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*Semantica ultimelor 7 cuvinte ale lui Hristos pe Cruce,
în Vinerea Patimilor, ºi valoarea teologicã a primelor 8
precepte rostite dupã Înviere*

În vremea-ceea, Vineri, între abis ºi cer,
Iisus, singur pe cruce, pãrea a fi stingher.
Apostolii fugirã ºi s-au ascuns de teamã,

Ne aflãm în faþa celui mai aglomerat
timp din toatã istoria lumii, dinainte de
istorie ºi dupã istorie, evenimentele care
urmeazã sãptãmâna aceasta, drept care
ºi se spune Sãptãmâna Mare. Orice pas
fãcut de Iisus, orice cuvânt, orice gest,
se înscrie în ceea ce noi vom trãi ºi vom
înþelege ºi ne vom bucura în toatã veºnicia.

 Dacã punem aceastã întrebare: „Cu
ce va fi plinã veºnicia noastrã?”, acesta
este rãspunsul: Cu tot ce face în
Sãptãmâna aceasta Dumnezeu, Iisus

Sãrbãtoarea venirii Duhului Sfânt
este de mare însemnãtate, deoarece
omul a fost creat sã nu-ºi poatã împlini
rostul existenþei sale singur, fãrã
Dumnezeu. Un om fãrã harul Duhului
Sfânt este ca un pom fãrã rod, ca un izvor
fãrã apã, ca un cântãreþ fãrã glas, ca un

Citim în a doua carte a lui Moise cã
între privaþiunile exodului poporului ales
de la robie la libertate a fost ºi pregãtirea
pentru sãrbãtoarea azimelor, praznic ce
va aminti veºnic neamului evreiesc de
ziua ieºirii din pãmântul Egip-
tului. Iatã porunca: „ªapte zile
sã mâncaþi azime; din ziua întâi

Suntem într-o
perioadã plinã cu de
toate! Am încheiat,
sperãm pentru totdeauna, perioada de restricþii impuse de
prezenþa în întreaga lume a virusului Covid 19. Toate
activitãþile au revenit la situaþia dinaintea pandemiei, avem
vreme bunã, avem multe de realizat…, avem forþa ºi
încrederea cã vom face lucruri frumoase ºi necesare
comunitãþii noastre în aceastã varã.
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sã depãrtaþi din casele voastre dospitura, cãci cine va
mânca dospit din ziua întâi pânã în ziua a ºaptea,

sufletul aceluia se va stârpi din Israel“ (Ies 12, 15), pentru ca
îndatã sã fie anunþatã ºi pedeapsa neascultãrii de poruncã:
„Tot cel care va mânca dospit, sufletul acela se va stârpi din
obºtea lui Israel, fie strãin sau bãºtinaº al pãmântului aceluia.“
(12, 19)

E vorba, aºadar, de douã feluri de pâine, dospitã ºi
nedospitã, sau azimã. Pentru cea dospitã trebuia adãugat un
timp pentru creºterea aluatului, ceea ce o fãcea sã fie mai
târziu gata de mâncat, în contrast cu cea nedospitã care era
îndatã coaptã, dupã frãmântarea aluatului. Evenimentul care
cerea grabnica masã de searã era ultima plagã asupra
egiptenilor, moartea întâilor nãscuþi, concomitent cu ieºirea lui

Israel din Egipt în acea noapte ºi trecerea prin Marea Roºie
(vezi pe larg în cartea Ieºirea, capitolele 12, 13 ºi 14).

Depãrtarea dospiturii din casa evreului trebuie sã însemne
ºi altceva decât o pregãtire aparte pentru ieºirea din robie numitã
ºi Paºti sau trecere. Oare nu cumva dospitura însemna ceva
ce þinea de aluatul pãgân de care trebuia sã se separe poporul
ales, trebuind sã mãnânce doar azima? Moise însuºi „prin
aceasta le-a dat învãþãturã sã nu ascundã dospitura Egiptului
în cugetul lor“, cãci „azima e o preînchipuire a Pâinii vieþii…“,
cum, în mod poetic, exprimã aceastã tainã nouã Sfântul Efrem
Sirianul (în Imnele Pãresimilor, Azimelor, Rãstignirii ºi Învierii,
Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 182). Dar chiar ºi Apostolul neamurilor,
marele convertit de pe drumul Damascului, avea sã le scrie
corintenilor cã evreii, la ieºirea din Egipt, „toþi au mâncat aceeaºi
mâncare duhovniceascã; ºi toþi, aceeaºi bãuturã duhovniceascã
au bãut, pentru cã beau din piatra duhovniceascã ce îi urma.
Iar piatra era Hristos.“ (I Cor 10, 3-4) Iatã-l pe Sfântul Apostol
Pavel cum descoperã taina Pâinii, am zice noi, euharistice,
care i-a salvat de la moarte pe evrei odinioarã ºi care de la
moartea veºnicã ºi din robia lui satan smulge sufletele
împãrtãºite cu Nemuritoarele Taine ale lui Hristos. Cu adevãrat,
Pâinea Vieþii, Trupul lui Hristos primindu-L, Acesta ne înalþã în
rai, cãci spre viaþa cea veºnicã se dã ea creºtinilor.

Oare zborul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul în memorabila
cãruþã cu vâlvãtãi nu este ºi el o urmare a hrãnirii lui cu Pâine
în casa prescurãriþei din Sarepta? Cã-i poruncise omul lui
Dumnezeu sã-i facã o turtã din fãina care nu-i va mai scãdea
din vas (III Regi 17, 12-16), ci va face necurmat prescuri din ea
pânã la sfârºitul foametei. Dar turta vãduvei era preînchipuire
cum nu se poate mai frumoasã a lui Hristos Care-ºi va da
Trupul ca Pâine pentru viaþa lumii ºi înãlþarea ei la cer. Auzim în
textul Apostolului de la slujba înmormântãrii cã, dupã învierea
drepþilor, „cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi împreunã cu ei
în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh, ºi aºa pururea
vom fi cu Domnul.“ (I Tes 4, 17) A fi rãpit în nori ne duce cu
gândul ºi la rãpirea lui Ilie în vârtej de vânt la cer (IV Regi 2, 11),
prin urmare însãºi minunea petrecutã dincolo de Iordan în dreptul
Ierihonului devine în mod vãdit ºi suficient de limpede pentru
oricine o preînchipuire zborului fericit al tuturor neamurilor – sã
nu uitãm cã vãduva sarepteancã era dintre neamuri ºi nu din
poporul evreu, ceea ce înseamnã universalitatea mântuirii sau
cã oricine poate sã-ºi ofere inima ca pâine liturgicã – cãtre
Împãrãþia cea de Sus.

A duce o prescurã la Altar la ceas de Liturghie ce poate fi
decât rememorarea gestului prescurãriþei din Sarepta care are
grijã de viaþa prorocului, dar, ce zic, de viaþa lui Hristos închipuit
de proroc. Ar putea cineva sã se plângã de sãrãcie când face
asta, dacã vãduva în prag de moarte a preþuit mai mult viaþa
altuia decât a ei ºi a copilului ei? Dar ºi-a asigurat viaþa ei
înseºi ºi a familiei sale tocmai prin ofranda fãcutã Tesviteanului.

Trecerea noastrã de la pãmânt la cer, Paºtile nostru cel
duhovnicesc, pretinde însã – aºa cum am vãzut la poporul
evreu când a ieºit din Egipt ca ºi la Prorocul focului în zborul lui
cãtre cer – grija de a ne hrãni nu cu aluatul cel vechi, ci cu
Trupul lui Hristos, Pâinea cea adevãratã Care din cer coboarã
ºi la cer înalþã. Despre Sine zicea Hristos Însuºi cã este stârvul
la care se adunã vulturii (cf. Mat 24, 28). Dar Stârvul este înãlþat
la cer, ceea ce înseamnã cã vulturii în juru-I se adunã ºi, „prin
Pâinea cea duhovniceascã, oricine se face vultur ce ajunge în
Rai.“ (Sf. Efrem Sirianul, idem, p. 183)

Sã devenim vulturi, cã Stârvul este mult ºi tuturor ajunge.
ªi „cine a mâncat Pâinea ce Vie a Fiului, acela va ºi zbura pe
nori în întâmpinarea Lui“ (ibidem).

2022: Anul omagial al rugãciunii
în viaþa Bisericii ºi a creºtinului

ºi Anul comemorativ al sfinþilor isihaºti
Simeon Noul Teolog,

Grigore Palama ºi Paisie de la Neamþ
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(urmare din p. 1)

Vãzând cum fariseii pe Iisus condamnã.
Prietenul iubirii, cu Mama lui Iisus,
Au înfruntat teama ºi dupã El s-au dus.
Privea neputincioasã a Sa iubitã Mamã,
Vãzând cum se petrece cea mai cumplitã dramã.
Cuvântul fãcea triptic acum cu doi tâlhari,
Iar oamenii din preajmã pãreau ºi mai murdari.
*
Ca sã-ªi plineascã planul, Iisus, în agonie,
A spus ºapte cuvinte, ca viaþa sã-ªi încheie.
Aceste ºapte vorbe, vã-ndemn, luaþi aminte!,
Sunt pline de viaþã, dar ºi de-nvãþãminte.
Primul cuvânt pe Cruce Iisus îl adreseazã
Preasfintei Maicii Sale, pe care-o-ncredinþeazã
Apostolului care era cel mai iubit
ªi care, din iubire, nicicând L-a pãrãsit:
„Femeie, iatã fiul, îl las în grija ta!”,
Iar lui Ioan îi zice „Ea este mama ta!”
 **
Dacã Iisus dãduse în grijã a Sa mamã,
Acum ridicã fruntea, Pãrintele Îºi cheamã
Rugându-L ca sã ierte pe toþi pârâºii Sãi,
Cãci oamenii, în sine, nu sunt aºa de rãi.
„Pãrinte Milostive, celor care mã bat
Tu iartã-le greºeala, cãci ei nu ºtiu ce fac!”
 ***
Aceste vorbe spuse pe lemnul de torturã,
Mustesc în ele taine ºi multã-nvãþãturã:
De ce oare Cuvântul, pe Cruce rãstignit,
Iartã pe toþi cei care nedrept L-au osândit?
Ei nu aveau sã ºtie cã gestul lor fatidic
Avea sã se prefacã într-un act liturgic,
Cãci lemnul de ocarã a devenit altar
ªi locul cãpãþânii proscomidiar.
Iar dupã Înviere mai toþi acei pãgâni
S-au convertit îndatã ºi-au devenit creºtini.
Aºadar, pe Golgota, soldaþii, fãr’ sã ºtie,
Au sãvârºit simbolic întâia Proscomidie.
Aici e miezul tainei ºi cel mai sfânt mister
Neînþeles de nimeni, nici mãcar în Cer.
O, Dragoste curatã, mister fãrã mãsurã,
Hristos Îºi lasã Trupul drept cuminecãturã!
Din Vinerea aceea ºi pân’ la Parusie
El ni Se dãruieºte plenar, în Liturghie.
Hristos Se-mparte pururi, dar nu Se divizeazã
ªi Se consumã veºnic, dar nu S-epuizeazã.
 
Nici îngerii, nici sfinþii n-au înþeles misterul
Acest tip de iubire ce copleºeºte Cerul!
Hristos ªi-a dat trupul în chip misterios
Sã fie jertfã sfântã, real ºi sângeros.

Dar jertfa sângeroasã adusã de Hristos
Ea se va face veºnic, în chip nesângeros.
Hristos ne va alege din creatura Sa
Prescura ºi cu vinul, pe care le va da
Bisericii sã facã, de-acum pânã-n vecie,
Jertfa fãr’de sânge, în Sfânta Liturghie.
De vom avea credinþã ºi vom primi misterul,
De fiecare datã se va deschide Cerul
ªi pâinea se preface în Preasfântu-I Trup,
Iar fructul viei, vinul, în sângele Lui Sfânt.
 
Nu încercaþi cu mintea ca sã vã dumiriþi,
Sã-nþelegeþi taina, cã n-o sã reuºiþi!
Lãsaþi misterul singur ca sã vorbeascã-n voi
ªi Hristos deveni-va consangvin cu noi.
 ****
 În ziua aceea, Vineri, cu Iisus pe cruce,
Romanii rãstignirã ºi doi tâlhari feroce.
Unul dintre dânºii, cel din stânga Sa,
Îºi blestema soarta, hulea, mereu cârtea.
Dar celãlalt nemernic, din dreapta lui Iisus,
Când reveni în sine, teologhisind a spus,
Dupã ce apostrofeazã pe celãlalt tâlhar,
Care, la fel ca Iuda, era cãzut din har:
„Noi, zice dânsul sincer, suntem crucificaþi
C-am fost ca niºte bestii, în rãu osificaþi.
Nu e pãcat pe lume sã nu-l fi sãvârºit,
Dar El, fãrã de vinã, cu noi e rãstignit”.
Apoi întoarce capul cãtre Iisus ºi spune:
„Mã pomeneºte, Doamne, ºi-n Casa Ta mã pune.”
Iisus, simþind schimbarea, îi zice prin viu grai:
„Îþi spun azi adevãrul: Vei fi cu Mine-n Rai!”
 O, câtã iubire este ºi ce necuprins dar,
Iisus deschide Raiul unui smerit tâlhar!
Cuvintele pe cruce rostite de Iisus
Deschid sensuri multiple ºi cãi de nepãtruns.
De vreme ce aºazã în Rai pe-acest tâlhar,
Deºi sleit de rane, Iisus vorbeºte iar:
„Mi-e sete”, zice Dânsul, având gura uscatã.
Iar un soldat aude, acþionând îndatã.
Într-un burete îmbibã niºte oþet cu fiere,
Dar Iisus refuzã ºi Tatãlui îi cere:
„Ely, Ely, lama sabahtani...!”
Adicã: „Dumnezeul Meu, Tu nu Mã pãrãsi”,
Cu forþele sleite, Iisus a zis aºa:
„Pãrinte, s-au sãvârºit toate. Fie voia Ta!”
Apoi, strigã puternic de tremurã vãzduhul:
„Pãrinte, vino-n grabã ºi-n mâini Tu Îmi ia duhul!”
 *****
 Aceasta-i epopeea lui Iisus pe cruce.
Rostind ºapte cuvinte, El pace ne aduce.
Astfel Îºi încheie viaþa pe pãmânt,
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Lucrarea-I se-mplineºte prin Duhul Sãu cel Sfânt...!
 ******

 În vremea-aceea, Vineri, Iisus Îºi dãdu duhul...
Tenebre nepãtrunse învãluie vãzduhul,
Creatul se scufundã în haos nedescris,
Iar stelelor din cosmos lumina li s-a stins.
 
Cutremurul cel mare a zguduit pãmântul,
Iar morþii, câte unul, îºi pãrãsesc mormântul.
Catapeteasma veche se spintecã în douã,
Cãci Însuºi Creatorul fãcuse alta nouã.
 
Hristos, murind pe Cruce, sufletul Sãu blând
A fost luat de Tatãl la Sânul Lui preasfânt.
Acest tablou sinistru s-opreºte într-un târziu
ªi liniºtea revine pe cerul strãveziu.
 
Sabatul le aduse odihna cea trupeascã,
Dar n-avea legãturã cu pacea sufleteascã.
Ce a urmat se ºtie: în Sâmbãta tãcerii
Hristos plineºte timpul! E ziua Învierii!
 
Când Iosif ºi Nicodim, cel din Arimateea,
Cerurã lui Pilat Trupul, în Vinerea aceea...
ªi, dupã aprobare, luat-au pe Iisus,
L-au înfãºat în giulgiu ºi-ntr-un mormânt L-au pus.
Pecetluind mormântul, în grabã au plecat,
Lãsând garda romanã de pazã, în Sabat.
 *******
 La straja trei din noaptea tenebrã a tãcerii,
Peceþile sunt frânte de slava Învierii.
Lumina izbucneºte din proaspãtul mormânt
ªi se propagã iute în Cer ºi pe Pãmânt.
Neînfricaþii paznici ce strãjuiau mormântul,
Vãzând lumina sfântã ºi tremurând pãmântul,
Au pãrãsit mormântul ºi-n grabã au plecat
Sã spunã Adevãrul: cã Mortul a-nviat!
 *
 Dac-a trecut Sabatul, în ziua urmãtoare,
Niºte femei cu miruri mergeau în grabã mare,
Cãci au vãzut, desigur, cã Trupul lui Iisus
N-a fost uns cu miruri, în groapã când L-au pus.
ªi-atunci, pe mânecate, când stelele s-au stins,
Au pregãtit miresme ºi-n grabã au descins.
Au ignorat ºi Legea, dar fãrã sã-ºi dea seama,
Cãci dragostea divinã suprimã frica, teama.
În micul grup, desigur, erau ºi Mama Sa,
Maria Magdalena ºi alte câteva.
Mergeau cu anevoie, cãci începuse vântul,
Gândind la piatra mare ce închidea mormântul.
 **
În acea zi, întâia, de dupã sãrbãtoare,
Acestor femei simple, de miruri purtãtoare,
Un înger li s-aratã. Deºi mergeau în grabã
S-opresc în loc mirate, iar îngerul le-ntreabã:
„Nu vã fie fricã! Pe cine cãutaþi?
Pe Iisus al vostru aici n-o sã-L aflaþi!

A înviat în noapte, v-a spus-o mai-nainte,
Cãci nu putea ca Viaþa sã stea între morminte!
Degrab’ mergeþi ºi spuneþi la cei ce L-au urmat
Cã Hristos, Domnul vostru, din morþi a înviat!”
 
Nedumerite încã de-aceastã mãrturie,
Încearcã sã transforme teama-n bucurie.
Mormântul gol cu giulgiu ºi vorbele de înger
Le-au penetrat fiinþa, lovite ca de fulger.
ªi-au revenit în fire ºi-ndatã au plecat
Sã spunã la apostoli: „Hristos a înviat!”
Purtau în gând cuvântul ce îngerul le-a spus.
Deodatã le apare, în drumul lor, Iisus.
Primul cuvânt ce-l spune Hristos dupã-nviere,
Le-aduce pace-n suflet, nãdejde ºi putere:
„Bucuraþi-vã!” le zice, apoi, „Sã n-aveþi teamã!”
„Duceþi-vã ºi spuneþi la toþi, de bunã seamã,
Sã meargã-n Galileea, acolo ne-om vedea.”
Uimite, se-nchinarã, pe când Iisus pleca.
 ***
Numai Tu ºtii, Doamne, câtã uºurare
Le-ai turnat în inimi acestor Fecioare!
Când Te-au vãzut ele cu Trupul înviat,
Amara lor tristeþe îndatã s-a schimbat.
Din grupul acela care vãzuse pe Hristos,
Maria Magdalena lipsea misterios.
A rãmas sã plângã lângã mormântul gol,
Spãlând cu lacrimi piatra ce-a devenit prestol.
Un zgomot s-aude deodatã-n grãdinã,
Când nu era nici noapte, nici ziua deplinã,
Doi îngeri îmbrãcaþi în strai luminos
Stãteau în mormânt, dar ea s-a întors
Atrasã de zgomotul acela bizar.
Se uitã, Îl vede, dar crede cã-i grãdinar.
Iisus o strigã: „Marie, nu plânge!
Eu sunt Înviatul, dar nu mã atinge!
Du-te ºi spune fraþilor Mei:
Mã duc lângã Tatãl, dar sunt ºi cu ei.”
 ****
 Femeile ajung la cei din foiºor,
Ducând vestea cea bunã ºi ucenicilor.
În seara aceleiaºi zile, întâi a sãptãmânii,
Apostolii se-nchiserã-n foiºorul Cinei.
Hristos intrã deodatã, într-o Luminã nouã,
Pe ucenici surprinde, le spune „Pace vouã!”.
Semnul hristic curmã frica lor pe loc!
Hristos e viu, trãieºte, e fãrã echivoc!
Apostolii exultã, ieºind din întristare,
Ochii-L vãd aievea ºi mintea lor tresare;
Inima lor simte cãldura primãverii,
Sufletul se umple de Taina Învierii.
Dar Iisus venise ºi ca sã le confere
Duhul Sfânt, prin care ei primeau putere
Sã lege sau dezlege tot viciul omului,
Pe toþi care vor crede în Învierea Lui;
„Precum M-a trimis Tatãl, vã trimit ºi Eu”,
Apoi suflã spre dânºii, zicând, ca Dumnezeu:
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„Luaþi Duh Sfânt prin care pãcatele iertaþi!
Dar aveþi ºi puterea sã nu le dezlegaþi!”

 *****
 Aceste vorbe sfinte rostite de Iisus
Ascund în ele sensuri ºi taine de nespus!
Pe când pe Cruce Domnul era în agonie
A spus ºapte cuvinte ºi timpul Sãu se-ncheie.
Acum, dupã Înviere, El spune-n prima zi
Opt noi cuvinte sfinte, cu sensul de-a mai fi.
Hristos a vrut s-arate cã timpul efemer
E ca un râu ce curge din Sine cãtre Cer.
O, Doamne, ce miºcare e-n Universul Tãu
Tu eºti prezent în toate, ca singur Dumnezeu!
Prezenþa Ta divinã, în actul re-creãrii,
Se simte-n taina morþii, dar ºi a Învierii.
Te-ai deºertat pe Sineþi, chiar pânã în ªeol,
Scoþându-þi credincioºii, lãsând infernul gol.
Ai urcat epectatic, purtând din slavã-n slavã
Umanitatea noastrã bolnavã ºi firavã.
Tot omul ce se naºte în timpul trecãtor
ªi, liber, îþi urmeazã, precum un cãlãtor,
Îºi rãstigneºte trupul pe propria-i golgotã,

Va învia prin Tine primind eterna dotã.
Tot cel ce plineºte efemeritatea,
La naºterea în ceruri ia eternitatea.
 
În loc de concluzie
 
În viaþa cea divinã, nimic nu-i la întâmplare,
Hristos învie în toþi cei cu credinþã tare.
Dupã un plan veºnic, Hristos a înviat.
În ziua Învierii, întâi, S-a arãtat
Preasfintei Nãscãtoare ºi câtorva femei,
Apoi, mai cãtre searã, apostolilor Sãi.
Ne face sã-nþelegem cã Eva cea dintâi,
Zdrobind capul de ºarpe cu al ei cãlcâi,
Ne-aratã cã Fecioara, adicã Eva Nouã,
A rupt pentru vecie umanitatea-n douã.
Ea I-a dat viaþã, negrãit mister,
Iar El i-a înviat trupul ducându-l înspre cer.
 ******
De mergem ºapte zile cu trup smerit, curat
Cântãm în ziua a opta:
„Hristos a înviat!”

Hristos, Fiul Lui Dumnezeu ºi Fiul
Omului, unul de-al nostru, Unul din
Treime ºi Unul de-al nostru. Acesta e
cuvântul marelui teolog Tertulian, la anul
220, care spune: „Mântuitorul Iisus
Hristos este Unul din Treime: Tatãl ºi Fiul
ºi Sfântul Duh , dar ºi Unul dintre noi,
de-al nostru.”

  De ce trebuie sã facem aceastã
legãturã? Pentru cã în Sãptãmâna
aceasta, mai mult ca oricând, Dumnezeu
este Cel ce lucreazã, iar noi, dacã vrem
sã fim cu El, unul dintre fiii  lui Dumnezeu.
Cã noi suntem fiii lui Dumnezeu mai întâi,
dupã care suntem ºi fiii oamenilor.

  Dacã vrem sã fim cu El în sânul
Treimii de unde a coborât, trebuie sã
urcãm cu El pe urmele Lui, adicã sã
intrãm în Grãdina rugãciunii din
Ghetsimani împreunã cu El ºi sã ne
rugãm cu sudoare de sânge pentru toatã
rãutatea care este pe lume. Iar astãzi,
mai mult ca oricând, înþelegem cã rãul
este înfricoºãtor.

Bunãoarã, vã rog sã luãm aminte
toatã Sãptãmâna aceasta cã, de obicei,
rãzboaiele se dau între doi oameni, de
obicei fraþi. Aºa a început rãzboiul pe
pãmânt! Cain ºi Abel erau fraþi. Nu existã
pe pãmânt, iubiþilor, decât fraþi. De ce?
Pentru cã e un singur sânge.

(urmare din p. 1) Sã ºtiþi cã sângele nu are plural.
Deci un singur sânge. Dacã suntem fraþi
de sânge, mai mult ce vrei sã fim? ªi
totuºi totdeauna se luptã ºi se omoarã
un om cu celãlalt, un frate cu celãlalt, un
grup împotriva altui grup, un stat împotriva
altui stat, un imperiu împotriva altui
imperiu ºi aºa mai departe.

Sãptãmâna aceasta, dacã privim
cu atenþie, vom vedea cum întreaga
umanitate, pânã ºi universul, se luptã
împotriva unui singur Om: Iisus! Toþi,
chiar ºi cei care s-au bucurat de darurile
primite de la Mântuitorul Iisus Hristos,
de vindecãrile Lui, de cuvintele Lui cum
nu s-au mai auzit ºi de tot ce-a fãcut
El, de mila ºi iubirea Lui, toþi deci s-au
luptat împotriva Lui. Toþi cei care astãzi
strigã: „Osana întru cei de sus, bine
este cuvântat Cel ce vine întru numele
Domnului, Fiul lui David”, pentru cã au
fost dezamãgiþi în ziua de Vineri când
este judecat Mântuitorul, în loc sã-i
facã praf pe cei ce-L judecau, ca sã
arate ei cã aºteptau un Mesia puternic,
olimpic, istoric, plin de întâietate, de
bogãþie ºi de putere, toþi aceºtia au
cãzut din iubirea pentru El ºi au strigat:
„Ia-L, ia-L, rãstigneºte-L!” Nu ne mai
trebuie.

Acest popor care Îl aºtepta… ªi
când spunem: acest popor, zicem toate

popoarele lumii, pentru  cã nu existã douã
popoare, existã un singur popor ºi acesta
este poporul lui Dumnezeu. Când suntem
buni. Dar când facem rãu, ºtim ai cui fii
suntem? Nu fiii luminii.

Deci ei aºteptau de mii de ani pe
Cel fãgãduit ca sã-i facã, vorba
americanului, „first”, primii în lume.

  Ei bine Dumnezeu ne face primii
în lume ºi nu numai în lume ci ºi dincolo
de lume! Dar în alt sens.

Mântuitorul aratã prin tot ce face El
acum cã Dumnezeirea nu este ce
credem noi ºi cã Dumnezeirea trebuie
aºteptatã sã se arate ea ce este, nu sã
încercãm noi sã-L silim pe Dumnezeu sã
fie cum vrem noi. De obicei, noi Îi cerem
ce vrem noi. Dar se întâmplã sã primim
exact invers. ªi de-abia dupã mult timp
ne dãm seama cã ce ne-a dat El este
infinit mai bun ºi mai potrivit, faþã de ceea
ce ceream noi.

Pânã ºi universul Îi este potrivnic
Mântuitorului. Deºi El potoleºte vântul,
furtuna, întunericul etc., cu un singur
cuvânt ceartã vântul ºi acesta Îl ascultã,
totuºi, Evanghelia ne spune cã El
flãmânzeºte într-o zi ºi se duce la un
smochin ca sã gãseascã roadã acolo,
deºi „nu era vremea smochinelor.”, ne
zice Evanghelistul Marcu. ªi
smochinul nu-i da decât frunze.
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Hristos, pentru cã iubea
lumea pe care El o fãcuse,
aºtepta ceea ce El a pus în

lume: bogãþie, frumuseþe, putere,
minunãþie. Nu era normal ca lumea sã
nu-I rãspundã. Ei, bine, smochinul acesta
încãpãþânat, rãu, împotriva lui Dum-
nezeu, nu-I rãspunde, nu-I dã roade.

O, câtã sensibilitate are Dumnezeu,
câtã credinþã are în noi, încât merge cu
ochii deschiºi cãtre moarte ºi, în drumul
cãtre moarte, mai face un pas, mai
îndreaptã ceva din rãutatea lumii.
Bunãoarã, ce face El Sãptãmâna
aceasta în Ierusalim unde intrã cu toatã
smerenia, cãlare pe un mãgãruº.
Evanghelistul e foarte atent cu nuanþele
ºi zice mai întâi o asinã, dupã care zice
fiul asinei, adicã este ºi mai mic decât
asina, asina ºi mânzul. Deci ultima
treaptã de smerenie, asta vrea sã arate
Mântuitorul. ªi cui se pleacã El, gândiþi-vã
cui Se pleacã Dumnezeu? Nouã, celor
din Ierusalim. El ºtia foarte bine cã Se va
pleca celor care-L vor rãstigni ºi-L vor
afurisi, ºi vor zice: „Ia-L, rãstigneºte-L,
omoarã-L.” ªi totuºi El Se pleacã cu
smerenie ºi cu dragoste lor.

Ei spuneau cã nu respectã pe
Dumnezeu Cel vestit de El. „Noi lege
avem ºi dupã legea noastrã El trebuie sã
moarã (aceasta o auzim Joi seara), va
trebui sã moarã pentru cã S-a fãcut pe
El Fiul Lui Dumnezeu.”

Ei bine, Iisus ºtia foarte bine la cine
venea ºi totuºi încearcã ºi reuºeºte.
Peste veacuri, prezenþa noastrã în
Bisericã aratã cã deja pregustãm ºi noi
bucuria adevãratei Biruinþe, nu unii
împotriva altora pe care-i omorâm, ci
împotriva morþii pe care o omoarã
Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate sã
omoare moartea, dovadã cã vom cânta
în noaptea de Paºti, în ziua cea mai
strãlucitoare decât toate zilele: „Cu
moartea, pre moarte cãlcând”, cântare
ce ne introduce direct în slava Lui
Dumnezeu, în biruinþa Lui veºnicã, a Lui
în noi, a noastrã în El.

Dar Mântuitorul mai face ceva. El
îndreaptã ceea ce spuneau cã e
Dumnezeul lor, Legea. Ei, însã, uitaserã
Legiuitorul, nu mai ºtiau nimic despre
Dumnezeu. Dacã le vorbeai despre
Dumnezeu Care este Dumnezeul celor
vii ºi nu a celor morþi, ei nu credeau în
Înviere ºi  Mântuitorul le spune: „Cum sã
nu credeþi în Înviere? Dumnezeu este al
celor vii, nu al celor morþi.” De aceea
suntem condamnaþi prin numele nostru,
cã suntem fiii strãmoºilor noºtri ºi toþi
credincioºii au murit în credinþa Învierii,
adevãraþii creºtini mor în credinþa Învierii.

Deci suntem condamnaþi ºi noi împreunã
cu ei la Înviere!

De ce nu vrem Învierea? E foarte
greu sã înviezi. Învierea înseamnã, în
primul rând, sã fiu eu însumi, aºa cum
spune Mântuitorul  Martei: „Maria partea
cea bunã ºi-a ales, care nu se va lua
de la ea”. Maria încerca sã prindã
Învierea din cuvintele Mântuitorului. ªi
atunci îi spune Martei care credea sau
nu prea credea în Înviere: „Eu sunt
Învierea ºi viaþa.” Adicã Învierea, ca ºi
moartea, de altfel, e o problemã strict
personalã. Eu trebuie sã înviez din mine
însumi cel mort. Dar de unde ºtim cã
suntem morþi? Când unul din ucenici Îi
spune Mântuitorului: Doamne,vreau sã
merg dupã Tine, dar lasã-mã mai  întâi
sã îngrop pe tatãl meu, El îi spune acest
cuvânt care nu e dur, dar este extrem
de clar ºi serios: „Lasã morþii sã-ºi
îngroape pe morþii lor, tu vino dupã Mine.”
Trebuie sã alegem între a îngropa morþii
în faptele mele urâte, în faptele mele
care ucid. În primul rând, mã ucid pe
mine, dupã care ucid pe  celãlalt.

Sã punem o întrebare: Ce aþi alege,
sã omorâþi pe cineva sau sã vã lãsaþi
omorât de acel cineva? Iatã pe
Mântuitorul Iisus Hristos Care nu ucide
pe nimeni ºi nimic, dar Se lasã ucis de
toþi. Sã luãm exemplul acesta cu ce se
întâmplã în preajma noastrã cu aceste
douã popoare care, de fapt, sunt un
singur popor, poporul slav. ªi care acum
se mãcelãresc între ele. Dar aceasta
nu-i de acum. Sã citim în istorie ºi vom
vedea cã e vorba de 300-400 de ani de
când se tot mãcelãresc slavii între ei.
Chiar ºi cei din sud, Iugoslavia cu
neamurile ei, croaþi, sârbi ºi ceilalþi,
sloveni, s-au mãcelãrit totdeauna între
ei.  Nu vom gãsi gesturi de Înviere mai
mari ca în popoarele acestea care se
mãcelãresc. Poporul rus  a dat sfinþi în
istorie, sporadic, dar definitiv,
convingãtor. Numai la ei gãseºti în
secolul al XIX-lea pe cel mai mare sfânt,
Sfântul Serafim de Sarov. Nu a mai
existat în lume în  ultimele secole sfânt
mai mare pe care cobora Duhul Sfânt
pe faþa lui vizibil. Pe urmã, în secolul al
XX-lea, unde a fost atâta martiriu în
Rusia, în Uniunea Sovieticã, 22 de
milioane în martiriu, vã daþi seama ce
comoarã, ce bogãþie! Avem ºi noi 700-
800 de mii de martiri în aceeaºi vreme,
dar parcã ai zice cã nu se comparã. Toþi
Sfinþii sunt la fel, sunt egali ºi ecoul
acestui martiraj se regãseºte în cele mai
frumoase ºi puternice tratate de teologie
pe care le-au scris cei fugiþi în 1920, dupã
revoluþia bolºevicã, în toatã lumea, în

Europa, chiar ºi în America ºi au fost cei
mai mari ºi minunaþi teologi ortodocºi.

Ceea ce nu este cu putinþã la
oameni este cu putinþã la Dumnezeu. Ni
se pare cã este cu neputinþã sã se mai
îndrepte lumea, sã mai învieze o lume
care se strânge de gât ºi se ucide de
când e lumea. Cum sã învieze, cum sã
fim noi fiii lui Dumnezeu? Ei, bine, existã
un punct în Sãptãmâna Mare în care se
justificã tot curajul ºi dragostea pe care
o are Dumnezeu sã facã ceea ce face.

Toatã umanitatea vremii este
împotriva lui Iisus, pânã ºi pe Cruce. În
acest întuneric, în acest iad, se aude o
voce ºi zice tâlharul: „Noi pe drept
suferim, dar El nu are nici o vinã”. ªi
atunci se întoarce cãtre Iisus ºi-I zice:
„Pomeneºte-mã, Doamne, când vei veni
întru Împãrãþia Ta.” Când toþi Îl ucid, unul
Îl mãrturiseºte ca adevãrat Împãrat,
Împãrat pe care Îl aºteptau greºit. Hristos
a înþeles ºi cine era el, tâlharul cel mai
pãcãtos din totdeauna. Tocmai acesta
este cel care Îi dovedeºte lui Dumnezeu,
spre bucuria Lui, ca sã poatã sã treacã
de moarte ºi sã sãvârºeascã moartea
aºa cum o ºi sãvârºeºte.

Unul dintre tâlhari merge în Rai ºi
celãlalt în iad. Cel Care rezolvã ºi Raiul
ºi iadul este Mântuitorul. El ªi-a întins
ambele mâini, nu numai dreapta, ci ºi
stânga. Stânga este pentru tâlharul
nepocãit ºi dreapta pentru cel pocãit.
Dovada cã biruinþa a fost a Mântuitorului
o vedem în fiecare Liturghie în centrul
cãreia este viaþa lui Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu.

Toatã Sãptãmâna Mare este
salvatã de un cuvânt: „Pomeneºte-mã,
Doamne…” Când preotul iese cu Cin-
stitele Daruri zice: Pomeneºte, Doam-
ne… Poate noi uitãm de Dumnezeu,
dar Dumnezeu ne pomeneºte, El nu
uitã, are memorie bunã. ªi noi vom
avea memoria bunã, dacã pãstrãm
viaþa frumoasã. Oamenii frumoºi nu uitã
niciodatã, au memoria cea mai bunã.
Sã fim atenþi la tot ce gândim. Oare
nu ar fi cazul sã-L ajutãm ºi noi pe
Hristos în grãdinã, rugându-ne cu El
împreunã? Ce frumos spunea Mircea
Vulcãnescu, acest mare erou mort în
închisoare ca sã salveze viaþa unuia
Emil, un student firav. Poetul era masiv,
tânãr ºi puternic ºi s-a culcat pe
ciment, ca Emil sã se culce pe pieptul
lui. Deci zice Mircea Vulcãnescu: „Din
când în când câte un om sã intre
împreunã cu Iisus în grãdinã ºi sã se
roage cu sudoare de sânge împreunã
cu El în grãdinã.” Aºa sã facem.
Dumnezeu sã ne ajute!
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instrument muzical fãrã sunet. Pentru a
ne împãrtãºi de harul Duhului Sfânt,
trebuie sã dorim acest lucru, iar aceastã
dorinþã sã fie una vie, arzãtoare ºi
lucrãtoare. Despre aceastã condiþie de
bazã pentru primirea Duhului Sfânt,
Sfântul Siluan Athonitul spune: „Roagã-te
din adâncul inimii, ziua ºi noaptea, ºi atunci
Domnul îþi va da harul Lui ºi vei cunoaºte
pe Domnul prin Duhul Sfânt”. Prin
urmare, fãrã rugãciune este cu neputinþã
sã primim ºi mai cu seamã sã-L
pãstrãm pe Duhul Sfânt în viaþa noastrã.
Fãrã rugãciune, Duhul Sfânt nu-ªi face
lucrarea Sa sfinþitoare în viaþa noastrã;
fãrã rugãciune, Duhul Sfânt nu-ªi
revarsã în viaþa noastrã darurile Sale cele
duhovniceºti. Iar fãrã lucrarea sfinþitoare
a Duhului Sfânt, Dumnezeu nu ne
recunoaºte ca fii ai Sãi.

Mulþi oameni se lasã mistuiþi de tot
felul de dorinþe ºi ambiþii pãmânteºti, dar
nu mai înseteazã de Dumnezeu, nu mai
înseteazã de lucrarea sfinþitoare a Duhului
Sfânt. De aceea în viaþa lor este un pustiu,
un gol, o nemulþumire.

În continuare vrem sã demascãm
douã primejdii reale ale vieþii în Duhul
Sfânt în care mulþi se împotmolesc. În
primul rând, indiferentismul religios care
este pridvorul necredinþei, în al doilea
rând, secularizarea.

Indiferentismul duhovnicesc
este foarte frecvent ºi atacã în mod foarte
seducãtor vieþile noastre. Mulþi oameni
se întreabã în mod firesc: „De ce avem
nevoie de harul Duhului Sfânt? De ce
trebuie sã ne rugãm ºi acasã ºi la bisericã,
ºi încã stãruitor ºi regulat? De ce trebuie
sã ne chinuim cu înfrânarea poftelor?
Iatã, sunt unii care nu fac nimic din toate
acestea ºi o duc foarte bine?”

Rãspunsul nostru la aceastã
întrebare este urmãtorul: Cine se
mulþumeºte numai cu avere, prosperitate
ºi confort lumesc nu trebuie sã se roage.
Dar dacã vrea sã dobândeascã acea
avere care îl însoþeºte ºi dincolo de
mormânt, are nevoie de rugãciune, are
nevoie de lucrarea sfinþitoare a Duhului

(urmare din p. 1) Sfânt. Dacã cineva vrea numai o culturã
lumeascã, nu are nevoie de rugãciune ºi
de lucrarea sfinþitoare a Duhului Sfânt,
dar dacã vrea ca aceastã culturã sã fie
împlinitã prin „dragoste, bucurie, pace,
bunãtate ºi facere de bine” care sunt
roade ale Duhului Sfânt (Gal 5, 22-23),
are nevoie de rugãciune, are nevoie de
Bisericã, are nevoie de spovedanie ºi de
împãrtãºanie ºi de stãruitoare rugãciuni.
Fãrã rugãciune ºi fãrã sfintele osteneli în
vederea împlinirii poruncilor, omul poate
sã dobândeascã avere, bani ºi
prosperitate materialã, dar fãrã de
rugãciune nu poate sã se îmbogãþeascã
în Dumnezeu, nu poate avea pace în
mijlocul tulburãrilor, bucuria din timpul
încercãrilor, mulþumirea cu o viaþã simplã.

Sunt multe lucruri ºi daruri pe care
oamenii le dobândesc ºi le agonisesc
chiar ºi fãrã rugãciune, chiar ºi fãrã
credinþã. De exemplu, lumina soarelui ºi
ploaia Dumnezeu le revarsã cu
îmbelºugare ºi peste cei buni ºi peste cei
rãi, ºi peste cei care se roagã, ºi peste
cei care nu se roagã, aºa cum spune
Însuºi Mântuitorul în predica de pe munte
(cf. Mat 5, 45). Dar dacã sunt daruri pe
care Dumnezeu le dã chiar ºi fãrã
rugãciune, atunci de ce trebuie sã ne mai
rugãm? Este nevoie de rugãciune pentru
cã, pe lângã darurile pe care oamenii le
pot primi chiar ºi fãrã rugãciune, sunt
anumite daruri de mare valoare pe care
nu le primim fãrã de rugãciune. Unul din
darurile pe care nu-L primesc decât cei
care duc o viaþã de rugãciune este Duhul
Sfânt ºi, prin extensiune, lucrarea ºi
darurile Lui. Despre acest dar
Mântuitorul spune cã îl primesc numai
„cei care îl cer de la El (de la Tatãl)”.
„Dacã voi, rãi fiind, ºtiþi sã daþi fiilor voºtri
daruri bune, cu cât mai mult Tatãl vostru
cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care
Îl cer de la El” (Luca 11, 13).

Dacã vã mulþumiþi numai cu
fericirea efemerã, trecãtoare ºi pânã la
urmã mincinoasã a acestei lumi, o puteþi
dobândi ºi fãrã rugãciune. Dar dacã vreþi
viaþa veºnicã, dacã vreþi sã vedeþi slava
lui Dumnezeu, aceste daruri nimeni,

nimeni nu le poate primi fãrã lupta pentru
sfinþenie, fãrã rugãciuni, fãrã credinþã vie
ºi statornicã. Dacã vã mulþumiþi cu idoli
poleiþi cu aur, îi puteþi dobândi ºi fãrã
rugãciune. Dar dacã vreþi sã-L dobândiþi
pe Hristos, comoara cea scumpã pentru
care omul trebuie sã vândã tot ce are ca
sã o dobândeascã, aceastã comoarã nu
poate fi dobânditã fãrã rugãciune,
smerenie ºi sfinte osteneli. Cã zice un
pãrinte în Pateric: „Este cu neputinþã sã-L
dobândeºti pe Hristos fãrã neîncetatã
rugãciune, fãrã sfinte osteneli ºi fãrã
adâncã smerenie”.

Secularizarea. Se vorbeºte foarte
mult despre influenþa maleficã (rea) a
secularizãrii. ªtiþi ce este secularizarea?
Punem în vedere un singur aspect concret
ºi real al secularizãrii credincioºilor din
Bisericã, care este în strânsã legãturã cu
cele spuse  mai înainte. Secularizare
înseamnã sã faci din Dumnezeu ºi din
viaþa de credinþã un „talisman” pentru
dorinþele mãrunte ale vieþii, pentru
planurile pãmânteºti ºi stricãcioase pe
care þi le propui. Secularizare înseamnã
sã vii la bisericã ºi sã cultivi o anumitã
spiritualitate, dar fãrã perspectiva vieþii
veºnice, ci numai ca sã-þi fie bine pe
pãmânt. Nu observaþi cã aceastã
primejdie este una prezentã ºi realã?
„Dacã nãdãjduim în Hristos numai pentru
aceastã viaþã, suntem mai de plâns decât
toþi oamenii” (I Cor 15, 19). Cu alte
cuvinte, Apostolul spune: dacã veniþi la
bisericã ºi vã rugaþi numai cã sã vã fie
bine pe pãmânt, fãrã sã cãutaþi raiul
fãgãduit de Dumnezeu, sunteþi vrednici
de plâns.

Cum putem sã ne ferim de aceastã
primejdie? Sã nu cerem de la Dumnezeu
lucruri pe care necredincioºii le
dobândesc ºi fãrã rugãciune, ci sã cerem
numai acele daruri pe care nimeni nu le
poate primi decât prin rugãciune, prin
credinþã, prin împlinirea poruncilor. Sã nu
venim la bisericã pentru ca sã dobândim
de la Dumnezeu ceea ce alþii au din
belºug, chiar ºi fãrã sã vinã la bisericã.
„Sã nu-þi treacã prin cap sã ceri
de la Dumnezeu bogãþie” –
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învaþã Sfântul Ioan Gurã de Aur.
Pentru darurile pãmânteºti omul

trebuie numai sã mulþumeascã, iar dacã
totuºi cerem de la Dumnezeu ajutor
pentru nevoile noastre pãmânteºti (în
Molitfelnic sunt ºi rugãciuni care au în
vedere binecuvântarea lui Dumnezeu
pentru cele pãmânteºti), cu nici un chip
sã nu ne împuþinãm duhovniceºte dacã
Dumnezeu, în înþelepciunea Lui, nu ne dã
ceea ce-I cerem. ªtie Dumnezeu mai
bine decât noi ce ne este de folos ºi ce nu
ne este de folos.

Când omul doreºte, cultivã ºi cautã o
viaþã civilizatã, frumoasã, disciplinatã ºi
moralã, dar fãrã Dumnezeu, fãrã înfrânarea
poftelor, fãrã rugãciune, fãrã Bisericã,
ajunge treptat la indiferenþã ºi necredinþã.
Practica dovedeºte de multe ori cã
frumuseþea acestei vieþi este o minciunã,
dar adevãrata amãgire stã în faptul cã omul
nu dobândeºte adevãratele daruri de la
Dumnezeu care sunt darurile ºi roadele
Duhului Sfânt, fãrã de care viaþa lui este
pustie, iar viitorul sãu veºnic este ratat.

Când omul practicã o anumitã
spiritualitate ºi vine la Bisericã fãrã sã
þinteascã prin aceasta mântuirea
sufletului, ajunge la secularizare.

Este înþelept cel care cautã
lucrarea sfinþitoare a Cincizecimii prin
pocãinþã, prin rugãciuni, prin Sfintele
Taine, prin milostenii ºi osteneli bune.
Dar sã împlinim aceste fapte bune nu
numai ca sã ne fie bine pe pãmânt, ci
pentru a dobândi viaþa veºnicã ºi pentru
a dobândi mântuirea. Este o relaþie
invers proporþionalã între dorinþa de a
dobândi harul lui Dumnezeu ºi dorinþele
de a ajunge la þintele cele pãmânteºti.
Când omul are multe dorinþe
pãmânteºti ºi luptã pentru ele, nu-i mai
rãmâne nici o vlagã pentru ca sã se
îmbogãþeascã în Dumnezeu; când
omul are mai puþine dorinþe pãmânteºti,
atunci are o posibilitate mai mare sã-L
doreascã pe Dumnezeu ºi darurile Lui
cereºti ºi, implicit sã le ºi dobândeascã;
iar atunci când omul nu mai are nici o
dorinþã lumeascã, atunci posibilitãþile lui

de a-ºi aduna comoarã în cer ºi de a-ºi
construi palat în rai devin maxime. De
aceea, cei care „au lãsau totul ºi au
urmat lui Hristos” au ºi devenit sfinþi.
Iar cei care s-au lãsat înãbuºiþi de
„grijile vieþii, înºelãciunea bogãþiei ºi de
plãcerile vieþii”, „au rãtãcit de la
credinþã ºi au sfârºit în multe feluri de
chinuri”.

Înþeleptul Solomon ne spune:
„Duhul Sfânt, povãþuitorul oamenilor,
fuge de vicleºug, Se depãrteazã de
minþile cele fãrã de pricepere ºi se dã în
lãturi când se apropie fãrãdelegea”
(Înþelepciunea lui Solomon 1, 5). Dar
dobândirea ºi pãstrarea harului se fac
printr-un rãzboi greu ºi plin de suferinþe:
„Pânã la venirea harului Duhului Sfânt,
sufletul duce mare luptã cu vrãjmaºii”
(Sfântul Siluan Atonitul).  De aceea,
mulþimea dorinþelor lumeºti ºi poftele
neînfrânate nu fac front comun cu
dorinþa de a dobândi harul Duhului
Sfânt, care este adevãrata luminã ºi
adevãrata bogãþie a noastrã.

Motto: „Nu numai pentru aceºtia Mã
rog, ci ºi pentru cei ce vor crede în

Mine.” Ioan 17, 20

În Duminica a 7-a dupã Paºti,
Biserica îi pomeneºte, în mod special, pe
cei 318 Sf. Pãrinþi participanþi la Întâiul
Sinod Ecumenic de  la Niceea, convocat
de Sf. Împãrat Constantin, în anul 325
d.Hr. Doar doispre-
zece ani trecuserã de
când acelaºi proniator
om al lui Dumnezeu îi
scãpase de prigoanã
pe bieþii creºtini, prin
semnarea binecunos-
cutului Edict de la
Milano (313 d.Hr.). În
contextul unei perma-
nente agitaþii în Bise-
rica Primarã cauzatã de nenumãrate
controverse ºi dispute teologice, „figura
centralã” a acestei adunãri episcopale o
constituia ereticul Arie din Alexandria Egiptului.

Arie (detaliu de pe un mozaic)

Ajuns preot, datoritã ºi calitãþilor
intelectuale, dublate însã de mândrie ºi
orgoliu excesiv, el intrã imediat în
competiþie cu o serie de preoþi alexandrini,
creând rivalitãþi ºi divergenþã de opinii.1
Se naºte astfel arianismul, erezie
hristologicã ce susþinea cã Fiul lui
Dumnezeu este cel mult o creaturã
perfectã a Tatãlui, nicidecum Dumnezeu

desãvârºit, deofiinþã cu celelalte Douã
Persoane ale Sf. Treimi. Avem de a face
cu o eroare fundamentalã în aceastã
logicã strâmbã, cum de altfel au fost

toate ereziile manifestate de-a lungul
istoriei bisericeºti. Unul dintre cei care,
prin scris ºi cuvânt rostit, au avut un rol
deosebit în combaterea fermã a
arianismului a fost Sf. Atanasie cel Mare
(+373 d.Hr.), numãrat printre ceilalþi
Pãrinþi ai Sinodului de la Niceea.2

Ce a fãcut de fapt Arie prin învãþãtura
sa? A încercat sã coboare la nivelul minþii

umane nepãtrunsul învãþãturii de
credinþã despre Dumnezeu Fiul ºi sã
scruteze cu raþiunea limitatã a omului
Absolutul lui Dumnezeu. Aceastã
rãsturnare de valori, care Îl „dezbracã”
pe Iisus Hristos de dumnezeire ºi
idolatrizeazã omul, s-a perpetuat pânã
în zilele noastre, fiind cunoscutã sub
numele de UMANISM. Omul devine
astfel „mãsura tuturor lucrurilor”
(Protagoras, sec. V, î.d.Hr), iar Hristos,

un mare om, un înþelept, cel mai mare
filozof, dar nu Fiul lui Dumnezeu.

Încã din 1925, într-un eseu
consacrat împlinirii a 1600 de
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,

ani de la Pri-
mul Sinod

Ecumenic de la
Niceea, Sf. Iustin
Popovici denunþã
anumite simptome ce
denotã o renaºtere a
arianismului de
altãdatã. Care sunt
aceste semne? Sã-l
ascultãm pe epis-
copul sârb: „De unde
atâta arianism astãzi?
Mãsurând dupã sine-
însuºi toate, omul
european respinge tot
ceea ce este mai
larg, mai mare, mai
infinit decât omul.
Arianismul nu a fost
încã îngropat. O altã
moºtenire a aria-
nismului  o reprezintã
relativismul european
contemporan. Nu
existã nimic absolut
sau deasupra lumii ori a omului, nici în
lume sau în om ºi nici, iarãºi, în jurul lumii
sau al omului. În creºtinism, însã, credinþa
conduce, iar mintea este condusã;
cunoaºterea este roadã a credinþei care
lucreazã prin iubire ºi e activã în
speranþã.”3

Aºadar, numai credinþa în divino-
umanitatea lui Hristos este salvatoare,
iar acest lucru se verificã în rostirea ºi
trãirea Simbolului de Credinþã. Hristos
este nãscut în veºnicie din Tatãl ºi
deofiinþã cu El, ºi nu asemãnãtor cum
afirma Arie, socotit pentru aceasta „al
doilea Iuda.” Existenþa Sfintei Treimi
înseamnã aceastã unire dintre uman ºi
divin, iar cei care-L alungã pe
Dumnezeu din viaþa lor doresc
fãrâmiþarea acestei unitãþi. Aceste
lucruri le vedem zilnic în jurul nostru.
Nu puþini sunt cei care spun cã ei Îl
trãiesc pe Dumnezeu în propriul suflet
ca pe o problemã ce þine de viaþa
particularã, nemaifiind nevoie sã
meargã la Bisericã. Sau cã preoþii
participã la prea multe evenimente
unde sãvârºesc diferite ritualuri de
rugãciune. De ce ar mai fi nevoie de
prezenþa sacrului în societate, aceasta

este principala întrebare aflatã pe buzele
celor cãrora Hristos le este incomod.
În spatele acestor „dileme” nihiliste de
astãzi se aflã însã dorinþa unei dezordini
morale, fãrã valori spirituale, evan-
ghelice, care se cere a fi relativizate. În
aceastã lume întoarsã pe dos, prioritare
sunt drepturile oamenilor ºi nu
responsabilitãþile sale, ori aceastã idee
duce, în cele din urmã, la anarhie ºi
dezbinare. Ca o contrapondere, Biserica
vorbeºte despre viaþa în Hristos ºi
urmarea acesteia, prin trãirea credinþei
conform unei morale creºtine. Atunci
când un popor nu mai are moralitate ºi
totul este permis, el îºi pierde acea tradiþie
culturalã ºi religioasã care-l defineºte
ºi-l identificã între celelalte neamuri ale
pãmântului. Sã nu ajungem aici!

Sinodul I Ecumenic, 325 d.Hr.
(M-rea Megalo Meteoron, Grecia)

1 *** DICTIONNAIRE DE THEOLOGY CATOLIC

, vol. 1-B, coll. 1795, Paris, 1909.
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/
Atanasie_din_Alexandria#Scrieri
3 +IUSTIN POPOVICI, Omul ºi Dumnezeu-
Omul, traducere de Pr. Prof. Ioan Icã,
Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 152.

Preot Dr. Daniel NICHITA

Mântuitorul ne învaþã cã cei care
Îl iubesc ascultã Cuvântul Lui (Ioan 14,
21), iar cei care Îi urmeazã vor fi
recunoscuþi de cãtre cei dinafarã dupã
faptul cã au dragoste unii faþã de alþii
(Ioan 13, 35), ucenicii lui Hristos
deþinând lumina vieþii (Ioan 8, 12), fiind
sarea pãmântului (Matei 5, 13), izvor de
apã vie pentru lume (Ioan 7, 38), pentru
ca vãzând faptele lor, lumea sã laude
pe Dumnezeu Cel din ceruri (Matei 5,
16). Modul de vieþuire al primilor creºtini
a fost o mãrturie suficient de puternicã
încât din câþiva ucenici speriaþi, în mai
puþin de o generaþie, creºtinismul sã se
rãspândeascã punctual în cele mai
cunoscute zone ale acelui timp. Acest
lucru face relevant adevãrul pe care îl
gãsim în Epistola cãtre Diognet VI, 1:
„Ceea ce sufletul este în trup, aceea
sunt creºtinii în lume”.1

Convertirea unei mari pãrþi a lumii
antice la creºtinism, în pofida
numeroaselor persecuþii împotriva
creºtinilor, precum ºi a multor erezii ºi
secte,2 a putut fi posibilã doar prin
lucrarea Harului Duhului Sfânt. Biserica
este o instituþie divino-umanã, iar prin

Pr. Ic. Stvr. drd. Simion PURICE

(continuare în p. 13)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

 (Urmare din numãrul trecut)
ªi dupã rãsunãtoarea victorie din

luna martie de la Banska-Bystrica ºi
acþiunile desfãºurate cu impetuozitate în
raionul Hron, în Munþii Tatra, noul
ministru de rãzboi, generalul Constantin
Vasiliu Rãºcanu, arãta în Ordinul de Zi
nr. 10/3 aprilie 1945: Dupã victoriile
la Roznava, trupele armatei
comandate de generalul de corp de
armatã Dãscãlescu Nicolae înscriu
o altã paginã de glorie militarã în
istoria neamului românesc, prin
câºtigarea importantei bãtãlii de la
Banska-Bystrica… Pentru aceste
strãlucite fapte de arme, evidenþiate
ºi de comandantul suprem al armatei
sovietice, mareºalul Stalin, prin
Ordinul de Zi din 27 martie 1945,
adresat mareºalului Malinovski,
comandantul Frontului II ucrainean,
toate marile unitãþi de sub comanda
generalului de corp de armatã
Dãscãlescu Nicolae se citeazã prin
ordin de zi pe întreaga armatã.

De la 23 martie 1945, pe timpul
luptelor de la Banska-Bystrica, generalul
Dãscãlescu, aflat la unul din punctele
de observare înaintate, a fost grav rãnit
de schijele unui proiectil de artilerie. În
ciuda insistenþelor medicilor, generalul
a refuzat categoric sã fie evacuat,
rãmânând pe câmpul de luptã alãturi de
ofiþerii ºi soldaþii sãi de care nu s-a
despãrþit decât la terminarea rãzboiului.
Dupã victoriile obþinute, marile unitãþi de
sub comanda generalului Dãscãlescu au
continuat sã înregistreze importante
succese în acþiunile ofensive
desfãºurate pentru cucerirea munþilor
Tatra Mare, Tatra Micã ºi Carpaþii Albi,
precum ºi pe direcþia oraºului Praga.
Subliniem cã marile unitãþi ale Armatei
IV Române au pãtruns în dispozitivul
inamic prin lupte grele desfãºurate în
perioada septembrie 1944-12 mai 1945
pe o adâncime de 1357 kilometri.
Referindu-se la aceste succese ºi la
faptul cã fusese rãnit, generalul arãta

urmãtoarele: În partea a doua a lunii
martie 1945, fiind în bãtãlie în linia
întâi, am fost foarte grav rãnit de o
loviturã de brand, am pierdut foarte
mult sânge. Marele Cartier General
Sovietic mi-a trimis cu avionul doi
din cei mai mari chirurgi care mi-au
dat asistenþã medicalã ºi m-au sfãtuit
sã mã evacuez, cãci altfel îmi pierd
viaþa. Subsemnatul ºtiind cã o mare
bãtãlie este în curs, care ameninþa
sã se piardã dacã mã evacuez,
bãtãlie odatã pierdutã, trebuie
începutã altã bãtãlie deoarece
misiunea trebuie executatã, deci noi
pierderi în tineret care reprezintã
viitorul þãrii. Pentru acest motiv, am
preferat sã pierd viaþa, decât sã pierd
bãtãlia ºi nu m-am evacuat.
Rezultatul: am câºtigat bãtãlia. Cu
ocazia rãmânerii mi-au fost adresate
cuvinte de încurajare de cãtre
Marele Comandament Sovietic ºi de
cãtre Guvernul Român. În jurul datei
de 25 martie 1945, terminându-se
cea mai mare bãtãlie denumitã de la
Banska-Bystrica, bãtãlie care a
durat 20 de zile, Marele Cartier
General Sovietic a dat un ordin de
zi semnat de mareºalul Stalin
(comunicat la radio ºi prin presã),
în acest ordin de zi dupã ce se aratã
rolul subsemnatului ºi al armatei în
bãtãlie, se prevãd urmãtoarele:
„Astãzi 4 martie 1945, Moscova
capitala patriei noastre va trage una
mie lovituri de tun în cinstea
generalului Dãscãlescu I. Nicolae ºi
a Armatei IV Române. Glorie.” Cu
aceastã ocazie am primit mulþumiri
ºi felicitãri din partea Marelui
Comandament Sovietic ºi a
Guvernului Român ºi un ordin de zi
din partea Ministerului de Rãzboi
Român.

Prin prezenþa sa în primele linii
de luptã, generalul Dãscãlescu a
insuflat ostaºilor încredere ºi o
neþãrmuritã voinþã de a rezista

privaþiunilor iernii, oboselii ºi
intemperiilor. Noi cei care am luptat
sub comanda sa – îºi amintea unul
dintre ofiþerii Armatei IV Române – am
cunoscut pe generalul Dãscãlescu
sub dublul aspect al personalitãþii
sale, de comandant ºi de om. Talentul
de comandant ºi cultura sa militarã
îºi gãseau expresie, printre altele, în
capacitatea de a concepe, organiza
ºi conduce competent ºi ferm
acþiunile de luptã, în puterea de
analizã ºi soluþionarea celor mai
complexe probleme tactic-operative,
în energia ºi îndrãzneala de a lua
hotãrârile, în modul cum controla
îndeplinirea lor. El era mereu prezent
acolo unde se decidea soarta
bãtãliilor.

Deseori, pe timpul marºurilor
executate de trupele celor opt divizii din
compunerea Armatei IV Române pe
comunicaþiile greu accesibile de pe
teritoriul muntos al Cehoslovaciei,
generalul Dãscãlescu era vãzut la
rãspântiile acestora. Cu nelipsitul sãu
baston întocmai ca un toiag în mâna
stângã, stãtea ºi studia chipurile
ostaºilor, discuta cu ei ºi cu comandanþii
lor, dându-le îndrumãrile necesare
îndeplinirii misiunilor de luptã în cele mai
bune condiþii. Avea obiceiul ca în fiecare
dimineaþã, în special în pauzele dintre
încleºtãrile cele mai grele, sã meargã
la punctele sanitare pentru a se interesa
de soarta rãniþilor, de asistenþa sanitarã
acordatã lor, de nevoile familiilor
acestora rãmase în þarã. Adresându-se
ostaºilor într-o limbã popularã ºi într-un
accent simplu moldovenesc, avea pentru
fiecare soldat, pentru fiecare ofiþer câte
un cuvânt de îmbãrbãtare. Nu
întâmplãtor, ostaºii Armatei IV Române
îi spuneau, depãºind barierele impuse
de regulamentele militare, „generalul
nostru”. În una din situaþiile grele din
perioada luptelor pentru eliberarea
teritoriului naþional, adresându-se
ofiþerilor din Statul Major,
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generalul Dãscãlescu reamin-
tea în cuvinte simple: Dragii

mei, patria ne-a încredinþat cele mai
tinere contingente ca sã le conducem
sigur la eliberarea Ardealului, nu sã
le transformãm în cruci ºi invalizi.
Sângele românesc este extrem de
scump. Orice acþiune trebuie bine ºi
temeinic organizatã ºi condusã cu
cea mai mare siguranþã, cu minimum
de pierderi. Lipsit complet de veleitãþi,
onest ºi cumpãtat, exigent în executarea
ordinelor, dar drept ºi plin de omenie,
generalul Dãscãlescu a fost solicitat de
un reporter de rãzboi sã relateze despre
victoriile de la Roznava ºi Banska-
Bystrica ºi modul cum a condus trupele
Armatei IV Române. Generalul a
rãspuns: Scrieþi în ziarul dumnea-
voastrã cã nu generalul Dãscãlescu
are meritul victoriilor, ci soldaþii care
stau de luni de zile în ger, zãpadã,
vânt ºi ploi. Eu nu vreau nici sã se
pomeneascã de mine. Sunt fericit
când vorbiþi de ei, când þara
recunoaºte ºi apreciazã lupta ºi
sacrificiile soldaþilor. Lor li se cuvine
totul.

Ostaºii comandaþi de generalul
Dãscãlescu au participat la eliberarea
unui numãr de 35 oraºe mari ºi 3122
localitãþi mai mici, au forþat ºi trecut 13
cursuri de apã printre care Mureºul, Tisa,
Hronul, Nitra, Vagul ºi Morava ºi au
produs inamicului mari pierderi în oameni
ºi tehnicã de luptã. Din rândurile
luptãtorilor Armatei IV Române, nu au
mai putut fi prezenþi la apelul solemn fãcut
la terminarea celui De-al Doilea Rãzboi
Mondial un numãr de 89104 militari dintre
care 3395 ofiþeri, 2824 subofiþeri ºi 82885
gradaþi ºi soldaþi cãzuþi eroic pe câmpul
de luptã, rãniþi sau dispãruþi (în perioada
23 august 1944-12 mai 1945).

Contribuþia Armatei IV Române
ºi a generalului Nicolae Dãscãlescu la
înfrângerea Germaniei hitleriste ºi la
terminarea victorioasã a celui De-al
Doilea Rãzboi Mondial în Europa au
fost subliniate cu prisosinþã în articolele
ziarelor care au vãzut lumina tiparului
în micile tipografii de campanie din
spatele frontului sau în cele din
interiorul þãrii, în comunicatele de rãzboi
ºi în ordinele de zi semnate de ºeful

Marelui Stat Major sau de ministrul de
rãzboi.

Odatã cu terminarea acþiunilor de
luptã duse pe teritoriile Slovaciei,
Moraviei, Cehiei, au luat sfârºit ºi patru
ani de rãzboi pentru generalul
Dãscãlescu (22 iunie 1941-12 mai
1945), ani în care a avut rãspunderea
a mii ºi zeci de mii de vieþi omeneºti.
Dupã revenirea în þarã, în luna iunie, a
marilor unitãþi subordonate ºi trecerea
Armatei Române la starea de pace
prin demobilizarea rezerviºtilor ºi
desfiinþarea multor unitãþi ºi formaþiuni,
generalul Dãscãlescu, care la data de
16 iunie 1945 ºi-a sãrbãtorit împlinirea
vârstei de 61 de ani, a fost pensionat,
dupã ce slujise cu credinþã, devotament
ºi pasiune drapelele de luptã ale
unitãþilor pe care le-a comandat timp
de 39 de ani. Ca veteran a trei rãzboaie,
din care douã mondiale, ºi proprietar a
cinci hectare de pãmânt arabil pe care
le primise în comuna sa natalã
Cãciuleºti, ca urmare a decorãrii cu
Ordinul „Mihai Viteazul” pe frontul
antihitlerist (pentru Ordinul „Mihai
Viteazul” primit pe frontul de Est i s-au
acordat 25 de hectare de teren care
au rãmas pe teritoriul URSS), generalul
a revenit pe meleagurile copilãriei,
stabilindu-se în casa pãrinteascã
formatã din douã camere, aproape sã
se prãbuºeascã.

Fiind împroprietãrit cu 5 hectare
de pãmânt, a cãutat sã se
îndeletniceascã cu munca câmpului
alãturi de fratele sãu împovãrat de griji.
Nu i-a fost dat bãtrânului general sã
se ocupe prea mult cu aceastã
frumoasã ºi strãveche îndeletnicire, din
cauza faptului cã noul regim instaurat
dupã 6 martie 1945 a dus o politicã
evidentã pentru distrugerea agriculturii
individuale ºi a spiritului de proprietate.
Ca urmare, bravul comandant de oºti
de la Þiganca ºi Cotu Donului, de la
Oarba de Mureº ºi Satu Mare, de la
Roznava, Banska-Bystrica ºi Kremika,
a fost declarat chiabur (cu cele 5
hectare de pãmânt ce le avea),
impunându-i-se totodatã sã dea statului
mari cote agricole. Cum în Moldova,
anii 1947-1948 au fost extrem de
secetoºi, generalul nu a fost în mãsurã

sã se achite de obligaþiile avute ºi, ca
urmare, în anul 1951, a fost trimis în
judecatã, fiind considerat sabotor.
Tribunalul raionului Piatra Neamþ l-a
achitat însã, deoarece se constatase cã
din rea voinþã organele locale îi
impusese cote agricole prea mari.

Referindu-se la nenumãratele
demersuri fãcute pentru corectarea
acestei penibile situaþii, generalul
Dãscãlescu sublinia cu amãrãciune: La
finele anului 1948, mi s-a tãiat
pensia, cu toate cã nu aveam nici o
avere decât 5 hectare teren
Recompensã Naþionalã pentru
luptele din Vest ºi cu toate cã nu
aveam nici un adãpost sub soare,
deoarece locuinþa mi se naþio-
nalizase. Subsemnatul cunoºteam
greutãþile prin care trecea þara
întrucât cu 70% din buget trebuia
sã acopere cheltuielile de armistiþiu
ºi numai cu 30% din buget trebuia
sã acopere celelalte nevoi în care
intra ºi plata funcþionarilor,
majoritatea tineret care reprezenta
viitorul þãrii. Subsemnatul am socotit
cã din pensia mea de 14.000 lei
lunar ºi 3200 lei lunar din
indemnizaþia „Mihai Viteazul” sã
întreþin cinci familii a zece suflete,
iar din produsele agricole de la cele
5 hectare sã întreþin alte trei familii
a 30 de suflete. Deci de pe urma
unui bãtrân de 64 de ani retras la
agriculturã, statul poate întreþine
opt familii cu 80 de suflete. Deci mi-
am explicat tãierea pensiei în folosul
tineretului care reprezintã viitorul
þãrii. Retras fãrã nici o posibilitate
de trai, cu etatea înaintatã, m-am
hotãrât sã muncesc personal terenul
Recompensã Naþionalã pentru a-mi
câºtiga existenþa, înþelegând sã mã
încadrez în legile în vigoare ºi
locuind la fratele meu. Cu aceastã
ocazie am fost declarat „chiabur pe
raion”, deºi nu aveam nici avere,
nici locuinþã, nici pensie, supus la
cote pentru legile în vigoare ºi peste
posibilitãþile de producþie ale
terenului, fiind lipsit de hrana strict
necesarã ºi trebuind sã mã
hrãneascã fratele meu, el
însuºi sãrac, având douã
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hectare de teren. Comisia de
Stat de colectare de cereale

a judeþului Neamþ, ultimul organ
legal de constatare, în ºedinþa din
15 septembrie 1950, ca rezultat al
contestaþiei mele, a gãsit dreaptã
contestaþia, relativ la impunerea de
cote nelegale, a recalculat cotele,
m-a absolvit de a mai cumpãra din
comerþ pentru a completa supracota,
iar pentru supracota vãrsatã la
magazia de colectare a statului m-a
sfãtuit sã mã adresez Consiliului de
Miniºtri, singurul în mãsurã a
dispune eliberarea din magazii a
cerealelor vãrsate peste legi. A
adresat patru recomandate vice-
preºedintelui Consiliului de Miniºtri,
Gheorghiu-Dej, ºi n-am obþinut nici
un rãspuns privitor la eliberarea
cerealelor vãrsate peste legi din cota
anului 1950.

I-a fost dat generalului Dãscãlescu
sã nu se bucure de o bãtrâneþe liniºtitã,
mai ales cã avea tot dreptul la acest
lucru, dupã cei 39 de ani de carierã
militarã când nu a cunoscut decât viaþa
de cazarmã cu rigorile ei. Nu fusese
cãsãtorit niciodatã ºi viaþa de familie
nu a cunoscut-o. I-a fost dat ca la 66
de ani sã bea paharul amãrãciunii ºi
sã guste, alãturi de mulþi generali ai
Armatei Române din nedreptãþile
regimului comunist instaurat la noi în
þarã cu ajutorul Uniunii Sovietice.
Învinuit cã în anul 1942 ar fi ordonat
sã se facã represalii la Odessa asupra
partizanilor sovietici ºi populaþiei,
generalul Dãscãlescu a fost arestat
la 21 noiembrie 1951, cu pensia
sistatã ºi casa naþionalizatã. Timp de
patru ani a cunoscut metodele de
anchetã ale securitãþii ºi a trãit între
zidurile umede ºi reci ale închisorilor
de la Vãcãreºti ºi Jilava. La cererea
procurorului general al României,
procesul a fost rejudecat. Generalul
Nicolae Dãscãlescu a fost gãsit
nevinovat, iar la 3 octombrie 1955 a
fost pus în libertate conform Decretului
nr. 421 din acelaºi an cu privire la
graþieri ºi amnistii.

Evocând acest dureros capitol din
viaþa sa, generalul a lãsat posteritãþii
câteva însemnãri din care se poate

constata zbuciumul sãu sufletesc. La
21 noiembrie 1951 am fost privat de
libertate ca rezultat al cererii
procurorului general al republicii...
Tribunalul capitalei, în ºedinþa de la
3 octombrie 1955, a dispus înce-
tarea urmãririi ºi eliberarea subsem-
natului!!!

O lunã mai târziu, la 1 noiembrie
1955, sectorul pensii al Ministerului
Apãrãrii Naþionale, cu aprobarea
ministrului Leontin Sãlãjan, l-a repus pe
generalul Nicolae Dãscãlescu în
drepturile de pensie lunarã de 631 de
lei, cu achitarea pensiilor restante
începând cu data de 1 ianuarie 1949.

Din suma de 30.753 lei aprobatã
de ministrul Forþelor Armate, o parte
importantã a fost donatã de general
unei case de copii din Piatra Neamþ.
La cei 71 de ani ºi jumãtate pe care îi
avea ºi bolnav de reumatism,
artrozã, tensiune arterialã, toate
survenite în urma detenþiei ºi
privaþiunii de libertate din perioada

21 noiembrie 1951-8 octombrie
1955, dupã cum arãta în memoriul sãu
din 20 aprilie 1956, generalul
Dãscãlescu a fost nevoit sã facã
numeroase intervenþii pentru
dobândirea casei pãrinteºti din
Cãciuleºti, unde a trãit cu o mare
amãrãciune în suflet pânã la sfârºitul
vieþii, a cãsuþei din Piatra Neamþ unde
locuise fratele sãu cu cei 8 copii pe
care îi avea, precum ºi a unui teren
viran din acelaºi oraº, care fusese

naþionalizat. Pentru redobândirea
acestuia, generalul Dãscãlescu a fost
nevoit sã întocmeascã un numãr de
68 de memorii ºi intervenþii în perioada
28 aprilie-20 iunie 1956, adresându-se
tuturor organelor de stat. Cu
sãnãtatea ºubrezitã ºi cu amãrãciunea
în suflet provocate de atâtea
nedreptãþi, generalul Dãscãlescu a
trãit sãrac în satul natal, iar atunci când
a fost reabilitat ºi invitat la Bucureºti
sã participe în uniformã de general la
o paradã organizatã cu prilejul zilei de
23 august, a refuzat cu demnitate. Nu
a acceptat sã vorbeascã direct cu
membrii comisiei care-l vizitau în acest
sens, folosindu-l ca interpret pe fratele
sãu. A acceptat totuºi o discuþie cu un
grup de ofiþeri care l-a întâlnit pe dealul
Pietricica în timpul pregãtirii unei
aplicaþii tactice. Generalul, în timp ce
era cu o vacã la pãscut, a îndrãznit sã
le facã unele sugestii de ordin tactic,
iar aceºtia l-au ironizat. În momentul
când le-a spus cã este generalul
Dãscãlescu, l-au salutat cu respectul
cuvenit ºi l-au onorat în continuare
pânã la sfârºitul vieþii, la 28
septembrie 1969, dupã ce împlinise
vârsta de 85 de ani. Funeraliile au
fost organizate de comandantul
Garnizoanei Piatra Neamþ, iar
fanfara Regimentului de Infanterie
din acest oraº ºi o  companie de
onoare i-au dat onorul regulamentar.
Din partea Forþelor Armate a fost
prezent generalul de corp de Armatã
Mihail Burcã, locþiitor al ministrului,
care a omagiat personalitatea
generalului Nicolae Dãscãlescu prin
discursul sãu.

De-a lungul anilor care s-au
scurs, activitatea sa de mare

comandant ºi stat-majorist de aproape
patru decenii a fost cu prisosinþã
reliefatã în diferite studii, articole ºi
lucrãri.

Prin acest demers, dorim sã
aducem ºi noi un pios omagiu ºi sã
ne înclinãm cu veneraþie în faþa
unui vi teaz general  al  Armatei
Române, unui luptãtor neobosit
împotriva vicisitudinilor vremurilor
pe care le-a strãbãtut în demnitate
ºi neatârnare.
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calitatea duhovniceascã a vieþii ºi
spiritualitatea exemplarã a creºtinilor
acelor timpuri, care au impresionat pe
cei din exterior, putem spune cã
rezultatul misionar deosebit a fost
posibil doar prin împreunã lucrarea
dintre Dumnezeu ºi om. Ca rezultat al
acestei sinergii ºi colaborãri evocãm o
manifestare a credincioºilor prin cele trei
dimensiuni ale misiunii ecclesiale în
mãsura asumãrii urcuºului duhov-
nicesc: 1). lucrarea de pãstrare ºi de
propovãduire a adevãrului revelat –
mãrturisirea dreptei credinþe în tot locul
ºi tot timpul, mijloc ºi de pãstrare
nealteratã a tezaurului dreptei credinþe;3
2). lucrarea de sfinþire a vieþii
credincioºilor – împlinirea respon-
sabilitãþii lucrãrii propriei mântuiri prin
prelungirea timpului liturgic în lume; 3).
lucrarea de exercitare a puterii
cârmuitoare sau jurisdicþionale –
contribuþia laicilor a existat atât în
sinoadele locale, cât ºi în cele
ecumenice, în ceea ce priveºte
elaborarea ºi adoptarea normelor, având
un rol important în toate organele
deliberative ºi executive ale Bisericii.4

Strãbãtând tradiþia Bisericii, se
pot trasa câteva caracteristici definitorii
pentru un creºtin autentic, membru al
poporului lui Dumnezeu: El este un om
al rugãciunii, o fiinþã liturgicã;5 are
harisma deosebirii duhurilor, fiind
capabil sã respingã orice ispitã ºi
lucrare demonicã;6 este un martor al
Învierii lui Hristos în lume, adicã un
bãrbat apostolic;7 este un om eliberat
prin credinþã de spaimele secolului sãu,
de moarte, iubind lumea deoarece el
urmeazã pe Domnul chiar ºi în
pogorârea Sa la iad.8

Mirenii, pe mãsura unei vieþi
duhovniceºti autentice, deþin un rol
important în activitatea misionarã de
propovãduire ºi învãþare a dreptei
credinþe,9 cele mai importante acte în
acest sens fiind, pe de o parte, primirea
Revelaþiei înseºi (prin catehezã, o
minuþioasã învãþare a dogmei, prin
înþelegerea ºi experierea adevãrului în

Duhul lui Hristos), iar, pe de altã parte,
pãstrarea Revelaþiei (sub forma Sfintei
Tradiþii ºi a Sfintei Scripturi).10 Rolul este
unul activ, cu toate cã nu se poate
înlocui autoritatea învãþãtoreascã
sacerdotalã. Toate activitãþile mirenilor
trãite în Duhul lui Hristos devin jertfe
închinate Tatãlui, aduse odatã cu jertfa
euharisticã - prin evlavie ºi cucernicie
se înduhovniceºte tot ceea ce þine de
creºtinul dreptmãritor: rugãciunea, viaþa,
munca, bucuriile, dar ºi încercãrile
vieþii.11

Puterea de conducere a Bisericii,
din prisma rolului mirenilor dar nu numai,
este direct dependentã de înduhov-
nicirea vieþii celor care exercitã aceastã
demnitate. Pentru început trebuie
subliniat: „Nimeni nu-ºi poate aroga în
aceastã privinþã niciun drept
independent de voinþa ierarhiei ºi tot cel
ce deþine sau exercitã o funcþie, având
un drept ce þine de puterea
jurisdicþionalã, o face din încredinþarea
autoritãþii ierarhice”.12 Întreaga putere de
conducere a Bisericii a fost încredinþatã
de cãtre Mântuitorul Apostolilor Sãi, iar
prin succesiune apostolicã episcopilor
succesori canonici ai acestora, dar toþi
membrii Ecclesiei deþin vocaþia de a
participa într-o anumitã mãsurã la
aceasta. Funcþiile prin care puterea
jurisdicþionalã se aplicã sunt
urmãtoarele: 1). funcþia legislativã –
Sinoadele Ecumenice ºi Locale; 2).
funcþia judecãtoreascã – administrarea
Tainei Pocãinþei; 3). funcþia executivã
ºi administrativ-bisericeascã –
împlinirea hotãrârilor instituþiei
bisericeºti. În toate acestea
participarea mirenilor este nu doar un
drept, ci ºi o obligaþie.

Activitatea mirenilor cu privire la
exercitarea puterii sfinþitoare este
evident legatã de sfinþenia vieþii lor.
Dovadã a importanþei acestei acþiuni
este rânduiala tradiþionalã de a nu se
sãvârºi Sfânta Liturghie decât în
prezenþa credincioºilor laici,13 precum
ºi obligativitatea împlinirii unor
minuþioase rigori duhovniceºti în

vederea instituþiei nãºiei (Canonul 45
Cartagina). În sens extins, prin
demnitatea sfinþitoare a mirenilor se
înþelege implicarea în viaþa liturgico-
sacramentalã a Bisericii, adicã
posibilitatea de a fi beneficiari ai Tainelor
ºi ierurgiilor Bisericii, de a intra în
conlucrare cu Harul lui Dumnezeu prin
relaþia acestora cu clerul slujitor.14

Comunitatea tuturor credincioºilor
botezaþi, Biserica creºtinã, apare în
Noul Testament sub denumirea de
poporul lui Dumnezeu (Apocalipsa 18,
4; 21, 3), Trupul lui Hristos (Ioan 6, 56),
Templul Duhului Sfânt (Apocalipsa 3,
12), Împãrãþia lui Dumnezeu
(Apocalipsa 1, 6), prietenii Lui (Ioan 15,
15), turma Domnului (Ioan 10, 16), via
Lui (Apocalipsa 14, 18), mireasa (Ioan
3, 29) ºi armata lui Dumnezeu
(Apocalipsa 19, 14). Toate aceste
numiri ale membrilor Bisericii
desemneazã pleroma credincioºilor.15

Scrierile Sfântului Apostol ºi
Evanghelist Ioan Teologul exprimã
indirect detalii privitoare la calitatea vieþii
creºtinilor acelei perioade. Cercetând
Epistolele Soborniceºti ale Sfântului
Apostol ºi Evanghelist Ioan Teologul,
sesizãm încã din început conºtiinþa vie
a pãrtãºiei cu Tatãl ºi cu Iisus Hristos
Fiul Sãu (I Ioan 1, 3), iar din aceastã
experiere a Tainei Bisericii rezultã viaþa
creºtinilor trãitã în luminã (v. 6-7),
aceºtia fiind nedespãrþiþi de Sfintele
Taine (precum spovedania v. 9). Ferirea
de pãcat era normalitate pentru creºtinii
perioadei apostolice (I Ioan 2, 1),
conºtienþi de universalitatea mântuirii în
Hristos Iisus, dar ºi de obligativitatea
asumãrii personale a acesteia (v. 2);
dovada cunoaºterii lui Dumnezeu este
pãzirea poruncilor (v. 4), iar apartenenþa
la Trupul lui Hristos depinde de imitarea
Lui (v. 6). Cel care este în luminã este
în iubire ºi se depãrteazã de lume,
dându-ºi seama de iminenþa sfârºitului
acestei lumi, care înseamnã întâlnirea
cu Domnul, motiv pentru care
trebuie sã rãmânã în adevãrul
neschimbat ºi dreptatea Lui

(urmare din p. 9)
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care dau viaþa veºnicã. Creºtinii
sunt fiii lui Dumnezeu16 (I Ioan

3, 2), fiind fericiþi prin nãdejdea lor în
Tatãl (v. 3), curaþi de pãcat (v. 9), iubitori
de fraþi ºi lucrãtori ai dreptãþii (v. 10),
sãvârºind cele plãcute Domnului prin
pãzirea poruncilor, pentru cã El le dã
cele cerute dupã voia Sa (v. 22).
Credincioºii trebuie sã se fereascã de
duhurile amãgitoare (I Ioan 4, 1) ºi, pe
baza iubirii lui Dumnezeu cãtre ei, se
cere iubirea lor cãtre fraþi (v. 11), dovada
rãmânerii în Bisericã fiind Duhul Sfânt
(v. 13). Mãdularele Bisericii apostolice
erau conºtiente cã doar prin credinþã ºi
supunere se aratã iubirea lor faþã de
Dumnezeu (I Ioan 5, 3); se fereau de
idoli (v. 21) ºi de pãcat, pentru cã au
fost nãscuþi din Dumnezeu, au viaþa
veºnicã avându-L pe Fiul. Iubirea de
Dumnezeu a fiilor Bisericii implicã
umblarea în adevãr (II Ioan 4) ºi
împlinirea poruncilor (v. 6), de aceea ei
se pãzesc pe sine înºiºi rãmânând în
dreapta învãþãturã (v. 9), ferindu-se de
amãgitori; umblã în adevãr (III Ioan 4),
cu credinþã slujesc strãinilor (v. 5), având
dragoste vie prin faptã (v. 8), nu
urmeazã rãul, ci binele (v. 11), sunt
încrezãtori cuvintelor Apostolului ºi
credincioºi acestuia.

Pãrinþii Apostolici, fiind înrâuriþi
prin apropierea temporalã dar ºi prin
ucenicia efectivã faþã de Sfântul Apostol
ºi Evanghelist Ioan Teologul, dezvoltã
în aceeaºi direcþie îndemnurile adresate
creºtinilor timpului postapostolic.
Scrisoarea cãtre Diognet face portretul
general al vieþii creºtine de la sfârºitul
secolului al II-lea. Creºtinii vieþuiau în
comunitãþile lumii fãrã a crea un
separatism, deosebirea constând în
modul exemplar de vieþuire al
credincioºilor lui Hristos. Ucenicii
Mântuitorului reprezintã un neam nou
de oameni care trãiesc întru înnoirea

vieþii,17 Sfântul Ignatie al Antiohiei
arãtând conºtiinþa înaltã a singurei vieþi
ce conteazã pentru dobândirea
veºniciei.18

Precum omul este format din trup
ºi suflet, viaþa persoanelor umane este
formatã din elemente esenþiale
aparþinând celor douã realitãþi de
existenþã, cel material, ºi respectiv cel
spiritual. Putem afirma faptul cã ºi viaþa
creºtinilor are aceste douã valenþe: o
expresie fizicã ce þine de materialitatea
existenþei care cuprinde moduri de
comuniune, feluri sprecifice de raportare
la resurse ºi materii necesare existenþei
trupeºti, º.a., dar mai existã o expresie
spiritualã, nu doar psihicã ce presupune
emoþii, stãri, sentimente, ci mai
degrabã una duhovniceascã, aceasta
din urmã reprezentând înãlþimea
maximã la care poate ajunge partea
nevãzutã din om prin relaþia vie cu
Dumnezeu. Atât partea vizibilã, cât ºi
cea invizibilã a experienþei de zi cu zi a
creºtinilor îi separã de lume ºi
reprezintã un exemplu ºi etalon pentru
cei din afarã, prin aceasta înþelegând
importanþa înãlþimii vieþii duhovniceºti a
credincioºilor. Definiþia capitalã pe care
o articuleazã Vasile Ispir este
magistralã: „Misiunea este reflecþia vieþii
spirituale”.19

1 Epistola cãtre Diognet, VI, 1, traducere de
Pr. D. Fecioru, în Colecþia Pãrinþi ºi Scriitori
Bisericeºti, vol. I, Editura Institutului Biblic
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prozelitism, Editura Trinitas, 2000, pp.
187-189.
3 Georgios Mantzaridis, Globalizare ºi
Universalitate – himerã ºi adevãr,
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Lect. Univ. Dr. Cristian Sonea, Misiunea
Parohiei ºi a Mãnãstirii într-o lume în
continuã schimbare, vol. I, Editura
Renaºterea, Cluj-Napoca, 2016, p. 187.
5 Paul Evdokimov, Vârstele vieþii spirituale,
traducere din limba francezã de Pr. Ioan
Buga, Editura Sophia, Bucureºti, 2019, p.
284.
6 Ibidem, p. 285.
7 Ibidem, p. 286.
8 Ibidem, p. 287.
9Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan N. Floca, Drept
canonic ortodox. Legislaþie ºi administraþie
bisericeascã, Vol. I, Editura Institutului Biblic
ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureºti, 1990, p. 258.
10 Pr. Asist. Univ. Dr. Cosmin Santi, op. cit.,
p. 188.
11 Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii în
lumea contemporanã, Editura Renaºterea,
Cluj-Napoca, 2010, p. 177.
12 Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, Mirenii în Bisericã.
Importanþa elementului mirean în Bisericã
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bisericeºti. Studiu canonic-istoric, Editura
Tipografia Arhidiecezanã Sibiu, 1939, p.110.
13 Arhid. Prof. Unic. Dr. Ioan N. Floca, op. cit.,
p. 260.
14Pr. Asist. Univ. dr. Cosmin Santi, op.cit., p.
193.
15 Thomas Hopko, Speaking the Truth in
Love. Education, Mission, and Witness in
Contemporany Orthodoxy, St Vladimir’s
Seminary Press Crestwood, New York,
2004, p. 103.
16 A. Vanneste, „La théologie du surnaturel
dans les écrits de Henri de Lubac”, în
Ephemerides Theologicae Lovanienses,
Vol. 69, issue 4, december 1993, p. 288.
17 Epistola cãtre Diognet, I, 1, op. cit., p. 337.
18 Sfântul Ignatie, Epistola cãtre Efeseni, IX,
2, traducere de Pr. D. Fecioru, op. cit., p. 160.
19 Dr. Vasile Gh. Ispir, Misiunea actualã a
Bisericii Ortodoxe rãsãritene. Misiunea externã
a Bisericii noastre, Bucureºti, 1938, p. 3.

ªtim cã vor veni vremuri ºi mai
înfiorãtoare, dupã cum ne spun cei cu
viaþã sfântã, ºi atunci ce vom face?
Vedem deja ce vremuri sunt:
„Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au
împãrãþiile; (...) cutremuratu-s-a
pãmântul” (Ps. 45). „Domnul din cer a

privit peste fiii oamenilor sã vadã de este
cel ce înþelege sau cel ce cautã pe
Dumnezeu. Toþi s-au abãtut, împreunã
netrebnici s-au fãcut, nu este cel ce face
bine, nu este pânã la unul”. (Ps 52, 3-4)

„Dacã lumea s-ar întoarce de la
rãutate, de la pãcat ºi necredinþã, aceste

timpuri nu ar veni ºi nu am fi noi cei
care le-am trãi”, spunea Pãrintele Ilarion
Argatu *

ªi Pãrintele Arsenie Boca spune:
„Sfârºitul depinde de purtarea lumii.”

În Vechiul Testament
abundã exemplele în care evreii

Presb. Aurelia GENES

(continuare în numãrul urmãtor)
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se depãrtau de Dumnezeu, deºi
Proorocii îi avertizau de

necazurile ce au sã le pãtimeascã
pentru aceasta, cu scopul de a-i
îndrepta ºi salva.

„Când îi ucidea pe ei, Îl cãutau ºi
se întorceau ºi reveneau la Dumnezeu.
ªi ºi-au adus aminte cã Dumnezeu este
ajutorul lor ºi Dumnezeul cel Preaînalt
este izbãvitorul lor ” (Ps 77, 38-39).

Dupã ce se rugau cu stãruinþã,
posteau ºi se pocãiau, Dumnezeu îi
scotea din strâmtorãrile în care
ajunseserã: „Dar au strigat cãtre
Domnul în necazurile lor ºi din nevoile
lor i-a izbãvit ”  (Ps 106, 19). Astfel,
Domnul îi grãieºte lui Ieremia: „Dacã
voi zice cândva despre un popor, sau
despre un rege, cã-l voi dezrãdãcina, îl
voi  sfãrâma ºi-l voi pierde; ºi dacã
poporul acela (...) se va întoarce de la
faptele lui cele rele, atunci voi îndepãrta
rãul ce gândeam sã-i fac” (Ier 18, 6-7).
ªi dacã, dimpotrivã, Domnul va zice
despre un popor sau un rege cã-l va
întãri ºi, dacã acela va face rele, „atunci
voi  schimba binele cu care voiam sã-l
fericesc” (Ier 18, 8-9).

ªi a mai proorocit Ieremia: „Aºa
zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui
Israel: Iatã voi aduce asupra cetãþii
acesteia ºi asupra celorlalte cetãþi toate
nenorocirile pe care le-am rostit
împotriva ei, pentru cã ºi-au învârtoºat
inima ºi nu ascultã cuvintele Mele” (Ier
19, 15). Dupã pedeapsa plecãrii în robia
Babilonului, Domnul zice prin gura
proorocului: „De ce te plângi de rana
ta? Dupã mulþimea fãrãdelegilor tale
Þi-am fãcut aceasta, pentru cã se
înmulþiserã pãcatele tale” (Ier 30, 15).

ªi Iezechiel prooroceºte împotriva
lui Iuda: „Aºa grãieºte Domnul
Dumnezeu: Vai de casa lui Israel, cã are
sã cadã de sabie, de foamete ºi de
ciumã, pentru toate nenorocirile sale!”
(Iez 8, 11). ªi când spune „nenorociri”,
se referã la rãutãþile sãvârºite...

Puteau sã se întoarcã la Domnul.
Dar n-au fãcut-o, fiind „neam
îndãrãtnic”. Ci, dimpotrivã: „Dar ei au
ispitit ºi au amãrât pe Dumnezeul cel
Preaînalt  ºi poruncile Lui nu le-au
pãzit” (Ps 77, 62). „Dar n-a ascultat
poporul Meu glasul Meu ºi Israel n-a

cãutat la Mine. ªi i-am lãsat sã umble
dupã dorinþele inimilor lor ºi au mers dupã
cugetele lor. De M-ar fi ascultat poporul
Meu, de ar fi umblat Israel în cãile Mele,
i-aº fi supus de tot pe vrãjmaºii lor...” ,
se subliniazã în Psalmul  80,  versetele
10-13.

De aceea, „aºa grãieºte Domnul
Dumnezeul þãrii lui Israel: Iatã vine
sfârºitul ! Trimite-voi împotriva ta
mânia Mea ºi te voi judeca dupã
cãile tale ºi dupã toate ticãloºiile tale
te voi pedepsi. Ochiul Meu nu te va
cruþa, nici nu te va milui, ci-þi voi
rãsplãti dupã cãile tale, ticãloºiile tale
vor fi peste tine ºi vei cunoaºte cã Eu
sunt Domnul” (Iez 7, 2-4)

ªi iarãºi Domnul avertizeazã: „Iatã
vine nenorocire peste nenorocire:
Sfârºitul! A venit sfârºitul! E lângã
tine! Iatã-l, a sosit! A sosit
nenorocire asupra ta, locuitor al
þãrii! Vine vremea, vine ziua
tulburãrii, iar nu a chiuiturilor de
bucurie prin munþi. (...) Iatã ziua!
Iat-o cã vine! Rândul tãu a venit!
Vine urgia! (...) Nimic nu va rãmâne
din ei, nici din bogãþiile lor, nici din
petrecerile lor, nici din strãlucirea
lor! Vine vremea, a sosit ziua! (...)
Afarã va fi sabie, iar înãuntru ciumã
ºi foamete. Cel din câmp va muri
de sabie ºi pe cel din cetate îl va
mânca ciuma ºi foametea. Iar care
vor fugi, vor scãpa ºi vor fi prin
munþi, ca niºte porumbei rãtãciþi.
Toþi vor geme, fiecare pentru
nelegiuirea sa. Groaza-i va cuprinde
pe toþi. Argintul ºi-l vor arunca pe
uliþe ºi vor dispreþui aurul; argintul
lor ºi aurul lor nu-i vor putea scãpa
în ziua urgiei Domnului; cu acestea
ei nu vor putea sã-ºi sature
sufletele, nici sã-ºi umple pântecele
lor, pentru cã acestea au fost pricinã
a nelegiuirii lor. Prin gãteli frumoase
ei le-au prefãcut pe acestea în
mândrie ºi tot din acestea au fãcut
ei chipurile cele ruºinoase ale
idolilor lor. De aceea le voi (...) da
pradã în mâinile strãinilor ºi de jaf
nelegiuiþilor pãmântului, care le vor
spurca. Îmi voi întoarce faþa de la ei
ºi jefuitorii vor întina locaºul Meu
cel sfânt, pentru cã vor intra în el

ºi-l vor spurca. Pregãteºte lanþuri,
cã þara aceasta e mânjitã de
nelegiuiþi cu sânge, iar cetatea e
plinã de silnicii. De aceea, voi aduce
pe cei mai rãi dintre neamuri ca sã
punã stãpânire pe casele lor. Voi
pune capãt trufiei celor puternici ºi
cele sfinte ale lor vor fi întinate. Iatã
vine pieirea ºi vor cãuta pacea, dar
nu o vor gãsi. Va veni nenorocire
peste nenorocire ºi zvon peste
zvon, ºi oamenii vor cere vedenii
de la prooroc, dar preotului îi va lipsi
cunoºtinþa legii ºi bãtrânului sfatul.
Regele va plânge, cãpetenia va fi
cuprinsã de groazã, iar mâinile
poporului þãrii vor tremura. Mã voi
purta cu ei dupã purtãrile lor ºi dupã
judecãþile lor îi voi judeca ºi vor
cunoaºte cã Eu sunt Domnul.” (Iez
7, 5-27)

Domnul Îi  aratã apoi proorocului
nelegiuirile celor din Ierusalim care au
umplut þara de necredinþã ºi de aceea
urgia Lui se va revãrsa asupra lor, nu-i
va cruþa, nu Se va îndura de ei, „chiar
de ar striga ei cu glas mare la
urechile Mele, nu-i voi auzi”(Iez 8,
18).

Domnul mai grãieºte aºa prin
prooroc: „Fiul omului, dacã vreo þarã
ar pãcãtui înaintea Mea, abãtându-se
în chip nelegiuit de la Mine, ºi Eu
aº întinde mâna Mea asupra ei, aº
zdrobi în ea tot spicul de grâu ºi
aº trimite asupra ei foametea ºi aº
începe sã pierd în ea pe oameni ºi
dobitoace.” (Iez 14, 13)

Tot ce-a pãtimit Israel este valabil
pentru toate popoarele ºi pentru
toate timpurile. De aceea, este
necesar sã urmãm sfaturile Domnului
Dumnezeului nostru dat prin toþi
proorocii Sãi...  Încã putem sã
înduplecãm pe Dumnezeu, sã ne
trezim, cãci timpul este aproape...
Singura noastrã salvare este  rugãciunea
fierbinte cãtre Bunul Dumnezeu... Deci,
„sã ridicãm inimile ºi mâinile noastre la
Domnul din cer!” (Plângerile lui Ieremia
3, 4) Aºa cum cineva, care are o boalã
grea ºi ºtie cã zilele-i sunt numãrate,
vede  altfel viaþa, altele-i sunt prioritãþile
faþã de ceilalþi, preþuieºte altfel
timpul, tot aºa ºi noi, vãzând
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„semnele” vremurilor, sã
cumpãnim cu discernãmânt

clipele vieþii noastre... Sã preþuim timpul
cum se cuvine, cãci timpul este comoara
lãsatã de Dumnezeu fiecãruia. Sã nu-l
irosim pe nimicuri...

De aceea, rugãciunea este cea
care ne poate salva.

„Gãsiþi rugi de pocãinþã, întoarceþi-vã
cãtre Domnul ºi-I ziceþi Lui: Iartã-ne
orice fãrãdelege, ca sã ne bucurãm de
milostivirea Ta”, ne îndeamnã proorocul
Osea (14, 3). ªi proorocul Amos ne
aminteºte cã „aºa zice Domnul cãtre
casa lui Israel: Cãutaþi-Mã ºi veþi fi vii!”
(Amos 5, 4-5). „Atunci vor striga cãtre
Domnul, dar El nu le va rãspunde, ci în
vremea aceea Îºi  va ascunde faþa de la
ei, din pricina faptelor lor celor rele” , îi
avertizeazã ºi proorocul Miheia pe
cãpeteniile  casei lui Israel (Miheia 3,
4). Tot el lãmureºte: „Þi s-a arãtat,
omule, ceea ce este bun ºi ceea ce
Dumnezeu cere de la tine: dreptate,
iubire ºi milostivire ºi cu smerenie sã
mergi înaintea  Domnului Dumnezeului
tãu!” (Miheia, 6, 8). Iar proorocul Ioil,
dupã ce prezice pustiirea lui Iuda,
îndeamnã la pocãinþã: „Postiþi post sfânt,
strângeþi obºte de prãznuire, adunaþi pe
bãtrâni, pe toþi locuitorii þãrii în templul
Dumnezeului vostru ºi strigaþi cãtre
Domnul rugându-L: O, ce zi!... Cãci
aproape este ziua Domnului ºi vine ca o
pustiire de la Cel  Atotputernic” (Ioil 1,
14-15). „ªi acum, zice Domnul,
întoarceþi-vã la Mine din toatã inima
voastrã, cu postiri, cu plâns ºi cu
tânguire” (Ioil 1,12).

Fost-a Iona, fiul lui Amitai, trimis
de Domnul în cetatea Ninive ca sã
prezicã  pieirea ei, datoritã  fãrãdelegilor
lor. Din porunca regelui ºi a dregãtorilor
sãi, oamenii ºi animalele au þinut post
aspru, nici apã bând, pentru ca
Dumnezeu sã se milostiveascã de ei ºi
sã-i ierte. „Iar oamenii sã se îmbrace
cu sac ºi cãtre Dumnezeu sã strige din
toatã puterea ºi fiecare sã se întoarcã
de pe calea lui cea rea ºi de la
nedreptatea pe care o sãvârºesc
mâinile lui. (...) Atunci Dumnezeu a
vãzut faptele lor cele de pocãinþã, cã
s-au întors din cãile lor cele rele. ªi I-a
pãrut rãu Domnului de prezicerile de

rãu  pe care li le fãcuse ºi nu le-a
împlinit.” (Iona 3, 7-10).

Proorocul Avacum deplânge
fãrãdelegile lui Iuda ºi vesteºte pedeapsa
lui Dumnezeu pentru rãtãcirile lor: „Iatã
cã va pieri acela al cãrui suflet nu este
pe calea cea dreaptã, iar dreptul din
credinþã va fi viu.(...) Vai de cel ce-ºi
sporeºte averea cu ceea ce nu este a
lui. (...) Vai de cei ce strâng câºtiguri
nelegiuite pentru casa lor. (...) Vai de
cel ce zideºte cetatea cu vãrsare de
sânge ºi o întemeiazã pe fãrãdelegi.”
(Avacum 1, 4-14).

„Voi nimici totul de pe faþa
pãmântului”, zice Domnul prin proorocul
Sofonie. „Pe cei ce se întorc de la
Domnul, pe cei Ce nu-L cautã pe
Domnul ºi nu nãzuiesc spre El” (Sofonie
1, 2 ºi 6). Tot el ne mustrã: „Umblã dupã
lege ºi fii cu rânduialã, neam fãrã
ruºine.” (Sofonie 2, 1). ªi ne îndeamnã:
„Cãutaþi pe Domnul, toþi cei smeriþi din
þarã, care sãvârºiþi faptele legii Domnului;
cãutaþi dreptatea, cãutaþi smerenia;
poate veþi fi feriþi de ziua mâniei
Domnului.” (Sofonie 2, 3).

Îndemnuri de pocãinþã gãsim la toþi
proorocii Vechiului Testament. La
Zaharia, de exemplu, aflãm cã: „Aºa
grãieºte Domnul Savaot: Faceþi dreptate
adevãratã ºi purtaþi-vã fiecare cu
bunãtate ºi îndurare faþã de fratele sãu;
nu apãsaþi pe vãduvã, pe orfan, pe strãin
ºi pe cel sãrman ºi nimeni sã nu punã la
cale fãrãdelegi în inima lui împotriva
fratelui sãu!” (Zah 7, 9).

Cred cã sunt suficiente
argumente pentru noi ºi avem destule
exemple de urmat, pentru a nu ne
teme în clipa de cumpãnã ce va veni
asupra noastrã... Dar pentru aceasta
nu trebuie sã fim nepãsãtori, cãci altfel
vom pãþi precum zice proorocul: „ªi
s-a întâmplat cã: dupã cum El a strigat
ºi ei n-au auzit, tot aºa ei vor striga ºi
Eu nu-i voi auzi, zice Domnul Savaot”
(Zah 7, 13).

Aºadar, spor în viaþa duhovni-
ceascã ºi sã auzim numai de bine...

———————————
* Profeþiile pãrintelui Ilarion Argatu

despre vremurile de pe urmã – sursa:
internet, 19.04.2011, deveghepatriei.

Hristos S-a Înãlþat, strigarã
Apostolii, privindu-L cum
avea cu trupul sã disparã

pe veci din ochii lor de-acum.

Adevãrat, rãspuns-a ceata
cea mai aproape de noroi,

vãzând cum ºade Preacurata
ca o Reginã-ntre eroi.

ªi între Îngeri ziua primã
stãtu Hristos, având temei

cãtre Arhangheli sã revinã,
sã Se-odihneascã ºi la ei.

Mai-marii îngerilor cete
slãvit-au Trupul din Bosor
ºi-L întrebarã pe-ndelete

de rãnile ce nu-L mai dor.

ªi dupã încã-o zi-luminã
între Arhangheli cãlãtor,

la Începãtorii odihnã
aflã al Vieþii-Ncepãtor.

Hristos e Acela ce Se Nalþã,
strigarã ºi ei la Puteri,

cã vine Cel ce-n foc încalþã
Poporul sfintei Învieri.

Puterile duc bucuria
la ceata Domniilor, ºtiþi:

Hristos S-a Înãlþat, Aliluia!
Cu toþii nainte-I ieºiþi!

ªi credeþi cã Fiul Durerii
pe om în slavã-l ridicã,

scãpându-l de-a gheenei mizerii
ºi de a pieirii grea fricã.

De aici încã o zi poposire
Stãpâniile L-au primit

sã-I simtã a Lui copleºire,
sã-L nalþe mai sus de zenit.

În ceata Seraficã dalbã
a ºaptea zi petrecurã

ºi a opta în juru-I o salbã
de Heruvimicã prescurã.

În fine ºi ceata a noua,
Tronurile luminoase,

L-au primit cum cade roua
pe-a pãmântului prinoase.

ªi-n a zecea zi Îi spune
Tatãlui, întâia oarã:

Duhul sã-L purcezi în lume,
 pânã M-oi întoarce iarã!

Pelerin
la Ierarhia Cereascã

Preot Petru RONCEA
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„

Poveste pentru copii, de ziua
copilului, întâmplarea adevãratã dedicatã
veteranului de rãzboi Ioan Andrioaie, din
Prãjeºti, nãscut 1920, de Ziua Eroilor.

Toamna s-a grãbit sã vinã cu un
ceas mai devreme, iar sãtenii nu ºi-au
adus încã lemne de foc. Înainte de a se
lumina bine de ziuã, urcãm drumul spre
Curãtura Boiereascã, unde avem un petic
de pãdure. Caii scot fuioare de aburi pe
nãri ºi merg la pas, încreþându-ºi haina
de piele ori de câte ori bunicul îi atinge
cu coada biciului, îndemnându-i cu vorba:
„Dii, cãluþii tatii, dii”!

Mã zgribulesc lângã bunicul, iar el,
descheindu-ºi cojocul, mã strânge la
piept învelindu-mã cu largele pulpane ale
blãnii. Cãldura trupului voinic mã îmbie
la somn, de-abia mai zãresc ciobul de
lunã dintre norii întunecoºii ºi micuþele
stele care sclipesc somnoroase ca ºi
mine. Dar hurducãturile cãruþei ºi
strigãtele cãruþaºilor din urmã îmi alungã
dulcea toropealã ºi mã trezesc de-a
binelea. Încep sã urmãresc Craiul Nou,
cu lucirile lui tainice, cum încet, încet,
se furiºeazã pe alte meleaguri neºtiute,
lãsând locul unei dimineaþi lãptoase ºi
friguroase.

Ajungem în pãduricea noastrã
odatã cu „soare rãsare”. Bunicul
deshamã caii, le trece traista cu ovãz
pe dupã gât, apoi începe sã caute
lemne pentru foc, vorbind cu copacii ca
ºi cu niºte oameni: „Stai cam în cale,
bradule, dar eºti tânãr, verde ºi frumos,
am sã te fac scãpat. Tu eºti verde,
frumos la înfãþiºare, dar eºti scorburos,
zise, arãtând un fag cu o ranã adâncã
în trunchi. Pentru tine nu este scãpare.
Molidule, tu eºti drept ºi înalt, dar ai
început sã te usuci. Þi-a sunat ºi þie
ceasul! Ulmule, tu ai crescut strâmb ºi
încurci pe ceilalþi, azi securea te va
doborî.” Eu mã þin scai dupã bunicul ºi
mã mir de socoata lui cu sorocul
copacilor. El se opreºte în faþa unui
falnic stejar ºi îmi zice cu admiraþie:

- Vezi tu stejarul ãsta? E de multã
vreme aici, se vede dupã grosimea
trunchiului. L-a bãtut vânturile, gerurile, aici
l-a lovit trãsnetul retezându-i din coroanã,
dar el a rãmas tot în picioare, falnic ºi
maiestuos. Aºa-s ºi oamenii puternici,
prin orice ar trece rãmân drepþi în picioare,
aºa nu-i doboarã viforniþa vieþii.

Astfel tot tocmindu-se cu copacii,
pe la prânz, terminarãm de tãiat lemnul
pentru foc.

- Ããã, bun ajutor ai, bade Simioane,
râde prietenos un vecin, care trece pe
lângã noi, împingând carul gol. Cum o
sã încarci butucii cu „voinicul” ãsta?

- O sã ieºim noi cumva din
încurcãturã, am eu meºteºugul meu, îi
rãspunse bunicul, fãcându-mi cu ochiul
ºi zâmbind în colþul gurii.  Avea el un
anume meºteºug la încãrcat. Apleacã
puþin cãruþa goalã pe o parte pânã la
pãmânt, apoi noi împingeam cu þapinele
un capãt al butucului în ea ºi
contrabalansând cãruþa, restul butucului
se sãlta singur în cãruþã. Ãsta era
meºteºugul lui.

- Uite, bunicule, ce am gãsit lângã
cioata asta, ºi-i arãt un pâlc de bureþi
mici.

- Astea-s ghebe, mãi bãiete. Mai
cautã, cã le gãseºti ºi pe surorile lor. Cã
aºa se fac ele, pe lângã cioate, multe,
multe la un loc.

Chiuiam de bucurie când le gãseam
buchete, bucheþele, mici, brune, cu
cozile dolofane. Am tot cules, am tot pus
în sac când eu, când bunicul, pânã s-a
umplut.

- O sã stai cu bunicã-ta toatã
noaptea la cusut de ghebe. Pânã o sã
le înºiraþi pe aþã, o sã vã prindã dimineaþa.
Dar iarna-i lungã ºi ghebele-s bune.

Tot aplecaþi dupã ghebe, nu
bãgarãm de seamã cã începuse a
burniþa. Pornirãm repede la drum, bunicul
pe lângã cai, eu cocoþat pe lemne în
cãruþã, având grija sacului cu ghebe.
Ploaia dupã noi. La început încetiºor, apoi
repede, ciudoasã ºi rece.

- Te-a luat frigul, aºa-i? mã întrebã
grijuliu bunicul. Oleacã mai rabdã, pânã
ieºim din pãdure. Chiar la marginea ei e
bordeiul lui Moº Andreuþã. Tragem la el
pânã s-o potoli ploaia.

Nu departe zãrirãm bordeiul, o
ciupercã uriaºã din pãlãria cãreia se
ridica un fum scãmos.

- Moº Andreuþã, acasã eºti? Îi strigã
bunicul din drum, cu voce tunãtoare.

Uºa bordeiului se deschise ºi un
glas binevoitor strigã din prag:

- Unde în altã parte sã fiu. Îs acasã.
Deshamã caii, bagã-i în ºopru ºi intraþi

mai repede, cã vã pãtrunde ploaia pânã
la os.

Bordeiul era cam întunecos, nu
lucea decât un sâmbure de luminã sub
icoanã, iar deasupra uºii era o fereastrã
micã, micã prin care parcã nici lumina
nu îndrãznea sã intre. Ne învãlui o
cãldurã plãcutã, cu miros de rãºinã ºi
cartofi copþi. Un om bãrbos, voinic ºi vesel
ne întinde mâna, în semn de bun venit.
Bunicul îi strânge mâna voiniceºte, apoi
moºul întinde mâna spre mine, dar eu
uit s-o întind pe-a mea, cãci privirea îmi
rãmãsese aþintitã la cealaltã mânã, mâna
stângã, în locul cãreia, mâneca cãmãºii
era îndoitã ºi prinsã cu un bold.

- Îs ciung, nepoate, îmi zise el,
urmãrindu-mi privirea nedumeritã ºi
mângâindu-mã pe cap cu dreapta. Mai
degrabã mã ºtiu de Ciungu decât de
Andreuþã. Oamenii se cunosc mai bine
dupã poreclã decât dupã nume. Dar
cuviincioas e sã spui omului pe numele
de la botez. Aºa-i creºtineºte. Dã-þi tu
hainele jos, bagã-te în pat la cãldurã, cã
eu þi-oi pregãti ceva de mâncare. Nu mã
aºteptam la musafiri, dar o sã gãsesc
eu ceva, de acolo de unde este.

Din cãldura pieilor de oaie de pe
pat, mã uitam plin de uimire la Moº
Andreuþã cum folosea dinþii pentru a
desface capacul unui borcan cu
ciuperci murate. Se aºezã apoi în faþa
sobii pe un scãunel, prinse între
ghenunchi ca într-o menghinã o
creangã ºi începu s-o ascutã la un
capãt, fãcându-i un vârf lung ºi ascuþit.
Înfipse în el o bucatã de slãninã pe care
o crestã cu uºurinþã ºi o perpeli pe jar,
învârtind-o când pe o parte când pe
alta. Dupã ce o rumeni bine, înfipse
câteva bucãþi de brânzã ºi le prãji ºi
pe ele. Trase lângã pat o masã rotundã
cu trei picioare, puse pe ea slãnina ºi
brânza, scoase din cenuºã niºte cartofi
copþi ºi ne pofti la masã. Eu stau pe
pat, Moº Andreuþã pe cioatã, iar
bunicului îi dãdu scaunul zicându-i:

- Un scaun am, cã doar un ºezut am.
Ne însemnãm cu semnul sfintei

cruci ºi ne ospãtãm boiereºte. Apoi luã
de pe poliþã o sticlã, îi scoase dopul cu
dinþii ºi ne cinsti cu zmeuratã:

- Puterea ursului, zise el
ºugubãþ.

Marioara STANCIU
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Dupã ospãþ, Moº
Andreuþã se ridicã ºi zise

privind spre icoanã:
- Mulþumesc, Doamne, pentru

bucate ºi pentru aceºti creºtini pe care
mi-ai trimis la cinã. Sã ne ajuþi sã cinãm
împreunã ºi în casa Ta de sus. Amin!

Era o rugãciune pe care n-am mai
auzit-o niciodatã, dar care s-a lipit de
inima mea ºi n-am mai uitat-o.

- Vezi tu, Simioane, icoana sta, nu
ºtim cât e de veche. E icoana familiei
noastre, ne-a rãmas din neam în neam.
Se þinea deasupra uºii la rãsãrit, iar cine
intra sau ieºea, pe sub ea trecea. Când
au plecat la rãzboi bunii ºi strãbunii mei,
pe sub ea au trecut. Tinerii însurãþei din
faþa ei plecau la cununie. De la bisericã,
când se întorceau cu pruncii încreºtinaþi,
îi atingeau de icoanã ºi ziceau: „Te-am
luat pãgân, te-ai întors creºtin”. Când eu
am plecat la rãzboi, în faþa ei am
îngenuncheat, în timp ce bunica mã
bocea: „La rãzboi pleci tu, bãiete, acolo
e nunta ta? De ce pleci aºa grãbit?” Am
purtat în inima mea icoana asta a Maicii
Domnului ºi nu m-a lãsat. M-a adus
înapoi acasã. Când m-am mutat aici la
bordei a fost singurul lucru pe care l-am
luat cu mine. Le-am lãsat cu limbã de
moarte sã mi-o punã pe piept când oi
muri. Asta-i moºtenirea pe care le-o las.
Dar ia sã vãd eu ce-o fi pe afarã. Nu cred
cã puteþi pleca.

ªi, deschizând uºa, o închise la
repezealã, cã o rafalã de ploaie intrã în
bordei.

- Ceru-i mânios pe noi, toarnã cu
gãleata. O sã rãmâneþi aici. Nu vã fie
teamã cã n-o sã încãpem. Laiþa asta-i
destul de latã. Eu o sã dorm la margine
sã-mi pãzesc ciotul ãsta.

- Dar unde-i mâna, Moº Andreuþã,
îmi iese fãrã voie întrebarea care mã
muncise fãrã voie de când îl vãzusem.

- Ei nepoate, departe în Rusia, la
Odessa. Acolo-i mâna.

- Dar ce ai fãcut acolo?
- Acolo, acolo mi-am fãcut datoria!
ªi aºezându-se moºul pe cioatã,

la gura sobei, în dogoarea prietenoasã a
flãcãrilor din vatrã, înnodã firul unei istorii
petrecute cu multã vreme în urmã.

- Eram tinerel, cel mai mare la pãrinþi,
când a sunat mobilizarea. Începuse Al
Doilea Rãzboi Mondial. La centrul de
recrutare ne întâlneam mulþime de tineri
din sat ºi din satele vecine. Acolo ne
dezbrãcau la piele ºi un doctor se uita la
noi, apoi hotãra dacã mergem sau nu la

rãzboi. În timp ce aºteptam sã-mi vinã
rândul, un bãiat din satul vecin îmi arãtã
genunchii umflaþi, fãcându-mi ºmechereºte
cu ochiul, apoi se aplecã cu gura la urechea
mea ºi îmi spuse pe ºoptite:

- Pe mine n-o sã mã trimitã pe front.
E a treia oarã când vin ºi doctorul nu m-a
dibuit. Îmi pun albine pe genunchi ºi de
acasã pânã aici mi se umflã bute. Data
trecutã era un doctor mai tânar, el mi-a
dat ºi medicamente. Vãrul meu, cel ce
stã la geam, îmi arãtã un tânar firav ºi
bãlai ca o fatã, a pisat cretã ºi a bãut-o.
Acum are fierbinþealã. Auzind eu una ca
asta, ce-mi trece prin minte: sã scap ºi
eu de front. Dar cum? Sãnãtos sunt,
darul minciunii nu-l am, atunci cum? Mã
uit la doctor. Doctor militar, om cãrunt la
tâmplã, înalt ºi spãtos, cu ochii reci de
metal, tot consultã ºi tot zice: „Apt, apt,
apt!” Ajunge la rând cel cu creta, cu faþa
roºie ºi broboane de sudoare pe frunte.

- Ce-i cu tine? îl întrebã tãios
doctorul.

- ...Îîî...am fierbinþealã, îi rãspunse
tânãrul, ferindu-ºi privirea.

- Treci pe bancã, vedem noi mai
târziu.

Mai rânduieºte câþiva ºi ajunge la
cel cu albinele.

- Tu?
- Ãã... eu am cu genunchii, am fost

ºi dãþile trecute, zise hotãrât bãietanul.
Doctorul îºi îngustã privirea, încruntã
fruntea, îl mãsurã din cap pânã-n picioare,
apoi luã un ciocãnel ºi începu sã-i batã
genunchii. Apoi, nemulþumit, îl trecu pe
bancã. Mai sunt câþiva ºi-mi vine ºi mie
rândul ºi încã nu nãscocisem nimic.
Gata, e rândul meu. Inima se zbuciumã
în piept, iar mintea goneºte dupã ceva,
ceva de care sã se agaþe.

- Sãnãtos, aud vocea doctorului care
se rotea pe dupã mine, cercetându-mã
ca pe un cal de vânzare, aºa gol cum
eram. E apt pentru front.

- Dar eu nu pot pleca pe front, îmi
ies pe negândite cuvintele pe gurã.
Doctorul îºi îndreaptã privirea ironicã spre
mine ºi mã întreabã cu glas blajin
prefãcut:

- Dar mata de ce nu poþi pleca pe
front?

- Pãi...n-am izmene ºi mã doare ºi-
o mãsea.

- Aha. Aºa deci! Se mirã el. Nu-i
nimic, se rezolvã. ªi care mãsea ziceai
cã te doare?

Cascã gura sã vedem. Casc gura
ºi arãt cu degetul o mãsea la maxilarul

de sus. Doctorul face semn unui gradat,
cu degetul arãtãtor spre perete, unde
într-un cui atârnã un centiron ºi-i zice:

- Dãi izmene, douãzeci de bucãþi.
ªi unde începu sã joace centironul pe
ºalele mele goale, de credeam cã mã
încinge cu foc. Dupã cele douãzeci se
apropie cu un ceas de pieptul meu ºi
zise:

- Mai merg cinci! ªi mai primesc
cinci. Credeam cã mi-am primit plata
pentru minciunã, dar de unde. Doctorul
strigã la mine, îmi arãtã un scaun ºi zise
sã deschid gura mare, mare. Mã þintui
cu genunchiul pe scaun ºi luând un
cleºte îmi smulse o mãsea din falca de
sus, una la întâmplare, cã toate erau
sãnãtoase. Îmi înfundã un ghemotoc de
vatã în gurã, zicându-mi sã strâng cu
putere. Apoi mã trimise lângã cel cu creta
ºi cel cu albinele, pe bancã.

Dupã cele petrecute, tinerii înfricaþi
se prezentau în faþa doctorului ca la
tãiere. Nimeni nu mai ºoºotea, se lãsase
o tãcere de gheaþã. Mai consultã el ce
mai consultã, apoi se îndreptã spre noi
cei de pe bancã ºi, uitându-se cu dispreþ,
începu sã ne judece:

- Cum de v-aþi îmbolnãvit chiar
acuma, când trebuie sã mergeþi pe front?
Ce credeþi cã o sã merg eu singur la
rãzboi? Voi nu trebuie sã vã faceþi
datoria? Neam de neamul meu ºi-a fãcut
datoria. Unii se dau deoparte, ca sã nu
poarte greul rãzboiului, dar eu nu vreau
sã fiu vreodatã învinuit cã nu mi-am fãcut
datoria. Dacã ar face toþi ca voi ce s-ar
alege de þãriºoara noastrã? Deocamdatã
treceþi la infirmerie, nemernicilor.

Stam pe patul infirmeriei ºi nu ºtiam
ce mã doare mai rãu: trupul zdrobit sau
sufletul umilit. Aºa am fost trimis la rãzboi
sã-mi fac datoria. ªi mi-am fãcut-o. Le-am
lãsat zãlog mâna mea stângã. M-am
supus puternicilor þãrii, cã nu este cu
rânduialã a te împotrivi mai marelui. Dar
pe front m-am supus puterii
dumnezeieºti. Nu puteam apãsa pe
trãgaciul puºtii când mã gândeam cã
duºmanii noºtri sunt oameni pe care nu-i
cunosc, creºtini ca ºi mine, care nu mi-au
fãcut nici un rãu, bãrbaþi însuraþi cu copii,
feciori pe care îi aºteaptã mamele,
logodnici pe care îi aºteaptã logodnicele,
poate oameni liniºtiþi ºi de treabã, care
au ajuns ºi ei pe front aºa cum am ajuns
ºi eu, din obligaþie.

Când a început atacul, când a
început sã se încruciºeze urgia
cerului cu fãrãdelegile
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pãmântului, vãzduhul s-a umplut
de vaiete ºi gemete, carnea se
prãvãlea sub arsura gloanþelor.

„Mama”, „mama” era strigatã în grai
românesc ºi în grai strãin. Durerea avea
aceeaºi limbã. Urechilor mele nu le-a fost
hãrãzit nicicând sã audã aºa ceva. Atunci
mi-am spus cã merg la moarte sigurã.
Tot c-o moarte-s dator, acum ori mai
târziu, iar viaþa nu mi-am cumpãrat-o. O
sã fiu ucis pentru nici o vinã. Dar pentru
ce? Din vina cui mor mii ºi mii de oameni?
Pentru cine secerã gloanþele suflete fãrã
vinã?... A fost rãzboi nu ºagã!

M-am întors dupã opt ani de la
Odessa pe jos. Când m-a vãzut mama,
ciung, slab, plin de rãni la picioare, a
rãmas fãrã grai. Doar lacrimile prãvãlite
pe obrajii supþi grãiau ceea ce ar fi vrut
ea sã spunã. Puse la repezealã pirostiile
în mijlocul ogrãzii, apã la încãlzit sã mã
lãiesc, cã eram plin de pãduchi. În timp
ce mã curãþam, îmi spuse cum mã
bocise ºi cum îmi fãcuse ºi parastas,
fiindcã nu primise o bucatã de timp nici
o veste. Cum sorã-mea între timp s-a
mãritat cu un bãrbat în vârstã, vãduv, cã
cei tineri erau pe front. Noi muream pe
front în rãzboi, iar acasã oamenii ºi-au

vãzut mai departe de rostul lor. Puþini
s-au mai întors din rãzboi. Aproape toþi
însemnaþi de muºcãtura urgiei. Care
ciungi, care ologi, care cu mintea
rãtãcitã. Alþii doar cu numele. Ca cel cu
creta ale cãrei ciolãnaºe, cine ºtie pe
unde putrezesc. Aºa ne-am fãcut datoria,
cu preþul sângelui ºi cu preþul vieþii.

Scãpaþi de mãcelul rãzboiului, ne-a
luat în primire miliþia. Unii ne bãteau cã
am luptat alãturi de nemþi, alþii, cã am
luptat alãturi de ruºi. Mai târziu alte bãtãi
ºi anchete, cã am luptat împotriva
comuniºtilor. ªi unde au început sã se
sfinþeascã închisorile de surghiunul
nevinovaþilor. Am scãpat ºi de acolo.
Acum când mã duc la prãvãlie sã-mi
cumpãr pâine, îmi dã pe ascuns, de sub
tejghea, o bucatã de pâine, parcã-i de
furat. Atunci pentru ce am luptat? Asta-i
libertate? Pentru ce am luptat,
Simioane? Îl întrebã Moº Andreuþã pe
bunicul, care se uita cu evlavie la el.

- Sã aibã copiii aºtia o viaþã mai
bunã, Moº Andreuþã.

- Macar de-ar fi aºa. C-a fost plãtitã
sãrmana libertate cu preþ de sânge, de a
ajuns pãmântul un antimis. Dupã ce
m-am lãmurit eu cum stã treaba cu

libertatea, mi-am cãutat un colþiºor în
pãdurea asta ca sã pot trãi. Aici nu-mi
dã nimeni cu raþia. Dealul, pãdurea,
cerul, toate-s ale mele. Doamne, aici e
libertatea, în cuibul palmei Tale. Odinioarã
aici foºnea pãdurea de cãlugãri. Mai
gãsesc ºi acum urmele lor pe sub stânci,
prin scobiturile munþilor, urmele oamenilor
ce ºi-au dorit libertatea. Nu credeam cã
voi ajunge iar aceste vremuri în care se
mai trag sãbiile pentru a stropi cu sânge
florile creºtinismului.

Oprindu-se din povestit, Moº
Andreuþã, adunã jarul din vatrã,
împrãºtiind bezna bordeiului. Eu îl întreb
repede, pe nerãsuflate:

- Moº Andreuþã, ce s-a întâmplat
cu cel cu albinele?

Moºul îmi zâmbeºte ºi mã mângâie
pe cap, zicând:

- El a scãpat de rãzboi, i-a mers
vicleºugul cu albinele. De câte ori mã
întâlnesc cu el nu se prea bucurã. Parcã
l-ar mustra lipsa mâinii mele... Cã nu-i
povarã cea pe care o porþi în spate, ci
aceea ce-o porþi pe suflet.

Aºa s-a sfârºit seara în ospeþie la
Moº Andreuþã, care a rãmas ca ºtejarul
cel trãsnit în furtunã, drept ºi viguros.

În data de 14 mai 2022, în anul 2017, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop IOACHIM al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, s-a pus temelia
Bisericii cu hramul Sfinþii 40 de Mucenici din
Sevastia ºi Sfinþii Martiri Brâncoveni.

Lucrãrile de ridicare a bisericii de lemn au
fot începute în toamna anului 2017 ºi au fost
realizate exclusiv cu fonduri financiare ºi cu
materiale obþinute din donaþii, cu sprijinul Asociaþiei
Absolvenþilor ªcolii de Pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare Târgu Ocna – ALUMNI, cu
contribuþia susþinutã a tuturor angajaþilor din cadrul
ºcolii,  prin donarea catapetesmei bisericii de cãtre
Arhimandrit EPIFANIE Bulancea –
duhovnicul Mãnãstirii Mãgura Ocnei,

Sfinþirea bisericii închinatã Martirilor
ºi Mãrturisitorilor din închisorile comuniste

la ªcoala Naþionalã de Pregãtire a Agenþilor
de Penitenciare - Târgu Ocna
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prin implicarea financiarã
determinantã a familiei 

Loredana ºi Arsenie-Marius Szeker ºi a
altor binevoitori care s-au alãturat acestui
îndrãzneþ proiect.

Anterior evenimentului, în data de
13 mai, la sediul ªcolii a fost adusã,
spre închinare, Racla cu pãrticele din
moaºtele Sfinþilor Martiri Brâncoveni,
precum ºi din cele ale Sfinþilor 40 de
Mucenici din Sevastia.

O conotaþie deosebitã ºi deloc
întâmplãtoare a acestui eveniment este
reprezentatã de faptul cã însãºi
Biserica noastrã are hramurile „Sfinþilor
40 Mucenici din Sevastia” ºi al
”Sfinþilor Martiri Brâncoveni:
Constantin - Vodã cu cei patru fii ai sãi
Constantin, Radu, ªtefan, Matei ºi
Ianache sfetnicul”.

Ziua de 14 mai a început cu oficierea
Sfintei Liturghii de cãtre Înaltpreasfinþitul
Teodosie al Tomisului, pe un podium special
amenajat la Teatrul de varã „Col. Ioan
Grefu” din incinta ºcolii.

D u p ã
o f i c i e r e a
Liturghiei,
d i r ec to ru l
ºcolii, co-
misar ºef de
poliþie pe-
n i tenc ia rã
V a s i l e
SCUTARU,
ºi directorul
general ad-
junct al Ad-
ministraþiei
Naþionale de

Penitenciare, comisar ºef de poliþie
penitenciarã Ioana MORAR, în
prezenþa elevilor ºi a invitaþilor, au
dezvelit, în cadrul unui ceremonial
militar ºi
religios, Mo-
n u m e n t u l
d e d i c a t
S f â n t u l u i
V o i e v o d
Constantin
Brâncoveanu,
ocrotitorul
spiritual al
ºcolii noas-
tre, apoi au
i n a u g u r a t
Muzeul Pe-
nitenciarelor amenajat în incinta ins-
tituþiei.

Evenimentele au continuat cu
Slujba de sfinþire a Bisericii „Martirilor
ºi mãrturisitorilor din temniþele
comuniste”, slujbã oficiatã de
cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte

I o a c h i m ,
Arhiepiscop
al Roma-
nului ºi Ba-
cãului ,  cu
participarea 
Înaltpreas-
f i n þ i t u l u i
P ã r i n t e
Arhiepiscop
Teodosie al
Tomisului,
ºi a Preas-
f i n þ i t u l u i
E p i s c o p

Andrei al Harghitei ºi Covas-
nei.

La sfârºitul ceremonialului
religios, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscop al Romanului
ºi Bacãului, a înmânat distincþia
eparhialã „Crucea Þãrii de Jos”
preotului capelan Florin SMARANDI,
 ºi a acordat „Diplomã de excelenþã”
pentru ªcoala Naþionalã de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare Târgu Ocna,
la împlinirea a 25 de ani de la înfiinþare.

 La acest eveniment au participat
oficiali din partea Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, oficialitãþi
ºi preoþi capelani din Republica
Moldova, directori ºi preoþi capelani din
unitãþile penitenciare din România,
oficialitãþi ºi membri ai comunitãþii

locale ºi salariaþi ai celor trei instituþii
penitenciare din zonã.

Credincioºii implicaþi în construirea
noului locaº de cult au primit daruri de
cinstire, Înalþii Prelaþi adresând cuvinte
de mulþumire tuturor celor implicaþi.

Agent principal de poliþie penitenciarã, 
Gabriela BOGDAN

Purtãtor de cuvânt
ªcoala Naþionalã de Pregãtire a

Agenþilor de Penitenciare Târgu Ocna
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Cu ajutorul lui Dumnezeu ºi
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, în perioada
2-7 iunie 2022, corul parohiei Buna
Vestire-Rãducanu a participat la cea
de a XVIII-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Muzicã Ortodoxã
„Dostoino est” (Cuvine-se cu
adevãrat), ce s-a desfãºurat în oraºul-
staþiune Pomorie, din Bulgaria. La
fiecare ediþie, festivalul reuneºte

Mãrturie româneascã la un festival internaþional
de muzicã religioasã ortodoxã

coruri sau ansambluri corale din mai
multe þãri, în special din partea de
rãsãrit a Europei ºi nu numai: Ucraina,
Polonia, Cehia, Rusia, Serbia, Lituania,
Belarus, Germania, Olanda, Georgia,
Grecia, Macedonia, Moldova,
România ºi, bineînþeles, Bulgaria, þara
gazdã. Datoritã situaþiei actuale geo-
politice, anul acesta au participat
grupuri din doar cinci þãri: Bulgaria,
Serbia, Macedonia, Moldova ºi
România. De asemenea, în fiecare

ediþie, este omagiat un compozitor
renumit de muzicã religioasã ortodoxã.
Anul acesta, festivalul a fost dedicat
cunoscutului ºi apreciatului compozitor
român Gavriil Muzicescu, fiecare grup
coral participant având obligaþia sã
prezinte în programul anunþat minim
o piesã a renumitului autor. Ca de
fiecare datã, festivalul a debutat
printr-o procesiune cu o icoanã
fãcãtoare de minuni a Maicii
Domnului: „Dostoino est”, cunoscutã
în Pomorie ºi împrejurimi, desfãºuratã
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Ioanichie de Slivensk ºi la care au
participat grupurile corale prezente,
preoþi, diaconi ºi credincioºi, în frunte
cu Înaltpreasfinþitul Ciprian, mitropolit
de Stara Zagora. De remarcat este ºi
faptul cã toþi membrii corului parohiei
Buna Vestire au îmbrãcat cu bucurie
tradiþionalele ii româneºti ºi au purtat
cu cinste în mâini steguleþe tricolore,
precum ºi drapelul þãrii ºi pe cel al
Arhiepiscopiei noastre, conferind o
notã aparte ºi de originalitate
momentului festiv al deschiderii
festivalului. Fiind la a treia
participare ( dupã cele din
2016 si 2017) , Corul „Buna
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Vestire” (singurul cor din
România prezent anul acesta)

a interpretat patru piese în limba slavã
(o condiþie a festivalului): Tatãl nostru
- de Stoyan Babekov (compozitor
bulgar încã în viaþã, omagiat, de
asemenea, la festival), Glasom moim
(Cu glasul meu), Tebe Poem (Pe Tine
Te lãudam) - compus de Dobri
Hristov, Dostoino est (Cuvine-se cu
adevãrat) - de Iordanka Panceva
Tudjarova, directorul muzical al
festivalului, ºi trei piese în limba
românã: Doamne, auzi glasul meu -
concert în stil psaltic pentru cor mixt
ºi solo tenor, bariton sau sopran,
armonizat de Nicolae Lungu, Concert
(Cine, Cine) de Gavriil Muzicescu -
primele doua pãrþi ºi Veniþi popoare -
de Dimitrie Bortneaschi. De
asemenea, la programul Open Stage,
corul „Buna Vestire” a prezentat patru
piese: Batuºica - prelucrare de E.
Mamot pe versuri populare, Hora
Mare - prelucrare de Gheorghe
Bazavan, Sârba în cãruþã - muzica în
stil popular de Gheorghe Danga ºi
Cerbul - colinda din Basarabia,
prelucrare de Valentin Budilevschi. ªi
de aceasta datã, participarea corului
„Buna Vestire” a fost apreciatã de
organizatorii, juriul ºi publicul prezent
pentru aportul adus prin cântare,
repertoriu ºi interpretare, fiind
rãsplãtitã cu aplauze ºi 4 diplome:
pentru sonoritatea frumoasã ºi
armonioasã în ansamblu, cântare cu
duh, din inimã ºi cu precizie a
cântãrilor interpretate, consecvenþa ºi
râvna în participare la festival,
originalitate, atitudine ºi þinutã
deosebite. Mulþumind lui Dumnezeu
pentru toate ºi îmbogãþit cu o nouã
experienþã de trãire muzicalã ºi
întâlnire în cântare cu alte ansambluri,
corul „Buna Vestire” a revenit acasã
cu nãdejdea cã Domnul va
binecuvânta cu ajutor de sus ºi va mai
face posibile momente de bucurie,
trãire ºi mãrturisire a credinþei prin
cântare, precum cel din Pomorie.
Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

Preot Ion Vasile PANÞIRU

Cuvânt despre rugãciune este
însãºi rugãciunea. A vorbi despre cea
mai înaltã expresie a rugãciunii,
rugãciunea în duh ºi în adevãr, e ca ºi
cum a-i cere unei gãini sã vorbeascã
despre ceea ce vede vulturul. Ca ºi
cum ai cere sã muþi cu linguriþa apa
dintr-un ocean într-o baltã. E imposibil
pentru cel care nu se roagã. Dar
pentru cã Dumnezeu ne-a dãruit
învãþãturã despre aceasta, Sfinþi
Pãrinþi care sã fi practicat aceste
lucruri ,  Î i  mulþumim cã avem o
experienþã a Bisericii din care putem
vorbi.

Ca sã înþelegem douã-trei lucruri
despre ce înseamnã rugãciunea în
duh ºi în adevãr, trebuie sã zãbovim
un pic alãturi de Mântuitorul la
fântâna lui Iacob, acolo unde Hristos,
în arºiþa zilei, se opreºte ºi aºteaptã
pe femeia samarineancã ca sã-i
vorbeascã despre adevãrata
închinare, cea în duh ºi în adevãr.
Plecând de la un lucru simplu pe care
femeia îl putea înþelege foarte bine
atunci, mai ales în antichitate, dar ºi
noi, astãzi, de la apa din fântânã,
Mântuitorul Iisus Hristos Îºi explicã
învãþãtura despre rugãciune, legând-o
de Apa cea vie. Rugãciunea în duh ºi
în adevãr se poate doar atunci când
guºti din Apa cea vie.

Ce însemna apa atunci,  în
perioada anticã? O minune! Marile
civilizaþii ale Orientului ºi ale lumii s-au
clãdit datoritã acestui element.
Datoritã Nilului, s-a format Egiptul.
Datoritã Tigrului ºi Eufratului, s-a
format Mesopotamia, dator i tã
Gangelui, India, datoritã fluviului
Galben, China, ºi aºa mai departe.
Ei, bine, toate aceste popoare ºi
civilizaþii care au modelat istoria lumii,
toate s-au construit pentru cã la baza
lor a stat apa. Femeia ºtia lucrul
acesta, importanþa apei. Fântâna lui
Iacob era sursa de viaþã a întregii
cetãþi, de unde toþi veneau ºi se
adãpau. Unde este apã, este viaþã.
Apa menþine viaþa. Mijloceºte viaþa.
Susþine viaþa. Dã viaþã. Pornind de la
aceste lucruri simple pe care toþi le
putem înþelege, Hristos trece mai

departe ºi face asemãnarea între
Duhul lui Dumnezeu ºi aceastã apã,
numind Duhul lui Dumnezeu Apa cea
vie. Pentru cã, aºa cum apa biologicã
dã viaþa ºi întreþine viaþa în plan
biologic, acelaºi lucru se întâmplã ºi
în plan duhovnicesc.

Apa cea vie, adicã Duhul Sfânt
este Singurul cu ajutorul Cãruia putem
clãdi ceva, fiinþa noastrã nouã. Sã
reclãdim fiinþa noastrã cãzutã, sã dãm
viaþã gândurilor, omului nou din noi
dupã chipul lui Hristos. Toate acestea
se pot face doar dacã vom gusta din
aceastã Apã vie.

Tatãl Îºi doreºte închinãtori în
duh ºi în adevãr. Tatãl, Persoanã din
Sfânta Treime, Îºi doreºte comuniune
cu celelalte Persoane din Sfânta
Treime. Iar duhul nu este altceva
decât Duhul Sfânt. Iar adevãrul nu este
altcineva decât Iisus Hristos, Cel care
pe Sine S-a numit Calea, Adevãrul ºi
Viaþa. Cu alte cuvinte, aceastã micã
expresie care conþine în ea chipul
Sfintei Treimi este expresia unei
comuniuni adevãrate, o comuniune a
iubirii între cele trei Persoane ale
Sfintei Treimi, comuniune la care ºi
noi suntem chemaþi. La care toþi
închinãtor i i  sunt chemaþi .  Cãci
aceasta este voia lui Dumnezeu ca
noi sã comunicãm cu El ºi atât de
mult sã comunicãm cu El pânã ce ne
unim cu El… cã asta Îi place lui
Dumnezeu, ca noi sã comunicãm cu
El. ªi atât de mult sã comunicãm cu
El încât sã ajungem sã ne unim cu El
în duh ºi adevãr. Nu e de ajuns sã ne
rugãm, ci mai trebuie sã ºtim ºi Cui
sã ne rugãm ºi cum sã ne rugãm.
Adevãrul tocmai asta face, ne
rãspunde Cui trebuie sã ne rugãm.
Iisus Hristos Îl descoperã pe Tatãl,
Duhul Îl descoperã pe Iisus Hristos.
Credinþa pe care Iisus Hristos ne-a
adus-o nouã ºi  pe care noi o
mãrturisim este adevãrul. Pe acesta
dacã ni-l însuºim, putem sã purcedem
mai departe spre o adevãratã
închinare.

Prof. Ionatan STANCIU
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(urmare din p. 1)

Am continuat lucrãrile de
igienizare, toaletare arbori, plantare flori
sezonul I ºi sezonul II ºi însãmânþare
spaþii verzi, reparare ºi înlocuire mobilier
urban, cosire spaþii verzi, începute în
aceastã primãvarã. Aceste lucrãri au
fost realizate cu salariaþii celor douã
companii specializate, Compania de
utilitãþi publice ºi UTIL CONSECA, ºi
cu beneficiarii ajutorului minim garantat.
Din impozitele ºi taxele locale prin
bugetul alocat cu aceastã destinaþie, în
anul 2022 am achiziþionat ºi au fost
montate 16 module pentru colectarea
deºeurilor pe categorii. Valoarea
contractului de achiziþie ºi montare este
de 78.825 lei. Au fost modernizate trei
platforme din incintele blocurilor F, G,
E. Sã ne obiºnuim sã selectãm la sursã,
în apartamentul fiecãruia ºi sã depunem
de acum deºeurile pe cele 5 fracþii:
sticlã, carton ºi hârtie, plastic, folii,
pet-uri, menajer, biodegradabil. Toate
aceste platforme sunt supravegheate
video, sunt iluminate ºi recomandãm
sã se respecte indicaþiile de depo-
zitare, pentru a nu fi puºi în situaþia sã
aplicãm sancþiuni disciplinare conform
legislaþiei în vigoare!

Operatorul de salubritate SC CUPT
SA, prin lucrãtorii sãi, a discutat cu
locuitorii ce utilizeazã aceste noi
platforme pentru a crea obiºnuinþa de a
depune deºeurile selectate.

Depunerea deºeurilor voluminoase
în zona acestor platforme în afara
desfãºurãrii campaniilor cu aceastã
destinaþie este interzisã. Depozitãrile
necontrolate sunt din ce în ce mai
puþine, colectarea deºeurilor din punctele
de depozitare ºi din cartiere realizându-se
dupã un program respectat cu stricteþe.
Curãþenia este vizibilã la tot pasul -  un
lucru normal ºi imperios necesar pentru
orice comunitate.

Din luna mai, oraºul a devenit un
mare ºantier, pentru cã au început
lucrãrile la cel mai amplu proiect de
investiþii din ultimii ani, „Valorificare

turisticã ºi modernizare infra-
structurã specificã în staþiunea
balneoclimaticã Târgu Ocna“
finanþat cu fonduri prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, Axa
7.1. Valoarea totalã a investiþiei este de
26.733.393 lei din care 21.468.011 lei,
valoare eligibilã plãtitã din fonduri prin
programul susmenþionat, iar 5.265.382
lei, valoare neeligibilã, 2.420.382 lei
contribuþie buget local ºi 2.845.000 lei
valoarea ajustãrii preþurilor la material
conform OG nr.15/2021.

Solicitarea de finanþare, proiectul
tehnic ºi celelalte demersuri pentru
realizarea acestei investiþii s-au realizat
cu multã muncã de echipã din primãrie,
consultant, proiectant, constructor,
finanþatori naþionali ºi europeni, avizatori,
diriginte de ºantier, furnizori de utilitãþi
publice. Pentru a fi eligibil ºi a primi
finanþare, au trebuit respectate criteriile
obligatorii stabilite în Ghidul European,
ºi anume:

- Construcþia de piste de biciclete;
- Modernizarea ºi extinderea

trotuarelor;
- amenajarea spaþiilor verzi ºi

construcþia de zone de recreere ºi
agrement;

- Modernizarea ºi extinderea
iluminatului public stradal prin instalarea
de lãmpi LED.

- Strãzile nominalizate în investiþie
asigurã fluidizarea traficului între drumul
naþional, drumurile judeþene, gãrile CFR,
autogarã, punctele ºi obiectivele de
interes turistic cultural ºi istoric.

Proiectul tehnic respectã norma-
tivele de proiectare în vigoare, a fost
verificat, vizat ºi însuºit de cãtre
organismele finanþatoare ale UE prin
ADR Nord-Est ºi respectã toate
normativele în vigoare, ºi anume:

- Potrivit reglementãrilor, accesul
auto (poarta mare) la proprietãþi are o
lãþime de 3 m.

- Accesul pietonal (poarta micã)
se realizeazã de la nivelul trotuarului/
pistei de biciclete, fãrã a se coborî cota
de nivel. Proprietarii, la ieºirea de pe

proprietãþi ca pietoni, vor utiliza trotuarul
ºi strada poate fi traversatã doar pe
trecerile de pietoni marcate
corespunzãtor, edificate în proiect.
Siguranþa cetãþeanului în raport cu
traficul auto este prioritarã.

- Suprafeþele rezultate între bordura
interioarã a trotuarului ºi limita de
proprietate vor fi amenajate ca spaþii
verzi. În zona accesului la poarta micã,în
diferenþa dintre limita de proprietate ºi
bordura micã a trotuarului vor fi montate
pavele pietonale în acelaºi ton, cu
finanþare asiguratã de cãtre primãrie în
afara proiectului, pentru a avea un
aspect unitar.

- În termen de 5 ani de la data
recepþiei obiectivului de investiþii, NU se
vor putea aduce modificãri.

În numerele noastre anterioare v-am
prezentat strãzile pe care se vor efectua
lucrãri ºi lungimea acestora, iar acum
suntem în mãsurã sã vã prezentãm ºi
celelalte „dimensiuni” ale lucrãrilor ºi
strãzile pe care se lucreazã la aceastã
datã. Astfel, Str. Maior Roºiþã - lãþime
stradã 6 m; lãþime trotuar 1,5 - 1,8 m;
lãþime pistã de biciclete 2 m; Str.
Nicolae Arbanaº - lãþime trotuar 1,5
m;lãþime pistã de biciclete 2,6 m; Str.
Poet Ion Grãmadã - lãþime stradã 6
m; lãþime trotuar 1,5 m; Str. Eremia
Grigorescu - lãþime stradã 6 m; lãþime
trotuar 1,5 m; lãþime pistã de biciclete 2
m; 16 locuri de parcare. Str. Alexandru
cel Bun - lãþime stradã 6 m; lãþime
trotuar 1,5 m; lãþime pistã de biciclete 2
m; 17 locuri de parcare amenajate. Str.
Locotenent Sion - lãþime stradã 5,5
m; lãþime trotuar 1 - 1,5 m; lãþime pistã
de biciclete 2 m; Str. Oituz - lãþime
stradã 6 m; lãþime trotuar 0,75 - 1,5 m;
lãþime pistã de biciclete 2 m; Str.Tiseºti
- lãþime stradã 5,5 - 6 m; lãþime trotuar
1,5 m; lãþime pistã de biciclete 2 m; Str.
Tudor Vladimirescu - lãþime stradã 6
m; lãþime trotuar 1,5 - 2 m; lãþime pistã
de biciclete 1,5 - 2 m; Str. Rãducanu -
lãþime stradã 6 m; lãþime trotuar 1,5 -
1,8 m; lãþime pistã de biciclete
2 m. Vechile trotuare au fost
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dezmembrate, sunt efectuate trasãrile
topografice, se monteazã bordurile
trotuarelor ºi ale pistelor de biciclete,
se vor monta pavelele ºi, dupã
asigurarea traficului pietonal ºi al

bicicletelor, vor urma lucrãrile de
frezare asfalt vechi ºi pregãtire
aºternere covor asfaltic nou. Celelalte
strãzi nominalizate în proiect urmeazã
a intra în ºantier în perioada urmãtoare.

Constructorii sunt mobilizaþi pe
amplasament cu un numãr mare de
muncitori ºi sunt hotãrâþi sã realizeze
lucrãrile în termenul stabilit prin
contract. Cerem scuze cetãþenilor ºi,
implicit, turiºtilor care vor vizita oraºul
în aceastã varã, pentru disconfortul
creat de prezenþa utilajelor necesare
efectuãrii lucrãrilor, a prafului ºi a
zgomotului.  Vã rugãm sã înþelegeþi
cã totul este pentru o cauzã bunã,
investim zeci de milioane de lei din
fonduri europene ºi de la bugetul local,
pentru a transforma oraºul nostru
armonios ºi exemplar din toate
punctele de vedere. Realizarea tuturor
lucrãrilor prevãzute în proiectul
acestei investiþii va însemna un plus
de valoare în dezvoltarea oraºului
nostru ca staþiune turisticã de interes
naþional!

La începutul lunii iunie, s-au
demarat lucrãrile de reabilitare a
infrastructurii rutiere în Cartierul Tiseºti,

realizate printr-un parteneriat încheiat
între Consiliul Judeþean Bacãu ºi
Primãria oraºului Târgu Ocna, cuprinse
în obiectivul de: „Aºternere covor
bituminos, executare ºanþuri ºi

acostamente pe sectorul de drum
judeþean DJ 116, de la km 16+049
la km 17+849” în lungime totalã de
1,8 km. Valoarea investiþiei este de
aprox. 1,7 milioane lei, finanþare
asiguratã în proporþie de 95 % de cãtre
CJ, prin contractul de asociere cu oraºul
Târgu Ocna. Antreprenorul, SC

Conextrust Bacãu, executã lucrãrile sub
coordonarea Serviciului Public Judeþean
de Drumuri Bacãu ºi a celorlalþi factori
implicaþi. Porþiunea de drum ce se
reabiliteazã face parte din DJ 116 care
asigurã legãtura cu DN 11 Bacãu-
Braºov, fiind o cale de acces frecvent
tranzitatã.

Suntem în faza de încheiere a
procedurilor privind achiziþia de
echipamente pentru dotarea obiectivului
de investiþii „Dezvoltarea, moder-
nizarea ºi dotarea infrastructurii
operaþionale din cadrul ªcolii nr. 1,
oraº Târgu Ocna, judeþul Bacãu”,
echipamente a cãror valoare este de
1.312.682 lei fãrã TVA, sumã inclusã în
valoarea contractului de finanþare pentru
întregul obiectiv. Montarea echipa-
mentelor ºi testarea/verificarea acestora
va fi realizatã de cãtre constructorul
obiectivului susmenþionat care
efectueazã în prezent celelalte lucrãri
de finisaje interioare, instalaþii electrice,
încãlzire, apã ºi canalizare etc.

Pentru proiectul: „Modernizare,
dotare ºi reabilitare ªcoala Gim-
nazialã nr. 2, oraº Târgu Ocna,  jud.
Bacãu”, finanþat prin POR 2014 –
2020,  în valoare de 15.155,35 lei, a fost
semnat contractul de finanþare iar în
prezent se lucreazã la întocmirea
documentaþiei pentru licitaþie
servicii de proiectare ºi lucrãri

Strada Alexandru cel Bun

Cartierul Tiseºti
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de execuþie. Vom reveni cu
informaþii în numerele noastre

viitoare.
A fost de asemenea semnat

contractul de finanþare pentru solicitarea
depusã 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,  intitulatã „Dotarea
unitãþilor de învãþãmânt din oraºul
Târgu Ocna cu echipamente de
protecþie medicalã“. Urmeazã
procedurile de achiziþie a echipa-
mentelor de protecþie sanitarã prevãzute
în proiect ºi respectiv montarea acestora
în unitãþile de învãþãmânt.

Casele construite în zona fostului
spital orãºenesc, pe str. Tiseºti, în cadrul
proiectului „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi“ - proiect desfãºurat  în
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu,
sunt finalizate, a fost montat mobilierul
ºi toate celelalte dotãri, a fost efectuatã
selecþia ºi angajarea personalului ce va
deservi beneficiarii, iar în perioada
urmãtoare, pe mãsurã ce se va
dezafecta CRRPH Comãneºti, vor veni
ºi persoanele dezinstituþionalizate ce vor
locui în aceste spaþii.

Au fost depuse oferte, care sunt
în procedurã de evaluare, pentru
„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”,  în
valoare de proiectare - 108.000,00 lei
fãrã TVA si execuþie lucrãri -
3.257.973,26 lei, fãrã TVA.
Finanþarea pentru acest obiectiv este
asiguratã de Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei
prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, etapa II. Vom reveni cu
informaþii dupã definitivarea
procedurilor de evaluare a ofertelor
depuse ºi desemnarea ofertantului
câºtigãtor.

Oraºul-staþiune turisticã de interes
naþional Târgu Ocna, în baza Licenþei

de dare în administrare pentru
exploatare nr. 20077 din
15.05.2017, în perimetrul Târgu Ocna
– Mãgura, Judeþul Bacãu pentru resursa
„Ape minerale terapeutice“, a primit
de la Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale AUTORIZARE pentru
începerea activitãþilor miniere de
exploatare. Autorizarea este valabilã
pânã la data de 05.10.2041. Utilizarea
apelor minerale de la cele 7 izvoare
pentru curã externã ºi curã internã,
conform indicaþiilor terapeutice stabilite
de Institutul Naþional de Balneologie, se
poate face cu siguranþa oferitã de actele
de reglementare în vigoare.  Am
efectuat igienizarea zonei ºi o vom face
permanent. Vom continua activitãþile de
monitorizare a celor 7 izvoare din Parcul
Mãgura, aºa cum sunt prevãzute în
Programul care a stat la baza obþinerii
AUTORIZÃRII.

Având în vedere Ordinul Prefectului
Judeþului Bacãu privind aprobarea

distribuirii pachetelor cu produse
alimentare cãtre persoanele
defavorizate, Primãria oraºului Târgu
Ocna, prin Direcþia de Asistenþã
Socialã, a procedat la distribuirea
produselor comunitare – alimente prin
programul European POAD 2022.
Persoanele eligibile au fost: familiile ºi
persoanele singure cãrora le este stabilit

dreptul la ajutor social în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
familiile beneficiare de alocaþie pentru
susþinerea familiei acordate în baza Legii
nr. 277/2010; persoanele cu handicap
grav sau accentuat.

În vederea îmbunãtãþirii condiþiilor
de viaþã, primãria, þinând cont de
cerinþele cetãþenilor, a depus Cererea
de finanþare în cadrul Programului
naþional de investiþii „Anghel Saligny“
pentru investiþia: „Dezvoltare sistem
distribuþie gaze naturale în oraºul
Târgu Ocna, judeþul Bacãu”.
Investiþia constã în extindere reþea de
gaze pe o lungime de 20,5 km, pe 38 de
strãzi în oraº ºi în toate cartierele,
precum ºi realizarea de branºamente la
un numãr de 790 proprietãþi, 5 unitãþi
comerciale, 4 biserici ºi lãcaºe de cult.
Valoarea investiþiei calculatã la data
depunerii, conform standardelor de cost:
23.504.323 lei din care: buget de stat
22.667.991 lei, buget local 836.332 lei.

În numerele viitoare vom reveni cu
precizarea strãzilor incluse în proiect.

La începutul lunii mai, a fost depus
pe platforma digitalã a Ministerului
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei proiectul: „Dezvoltarea
sistemului de management
local prin implementarea
unor infrastructuri inte-
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ligente la nivelul oraºului
Târgu Ocna, judeþul Ba-

cãu“, finanþat prin COMPONENTA 10
- Fondul Local din cadrul Planului
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNNR). Principalele capacitãþi fizice
ale proiectului sunt: Platforma de
guvernare inteligentã a comunitãþii, cu
aplicaþie IOS ºi Android gratuitã pentru
cetãþeni; Stâlpi inteligenþi dotaþi cu
senzori ºi WiFi – 33 bucãþi; Router WiFi
– 33 bucãþi ; Bancã inteligentã – 16
bucãþi; Staþii încãrcare a autovehiculelor
electrice ºi hybrid – 6 bucãþi. Locaþia
investiþiei este în Piaþeta Regina Maria,
iar locaþiile staþiilor electrice: zone publice
în apropierea punctelor de transformare
electrice ºi posibilitatea creãrii locurilor
de parcare în oraº. Valoarea totalã de
investiþie: 3.322.971 lei (fãrã TVA) din
care: valoare eligibilã 3.199.755 lei (fãrã
TVA) - 96,3% si valoarea neeligibilã
123.216 lei (fãrã TVA) - 3,7 % .

Pe lângã toate aceste proiecte de
investiþii, pe lângã toate activitãþile
edilitar-gospodãreºti de întreþinere ºi de
înfrumuseþare a oraºului, ne-am implicat
ºi în organizarea ºi desfãºurarea unor

activitãþi cultural-educative ºi sportive,
atât de necesare dupã o perioadã în care
astfel de acþiuni nu s-au putut desfãºura.

Am marcat cum se cuvine  Ziua
Europei,  cel mai potrivit moment pentru
a ne reaminti idealurile inovatoare ºi
generoase care, dupã încheierea celui
de Al Doilea Rãzboi Mondial, au
modelat treptat ºi ireversibil Europa,
transformând-o, pe parcursul anilor, ºi
mai ales dupã procesele democratice
care au urmat cãderii Cortinei de Fier,
în cel mai inovativ proiect de unitate a
continentului, creat pentru a aduce o
pace durabilã, securitate ºi prosperitate
pentru toþi europenii! Ziua Europei este
un prilej de sãrbãtoare, dar, totodatã, un
moment de reflecþie la destinul ºi
parcursul fiecãreia dintre þãrile care fac
parte din Uniunea Europeanã.
Apartenenþa la marea familie europeanã
constituie premisa asigurãrii bunãstãrii
ºi securitãþii românilor, împletirea
patriotismului cu valorile care au
consacrat þara noastrã în rândul þãrilor
UE.

Primarul oraºului, Domnul Cristian
Aurelian Ciubotaru, împreunã cu

funcþionari din aparatul de specialitate,
au participat la „Marºul absolvenþilor“
organizat de unitãþile de învãþãmânt
pentru absolvenþii de liceu, felicitând
atât elevii cât ºi cadrele didactice
pentru rezultatele obþinute pe
parcursul anilor de studii. Absolvenþii
vor avea de susþinut examenul de
bacalaureat, dupã care vor intra într-o
nouã perioadã de pregãtire ºcolarã, cu
speranþa cã etapele ce vor  urma le
vor aduce satisfacþia împlinirii unor
vise. Tuturor, mult succes în ceea ce
ºi-au propus.

 Am sãrbãtorit, pe data de 1 iunie,
copiii, viitorul acestei naþiuni, prin
organizarea în Parcul Mãgura a unor
întreceri sportive, programe artistice,
ateliere de picturã ºi creaþie, desene
pe asfalt, alte jocuri specifice vârstei.
A fost o bucurie generalã, copiii fiind
pregãtiþi ºi însoþiþi de cadre didactice
de la unitãþile de învãþãmânt din oraº,
pãrinþi, bunici, prieteni, care au fãcut
din aceastã zi un prilej de relaxare.

A intrat deja în tradiþia
noastrã, a administraþiei
publice locale, ca, de Înãlþare,
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sã îi omagiem pe toþi cei care
s-au jertfit pe câmpul de luptã.

Sã le aducem un omagiu celor care ºi-au
dat viaþa pentru ca noi, cei de astãzi, sã
avem o þarã independentã, care sã ofere
garanþia unei securitãþi personale ºi
naþionale. Activitãþile incluse în
programul evenimentului au început la
Monumentul Mãgura Ocnei, de la cota
520, punct cheie în susþinerea defensivei
trupelor române din timpul Primului
Rãzboi Mondial, cu o slujbã de
binecuvântare oficiatã de Înaltpreas-
finþitul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, pãrintele
Protopop Ioan Bârgãoanu ºi preoþii din
sobor, dupã care au urmat Te-deum-uri
ºi depuneri de coroane de flori la
Monumentul Eroilor Independenþei din
faþa Bisericii Rãducanu, la Cimitirul cu
tunuri de la Biserica ,,Sfântul Nicolae”,
la Monumentul Eroilor din cartierul
Poieni ºi la Monumentele de pe muntele
Cireºoaia de la Schitul Cuviosul Eftimie
cel Mare. Mulþumim tuturor re-
prezentanþilor instituþiilor din Târgu Ocna
prezente la acest moment încãrcat de
emoþie.

În piaþeta din faþa primãriei, la
sfârºit de luna mai, atât locuitorii cât
ºi turiºtii din oraºul nostru au participat
la un deosebit eveniment artistic
susþinut de Corala Buna Vestire –
Târgu Ocna, Ansamblul Divertis din
Chiºinãu ºi Corala Armonia  din
 Constanþa. Concertul extraordinar de
folclor ºi interpretare coral-
instrumentalã s-a bucurat de prezenþa
unui numeros public venit sã guste din
frumuseþea acestui gen muzical.
Aplauzele au venit la scena deschisã!

La Centrul Cultural „Ion Talianu“,
recent intrat în circuitul cultural al
oraºului dupã reabilitarea ºi
modernizarea acestuia cu fonduri
guvernamentale prin Compania
Naþionalã de Investiþii, au avut loc
spectacole de teatru cu trupe de
renume din þarã, expoziþie de picturã,
precum ºi Festivalul Naþional de
Muzicã popularã ºi uºoarã „Cânt ºi
joc de la moºii noºtri“ - ediþia a
VIII-a. Festivalul a fost creat cu
scopul de a celebra bogãþia ºi
frumuseþea tradiþiilor adânc înrã-

dãcinate în cultura noastrã prin
promovarea dansurilor, cântecelor
(populare ºi uºoare româneºti),
obiceiurilor ºi portului din toatã þara,
propunând, încã de la început, sã
creascã interesul asupra diversitãþii
culturale, dar ºi asupra prezervãrii
formelor de artã tradiþionalã care
conferã unei culturi identitatea sa. Ca
ºi celelalte ediþii, festivalul a fost
organizat de Asociaþia Cantores
Animae în colaborare cu Primãria
oraºului staþiune Târgu Ocna ºi cu
implicarea personalului de la Centrul
Cultural  „Ion Talianu“. La ediþia din
acest an au participat aproximativ 100
de copii-concurenþi, puºi în valoare de
prezentatorul evenimentului, Robert
George. Au fost mai multe categorii
de vârstã la care s-au prezentat
concurenþii, câºtigãtori fiind toþi
participanþii. Trofeul festivalului la
muzicã uºoarã a rãmas la Târgu Ocna,
fiind câºtigat de tânãra solistã
Bejenaru Jessica, coordonator -
profesor Mihai Teleagã. La  muzica
popularã, trofeul a mers la Grigoruþa
Elvis Petriºor, din judeþul Vaslui, iar
Ansamblul folcloric „Zestrea”, din
Bacãu, coordonat de profesor Petricã
Drãgan, a câºtigat trofeul pentru
dansuri populare. Preºedintele juriului
a fost îndrãgita actriþã Adriana
Trandafir, iar preºedintele festivalului,
Doamna Lucica Muºat. Felicitãri
câºtigãtorilor, felicitãri organizatorilor!

Nu lãsãm nici un moment sau
eveniment sã treacã fãrã a-i da
importanþa cuvenitã ºi continuãm sã
facem ceea ce ºtim cã trebuie pentru
cetãþenii oraºului nostru. Vã aºteptãm
cu sugestii ºi încercãm, în mãsura
posibilitãþilor, sã rezolvãm cât mai multe
dintre ele în termenul cel mai scurt.
Domnul Cristian Aurelian Ciubotaru -
primarul oraºului, împreunã cu toþi cei
care au atribuþii ºi competenþe în
conducerea ºi coordonarea activitãþilor
la nivelul oraºului, consilierii locali, vã
asigurã cã sunt permanent în slujba
comunitãþii. Vrem ca oraºul sã devinã
cât mai atractiv, sã fie cãutat ºi vizitat
de un numãr cât mai mare de turiºti, sã
ofere cetãþenilor ºi turiºtilor condiþii
demne de o staþiune turisticã europeanã!

Dumnezeul
vieþii mele
Dumnezeul vieþii mele
Dã-mi putere, nu mi-o cere
ªtiu... fiind ºi eu fiinþã
M-ai fãcut sã am voinþã.

Totuºi, Doamne-n lumea asta
Ne-ngrijim de una, alta
Drepturi, gusturi, libertate,
Peste tot normalitate.

Nu mai este spic curat,
Prin neghina de pãcat
Dacã nu e conºtiinþã
Degeaba mai e credinþã.

Judecatã cin’ mai face?
Peste tot se vrea doar pace
Fãr’ sã ºtie cum anume
Se aduce pacea-n lume

Nu mai eºti acum pe drumuri
Sã aduni mulþimi duiumuri
Sã vorbeºti de farisei
Sãraci, vãduve, Zahei.

Sau poate eºti, Doamne, pe strãzi
Printre vii, printre ogrãzi,
Singur, trist ºi necãjit
Aºteptând un gând smerit...

Dar astãzi cine Te vede?
Cãci lumina Þi se pierde
Prin lumini de semafor
Reclame de coafor.

Cine, Doamne, sã mai ºtie
Ce e rãu ºi ce e bine?
Nici clopote când mai bat,
Nu scot omul din pãcat.

Doamne, prin aceastã lume
O fiinþã cu un nume
Cautã sã Te gãseascã
ªi sã nu pãcãtuiascã.

Ajut-o Tu ºi n-o lãsa
Nu pierde-o fiinþ-a Ta.
Aratã-i, Doamne-a Ta vrere
Dã-i putere... nu i-o cere...

Dimitria ILIE
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Un tânãr, crescut în duhul
credinþei ºi deprins din fragedã
copilãrie cu rugãciunea, la vremea
cuvenitã a fost chemat la armatã. Viaþa
de cazarmã era cu totul deosebitã ºi
cu totul strãinã de felul lui de trãire
duhovniceascã. Diavolul, care de mult
se lupta sã-l îndepãrteze de la calea
lui cea dreaptã, i-a deºteptat în minte
gând ispititor, zicând:

– Aici ai isprãvit-o cu viaþa ta
religioasã; aici nu mai este locul sã te
rogi lui Dumnezeu, seara ºi dimineaþa.

– La o parte, diavole! A rãspuns
hotãrât tânãrul în inima sa. De mic
copil m-am rugat lui Dumnezeu, în
genunchi, lângã pãrinþii ºi fraþii mei,
seara ºi dimineaþa. Rugãciunea este
hrana zilnicã a sufletului meu ºi nu voi
îngãdui nimãnui sã mi-o ia.

A sosit ºi prima searã de
cazarmã. A sunat stingerea ºi toþi
soldaþii au trecut la culcare. El a
îngenuncheat lângã patul sãu ºi a
început sã se roage în tainã. Ceilalþi
soldaþi îºi bãteau joc de el: unii aruncau
cu perne asupra lui, alþii râdeau în
hohote. El ºi-a vãzut mai departe de
rugãciune, ºi-a fãcut semnul crucii ºi
s-a culcat liniºtit, ca ºi când nu s-ar fi
întâmplat nimic.

Aºa s-au petrecut lucrurile timp
de o sãptãmânã. Duminicã seara n-a
mai auzit nici un râset, nimeni n-a mai
aruncat cu perne în el; ºi-a fãcut
rugãciunea în cea mai mare liniºte.
Ceva mai mult, ºi alþi soldaþi erau în

genunchi lângã
paturile lor ºi se
rugau, urmându-i
pilda de credinþã
ºi stãruinþã în
rugãciune.

Fiecare din-
tre noi trebuie sã
ne rugãm cu cre-
dinþã ºi stãruinþã
pentru cã rugã-
ciunea este de foarte mare însem-
nãtate ºi de mare folos pentru viaþa
noastrã creºtineascã. N-ar trebui sã
lãsãm sã treacã nici o searã sau
dimineaþã fãrã rugãciune, fiindcã
rugãciunea este scara pe care se ridicã
mintea noastrã cãtre Dumnezeu, iar de
la Dumnezeu se coboarã pe ea darul
ºi ajutorul de care avem nevoie aºa
de mare în viaþa noastrã. Rugãciunea
este convorbirea noastrã lãuntricã cu
Dumnezeu prin care ne întãrim credinþa
ºi iubirea. Rugãciunea este puterea
tainicã ce umple tot cuprinsul vieþii
noastre dându-ne pricepere ºi tãrie
pentru trãirea vieþii pãmânteºti în
adevãratul ei înþeles.

Tare ºi neînfricat în lupta cu
diavolul ºi cu pãcatul este omul care
se roagã; dacã ne rugãm mai mult ºi
mai stãruitor, suntem mai aproape ºi
mai legaþi de Dumnezeu, Ajutãtorul
nostru în toate biruinþele. Rugãciunea
se împleteºte cu toate împrejurãrile
vieþii noastre, precum spune Fericitul
Augustin: „Rugãciunea este liman

pentru cei învãluiþi în vifor, ancorã
pentru cei asupriþi de valuri, toiag
pentru cei osteniþi, comoarã pentru cei
sãraci, adãpost pentru cei bogaþi,
ajutor contra bolilor pentru cei slabi ºi
apãrarea sãnãtãþii pentru cei tari”. Iar
savantul francez Alexis Carrel, mare
medic ºi chirurg, în broºura sa „La
Priere” (Rugãciunea), spune: „Omul
care se roagã Îl simte pe Dumnezeu
cum simte cãldura soarelui sau
parfumul florilor”.

Pentru aceea se cuvine, în
interesul nostru personal, sã ne rugãm
cu stãruinþã, precum ne îndeamnã
Mântuitorul Care S-a rugat atât de des
ºi de stãruitor ºi precum ne îndeamnã
Sfântul Apostol Pavel: „Rugaþi-vã
neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 17); „la
rugãciune daþi-vã toatã stãruinþa”
(Romani 12, 12); „Stãruiþi în
rugãciune” (Coloseni 4, 2).


