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Protosinghel Vasile NICA

Încet,  încet,
„doamna toamnã”
îºi face simþitã
prezenþa în vieþile
noastre! Zilele sunt mai scurte, soarele pare cã nu mai
are putere sã dogoreascã, Muntele Mãgura ºi-a schimbat
culoarea! Dar zilele cãlduroase din aceastã varã au ajutat
constructorii care efectueazã diferite lucrãri pe raza
oraºului sã munceascã mai mult, cu mai mult spor, iar
rezultatele nu întârzie sã aparã!

Aº vrea sã vãd cu ochii minþii lumina sfânt-a Învierii,
Sã simt prezenþa Ta divinã, cum simt rãcoarea-n faptul serii.
 
Precum toþi orbii, vreau, Iisuse, lucrarea sfântã sã Þi-o vãd,
Cu sufletul sã-Þi simt prezenþa, voinþa Ta sã o pre-vãd.

Lunile august ºi septembrie,
marcând sfârºitul ºi începutul anului
bisericesc, ne apar ca douã braþe ale
Maicii Domnului, Adormirea ºi Naºterea,
ce îmbrãþiºeazã la sânul ei întreg anul,
întreaga iconomie a mântuirii pe
care Fiul Fecioarei o împlineºte

Era o zi de varã ploioasã când
deodatã poarta de la intrare se trânti
puternic. O femeie amãrâtã urca pe prispã,
strigând la pãrintele ce locuia acolo în
gazdã de trei ani.

*Un cuvânt despre Ierarhul meu înþelept,
Ioachim al Romanului ºi Bacãului

În dialogul sãu cu fariseul Nicodim,
Domnul nostru Iisus Hristos a spus ºi
aceste memorabile cuvinte: „Atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a
dat pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut, ca
oricine crede în El sã nu piarã ci sã aibã
viaþã veºnicã” (Ioan 3, 16). În
continuare, am vrea sã arãtãm faptul cã
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prin Întruparea Sa. Tocmai datoritã acestei îmbrãþiºãri
materne, ea întrece pe toþi sfinþii în slavã. Dacã am

compara-o cu Sfântul Ilie, ea-i mai presus de cerul în care se
preumblã acela. Pânã a ne opri mai pe larg la superioritatea
Maicii Domnului faþã de marele profet Ilie, sã vedem cum îi
întrece în slavã pe corifeii poporului ales ºi ai Legii, Avraam,
Melchisedec ºi Moise. Ei bine, dacã aceºtia au auzit glasul
Cuvântului la maturitatea lor duhovniceascã, Maica Domnului
l-a auzit avându-L în sine din pruncie, ea însãºi fiind vas ales
sã locuiascã în Sfânta Sfintelor, pentru ca ceea ce era doar
închipuire în sicriul sfânt, sã se afle în ea în potenþã ºi, în mod
real, în pântecele sãu cel fecioresc la cei mai frumoºi ani ai
tinereþii. ªi nu doar sã poarte Numele Cuvântului înaintea
neamurilor, cum va fi rânduit Pavel de cãtre Iisus vorbindu-i
damaschinului Anania: „Acesta Îmi este vas ales, ca sã poarte
numele Meu înaintea neamurilor ºi a regilor ºi a fiilor lui Israel”
(Fapte 9, 15), sau ca Moise ºi cei dinaintea lui, ci mult mai
intim, sã-L poarte chiar în pântece, aºa cum a simþit acea
femeie care, cu glas înalt, a mãrturisit cu laude: „Fericit  este
pântecele care Te-a purtat…” (Luca 11, 27)

Sfântul proroc Ilie ºi predecesorul sãu Enoh mai mult decât
cei de mai sus au rãmas în conºtiinþa poporului ales ca fiind
rãpiþi la cer, sau mutaþi de pe pãmânt, lucru nemaiîntâlnit pânã
la ei. Dar ca ºi în exemplele de mai înainte, Maica Domnului a
fost „mutatã” în cerul cel tainic al Sfintei Sfintelor de la cea mai
fragedã vârstã, dupã tradiþie la doar trei ani. Aºa trebuie sã
privim intrarea în Bisericã a Maicii Domnului ca pe o mutare a
ei de la pãmânt la cer, cãci cer cu adevãrat este Sfânta Sfintelor.
Noi avem aceastã încredinþare cã Sfântul Altar în care se
sãvârºesc Tainele mântuirii este chip al Raiului sau cer în care
Se înalþã Hristos dupã moartea ºi învierea Sa, cum se înþelege
ºi din rânduiala Sfintei Liturghii când preotul, cãdind Sfintele
Taine dupã împãrtãºirea credincioºilor ºi zicând: „Înalþã-Te peste
ceruri, Dumnezeule, ºi peste tot pãmântul slava Ta”, dupã ce
aratã o clipã Sfântul Potir credincioºilor, îl urcã la Proscomidiar
ca în cer. De aceea Pãrintele Dumitru Stãniloae observã
magistral cã „cerul în care S-a înãlþat Hristos coincide cu centrul
intim al Bisericii” (Iisus Hristos sau restaurarea omului, Ed.
Basilica, 2013, p. 469).

Marele teolog isihast, Sfântul Grigorie Palama, vede
superioritatea urcãrii la „cer” a Maicii Domnului faþã de cea a lui
Enoh sau Ilie ºi pentru scopul final al acestei mutãri. Cãci
mutarea celor doi nu a adus mântuirea neamului omenesc, ci
doar l-a întãrit în credinþã ºi în nãdejdea aºteptãrii lui Mesia.
Urcarea în cerul Sfintei Sfintelor a Maicii Domnului a avut ca
finalitate însãºi întruparea Cuvântului, arãtarea slavei Marelui
Dumnezeu. „Dacã stã scris cã Enoh a fost strãmutat de
Dumnezeu de pe pãmânt, negreºit a fost strãmutat într-un loc
mai prejos decât cel care a fost hãrãzit acum Fecioarei, cãci
pe pãmânt nu era nimic mai sfânt decât cel din Sfânta Sfintelor.
Apoi ceea ce s-a întâmplat cu acela n-a folosit cu nimic
neamului omenesc, nici n-a desfiinþat pãcatul, nici n-a contribuit
cu ceva la dreptate, astfel încât la a treia generaþie dupã el a
avut loc potopul acela universal. Acum însã pentru Ea ºi prin
Ea (prin Maica Domnului n.n.) s-a arãtat înnoirea lumii ºi prin
Ea cerul ne-a deschis iarãºi porþile lui, nu trimiþându-ne o ploaie
nãprasnicã, cumplitã ºi pierzãtoare pentru toatã suflarea, ci
roua Duhului, îndulcirea comunã a sufletelor noastre, Lumina
mai presus de minte… care lumineazã pe tot omul ce vine în
lume” (Discurs despre intrarea în Sfânta Sfintelor…, în „Maica
Domnului în teologia secolului XX ºi în spiritualitatea isihastã a
secolului XIV…”, Ed. Deisis, Sibiu, 2008, p. 344) Aceeaºi
afirmaþie o putem face ºi despre Sfântul Ilie care, deºi „a fãcut
ceva mai mare decât acela (Enoh n.n.), lãsând ucenicului sãu
(Elisei) ca mare dar cojocul (4 Regi 2, 14) prin care acesta a
devenit fãcãtor al unor duble minuni”, totuºi, „cele ale Fecioarei
Mamã se disting cu mult mai mult prin superioritatea lor; fiindcã
Ea s-a fãcut o minune a minunilor pe pãmânt ºi un semn uriaº
ºi de comun folos mai mare decât toate cele din veac ºi a dat
Însuºi Fiului lui Dumnezeu din pântecul ei închinata piele de
diamant prin Care ni s-au fãcut toate…” (Ibidem, pp. 345-346).

Cinstind pe Sfântul Ilie, facem aºadar loc de preacinstire
pe tron mai înalt Maicii Domnului, dupã cum ºi „pielea de
diamant” care a înveºmântat în pântecele ei Cuvântul ce S-a
fãcut trup este cu mult mai scumpã decât mantaua sau cojocul
lui Ilie care a înflãcãrat dorul de minuni al ucenicului Elisei.

Cititorule, aduci tu cinstire Maicii Domnului, socotind-o
minune a minunilor lui Dumnezeu? Când intri cu evlavie în
bisericã ºi te închini în faþa icoanei Preacuratei, simþi vibraþia
inimii cã-þi descreþeºte fruntea, liniºtindu-te? Dacã pe Iisus
Cãruia-I te rogi Îl vezi în braþele Mamei Sale binecuvântându-te,
atunci cu adevãrat ºi-n inima ta Hristos Se va odihni.
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(urmare din p. 1)
Aº vrea sã vãd pe Domnul slavei, Cel ce în lume a venit
ªi-n fiecare dimineaþã, parfumul florilor sã-l simt;
 
Aº vrea sã vãd, cu ochii-n lacrimi, Iisuse, chipul Tãu frumos
ªi vreau sã simt cã-mi speli pãcatul din trupul meu întunecos;
 
Aº vrea sã vãd tot universul în conþinutul lui bogat
ªi tare-aº vrea sã-Þi simt prezenþa în tot ceea ce ai creat.
 
Aº vrea sã vãd în fiecare cum strãluceºte chipul Tãu
ªi-aº vrea sã simt în tot pãmântul cum se slãveºte Dumnezeu.
 
Aº vrea s-aud pruncul din leagãn vorbind în somnu-i cu Iisus,
Iar lângã prunc sã vãd ºi mama care pe lume l-a adus.
 
Aº vrea sã vãd cum creºte iarba prin munþi, pe dealuri, pe câmpii,
Apoi sã simt cum Creatorul este prezent în podgorii;
 
Aº vrea sã vãd cum apa curge de la izvor înspre ocean,
Apoi sã simt cum Providenþa ne apãrã de cel viclean.
 
Aº vrea sã vãd cum gospodarul cultivã grâu pentru prescurã
ªi cum din struguri stoarce vinul pentru Preasfânta Bãuturã.
 
Aº vrea sã vãd cum oameni harnici muncesc cu trudã pe ogor;
Sã simt cum Dumnezeu trimite cereºti puteri spre ajutor.
 
Aº vrea sã vãd cum îºi apleacã genunchiul omul rugãciunii
ªi-aº vrea sã simt cum el se roagã de sãrbãtori în Casa Pâinii;
 
Aº vrea sã vãd cum cade-n noapte o lacrimã de pocãinþã,
Apoi, sã simt cât de profundã este fântâna de credinþã.
 
Aº vrea sã vãd sihaºtri-n rugã, cum umplu de cântare cerul
ªi vreau sã simt cum ei coboarã din minte-n inimã misterul.
 
Aº vrea sã vãd bârna ascunsã în ochii mei întunecaþi
ªi sã învãþ cum sã scot paiul din ochii cei înlãcrimaþi;
 
Aº vrea sã vãd în ghiciturã Împãrãþia cea de sus
ªi-aº vrea sã simt nectarul vieþii, chemând mereu cãtre Iisus.
 
Aº vrea sã vãd tineri destoinici sorbind din cãrþi înþelepciune,
Apoi, venind, întreolaltã cu cei bãtrâni, la rugãciune.
 
Aº vrea sã vãd pãstori cucernici, pãzindu-ºi turma cu credinþã
ªi sã-ntâlnesc smeriþi cãlugãri uscaþi de post ºi de cãinþã.
 
Aº vrea sã merg sã vãd bãtrânii uitaþi în case de azil
ªi mult aº vrea sã ºtiu cã-n lume nu mai curg lacrimi de copil.
 
O, Doamne, ochii-mi lumineazã, sã vãd mereu cãrarea Ta,
S-aud simþind vorbele Tale: „Rãmâi întru iubirea Mea!”

Meditaþie:
Ochii lãuntrici nu se închid niciodatã
 

Întruparea Mântuitorului Hristos din iubire pentru noi este
manifestarea dorinþei lui Dumnezeu de a-i reda omului
vederea spiritualã pierdutã prin cãderea în pãcat. Pentru
Dumnezeu, omul, creat de la început ca împãrat peste
creaþie, devine un cerºetor la poarta transcendenþei,
îndepãrtându-se de Tatãl ceresc prin dorinþa de a fi autonom.
Însã, Tatãl ceresc proniazã cu mila Sa pe toþi orbii care
încearcã sã vadã cu disperare pe Dumnezeu cel nevãzut.

A vedea în ºi prin Dumnezeu este cheia care îi descuie
omului uºa spre casa Tatãlui. Duhul Sfânt este cheia prin
care poþi vedea în ºi prin Dumnezeu. A vedea
totul în Dumnezeu înseamnã a vedea lumea în temeliile ei,
adicã în Cel care-o susþine. Iar a vedea totul prin Dumnezeu
înseamnã a înþelege Revelaþia naturalã ca manifestare a
dorinþei lui Dumnezeu de a Se descoperi omului neîncetat.

A vrea sã vezi în ºi prin Dumnezeu înseamnã a vrea
sã simþi. Simþirea este una dintre facultãþile sufletului, pe
lângã raþiune ºi voinþã liberã. Fiind izvorâtã din chipul divin
din om, ea este destinatã în primul rând simþirii lui Dumnezeu
în viaþa noastrã.

Ne-simþirea umanitãþii, dobânditã atât de uºor prin
încãlcarea poruncii de limitare a libertãþii, face aproape imposibilã
vederea duhovniceascã. Pe cât de mare lucru este sã ai ochi
ºi sã nu vezi, pe atât de mare este sã nu ai ochi ºi sã vezi.

Nu de multã vreme a murit unul din cei mai mari
duhovnici-psihologi ai României, Pãrintele Teofil Pãrãian.

Era orb.
Dar aºa de bine percepea toate cele ce se petreceau în

jurul lui, încât te mirai de naturaleþea ºi normalitatea gesturilor
sale ºi de maniera lui delicatã de comportament. Slujea Sf.
Liturghie singur, pentru cã îºi calculase câþi paºi trebuiesc
fãcuþi în spaþiul liturgic ca sã nu se observe cã este orb.

Într-o zi a fost invitat de un fiu spiritual la vernisarea
unei pinacoteci. Prezenþa unui orb la o expoziþie de tablouri
devine o curiozitate. Participanþii au rãmas „tablou”, privind
cum pãrintele  stãtea în faþa exponatelor fãrã sã le vadã cu
ochii fizici. Era însã evident cã le simþea, le percepea cu
ochii  minþii. A fost întrebat de jurnaliºti cum de a acceptat
invitaþia aceasta insolitã ºi de ce a venit, dacã nu vede. Iar el
le-a rãspuns: „Nu am venit sã vãd tablourile, ci sã rãspund
la dragostea unui fiu duhovnicesc, care m-a invitat”.

Deci, Pãrintele a rãspuns cu dragoste, de dragul unui
prieten.

Poate ar fi dorit sã se îndulceascã ºi el de frumuseþea
acelor picturi, dar el a rãmas cu vederea cea întru ne-vedere.

Ochii lãuntrici nu se închid niciodatã.
Poate în inima sa se ruga, ca orbul din Evanghelie:

„Doamne, aº vrea sã vãd! Dar, fie voia Ta! Pentru mine, Iisuse,
Tu eºti lumina lumii, Calea, Adevãrul ºi Viaþa!”

Altfel spus: „Tu, Doamne, eºti ochii mei! Nu-Þi
întoarce privirea Ta de la mine ºi pãstreazã-mã
întru iubirea Ta!”
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 Iubiþilor,
Este o mare diferenþã între

orbirea trupeascã ºi cea sufleteascã.
Omul orb sufleteºte s-a

perfecþionat în a fi nesimþit în faþa
nevãzutului. Ori, ca sã vezi, mai întâi
trebuie sã simþi, adicã sã crezi.

„Fericiþi cei ce n-au vãzut ºi au
crezut“ - s-ar putea tâlcui în acest sens:
Fericiþi sunt toþi cei orbi, care au crezut,
care au simþit! Aceasta este orbirea
vindecatã de Hristos. Aceasta este
orbirea din naºtere, pe care toþi oamenii
o moºtenesc, dar cu ajutorul cãreia omul
poate simþi ºi apoi vedea pe Dumnezeu.
Hristos a folosit în multe rânduri, spre
binele nostru, ceea ce omul a fãcut rãu.

„Aº vrea sã vãd cu ochii minþii
lumina sfânt-a Învierii.” – Aº vrea sã
cred, aº vrea sã simt prezenþa Ta în
suflet „cum simt rãcoarea-n faptul
serii”. Aº vrea sã Te plimbi, Doamne,
prin rãcoarea serii, aºa cum fãceai
odinioarã în Rai, în primãvara
existenþei mele, când eu vedeam
lumina feþei Tale ºi nu orbeam.

„Aº vrea, Doamne, sã pre-vãd voinþa
Ta”, sã n-o mai simt prin viaþa mea cea
pãcãtoasã, ci prin vederea lucrului
mâinilor Tale în viaþa mea, sã pot anticipa
ºi accepta voinþa Ta cu mine.   

Îmi doresc, Doamne, sã vãd, „cu
ochii-n lacrimi”, chipul Tãu frumos.
Vederea înlãcrimatã este cea mai purã
ºi mai profundã vedere. Ochii scãldaþi
în lacrimi de pocãinþã izvorãsc cea mai
arzãtoare privire în focul Duhului Sfânt.
Este privirea orbului înlãcrimat, adicã a
omului conºtient de pãcatele sale. ªi
orbii pot lãcrima. Iar lacrimile orbilor
produc vederea cea înþelegãtoare ºi
dãtãtoare de pace. Cel care-L vede pe
Dumnezeu în toate nu mai este cuprins
de fricã, pentru cã are frica de
Dumnezeu, care este „mama
înþelepciunii”. Când îþi pierzi frica de
Dumnezeu ºi Îl pierzi din vedere, atunci
apare frica de lume.  

Mântuitorul Hristos reface templul
Sãu întruchipat ºi în acest orb, aºa cum
a refãcut templele Duhului Sfânt, adicã
sufletele tuturor oamenilor, în care praful

libertãþii pãcatelor se aºternuse cu anii.
Iisus îndepãrteazã solzii de pe ochii
omenirii orbite, ºterge praful aºternut în
urma invidiei ºi a rãzboaielor egoiste ale
omenirii înglodate în atâta urã.  

Cât de mult doreºte Dumnezeu sã
fie chemat de strigãtele puternice ale
celor care cred ºi vãd cu ochii gândului!
Ochii gândului sunt ochii care strãbat
ceea ce ochiul trupesc nu poate
pãtrunde. Sunt ochii achimiþi, adicã cei
veºnic deschiºi, care nu dorm, care nu
se-nchid, veºnic rugãtori. Aceºtia
transcend vederea umanã ºi se ridicã
deasupra limitei cunoaºterii experi-
mentale.

Chiar dacã eºti nevrednic sã
primeºti ceea ce doreºti, credinþa
adevãratã te face sã ceri lucruri
imposibile. ªi doar Dumnezeu te poate
scoate din situaþii imposibile! Astfel cã,
tot ceea ce auzim ºi vedem trebuie sã
ºi simþim.  

„O, Doamne, ochii-mi lumineazã,
sã vãd mereu cãrarea Ta,/ S-aud simþind
vorbele Tale: Rãmâi întru iubirea Mea!”

Patriarhul Teoctist Arãpaºu (din
botez, Toader) s-a nãscut la data de
7 februarie 1915, în satul Tocileni,
judeþul Botoºani, din pãrinþii Dumitru
ºi Marghioala Arãpaºu, ca al zecelea
din cei unsprezece fii ai acestora. A
urmat ºcoala primarã în satul natal. A
intrat de tânãr ca frate la Schitul
Sihãstria Voronei, judeþul Botoºani,
aparþinând de Mânãstirea Vorona,
aflatã în apropierea þinuturilor natale,
în anul 1928. A urmat, vreme de un an,
cursurile Seminarului Teologic de la
Mânãstirea Neamþ pe care le-a
continuat apoi la Mânãstirea Cernica.

A fost uns în monahism la 6 august
1935, la Mânãstirea Bistriþa, judeþul
Neamþ, sub numele de Teoctist. La
4 ianuarie 1937, Mitropolitul Pimen
Georgescu al Moldovei aprobã
hirotonia monahului Teoctist în treapta
de ierodiacon. A fost hirotonit de cãtre
Arhiereul Ilarion Bãcãuanul, în Biserica (continuare în p.9)

Protosinghel Claudiu Constantin PANÞIRU

Precista din Roman, pe seama
Mânãstirii Bistriþa. În anul 1940, s-a
înscris la Facultatea de Teologie din
Bucureºti pe care a absolvit-o în anul
1945, primind calificativul „Magna cum
laude“ pentru lucrarea susþinutã în
cadrul catedrei de Liturgicã, sub
conducerea preotului Prof. Dr. Petre
Vintilescu. În acest timp, a îndeplinit
diferite funcþii în cadrul Arhiepiscopiei
Bucureºtilor ºi diacon la Patriarhia
Românã.

La 1 martie 1945, a fost transferat,
la cererea sa, la Centrul Eparhial Iaºi.
Este hirotonit ieromonah la 25 martie
1945 de cãtre PS Valeriu Moglan
Botoºãneanul, Arhiereu Vicar al
Mitropoliei Moldovei. Este hirotesit
arhimandrit în anul 1946. Între ani, a
studiat la Facultatea de Litere ºi Filozofie
din cadrul Universitãþii din Iaºi. La Iaºi,
activeazã în calitate de preot slujitor
(1945), apoi Mare Eclesiarh la

Catedrala Mitropolitanã din Iaºi ºi Exarh
al mânãstirilor  Arhiepiscopiei Iaºilor. În
anul 1948, Iustinian Marina avea sã fie
instalat în scaunul de Patriarh al
României. În perioada 1948-1950,
Preacuviosul Arhimandrit Teoctist
Arãpaºu deþine funcþia de Vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Iaºilor. La
28 februarie 1950, Arhimandritul
Teoctist Arãpaºu a fost ales de cãtre
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, la propunerea Patriarhului
Iustinian, în rangul de Episcop Vicar
patriarhal cub titlul de Botoºãneanul. A
fost hirotonit în treapta arhieriei la 5
martie 1950, în Catedrala Sfântul
Spiridon Nou din Bucureºti, de cãtre
Patriarhul Iustinian, Mitropolitul Firmilian
al Olteniei ºi Episcopul Chesarie al
Dunãrii de Jos. În anii 1950-1954,
Preasfinþitul Episcop Vicar Patriarhal
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- Ce s-a întâmplat, a întrebat preotul?
- Pãrinte, trebuie sã veniþi sã-mi faceþi

agheasmã în casã acum. Bãrbatu-meu a
înnebunit, vrea sã se omoare...

Zis ºi fãcut.
Preotul luã geanta ºi plecã pe uliþa

satului, spre cãtunul unde locuia femeia...
Afarã începu sã plouã mãrunt.

Pe cale, femeia credincioasã spuse
preotului cã soþul ei era tare supãrat dupã
dispariþia mamei lui, Maria. Ea dispãru
acum 6 luni si nu o gãseau nici vie, nici
moartã... Era o familie de ciobani harnici
ºi credincioºi unde gãseai mereu adãpost
ºi hranã. Sau, cum ar spune un înþelept al
locului: Nu pleci fãrã o firimiturã de pâine
în traistã.

 ªi, iatã, preotul ascultã oful mãtuºii
ºi intrã în casã, unde era ca la priveghi:
durere, plâns ºi þipãt...

Pãrintele îndemnã la liniºte ºi
rugãciune, pentru a începe slujba
agheasmei.

Era searã de acum...
Au adus tãmâierul, au pregãtit

lumânãrile, vasul cu apã ºi slujitorul
Domnului se pregãtea sã dea
binecuvântarea de slujbã când, deodatã,
ciobanul intrã în casã ºi se lovi cu intenþie
de tocul uºii... apoi cãzu jos plin de sânge.

Curgea din capul ciobanului sânge
mult, iar  preotul tânãr se sperie rãu...

Toþi erau blocaþi, nu ºtiau ce sã facã...
Iatã ce face durerea pierderii mamei! O
durere imensã stãpânea toþi stâlpii casei
ºi urla de peste tot.

  Revenindu-ºi din ºocul neprevãzut,
preotul sunã la ambulanþã, iar pânã atunci
l-au aºezat pe bãrbat pe pat ºi l-au pansat.
Îºi revenea uºor...

Nu era gravã rana... dar suferinþa nu
dispãruse, ciobanul gemea ca un urs ºi
se tãvãlea de durere.

Era semn cã durerea pierderii mamei
nu era rezolvatã...

Ce sã facã pãrintele?
Ce sã facã? Caz ca acesta nu a mai

avut! Se frãmânta.
Pune mâna pe telefon ºi sunã pe

Episcop cu emoþie în glas.
- Preasfinþite Episcop, avem un caz

în parohie ºi vrem sã Vã cerem un sfat.
- Spune, copile!, rãspunse Episcopul.
- Avem o familie de ciobani cãreia i-a

dispãrut mama acum 6 luni. Bunica de
88 de ani stãtea la stânã ºi de 6 luni o
cautã în toatã zona ºi nu o gãsesc. Ce sã

facem? Ei sunt disperaþi, nu ºtiu ce sã
facã... Ce sfat îmi daþi?!

- Mai aºteaptã o sãptãmânã, apoi
spune-le sã facã o cruce, sã scrie numele
pe ea, apoi mergi în Sfânta Bisericã, faci
slujba parastasului ºi sfinþeºti darurile, iar
un membru al familiei sã punã crucea la
mormânt. Aºa se fãcea pe timpul
rãzboiului, când dispãrea cineva din
familie. Þine minte, pãrinte! Ascultã!

- Da , Preasfinþia Voastrã!
- Apoi spune familiei cã la acea

Cruce sã facã 40 de parastase. Dupã ce
le terminã, sã mã suni...

- Bine. Vã sãrutãm mâna!
Preotul intrã în casã, iar între timp

apãru ambulanþa. Medicul sau asistenta
pansã pe bãrbat ºi, vãzând cã nu e un
caz grav, îi fãcu un calmant ºi plecã.

Vãzând situaþia creatã, preotul a
hotãrât sã facã altãdatã agheasmã ºi rugã
familia sã asculte ce a spus Ierarhul.

Toþi au fost de acord ºi a urmat ca
sãptãmâna viitoare, joi, sã facã slujba
parastasului în bisericã ºi sã facã o
pomanã.

De sâmbãtã sã se înceapã cele 40
de parastase la Crucea rãposatei din
cimitirul satului  ºi „cu  Dumnezeu înainte”.

În cimitirul satului se slujea pe rând
de cãtre cei trei preoþi din comunã. Odatã,
când era de rând preotul cu pricina, întrebã
familia ciobanului:

-  Câte parastase aþi fãcut?
- Pãrinte, mai avem 4 ºi se fac 40 ºi

nici gând sã o gãsim pe mama. Tare
suntem amãrâþi.

Pune-te în sufletul preotului ºi spune
ceva?!?

Pãrintele a înghiþit în sec, a muºcat
din colac ºi rãspunse:

- Dumnezeu sã o ierte! Dumnezeu
sã ne ajute! Bunã dimineaþa!

Pentru a face un parastas trebuie
colac, vin, colãcei, lumânãri, prosop,
pachete ºi, mai ales, timp care era foarte
important pentru familia ciobanului.

În sat parastasele se fac dimineaþa la
orele ºapte, când oile trebuie date la
strungã... ºi este o cheltuialã mare dacã ai
în vedere 40 de parastase. Unii nu fac un
parastas pe an, d’apoi 40 câte vrea popa…

Dupã douã sãptãmâni vuia tot satul:
- Au gãsit-o pe Maria, ciobãniþa, în

munte, nu departe de stânã.
Oasele gãsite au fost luate de

procurori, apoi duse la IML Iaºi ºi readuse
în familia ciobanului.

Era bunica Maria!
Cu multã emoþie în glas, împreunã

cu dascãlul, pãrintele a început slujba
înmormântãrii, apoi au mers la cimitirul
mare al satului. Este obiceiul acolo sã se
facã un parastas la groapã, iar preotul
întreabã:

- Mã iertaþi, pentru cine facem slujba
de parastas?

- Pentru mama Maria, pãrinte. ªi sã
mai ºtiþi, pãrinte, spuse femeia cu lacrimi
în ochi, este al 40-lea parastas pe care îl
facem de când ne-aþi spus.

Mare dreptate a avut Episcopul
nostru.

ªi unii ziceau cã n’are nici un rost!
Cã nu vom vedea noi oasele goale
nicicând...

Mare este Dumnezeu! ...spuse
femeia de câteva ori.

Dupã slujbã, undeva, pe la amiazã,
pãrintele, cu glodul luat din cimitir pânã la
brâu, fãrã sã mai aºtepte sã se spele pe
bocanci, se aºezã pe un scaun în casã,
rãsuflând uºurat. Parcã trecuse un mare
test.

Sunã pe episcop.
- Preasfinþite, mã puteþi asculta un

minut?
- Spune, pãrinte... rãspunse

Episcopul.
- Aþi avut dreptate! La al 39-lea

parastas au gãsit oasele decedatei în
munþi, iar la al 40-lea parastas am fãcut
înmormântarea Mariei. Vã mulþumim din
suflet!

- Pãrinte drag, aºa am învãþat ºi eu
de la pãrintele Cleopa, pe când eram la
Sihãstria, asta nu se învaþã la facultate.
Este puterea celor 40 de parastase.

- Sãrutãm Dreapta! Mulþumim.
Pãrintele rãmãsese câteva clipe pe

gânduri.
Dupã câteva zile, merse sã facã o

agheasmã la familia ciobanului care era
acum liniºtitã.

- Mulþumim, pãrinte, cã ne-aþi ajutat
sã o gãsim pe mama. Tare e greu când
nu poþi sã-þi vezi mama ºi sã o îngropi, sã
o poþi plânge la mormânt...

- Nea Ioane, este puterea celor 40
de parastase ºi binecuvântarea
Episcopului.

Episcopul acesta minunat este
Ierarhul meu Ioachim Giosanu, iar martor
este smerenia cuvintelor noastre. Aceastã
întâmplare este adevãratã ºi a fost trãitã
de preotul care semneazã aceste rânduri.
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dragostea cutremurãtoare ºi mai presus
de fire pe care Mântuitorul ne-a arãtat-o
pe Golgota, este un prezent continuu.
În acest sens, Pãrintele Dumitru
Stãniloae spune: Iisus Hristos Îºi
rememoreazã suferinþa Sa de pe
Golgota ºi în cer, jertfa Lui este
contemporanã cu fiecare om ce se
aflã în ceasul de cumpãnã cu privire
la viitorul sãu etern, cãci nu-i pare
rãu de ea ºi nu renunþã la voia Lui
de a mântui pe fiecare (parafrazã)
(Iisus Hristos sau restaurarea omului,
Basilica, 2013, p. 318).

Cum Îºi memoreazã Mântuitorul
suferinþa Sa de pe Golgota chiar ºi în
cer? În primul rând, Mântuitorul a
binevoit sã pãstreze pentru eternitate pe
Trupul Sãu preamãrit urmele piroanelor
ºi rana din coasta Sa strãpunsã. Domnul
ar fi putut sã ºteargã aceste urme de pe
Trupul Sãu plin de slavã, dar a binevoit
sã le pãstreze, pentru a actualiza mereu
pentru fiecare din noi dorinþa Sa
arzãtoare de a ne mântui. Mântuitorului
nu-I pare rãu de suferinþele Lui, ci
dimpotrivã se bucurã atunci când vede
cã acestea rodesc în oameni iertare,
sfinþire, curãþire, iluminare ºi îndreptare.

În al doilea rând, El se bucurã
când omul Îi pune înainte, pentru
iertarea sa, aceste rãni ºi dureri ale
Crucii Sale. Însãºi Fecioara Maria,
Preacurata Sa Maicã, atunci când
mijloceºte pentru un pãcãtos care se
pocãieºte, Îi aminteºte Fiului Sãu de
rãnile Sale. ªi astfel Domnul este
înduioºat ºi Se milostiveºte, fiind miºcat
atât de Preacurata Sa Maicã, dar ºi de
rãnile Sale. Astfel, într-o minunatã
stihirã închinatã Maicii Domnului,
Sfântul Teodor Studitul spune: „Ridicã-þi
mâinile tale, cãtre Fiul Tãu, aminteºte-I
de sânii pe care i-a supt, aratã-I
scutecele! Amestecã la cele ale tale
pe cele ale Lui: crucea, piroanele,
suliþa, sângiurile, rãnile ºi toate
pãtimirile. ªi aºa milostiv fã-L pe El
cãtre noi ºi ne izbãveºte de osândã”
(Noul Teotokarion, joi seara, glasul 2).

Desigur, El putea sã-ªi aminteascã
de rãnile Lui ºi sã le facã roditoare în
om ºi fãrã sã poarte pe trupul Sãu aceste
rãni ºi chiar fãrã sã fie rugat de persoane
intermediare. Dar El de bunã voie vrea
sã fie miºcat ºi mai mult în aceastã
milostivire prin aceste mijloace care ne
dau nãdejde ºi mângâiere în neputinþele
noastre, dar ºi cutremur atunci când
suntem bântuiþi de lene ºi nepãsare. În
aceste dovezi ale iubirii Sale se aratã ºi
mai cutremurãtor dorinþa Sa mai presus

de fire de a-l mântui chiar ºi pe cel din
urmã om. Prin urmare, este lipsit de mila
ºi iertarea lui Iisus numai cel care este
împotrivitor, leneº ºi viclean. Sf. Siluan
Athonitul, care a cunoscut aceastã
iubire a Mântuitorului prin Duhul Sfânt,
a spus: „Cutremur mã cuprinde când
vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu…
Domnul nu e ca noi. El este blând,
milostiv ºi bun ºi, atunci când sufletul Îl
cunoaºte, el se minuneazã ºi zice: «Ah,
ce Dumnezeu avem!»”.

Pe de altã parte, vedem cã
Mântuitorul vrea ca Jertfa Sa sã fie
contemporanã cu fiecare om care îºi
pune problema viitorului sãu veºnic.
Dumnezeu a înscris în om fiorul
veºniciei, dar, odatã cu aceastã neliniºte,
Mântuitorul strãluceºte ºi rãspunsul
luminos ºi salvator care nu este altul
decât Jertfa Sa prin care „S-a fãcut
pentru toþi cei ce-L ascultã pricinã de o
mântuire veºnicã” (Evrei 5, 9). Sfânta
Liturghie recapituleazã ºi redã în chip
tainic, dar real, toate evenimentele
mântuirii, dar mai ales Jertfa ªi Învierea
Mântuitorului. De aceea Sf. Liturghie
se sãvârºeºte zilnic, pentru ca rãspunsul
iubitor al lui Dumnezeu, pe care l-a dat
odatã pentru totdeauna pe Golgota, sã
fie contemporan cu fiecare om în toate
zilele vieþii lui.

O, dacã am fi cu toþii, preoþi ºi
popor, cu mai multã tragere de inimã
ºi mai sensibili la acest dar ceresc,
care nu este altul decât Sfânta
Liturghie! O, dacã ne-am pregãti mai
mult ºi picioarele noastre ar fi mai
sprintene, trecând peste orice piedicã,
ca sã ne împãrtãºim din darurile iubirii
rãstignite de pe Golgota ce se revarsã
la fiecare Liturghie! Apa cea vie curge
cu îmbelºugare, dar ce mare este
pierderea ºi durerea sã vezi cã cei
care sunt chinuiþi ºi arºi de sete mor,
fãrã sã cunoascã darurile izvoarelor
cereºti! O, dacã ne-am lãsa ºi noi
cutremuraþi ºi miºcaþi de dragostea
cea mai presus de fire pe care
Dumnezeu ne-a arãtat-o ºi ne-o aratã
mereu prin Crucea Fiului Sãu!

Când auzi cã «cei de pe urmã vor
fi întâi ºi cei dintâi vor fi pe
urmã», înþelege pe cei pãrtaºi de
virtuþi ºi pe cei pãrtaºi de
dragoste. Cãci iubirea e cea din
urmã dintre virtuþi, dupã rând, dar
e cea dintâi dintre toate, dupã
cinste, vãdindu-le pe cele care
s-au nãscut înaintea ei ca fiind
cele de pe urmã.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 315)

Dovada iubirii nefãþãrite e ierta-
rea nedreptãþilor.
(Idem, p. 316).

Definiþia iubirii: sporirea prieteniei
faþã de cei care ne ocãrãsc.
(Diadoh al Foticeii, Idem, p. 413)

Cel care cere iertare de pãcate
iubeºte smerenia cugetului. Iar
cel ce osândeºte pe altul îºi
pecetluieºte relele sale. Nu lãsa
pãcatul neºters, chiar dacã ar fi
cât de mic, ca sã nu te tragã pe
urmã la rele mai mari.
(Marcu Ascetul, Idem, p. 300)

Nimenea nu e atât de bun ºi de
milos ca Domnul; dar nici El nu
iartã pe cel ce nu se pocãieºte.
(Idem, p. 320)
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Pentru omul zilelor noastre,
cuvintele dogmã sau dogmaticã capãtã
deseori un sens peiorativ; dogma are
ceva constrângãtor, de limitare sau
îngrãdire. Învãþãtura de credinþã
ortodoxã însã, cu un profund caracter
tradiþional, nu cunoaºte acest înþeles,
de încremenire într-o anumitã perioadã
istoricã, ci acela al mãrturisiri i
Adevãrului în forme potrivite fiecãreia
dintre etapele omenirii.1 Prin urmare,
principalul scop al doctrinei bisericeºti
nu este acela de a înfãþiºa niºte lucruri
sublime, dar ireale, ci de a-L descoperi
pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu ºi
Mântuitor al lumii. Acest deziderat îl
întâlnim încã din primele zile ale
creºtinismului, unde a crede în Hristos
înseamnã a-þi aminti de El ºi nu doar
atât, a cunoaºte despre El ºi învãþãtura
Lui, a ºti apoi cã El este Viu ºi prezent
în mijlocul celor care-L iubesc. De
aceea, Sfânta Scripturã ni-i aratã pe
creºtinii acelor veacuri „stãruind în
învãþãtura apostolilor, în frângerea pâinii
ºi în rugãciuni” (Faptele Apostolilor 2,
42).

Putem afirma, fãrã a greºi, cã una
dintre caracteristicile principale ale
Ortodoxiei este aceea cã legãtura dintre
popor ºi Bisericã se face prin viaþa
culticã, adicã prin slujbele sãvârºite în
comuniune. Începând cu Sfinþii Apostoli
ºi continuând pânã în zilele noastre,
credinþa Bisericii (n.n. dogma) a fost
mãrturisitã în cult (n.n. slujbele sale).
Prin intermediul sãu, Dumnezeu,
manifestându-ªi iubirea faþã de oameni,
vrea sã restabileascã dialogul cu
oamenii ºi sã readucã harul comuniunii
prin Cuvântul Sãu. Pentru aceasta,
suntem datori sã-L cinstim ºi sã ne
supunem „sfintei Lui voinþe”. Actul sau
actele prin care ne arãtãm iubirea,
cinstea ºi supunerea ce datorãm lui
Dumnezeu se numesc cu un cuvânt sau
termen consacrat cultul divin.2 În centrul
acestuia stã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, în care revãrsarea de iubire a
lui Hristos vrea sã ne imprime ºi nouã
starea de jertfã a Umanitãþii Sale într-o
dãruire totalã, izvor al dãruirii noastre
personale. De aceea, în Biserica
Ortodoxã, credinþa expusã prin dogme
ºi manifestarea ei în Sf. Liturghie sunt

indispensabile pentru unirea cu Hristos,
cãci El este prezent în mijlocul celor
care-L iubesc. În acest sens, nu existã
o altã mãrturisire mai expresivã decât
salutul preoþilor: „Hristos în mijlocul
nostru: Este ºi va fi”. Spiritualitatea
noastrã este una hristocentricã, iar noi
ne împãrtãºim cu El doar în Bisericã.

Înainte de a intra în contact cu
adevãrul de credinþã, credincioºii gustã
din viaþa sacramentalã trãitã în Sfânta
Liturghie, numitã ºi „sufletul Ortodoxiei
în rugãciune” Slujba Sfintei Liturghii
reprezintã o adevãratã ºcoalã în care
adevãrata învãþãturã a Bisericii se face
cunoscutã ca un comentariu biblic. De
ce? Pentru cã nu existã ceva mai de
folos ºi mai iubit de Dumnezeu.3 Douã
daruri de mare preþ ne-a lãsat
Mântuitorul nostru: Sf. Evanghelie
(Dogma sau adevãrul dumnezeiesc) ºi
Sfânta Împãrtãºanie, adicã Trupul ºi
Sângele Sãu. Din altar ºi de la amvon
credincioºii se roagã ºi învaþã cum pot
face pãmântul cer, în scopul dobândirii
vederii celor duhovniceºti. Însemnã-
tatea pe care Învãþãtura de credinþã
(Dogma sau Doctrina Bisericii) o
dobândeºte în cuprinsul Sf. Liturghii se
vede ºi de acolo cã Sf. Evanghelie se
aflã aºezatã pe Sf. Masã, „la locul cel
mai înalt“, alãturi de Chivotul (n.n.
macheta bisericii), în care se aflã
Sfânta Împãrtãºanie.4 Sunt douã
elemente aflate într-un raport organic ce
degajã forþã ºi echilibru.

Dogma Sfintei Treimi
ºi Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie debuteazã cu
Binecuvântarea mare: „Binecuvântatã
este Împãrãþia Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în
vecii vecilor!”. Noi credem cã Dumnezeu
este Unul în fiinþã (n.n. substanþã) ºi
Întreit în Persoane, poate cea mai mare
tainã a lumii create. Aºadar, la începutul
slujbei ni se aminteºte cã Biserica
devine Cerul coborît pe pãmânt,
împlinindu-se cererea din rugãciunea
Tatãl nostru: „Vie Împãrãþia Ta”. Acolo
unde este Împãrãþia este de faþã
Dumnezeu-Tatãl, Dumnezeu-Fiul ºi
Dumnezeu-Duhul Sfânt, Treimea Sfântã

Cãreia I se cuvine „mãrirea, cinstea ºi
închinãciunea”, mãrturisire cu care
continuã slujba Sfintei Liturghii. Este o
mãrturisire personalã, cã ne închinãm
ºi-L mãrim pe Dumnezeu dupã putinþa
noastrã, chiar dacã în faþa Sa nu
suntem decât nevrednici robi al Lui.
Aceste mãrturii le întâlnim în toate
Ecfonisurile (gr. exclamare), rostite de
cãtre preot sub formã de refren: „Cã a
Ta este stãpânirea ºi a Ta este împãrãþia
ºi puterea ºi mãrirea, a Tatãlui ºi a

Fiului ºi a Sfântului Duh...”,  „Cã bun ºi
iubitor de oameni Dumnezeu eºti ºi Þie
mãrire înãlþãm, Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfântului Duh”…, „Cã milostiv ºi iubitor
de oameni Dumnezeu eºti ºi Þie mãrire
înãlþãm, Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh..., „Cã sfânt eºti Dumnezeul
nostru ºi Þie mãrire înãlþãm, Tatãlui ºi
Fiului ºi Sfântului Duh...” º.a..

Un alt text în care apare cuvântul
„Treime” este cel din Imnul Heruvimic:
„Noi, care pe Heruvimi cu tainã
închipuim ºi fãcãtoarei de viaþã Treimi
întreit-sfântã cântare aducem”. Noi
închipuim de fapt, în chip negrãit, în
timpul Sfintei Liturghii fiinþele îngereºti,
care aduc cântare neîntreruptã Sfintei
Treimi, actualizând pe pãmânt ceea ce
ele fac în Ceruri. Pentru a ne uni cu
Împãratul tuturor, suntem îndemnaþi, tot
prin cântare, sã lepãdãm toatã grija cea
lumeascã ºi sã vieþuim în curãþie, pentru
a-L vedea pe Dumnezeu (Matei
5, 8). Imnul Heruvimic se
încheie cu rãspunsul de la

Sfânta Treime (Icoana Sfântului
Andrei Rubliov sec.XV)
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stranã, „Aliluia”, cântat de trei
ori ºi care în traducere

înseamnã „Lãudaþi pe Domnul!”.
La momentul emoþionant al rostirii

textului Simbolului de Credinþã,
rezumat al dogmei Bisericii
Rãsãritene, preotul îndeamnã pe
cei prezenþi: „Sã ne iubim unii pe
alþii ca într-un gând sã mãrturisim”,
adicã: „Pe Tatãl, pe Fiul ºi pe
Sfântul Duh, Treimea cea
deofiinþã ºi nedespãrþitã”. ªi Tatãl
e Dumnezeu ºi Fiul e Dumnezeu
ºi Duhul Sfânt e Dumnezeu, adicã
vorbim despre o Dumnezeire în trei
Persoane. Fiecare dintre Ele
lucreazã în felul ei, cu rostul Ei,
dar împreunã cu Celelalte:
Dumnezeu-Tatãl este nenãscut ºi
este Creatorul, Dumnezeu-Fiul
este Mântuitorul, Unul Nãscut din
Tatãl, iar Dumnezeu-Duhul Sfânt
purcede (n.n. o naºtere specialã)
din Tatãl ºi poartã de grijã întregii Creaþii.

Acestea sunt doar câteva exemple
din gândirea ortodoxã care ne fac sã ne
minunãm de mãreþiile dumnezeieºti,
cãci dupã cum ne spune Sf. Isaac Sirul
(+640 d.Hr.), „încã n-a cunoscut pe
Dumnezeu cel ce nu se minuneazã de
Dumnezeu”5. Când, la Sfânta Liturghie,
auzim despre lucrãrile ºi puterea
dumnezeiascã, nu putem decât sã le
cinstim cu uimire, iar în acele momente
Îl avem pe Dumnezeu în conºtiinþã ca
fiind mai presus de noi.

Dogma Euharisticã6

ºi Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie constituie apoi
mijlocul prin care Hristos Se jertfeºte
în chip nesângeros, pentru ca apoi sã
Se împãrtãºeascã mãdularelor Sale,
prin aceasta pãstrându-se legãtura
dintre credincioºi ºi Bisericã pânã la
sfârºitul veacurilor. Sfântul Apostol Pavel
a precizat acest adevãr, îndeosebi cu
privire la Sfânta Euharistie (Trupul ºi
Sângele lui Hristos): „Cãci de câte ori
veþi mânca pâinea aceasta ºi veþi bea
paharul acesta, vestiþi moartea
Domnului pânã când va veni.” (I Corinteni
11, 26) La începutul ritualului euharistic,
preotul anunþã cu voce tare: „Sã stãm
bine, sã stãm cu fricã, sã luãm aminte,
Sfânta Jertfã în pace s-o aducem!”
Aceastã frazã de introducere
sintetizeazã, de fapt, conþinutul
dogmatic al Liturghiei, anume aducerea

Sfintei Jertfe. Ideea de jertfã se referã
la fiecare dintre noi, cãci pentru a ne
sfinþi, adicã a fi pãrtaºi unei schimbãri
lãuntrice, trebuie sã fim jertfe aduse lui

Hristos, sã punem viaþa noastrã înaintea
Mântuitorului.7 Astfel, Sfânta Liturghie
este lucrarea dumnezeiascã care ne
face pe fiecare participanþi la Jertfa lui
Hristos, adicã subiecþi ai acestei Taine
negrãite.

Sfintele Taine
(Trupul ºi Sângele Domnului)

În arhitectura slujbei urmeazã
Prefacerea Darurilor de pâine ºi vin în
Sfântul Trup ºi Sânge. În timp ce
credincioºii cântã: „Pe Tine Te lãudãm,
pe Tine bine Te cuvântãm, Þie Îþi
multumim, Doamne, ºi ne rugãm Þie,
Dumnezeului nostru”, preotul Îl invocã
pe (gr. epiclezã) Dumnezeu-Tatãl sã
trimitã pe Duhul Sfânt, Care sã prefacã
Cinstitele Daruri în Trupul ºi Sângele
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Caracteristica principalã specificã
Trupului Domnului (Sfânta Împãr-
tãºanie) este comuniunea între toþi cei
care Îl consumã din Sfântul Potir. Iatã
cum se roagã preotul înainte de a-i
împãrtãºi pe credincioºi: „Iar pre noi pe
toþi, care ne împãrtãºim dintr-o pâine
ºi dintr-un pahar, sã ne uneºti unul cu
altul prin lucrarea Duhului Sfânt.” Sfânta
Liturghie nu este un act individual,
singuratic, ci imaginea întregii Biserici
aflatã în rugãciune ºi care-i cuprinde pe
toþi cei prezenþi într-un mãnunchi de
credinþã ºi iubire. Acest lucru reiese ºi
din permanentul dialog dintre preot ºi
stranã, cãci slujitorul consacrat Îi

mulþumeºte lui Dumnezeu pentru toate,
în cor cu Biserica. De aceea este bine
ca invitaþia preotului, „Cu fricã de
Dumnezeu, cu credinþã ºi cu dragoste

sã vã apropiaþi!” sã nu rãmânã în
zadar, iar credincioºii sã se
apropie Sfântul Potir, pentru a
dobândi viaþa veºnicã.

În concluzie, taina cea din veac
ascunsã a Întrupãrii lui Hristos este
reprodusã ºi actualizatã în Sf.
Liturghie, cãci Mântuitorul ne-a
încredinþat cã „va fi cu noi pânã la
sfârºitul veacurilor”. Acum sunt
rezumate adevãrurile de credinþã
esenþiale pentru mântuire, în centrul
cãrora se aflã Jertfa cea
nesângeroasã în care Hristos Se
dãruieºte cu Trupul ºi Sângele. De
aceea, în timpul slujbei se vãd ºi se
aud tainic paºii Domnului, iar
momentul suprem este Împãrtãºirea,
adicã unirea cu El. Aceasta este cea

mai mare teologie ºi cea mai importantã
dogmã a Bisericii, sã fii una cu Dumnezeu,
ºi atunci poþi spune cã ai descoperit
Adevãrul lucrurilor care te înconjoarã.

1 DR. DAN-ILIE CIOBOTEA, O dogmaticã
pentru omul de azi: în „Studii Teologice
”, XXXVIII nr. 6, 1986, p. 98.
2 MITROPOLITUL IRINEU MIHÃLCESCU,
Dogmele Bisericii Creºtine Ortodoxe,
Editura Episcopiei Romanului ºi Huºilor,
1994, p. 124.
3 PR. PROF. DUMITRU CÃLUGÃR, Gânduri
pentru cântãreþii bisericeºti, în
„Îndrumãtor Bisericesc”, Sibiu, 1988, p.
67.
4 +VASILE COMAN, Însemnãtatea
Scripturii ºi a Tradiþiei în Cultul Bisericii
Ortodoxe, în „Ortodoxia”, XXXII, nr. 4,
p. 585.
5 SF. ISAAC SIRUL, Cuvinte cãtre
singuratici despre viaþa duhului, taine
dumnezeieºti, pronie ºi judecatã, vol.II,
Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 98.
6 Euharistia este cunoscutã ºi sub
numele  de Sfintele  Daruri,   Dumne-
zeieºtile Taine,  Împãrtãºania  sau 
Trupul ºi Sângele Domnului Iisus
Hristos. Cuvântul provine din limba
greacã ºi înseamnã a aduce mulþumire.
(https://ro.orthodoxwiki.org/uharistie)
7 MAGISTR. IOAN BRIA, Aspectul dogmatic
al Sfintei Liturghii, în „Ortodoxia”, IX,
1957, nr. 3, p. 417.

Preot Daniel NICHITA

Trupul ºi Sângele Domnului
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(urmare din p. 4)

Teoctist a fost secre-
tar al Sfântului Sinod,
rector al Institutului
Teologic Universitar
din Bucureºti ºi a
condus diferite sec-
toare din cadrul Ad-
ministraþiei Patriar-
hale. La 28 iulie 1962,
este ales de cãtre
Colegiul Electoral
Bisericesc în postul de
Episcop al Aradului,
iar la 16 septembrie
1962, instalat Episcop
de Arad, pãstorind
acolo timp de zece ani.
În aprilie 1963, Con-
gresul Episcopiei Ortodoxe Române din
America l-a ales în postul de Episcop
de Detroit, SUA, iar Sinodul a aprobat
alegerea ºi i-a acordat rangul de
Arhiepiscop. Din cauza neacordãrii
vizei, nu a putut lua în primire
conducerea efectivã a Episcopiei.

La 28 ianuarie 1973, a fost ales în
rangul de Arhiepiscop al Craiovei ºi
Mitropolit al Olteniei, fiind înscãunat la
25 februarie 1973 de cãtre Patriarhul
Iustinian în Catedrala Mitropolitanã din
Craiova.

La 25 septembrie 1977, este ales
în rangul de Arhiepiscop al Iaºilor ºi
Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei, fiind
înscãunat la 9 octombrie 1977, la
Catedrala Mitropolitanã din Iaºi.

Dupã moartea Patriarhului Iustin
Moisescu, la 31 iulie 1986, IPS Teoctist
a devenit locþiitor de Patriarh. La 9
noiembrie 1986 este ales Arhiepiscop
al Bucureºtilor, Mitropolit al
Ungrovlahiei, Patriarh al BOR, fiind
întronizat la 16 noiembrie 1986.

Am avut privilegiul sã fiu hirotonit
de Preafericitul Teoctist, Patriarhul
României, în ziua de 5 mai 1986, a doua
zi de Sfintele Paºti, în Catedrala
Mitropolitanã din Iaºi, pe când era
Mitropolit al Moldovei. A fost de faþã
delegaþia Bisericii Anglicane din

Canterbury, Anglia, condusã de PC
Arhim. Irineu Ioan. La oficierea Sfintei
Liturghii, au participat ca slujitori PC
Arhim. Mitrofan Bãltuþã, Exarhul
mânãstirilor ºi stareþul Mânãstirii
Cetãþuia, PC Arhim. Nectarie Bostan,
PC Protos Firmilian Olaru, PC
Protos Spiridon Guriþã, PC
Protos. Iustin Neagu, PC
Protos. Iustinian Cristoiu ºi
Arhidiaconii Teodor Meleº-
canu, Clement Gheorghiu,
Ioachim Giosanu, Mircea
Stoleru ºi PC Ierodiacon
Clement Schipor, din cadrul
Mitropoliei Moldovei ºi
Sucevei.

La îndemnul Patriarhului
Teoctist, în anul 1983, m-am
înscris la Seminarul Teologic
de la Mânãstirea Neamþ, pe
care l-am absolvit în anul 1988.
Îmi amintesc cu emoþie
îndemnul sãu cã Seminarul
este temelia studiilor telogice.
Deseori, când vizita seminarul
de la Mânãstirea Neamþ, avea
obiceiul de a chema pe nepotul
sãu, Mihai Tãnase, ºi pe
subsemnatul, având douã
plicuri cu ajutor financiar pe
care ni-l oferea. Rãmâne

veºnic în amintirea mea ºi port datoria
de a mã ruga permanent ca Dum-
nezeu sã-i  rânduiascã arhierie
veºnicã ºi rãsplatã, mai ales pentru
grija milostivã pe care a arãtat-o faþã
de mine.
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Urmaº al unei vechi familii de mari
dregãtori ai Þãrii Româneºti ale cãrei
începuturi se situeazã în anii de domnie
ai lui Mihai Viteazul, generalul Vasile
Rudeanu a fost bine apreciat în þarã ºi
în strãinãtate de cele mai repre-
zentative personalitãþi politice ºi militare
care au trãit în primele decenii ale
secolului XX.

Vasile Rudeanu, fiul Elenei ºi al
colonelului Constantin Rudeanu, a
vãzut lumina zilei în Bucureºti, în cãsuþa
din strada ªtirbei Vodã, numãrul 18, la
data de 27 ianuarie 1871. Tainele
scrisului ºi cititului, dar ºi ale câtorva
limbi de circulaþie internaþionalã –
franceza, germana ºi engleza, la care
s-au adãugat mai târziu italiana ºi
dialectul flamand – le-a desluºit de
timpuriu, în familie, de la mama sa ºi
de la câþiva profesori de vastã culturã.

Ca fiu, nepot ºi strãnepot de militari,
Vasile Rudeanu a urmat patru clase la
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” ºi apoi
la ªcoala Fiilor de Militari din Craiova,
clasificându-se, la absolvirea acesteia,
pe primul loc. La îndemnul tatãlui sãu
(fost luptãtor cu gradul de cãpitan de

dorobanþi la Griviþa ºi Plevna, Vasile
Rudeanu a intrat, în anul 1889, la ªcoala
Militarã de Ofiþeri de Artilerie, Geniu ºi
Marinã, din Bucureºti. Dupã absolvirea
acesteia, a fost avansat, la 1 iulie 1891,
sublocotenent ºi repartizat la Regimentul
2 Artilerie. În vederea completãrii
studiilor de specialitate, a urmat, în anii
1891-1892, ªcoala de Aplicaþie de
Artilerie ºi Geniu ºi, imediat dupã
absolvirea acesteia, fiind bun cunoscãtor
a patru limbi strãine, în special franceza,
a fost trimis în Belgia la ªcoala de
Aplicaþie de Artilerie ºi Geniu din
Bruxelles. Conform regulilor stabilite
cursanþilor acestei instituþii de învãþãmânt
militar, tânãrul sublocotenent român a
trebuit sã susþinã cu succes câteva
examene la ªcoala Tehnicã din Paris,
absolvitã de mulþi ofiþeri români de
artilerie. Rigorile, programul de
învãþãmânt al ºcolii ºi multitudinea
disciplinelor de specialitate au constituit,
timp de doi ani (1892-1894), o adevãratã
hranã sufleteascã, un adevãrat izvor
ºtiinþific care a dus la consolidarea celor
învãþate de sublocotenentul Vasile
Rudeanu, mai târziu, la Bucureºti. Mai
mult decât atât, în aceºti ani de studii,
ofiþerul român a cunoscut ºi a legat
trainice legãturi cu ofiþeri belgieni, printre
care s-a numãrat ºi George Thenius,
colegul sãu de clasã, care mai târziu a
devenit premier al Belgiei. „Îndatã dupã
absolvirea ªcolii de Artilerie ºi Geniu din
Bruxelles – îºi aminteºte generalul
Vasile Rudeanu – am fost înaintat în
gradul de locotenent ºi încadrat în
Regimentul 1 Cetate de la Focºani, iar
dupã câteva luni, mutat în Regimentul 2
Artilerie de Câmp, din Bucureºti. Viaþa
la regiment îmi plãcea, pentru mine
armata nu a reprezentat numai o ºcoalã
a rãzboiului, dar ºi o mare ºcoalã a
educaþie noastre naþionale”1.

Prin competenþa ºi munca
neobositã de aproape trei ani la
comanda plutonului de artilerie, dar ºi
prin cultura sa aleasã, locotenentul

Vasile Rudeanu a fost uºor remarcat
de ºefii ierarhici, ºi, ca urmare, în luna
mai 1897, a fost mutat în cadrul
Ministerului de Rãzboi, în calitate de
ºef de birou în Direcþia Artilerie.
Câteva luni mai târziu, în toamna anului
1897, a fost trimis la Fabrica
„KELLER” din Hirtenberg ºi Uzinele
„STEYR” din Austria, în vederea
recepþionãrii unei comenzi de cincizeci
de milioane de tuburi ºi gloanþe pentru
cartuºele de infanterie contractate de
Ministerul nostru de Rãzboi. Despre
activitatea desfãºuratã în primele luni
de pionierat ca specialist în fabricarea
tehnicii din dotarea Armatei Române,
generalul Vasile Rudeanu scria: „Am
lucrat tot timpul umãr lângã umãr cu
cãpitanul Vasile Ion, strãduindu-ne
împreunã continuu a trimite în þarã o
muniþie bunã. Probele fizice ºi chimice
pentru materiile prime le fãceam în
laboratoarele oficiale din Viena. Cu
ocazia recepþiilor de materii prime, am
putut învãþa destul de bine fabricaþia
alamei care se fãcea în Uzinele
„KRUPP” de la Berndorf; precum ºi
aceea a cãmãºilor gloanþelor”2. Cu
acest început încununat de o reuºitã
apreciatã la timpul sãu de ºeful artileriei
din Ministerul de Rãzboi, avansat
cãpitan, în anul 1900, locotenent-
colonel, la 1 aprilie 1912, ºi colonel, la
1 aprilie 1914, a îndeplinit timp de
aproape un deceniu ºi jumãtate
asemenea misiuni, fie ca membru al
comisiilor de recepþie, fie în calitate de
preºedinte ale acestora, dovedind o
mare responsabilitate ºi probitate
profesionalã, dublate de un profund
patriotism ºi un ataºament neþãrmurit
faþã de interesele superioare ale
Armatei ºi Þãrii.

Concomitent cu interesul pentru
înzestrarea artileriei ºi infanteriei
române, a desfãºurat, în anii 1900-
1914, o neobositã muncã didacticã
în vederea îmbunãtãþirii
procesului de învãþãmânt din

General Vasile Rudeanu
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ºcolile de artilerie. Munca sa
este sintetic redatã în rândurile

care urmeazã: „Strãduinþele mele
pentru alegerea celui mai bun ºi mai
modern armament de artilerie ºi
infanterie au continuat doisprezece ani,
concomitent cu îndeplinirea sarcinilor
ce am avut în acest rãstimp succesiv
la Ministerul de Rãzboi, Direcþia 3
Artilerie, comandant de baterie în
Regimentul 10 Artilerie, comandant al
ªcolii de Tragere a Artileriei, profesor
al cursului de Artilerie la ªcolile de
Artilerie ºi Geniu. Ele au cuprins
alegerea celui mai bun tun de câmp cu
tragere, alegerea celui mai bun obuzier
uºor de câmp cu tragere repede,
introducerea mitralierelor ºi alegerea
celui mai bun model de mitralierã,
introducerea unei noi pulberi ce
experimentasem, introducerea artileriei
grele, obuziere ºi tunuri lungi, alegerea
celei mai moderne ºi eficiente muniþii
pentru artileria noastrã, alegerea celui
mai bun model de tun de munte cu
tragere repede, dezvoltarea ºi
perfecþionarea fabricaþiei muniþiei
infanteriei noastre la Pirotehnia
Armatei în anii 1906-1908”3.

Reliefându-i calitãþile ºi rezultatele
frumoase obþinute în alegerea ºi
recepþionarea tehnicii de rãzboi de la
uzinele din Germania, Austria ºi Franþa,
precum ºi munca didacticã din ºcoli,
generalul Constantin Coandã, inspec-
torul general al Artileriei, scria, înaintea
declanºãrii Primului Rãzboi Mondial,
despre colonelul Vasile Rudeanu:
„Diferitele misiuni ºi însãrcinãri primite
în decursul a cincisprezece ani fãrã
întrerupere ºi de care s-a achitat în
chipul cel mai lãudabil ºi profitabil pentru
armatã sunt dovada cea mai netãgãduitã
cã, în mod constant, i se recunoaºte o
capacitate excepþionalã pe care a
cultivat-o la zi. Ca profesor la ºcolile
militare, a pregãtit tineretul artileriei,
îndemnându-l pe calea ºtiinþei ºi a
aplicaþiunilor”. În timpul nenumãratelor
misiuni executate în strãinãtate,
colonelul Vasile Rudeanu a avut prilejul
sã-i cunoascã ºi pe unii dintre marii
specialiºti ai celor mai renumite fabrici
de armament din Vestul Europei,
precum au fost: proprietarul Fabricii de

maºini pentru confecþionat cartuºe,
proprietarul austriac al Fabricii de tunuri,
gloanþe ºi gloanþe pentru cartuºele
armelor din dotarea Infanteriei ºi
directorul Uzinelor cu acelaºi nume din
orãºelul Creusot. „Cu Frederic Krupp
am vorbit – îºi aminteºte generalul

Vasile Rudeanu –, în timpul cât am fãcut
parte din comisia de recepþie, de trei ori.
De douã ori invitat împreunã cu întreaga
comisie de recepþie la câte un prânz ºi
o datã singur la un ceai. La plecare, am
rugat pe domnul Krupp sã-mi permitã
sã vizitez birourile de studii tehnice ale
fabricii. Mi-a rãspuns cã va da o
dispoziþie sã pot vizita tot ce doresc.”4

În interesul Statului nostru ºi al Armatei
sale, colonelul Vasile Rudeanu a cãutat
sã întreþinã cele mai bune relaþii cu
aceºtia, astfel ca armele, tunurile ºi
muniþia comandatã de România sã fie
la înãlþimea parametrilor înscriºi în
caietele de sarcini ºi expediate la timp
în vederea dotãrii unitãþilor.

La 1 aprilie 1914, colonelul Vasile
Rudeanu a fost numit director al
Direcþiei Superioare a Armamentului
din Ministerul de Rãzboi. „Funcþia ce
primisem în împrejurãrile politice prin
care Europa trecea atunci – îºi amintea
mai târziu generalul Vasile Rudeanu –
era deosebit de importantã dar ºi
extrem de grea. Cunoºteam în parte
marile lipsuri în armament, muniþie ºi
materiale de rãzboi de care suferea
Armata noastrã, precum ºi subtila

îndãrãtnicie a guvernelor când era
vorba de cheltuieli pentru înarmare,
totuºi eram hotãrât sã lupt, sã contribui
cât mai mult la îmbunãtãþirea pregãtirii
noastre de rãzboi din  punctul de
vedere material”5.

În noile condiþii ale declanºãrii
Primului Rãzboi Mondial în iulie 1914,
colonelul Rudeanu a luat legãtura cu
miniºtrii de rãzboi din þãrile intrate în
conflict, care aveau de onorat României
importante comenzi de armament,
reuºind sã-i determine pe generalul
conte Giovani Giogli Cerveni,
Inspectorul general al Artileriei, ºi pe
ministrul de rãzboi italian sã furnizeze
Armatei noastre o baterie de artilerie
cu tragere repede pentru întrebuinþarea
acesteia ca artilerie de câmp, dar ºi
împotriva aeronavelor; l-a determinat
pe Erich von Falkanhayn, din ministerul
de rãzboi al Germaniei, sã deblocheze
comanda României de o sutã de mii de
proiectile de artilerie; pe feldmareºalul
austriac Alexander von Krobatin,
ministrul de rãzboi al Imperiului Austro-
Ungar, sã faciliteze pentru România
neutrã cumpãrarea unui numãr de opt
mii cinci sute de puºti STEYR ºi o
importantã cantitate de cartuºe, iar pe
directorul Fabricii SCHNEIDER sã
aprobe recepþionarea, în vara anului
1914, ºi expedierea imediatã prin portul
LE-HAVRE, a tuturor obuzierelor
grele comandate de Ministerul de
Rãzboi Român. Datoritã relaþiilor
stabilite în perioada antebelicã cu
personalitãþi de prim rang din Vestul
Europei, în toamna anului 1914,
colonelul Rudeanu a fost trimis de Ion
I. C. Brãtianu, prin prim-ministrul
României, în câteva capitale europene,
în vederea analizãrii unor surse de
aprovizionare a Armatei pentru
eventualitatea participãrii acesteia la
rãzboiul care fãcea ravagii nu departe
de frontierele României. Abil
negociator, bun cunoscãtor al limbilor
vorbite de interlocutorii sãi, dotat cu un
dezvoltat simþ politic, ofiþerul s-a
dovedit, atât în perioada anilor de
neutralitate, cât ºi în anii participãrii þãrii
la Primul Rãzboi Mondial, un adevãrat
sol al României, un apãrãtor al
intereselor Statului ºi Armatei

General
Constantin

Coandã
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sale ºi, dupã cum sublinia
generalul Dumitru Iliescu,

ºeful Marelui Cartier General pe timpul
campaniei din anul 1916, „graþie
cunoºtinþelor sale tehnice, muncii ºi
devotamentului sãu desãvârºit, a reuºit

sã aducã servicii eminente Armatei ºi
þãrii”. În toþi aceºti ani, în folosul þãrii,
a avut întrevederi diplomatice în Italia
cu regele Victor Emanuel al III-lea, cu
generalul Vittorio Zupelli, ministrul de
rãzboi al Italiei, cu baronul Giorgio
Sonnio, ministrul de externe al Italiei,
cu generalul italian Alfredo Dall*Olio,
directorul general al Artileriei ºi

Geniului în Ministerul de Rãzboi, cu
directorii fabricilor de armament din
Livorno, Torino ºi Bardalone, cu
ajutorul cãrora au fost derulate în folosul
României un numãr de ºaisprezece
contracte dintre care unul cu o
comandã de cincizeci de milioane de
cartuºe de infanterie ºi altul cu peste o
sutã de mii proiectile de artilerie. În
Franþa, colonelul Rudeanu, militând
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de
prim-ministrul român, a avut întrevederi
cu Raymond Nicole Poincare,
preºedintele Franþei, în anii 1913-1920,
cu marele om politic francez Alexandre
Millerand, ministrul de rãzboi în anii
1914-1915 ºi apoi preºedinte al
Consiliului de Miniºtri, cu mareºalul
Joseph Joffre, ºeful Marelui Cartier
General Francez ºi comandant ºef al
tuturor armatelor franceze în 1915.

A reuºit sã obþinã, în ianuarie 1915,
un împrumut de la Banca Angliei în
valoare de cinci milioane de lire sterline
destinatã achiziþionãrii materialelor de
rãzboi deja comandate la fabricile de
armament engleze.6

În Spania, colonelul Rudeanu l-a
cunoscut pe proprietarul minei de plumb,
contele Romanones ºi pe fratele acestuia
care deþinea funcþia de preºedinte al
consorþiului general spaniol, prin
intermediul cãrora a semnat un contract
pentru un milion de kilograme de plumb
necesar pirotehniei Armatei Române.

Ion I.C. Brãtianu
1 General V. Rudeanu, Memorii din timp de
pace ºi rãzboi, Bucureºti, 1989, p. 43.
2 Idem, p. 45.
3 Idem, p. 49.
4 Idem, p. 62.
5 Idem, p. 102.
6 Gh. M. Dobrovici, Istoricul dezvoltãrii
economice ºi financiare a României ºi
împrumuturile contractate în 1923-1933,
Bucureºti, 1934, p. 312.
7 Gen. V. Rudeanu, op. cit., p. 385.

Fãrã a aminti ºi alte personalitãþi ale
vremii, în special ale Franþei ºi ale Angliei,
cu care colonelul Rudeanu a discutat
condiþiile intrãrii României în rãzboi alãturi
de þãrile Antantei, menþionãm cã un rol
important l-a avut în constituirea ºi
trimiterea Misiunii Militare Franceze în
România, în ajutorarea þãrii noastre cu
avioane de diferite tipuri (26 avioane
Caudrom, 26 Nieuport, 40 Sopwith), cu
mari cantitãþi de arme, muniþii, tunuri,
mãºti de gaze, sârmã ghimpatã, toate
acestea expediindu-se cu ajutorul
vapoarelor prin Arhangelsk. „În
ansamblu – scria generalul Vasile
Rudeanu – pânã la încheierea
armistiþiului nostru, Misiunea Românã
procurase din Franþa, Anglia, America,
Elveþia, Italia ºi Spania 144.306 tone de
materiale de rãzboi de tot felul, din care
106.000 tone fuseserã expediate spre
þarã pentru nevoile armatei noastre”7.

(continuare în numãrul viitor)

Îmi propun sã abordez un subiect
relativ dificil: clasificarea eroilor. Fãrã
introducere, intru abrupt în subiect,
atacând ulterior unele explicaþii. Doar
unele, nu pe toate.

- Existã eroi care au murit ºi eroi
care au trãit sau trãiesc;

- Eroi individuali ºi eroi colectivi;
- Eroi care produc puternice stãri

de spirit;

General de flotilã aerianã, Conf. Univ. Dr. Vasile FLOREA

- Eroi care prin faptele lor devin
ancore de stabilitate a unui neam;

- Eroi, ca oameni ai faptelor
eroice din titlul materialului de faþã.

Ar mai fi o explicaþie, necesarã a
fi datã chiar de la începutul prezentului
studiu: de ce am hotãrât sã tratez eroii
faptelor din cele douã popoare
împreunã? Rãspunsul este, relativ,
simplu: Pentru cã au multe lucruri

comune
care le
leagã ºi
le apro-
pie, ca
de exemplu: în anul 2015, am scris
monografia comunei mele - o carte cu
600 de pagini ºi cu foarte multe
informaþii. Documentându-mã
la Arhivele Statului, am
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constatat cã în fiecare sat ºi
cãtun, pe timpul domniei lui

Alexandru cel Bun (1400-1432),
perioadã în care au fost atestate
documentar satele comunei Odobeºti,
judeþul Bacãu, existau câte douã familii
de evrei care, în principiu, fãceau comerþ
ºi cãmãtãrie. Aceste familii erau scutite,
alãturi de preot ºi învãþãtor, de plata
impozitului. Era o dovadã cã locuiau de
multã vreme acolo, erau integrate ºi
acceptate de localnici sau, mai mult,
respectate.

Apoi, în 1859, când Alexandru Ioan
Cuza a trecut de la Iaºi spre Bucureºti
pentru a fi ales domn ºi în Þara
Româneascã, a poposit o searã în
comuna urbanã Bacãu care avea atunci
8000 de locuitori, mai  mult de jumãtate
fiind evrei, iar în 1868, când principele
Carol a venit în vizitã la Bacãu, comuna
avea 9000 de locuitori, în proporþie foarte
mare evrei. Nu în ultimul rând, din punct
de vedere religios cele douã popoare
sunt legate prin Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. De asemenea, sute de ani în
România au trãit mari comunitãþi de
evrei iar în prezent în Israel este o mare
comunitate de evrei vorbitori de limba
românã care au emigrat din România.

PARTEA ÎNTÂI: EXEMPLUL
ROMÂNILOR - FAPTE EROICE

În materialul de faþã, voi prezenta
câteva acþiuni eroice din Primul ºi din
al Doilea Rãzboi Mondial. Voi pune
accent pe faptul, sau mai bine-zis, pe
ideea cã nu doar cei care mor în lupte
sunt eroi, ci ºi acei care rãmân vii, dar
au fãcut fapte eroice.

În altã ordine de idei, eroii pot fi ºi
grupuri mari de oameni care sãvârºesc
asemenea fapte, nu doar individualitãþi.

O intenþie a materialului de faþã se
referã ºi la dorinþa autorului de a alege
din multele fapte de eroism din cele
douã rãzboaie mondiale pe acelea care
au produs puternice stãri de spirit
colective.

De ce am hotãrât sã aleg aceste
fapte? Ele sunt acelea care, în mentalul
colectiv al luptãtorilor, dar ºi al populaþiei
civile, produc emoþii, sentimente,
atitudini ºi, ca urmare, dacã masele au
în frunte conducãtori buni, ºi acþiunile
lor se finalizeazã cu rezultate
remarcabile. Dar nu numai atât. Ele
devin, ca sã folosesc o metaforã, ancore

de stabilitate ale unui neam care începe
sã gândeascã la fel, sã acþioneze la fel
ºi sã ajungã la rezultatele visate.

Am ales ca exemple, unele
aspecte din bãtãlia de la Mãrãºeºti,
comportamentul Eroinei de la Jiu,
Ecaterina Tedoroiu ºi, ca sã predomine
în exemplele mele un aviator, voi face
referiri la pasionatul ºi talentatul, dar
mai ales patriotul aviator botoºãnean,
Dan Vizanty.

Bãtãlia de la Mãrãºeºti, sintetic
vorbind, s-a desfãºurat în trei etape, din
24 iulie/6 august pânã în 21 august/3
septembrie 1917, pe o lungime a
frontului de aproximativ 35 km ºi a fost
cea mai importantã confruntare militarã
de pe frontul român din vara anului 1917.
Forþele care s-au opus în timpul
luptelor au fost semnificative: pe de o
parte, Armata IV Rusã – compusã din
84 de batalioane, 32 de escadroane,
79 de baterii – ºi Armata I Românã –
alcãtuitã din ºase divizii, printre care
una de cavalerie, trei brigãzi, Grupul de
artilerie grea, Grupul II aeronautic, iar
de partea Puterilor Centrale, Armata IX
germanã (general de infanterie
Johannes von Eben) – formatã din 174
batalioane, 16 escadroane, 150 baterii,
trei escadrile, o companie de cicliºti
º.a.

Prima etapã. Puterile Centrale
câºtigã teren.
A doua etapã. Marea victorie a
românilor

Dupã o perioadã de calm relativ,
la 6/19 august 1917 a avut loc atacul
general al trupelor Puterilor Centrale,
marcând apogeul luptelor de la
Mãrãºeºti. Grupul de atac german
condus de gen. von Morgen (format din
5 divizii de infanterie) a lovit frontul dintre
Panciu ºi Mãrãºeºti apãrat de români.
Cea mai intensã bãtãlie s-a dus în
arealul pãdurii Rãzoare pentru cota 100
care domina zona ºi asigura controlul
ultimei terase spre Siret. Aici s-a
remarcat compania de mitraliere
condusã de Grigore Ignat, care,
rezistând cu stoicism pânã la ultimul
om, a întârziat avansarea inamicului, în
vreme ce unitãþile mari române au reuºit
sã reziste tuturor atacurilor.

În timpul celei de-a treia etape –
7/20 august-21 august/3 septembrie –
s-a înregistrat o slãbire a intensitãþii

confruntãrilor, germanii fãcând un ultim
efort de atac pentru îmbunãtãþirea
poziþiilor, în zona Varniþa-Muncelu.

Revista „Time” scria: „Apãrarea
frontului la Mãrãºeºti a fost cea mai
strãlucitã faptã de arme sãvârºitã
vreodatã de români”

La sfârºitul rãzboiului, generalul
Kurt von Morgen, consemna în memoriile
sale: „Rezistenþa duºmanului, în special
a românilor, a fost neobiºnuit de dârzã
ºi s-a manifestat prin 61 de
contraatacuri, în decursul celor 14 zile
de luptã. Ele au condus mai ales la lupta
cu baioneta.” În imaginarul românesc,
bãtãlia rãmâne o piatrã de hotar a istoriei
pentru eroismul de care au dat dovadã
soldaþii români, remarcându-se atât
cãpitanul Grigore Ignat ºi generalul
Eremia Grigorescu, precum ºi eroina de
la Jiu, sublocotenentul Ecaterina
Teodoroiu.

Se cuvine, cu prisosinþã, sã
amintesc aici câteva fapte ale Ecaterinei
Teodoroiu.

Aceastã fatã a plecat ca voluntarã
pe frontul Primului Rãzboi Mondial, ca
sanitar pentru a îngriji soldaþii rãniþi în
lupte. Despre ea a apãrut în literatura
din ultimii ani o ºtire interesantã. Se
ºtie cã, dupã descifrarea plãcuþelor
sumeriene, un autor a scris o carte
despre conþinutul acestor plãcuþe ºi
printre altele se spune cã pe glob existã
mai multe oraºe subterane cu o
civilizaþie net superioarã din multe
puncte de vedere civil izaþiei
pãmântenilor.

Autorul Radu Cinamar, în cele
ºapte volume ale sale, vorbeºte despre
existenþa în subteranul României a cinci
oraºe de acest gen.

Se pare cã Ecaterina Teodoroiu
avea un pãrinte pãmântean ºi unul
provenind dintr-un asemenea oraº pe
nume Apelos, situat undeva la sud de
Munþii Apuseni. Probabil cã aºa se
explicã ºi comportamentul ei deosebit,
pe front, din toate punctele de vedere.
Ea a mai pierdut în lupte trei fraþi, dar ºi
pe tatãl ei. La un moment dat, unitatea
în care ea se gãsea era aproape de
unitatea lui Nicolae, cel de-al treilea
frate care mai era în viaþã.

A fãcut tot posibilul ºi s-a întâlnit cu
el. A fost la un moment dat luatã
ºi prizonier, dar a scãpat datoritã
inteligenþei ºi abilitãþii ei. Am dat-
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o ca exemplu, deoarece prin
comportamentul ei a creat pe

front adevãrate stãri de spirit. Ea, dupã
ce pe merit a fost avansatã la gradul de
sublocotenent ºi numitã comandant de
pluton, tot timpul era în fruntea soldaþilor
ºi îi îndemna: „Dupã mine, bãieþi, nu vã
lãsaþi, înainte” ºi soldaþii o urmau depãºind
stãrile de fricã. În pauze de foc, ei
comentau ºi spuneau cã sunt în stare
sã urmeze pe aceastã domniºoarã pânã
la moarte. Douã gloanþe necruþãtoare de
mitralierã i-au curmat, însã, viaþa, dar
faptele ei au produs puternice stãri de
spirit care au ridicat moralul ºi au întãrit
coeziunea soldaþilor.

O altã faptã, de aceastã datã
colectivã, s-a petrecut tot la Mãrãºeºti.
În dupã amiaza zilei de 21 august 1917,
parcã rãsãrite din pãmânt, 400 de femei,
din satele învecinate, îmbrãcate în
costume naþionale, s-au îndreptat spre
unitãþile de soldaþi care luptaserã cu
mare vitejie ºi obþinuserã o strãlucitã

În cea de-a ºaisprezecea zi a lunii
august, când cinstim martiriul Sfinþilor
Brâncoveni, liniºtea din pãdurea
masivului Cireºoaia aflat în proxi-
mitatea oraºului staþiune Târgu Ocna
a fost întreruptã de bucuria trãitã de
peste 60 de copii care s-au adunat sã
dea slavã Bunului Dumnezeu prin
cântecul de toacã. Sfioºi, îmbrãcaþi în
mândrul strai popular moldovenesc,
însoþiþi de pãrinþi, rude ºi de preoþii din
parohiile lor, aceste mlãdiþe ale Bisericii
s-au adunat de la prima orã a dimineþii

victorie. S-au apropiat de ei ºi au
îngenunchiat în faþa lor. Reacþia soldaþilor
a fost aceea cã au îngenunchiat ºi ei.
Strãlucitul general Eremia Grigorescu a
rãmas uluit. Femeile au început sã
plângã, dar plângeau ºi soldaþii. Unul
dintre soldaþi s-a ridicat ºi a recitat o
strofã din poezia „Doina” a lui M.
Eminescu. Vã daþi seama ce stare de
spirit colectivã era în acele momente?

Consider cã aceste femei, prin fapta
lor, au fost adevãrate eroine ºi au creat o
stare de spirit foarte puternicã. Aºa devin
eroii ancore de stabilitate ale unui neam.

Încerc, în continuare, sã relatez
câteva acþiuni ale aviaþiei conduse de
strãlucitul pilot Dan Vizanty, în al Doilea
Rãzboi Mondial, acþiuni care au produs
puternice stãri de spirit. Botoºãneanul
Dan Valentin Vizanty a fost unul dintre
cei mai buni piloþi români ai celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial.

 (continuare în numãrul viitor)

în curtea Schitului ,,Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare”.

În biserica de lemn s-a oficiat
slujba Utreniei de cãtre un sobor de
preoþi sub protia pãrintelui protoiereu
Ioan Bârgãoanu. A urmat Sfânta
Liturghie în timpul cãreia clerul ºi copiii
ºi-au îngemãnat vocile într-o rugãciune
înãlþatã pentru sufletele bravilor ostaºi
care au apãrat cu propria lor viaþã
aceste meleaguri de poveste.

Dupã sãvârºirea slujbei paras-
tasului, a început la altarul de varã al

mãnãstirii concursul de toacã ºi port
popular, ajuns la ediþia a VII-a,
organizat cu multã migalã de pãrintele
stareþ, protosinghelul Claudiu
Constantin Panþiru, împreunã cu preoþii
Daniel Pintilie, de la parohia
„Schimbarea la Faþã”, Poieni, ºi Andrei
Turcu de la parohia „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena”, Târgu Ocna.
Fiecare copil ºi-a putut arãta mãiestria
în faþa juriului prezent. Dupã ce au
evoluat toþi concurenþii de la fiecare
grupã de vârstã, a urmat deliberarea
juriului ºi festivitatea de premiere în
care fiecare copil a primit o diplomã ºi
un premiu de la organizatori.

A urmat, în încheierea eveni-
mentului, cuvântul de binecuvântare din
partea Arhiepiscopului nostru,
Înaltpreasfinþitul Ioachim, ºi cel de
mulþumire, adresate organizatorilor ºi
celor prezenþi de cãtre pãrintele
protoiereu, apoi tradiþionala horã în jurul
bisericii în ritm de pricesne ºi cântece
patriotice.

Pãrintele stareþ a oferit o agapã la
sediul protopopiatului Oneºti.

Evenimentul a fost o reuºitã ºi
mulþumim tuturor celor care s-au implicat
în organizarea lui, în special copiilor care
au înþeles cã rugãciunea poate fi
exprimatã în diverse forme ºi mai ales
cã portul popular ne ajutã sã pãstrãm
legãtura neîntreruptã cu strãmoºii noºtri
care ºi-au dat viaþa în aceste locuri
binecuvântate de Dumnezeu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Biserica ne învaþã: Rugaþi-vã...
Lãsaþi cele rele, fiþi iertãtori, iubitori de

aproapele ºi de Dumnezeu, lãsaþi
pãcatele...

Sã începem chiar de astãzi, deºi
Postul Mare este momentul cel mai
prielnic, sã mergem  cu mai mult curaj pe
calea mântuirii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iisus! Dar ea îi zise: «Cum sã te duc?».
Ea ºtia cã erau 120 km ºi cã va muri  pe
drum. Dar el spuse: «Chiar dacã eu
mor pe drum, tot acolo sã mã duceþi!
La Iisus sã mã duceþi, cã am auzit cã
Acela este Alah (Dumnezeu)». L-au
adus aici la Biserica Sf. Mormânt pe
braþe, cã nu putea merge pe picioare.
L-au pus lângã  piatra Mormântului, iar
arabul  a început a striga: «Alah, Alah,
Alah», adicã: «Doamne, Doamne,
Doamne!». De faþã erau mulþi mitropoliþi
ºi cardinali; apoi l-au lãsat sã se închine.
Arabul s-a pus în genunchi  ºi a pus
fruntea sa pe lespedea Mormântului lui
Hristos ºi a început a plânge în  hohote,
cãci era în faþa morþii. Toþi cei din jur au
început a plânge, curgeau ºiroaie de
lacrimi din ochii noºtri, nu puteai sã nu
plângi. Acum arabul striga aºa: «Alah
Iisus, Alah Iisus, Alah Iisus», adicã:
«Doamne, Iisuse!». Strigã aºa cu
lacrimi, multã vreme, dar numai ce-l
vedem deodatã, cã se scoalã în picioare,
începe sã facã cruce cu mâna
stângã,cãci nu ºtia cum sã facã, fiind de
religie musulmanã. Vine un preot grec
ºi-l învaþã sã facã cruce cu mâna
dreaptã. Acum plângea ºi strângea în
braþe lespedea Mormântului  lui Hristos
ºi striga mai departe: «Alah Iisus, Alah
Iisus!». Dupã vindecare, preoþii l-au
botezat pe el, pe soþia sa ºi pe fratele

sãu. La  plecare, a urcat chiar el  la volan
ºi a condus maºina spre casã... Pe acest
arab îl chema Ahmed ºi dupã ce a mers
acasã, s-au botezat toate neamurile în
religia Ortodoxã.

Aceastã minune s-a petrecut tot în
anul 1974, când am fost la Mormântul
lui Hristos.

Aceste douã minuni: cea cu Crucea
originalã a Mântuitorului, ºi cu acest arab
vindecat de cancer le-am vãzut cu ochii
mei, în anul 1974, eu, Arhimandritul Ilie
Cleopa, de la Mãnãstirea Sihãstria. Iatã
ce poate Crucea lui Hristos ºi
Mormântul Lui. Aici se fac minuni
zilnic, la Mormântul lui Hristos. Iisus
Hristos lucreazã ºi azi. Dupã câtã
credinþã au oamenii, atâta primesc
de la El. Cine merge la Mormântul lui
Hristos poate citi în Condica Mormân-
tului aceste vindecãri ºi multe altele.”***

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

Singura noastrã salvare este
rugãciunea fierbinte cãtre Bunul
Dumnezeu... ºi pocãinþa...

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

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

Presb. Aurelia GENES

Narcisicã
A plecat pe buza apei
nu am vrut sã mã descopãr
am vrut doar sã ascult
cum cad stelele noaptea,
cum soarele ºi luna
horesc destinele noastre,
cum crengile urcã potire
de flori în alb
ca în pragul dintâi al lunii
sã le primeºti cu ochii rotunzi
fãrã sã te mire
ºi fãrã sã fugi.

Valeriu Filimon,
Tãrâmuri imaginare –

Poezii, Edit. Paco,
Bucureºti, 2001, pag. 36
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„

Merele cãzute
ºi lacrimile inimii

Cu câþiva ani în urmã, un grup de
oameni de afaceri mergeau la o convenþie
regionalã de vânzãri, în Chicago. Le
promiseserã soþiilor cã se vor întoarce
acasã la timp, pentru cina de vineri.

În goana lor, cu biletele ºi servietele
în mânã, unul dintre ei a rãsturnat din
greºealã o masã pe care erau expuse
mere. Acestea s-au împrãºtiat de jur
împrejur. Fãrã sã se opreascã sau sã se
uite în urmã, ei au reuºit sã ajungã la timp
la avion ºi sã se îmbarce înainte de a se
închide uºile. Cu excepþia unuia care s-a
oprit, a respirat profund, ºi-a ascultat
simþãmintele ºi i s-a fãcut milã de fata al
cãrei stand de mere a fost rãsturnat.
Le-a spus tovarãºilor sãi sã plece fãrã el,
le-a fãcut cu mâna ºi l-a rugat pe unul din
ei sã o sune pe soþia lui când ajunge la
destinaþie ºi sã îi explice cauza întârzierii
sale. Apoi s-a întors la terminal, acolo
unde merele erau împrãºtiate pe jos. A
fost mulþumit de decizia luatã.

Fata de ºaisprezece ani era complet
oarbã! Plângea încet, lacrimi de frustrare
îi curgeau pe obraji, în timp ce,
neajutoratã, bâjbâia cãutând merele
împrãºtiate pe jos. Lumea trecea
nepãsãtoare: nimeni nu se oprea,
nimãnui nu-i pãsa de necazul ei. Omul
de afaceri a îngenuncheat lângã ea, a
strâns merele, le-a pus înapoi pe masã
ºi a ajutat-o sã aranjeze standul.

În timpul acesta ºi-a dat seama cã
multe dintre mere fuseserã lovite ºi strivite,
ºi pe acestea le-a pus într-un coº separat.
Când a terminat, a scos portofelul ºi i-a
spus fetei: Poftim aceºti 40 de dolari pentru
pagubele pe care þi le-am provocat. Eºti
OK? Fata, cu lacrimi în ochi, dãdu din
cap afirmativ… iar el a continuat: Îmi pare
rãu ºi sper cã nu þi-am distrus complet
ziua.

ªi, în timp ce omul de afaceri se
îndepãrta, adolescenta uimitã l-a strigat:

- Domnule!
El s-a oprit ºi a privit în ochii ei orbi…

iar ea a continuat:
- Sunteþi cumva… Iisus?
S-a oprit din mers, întrebãtor. S-a

întors spre ea ºi a spus:
- Nu, nu sunt deloc ca Iisus, El este

bun, amabil, grijuliu, iubitor ºi nu ar fi
rãsturnat niciodatã standul tãu. Nici nu

Icoana
Maicii Domnului

Când un  tânãr a fãcut 18 ani ºi a luat
permisul de conducere, pãrinþii sãi i-au
cumpãrat o maºinã  performantã ºi extrem
de scumpã. Îndatã tânãrul a plecat în
cãlãtorie. Într-unul din drumurile sale,
tânãrul a mers la bunica sa, o femeie foarte
credincioasã, care locuia departe ºi care
tocmai se întorsese dintr-un pelerinaj.ªi
tânãrul relateazã: De la o mãnãstire,
bunica îi cumpãrase mãtuºii mele o icoanã
a Maicii Domnului, Pantanassa. Era o
icoana frumoasã, bine lucratã, destul de
mare. O litografie, o copie a icoanei
Pantanassa, Vindecãtoarea de cancer.

Nouã nu ne cumpãrase nimic, pentru
cã ºtia cã oricum nu am fi primit darul ei.

ªtiind cã mã întorc spre casã, bunica
m-a rugat sã iau icoana ºi sã i-o duc
mãtuºii din partea ei.

Am primit-o cu greu, nici nu m-am
uitat la ea, ci am aruncat-o cu mult dispreþ

Paginã realizatã
de preot Ioan Bârgãoanu

mã pot compara cu Iisus niciodatã. Sunt
praf...

Fata a dat din cap ºi spuse:
- Vã întreb pentru cã m-am rugat ca

Iisus sã mã ajute sã strâng merele. El
v-a trimis pe dumneavoastrã sã mã ajutaþi,
deci sunteþi ca El – doar El ºtie cine e
dispus sã împlineascã porunca Sa. Vã
mulþumesc cã aþi ascultat chemarea Lui.

Omul de afaceri s-a îndreptat agale
cãtre avion, cu o întrebare care îl mãcina
pe dinãuntru: „Sunteþi Iisus?“

Te confundã lumea cu Iisus?
Ar trebui, nu? Ar trebui sã ne

asemãnãm atât de mult cu Iisus, încât
într-o lume oarbã la iubirea, viaþa ºi harul
Lui, oamenii sã nu vadã diferenþa dintre
noi ºi El.

Dacã pretindem cã Îl cunoaºtem, ar
trebui sã trãim, sã umblãm ºi sã acþionãm
aºa cum ar face-o El! Nu ne putem
compara cu Hristos niciodatã, dar putem
urma bunãtatea Lui...  A-L cunoaºte pe
El înseamnã mai mult decât a cita versete
biblice... Înseamnã a trãi Cuvântul Sãu în
viaþa de zi cu zi.

„Spalã-mã cu lacrimile mele,
curãþeºte-mã cu ele, Cuvinte. Iartã-mi
greºelile ºi îmi dã îndreptare.” (Sfântul
Simeon Noul Teolog).

Cine plânge adevãrat nu este un om
slab!

pe bancheta din spate a maºinii, mai
spunea tânãrul.

Pe drumul de întoarcere, un exces
de teribilism, dar ºi lipsa de experienþã la
volan a tânãrului au fãcut ca într-o curbã
periculoasã maºina sã se transforme
într-o grãmadã de fiare.

Au venit SMURD-ul ºi multe
ambulanþe la locul accidentului ºi toþi au
rãmas uimiþi de cum arãta maºina. „Cu toate
acestea, eu vorbeam cu ei. M-au crezut în
agonie, au crezut cã sunt rãnit grav ºi
delirez. Cei de la descarcerare au tãiat
maºina în douã pentru a mã putea elibera.”

Deºi impactul fusese foarte
puternic, bãiatul scãpase fãrã nici o
ranã, contuzie sau zgârieturã cât de
micã. Scãpase nevãtãmat din acest
cumplit accident ºi, în momentul în
care l-au scos, unii dintre cei care se
aflau acolo au început sã se închine.
„Eu am crezut cã se închinã pentru cã
scãpasem cu viaþã, dar nu era aºa. Pe
piept þineam ceva, dar eu nici nu
bãgasem de seamã. Era icoana pe
care bunica mi-o dãduse pentru mãtuºa
ºi pe care eu o aruncasem nepãsãtor
în maºinã. De abia atunci m-am uitat
la ea ºi am vãzut cã era icoana Maicii
Domnului...”, relateazã acel tânãr.

Maica Domului pe care el nu o
cinstea devenise scutul lui protector ºi se
pusese ca o pavãzã între el ºi fiare, între el
ºi moarte. Maica Domnului nu s-a uitat la
faptele lui, ºtiind cã tânãrul este
necredincios ºi, din neºtiinþã, nu credea în
Dumnezeu. De aceea i-a fost milã de el ºi
nu l-a lãsat sã piarã.

„Acela a fost momentul de cotiturã al
vieþii mele ºi de atunci am hotãrât cu
adevãrat sã-mi schimb viaþa. Ateul din mine
a devenit creºtin, iar din prigonitorul lui
Dumnezeu devenisem un mare iubitor al
Lui”, a mai spus tânãrul.

ªi lacrimile sunt rugãciuni...
Ele cãlãtoresc la Dumnezeu atunci

când nu putem vorbi.
Lacrimile bunicilor, ale pãrinþilor ne

ajutã când nici nu credem...
Rugãciunea poate deveni scut ºi

icoanã vieþii noastre.
E o tainã pe care doar inima ºi

experienþa o pot dovedi.
Preasfântã Nãscãtoare de Dumne-

zeu, mântuieºte-ne pe noi!
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În vasul plin cu apã nu mai încape
nimic. Nici inima noastrã, fiind plinã cu
dragoste deºartã, nu mai primeºte
dragostea de Iisus Hristos ºi nici n-o
poate primi, pânã când nu se va
micºora dragostea de lucrurile
stricãcioase.

Cine crede în Iisus Hristos, acela Îl
cunoaºte, Îl iubeºte ºi-L proslãveºte,
adicã Îl cuprinde cu mintea sa, întrucât
acolo este locul cunoaºterii. Îl cuprinde
cu inima, întrucât acolo e locul dragostei.
Îl cuprinde cu toate puterile, întrucât
acestea lucreazã. Aici se aratã slava
Domnului care strãluceºte ca lumina
pentru ceilalþi. Aºadar, a-L cunoaºte,
a-L iubi ºi a-L proslãvi pe Iisus
Hristos înseamnã a crede în El.

Cunoscându-L pe Domnul, trebuie
sã-L iubim. Fiecare dintre noi iubeºte
ceva: unii iubesc aurul ºi comorile, alþii,
cinstea ºi slava, pe când alþii, doar
propriul trup ºi de aceea se îndeletnicesc
doar cu mâncarea, cu bãutura ºi
îmbrãcãmintea. Ceea ce iubim umple
tot adâncul inimii noastre în aºa fel
încât în aceasta nu mai rãmâne loc
pentru Iisus Hristos..

De aceea, trebuie sã le lepãdãm
pe toate celelalte, ºtiind cã voia ºi
iubirea lui Dumnezeu ne sunt atât
de aproape, încât Iisus Hristos spune:
„Eu sunt cu voi în toate zilele” (Matei
28, 20); atât de mari, încât „aºa a iubit
Dumnezeu lumea, cã pe Fiul Sãu Cel
Unul-Nãscut L-a dat” (Ioan 3, 16); atât
de stãruitoare, încât Domnul zice:
„Iatã, Eu stau la uºa inimii fiecãruia ºi
bat; dacã va auzi cineva glasul Meu ºi
va deschide, voi intra la El”
(Apocalipsa 3, 20). ªi uºa inimii se va
deschide pentru Domnul numai atunci
când Domnul va intra în ea ºi toatã
inima noastrã va striga: „Domnul meu
ºi Dumnezeul meu!”. Va striga ºi Îl va
simþi, va gusta dulceaþã de negrãit ºi se
va bucura în Domnul.

Mãrturisirea lui Hristos e mai mult
decât o mãrturisire prin cuvânt:
presupune mãrturisirea integralã. De
aceea, viaþa noastrã trebuie sã devinã

hristocentricã. În tot ceea ce gândim, în
tot ceea ce vorbim, în tot ceea ce facem
trebuie sã fie prezent Hristos. Gândul la
Hristos trebuie sã fie un gând
permanent. A te lepãda de sine
presupune exact aceastã renunþare la
sine: nu mai eºti tu pe primul loc, nu mai
eºti tu centrul atenþiei tale. Centrul
atenþiei tale nu mai este propria persoanã,
ci Hristos. De ce nu facem acest lucru?
Pentru cã ne iubim pe noi mai mult decât
pe Hristos ºi decât pe cel de lângã noi.

Privind în jur, vedem cã oamenii
devin din ce în ce mai agresivi, mai
intoleranþi unii cu ceilalþi. Este un rãzboi
generalizat al omului împotriva omului.
În loc sã luptãm cu noi înºine, este mult
mai uºor sã luptãm cu celãlalt. Iar acest
rãzboi cu celãlalt nu te face decât sã te
adânceascã ºi mai mult în patimã. Avem
nevoie de o trezire, de o revenire în sine,
aºa cum s-a întâmplat cu fiul risipitor din
Evanghelie care a plecat departe de
casa pãrinteascã ºi a ajuns ca nici mãcar
din roºcovele porcilor sã nu poatã mânca.
ªi, înfometat - nu era înfometat numai
trupeºte, ci ºi sufleteºte, era înfometat
de iubire! -, ºi-a adus aminte cã, în casa
tatãlui sãu, toþi argaþii erau îndestulaþi cu
de toate. ªi atunci, venindu-ºi în fire -
care fire? firea de fiu! -, îºi dã seama cã
existã cineva care ar putea sã-l scoatã
din aceastã cãdere umilitoare ºi
degradantã. ªi spune atunci: „Eu mã duc
la tatãl meu sã-mi cer iertare: Tatã, am
greºit la cer ºi înaintea ta ºi nu mai sunt
vrednic sã mã numesc fiul tãu. Fã-mã
ca pe unul din argaþii tãi” (cf. Luca 15,
18-19). El se smereºte! Îºi dã seama cã
a greºit ºi intervine o pocãinþã. Ei, omul
modern nu se poate pocãi. Omul modern
tinde sã se asemene cu diavolul. Diavolul
nu se poate pocãi.

Pentru a ne pocãi trebuie sã ne
zdrobim în picioare aceastã iubire de
sine, care este o nebunie totalã. Pentru
cã iubirea e o relaþie biunivocã ºi deci
nu mã pot iubi pe mine însumi, este o
anomalie, este o monstruozitate! O
relaþie înseamnã cã iubesc pe cineva, iar
acela mã iubeºte pe mine. Este o dãruire

de sine: mã dãruiesc celuilalt, celãlalt este
mai important decât mine. Cel care
iubeºte se jertfeºte - or, dãruirea ºi jertfa
sunt aproape incompatibile cu omul de
astãzi. Cã omul de astãzi vrea doar sã
primeascã, fãrã ca el sã dea ceva în
schimb. ªi acest egoism, aceastã iubire
de sine este cultivatã sistematic de
cultura în care trãim; de pseudo-cultura,
de fapt. Prin toatã aceastã „dezvoltare
personalã”, ce se dezvoltã, de fapt?
Iubirea de sine. Nu þi se spune cum sã
devii mai smerit. Nu! Ci cum sã te pui
tu pe primul loc. Pentru cã smerenia
este începutul însãnãtoºirii. Fãrã
smerenie, fãrã pocãinþã nu existã
însãnãtoºire în Hristos.

La Hristos tu nu te poþi duce dacã
nu te pocãieºti, dacã nu te smereºti,
dacã nu te vezi pe tine nevrednic de
darurile pe care þi le dã Dumnezeu. Dar
în ziua de azi, nimeni nu vrea sã se mai
smereascã - cât despre jertfã, ce sã
mai vorbim?!

Dar pe oameni nu-i mai intereseazã
lucrurile acestea. Dacã ne uitãm în jurul
nostru, constatãm o goanã nebunã
dupã mijloace financiare, dupã bani. De
ce avem nevoie de bani? Ca sã ne
hrãnim patimile. Pentru Hristos nu ai
nevoie de bani. Hristos Se dãruieºte
permanent, fãrã sã cearã nimic. Nu
cere decât disponibilitatea ta de a-I
dãrui inima ta. Omul de astãzi aleargã
dupã bani. Sigur cã e nevoie ºi de o
anumitã sumã de bani pentru a-þi
acoperi nevoile fireºti, trupeºti - un
adãpost, o hranã ºi aºa mai departe.
Dar, peste asta, omul cautã mai mult: o
hainã mai scumpã, un telefon mai
performant, o excursie mai exoticã -
lucruri absolut derizorii, care nu sunt de
nici un folos. Omul cautã sã aibã acces
la lucruri care produc plãceri, din acest
motiv este disperat dupã bani. Noul idol
al omului este banul. Dar, de fapt, în
spatele banului este diavolul. ªi lucrarea
lui este un drum al pierzãrii.

Ce se întâmplã cu noi astãzi este
înfricoºãtor. Vedem în jurul
nostru degradare ºi, în mod
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paradoxal, ne adâncim ºi mai
mult. Considerãm cã tehno-

logia ne poate salva. Existã acum acest
curent al transhumanismului, care
urmãreºte sã menþinã omul în viaþa
trupeascã cât mai mult ºi, dacã se
poate, dupã ce moare, conºtiinþa lui sã
fie transpusã pe un suport digital.
Oamenii aceºtia nu-ºi dau seama cã au
pierdut contactul cu realitatea! Am
putea sã spunem, la modul propriu, cã
sunt nebuni. Îmi aduc aminte de ceea
ce spunea Sfântul Apostol Pavel cã
oamenii vor înnebuni: „Zicând cã sunt
înþelepþi, au ajuns nebuni” (Romani 1,
22). Tot ceea ce este firesc devine
nefiresc. Nefirescul este condiþia
permanentã a omului de astãzi. Existãm
în nefiresc, ne îmbrãcãm în nefiresc.

Din pãcate, inima noastrã este plinã
de noi înºine, de sinele nostru. Sã ne
lepãdãm de toate ca sã-I facem loc Lui,
dragostei Lui! Aici e un lucru care nu
prea ne reuºeºte, din pãcate. Pentru cã
nu înþelegem aceastã necesitate vitalã
pentru noi, de a-I lãsa loc lui Hristos în
inima noastrã, de a abandona un pic
aceastã compãtimire permanentã: „Vai,
ce greu îmi este! Vai, nimeni nu mã
iubeºte!”. Dar am uitat cã Hristos ne
iubeºte. Sfinþii ne iubesc. Avem înger
pãzitor care ne iubeºte. Însã noi, în loc
sã ne deschidem dragostei lui Hristos,
ne iubim pe noi înºine, ceea ce este o
stare bolnavã. Iubirea de sine e o boalã
totalã care ecraneazã dragostea lui
Dumnezeu. Când ne iubim pe noi înºine,
nu mai simþim dragostea lui Dumnezeu:
„Dumnezeu nu mã iubeºte, Dumnezeu
nu-mi acordã atenþie”. De ce? Pãi, dacã
eu îmi acord atenþie ºi mã iubesc pe
mine, nu mai este loc de altceva acolo!
Omul de astãzi este atât de adâncit în
egoismul lui, încât nu poate concepe cã
cineva poate face aºa ceva. Pentru cã
noi suntem incapabili sã ne jertfim, ºi
atunci jertfa lui Hristos ni se pare un lucru
de neînþeles, foarte departe de modul în
care noi percepem realitatea. Dacã nu-L
iubeºti pe Hristos, nu poþi sã-l iubeºti nici
pe aproapele tãu; sau îl iubeºti într-un
mod cel puþin pãtimaº, dacã nu foarte
pãtimaº. Nu este o dragoste curatã. Fãrã
Hristos, noi nu putem iubi curat. Este o
iubire egoistã: sã nu fiu singur, sã am pe

cineva lângã mine care sã-mi ofere o
oarecare afecþiune, o oarecare protecþie,
o oarecare siguranþã. Pentru cã avem
fricile noastre, angoasele noastre, ºi
atunci avem nevoie de cineva care sã
fie lângã noi. Asta înseamnã sã învãþãm
sã iubim, dar, de fapt, Cel care ne învaþã
iubirea este Hristos Însuºi, dragostea
Lui. Noi nu suntem generatori de
dragoste, noi doar primim dragostea în
dar de la Dumnezeu, cu condiþia sã ne
deschidem inima cãtre Hristos. Adicã
inima mea sã devinã un receptacol al
dragostei lui Hristos. Sã receptãm, sã
ne deschidem inima ca o antenã cãtre
Hristos, pentru ca ea sã primeascã
aceastã dragoste. In paharul plin ochi
din care curge lichidul unde sã mai încapã
Hristos?

Ca sã-I fac loc lui Hristos, trebuie
sã mã retrag un pic, sã mai las un pic
de la mine. Trebuie sã-I las un pic de
spaþiu lui Hristos, sã-mi dau seama cã,
de fapt, eu de la mine nu pot face nimic
bun. Pentru cã binele nu vine de la
mine. „Cã toatã darea cea bunã ºi tot
darul desãvârºit de Sus este, pogorând
de la Tine, Pãrintele Luminilor” spune
preotul în rugãciunea Amvonului. Dar
omul contemporan este atât de ars de
pãcat, încât nu mai poate suporta
apropierea de Pãrintele Luminilor, nu
mai este compatibil cu Lumina
dumnezeiascã, cu Lumina taboricã. Se
creeazã un fel de incompatibilitate ºi,
oricât de mult ne-ar iubi Dumnezeu,
dragostea aceasta ne arde. Nu vom
putea sã stãm aproape de dragostea
Lui. Dumnezeu nu se poate schimba –
este Dragoste ºi Luminã. Iar dacã noi
nu mai suntem compatibili cu
Dumnezeu, orice apropiere de El nu mai
este posibilã. Aceasta este tragedia
omului zilelor noastre pe care numai o
pocãinþã autenticã o poate transfigura.

Fãrã pocãinþã nu se poate face
nimic. Fãrã sã-þi dai seama cã eºti
bolnav, nu te tratezi. Noi ne tratãm de
cele trupeºti; de cele sufleteºti, nu.
Suferim de depresii, de nevroze, pe
care le tratãm cu mijloace omeneºti, nu
cu Hristos. Mergem la psihologi,
mergem la psihoterapeuþi, sunt
cabinetele pline. Au ºi ei, poate, rolul
lor; dar, dincolo de asta, acel lucru care

nu este bine ºi pe care-l facem în mod
constant este cã nu suntem cu
Dumnezeu în fiecare miºcare a vieþii
noastre. Nu. Suntem cu altele. ªi atunci
nu-I suntem plãcuþi lui Dumnezeu,
pentru cã Dumnezeu ne iubeºte
desãvârºit ºi vrea ca ºi noi sã-L iubim
desãvârºit. Cum spunea Pãrintele
Arsenie: „Ce putea sã facã mai mult
Hristos decât sã Se ridice pe Cruce
pentru noi?”. Ce-ar fi putut sã facã mai
mult ca sã ne convingã cât de mult ne
iubeºte? Oare s-ar putea face ceva mai
mult de atât? Uitaþi-vã în jurul nostru.
Veþi vedea rãspunsul omului la jertfa
lui Hristos. Aceasta este marea, marea
durere a omului de astãzi: ignorarea
jertfei lui Hristos.

N-am plãtit nimic pentru a primi
mântuirea, dar trebuie sã dãm
Domnului totul pentru a o pãstra.

Sã ne apropiem de Hristos ºi sã-I
deschidem inima, aºa cum tragem
perdelele de la fereastrã ºi soarele intrã
dintr-odatã, pentru ca El sã vinã în noi
ºi noi sã-L iubim cu adevãrat. Atunci
când Hristos vine sã umple toatã casa
inimii noastre, toate problemele, toate
rãtãcirile, toate neliniºtile dispar. ªi
pãcatul, de asemenea, dispare.

Cãci raþiunea ºi scopul pentru care
omul existã este sã devinã asemãnãtor
cu Hristos. ªi va deveni aºa doar atunci
când Îl va considera pe Hristos ca
model absolut, când va trãi ºi se va
comporta conform cuvintelor ºi
poruncilor Sale.

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

Surse:
Sfântul Inochentie al Penzei, Viaþa care
duce la Cer, traducere de Adrian
Tãnãsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucu-
reºti, 2012, pp. 152-153
https://marturieathonita.ro/parintele-
ilarion-de-la-crucea-sa-i-facem-loc-lui-
hristos-in-inima-noastra/.
revista „Familia Ortodoxã” nr. 163, 2022
https://oasteadomnului.info ›
IPS Andrei Andreicuþ, Mai putem trãi
frumos? Pledoarie pentru o viaþã moralã
curatã, Editura Renaºterea, Cluj-Napoca,
2012, p. 51
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Preot Petru Roncea este deja un
nume consacrat în publicistica creºtinã
localã, fiind unul dintre cei mai activi
condeieri ai Protopopiatului Oneºti.
Hãrãzit de Dumnezeu cu talent
scriitoricesc, entuziasm ºi mai ales cu
darul mãrturisirii lui Hristos în aceste
vremuri de restriºte, pãrintele Petru se
vrea a fi autorul care ºi-a înþeles pe deplin
vocaþia, pusã în slujirea Bisericii ºi care
face o teologie a timpului nostru. Talanþii
primiþi, precum ºi roadele înmulþirii lor se
vãd în nenumãratele volume publicate în
anii de pastoraþie, considerate însã de cel
care le-a dat viaþã, doar încercãri smerite
ºi începuturi în ale scrisului.

Lucrarea „70 editoriale sãrate
care îndulcesc sufletul”, pe care dorim
sã v-o prezentãm, este o binevenitã
sintezã a anumitor teme de inspiraþie
religioasã, abordate de autor ºi prezentate
ani la rând (2005-2022) în paginile revistei
„Sarea pãmântului”, al cãrei iniþiator a
fost. Dealtfel, dupã cum citim în Prefaþa
semnatã de IPS Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului, titlul „acestui
buletin misionar-cultural local” este unul
inspirat din cuprinsul biblic, fãcând
trimitere la metafora „sãrii pãmântului”,
care de data aceasta poate fi
recunoscutã în toþi cei care pe Valea
Trotuºului Îl mãrturisesc pe Hristos, prin
cuvânt ºi viaþã curatã. Acesta credem
cã este ºi motivul pentru care pãrintele
Petru continuã, de ani buni, sã ducã greul
editãrii periodice a fiecãrui numãr. Þinem
sã precizãm cã „Sarea...” ajunge la
marea majoritate a târgocnenilor ºi nu
numai, prin intermediul preoþilor parohi,
mulþi dintre ei semnatari în paginile
periodicului.

Gândul care l-a cãlãuzit pe pãrintele,
mãrturisit încã din articolul inaugural al
revistei,  acela de a da luminii tiparului
volumul de faþã, a fost de a face din revista
„Sarea pãmântului” o alternativã la
producþiile mediatice secularizate, care sã
contribuie la vindecarea societãþii
contemporane româneºti.” (p. 13) De
aceea, dacã ar fi sã urmãrim o tipologie a

colecþiei personale de articole, socot cã
acestea ar putea fi împãrþit în douã mari
grupe, ºi anume cele cu conþinut
profetic1 (ex. „Solniþa Europei”,
„Douã boli naþionale”, „Rãspunderea
omului de la conducere”, „Sf. Ioan
Românul ºi robia la homosexuali”,
„Solidaritatea generaþiilor” º.a.) ºi un
altul omiletic2 (ex. „Popas duhov-
nicesc la Naºterea Domnului”,
„Veºnicia familiei”, „Scara Deniilor”,
„Lucrãrile Duhului Sfânt în Bisericã”,
„Prescurãriþa din Sarepta” º.a.).

Fiindcã avem de-a face cu genul
publicistic, o menþiune aparte o facem
cu referire la titlurile folosite de autor. În
primul rând, fiecare dintre ele semnificã
ceva, dar desemneazã, în mod simbolic,
altceva. Astfel, „Un pic de sare în mass-
media actualã”, semnaleazã discrepanþa
uriaºã dintre valorile creºtine ºi cele
promovate de mass-media actualã,
pierzãtoare de suflete; numele de fabulã
al articolului intitulat „Cerbul ºi ºarpele”,
trimite de fapt, la modelul scripturistic al
cerbului (Psalmul 41,1), simbol al omului
drept, care cautã neîntrerupt sã calce
peste ºerpii ce poartã veninul pãcatului
(p. 180); „Sfântul Ioan Românul ºi robia
la homosexuali” (p. 202), un titlu incitant,
care însã se vrea a fi o paginã
emoþionantã de Sinaxar3 ºi, în acelaºi
timp, un manifest împotriva legiferãrii
pãcatului; deziluzia trãdãrii lui Iuda „cel
cu douã feþe” (p. 104) ºi perpetuarea
acesteia în lume, prin lipsa de autenticitate
în actul credinþei, iatã doar unul dintre
episoadele dramatice ale lumii, dezvãluite
de pãrintele Petru în „Pervertirea
obrazului”, ºi exemplele pot continua.

Ca „profet”, pãrintele se dovedeºte
a fi un bun cunoscãtor al temelor sociale
ºi morale ale lumii de astãzi. În articolul
„Evanghelia lui Hristos”, autorul se referã
la omul contemporan secularizat, ,,care
cautã sã se descotoriseascã de
Evanghelie” (p. 112) „Oare se meritã ca
cineva sã se mai osteneascã astãzi cu
predicarea Evangheliei? De ce atâtor de
mulþi le este ruºine a primi Evanghelia lui

Iisus Hristos? Oare ce-i de fãcut? Cum
am putea scãpa de mânia viitoare? - se
întreabã preotul ºi tot el rãspunde -
Întoarcerea la Hristos, la Evanghelia
Sfântului Pavel, revenirea la Bisericã ºi
participarea la Sfânta Liturghie, acesta-i
primul pas. Ceilalþi vin firesc la rând. Dar
acest prim pas este un semn la îndemâna
tuturor cã într-adevãr nu ne este ruºine
de Evanghelia Domnului.” (pp. 113, 114)
Aºadar, singura cale a omului de a sta în
drumul tuturor relelor acestor vremuri este
de a-L regãsi ºi trãi împreunã cu Hristos.

 Dupã cum aminteam anterior, alte
articole se constituie în adevãrate predici,
formulate în termeni moderni, însã cu
acelaºi conþinut tradiþional. Vorbind despre
„Hristos, Mirele ºi Biserica, Mireasa” (pp.
167-172) pãrintele încearcã sã fixeze
adevãruri fundamentale ale credinþei
ortodoxe: „Întotdeauna Biserica a nãscut
sfinþi. Este în firea ei sã facã asta, cãci
Hristos este Capul Bisericii, El este
începãtura acestui lanþ de aur al Sfinþilor.
Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu Îl poþi
vedea, Se reveleazã în persoana Sfinþilor
Bisericii. El e permanent prezent în lume
prin Bisericã, Care este trupul Sãu.” (p.
168) Aceastã mãrturisire exprimã
preocuparea teologului Petru
Roncea de a arãta importanþa
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doctrinei bisericeºti, ce stã la
baza oricãrei tãlmãciri fãcute

Revelaþiei.
Trebuie spus, printre altele, cã

articolele din „70 editoriale sãrate care
îndulcesc sufletul” abundã în trimiteri
biblice. De exemplu, în articolul luat
anterior ca exemplificare, ce se întinde
pe 4 pagini, întâlnim 7 pasaje
scripturistice; într-un altul, intitulat „Popas
duhovnicesc la Naºterea Domnului” (pp.
23-29), foloseºte 17 texte biblice º.a.m.d..
Vorbind despre post, pãrintele face apel
la Sf. Efrem Sirul (+373), referitor la
patimi, îl invocã pe Sf. Ioan Hrisostom
(+404), plângând Rãstignirea, îl aminteºte
pe Isac Sirul (+640), iatã bogãþie de
gândire ºi trãire duhovniceascã în paginile
acestei cãrþi! De remarcat este ºi faptul
cã, pentru a-ºi atinge efectul dorit ºi a
demonstra veridicitatea celor afirmate,
acelaºi bun condeier Petru Roncea

1 În lumina Vechiului Testament, profetul, ca
persoanã, este conºtiinþa lucidã ºi responsabilã
a poporului sãu, însuºirea de a prezice viitorul

apeleazã ºi la unii teologi moderni, ca:
Olivier Clement (p. 168), Pr. Dr.
Constantin Necula (p. 92), Alexander P.
Lopuhin (p. 60) Ioannis Romanidis (p.
237) sau Sf. Episcop Nicolae Velimirovici
(p. 63).

În concluzie, considerãm cã
lucrarea supusã atenþiei cititorilor este nu
numai un îndrumãtor util pentru fiecare
creºtin, ci ºi o lecturã captivantã din punct
de vedere spiritual. Pãrintele Petru
Roncea ne invitã la o profundã meditaþie
asupra teologiei ºi problemelor lumii de
astãzi, în care glasul Bisericii se cere a fi
auzit, acum, mai mult decât oricând.

Preot Daniel NICHITA

fiind una secundarã. El este purtãtorul de
cuvânt al lui Dumnezeu, printre semenii sãi,
pe toatã întinderea scãrii sociale, de la rege,
pânã la omul de rând. Este un erou al timpului
sãu, menit sã zguduie ºi sã trezeascã conºtiinþele
adormite. ” (Biblia sau Sfânta Scripturã,
diortositã, redactatã ºi adnotatã de
+Bartolomeu Anania, Ediþie Jubiliarã a
Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucureºti, 2001,
p. 886.
2 OMILIA (gr. omilia sau kerygma)= colecþie de
îndemnuri ºi predici rostite de cãtre preoþi, în
Bisericã (ABBÉ BERGIER, Dictionnaire de
Theologie, tome IV, Paris, 1829, p. 55.)
3 SINAXARUL  (gr. Synaxarion - adunare,
culegere) este o  carte folositã în bisericã sau
de cãtre credincioºi, care cuprinde, pe scurt,
vieþile sfinþilor. În vechime se nu-
mea Martirologiu, deoarece cultul sfinþilor a
început cu mucenicii, iar primele sinaxare erau
culegeri de acte martirice sau relatãri
despre proslãvirea mucenicilor.

Preot Andrei-Silviu NEICU

(continuare în p. 28)

Sub inspiraþia acestor cuvinte ce
aparþin celebrului istoric, scriitor ºi
om politic Nicolae Iorga, poate fi
aºezat ºi demersul editorial inedit, al
doamnei Maria Stan, un personaj
cunoscut în ultimele decenii în
comunitatea Târg-Ocneanã în
special pentru activitãþile adminis-
trative desfãºurate ca jurist în cadrul
Primãriei oraºului-staþiune situat pe
malul stâng al râului Trotuº.

Intitulatã Realizãri ºi perspec-
tive în oraºul-staþiune Târgu Ocna
ºi generoasã ca numãr de pagini (peste
400), cartea poate fi socotitã ineditã cel
puþin din douã puncte de vedere.

În primul rând, ea se doreºte a fi
un gest de recunoºtinþã din partea
revistei Sarea Pãmântului, respectiv
a redactorului principal – Pr. Petru
Roncea, faþã de prezenþa editorialã
constantã în ultimii ºaisprezece ani a
distinsei doamne în paginile periodicului.
Apoi, ea reprezintã un frumos modus

„Scrie ca sã nu pierzi florile gândului tãu, pe care,
altfel, le ia vântul!”

Nicolae Iorga

vivendi prin care, începând cu anul
2006, pe lângã episoade din
spiritualitatea ºi cultura urbei, revista
creºtinã aflatã la douã decenii vine
în întâmpinarea cititorului cu cele
mai recente informaþii din sfera
activitãþilor Primãriei Târgu Ocna.

Aºezate în ordinea cronologicã
a publicãrii lor, cele aproximativ 60
de articole ce întregesc volumul te
conduc cu mintea la un soi de
Codex în care iniþativele, proiectele,
dar ºi evenimentele pe care adminis-
traþia localã le-a desfãºurat sunt
sistematic aºezate.

La fel de bine parcursã filã cu
filã, cartea poate fi consideratã ºi
un  ve r i t ab i l  document  i s to r i c
însufleþit de duhul responsabilitãþii
pe care autorul l-a pãstrat în toatã
aceastã perioadã.

Deºi de câþiva ani a ajuns la
demnitatea nobilã a pensiei, autoarea
nu a pierdut nimic din suflul ce o
determinã sã scrie în continuare, iar
optimismul în care informaþiile sunt
prezentate confirmã acest lucru.
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Un preot era numai de câþiva ani
în parohia ce i s-a dat, pe baza cererii
de transferare. Era tânãr, cu înaltã
pregãtire teologicã ºi culturalã, cu trai
frumos ºi pilduitor ºi cu multã dragoste
întru împlinirea datoriilor pastorale. Într-o
Duminicã, dupã masã, a plecat sã
sfinþeascã locuinþa unei bune
credincioase a Bisericii sale. Femeia
locuia mai la marginea oraºului. Pânã
sã ajungã acolo ºi sã gãseascã strada
s-a fãcut searã. Era cam întuneric ºi
el, fãrã sã bage de seamã, a bãtut la
uºa altei case.

Când a deschis uºa – încã înainte
de a putea observa bine cine e înãuntru
– a auzit o voce cunoscutã, care-l
primea cu multã bucurie, zãcând:

– Ce bine-mi pare cã aþi venit,
pãrinte! Doamne, cum sã-Þi mulþu-
mesc cã mi-ai ascultat ºi mi-ai împlinit
rugãciunea!

Adânc miºcat de aceste cuvinte,
a recunoscut în persoana care le
spunea pe una din cele mai
credincioase femei care l-a primit cu
toatã dragostea când a venit în parohie.
Era o fatã care nu lipsea de la nici o
slujbã, dovedind o credinþã tare ºi
trãitoare în viaþa ei de toate zilele.

– Ce þi s-a întâmplat, sorã, de n-ai
mai venit pe la bisericã de atâta vreme?
Credeam cã ai plecat din oraºul nostru
ºi când colo te gãsesc în aceastã
mahala ºi încã bolnavã.

– Pãrinte, multe mi s-au întâmplat.
Este cam mult de atunci. Într-o zi m-a
amãgit diavolul ºi am cãzut în pãcatul
desfrâului. Din clipa primului pãcat, am
rupt legãtura cu Biserica, am început
sã-L uit pe Dumnezeu. Bãrbatul care
m-a ademenit nu s-a þinut de cuvântul
dat, nu m-a luat de soþie; ºi, de atunci
viaþa mea a devenit o continuã
fãrãdelege. Pãcatul m-a distrus
aruncându-mã în acest pat de suferinþã,
în care zac de nouã luni. Totuºi
Dumnezeu nu m-a uitat. Venind aceastã
boalã peste mine, Domnul a folosit
prilejul suferinþei, a deºteptat în inima
mea cãinþa udatã de lacrimi ºi am

început sã mã rog, am
început sã-L caut, sã-L
doresc pe Domnul
Iisus Hristos. Am
început a citi iarãºi
Sfânta Scripturã ºi
s-a nãscut în sufletul
meu nãdejdea în
îndurarea ºi iertarea
lui Dumnezeu. ªtiu din
cele învãþate de la
Sfinþia Voastrã, de când umblam la
bisericã, faptul cã Dumnezeu varsã darul
îndurãrii ºi al iertãrii Sale numai prin
Bisericã, în Taina Sfintei Mãrturisiri ºi a
Sfintei Împãrtãºanii. De mult doresc sã
mã spovedesc ºi sã mã împãrtãºesc, dar
nu mã pot miºca din pat ca sã merg la
preot. N-am îndrãznit sã chem alt preot.
M-am gândit la Sfinþia Voastrã. Nu mai
ºtiam nimic despre Sfinþia Voastrã, dar
m-am rugat fierbinte Domnului ca, de
cumva mai sunteþi în oraºul nostru, sã
vã trimitã la mine. Am dorit mult acest
lucru, fiindcã vã cunosc mai bine ºi simt
cã mi se apropie sfârºitul. Vãd cã
Domnul Iisus a fost aºa de bun! Mi-a
ascultat rugãmintea; v-a trimis la mine
chiar astãzi, când m-am rugat mai cu
credinþã ºi cãldurã ca niciodatã.
Doamne, Îþi mulþumesc! Doamne, Îþi
mulþumesc!

Preotul a rãmas adânc miºcat de
cele ce auzea ºi i-a istorisit cum a ajuns
la ea, zicând:

– Acum înþeleg de ce am intrat
aici. Nu a fost o greºealã, nu a fost din
nebãgare de seamã, ci a fost din voia
Domnului Hristos care þi-a ascultat ºi
þi-a împlinit rugãciunea. Ce minunat se
adevereºte cuvântul Sfintei Scripturi:
„Au doar voiesc eu moartea pãcãtosului,
zice Domnul Dumnezeu, ºi nu mai
degrabã sã se întoarcã de la cãile sale
ºi sã fie viu?” (Iezechiel 18, 23).
Gândeºte-te bine, rãscoleºte-þi trecutul
ºi mãrturiseºte tot ce-ai pãcãtuit.

Ea, stând sub epitrahil, a fãcut o
mãrturisire sincerã ºi totalã, din cea mai
curatã ºi smeritã pocãinþã. N-a ascuns
nimic din pãcatele sale.

Sfârºind rânduiala Sfintei
Spovedanii, preotul i-a vorbit cu
blândeþe ºi cu dragoste:

– Sinceritatea mãrturisirii tale,
lacrimile fierbinþi ale cãinþei tale, þi-au
adus iertarea ºi dezlegarea lui
Dumnezeu prin mine, nevrednicul preot
ºi duhovnic. Pregãteºte-te cu aceeaºi
cãinþã ºi multã rugãciune pentru Sfânta
Împãrtãºanie. Mâine vei primi Trupul
ºi Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos.

A doua zi, în revãrsatul zorilor,
preotul a venit, i-a citit câteva rugãciuni,
apoi i-a dat Sfânta Împãrtãºanie.
Sfârºind toatã rânduiala, a mai adãugat
aceste cuvinte:

– Iatã, L-ai primit pe Domnul
Hristos în sufletul tãu ºi-a iertat, ºi þi-a
curãþit toate pãcatele. De acum, cât îþi
va mai fi dat sã trãieºti, sã nu te mai
desparþi de Domnul. Rugãciunea ºi
citirea Sfintei Scripturi sã-þi fie hrana
duhovniceascã de fiecare zi. Dupã ce
te vei simþi mai bine, sã vii iarãºi la
bisericã, spre a te întãri tot mai mult în
aceastã frumoasã retrãire în duhul
Sfintei Evanghelii.

Acestea zicând, preotul a plecat,
lãsând în mica odaie un suflet uºurat
de greutatea pãcatelor, luminat ºi întãrit
de puterea credinþei ºi a harului ceresc,
revãrsat prin mijlocirea dreptmãritoarei
Biserici.

Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

Colecþia Teologicã „Cuvântul Vieþii”,
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(urmare din p. 1)
Dar, aºa cum v-am obiºnuit, vã

informãm ºi în acest numãr despre
activitãþile desfãºurate în aceastã varã
la obiectivele de investiþii aflate în
derulare, cât ºi activitãþile culturale,
educative etc.

S-a lucrat intens la investiþia
„Valorificare turisticã ºi moder-
nizare infrastructurã specificã în
staþiunea balneoclimaticã Târgu
Ocna” finanþatã cu fonduri prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020, Axa 7.1. Oraºul este un adevãrat
ºantier: se efectueazã lucrãrile
prevãzute în acest proiect, dar ºi alte
lucrãri corelate cu acest proiect. Pe
strãzile pe care trebuie sã se intervinã
conform proiectului, acolo unde nu au
fost efectuate racordurile la utilitãþi –
apã ºi  canalizare, cu fonduri din
bugetul local al oraºului, am efectuat
mai întâi aceste lucrãri. Astfel, au fost
realizate racorduri la noua reþea de
alimentare cu apã construitã cu fonduri
europene, la locuinþe ºi la blocuri  pe
strãzile: Tudor Vladimirescu, Poet Ion
Grãmadã, Oituz ºi Mihai Eminescu. Pe
strada Oituz, conducta de alimentare
cu gaze naturale era la o adâncime
necorespunzãtoare, distribuitorul de
gaze, la solicitarea ºi cu implicarea
directã a autoritãþii publice locale, a
efectuat lucrãri de repoziþionare a
acesteia conform noilor standarde
tehnice în domeniu. ªi pe celelalte
strãzi, acolo unde vom gãsi astfel de
situaþii, le vom rezolva, pentru ca, apoi,
constructorul sã execute lucrãrile
prevãzute în proiect. Vrem sã vã
informãm de fiecare datã cât mai
corect despre ceea ce ne propunem sã
realizãm. Pe strãzile unde a fost posibil
au fost realizate trotuarele, iar pista
pentru biciclete a fost betonatã. Având
în vedere cã stratul de asfalt pe aceste
piste, prevãzut în proiect ºi în
standardele europene, este de 5-7 cm,
prin programul de lucru al
constructorului, avizat de cãtre
instituþiile de specialitate (ISC), este

prevãzutã asfaltarea care nu va dura
mai mult de 2 zile pentru întreaga
lungime a pistelor, la sfârºitul tuturor
lucrãrilor. De aceea, credem cã, aºa
cum sunt acum betonate, pistele ar
putea fi utilizate pânã în momentul
asfaltãrii. Vrem ca atunci când vom
recepþiona lucrãrile realizate prin acest
proiect, pe cele 23 de  strãzi, sã avem
toate utilitãþile, sã nu mai fie necesarã
nici un fel de intervenþie asupra
covorului asfaltic. Pânã la aceastã
datã, sunt realizate aproximativ 10%
din totalul lucrãrilor cuprinse în acest
proiect, al cãrui termen de finalizare
este 31 decembrie 2023, termen pe
care constructorul ne asigurã cã îl va
respecta. Ne cerem încã odatã scuze
pentru disconfortul creat pentru
execuþia lucrãrilor. La recepþia
lucrãrilor, oraºul Târgu Ocna va fi
transformat într-un loc mai frumos ºi
mai pitoresc, cu un trafic rutier mult
îmbunãtãþit, cu trotuare generoase ºi
facilitãþi pentru toþi cei care vor dori sã
apeleze la mijloacele alternative de
deplasare, sau sã facã mai mult sport,
utilizând pistele de biciclete!

Aºa cum ne-am dorit, autoritatea
publicã localã, conducerea ºcolii, dar
ºi elevii, lucrãrile la investiþia

„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii nr.1, oraº Târgu
Ocna, judeþul Bacãu”, finanþatã prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020,  au fost finalizate la cele douã
corpuri de clãdire ºi sala de sport.

Deschiderea anului ºcolar s-a realizat
în curtea ºcolii, reabilitatã ºi
modernizatã din temelii, în prezenþa
unor oficialitãþi judeþene ºi locale, a unui
sobor de preoþi în frunte cu pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu care a
binecuvântat pe cei prezenþi ºi a sfinþit
cu agheasmã spaþiile de învãþãmânt ºi
pe elevii dornici sã înveþe într-un spaþiu
modern, dotat cu echipamente de ultima
generaþie. Acestea au fost achiziþionate
prin acelaºi proiect, finanþat cu fonduri
nerambursabile prin Programul
Operaþional Regional 2021-2020.
Cadrele didactice au primit elevii în
sãlile de curs cu urãri de bun venit, cu
flori ºi manuale noi! Tot mobilierul ºi
celelalte echipamente  prevãzute în
proiect au fost montate ºi sunt în stare
de funcþionare. Directorul acestei
instituþii de învãþãmânt, Doamna
profesoarã Elena Voicu, în numele
cadrelor didactice care activeazã la
aceastã ºcoalã, a adus mulþumiri
conducerii oraºului pentru implicarea
ºi realizarea acestei investiþii, pentru cã
în aceastã ºcoalã se vor instrui multe
generaþii de copii. ªcoala este locul
unde ºi de unde copiii trebuie sã înveþe,
pregãtirea cât mai completã ºi
competentã a acestora fiind o garanþie

a viitorului naþiunii noastre! ªi la
celelalte unitãþi de învãþãmânt din oraº,
în prezenþa unor oficialitãþi judeþene ºi
locale, a preoþilor, a copiilor ºi a
pãrinþilor acestora, au avut loc
festivitãþi prilejuite de
deschiderea noului an ºcolar.

ªcoala Nr. 1, Târgu Ocna
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Toate grãdiniþele, ºcolile ºi cele
douã colegii au fost igienizate

în aceastã varã, au fost obþinute avizele
ºi autorizaþiile de funcþionare de la
forurile de specialitate, aºa încât anul
ºcolar abia început sã se desfãºoare în
cele mai bune condiþii. Tuturor copiilor,

elevilor ºi cadrelor didactice le dorim
mult succes în noul an ºcolar!

Revenind la modul în care
autoritatea localã se implicã în viaþa
oraºului, vã informãm cã unul din
proiectele  esenþiale  demarate  în
cursul  anului  trecut, „Modernizarea
sistemului de iluminat public în
Oraºul Târgu Ocna, Judeþul
Bacãu”,  etapa I, finanþat cu fonduri
de la Administraþia Fondului pentru
Mediu, este în plinã desfãºurare. V-am
prezentat, în numerele anterioare,
strãzile pe care se vor realiza lucrãri la
iluminatul public prin acest proiect.
Pânã la aceastã datã, sunt realizate
peste 40% din lucrãri ºi, în funcþie de
cum vor putea fi achiziþionate unele
componente, lucrãrile vor continua,
executantul acestora fiind mobilizat sã
respecte termenul de execuþie. Dupã
finalizarea execuþiei ºi a montãrii
tuturor echipamentelor din proiect, un
numãr mai mare de strãzi vor beneficia
de un iluminat electric care sã  asigure
confortul ºi siguranþa cetãþenilor.
Celelalte strãzi sunt cuprinse în
proiectul: „Modernizarea sistemu-
lui de iluminat public în Oraºul
Târgu Ocna, Judeþul Bacãu”, etapa

II, aflat în evaluare la Administraþia
Fondului de Mediu. Vom veni cu
informaþii despre acest din urmã
obiectiv în numerele noastre viitoare.

 Având în vedere intensificarea
circulaþiei rutiere în zona centralã a
oraºului, autoritatea publicã localã, cu

fonduri de la bugetul local, a hotãrât
sã amplaseze mai multe semafoare
pentru fluidizarea traficului. În aceastã
perioadã, salariaþii de la Compania de
Utilitãþi Publice coordonatã de Ing.
Mihai Stoean, efectueazã lucrãri de
montare a unor semafoare auto ºi
pietonale la trecerile de pietoni
existente în zona intersecþiei în formã
de T, dintre strada 9 Mai ºi strada
Ferdinand I (DN 12 A), pentru
asigurarea unei capacitãþi ºi fluenþe
adecvate pentru toþi participanþii la
trafic, o siguranþã rutierã ridicatã,
traversarea de cãtre pietoni în condiþii
de siguranþã a drumului naþional,
asigurarea unor timpi de aºteptare sub
90 de secunde pentru vehicule ºi
pietoni, conform reglementãrilor în
vigoare. Se vor executa ºi marcajele
rutiere aferente. Execuþia lucrãrilor se
va face fãrã închiderea circulaþiei în
zonã dar cu respectarea restricþiilor de
circulaþie, precum ºi prudenþã în trafic,
atât a autovehiculelor cât ºi a pietonilor.
Printr-o hotãrâre ce va fi luatã în
Consiliul local, se vor ridica restricþiile
de circulaþie în sens unic pe strada 9
Mai, ulterior putându-se circula în
ambele sensuri, aceastã stradã, fiind

singura ce asigurã legãtura între
principalele artere de circulaþie: strada
Costache Negri - bulevardul Ferdinand
I si strada Cpt Buºilã, stradã care va
suferi, odatã cu bugetul anului urmãtor
2023, lucrãri de lãrgire, asigurând un
trafic corespunzãtor pe ambele sensuri,
cât ºi locuri de parcare rezidenþiale ale
blocurilor A11, F1 ºi locuri de parcare
publice pentru spaþiile comerciale din
zonã.

Prin asocierea dintre Consiliul
Judeþean Bacãu, reprezentat de domnul
preºedinte Valentin Ivancea, ºi Primãria
Oraºului Târgu Ocna, aºa cum v-am
mai informat, se vor executa lucrãri
privind „Modernizarea strãzilor
Cãrãmidãriei, Viitorului ºi Cimitir
din oraºul Târgu Ocna” în data de
15 septembrie 2022 fiind semnatã
autorizaþia de construire. Urmeazã
procedurile de licitaþie, care sperãm sã
aibã un parcurs cât mai scurt, ºi
execuþia lucrãrilor. La data emiterii
Autorizaþiei de construire, valoarea
totalã a proiectului, conform devizului
general, este: 7.454.351.13 lei din care
C+M: 6.361.913,74 lei ºi va fi finanþatã
conform asocierii: 90% Consiliul
Judeþean Bacãu ºi 10% oraºul Târgu
Ocna. Pe strãzile incluse în proiect:
Strada Cãrãmidãriei - 300 ml, Strada
Viitorului - 640 ml ºi Strada Cimitir -
220 ml vor fi realizate lucrãri de:
amenajare structurã rutierã partea
carosabilã 5.5m, 6,00 m;  amenajare
racord cu DN 12A;  amenajare
acostamente 2×0,75m betonate ºi
ramforsate;  colectare ape prin rigole
ºi ºanþuri; amenajare accese la
proprietãþi; amenajare drumuri laterale
ºi platformã de staþionare; podeþe de
descãrcare ape cumulate în zona
drumului; stabilizare corp drum, ziduri
de sprijin din beton armat; semnalizare
rutierã ºi siguranþa circulaþiei. Prin
modernizarea acestor trei strãzi, zona
de est a oraºului va fi pusã în valoare,
vor fi îmbunãtãþite condiþiile de mediu
prin asigurarea curgerii apelor pluviale
ºi eliminarea prafului, va creºte starea
de confort a locuitorilor, va fluidiza
traficul între DN12A – str. Viiºoara
cãtre localitatea componentã
Viiºoara- comuna Tg Trotuº –

Salã de clasã, ªcoala Nr. 1, Târgu Ocna
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ºi   str. Gãlean – DJ 116 spre
Brãteºti, comuna Bârsãneºti

cu ieºire spre Bacãu. Este o dorinþã
mai veche a edililor oraºului ºi a
cetãþenilor de pe aceste strãzi, care se
va realiza cu multã muncã, alãturi de
echipa de proiectare, colegii din
primãrie, specialiºtii de la Consiliul
Judeþean Bacãu ºi avizatorii implicaþi!

Dupã recepþia lucrãrilor de
modernizare la Centru Cultural „Ion
Talianu”, autoritatea publicã localã,
prin compartimentul de specialitate, a
depus la GAL Valea Trotuºului, pe
mãsura 6/6B,  proiectul: „Dotarea
Oraºului Târgu Ocna (Centrul
Cultural Ion Talianu) cu bunuri
privind valorificarea tradiþiilor
locale”. Proiectul a fost aprobat, s-a
semnat contractul de finanþare,
urmând ca în perioada urmãtoare sã
parcurgem procedurile de achiziþie. Se
vor achiziþiona nouã costume populare
pentru bãrbaþi ºi nouã costume
populare pentru femei, acestea în
vederea intensificãrii ºi diversificãrii
activitãþilor culturale ce se vor
desfãºura în cadrul centrului cultural.
Pe scena din acest centru, dupã
renovare ºi modernizare, au avut loc
mai multe spectacole cu reprezentaþii
de teatru, muzicã, dans etc., cu artiºti
de renume din þarã, dar ºi cu formaþiile
artistice ale elevilor din unitãþile de
învãþãmânt ale oraºului, utilitatea unui
asemenea spaþiu pentru activitatea
culturalã a oraºului fiind de
necontestat.

Am depus la  Compania Naþionalã
de Investiþii ºi am solicitat finanþare
pentru „Refacerea ºi reabilitarea
drumurilor pentru eliminarea
efectelor inundaþiilor în oraºul
Târgu Ocna, judeþul Bacãu”. Sunt
propuse pentru reabilitare urmãtoarele
strãzi: str. Elisei  Ursac  cu  lungimea
de 400,00 m;  str. Cireºoaia  cu
lungimea  de  234,00 m; str. Þãrãncuþa
cu lungimea de 477,00 m; str. Zimbrului
cu lungimea de 125m; str. Prundului cu
lungimea  de 368 m; str. Horia cu
lungimea de 400 m; str. Mihail
Kogãlniceanu cu lungimea  de 300 m
ºi str. Cãrbunaru cu lungimea de 588
m, în lungime totalã de 2.892 m.

Documentaþia se aflã în evaluare la
CNI.

A fost semnat contractul de
finanþare pentru „Dotarea unitãþilor
de învãþãmânt din oraºul Târgu
Ocna cu echipamente de protecþie
medicalã” finanþat cu fonduri
nerambursabile prin Programul
Operaþional Infrastructurã Mare 2014-
2020, Axa Prioritarã 9. În numerele
anterioare, v-am prezentat pe larg
conþinutul acestui proiect despre care
vã informam cã în perioada urmãtoare
vom achiziþiona echipamentele ºi
materialele aprobate spre finanþare ºi
le vom distribui tuturor unitãþilor de
învãþãmânt incluse în proiect.

Cele 4 case construite în cadrul
proiectului: „Servicii comunitare
pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi“, proiect desfãºurat în
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu, pe
str. Tisesti nr. 45 (în incinta fostului
spital), destinate persoanelor adulte cu
dizabilitãþi dezinstituþionalizate din
CRRPH Comãneºti ºi persoanelor
adulte cu dizabilitãþi din comunitate
(Oraºul Târgu Ocna) cãrora în prezent
nu li se oferã servicii prin care sã se
previnã instituþionalizarea, au fost
finalizate. Au fost aduse persoane de
la CRRPH Comãneºti, persoane care
se pot deplasa, pot face plimbãri în
incintã ºi în oraº. Douã case sunt
ocupate de bãrbaþi ºi douã sunt ocupate
de femei, toþi cu nevoi speciale, de a
cãror supraveghere se ocupã 20 de
salariaþi (aproape jumãtate dintre
salariaþi sunt din oraºul nostru).

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”, ºi dupã ce am primit de
la Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale AUTORIZARE pentru
începerea activitãþilor miniere de
exploatare, s-a continuat activitatea de
monitorizare a calitãþii apelor, aºa cum
se prevede în programul anual. Au fost
recoltate de cãtre societatea
specializatã care asigurã serviciile de
monitorizare probe pentru efectuarea
de analize bacteriologice. Rezultatele

analizelor se încadreazã în parametrii
prevãzuþi de normele sanitare. Rãmân
în continuare recomandate pentru curã
externã izvoarele nr.1-6 ºi pentru curã
internã, izvorul nr. 7.

La mijlocul lunii august, în ziua
Praznicului „Adormirea Maicii
Domnului” sau Sfânta Maria Mare –
ocrotitoarea oraºului nostru, am
organizat sãrbãtorirea cuplurilor care au
împlinit 50 de ani de împreunã-vieþuire.
La sãrbãtoarea denumitã generic: „O
viaþã împreunã”, am aniversat anul
acesta 24 de cupluri, familii din oraºul
nostru, „care au contribuit la construirea
oraºului”, aºa cum pe drept cuvânt
spunea Domnul primar Cristian Aurelian
Ciubotaru. Evenimentul a avut loc în
Biserica Precista ce are hramul:
„Adormirea Maicii Domnului”,  cu
participarea pãrintelui protopop Ioan
Bârgãoanu, a preoþilor de la bisericile
din oraº, a unor consilieri locali ºi a
personalului din aparatul de specialitate
al primãriei, a cuplurilor aniversate, a
persoanelor care au þinut sã le fie alãturi
sãrbãtoriþilor.

A fost sãvârºitã mai întâi o slujbã
de binecuvântare pentru sãrbãtoriþi.
Apoi, aceºtia au fost felicitaþi, au primit
daruri ºi flori ºi au ciocnit o cupã de
ºampanie. Sãrbãtoarea s-a încheiat cu
un frumos spectacol desfãºurat în sala
Centrului Cultural „Ion Talianu”, cu
muzicã popularã, muzicã uºoarã ºi
dansuri, susþinut de „talentele locale”.
Aºa înþelegem noi sã sãrbãtorim
„seniorii oraºului”!

În Parcul Mãgura, pe tot timpul
verii, piscinele au fost deschise
publicului;  au fost organizate diferite
activitãþi sportive la care au fost
antrenaþi copiii ºi tinerii din oraº ºi din
împrejurimi. Pentru iubitorii de  maºini,
în parcul Mãgura a avut loc un „super-
eveniment auto CREATIV TUNING
TEAM”, ocazie cu care au putut fi
vãzute peste 100 de autoturisme ale
unor proprietari din zonã ºi din þarã,
modificate, colorate ºi „zgomotoase”.
Copiii au fost cei mai încântaþi,
fotografiindu-se cu cele care le-au fost
pe plac.

A devenit o tradiþie ca, în
fiecare an, Festivitatea de
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absolvire a cursurilor ªcolii
Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare sã

se desfãºoare în piaþeta Primãriei
oraºului nostru. Anul acesta,
evenimentul a avut ºi o altã semnificaþie,
fiind marcatã aniversarea a 25 de ani
de la înfiinþarea ªcolii Naþionale de

Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare.
La eveniment au participat Secretarul
de stat al Ministerului Justiþiei, domnul
Bogdan ILEA, Directorul general al
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor din România, Domnul comisar
ºef de poliþie penitenciarã dr. Dan
HALCHIN, directori de unitãþi
penitenciare din cadrul Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor din
România, reprezentanþi ai instituþiilor de

învãþãmânt liceal ºi universitar,
reprezentanþi ai  instituþiilor din sistemul
de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, oficialitãþi locale ºi judeþene,
pãrinþi ºi rude ale absolvenþilor, precum
ºi domnul colonel în rezervã Ioan Grefu,
primul comandant al ªcolii, cel care a
pus bazele acestei instituþii de învãþãmânt

la Târgu Ocna. Emoþionaþi, absolvenþii
„Promotia 25” au prezentat onorul
Secretarului general al Ministerului
Justiþiei ºi Directorului general al
Administraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor. A urmat trecerea în revistã a
absolvenþilor, salutul drapelului,
discursul directorului ºcolii, Domnul
comisar sef de politie penitenciarã
Vasile Scutaru, cuvântul reprezen-
tantului Administraþiei Naþionale a

Penitenciarelor, citirea deciziei de
acordare a gradului profesional,
depunerea jurãmântului de credinþã,
anunþarea ºefului de promoþie 2022,
discursul Primarului oraºului Târgu
Ocna, discursul Directorului general
al A.N.P., discursul secretarului
general al Ministerului Justiþiei,
Tedeumul susþinut de un sobor de
preoþi, intonarea Imnului naþional ºi,
în final, defilarea promoþiei de
absolvenþi, aplaudatã de toþi cei
prezenþi.

 Ne-am ocupat permanent ca
oraºul sã fie curat ºi bine întreþinut.
Se mãturã zilnic, se ridicã gunoiul
dupã programul stabilit, s-au plantat
flori, s-au cosit spaþiile verzi de câte
ori a fost necesar. În piaþa agro-
alimentarã, am efectuat lucrãri de
curãþenie ºi igienizare a spaþiilor, am
achiziþionat tarabe noi pentru ca
producãtorii sã poatã sã-ºi expunã
produsele într-un mod cât mai igienic
ºi civilizat posibil.

Suntem ºi vom fi în continuare în
slujba cetãþenilor, a celor care ne-au
ales ºi cãrora suntem dispuºi sã le
rezolvãm în modul cel mai frumos
posibil toate problemele care þin de
administraþia publicã localã. Vã
asigurãm cã problemele dumnea-
voastrã sunt pentru noi, conducerea
oraºului ºi aparatul de specialitate al
primãriei, sarcini de serviciu pe care
trebuie sã le realizãm!

În ultimii ani, postul intermitent
sau fastingul intermittent a devenit
foarte popular în rândul persoanelor
care vor sã aibã un stil de viaþã sãnãtos,
sã slãbeascã, sã-ºi menþinã greutatea
optimã ºi sã performeze în viaþa
profesionalã. Iar pentru a atinge aceste
obiective, consumul de alimente doar
într-o anumitã fereastrã orarã din zi este
privit drept o opþiune sãnãtoasã, pe care
oamenii de ºtiinþã încep sã o studieze.

Postul alimentar, intermitent sau nu,
nu este însã o noutate în ceea ce priveºte
modul în care se consumã alimentele în
lume. Milioane de ani, omenirea a
întâmpinat mari dificultãþi în a-ºi procura
alimentele ºi în a le conserva. Vânãtoarea
era periculoasã, cunoºtinþele în ceea ce
priveºte cultivarea plantelor s-au

acumulat în timp, iar conservarea
alimentelor nu era întotdeauna posibilã.
De altfel, cercetãtorii spun cã oamenii
aveau acces limitat la hranã în cea mai
mare parte a timpului, belºugul
alimentar fiind de neconceput în urmã
cu sute ºi mii de ani.

Pe mãsurã ce omenirea a evoluat,
metodele de a obþine ºi conserva hrana
au devenit mai accesibile, iar
evoluþia extraordinarã a
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mijloacelor de producþie ºi a
cunoºtinþelor a fãcut ca în

ultimii 70 de ani, dupã Al Doilea Rãzboi
Mondial, sã se treacã treptat de la
penurie la abundenþã alimentarã.

Deºi existã avantaje clare ale
accesului uºor la alimente, abundenþa
alimentarã, combinatã cu seden-
tarismul ºi creºterea nivelului de stres,
este una dintre condiþiile în care s-a
dezvoltat pandemia de obezitate. La
ora actualã, numãrul persoanelor care
suferã de exces ponderal ºi obezitate
este mai mare de 2,5 miliarde. Este
prima oarã în istoria umanitãþii când
numãrul persoanelor supraponderale
l-a depãºit pe cel al persoanelor
subnutrite.

O altã problemã este ºi faptul cã
alimentele ºi-au pierdut în mare parte
calitãþile nutritive, ca urmare a
prelucrãrii excesive, astfel încât se
consumã cantitãþi mai mari, cu beneficii
nutritive mai mici.

La ora actualã, motivaþia principalã
a celor care adoptã postul intermitent
este slãbirea. Iar acest obiectiv poate fi
atins, dacã în zilele sau perioadele de
post intermitent se consumã un numãr
rezonabil de calorii. Dacã cele mai multe
diete populare din ultimii ani au þinut cont
de numãrul de calorii sau de combinaþiile
alimentare, postul intermitent se axeazã
pe consumul de alimente doar într-o
anumitã fereastrã orarã din zi.

Cel mai popular tip de fasting este
dupã formula 16:8 (16 înseamnã
numãrul de ore din zi cu pauzã
alimentarã, 8 reprezintã intervalul orar
în care se pot consuma alimente). În
medie, în cadrul unui program de post
intermitent, pauza alimentarã dureazã
între 16 ºi 18 ore.

Existã ºi varianta mai dificil de
adoptat, 20:4 (20 de ore se face pauzã
alimentarã, 4 ore înseamnã fereastra
orarã când se poate mânca).

Pentru multe persoane, postul
înseamnã de la o zi pe sãptãmânã
dedicatã pauzei alimentare totale (fasting
de 24 de ore) pânã la câteva zile pe lunã.

O altã variantã popularã a postului
intermitent este ºi dieta 5:2. Aceasta
implicã restricþie caloricã: 5 zile pe
sãptãmânã se consumã un numãr optim

de calorii (2500 pentru bãrbaþi ºi 2000
pentru femei), iar douã zile pe sãptãmânã
se consumã doar 25 la sutã din necesarul
caloric (500 de calorii de cãtre femei ºi
600 de cãtre bãrbaþi).

Într-adevãr, consumul de alimente
doar într-o fereastrã orarã din zi poate
duce la eliminarea unor kilograme în
plus. Este adevãrat cã ºi dietele clasice
care se bazeazã pe restricþii calorice ºi
care presupun un program de 3 mese
pe zi ºi douã gustãri pot duce la scãdere
ponderalã. Însã, de multe ori, sunt mai
greu de respectat, ceea ce a dus la
înlocuirea lor cu fastingul intermitent de
cãtre unele persoane.

Ideal ar fi ca fastingul intermitent
sã însemne ºi adoptarea unei alimentaþii
sãnãtoase, bazate preponderent pe
legume, fructe, cereale integrale, surse
de grãsimi bune precum peºtele,
seminþele ºi proteinele de calitate din
animale crescute cu hranã naturalã.
Mai mult, fastingul sau postul
intermitent nu ar trebui sã însemne
exces de calorii în fereastra orarã din
zi dedicatã meselor. Însã existã
persoane care au reuºit sã slãbeascã
ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã valorile
analizelor de sânge doar prin alegerea
unui interval orar de consum al aceloraºi
alimente pe care le consumau ºi înainte
de fasting.

Una dintre explicaþiile efectelor
benefice ale postului intermitent ar fi
aceea a modului prin care organismul
arde caloriile consumate. În mod normal,
organismul foloseºte drept combustibil
glucoza din sânge care rezultã din
descompunerea unor alimente. În
momentul în care aportul alimentar este
restricþionat la câteva ore, organismul
trebuie sã-ºi gãseascã ºi alte surse de
energie. Iar dacã glucoza este epuizatã,
va recurge la depozitele de grãsime,
grãsimea fiind a doua sursã de energie
din corp.

Pânã la aceastã orã, beneficiile
postului intermitent se bucurã, pe lângã
adoptarea de cãtre un numãr mare de
oameni care au observat beneficii, de
susþinerea unor studii. Astfel,
respectarea unei ferestre orare de masã
s-a dovedit a fi beneficã pentru
normalizarea valorilor glicemiei, a

colesterolului, trigliceridelor ºi tensiunii
arteriale, pentru combaterea inflamaþiei,
factor de risc pentru numeroase boli
printre care afecþiunile autoimune ºi
cancerul.

Unele cercetãri au indicat un posibil
beneficiu al fastingului intermitent în
funcþionarea creierului ºi ameliorarea
longevitãþii la cobaii de laborator.

Mai mult, postul intermitent se pare
cã este ºi o modalitate de a slãbi, fãrã a
sacrifica în acest proces masa
muscularã, unul dintre riscurile slãbirilor
masive.

Un alt potenþial beneficiu al
postului intermitent ar fi autofagia, un
proces extrem de important de
eliminare a toxinelor din corp. Anumite
studii au indicat faptul cã organismul,
fiind privat de alimente o bunã parte
din zi, îºi poate mobiliza mai bine
resursele pentru a face curãþenie ºi a
elimina produºii nocivi. Indiferent de
orele de fasting, ideal ar fi ca orice
persoanã sã consume preponderent
alimente sãnãtoase ºi sã nu depãºeascã
numãrul optim de calorii.

Dupã cum spuneam, organis-
mului îi este dificil sã accepte o nouã
rutinã, în special una drasticã, dupã
ani de condiþionare cu un model
alimentar diferit. Prin urmare, va face
tot ce îi stã în putinþã pentru a respinge
aceastã nouã rutinã. Aºadar, este
important sã acorzi atenþie compo-
nentei psihice, care intervine cu
schimbarea dietei, ºi sã îþi menþii corpul
ºi mintea ocupate. Astfel, nu vei lãsa
loc pentru niciunul din factorii
potrivnici emiºi de organism, precum
poftã neobiºnuitã de dulce, nerãbdare,
nervozitate, plictisealã care pot duce
la nevoia falsã de a ronþãi ceva.

Surse:
https://newsinhealth.nih.gov
https://www.thh.nhs.uk
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com/
https://www.bbc.com/
https://patient.info

Presb. Prof. Dr. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI
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Nici nu ar avea
cum sã fie altfel
pentru o fiicã a
Bisericii, cãci
dincolo de ima-
ginea profesionalã
ºi cea editoria-
listicã, se desco-
perã initimitatea
unei credinþe au-
tentice ºi pro-
funde, cultivatã în
mod constant ºi în
mijlocul marii fa-
milii din Parohia
„Precista” –
Târgu Ocna din
care dânsa face
parte.

Cunoscând-o
pe distinsa doam-
nã atât din postura de pãstor sufletesc al a acestei comunitãþi, dar
ºi din paginile rãsfoite, am convingerea cã multe dintre gânduri i-au
fost inspirate ºi de Duhul pogorât dinspre „vecinul spiritual de vis a
vis” - Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, zãritã zilnic din
fereastra casei.

Se spune cã pentru a descoperi un Om trebuie de multe ori
sã ai rãbdarea de a citi printre rânduri... Pentru a descoperi o
parte dintr-un deceniu ºi jumãtate de muncã în folosul
cetãþeanului, vã invit sã citiþi rânduri semnate jurist Maria Stan,
cea care continuã sã îºi aduc aportul personal ca: „Târgu Ocna
sã devinã acasã pentru fiecare dintre noi”.

Trãim cãutând
Afundându-ne-n mãri dupã perle, prin alge,
sub valuri albite de zbucium
ascundea în suflet o mare de oameni.
Anotimpurile horesc timpul drept

ce suie în noi
ºi cu vrãji de neîntors

ne-albesc pãrul la tâmple.
Trãim cãutând.
Osteniþi revenim printre vânturi
cu vârfu-ndoit în catarge neliniºtite;
roza corãbierului împarte ispite
spre asfinþit ºi soare-rãsare

spre polii de alb.
Lipite de faþa uitatã-ntre gânduri
palmele-au miros de verde vâscos
din perdele de alge
strãpunse pânã-n adâncul ce leagãnã scoica

cu stropul de perlã.
E verdele jertfã

prelins ca-ntr-un rit
peste zilnica trudã a scormonitorului

de antracit,
peste braþul drept, ridicat sã rãstoarne

gãleata cu soare,
peste palma cu cerul de linii

pãstrând ca tipar
urma bombatã a frunþii copilului
ºi legea frumosului în cuta cu var.
Lipind ca-ntr-o rugã, palmele-mi par
inimã despicatã-ancestral
sã pot cuprinde prin ele în suflet

o mare de oameni.
Prin braþe, inima-ntreagã ce le întinde,
pulseazã cu marea de oameni

egal.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare –
Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 34


