã le închini lui Dumnezeu.
Niciodatã ei nu pot, ºi recomandã tot
Sfântul Munte Athos ºi toatã învãþãtura
Bisericii pe care noi o avem statornicitã
în slujbele ei, fãrã citirea Sfintei
Scripturi, fãrã cultul pe care-l oferã
Maicii Domnului. Evlavia pentru Maica
Domnului la ei este esenþialã, este
primordialã. Ei se lasã pe braþele Maicii
Domnului în tot ceea ce fac.
Rugãciunea inimii, sau rugãciunea
cãtre I isus, sau rugãciunea de
coborâre a minþii în inimã, cum mai
este ea numitã, ºi o repet: „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul!”,
cuprinde în ea toatã învãþãtura Bisericii,
pentru cã în cuvintele „miluieºte-mã pe
mine pãcãtosul” ne regãsim cu toþii.
Vãzându-te pe tine pãcãtos,
rugãciunea devine cât de
scurtã, cât de deasã, asta

(urmare din p. 1)
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„

însemnând la pãrinþi:
cantitatea rugãciunii aduce

calitatea ei, cãci cu cât de rogi mai
mult, cu atât rugãciunea însãºi te învaþã
sã te rogi ºi cu multã smerenie. Sã
cauþi sã alungi de la tine tot ceea ce te
leagã de cele ale lumii acesteia, ºi
acest lucru înseamnã renunþare,
renunþare la tot ceea ce este omenesc.
Renunþarea la concept este cea mai
grea, renunþarea la gânduri. De aceea,
pãrinþii vorbesc de rugãciunea care se
face fãrã cuvinte. Mediul în care starea
de rugãciune devine o lucrare continuã
a Duhului Sfânt.

Bucuria pe care o simþi în
rugãciune ºi în vederea luminii taborice,
spune Sfântul Grigorie Palama, nu poate
fi comparatã cu nimic din lumea
aceasta. ªi acest lucru a fost probat
de Biserica noastrã, în ultimii ani, în
temniþele comuniste. Avem aici dovada
bisericii de la Târgu Ocna. Mã refer la
bisericã cu gândul cã Celula 4 a ajuns
sã fie unicã în lume, locul unde au fost
24 de isihaºti împreunã. Aºa a rânduit
Dumnezeu. ªi nu este cuvântul nostru,
ci al unei conferinþe care a avut loc la
Aiud, în care s-a spus cã pãrintele
doctor Mihail Lungeanu, Constantin
Voicescu, Gherasim Iscu, Valeriu
Gafencu, Niþã Braºov ºi ceilalþi pe care
poate-i cunoaºteþi, în camera 4 rosteau
aceastã rugãciune ºi, deºi nu li se
dãdea medicamentaþie pentru TBC, nu
murea niciunul. Aceasta era pedeapsa
pe care o primeau cei de acolo, cã deºi
era spital penitenciar, nu li se dãdea
medicamentaþie, pastilele necesare
pentru a se face sãnãtoºi, dar
rugãciunea îi fãcea pe ei înºiºi oameni
vii, prin care se întãreau unii pe ceilalþi
ºi deveneau cu adevãrat oameni plini de
Duhul Sfânt.

Dobândirea Duhului Sfânt era
gândirea pãrinþilor. Sfântul Serafim de
Sarov preia aceastã gândire de la
Sfântul Simeon Noul Teolog care este
considerat, prin mental i tatea ºi
învãþãtura sa, întemeietor al Sfântului
Munte ºi al gândirii de acolo. Niciodatã
ei nu puteau sã înþeleagã altfel
Biserica ºi viaþa lor fãrã dobândirea
Duhului Sfânt. „Scopul vieþii creºtine
este dobândirea Duhului Sfânt” ºi ei
fac referire în dese rânduri la invocarea
Duhului Sfânt. ªi voi încheia cu o
astfel de invocare.

În concluzie, Sfântul Grigorie
Palama vine ºi cu o tehnicã a acestei

rugãciuni a inimii care ne depãrteazã
totalmente de învãþãtura indianã, sau de
învãþãtura pe care o aduce gândirea de
tip yoga sau alte mantre pe care le
foloseºte ºi le folosea lumea. Tehnica
aceasta de rugãciune, amintitã de
Sfântul Grigorie, este practicatã în
Bisericã, pentru cã ea nu poate sã
aparþinã decât unui învãþãtor, iar lumina
aceasta dumnezeiascã nu se poate
dobândi de la sine, ci toatã lucrarea
rugãciunii inimii se dobândeºte prin
împãrtãºire sau binecuvântare. Pãrinþii
folosesc cuvântul kinonia, pentru cã
este cel mai complet, adicã, pe înþelesul
dumneavoastrã ºi al nostru, se aprinde
o lumânare de la altã lumânare. Când
te duci, de exemplu, la Sfântul Munte
Athos, spui: „Binecuvântaþi, pãrinte!”, ºi
þi se rãspunde: „Domnul”, sau „Maica
Domnului”, sau „Domnul ºi Maica
Domnului” ºi, printr-o simplã atingere a
unui preot care are harul acesta al
isihiei, îþi dã binecuvântare ºi poþi sã
primeºti o bucurie pe care nu o poþi primi
de la altcineva. Dar nu este a lui, a
preotului, ci este a Bisericii. Spunea un
pãrinte isihast, Kalist, care a fost ºi
patriarh, cã isihia aceasta este o luminã
ca un lanþ de aur care se gãseºte în
Bisericã ºi, atunci când nu pot s-o mai
aibã chiar ierarhii, dacã sunt într-o
prigoanã cum a fost în Rusia, o pot
dobândi mirenii, monahii ºi oamenii
care într-o smerenie adâncã L-au
cunoscut pe Dumnezeu.

Starea aceasta de rugãciune
interioarã ºi de pace n-o dobândeºti
decât dupã un mare necaz. Citiþi vieþile
sfinþilor, pe pãrintele Iustin Popovici sau
Nicolae Velimirovici ºi veþi gãsi acolo
lucruri ºi taine pe care nu le poþi
descoperi decât în viaþa unui om al lui
Dumnezeu. ªi niciuna din vieþile
oamenilor nu se aseamãnã una cu
cealaltã. În sensul acesta, ei sunt
diferiþi, dar regãsiþi în lucrarea Duhului
Sfânt.

Vã spuneam de faptul cã
rugãciunea devine un mediu în care
starea de comuniune este de fapt o
apropiere cât mai mare de Iisus Hristos,
Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu, iar
rugãciunea în esenþã nu este decât iubire
ºi invocare a Duhului Sfânt sã ajungi la
starea în care Duhul Sfânt sã Se roage
în tine cu suspine negrãite, iar tu practic
sã stai în faþa lui Dumnezeu ºi
Dumnezeu sã stea în faþa ta, aºa cum
stãtea în faþa lui Adam.

Sfântul Siluan Atonitul spune la un
moment dat cã aproapele nostru este
sufletul nostru. Gândiþi-vã cã aveþi
sufletul mort ºi puneþi-vã problema
aceasta. ªi atunci când tu nu simþi
nimic, atunci înseamnã cã ai o
problemã. Isihasmul sau starea de isihie
ne învaþã cã harul lui Dumnezeu este
ca o îmbrãcãminte. Nu poþi spune cã ai
harul lui Dumnezeu ºi tu sã nu-l ai.
Trebuie sã-l simþi. Simþirea tainicã a
prezenþei harului lui Dumnezeu þine de
conºtiinþã. ªi el, Sfântul Siluan, spune
la un moment dat, într-un mod sintetizat
de cãtre cineva, cuvântul sfântului fiind
mai complex: „Conºtiinþã, dacã eu mor
acum, îi place lui Dumnezeu cum mã
voi afla în faþa Judecãþii?”. Pãrinþii fac
referire mereu la Judecata lui Dumnezeu
ºi la Icoana Deisis, pentru cã au o mare
evlavie cãtre Maica Domnului ºi Sfântul
Ioan Botezãtorul.

Legãtura adâncã pe care o are
isihasmul este aceea cu duhovnicul.
Acesta este lucrul de cãpãtâi pe care îl
are ºi l-a adus în Bisericã. Un rol foarte
important îl are duhovnicul în viaþa
duhovniceascã ºi în primirea Euharistiei,
care þine o legãturã vie cu Hristos prin
lucrarea Duhului Sfânt.

Rãmâne sã faceþi aceastã
rugãciune, aºa cum spunea un pãrinte,
cât de scurtã, cât de deasã ºi cu multã
smerenie. Aceasta ce înseamnã?
Înseamnã cã nimic nu pot, nimic nu sunt
fãrã Hristos! Foarte important este sã
înþelegem acest lucru, cã noi nu facem
absolut nimic fãrã lucrarea lui Hristos
ºi a Duhului Sfânt. ªi aceasta este
tainã ºi o stare a sufletului pe care
trebuie sã o pãstrezi necontenit în inima
ta. ªi invocarea Duhului Sfânt se face
prin acest „Doamne”, iar „Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu” este o
coborâre fãrã închipuire ºi fãrã
imaginaþie în inimã, ºi apoi o expirare
prin respiraþie a cuvintelor „miluieºte-mã
pe mine pãcãtosul”. Trebuie spusã de
foarte multe ori aceastã rugãciune
pentru a o dobândi. ªi se poate dobândi
doar atunci când începi ziua ºi sfârºeºti
ziua cu rugãciune, iar acest cuvânt
aparþine tot Sfântului Grigorie Palama.

Dumnezeu sã ne ajute, sã ne
întãreascã sã putem sã ne rugãm mai
mult, pentru cã este nevoie de
rugãciune, sã postim ºi sã ne
reîntoarcem la noi înºine sã înþelegem
cine suntem, de unde venim ºi în faþa
Cui suntem.
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Intram în Postul Mare, dar mintea
de copil zbura direct la lumânarea din
noaptea Învierii pe care o aºteptam cu
nerãbdare tot anul, sã o þin în mâini ºi sã
o pãzesc ca nu cumva sã se stingã. Ce
mâhnire era atunci când o adiere de vânt
o stingea, sau, mai trist, când þi-o sufla
un alt copil! Dar o aprindeam iarãºi, cãci
nu puteam sta cu lumânarea stinsã. Pe
vânt n-aveai cum sã te superi, iar pe
moment mã supãram pe cel ce-mi
stingea lumânarea, dar îmi trecea, cãci
toatã atenþia era lumina ei. De parcã
atunci vedeam pentru prima datã o
lumânare aprinsã. Ce uimire ºi ce
bucurie! Iar acea luminã pâlpâind în
mâinile tuturor celor prezenþi în bisericã,
împreunã cu frumoasele ºi cutre-
murãtoarele cântãri ale Deniilor,
culminând cu Noaptea Învierii, îmbrãca
tot acest tablou al Sfintelor Patimi ºi
Învierii Domnului într-o imagine ºi
experienþã de neuitat.

Totodatã, schimbarea veºmintelor
în bisericã, de la culorile închise la
pânzele albe luminoase, scotea ºi mai
mult în evidenþã Lumina Învierii. Iar
îmbrãcarea cãmãºuþei albe, nouã,
cusutã cu multã trudã de mâinile
bãtãtorite ale bunicelor ºi ale mamelor,
simboliza curãþirea sufleteascã pe care
purtãtorii ei se strãduiau sã o
dobândeascã pe perioada întregului Post,
iar momentul Învierii, cu ajutorul lui

Dumnezeu, îi gãsea, astfel, în bisericã
„purtãtori” de luminã, având atât sufletul
scãldat în Lumina ieºitã din Mormânt,
cât ºi trupul îmbrãcat în hainã luminoasã.

Sigur, multe din acestea sunt doar
câteva elemente materiale care îmbracã
ºi înfrumuseþeazã slujbele Bisericii ºi
care, pe mine, un copil, mã marcau ºi
îmi rãmâneau adânc întipãrite în minte
ºi inimã. O datã cu trecerea timpului însã
a apãrut firesc nevoia de a cãuta ºi afla
mai mult despre înþelesul acestora. ªi
pot sã spun cã mi-a fost uºor sã înþeleg
unele lucruri, amintindu-mi de ceea ce
gândeam atunci în mintea de copil
participând la slujbele bisericii. Iar de
când am început sã particip activ ºi la
stranã, realizez cât de frumos se
împletesc toate în bisericã. Toate potrivite
la timpul lor: cuvintele, gesturile, cântãrile
etc. ªi deºi se repetã în acelaºi an,
mereu descoperim ceva nou ºi actual
pentru nevoile sufleteºti ale fiecãruia.

Mã uit la copilaºii de acum cum
cautã lumina. Îi întorci cu spatele la
lumânare ºi ei, din contrã, se întorc, se
rãsucesc sã ajungã înapoi la ea, sã tragã
sã o prindã. ªi înþeleg acum, ca mamã,
cât de importantã este sursa de luminã
pe care o oferim copiilor noºtri, cãci

atrãgãtoare tot mai mult sunt luminiþele
tehnologiei de astãzi, iar conþinutul lor
de cele mai multe ori nu este spre
luminarea sufletului.

Cât de important este sã creascã
copilul în bisericã! Cu cât va creºte
astfel, i se va întipãri în suflet dorinþa de
a cãuta sã ajungã la înþelegerea tainei
luminii, a întâlnirii Luminii celei din
Luminã, cãci toate pâlpâirile de luminã,
în esenþa lor, ne conduc sau ar trebui
sã ne conducã mintea ºi sufletul spre
izvorul luminii, spre Hristos, aºadar. Aºa
cum cãuta lumina lumânãrii, aºa sã
caute copilul lumina cunoºtinþei de
Dumnezeu, sã ajungã a fi luminat el
însuºi de Soarele Dreptãþii ºi sã radieze
astfel în jur lumina lui Hristos în care
inima i s-a îmbrãcat.

Amintindu-ne de troparul de la
Taina Sfântului Botez: „Dã-mi mie hainã
luminoasã, Cel ce Te îmbraci cu lumina
ca ºi cu o hainã...”, Îl rugãm pe Milostivul
Dumnezeu sã ne întãreascã sã putem
ajunge a cânta ºi a ne ruga cu Luminânda
Deniilor Pãtimirii: „lumineazã-mi haina
sufletului meu, Dãtãtorule de luminã, ºi
mã mântuieºte...”.

Cãci precum moara, câtã vreme e miºcatã de apã, nu se poate opri de la
sine, dar stã în puterea morarului sã macine grâu sau neghinã, tot aºa ºi
cugetarea noastrã, fiind mereu în miºcare, nu poate sta fãrã gânduri,
dar stã în puterea noastrã sã gândim cele duhovniceºti sau cele trupeºti
(Casian Romanul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 167).

De aceea chiar de la început nu trebuie sã se lase trecere spre cugetare
nãlucirilor, care obiºnuiesc sã vateme gândul, precum nu trebuie lãsatã
cugetarea sã coboare în Egipt, cãci de acolo este dusã cu sila la Asirieni.
Cu alte cuvinte, dacã cugetarea a coborât în întunericul gândurilor
necurate (cãci acesta e Egiptul), e dusã la lucru cu sila ºi fãrã sã vrea de
cãtre patimi (Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 235).

Precum celui se ce pocãieºte îi e strãinã cugetarea semeaþã, aºa
celui ce pãcãtuieºte de bunã voie îi e cu neputinþã cugetarea smeritã.
Cugetarea smeritã nu e o osândire a noastrã din partea conºtiinþei,
ci e cunoºtinþa harului lui Dumnezeu ºi a compãtimirii Lui (Marcu
Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 325).

Presb. Andreea RONCEA
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În dupã amiaza zilei de 13 martie
2022, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului,
în oraºul-staþiune Târgu Ocna, a avut
loc tradiþionala procesiune cu Sfintele
Icoane.

Cu o vechime de peste douã
decenii, evenimentul a fost reluat în
2022, dupã ce restricþiile aflate în
vigoare în perioada pandemicã au fost
înlãturate la începutul acestei luni.

Bucuria parcurgerii primei
sãptãmâni a Postului Mare ºi reactu-
alizarea Duminicii Ortodoxiei a fost
mãrturisitã începând cu orele 16:00.
Astfel, dupã un scurt moment de
rugãciune la Biserica „Buna Vestire” -
Rãducanu, preoþii din cercurile
pastorale Târgu Ocna, Dofteana ºi
Târgu Trotuº, împreunã cu credincioºii,
s-au deplasat spre Biserica „Sfinþii
Voievozi”. Aici, procesiunea a fost
întâmpinatã de cãtre preoþii acestei
parohii ºi credincioºii lor. S-au rostit
rugãciuni pentru cei bolnavi cu ecteniile
speciale, iar mai apoi fiecare participant
a fost servit cu produse de post ºi ceai
cald. Ultima parte a traseului a avut ca
destinaþie Biserica „Precista” din
centrul comunitãþii.

La fosta mare mãnãstire închinatã
odinioarã Sfântului Munte Athos, s-a
sãvârºit Acatistul Bunei Vestiri ºi s-au
rostit rugãciuni pentru pacea lumii ºi
pentru poporul ucrainean greu încercat,
atât de rãzboi, cât ºi de masivul exod al
refugiaþilor. În cuvântul de învãþãturã,
pãrintele protopop Ioan Bârgãoanu,
aflat în mijlocul preoþilor ºi
credincioºilor, a explicat temeiurile
cinstirii Sfintelor Icoane ºi a îndemnat
la sãvârºirea faptei bune pe parcursul
Postului Mare prin susþinerea
programelor eparhiale destinate celor
aflaþi în nevoi.

De asemenea, în luna pentru viaþã
(martie), familia creºtinã, dreptul de a
naºte ºi a fi nãscut au fost susþinute în
cadrul Procesiunii prin „Marºul pentru
viaþã” de cãtre reprezentanþi ai

Asociaþiei Pro Vita împreunã cu tineri
de diferite vârste.

La finalul manifestãrii, pãrintele
Andrei Silviu Neicu, slujitor la Parohia
„Precista” ºi reprezentantul Cercului
Pastoral „Acoperãmântul Maicii
Domnului” - Târgu Ocna, a adus

mulþumiri Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim pentru binecuvântarea primitã,
precum ºi pãrintelui protopop, pãrinþilor
participanþi ºi tuturor credincioºilor.

A consemnat preot Andrei
Silviu NEICU
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„Cât este de uºor sã þii dietã de
dragul siluetei! ªi cât de greu este

sã þii post miercurea ºi vinerea
pentru cã aºa indicã

Biserica noastrã!”
Maica Gavrilia Papaiannis

Postul este o faptã de virtute, un
exerciþiu de înfrânare a poftelor
trupului ºi de întãrire a voinþei, o formã
de pocãinþã, deci mijloc de mântuire.

Postul Paºtelui se îmbinã
perfect cu perioada recomandatã
de medici pentru detoxifierea de
primãvarã a organismului. Din
fericire pentru noi toþi, aceste
sãptãmâni de post sunt o ocazie de
purificare atât la nivel spiritual cât
ºi la nivel corporal.

Unii nutriþioniºti considerã cã
suntem într-adevãr mai mult decât ceea
ce mâncãm, dar ceea ce mâncãm ne
poate ajuta sã fim mai mult decât ceea
ce suntem. Afirmaþia se referã la faptul
cã avem o relaþie adânc înrãdãcinatã
emoþional ºi chimic cu produsele
alimentare.

Un post blând este o modalitate
foarte bunã de a începe – chiar fãrã
înfometare.

Iatã câteva sugestii în acest scop:
începeþi cu o dietã care sã conþinã
doar fructe ºi legume crude, seminþe ºi
nuci, mâncaþi o mono-dietã alimentarã
- un singur fel de fructe sau doar terci
de orez, consumaþi doar supe de
legume, beþi numai sucuri de legume
sau fructe proaspete, mâncaþi exclusiv
salate, luaþi cina mai devreme ºi
aºteptaþi 16 ore fãrã sã consumaþi alte
alimente.

Postul poate pãrea copleºitor sau
descurajant, dar dacã alegeþi o zi pe
sãptãmânã pentru a practica sfaturile de
mai sus, vã veþi obiºnui cu aceastã
practicã de detoxifiere. Când postiþi, nu
uitaþi sã vã ascultaþi organismul,
lãsându-l sã decidã cât, când ºi cum ar
trebui sã mãriþi perioada de postit. Postul
este un mesaj adresat corpului
dumneavoastrã, cã doriþi sã începeþi sã

vã debarasaþi de tot ce este vechi. Faceþi
un angajament pentru schimbare. Postul
este o metodã perfectã de a introduce
noi obiceiuri sãnãtoase în alimentaþia
dumneavoastrã.

Postul ajutã la reechilibrarea
organismului  º i  la  el iminarea
toxinelor acumulate în corp, spun
medicii nutriþioniºti. Aceºtia atrag
atenþia cã postul nu presupune doar
abþinerea de la alimentele din carne
sau provenite de la animale, precum
laptele ºi ouãle. Ei recomandã în
primul rând o hidratare corectã a
organismului: 1,5-2 litri de apã pe zi,
pentru cã procesul de detoxifiere nu
se poate realiza dacã avem un aport
hidric  redus,  necorespunzãtor
nevoilor organismului.

O hidratare insuficientã favorizeazã
intoxicarea cu propriile toxine metabolice.

În sens strict alimentar, postul este
abstinenþã totalã de la toate substanþele,
cu excepþia apei pure, într-un mediu de
odihnã totalã. Postul cu sucuri este o
variantã mai popularã ºi înseamnã
abstinenþa de la toate alimentele, cu
excepþia apei ºi a sucurilor proaspete
de legume ºi fructe.

O variantã modificatã de post
include cantitãþi mici de alimente
solide, de obicei fructe proaspete,
precum ºi legume proaspete sau
înãbuºite. Alte tipuri de posturi pot
include în meniu ºi orez brun, care este
consumat doar timp de o sãptãmânã ºi
doar în prezenþa apei. Detoxifierea
este argumentul de bazã în ceea ce
priveºte postul.

Detoxifierea este un proces
natural al organismului, de eliminare
sau neutralizare a toxinelor rezultate din
funcþiile biochimice care au loc în colon,
ficat, rinichi, plãmâni, ganglioni
limfatici ºi piele. Postul precipitã acest
proces, deoarece atunci când
organismul nu mai primeºte alimente,
acesta începe sã producã energie din
rezervele sale de grãsime.

În cazul în care rezervele de
grãsime sunt folosite pentru energie

în timpul postului, acestea elibereazã
substanþe chimice din acizii graºi în
sistem ºi, sunt apoi eliminate prin
intermediul organelor menþionate
mai sus.

Un alt beneficiu al postului este
declanºarea procesului de
vindecare. În timpul unei astfel de
detoxifieri, energia este deviatã departe
de sistemul digestiv, deoarece acesta
nu primeºte alimente ºi deci, nu trebuie
sã lucreze, iar energia se va concentra
asupra proceselor metabolice ºi
consolidãrii sistemului imunitar. Acesta
este motivul pentru care animalele
limiteazã hrãnirea atunci când sunt
rãnite, dar ºi motivul pentru care
senzaþia de foame este diminuatã
atunci când suntem bolnavi.

Odatã ce corpul intrã în repaus
alimentar, acesta se obiºnuieºte sã
funcþioneze fãrã hranã, dupã câteva
zile. Dupã post, stomacul se micºoreazã
ºi atinge o dimensiune normalã.
Senzaþia de plenitudine apare mai
repede ºi dupã o cantitate mai micã de
mâncare, deoarece organismul
semnaleazã faptul cã obiceiurile
alimentare s-au modificat.

Postul cu apã va permite
organismului sã se detoxifice ºi sã se
vindece mult mai repede, decât în cazul
unui post cu sucuri, deoarece corpul
îºi va odihni în totalitate funcþia
digestivã.

Potrivit specialiºtilor, postul
prevede o perioadã de repaus fiziologic
concentrat, timp în care organismul se
poate concentra asupra vindecãrii
propriilor mecanisme, pentru repararea
ºi consolidarea organelor deteriorate.
Procesul permite organismului sã
cureþe celulele de toxinele ºi deºeurile
acumulate în timp. În plus, faþã
de pierderea în greutate, beneficiile
includ: eliminarea toxinelor stocate,
care va conduce la: curãþarea pielii, a
dinþilor ºi gingiilor, un sistem
cardiovascular curat, reducerea
durerilor articulare, stabilizarea
presiunii arteriale ºi altele.
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Printre efectele
pozitive ale postului se numãrã:

pierderea în greutate, reglarea tensiunii
arteriale, se îmbunãtãþeºte mai
accentuat starea de sãnãtate a pielii,
se reduc simptomele de diabet zaharat,
creºte energia ºi vitalitatea, eliberarea
de tensiune emoþionalã ºi stres,
diminuarea alergiilor, restabilirea
funcþiilor normale ale organismului.

Pentru ca procesul de detoxifiere
sã fie complet, este recomandat sã
renunþi la cafea, tutun, bãuturi
carbogazoase ºi bãuturi alcoolice. În
aceste sãptãmâni de post, încearcã sã
scoþi aceste patru lucruri negative din
organismul tãu pentru a te bucura de
efecte excelente.

De asemenea, evitã pe cât posibilã
alimentele prãjite, zahãrul, sarea,
grãsimile, alimentele cu E-uri, coloranþi
ºi conservanþi.

Perioada posturilor religioase este
o ocazie extraordinarã de a-þi ajuta
corpul ºi de a preveni, respectiv a trata

prin ortodietoterapie („terapia prin
alimentaþie corectã“ – prof. dr.
Gheorghe Mencinicopschi) multe
probleme de sãnãtate.

Greutatea unui post este
perceputã în funcþie de cum se
raporteazã omul la el însuºi de-a
lungul întregului an. Asprimea postirii
este invers proporþionalã cu
îngãduinþa pe care o manifestãm faþã
de noi. Cu cât cineva este mai
necruþãtor cu patimile sale, cu cât îºi
înfrâneazã mai mult mintea,
pântecele ºi toate simþurile, cu atât i
se va pãrea mai uºor postul.

Postul e, în acest caz, un soi de
examen trecut cu brio de studentul
care s-a pregãtit pe tot parcursul unui
semestru, nu doar în sesiune. La
cealaltã extremã, maxima îngãduinþã,
faptul cã nu ne refuzãm aproape
niciodatã nimic e de naturã sã facã
din post un soi de chin, o corvoadã. În
aceastã a doua situaþie ne asemãnãm
acelor copii cãrora nu li se interzice

Prof. dr. ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

nimic, pe principiul cã nu trebuie sã li
spunã niciodatã NU, ci trebuie lãsaþi
sã-ºi „dezvolte” personalitatea. Astfel
de copii vor creºte cu iluzia cã totul le
este permis sau cã pot obþine orice,
important e sã-ºi doreascã suficient
de mult. Evident, aceºtia vor suferi
crunte dezamãgiri în viaþã.

A posti înseamnã sã renunþi la tot
pentru Dumnezeu, ca sã poþi primi de
la Dumnezeu totul.

Surse:
Învãþãtura de credinþã orto-

doxã, Editura Doxologia, 2009
Postul alimentar – între bene-

ficiul detoxifierii ºi riscul luãrii în
greutate, 12 martie 2010, Gândul

Acasa.ro»Sanatate»Dietasinutritie»
Detoxifierea organismului prin
Postul Pastelui.

Cugetând la acest îndemn, ne
gândim la oamenii care, prin mãrinimia
inimilor lor, schimbã faþa lumii, aceea
care prin jertfelnicia lor ºi prin însãºi
vieþuirea lor devin o pildã pentru ceilalþi,
lucrând cu rãbdare ºi blândeþe oriunde
s-ar afla ºi, mai ales, oricare ar fi
purtarea celorlalþi faþã de ei.

 Gândindu-ne la vremurile tulburi
pe care omenirea le trãieºte zilele
acestea, cugetãm mai ales la fãcãtorii
de pace, cãci bunãtatea este cheia care
descuie inima omului. O cale prin se
poate dobândi slava fãcãtorilor de pace
este rãspândirea în lume a dragostei
creºtineºti. Pentru aceasta, cel ce
doreºte sã aprindã în inimile altora
dragostea pentru Hristos, trebuie el
însuºi sã fie mistuit de aceastã
dragoste. Creºtinismul este dragostea
cereascã, dragostea care ne înalþã
sufletele aproape de mãsurile
dumnezeieºti. Astfel, inima creºtinului
devine o adevãratã vistierie a milei ºi a

dragostei celei dumnezeieºti,
rãspândind doar dragoste, ºi niciodatã
amãrãciune sau mânie.

Sã dãruim cu dragoste! Sã privim
în jurul nostru, sã-i ajutãm pe toþi alãturi
de care am fost aºezaþi pe drumul vieþii,
de acelaºi neam sau de alt neam, de
aceeaºi religie sau de altã religie. Cât
ne stã nouã în putinþã sã le
înfrumuseþãm zilele ºi astfel însãºi
crucea noastrã va fi mult mai uºor de
purtat. Cel ce înceteazã sã-ºi ajute
aproapele se face povarã pentru sine
însuºi. Doar vieþuirea care poartã în
sine dragostea cea jertfelnicã este cu
adevãrat vrednicã ºi bine plãcutã lui
Dumnezeu. Este important ºi cât
dãruieºti, dar cu adevãrat important
este cât de multã dragoste pui în ceea
ce dãruieºti.

Bunãtatea, prietenia, afecþiunea,
mãrinimia, frãþia, compãtimirea,
compasiunea, toate acestea descoperã
capacitatea de a ieºi din propria

persoanã, de a iubi pe semenul tãu nu
numai ca pe tine, ci mai mult decât pe
tine, de a simþi ºi suferi întocmai ca el,
devenind una cu el.

Sfântul Ioan Colov spunea:
„Nimeni nu clãdeºte o casã de la
acoperiº în jos, ci de la temelie în sus.”
Fiind întrebat ce înseamnã acest cuvânt,
a zis: „Temelia este aproapele, ca pe el
mai întâi sã-l folosesc, pentru cã de el
atârnã toate poruncile lui Hristos”.
Astfel, îndreptarea noastrã, înaintarea
în urcuºul duhovnicesc, autodepãºirea,
toate sunt în mãsura în care relaþiile
noastre cu cei apropiaþi sunt bune.

Bibliografie:
1. „Sfânta împãrãteasã

Alexandra - sã învãþãm sã iubim”,
traducere, Ioana Kamata;

2. „Dãruind, vei dobândi”,
Nicolae Steinhardt;

Preot Daniel PINTILIE
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Când eºti bulversat, când eºti
foarte confuz ºi nu ºtii încotro s-o apuci,
singurul lucru care îþi rãmâne este
sã te întorci cu faþa la Dumnezeu...
Este Singurul în mãsurã sã te
cãlãuzeascã în acest haos al lumii la care
s-a ajuns.

Însuºi regele ºi psalmistul David ne
învaþã cã: „Dumnezeu este scãparea
ºi puterea noastrã, ajutor întru
necazurile ce ne împresoarã.”  (Ps
45, 1)

Am  vãzut recent la televizor o
lecþie de omenie pe care au dat-o
câteva ucrainence unui tânãr soldat rus,
invadator al þãrii lor... Acesta era atât
de descumpãnit, de înspãimântat, încât
nu putea nici mãcar vorbi, sã rãspundã
la întrebãrile lor... În ciuda a tot, ele l-au
omenit cu o plãcintã ºi un ceai cald, cãci
era rupt de foame, ºi i-au oferit telefonul
lor mobil sã vorbeascã cu prietena lui
din Rusia, asigurând-o cã el este bine...

Aceeaºi lecþie, de iubire
supremã de aproapele, ne-a dat-o
Însuºi Mântuitorul, când S-a rugat
pentru ucigaºii Sãi...

Dovadã de mare omenie au dat
ºi sutele de voluntari români care au
sãrit sã ajute, fiecare în felul lor, dupã a
lor putere, miile de refugiaþi din Ucraina
care au fugit  din calea nenorocirii,
încotro au vãzut cu ochii...

De asemenea, mãrturie de
dragoste pentru semeni au dat ºi
toþi donatorii care nu s-au arãtat
indiferenþi la suferinþa celor ce au luat
calea pribegiei, chiar dacã nu erau de
acelaºi neam cu ei... Aceasta ºi este
esenþa creºtinismului adevãrat: sã
rezonezi cu cei în suferinþã...

Referitor la aceasta, Pãrintele
Paisie Aghioritul spunea: „Când cineva
se necãjeºte pentru alþii care suferã,
când face din strâmtorãrile  acelora
propriile lui suferinþe, omul acesta are
platã de martir.” *

Dacã lumea s-ar întoarce de la
rãutate, de la pãcat ºi necredinþã, n-ar
mai fi în lume atâtea nenorociri ºi
suferinþe...

Biserica ne învaþã: Rugaþi-vã...

Lãsaþi cele rele, fiþi iertãtori, iubitori de
aproapele ºi de Dumnezeu, lãsaþi
pãcatele...

Sã începem de astãzi sã mergem
cu mai mult curaj pe calea mântuirii...
Suntem în Postul Mare, timpul cel mai
propice pentru acest lucru...

ªi sã nu uitãm cã Hristos a avut
parte de aceeaºi rãutate din partea
contemporanilor care L-au condamnat
ºi chinuit pe nedrept:

„...Eu, Ponþiu Pilat, procuratorul
din Imperiul Roman, în sala înalþilor
prinþi, condamn ºi autentific cu
pedeapsã de moarte pe cruce, pe
Iisus Hristos Nazarineanul, om
rãsculãtor contra legilor lui Moise ºi
contra lui Tiberiu Cezar ºi rege al
Romanilor. Ordon ºi hotãrãsc moartea
lui prin rãstignire pe cruce, dupã obiceiul
celor condamnaþi de mulþimea poporului,
bogat sau sãrac, pentru  aceea cã n-a
încetat a face rãscoalã ºi pagube în
Iudeea, prin aceea cã se face pe sine
fiul lui Dumnezeu ºi rege al Ierusalimului
ºi pentru cã ameninþã distrugerea
Ierusalimului ºi a Sfântului Templu ºi
pentru cã a refuzat sã plãteascã tribut
Cezarului, ºi pentru cã a îndrãznit sã intre
în Ierusalim cu ramuri de mãslin ºi
mulþime de popor ca ºi un rege...”  (Din
textul original al sentinþei, în limba
ebraicã, descoperit din întâmplare în anul
1509 în oraºul Amacula din Italia ºi
depus la Vatican.) **

Iatã de ce „Trebuie sã ne luptãm
cu râvnã ca sã ne mântuim, ca sã nu-L
întristãm pe Hristos. Mântuitorul ne va
spune: Fiul Meu, Eu am fãcut atâtea
ca sã te mântuiesc! Mi-am vãrsat
sângele ºi am rãbdat atâtea patimi!
Tu ce ai fãcut ca sã te mântuieºti?”
(Pãrintele Paisie Aghioritul)

Hristos ne-a iubit într-atât încât
ªi-a dat viaþa pentru noi pe Cruce,
suferind multe pãtimiri de la oameni, ca
sã ne salveze sufletele noastre...

„Din Sfânta Cruce (originalã) se
mai pãstreazã astãzi o bucatã mare la
Ierusalim, o bucatã este la Athos, una
la Roma ºi una în Franþa. (....) Dovada
cã aceastã cruce este puterea lui

Hristos, este arma de alungare a dracilor,
este arma prin care Hristos l-a biruit pe
diavol ºi-l biruie ºi azi”, este o minune
sãvârºitã la Sfântul Mormânt, în
Ierusalim, în anul 1974, minune la care
a asistat ºi Pãrintele Ilie Cleopa, de la
Mãnãstirea Sihãstria, aflat în pelerinaj
acolo... El ne relateazã cã o femeie
îndrãcitã din Cipru, mamã a cinci copii,
legatã cu lanþuri de mâini ºi de picioare,
pusã pe o nãsãlie, cãratã de patru
oameni, a fost adusã în vremea când se
fãcea slujbã pe Golgota ºi era lume
multã. Era înfricoºãtoare: lãtra precum
câinii, urla ca lupii, necheza precum caii,
croncãnea ca ºi corbii, orãcãia ca
broaºtele, mugea ca vacile, asta fãceau
dracii cu ea. Pãrul femeii era vâlvoi, iar
ochii erau roºii ca sângele. Deºi o þineau
patru bãrbaþi, totuºi când a prins ea cu
dinþii de veºmântul unui preot, l-a rupt
pânã jos. Armata a fãcut un cordon ca
sã nu se îmbulzeascã lumea ºi Stareþul
Sf. Mormânt a trimis un preot sã aducã
Sf. Cruce din Mormânt. Când s-a
apropiat Arhimandritul cu Sf. Cruce,
douãzeci de oameni n-au putut-o þine,
bãtea din picioare ºi din mâini, rãcnea,
scotea niºte huiete de gândeai cã trece
un tren. Când a atins-o pe femeie cu
piedestalul Crucii pe frunte, a sãrit ca
de 5 m în sus ºi a cãzut apoi la pãmânt
ºi toþi ziceau cã a murit. Un medic a
constatat cã are puls ºi a zis sã o scoatã
din bisericã. Dupã câtva timp s-a sculat
singurã ºi a strigat: Mamã! Mamã!
Dezlegaþi-mã, cã m-a dezlegat
Mântuitorul!.

Mama ei a început a plânge cu cei
de faþã, vãzând minunea. A dezlegat-o
ºi, cu mare greutate, cãci nu se
pieptãnase de multã vreme, fiind
îndrãcitã, a pieptãnat-o. Vãzându-ºi
hainele, cea vindecatã a spus: Mamã!
Mi-ai adus haine de înmormântare,
nu ºtii cã aici  viaþa din mormânt a
rãsãrit?

Apoi s-a dus în Sf. Mormânt ºi a
început a plânge cu hohote. Preoþii au
împãrtãºit-o cu Sfintele Taine
ºi au pus-o sã stea la Mor-
mântul lui Hristos nouã zile dupã
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vindecare, ca nu cumva sã se
întoarcã dracii din nou.

Mama ei a întrebat-o de timpul
când s-a fãcut sãnãtoasã, iar ea a
mãrturisit cu glas tare ºi public, zicând:
„Când mã aduceau cu targa aceea ºi
preotul aducea Crucea lui Hristos, eu
eram înfãºuratã cu ºapte ºerpi mari ºi
ei erau cu capul în gura mea. Când s-a
atins Crucea lui Iisus de mine, cei ºapte
balauri dintr-o datã s-au desfãcut de la
mine ºi s-au dus în vãzduh ºi am vãzut o
mânã de pe Cruce, care s-a coborât pe
capul meu ºi, când s-a atins
mâna aceea de capul meu,
pe balauri nu i-am mai
vãzut. Atunci am cãzut la
pãmânt, ca ºi moartã.”

Pãrintele Cleopa
continuã mãrturisirea:
„ªapte draci au intrat în
femeia aceasta ºi acum au
ieºit afarã. Pe aceastã
vindecatã o chema Silvana
ºi era din Cipru. Dupã
minune a venit un
arhimandrit cu Condica de
la Eclesiarhia mare, martor
ocular la minune ºi a fãcut proces-
verbal: Astãzi, în anul 1974, orele...
luna... ziua...  cetãþeana Silvana
Coroculi din oraºul Limasol, insula
Cipru, s-a vindecat la Mormântul
Domnului de boala cutare, prin
atingerea de Crucea lui Hristos,
drept pentru care au semnat
patriarhul, preoþii ºi arhiereii.

În aceastã condicã se trec zilnic
vindecãrile fãcute de Sf. Cruce la
Mormântul lui Hristos”.

O altã minune la care a luat parte
Pãrintele Cleopa ºi pe care ne-o
relateazã ºi nouã, este aceea a unui arab
bolnav de cancer vindecat la Mormântul
lui Hristos:

„Acest tânãr  arab era bolnav de
cancer ºi gata de moarte; acum era în
Spital la Tel-Aviv ºi avea cancer în stare
de metastazã. Avea maºinã, cu care a
venit soþia ºi fratele lui sã-l ia acasã de
la spital. Doctorii i-au spus soþiei cã
peste trei ore va muri. Pe soþie a
nãpãdit-o plânsul, cãci aveau acasã doi
copii. Arabul i-a spus: þi-a spus doctorul
cã mor? Sã nu vã ierte Alah nici în

veacul de acum, nici în veacul viitor,
de nu mã duceþi la Mormântul
proorocului Iisus! Aºa-i zic arabii lui
Iisus! Dar ea îi zise: Cum sã te duc?
Ea ºtia cã erau 120 km ºi cã va muri pe
drum. Dar el spuse: Chiar dacã eu mor
pe drum, tot acolo sã mã duceþi! La
Iisus sã mã duceþi, cã am auzit cã
Acela este Alah (Dumnezeu). L-au
adus aici la Biserica Sf. Mormânt pe
braþe, cã nu putea merge pe picioare.
L-au pus lângã piatra Mormântului, iar
arabul a început a striga: Alah, Alah,

Alah, adicã: Doamne, Doamne,
Doamne! De faþã erau mulþi mitropoliþi
ºi cardinali; apoi l-au lãsat sã se închine.
Arabul s-a pus în genunchi ºi a pus
fruntea sa pe lespedea Mormântului lui
Hristos ºi a început a plânge în  hohote,
cãci era în faþa morþii. Toþi cei din jur au
început a plânge, curgeau ºiroaie de
lacrimi din ochii noºtri, nu puteai sã nu
plângi. Acum arabul striga aºa: Alah
Iisus, Alah Iisus, Alah Iisus, adicã:
Doamne, Iisuse! Strigã aºa cu lacrimi,
multã vreme, dar numai ce-l vedem
deodatã cã se scoalã în picioare, începe
sã facã cruce cu mâna stângã, cãci nu
ºtia cum sã facã, fiind de religie
musulmanã. Vine un preot grec ºi-l
învaþã sã facã cruce cu mâna dreaptã.
Acum plângea ºi strângea în braþe
lespedea Mormântului lui Hristos ºi
striga mai departe: Alah Iisus, Alah
Iisus! Dupã vindecare, preoþii l-au
botezat pe el, pe soþia sa ºi pe fratele
sãu. La  plecare, a urcat chiar el la volan
ºi a condus maºina spre casã... Pe acest
arab îl chema Ahmed ºi dupã ce a mers
acasã, s-au botezat toate neamurile în

religia Ortodoxã.
Aceastã minune s-a petrecut tot în

anul 1974, când am fost la Mormântul
lui Hristos.

Aceste douã minuni: cea cu Crucea
originalã a Mântuitorului ºi cu acest arab
vindecat de cancer, le-am vãzut cu ochii
mei, în anul 1974, eu, Arhimandritul Ilie
Cleopa, de la Mãnãstirea Sihãstria. Iatã
ce poate Crucea lui Hristos ºi
Mormântul Lui. Aici se fac minuni
zilnic, la Mormântul lui Hristos. Iisus
Hristos lucreazã ºi azi. Dupã câtã

credinþã au oamenii,
atâta primesc de la El.
Cine merge la mormântul
lui Hristos poate citi în
Condica Mormântului
aceste vindecãri ºi multe
altele.”***

Vãzând atâtea minuni,
sã ne întãrim în credinþã, sã
nu mai fim cãldicei, ci sã fim
puternici în lupta noastrã
cu forþele rãului...

Singura noastrã sal-
vare este  rugãciunea
fierbinte cãtre Bunul

Dumnezeu... ºi pocãinþa.
Sã trecem acest post „sãvârºind

rugãciuni cu umilinþã, ºi virtuþi cu
osârdie”, slavã ºi laudã aducând lui
Dumnezeu, aºa cum ne îndeamnã
Sfântul Andrei Criteanul la Canonul
cel Mare. ªi sã ne mai rugãm „Celui
necuprins, Care S-a nãscut în chip de
negrãit, mai presus de gând, sã
dãruiascã lumii pace curatã ºi sã ne
dea nouã iertare pãcatelor mai înainte
de sfârºit, ºi sã ne învredniceascã
împãrãþiei cereºti, pentru bunãtatea
Sa cea prea multã”. (Canonul cel
Mare)

Crez
Când se smulg din încleºtãri de rãdãcinã de brazi, stâncile,
ºi vãile se umplu de lunã sfãrâmatã,
sufletul meu sunã a secoli de orgã.
Mã adun nefiresc, pãpãdie în spulber
ºi firul de soare îl cos într-un nastur de puf.
Trec prin dezastrele-aduse în mine ca delta
ºi nu mã pot lepãda, stâncã-mbrãditã,
de ultima vinã ce-o cresc: bunãtatea.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 36

*   Pãrintele Paisie, Semnele vremurilor din
urmã, Ed. Egumeniþa,  2013, p. 116.
 **Text reprodus de pe coperta romanului
«Cãmaºa lui Isus» de Lloyd C. Douglas,
Ed. Brâncuºi.
 ***Pelerin prin Locurile Sfinte – Pr. Ilie
Cleopa din vol. «Iisus Hristos în istorie-
Dumnezeu ºi Om. Cele 24 de Vãmi ale
vãzduhului»,  pp. 275- 278.

Presb. Aurelia GENES
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Elevii ºi personalul ªcolii Naþionale
de Pregãtire a Agenþi lor de
Penitenciare Târgu Ocna au decis sã
se implice ºi anul acesta în campanii
de ajutorare pentru oamenii greu
încercaþi, oferindu-le prin donare de
sânge un strop de speranþã.

În acest context, în zilele de 22 ºi 23
martie 2022, personalul ºi elevi ai ºcolii
au participat voluntar la o campanie de
donare de sânge, care a reuºit implicarea
a 103 donatori, gen de activitate
umanitarã care a intrat în tradiþia ºcolii
încã din anul 2014, realizatã în colaborare
cu Centrul de Transfuzii Bacãu.

Gestul altruist al elevilor ºi colegilor
noºtri vine în sprijinul oamenilor care

Conferinþa „Gratiile nu despart
suflete” – ediþia a XI-a

ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare a iniþiat în anul
2012 o serie de activitãþi în scopul
înfãptuirii unei datorii morale faþã de
victimele opresiunii comuniste ºi al
creãrii unor premise pentru alegerile
civice corecte ale generaþiei de azi, care
trebuie sã cunoascã adevãrul istoric ºi
sã îºi consolideze un sentiment de
respect faþã de jertfa celor care ºi-au
pãstrat credinþa în faþa prigonirilor vremii.

În continuarea acestui demers, în
ziua de 21 martie 2022, începând cu
ora 12:00, la sediul ªcolii a avut loc
ediþia a XI-a a Conferinþei „Gratiile nu
despart suflete”, având drept invitaþi

pe domnul Danion VASILE, doamna
Maria TRIFAN ºi domnul Marius
Stelian CRÃCIUN.

Scriitorul ºi teologul, Danion VASILE
a deschis conferinþa cu motto-ul „nu e
mort cine e mort, e mort cine e uitat‘‘.

Doamna Maria TRIFAN, fiica
mãrturisitorului Traian TRIFAN, a
rememorat file de istorie, povestind despre
evenimente petrecute de-a lungul anilor,
înainte ºi dupã cel De-al Doilea Rãzboi
Mondial, dar mai ales din perioada
comunistã. Ea a vorbit elevilor despre lupta
tatãlui sãu, închis o perioadã de 22 de ani
în temniþele destinate deþinuþilor politici,
pentru credinþa neamului românesc.

Preotul capelan Florin SMARANDI
a vorbit despre credinþa care a întreþinut
puterea mãrturisitorilor închisorilor de
a suporta atâtea chinuri.

Scriitorul ºi teologul Danion VASILE
a subliniat ideea cã niciun bine nu este
fãcut fãrã jertfe ºi a povestit despre viaþa

sfinþilor din închisori, care au biruit
moartea prin credinþã.

O abordare diferitã a realizat-o
domnul Marius Stelian CRÃCIUN,
cunoscut sub numele de scenã Cedry2k,
un cântãreþ de rap din România, care a
redescoperit bucuria de a trãi cântând
despre sfinþii închisorilor.

Elevii ºi personalul ªcolii au
participat la prezentãrile pline de esenþã
ºi de sensibilitate ale invitaþilor, care au
oferit asistenþei prilej de meditaþie
asupra evenimentelor impregnate în
istoria recentã traversatã de poporul
român.

ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu Ocna
va continua organizarea acestor serii de
conferinþe anuale, având în vedere
caracterul pedagogic, istoric ºi
profesional cu care este tratat subiectul
evoluþiei sistemului penitenciar din
perioada comunistã.

luptã pentru viaþã ºi care au nevoie de
ajutor, confirmând, încã odatã, faptul cã
sistemul de valori pe care ºcoala
noastrã îl insuflã elevilor în cadrul
procesului de pregãtire produce deja
efecte prin schimbarea mentalitãþilor ºi
creºterea gradului de responsabilitate
socialã.

În desfãºurarea campaniei, elevii au
fost sprijiniþi de conducerea ºcolii ºi de
cadrele didactice care le-au oferit
oportunitatea de a-ºi manifesta
umanismul, compasiunea ºi respectul
faþã de semeni.

Atitudinea ºi implicarea elevilor
reprezintã încã o dovadã a conduitei
morale deosebite ºi a spiritului civic ºi

Agent principal Gabriela
BOGDAN

Agent relaþii externe - Purtãtor de
cuvânt ªcoala Naþionalã de

Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare, Târgu Ocna

proactiv pe care ºcoala reuºeºte sã-l
dezvolte în rândul acestora.

Conducerea ºcolii acordã perma-
nent spri j in elevi lor sãi pentru
realizarea campaniilor umanitare ºi a
acþiunilor de binefacere, conºtientã
fiind de importanþa compasiunii umane
ºi a spiritului de sacrificiu.
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(urmare din p. 1)

sãnãtatea populaþiei ºi cu mãsuri
pentru ajutorarea celor aflaþi în impas.
Ridicarea restricþiilor a adus
preºcolarii ºi elevii în sãlile de curs,
acolo unde este locul cel mai potrivit
pentru învãþare!  Ne-am strãduit ºi am
fãcut tot ce a depins de noi pentru a fi
mai bine fiecãruia. Suntem pregãtiþi
ca în acest an sã facem ºi mai multe
lucruri bune, sã fim cât mai aproape
de cei care ne-au ales ºi de dorinþele
lor. Dupã izbucnirea rãzboiului din þara
vecinã, Ucraina, ne-am mobilizat atât
noi ca autoritate publicã cât ºi
bisericile, societãþile comerciale, dar
mai ales populaþia oraºului, pentru a
veni în sprijinul refugiaþilor din aceastã
þarã cu bunuri de strictã necesitate. A
fost exemplar efortul cetãþenilor care
au donat din puþinul lor pentru vecinii
noºtri ºi, pentru acest fapt, mulþumim
în numele celor obligaþi sã-ºi pãrã-
seascã bunurile, familiile, þara!

Iarna aceasta nu ne-a dat mari
bãtãi de cap; zãpadã a fost, dar în
cantitãþi mici ºi nu au existat situaþii
de blocare a cãilor de acces pietonale
sau rutiere. Salariaþii de la Compania
de utilitãþi publice (CUPT) au acþionat
cu promptitudine ºi au îndepãrtat
zãpada de pe trotuare ºi de pe strãzi
atunci când a fost necesar. În aceastã
perioadã, cu persoanele beneficiare
ale venitului minim garantat, se
acþioneazã pentru îndepãrtarea
materialelor antiderapante folosite în
timpul iernii pe strãzi, igienizarea ºi
pregãtirea spaþiilor verzi pentru
plantarea rãsadurilor floricole,
curãþirea ºanþurilor ºi a cursurilor de
ape, îndepãrtarea resturilor vegetale
depozitate necontrolat, toaletarea
arborilor ºi arbuºtilor ornamentali,
acþiuni ce vor continua ºi în luna aprilie
2022, cunoscutã ca „Luna curãþeniei”!

În acelaºi context se înscrie ºi
Campania de colectare gratuitã a
deºeurilor vegetale de la populaþie
organizatã de Primãria oraºului Târgu

Ocna în perioada 07.03.2022-
4.04.2022. Deºeurile de dimensiuni
mici vor fi adunate în saci iar crengile
legate în snopi, ridicarea acestora de
la populaþie efectuându-se odatã cu
preluarea deºeurilor menajere.
Solicitãm cetãþenilor oraºului sã
foloseascã aceastã modalitate de
eliminare a resturilor vegetale,
gratuitã ºi corespunzãtoare noilor
cerinþe de pãstrare a unui mediu
înconjurãtor curat. Vrem sã avem  un
mediu curat ºi sãnãtos pentru oraºul
nostru !

Dar, preocuparea noastrã constantã
este aceea de a realiza cât mai multe
investiþii în toate domeniile de activitate,
ºtiind ca numai aºa putem sã dezvoltãm
oraºul în care trãim. La cele mai multe
dintre investiþiile aflate în derulare, în
perioada rece au fost sistate lucrãrile.
Au fost ºi obiective la care s-a lucrat
la efectuarea unor lucrãri în interior.
La investiþia „Dezvoltarea, moder-
nizarea ºi dotarea infrastructurii
operaþionale din cadrul ªcolii nr. 1,
oraº Târgu Ocna, judeþul Bacãu”
finanþatã prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020 cu o valoare
totalã actualizatã a Contractului de
finanþare de 20.351.518,48 lei,  au
fost realizate lucrãri la instalaþiile
electrice ºi de încãlzire interioare,
finisaje interioare atât în corpul ºcolii,
cât ºi la sala de sport. Constructorul
este pe ºantier cu un efectiv sporit
de muncitori ºi promite respectarea
termenului de execuþie.  Pentru
finalizarea acestei investiþii, respectiv
dotarea cu echipamente, a fost
publicat Anunþul de participare la
licitaþie CN1040366/01.01.0001/
14.03.2022, având ca obiect Achiziþia
dotãrilor pentru obiectivul de investiþii
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii Nr. 1, Oraº  Târgu
Ocna, judeþul Bacãu”. Valoarea
totalã  a dotãrilor este de  1.312.682
lei fãrã TVA ºi cuprinde urmãtoarele
loturi:

– Echipamente IT ºi electronice –
486.836,00 lei fãrã TVA;

 – Dotãri laboratoare – 66.672,00
lei fãrã TVA;

– Mobilier – 647.886,00 lei fãrã
TVA;

– Dotãri  Sala de sport si mobilier
– 82.148,00 lei fãrã TVA;

– Diverse – 29.140,00 lei fãrã
TVA. Dupã depunerea ofertelor ºi
evaluarea acestora, se vor încheia
contracte cu câºtigãtorii licitaþiei ºi se
va trece la etapa de aprovizionare ºi
montarea acestora în spaþiile ºcolii ºi
ale sãlii de sport. Vom reveni cu date
privind finalizarea obiectivului ºi darea
în folosinþã.

Unul din proiectele esenþiale
demarate în cursul anului trecut va
prinde contur în acest an. A fost
finalizatã procedura de achiziþie
publicã privind proiectul de execuþie
lucrãri pentru investiþia „Moder-
nizarea sistemului de iluminat
public în Oraºul Târgu Ocna,
Judeþul Bacãu”,  etapa I, finanþat
prin Administraþia Fondului pentru
Mediu  cu o valoare de 1.012.169
lei ºi un termen de implementare
de 4 luni de la emiterea Ordinului
de începere a lucrãrilor. Pentru
realizarea acestei investiþii, vor fi
pa rcurse  mai  mul te  e tape ,  º i
anume:

1. Încheierea convenþiei de lucru
cu distribuitorul de energie electricã,
pentru intervenþia în reþelele electrice
existente;

2. Demontarea consolelor,
cablurilor de alimentare, clemelor de
legãturã ºi a aparatelor de iluminat
stradal existente;

3. Montarea noilor console de
susþinere, realizarea de legãturi
electrice ºi montarea de aparate de
iluminat stradale cu LED-uri eficiente
din punct de vedere energetic ºi
luminotehnic minim 160 Im/W), pe toþi
stâlpii existenþi, repartizate pe
categorii de putere dupã cum
urmeazã:
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a).Aparat de iluminat
LED cu autodimare

preprogramatã 22 W – 428 bucãþi;
b). Aparat de iluminat LED cu

autodimare preprogramatã 53 W –
 159 bucãþi;

c). Aparat de iluminat LED cu
autodimare preprogramatã 70 W – 75
bucãþi;

d). Aparat de iluminat LED cu
telegestiune în punct luminos 70 W –
 39 bucãþi;

    4.   Implementarea unui sistem
de telemanagement la nivel de punct
de aprindere, pentru un numãr de 11
puncte de aprindere;

    5.  Implementarea unui sistem
de telemanagement la nivel de punct
luminos pentru aparatele de iluminat
70 W aferente categoriei de drum
principal. Aceste lucrãri vor fi
realizate pe urmãtoarele strãzi:
Abator, Aurel Vlaicu, Avram Iancu,
Cpt. Buºilã, Cãrãmidãriei, Cimitirului,
Ciocan, Slt. Comãnescu, Costache
Negri, Coºna, Crizantemelor, Daniela
Caurea, Decebal, Dimonisie
Constans, Gãlean, Dogãriei,
Ferdinand I, Florilor, Fundãtura
Costache Negri, Gândului, Horia,
Iernii, Ion Cãtinã, Ion Creangã,
Lutãriei, Mihai Eminescu, Mihail
Kogãlniceanu, Negru Vodã, Neptun,
Oituz, Pârâului, Petru Rareº, Pinului,
Pompei, Proletari, Salinei, Sãlciilor, Sg.
Donici, ªtefan Constantinescu,
Slãtineanu, Þãrãncuþa, Tãbãcari,
Tiseºti, Traian, Vasile Alecsandri,
Viilor, Viiºoara, Viitorului, Vultur, DN
12B, Mosoare, Nucului, Poieni,
Vânãtori de Munte, Cimitirul Eroilor,
Elisei Ursac.

Asiguram cetãþenii oraºului cã,
dupã ce proiectul „Modernizarea
sistemului de iluminat public în
Oraºul Târgu Ocna, Judeþul
Bacãu”,  etapa II, depus din luna
noiembrie 2021 la Administraþia
Fondului de Mediu pentru finanþare,
va fi aprobat, se vor parcurge etapele
pregãtitoare ºi se va trece la
efectuarea modernizãrii sistemului de
iluminat ºi pe celelalte strãzi din oraº,
acolo unde instalaþiile electrice sunt
învechite ºi depãºite din punct de

vedere al calitãþii iluminatului ºi
funcþionalitãþii tehnice.

La obiectivul de investiþii aflat în
desfãºurare în oraºul nostru, „Valo-
rificare turisticã ºi modernizare
infrastructurã specificã în staþiunea
balneoclimaticã Târgu Ocna”
finanþat cu fonduri prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, Axa
7.1, a fost semnat contractul de lucrãri
ºi a fost predat amplasamentul cãtre
constructor. Lucrãrile, a cãror duratã
este de 18 luni, vor începe imediat ce
condiþiile meteorologice vor permite ºi
se vor desfãºura pe o mare suprafaþã
din oraº, strãzi, alei ºi parcuri. Vom
reveni cu amãnunte despre mersul
lucrãrilor în numerele noastre viitoare.

Continuam seria veºtilor bune ºi vã
informãm cã Primãria oraºului Târgu
Ocna a scos la licitaþie prin procedurã
simplificatã Servicii de proiectare faza
proiect tehnic, asistenþã tehnicã din
partea proiectantului ºi execuþie
lucrãri pentru obiectivul de investiþii
„Construire ºi dotare Centru
multifuncþional tip creºã, oraº Târgu
Ocna, judeþul Bacãu”,  ºi anume:
Proiectare - 108.000,00 lei fãrã TVA ºi
Execuþie lucrãri - 3.257.973,26 lei, fãrã
TVA. Termenul limitã pentru depunerea
ofertelor: 16 martie 2022. Sursa de
finanþare: Bugetul de stat – PNDL- etapa

a II-a ºi bugetul local. Aºa cum aratã
Primarul oraºului, Domnul  Cristian
Aurelian  Ciubotaru, „cele 4 grupe de
copii cu vârsta cuprinsã între 6 luni ºi 3
ani vor beneficia de o unitate de educaþie
timpurie antipreºcolarã modernã ºi servicii
integrate de educaþie, îngrijire ºi

supraveghere corespunzãtoare noilor
cerinþe. Dorim ca prin aceastã
investiþie sã susþinem inserþia mai
rapidã pe piaþa muncii a familiilor tinere
cât ºi încurajarea natalitãþii”.

În cursul anului trecut, având în
vedere situaþia epidemiologicã
existentã, am depus o cerere de
finanþare pe  Axa Prioritarã 9 –
Protejarea sãnãtãþii populaþiei în
contextul pandemiei cauzate de
COVID-19, Obiectiv specific 9.1. –
Creºterea capacitãþii de gestionare a
crizei sanitare COVID-19, vãzând
„Dotarea unitãþilor de învãþãmânt
din oraºul Târgu Ocna, cu
echipamente de protecþie
medicalã”. Aceasta cerere a fost
ADMISÃ dupã verificarea admi-
nistrativã ºi de eligibilitate. Valoarea
solicitãrii este de 401.340,85 euro cu
TVA inclus. Unitãþile de învãþãmânt
din oraºul Târgu Ocna, în urma
implementãrii acestui proiect, vor fi
dotate cu echipamente de protecþie
medicalã necesarã pentru a preveni
rãspândirea coronavirusului SARS-
COV-2, ºi anume: termometru
scanare, dozator dezinfectant cu
senzor, dezinfectant mâini, covor
dezinfectant, mãºti de protecþie de
unicã folosinþã, coº de gunoi cu
pedalã ºi capac, dozatoare de prosop

de hârtie, lampa de dezinfectat UV,
porþi dezinfecþie prin pulverizare,
mãnuºi de protecþie, dezinfectant
suprafeþe etc.

Cele 4 case construite în cadrul
proiectului: „Servicii comu-
nitare pentru persoane
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adulte cu dizabilitãþi“-
proiect desfãºurat în

parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu,
pe str. Tisesti nr. 45 (incinta fostului
spital) cu o capacitate de 6 locuri
fiecare, precum ºi clãdirea existentã
– reabilitatã ºi modernizatã unde va
funcþiona un centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilitãþi, cu o
capacitate de 30 de locuri, destinat
persoanelor adulte cu dizabilitãþi
dezinstituþionalizate din CRRPH
Comãneºti ºi persoanelor adulte cu
dizabilitãþi din comunitate (Oraºul
Târgu Ocna) cãrora în prezent nu li
se oferã servicii prin care sã se
previnã instituþionalizarea, au fost

finalizate, iar în prezent sunt în stadiu
final procedurile legate de achiziþia ºi
montarea mobilierului ºi a
echipamentelor  prevãzute în proiect.
Ca parte în proiect, vom avea
persoane din oraºul nostru care vor
beneficia de servicii sociale ºi sanitare
ce se vor desfãºura în acest centru
modern, dupã darea lui în folosinþã.

Mai avem în lucru ºi alte proiecte
ºi investiþii despre care vom prezenta
informaþii în numerele viitoare ale
acestei reviste.

În toatã aceastã perioadã de
început de an, am organizat ºi
act ivi tãþ i  care þ in de culturã,
educaþie, sport etc. Am omagiat
poetul nepereche Mihai Eminescu,
la 15 ianuarie, odatã cu sãrbãtorirea

„Zilei culturii naþionale”, am evocat
importanþa  zilei de 24 ianuarie: „Ziua
unirii Principatelor Române”, am
sãrbãtorit Ziua dragostei la români
cu spectacolul: „Dragobete hoþ de
fete” în data de 24 februarie, am
sãrbãtorit ziua de 8 martie: Ziua
femeii, am organizat Campionatul de
ºah al oraºului pentru copii ºi seniori
ºi alte întreceri sportive, toate în
condiþii restrictive! Dar toþi cei care
au luat  parte  la  evenimentele
culturale s-au putut  bucura de
conþinutul  lor  într-un spaþiu
prietenos, confortabil, oferit de sala
de spectacole a Centrului Cultural
„Ion Talianu” recent renovat ºi

modernizat cu fonduri provenind de
la Guvernul  României ,  pr in
Compania Naþionalã de Investiþii.
Activitãþile susmenþionate dar ºi
altele s-au desfãºurat cu implicarea
directã a unor cadre didactice de la
ºcoli le  din oraº,  precum ºi  a
personalului Centrului cultural. Le
mulþumim pentru tot ce au fãcut ºi
vor mai face pentru a reînvia spiritul
cultural în oraºul nostru, pentru a
trezi  în rândul  noii  generaþ i i
respectul, stima ºi preþuirea pentru
înaintaºii noºtri, ºi nu numai.

În perioada 24-27 februarie 2022,
reprezentanþi ai  Oraºului Târgu
Ocna, staþiune turisticã ºi balneo-
climaticã de interes naþional, au
participat,  alãturi de Asociaþia

Naþionalã a Staþiunilor Balneare ºi
Balneoclimatice din România, la
Târgul de Turism al României, ediþia
a 45-a, care a avut loc la Romexpo
Bucureºti. Standul nostru amenajat la
târg a fost vizitat de un numãr
important de vizitatori care cu
siguranþã vor fi prezenþi în viitorul
apropiat în oraºul nostru, la tratament
sau ca turiºti. Noi am promis cã-i
aºteptãm cu tot ce avem mai bun ºi
mai preþios de oferit.

Începând cu data de 14 martie
2022 ºi pânã la data de 15 mai 2022,
are loc recensãmântul populaþiei ºi al
locuinþelor în toatã þara. Ne-am
organizat în timp util ,  în mod
corespunzãtor pentru realizarea
acestei activitãþi, dar venim cu
rugãmintea la toþi cetãþenii sã dea
dovadã de responsabilitate ºi
implicare pentru realizarea
operaþiunilor specifice recenzãrii, sã
rãspundã corect recenzorilor sau sã
completeze electronic formularul de
recensãmânt. Rezultatele recen-
sãmântului vor avea o mare
importanþã atât în ce priveºte
cunoaºterea concretã ºi corectã a
datelor demografice ale oraºului,  dar
ºi în ceea ce priveºte posibilitatea
accesãrii de fonduri nerambursabile,
cunoscându-se faptul ca multe linii de
finanþare au ca ºi criterii de selecþie
numãrul populaþiei,  suprafaþa
administrativã, iar altele nivelul de
trai, gradul de educaþie etc.

Cu încrederea cã tot ce facem
este în folosul ºi pentru binele
cetãþenilor oraºului, suntem deschiºi
ºi receptivi la toate sugestiile pe care
le primim ºi le vom include în cel mai
scurt timp pe agenda noastrã de lucru.
Vom continua ceea ce am început ºi
ne vom strãdui sã înfãptuim cât mai
mult din ce ne-am propus noi, cei
aflaþi la conducerea oraºului, Primar
Cristian Aurelian Ciubotaru,
Viceprimar Viorel Bucur ºi
Administrator public Tiberiu Palade,
sprijiniþi de Consiliul local ºi împreunã
cu aparatul de specialitate al
Primãriei. Vrem sã ne fiþi alãturi!
Multã sãnãtate, cu liniºte ºi pace
tuturor!
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Un vestit lord englez, cu frumoasã
viaþã creºtineascã, a fost încercat cu o
scurtã suferinþã înainte de moartea sa.
Tuturor celor ce veneau sã-l viziteze le
spunea:

–  Cel mai frumos timp din viaþa
mea ºi de cel mai mare folos pentru sufletul
meu a fost timpul pe care l-am petrecut în
rugãciune. În fiecare dimineaþã mi-am
plecat genunchii în rugãciune ºi mi-am
adâncit mintea în meditaþii biblice. Acestea
au fost singurele ceasuri de adevãratã
bucurie ºi fericire, de care îmi amintesc
cu atâta drag ºi cu atâta plãcere ºi pentru
care vã îndemn stãruitor ºi pe voi.

*
Era în timpul Sfintei Liturghii. Pe

nesimþite a intrat în bisericã o doamnã,
þinând de mânã un copilaº ca de vreo trei-
patru ani.

– Lasã-mã, mãmico, la Doamne,
Doamne!

ªi, fãrã sã mai aºtepte învoirea
mamei, s-a smuls din mâna ei, s-a îndreptat
repede spre altar, a îngenuncheat în faþa
icoanei Domnului Iisus ºi a început sã-ºi
miºte buzele în ºoptiri de rugãciune.

Ce se va fi rugat acest copilaº lui
Dumnezeu, ce-I va fi spus el lui Doamne-
Doamne, sau ce va fi cerut de la El, nu
ºtim. Dar fapta lui o vedem ºi o înþelegem.
Rezultatul s-a putut citi pe faþa lui care
era plinã de bucurie; dovadã cã Dumnezeu
i-a ascultat rugãciunea izvorâtã din atâta
dragoste.

Dacã un copilaº, care nu-ºi poate
da seama de însemnãtatea rugãciunii, îºi
pleacã genunchii ºi se roagã Domnului,
apoi, noi cei mari, ce sã mai zicem? Avea-

vom vreo scuzã înaintea lui Dumnezeu
pentru cã ne rugãm aºa de rar ºi aºa de
puþin, sau unii dintre noi nu se roagã
niciodatã!

*
Frederick I, regele Prusiei (1688 –

1740), avea printre miniºtrii sãi ºi unul foarte
credincios. Acesta, pe lângã rugãciunea
de searã ºi de dimineaþã ce le fãcea acasã,
ºi-a orânduit ºi la biroul sãu de lucru un
scurt timp de reculegere ºi rugãciune,
îndatã dupã sosirea la lucru. În acest timp
voia sã fie liniºtit ºi netulburat de nimeni.
De aceea a dat poruncã uºierului sãu:

– Sã nu deschizi nimãnui, sã nu laºi
pe nimeni sã intre la mine când sunt în
rugãciune!

Într-o zi, chiar la aceastã orã, a venit
regele având sã-i vorbeascã ceva de mare
urgenþã ºi de foarte mare însemnãtate.
Uºierul era în mare încurcãturã: în faþa lui
stãtea regele þãrii, iar deasupra capului sãu
apãsa porunca stãpânului. Ce sã facã bietul
om? Sã mintã, spunând cã ministrul încã
n-a sosit la birou? Creºtin bun fiind, nu
putea face aceasta. S-a hotãrât sã spunã
adevãrul.

– Majestate, domnul ministru este
în rugãciune ºi nu primeºte pe nimeni.

– Nu-i nimic. Voi aºtepta – a
rãspuns regele foarte liniºtit.

Sfârºindu-ºi rugãciunea, ministrul l-a
primit pe rege, zicând:

– Vã cer iertare, Majestate, cã a
trebuit sã aºteptaþi. Am avut o convorbire
cu Dumnezeu, Regele tuturor regilor, ºi nu
v-am putut primi în momentul sosirii. Este
timpul cel mai preþios din viaþa mea, este
ora adâncirii în rugãciune când cer ºi

primesc de la Dumnezeu luminare ºi
putere ca sã vã slujesc pe Majestatea
voastrã ºi pe oameni cu credinþã, cu
dragoste, cu cinste ºi cu dreptate.

*
Iatã trei pilde mici, dar aºa de mari

în conþinut ºi însemnãtate. Ele ne ajutã
tuturor sã înþelegem mai la adânc ºi mai
bine însemnãtatea ºi puterea rugãciunii în
viaþa noastrã. Fiecare dintre noi, în timpul
scurt al vremelnicei noastre vieþuiri pe
pãmânt, avem nevoie de luminarea ºi
puterea lui Dumnezeu spre împlinirea, cu
vrednicie, a menirii noastre pentru care am
fost chemaþi în aceastã lume. Fiecare
dintre noi avem atâtea încercãri, atâtea
ispite, atâtea necazuri ºi atâtea suferinþe
în viaþã, pe care nu le putem rãbda ºi birui
fãrã ajutorul lui Dumnezeu pe care-l
primim, în chipul cel mai deosebit, prin
rugãciune. Rugãciunea este hrana ºi
puterea zilnicã a inimii noastre, este
luminarea minunatã a sufletului nostru. De
aceea sã ne rugãm; sã ne rugãm stãruitor
ºi cu credinþã. Seara ºi dimineaþa, acasã;
la ceas de Sfântã Liturghie sau alte sfinte
slujbe, la bisericã ºi la alte împrejurãri din
viaþa noastrã: fie de bucurie sau de
supãrare, sã ne plecãm smeriþi genunchii
noºtri ºi sã ne rugãm. Dumnezeu Cel Bun
ºi Milostiv, vãzând credinþa, dragostea ºi
smerenia noastrã, auzind suspinul inimii
noastre, nu va întârzia sã dea rãspuns de
mângâiere ºi ajutorare rugãciunilor
noastre.


