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Preot Dr. Daniel NICHITA

Acum 100 de ani în urmã, dupã
abia 4 ani de la Marea Unire din 1
Decembrie 1918, un gazetar sibian,
preotul Iosif Trifa, adus de Mitropolitul
Ardealului, Nicolae Bãlan, la
cârma revistei de curând

Ziua Armatei Române este o sãrbãtoare naþionalã
consemnatã cu onoare în cartea faptelor care au ctitorit
istoria neamului românesc, o zi a sentimen-
telor înãlþãtoare care ne fac sã simþim plenar ºi sã fim
mândri de numele pe care-l purtãm, de þara în care trãim,
de tricolorul pe care-l purtãm în mâini ºi în inimã.

Anul bisericesc 2022, închinat
Rugãciunii, comemoreazã ºi cinsteºte în
mod deosebit pe trei dintre cei care au
reuºit sã vadã lumina dumnezeiascã
necreatã (isihaºti), practicând

Cu paºi repezi, cu împliniri, cu gânduri bune,  anul  2023
ne bate la fereastrã! Îl vom primi cum se cuvine, cum ºtim noi,
românii, sã ne primim oaspeþii! ªi ce este mai frumos ca atunci
când avem ce spune noului venit despre realizãrile din anul
care se pregãteºte sã ne pãrãseascã! Da, sunt multe împlinirile
din anul ce se încheie în curând ºi vrem sã le prezentãm, în
continuare, cititorilor acestei reviste.

„Slavã întru cei de Sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt pace,

între oameni bunãvoire!” (Lc 2, 14)

Taina Întrupãrii Fiului lui Dumnezeu
confirmã o legãturã specialã între Iisus
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fondate, „Lumina Satelor“, avea sã scrie cu nãduf
despre starea decãzutã a spiritului Neamului sãu,

cuvinte la care se cade sã luãm aminte ºi noi, cei de astãzi,
cãci parcã duhul lui vizionar ar fi cunoscut cu un secol înainte
ºi starea actualã în care ni se zbate spiritul. Iatã articolul
publicat în „Lumina Satelor“, numãrul 6, din anul 1922:

Nu de mult, încã de vreo doi-trei ani, numele „România
Mare“ se scria pe pereþi, se striga pe strãzi ºi se cânta cu

însufleþire pe tot locul. Acum, de o vreme încoace, a început
a se rosti acest nume cu zâmbete de batjocurã, a început a
se râde de acest nume.

Este lucrul acesta o mare nesocotinþã, un mare pãcat,
o neiertatã greºealã. De ce? De aceea, pentru cã aceastã
Românie Mare nu este numai a noastrã, a celor ce trãim în
ea, ci ea este ºi a celor ce dorm în pãmântul ei.

Aceastã Românie Mare a rãsãrit din nãdejdile ºi
aºteptãrile, din jertfele ºi suferinþele de veacuri ale pãrinþilor,
moºilor ºi strãmoºilor noºtri din toate veacurile. România
Mare a înviat din suferinþele ºi moartea mucenicilor neamului
nostru.

Capul lui Mihai Viteazul, fluierul lui Iancu, roata de la
Alba Iulia, dimpreunã cu ceilalþi mulþi mucenici ºi celelalte
Golgote sunt în casa României Mari ca ºi altarul ºi icoana
din bisericã.

Sã râdem aºadar de România noastrã ar fi ºi ar însemna
tot atât ca ºi cum am râde în faþa altarului ºi a sfintelor
icoane din sfânta bisericã.

Dar aceste jertfe poate sunt prea vechi ºi de aceea
poate le-am uitat. Avem însã ºi altele mai noi.

Numai câþiva ani ne despart de rãzboiul ce a trecut ºi
de aceia care mureau în el, strigând: „Trãiascã România
Mare!“. Abia s-a rãcit sângele lor ºi iatã, noi am ajuns sã
râdem de ei ºi de rodul jertfei lor.

Între cei mai mulþi care au suferit moarte de martir
pentru învierea României Mari a fost ºi locotenentul
George Filip. A fost prins de duºmani ºi omorât în chipul
cel mai îngrozitor. I s-a tãiat bucatã cu bucatã din carnea
lui, iar el, dupã fiecare loviturã, striga: „Trãiascã România
Mare!“.

Aºa a strigat de patruzeci de ori, dupã patruzeci de
tãieturi, pânã ce, în sfârºit, i s-a tãiat limba ºi ºi-a dat sufletul.

Oasele lui sfãrâmate încã nu s-au topit în pãmânt –
pentru ca noi sã uitãm jertfa lui de mucenic.

Iatã pentru ce am zis cã e o mare nesocotinþã sã râdem
noi de numele „România Mare“. Mai mult chiar, e un pãcat.

Eu, care scriu aceste rânduri, fraþilor români, sunt preot
ºi, ca preot, cunoscãtor de pãcate, iatã, amin zic vouã cã a
râde ºi a lua în batjocurã numele „România Mare“ este un
pãcat tot atât de mare ca ºi cãlcarea unei porunci din partea
Bisericii.

Nu merg bine lucrurile în aceastã þarã? Sã ne întrebãm,
nu cumva ºi noi suntem de vinã, nu cumva muncim mai
puþin ca oricând ºi risipim mai mult ca oricând? Dar sã nu
râdem de casa clãditã pe moaºtele mucenicilor noºtri.

Sau sunt prea mulþi miºei ºi pungaºi în aceastã Românie
Mare? Avem tot dreptul sã strigãm dupã ei, sã ne ridicãm ºi
sã le deschidem uºile temniþelor ºi ocnelor – dar n-avem
dreptul sã râdem de însãºi casa noastrã ºi de jertfele din
temelia ei.

De câte ori uitãm acest lucru ºi luãm în deºert ºi în
batjocurã numele „România Mare“, eu socot cã ar trebui sã
sarã morþii din pãmânt ºi ei sã ne pedepseascã.

Ce cuvinte sãrate, ce avertismente cutremurãtoare!
Cititorule, sã luãm aminte, cã fiecare palmã a acestui pãmânt
strãbun este pecetluit cu sânge vãrsat eroic, ceea ce
înseamnã cã «România Mare» a devenit ea însãºi o
«Catedralã a mântuirii neamului», sau a neamurilor, în care
toate trebuie sã se facã spre slava lui Dumnezeu.

2023 - „Anul omagial al pastoraþiei vârstnicilor
ºi Anul comemorativ al imnografilor

ºi cântãreþilor bisericeºti“
„Toatã suflarea sã laude pe Domnul!“
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Prin solemnitãþile militare ºi religioase din aceastã zi,
noi comemorãm pe cei ce s-au sacrificat pentru integritatea,
demnitatea, identitatea ºi spiritualitatea neamului nostru,
comemorãm pe eroii poporului român ºi simþim cã
amintirea lor este încã vie în inimile noastre. Pentru faptele
lor extraordinare, ei rãmân nemuritori în conºtiinþa
neamului, numele lor fiind aºezate de Bisericã alãturi de
cele ale martirilor, apãrãtori ai dreptei credinþe. Cinstindu-
le memoria, facem dovada cã preþuim jertfa lor supremã,
idealurile pentru care au luptat ºi pe care le-au lãsat în
grija fraþilor de arme ce astãzi garanteazã liniºtea ºi
siguranþa noastrã. Cãlãuzitã de Maica Domnului, de Sfântul
Gheorghe ºi de Sfântul Ilie, armata românã ºi-a arãtat
geniul ºi curajul pe câmpul de luptã apãrând valorile
fundamentale care au structurat identitatea acestui popor
binecuvântat de Dumnezeu. Ocrotiþi de sfinþi, soldaþii
români au luptat cu conºtiinþa cã sacrificiul lor a avut un
sens mântuitor, fiind primit ca ofrandã de Dumnezeu, Cel
care fericeºte pe fãcãtorii de pace, care apãrã popoarele
ºi inspirã pe conducãtorii lor.

Timpurile actuale, umbrite de conflictele militare de
la graniþa României, ne vorbesc despre importanþa pe care
au avut-o în momentele critice ale istoriei ºi continuã sã o
aibã bravii ostaºi ai României. Curajul lor ºi spiritul de
sacrificiu, pe care poeþii le-au aºezat în memorabile versuri,
sunt pentru noi garanþia cã românitatea va continua sã
dãinuiascã ºi cã acest popor îºi va pãstra numele ºi valorile.
Astãzi, mai mult decât oricând, simþim fragilitatea vieþii ºi
a integritãþii tratatelor, nesiguranþa, teama pentru viitorul
a ceea ce iubim ºi respectãm mai mult, pentru ceea ce ne
dorim sã devenim ca neam. Astãzi, pacea nu mai este o
stare de fapt, fireascã pentru omul contemporan, ci un
ideal greu de atins sau de menþinut. Acesta este contextul
socio-politic în care conºtientizãm valoarea pe care
nãdejdea în Dumnezeu ºi încrederea în puterea de apãrare

a armatei o au pentru noi. Memoria faptelor soldatului
român va rãmâne nealteratã în conºtiinþa noastrã,
motivându-ne sã înþelegem cã pacea nu se câºtigã doar
cu arma în mâini, ci mai ales cu gândul înãlþat la
Dumnezeu. Calendarul este plin de sfinþi militari nu pentru
cã au uimit lumea prin iscusinþa lor în mânuirea armelor,
ci pentru cã au înþeles cã în rãzboiul nevãzut, singurul care
conteazã cu adevãrat, lupta omului este cu propriile patimi
care îl pot despãrþi de iubirea veºnicã a lui Dumnezeu.
Reuºind sã fim biruitori în acest rãzboi, cu siguranþã nu
vor mai exista niciodatã motive sã fim angajaþi la vreo
confruntare armatã.

Acesta este motivul pentru care Biserica ºi Armata, cu
prilejul fiecãrei manifestãri sau ceremonial, aduc în actualitate
amintirea înaintaºilor ºi aratã cã misiunea lor astãzi are ca
fundament exemplul nemuritoarelor fapte care au apãrat fiinþa
neamului românesc ºi cã asigurã continuitatea împlinirii
idealurilor pentru care spiritele puternice ale acestei naþiuni au
sacrificat ceea ce au avut mai de preþ.

Ne înclinãm fruntea în faþa mãreþiei ºi curajului soldatului
român ºi pãstrãm în amintire faptele nemuritoare care au
construit aceastã þarã în care respirãm aerul libertãþii ºi
demnitãþii naþionale.

Avem nãdejde cã ºi soldatul român de astãzi, urmând
exemplul înaintaºilor sãi, fraþi de arme, va apãra cu onoare ºi
curaj demnitatea ºi integritatea þãrii, purtând în inimã valorile
care au constituit peste timp identitatea neamului românesc.

Ziua Armatei Române sã fie pentru noi prilej de cinstire a
eroilor, zi de pomenire a tuturor martirilor ce ºi-au încununat
lupta cu laurii biruinþei neamului ºi ai credinþei strãmoºeºti
luptând cu rãul prezent în lume sub orice formã.

În aceastã zi de sãrbãtoare felicitãm ºi binecuvântãm pe
toþi ofiþerii, cadrele militare, soldaþii ºi ostenitorii ce sprijinã
aceastã instituþie emblematicã pentru neamul românesc,
dorindu-le tuturor multã sãnãtate ºi ajutor în împlinirea misiunilor
încredinþate lor spre ocrotirea þãrii ºi a neamului!

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce eºti mai presus
de orice timp ºi a Cãrui existenþã este un prezent
continuu, prin purtarea Ta de grijã cea dumnezeiascã,
ai creat timpul curgãtor, în mersul cãruia noi, oamenii,
sã ne pregãtim mântuirea sufletului nostru veºnic. În
cadrul acestui timp, asemuit cu un fir neîntrerupt care
iese din caierul existenþei ºi se deapãnã pe ghemul
veºniciei, întreaga creaþie trebuie sã se angajeze la o
miºcare permanentã, în ritmul ºi sensul în care timpul
se scurge, pentru a ajunge în profunzimile lui
Dumnezeu.

Aºadar, Tu, Doamne, Care eºti Alfa ºi Omega, Cel ce
exiºti prin Tine Însuþi, dar prin care existãm ºi noi, oamenii,

precum ºi întreg universul, vãzut ºi nevãzut, ai fãcut ca atunci
când, dupã planul neºtiut de nimeni, pãrinþii mei trupeºti,
(numele), m-au nãscut în lumea aceasta, sã încep sã
descifrez tainele timpului efemer ºi mi-ai trimis povãþuitori ºi
dascãli, care sã mã înveþe cum sã folosesc fiecare clipã, ca
viaþa mea pe acest pãmânt sã fie un urcuº neîntrerupt cãtre
Împãrãþia Ta cea veºnicã.

De aceea, în aceastã zi aniversarã, când împlinesc X ani din
timpul curgãtor spre infinit, îþi mulþumesc pentru darul vieþii, pe
care mi l-ai dat prin pãrinþii care m-au adus pe lume, cãrora le
port respectul cuvenit. Îþi mulþumesc, de asemenea, pentru cã

(contiunuare în p. 8)
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Hristos, Omul-Dumnezeu, Maica
Domnului ºi creaþie, deoarece Întruparea
Fiului lui Dumnezeu este însuºi scopul
creãrii lumii (Efes 1, 4). Astfel, învãþãm
din Sfânta Scripturã cã, încã de la
începutul facerii ei, lumea este chematã
sã devinã dar sau ofrandã de mulþumire
ori recunoºtinþã a omului faþã de
Dumnezeu, adicã Euharistie.

Fãrã a epuiza ideea dogmaticã a
Tainei Întrupãrii, atât de dezbãtutã în
primele secole prin Sinoadele
Ecumenice, dar ºi astãzi, în secolul 21,
credem cã Iisus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu, Cuvântul Întrupat, Luminã din
Luminã, Dumnezeu adevãrat din
Dumnezeu adevãrat.

În Bisericã, Crãciunul sau Naºterea
Domnului este reactualizat în slujbele ei
ºi, în mod plenar, în Sfânta Liturghie.

Un copil nãscut în lume nu mai are
cale de întoarcere. Copilul are tatã ºi
mamã ºi va creºte duhovniceºte cu
ajutorul harului dumnezeiesc. Copilul
nãscut dãruie femeii calitatea de mamã,
iar bãrbatului, aceea de tatã, în bucuria
deplinã a familiei.

Inima curatã a pruncului dezvãluie
taina harului naºterii din nou prin Botezul
în numele Preasfintei Treimi. Naºterea
copilului nou este stare de har ºi inimã
curatã pe care Hristos-Dumnezeu o
dãruieºte tuturor ce se împãrtãºesc de
harul Duhului Sfânt.

Având ca premise cele enunþate,
putem afirma cã Naºterea lui Hristos a
avut loc o datã pentru totdeauna, ca
Învierea Sa. Calea spre Veºnica Împãrãþie
în omenire este generatã de Taina
Întrupãrii Salvatorului tuturor celor care
cred în Fiul lui Dumnezeu ºi sunt
mãdulare ale Bisericii. Copilul are inima
curatã, fiind chemat la vederea fericirii lui
Dumnezeu.

Crãciunul este
stare de rugãciune

Întruparea este lucrarea cea dintâi
a Bisericii, dupã cum rugãciunea este
lucrarea cea dintâi a credincioºilor. Forma
cea mai înaltã a chemãrii întregii lumi sau
ofranda supremã de mulþumire faþã de
Dumnezeu este Euharistia, Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie euharisticã, prin
care aducem mulþumire lui Dumnezeu

pentru toate darurile create de El pentru
noi, oamenii, ºi pentru dobândirea vieþii
veºnice în Împãrãþia Preasfintei Treimi.

Crãciunul cheamã pe fiecare fiu al
Bisericii la starea supremã de rugãciune,
aceea de a fi pâine vie, prescurã a lui
Dumnezeu pe altarul iubirii.

Þinând calea Luminii euharistice,
putem preciza cã pentru preot, care intrã
în Sfânta Liturghie, sau pentru creºtinul
autentic, care intrã pe calea virtuþilor, nu
mai existã cale de întoarcere. Este
întocmai ca viaþa unui prunc nãscut care
urmeazã viaþa ºi creºterea în viaþã. Dupã
cum un copil trece printr-o naºtere spre
a se numi om, mama trece prin durerile
naºterii pruncului, apoi gustã din bucuriile
harului de a fi nãscut om în lume. Astfel,
Biserica naºte spre viaþa de har ºi veºnicã
luminã pe noul om, creºtinul care se va
hrãni cu Trupul ºi Sângele lui Hristos.

Creºtinul nou botezat, ca sacerdot
al preoþiei universale, va trãi starea de
paºte încã de la naºterea sa din apã ºi
din duh. Asemenea harului preoþiei, ºi
harul botezului, fiind indelibil (de neºters)
de pe chipul omului, trece printr-o
naºtere, pãtimire, rãstignire, moarte,
înviere ºi cincizecime.

Crãciunul personal este o prescurã
aºezatã ca o rãstignire pe Altarul Iubirii
lui Hristos.

Crãciunul este
starea de inimã curatã

Crãciunul este ºi o rugãciune
plenarã nãscutã în fiinþa creºtinului
practicant.

Rugãciunea stãruitoare este o
mãrturie a faptului cã Duhul Sfânt este
lucrãtor în om, sprijinindu-l ºi întãrindu-l
într-o bunã lucrare pentru dobândirea
stãrii de fiu: „Duhul Sfânt Se roagã în
noi cu suspine negrãite” (Rom 8, 26).
Astfel, prin rugãciunea euharisticã,
omul se uneºte cu Dumnezeu,
fãcându-se pãrtaº iubirii dumnezeieºti
prin harul Sãu, ºi i se lumineazã sufletul
care se roagã ca un prunc, încât
rugãciunea devine conlucrare a omului
cu Dumnezeu.

Prezenþa rugãciunii în viaþa
creºtinului trebuie simþitã ca o
mângâiere a mamei care hrãneºte
pruncul. Mama-Bisericã creºte pruncul
iarã ºi iarã pânã la starea de har, din

naºtere, în naºtere duhovniceascã, din
pãtimire, spre rãstignire, din rãstignire,
spre Înviere ºi Cincizecime. Toate aceste
acte interioare desãvârºesc starea inimii
curate, esenþialã mântuirii.

Pruncul Iisus trãieºte
ceea ce Adam nu a trãit, copilãria

Naºterea lui Hristos aºazã pe primul
plan copilãria ºi inima curatã, stare pe
care Adam, creat de Dumnezeu, nu a
parcurs-o, timpul vârstei copilãriei.

Dialogul Fiului lui Dumnezeu, ca
Prunc Nãscut în Bethleem, cu Maria,
Mama lui Dumnezeu, adânceºte ºi
subliniazã rolul peremptoric al rugãciunii.

Fãrã a înþelege copilãria lui Iisus,
nu putem înþelege starea de har (sau
îndumnezeire) la care suntem chemaþi.
Fãrã rugãciune nu vom înþelege
Crãciunul ºi evenimentul plenar al
Întrupãrii lui Hristos. Naºterea lui Hristos
în Bethleem, prigonirea Sa de prunc,
fuga în Egipt, drumul de la doisprezece
ani la Ierusalim, ascultarea faþã de Maica
Sa ºi Dreptul Iosif sunt stãri ºi lucrãri
mântuitoare din viaþa lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Aceste aspecte însã
n-au fost trãite de Adam cel Vechi, de
unde lipsa unei creºteri duhovniceºti a
acestuia ºi cãderea lui în pãcat.

Rugãciunea, ca lucrare a Naºterii
lui Hristos, ne cheamã la starea curãþirii
inimii, sau starea de prunc nevinovat.

Pruncul Sfânt a vorbit cu Mama Sa,
a comunicat în lume dorinþele Sale, a
vorbit cu învãþãtorii Templului ºi toate
dezvãluie prezenþa lucrãtoare a rugãciunii
în Biserica lui Dumnezeu.

Rugãciunea, ca o prescurã oferitã
lui Dumnezeu, aduce prezenþa Sfântului
Duh în omul evlavios, aduce mângâiere,
pace ºi bucurie. Rugãciunea ne uneºte
cu Preasfânta Treime, Care este Izvorul
bucuriei ºi al vieþii veºnice.

Crãciunul, ca stare veºnicã a
bucuriei Bisericii, uneºte inimile curate
cu Hristos Cel Nãscut, aducând iubire ºi
luminã sfântã sufletului. Crãciunul este,
în primul rând, lucrare de rugãciune prin
care descoperim harul Botezului pe care
l-am pierdut prin pãcat.

Stãruinþa în rugãciune ne dãruieºte
puterea de a rostui frumos viaþa ºi de a
sãvârºi fapta bunã, care toate sunt lucrãri
ale Duhului Sfânt.
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Cine nu a auzit vreodatã de cele
zece porunci? Cei mai mulþi oameni
ºtiu cã existã un cod de legi valabile
pentru toate generaþiile ºi pentru
aproape toate religiile ºi culturile, numit
Cele zece porunci. Datoritã acestei
universalitãþi, ele pot fi invocate cu
uºurinþã, deoarece chiar ºi cei mai
depãrtaþi de Bisericã au o elementarã
sensibilitate faþã de ele.

Aºa cum au auzit de Tatãl nostru,
tot aºa chiar ºi necredincioºii ºtiu de
Cele zece porunci. Un lucru foarte
practic ºi folositor pentru cei care nu
prea ºtiu cum sã-ºi argumenteze
convingerile lor religioase ar fi apelarea
la aceste porunci. Din acest motiv,
este foarte important pentru creºtinii
practicanþi sã înveþe Cele zece porunci
aºa cum au învãþat Tatãl nostru. Dacã
pe lângã aceste texte din Sfânta
Scripturã mai ºtiu ºi Simbolul de
Credinþã sau Crezul, atunci, pe baza
acestor texte, creºtinul poate sã-ºi
argumenteze în mare parte convingerile
lui sfinte. Iar dacã în argumentarea lui
mai pune ºi puþinã pricepere, acest
lucru îl face cu fruntea sus, deoarece
cei mai mulþi oameni se simt obligaþi
de universalitatea acestor monumente.

Este semnificativ cã Însuºi
Mântuitorul face apel la Cele zece
porunci din Vechiul Testament. Unui
tânãr bogat, care a venit la El cu
dorinþa de a dobândi viaþa veºnicã,
Domnul Iisus Hristos îi aminteºte de
aceste porunci ºi reproduce o parte
semnificativã din ele. Apoi îl asigurã
cã, împlinind aceste porunci, va
moºteni viaþa veºnicã. ªi aici atingem
un punct central al problemei: prin
împlinirea poruncilor, se recupereazã
dimensiunea moralã a relaþiilor dintre
oameni, fãrã de care viaþa devine
insuportabilã. Dar este important sã
amintim mereu cã acest aspect este
depãºit, pentru cã împlinirea voii lui
Dumnezeu are ca þintã finalã curãþirea
inimii, luminarea minþii, sfinþirea vieþii
ºi dobândirea vieþii veºnice; „þinta
poruncii este dragostea”.

Oamenii, ca sã-ºi consolideze
credinþa, cautã tot felul de argumente
raþionale despre existenþa lui
Dumnezeu; nu spunem cã acest lucru
este greºit, dar este foarte limitat; omul
se poate întãri în credinþã prin împlinirea

poruncilor. Este mult grãitor cuvântul Sf.
Marcu Ascetul care spune: „Dumnezeu
este ascuns în poruncile Sale, iar cel
care Îl cautã Îl aflã pe mãsura
împlinirii lor”. Aºadar, nu poþi sã-L
descoperi pe Dumnezeu ºi sã te
încredinþezi de prezenþa ºi lucrarea Lui,
decât prin împlinirea cuvântului Sãu.

Prin împlinirea poruncilor, omul
dobândeºte prietenia cu Mântuitorul
Iisus Hristos ºi înrudirea duhovniceascã
cu El. „Voi sunteþi prietenii Mei, dacã
faceþi ceea ce vã poruncesc” (Ioan 15,
14). Dacã a fi robul lui Dumnezeu este
lucru mare ºi preþios, ce mãreþie
neînþeleasã de noi este aceea de a fi
prieten al lui Dumnezeu! Iar acest lucru
se face, iatã, în mãsura în care ne
ostenim sã cunoaºtem ºi sã împlinim
poruncile lui Iisus, aºa cum ne sunt
înfãþiºate în Evanghelie.

Un mare Pãrinte duhovnicesc,
Sfântul Paisie  de la Neamþ, spunea cã
nici în rai nu ar vrea sã aibã o bucurie
mai mare decât bucuria pe care o are
când vede pe ucenicii lui împlinind
poruncile. Iatã cuvintele lui minunate:
„Când vãd pe fiii mei duhovniceºti
nevoindu-se ºi silindu-se a pãzi
poruncile lui Dumnezeu cu ascultare ºi
smerenie, am în sufletul meu atât de
mare bucurie duhovniceascã încât nici
în Împãrãþia cerurilor nu doresc sã am
bucurie mai mare decât aceasta. Iar
când vãd pe unii negrijind de poruncile
lui Dumnezeu, þinând la voia lor, trecând
cu vederea sfânta ascultare, cârtind ºi
petrecând în lenevire ºi iubire de sine,
atunci atâta întristare cuprinde sufletul
meu, cã mai mare decât aceasta nu
poate fi, pânã când nu îi voi vedea
pocãindu-se cu adevãrat.”

Omul care nu are ca prioritate
absolutã a vieþii sale împlinirea
poruncilor, în fapt nu poate sã bucure
pe nimeni. Dimpotrivã, cei care
împlinesc poruncile îi bucurã pe pãrinþii
lor duhovniceºti, îi bucurã pe îngeri ºi Îl
bucurã pe Însuºi Dumnezeu. Cei care
împlinesc poruncile fac cel mai mare
bine atât celor vii cât ºi celor adormiþi.
Rugãciunile pentru cei adormiþi ºi
planurile filantropice fãcute pentru
mângâierea celor vii îºi aflã eficienþa în
sfinþirea propriei vieþi prin împlinirea
poruncilor. Dacã vrem sã nu mai
adãugãm ºi noi la povara chinuitoare

care apasã asupra oamenilor, atunci
sã-i scutim pe aceºtia de povara
zdrobitoare care ar mai veni încã de la
pãcatele noastre pe care le facem
nesocotind poruncile lui Dumnezeu.

Iatã o triadã a luminii: Cele zece
porunci, Tatãl nostru ºi Simbolul de
credinþã. Toþi oamenii care simt ºi
gândesc creºtineºte la orice ceas al
nopþii sunt în stare sã reproducã aceste
cuvinte pe care le-am primit în dar de
la Dumnezeu. Prin aceste monumente
luminoase ºi sfinte ale credinþei noastre,
omul poate sã recupereze ºi sã
consolideze viaþa moralã, viaþa de
rugãciune, crezul dogmatic ºi, prin
urmare, puterea mãrturisitoare.

Cei care stau mai departe de
poruncile lui Dumnezeu ºi le împlinesc
la modul general se vãd buni, de aceea
în viaþa lor va predomina îndreptãþirea
de sine. Dar cei care vor cãuta sã
împlineascã poruncile lui Dumnezeu în
amãnunt, aºa cum ni le-a tâlcuit
Mântuitorul în predica de pe munte, vor
vedea cu durere cã nu le pot împlini la
mãsurã desãvârºitã. De pildã, chiar
dacã credinciosul nu mai este bãtãuº
ca altãdatã ºi nu mai împovãreazã pe
nimeni cu si lnici i le sale ca cei
necredincioºi, vede cã uneori se
aprinde la mânie ºi spune vorbe
necugetate, vede cã nu doreºte binele
vrãjmaºului ºi nu poate rãspunde rãului
cu binele. Din aceastã pricinã, în viaþa
sa vor apãrea plânsul inimii,
osândirea de sine  ºi smerita
cugetare, lucrãri lãuntrice puse mereu
în luminã de Pãrinþii filocalici. Omul
care spune cã împlineºte poruncile, dar
nu vede în sine aceste dovezi ale
drumului bun, de fapt nu ºtie ce spune.

Plânsul inimii, pe care îl au cei care
împlinesc poruncile, nu numai cã nu se
opune fericirii, dar el este izvorul ei:
„Fericiþi cei ce pãzesc poruncile Lui
ºi-L cautã cu toatã inima lor” (Psalm
118, 2). De fapt, împlinirea poruncilor
este împlinirea propriei fericiri pentru
aceastã viaþã, dar mai ales pentru
cealaltã. Cei care cautã fericirea în altã
parte cautã în zadar. Toþi vor vedea asta,
unii mai devreme, alþii mai târziu, iar alþii,
prea târziu.

Protosinghel Vasile NICA
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(urmare din p. 1)
Rugãciunea inimii, anume Sf. Simeon
Noul Teolog (+1022), Sf. Grigore Palama
(+1359) ºi Sf. Paisie de la Neamþ
(+1794). Prin urmare, putem spune cã
monahismul panortodox, dar ºi cel
ortodox românesc, au constituit
permanent modele demne de urmat
pentru toþi rugãtorii ºi nevoitorii de mai
târziu. Puþini îºi mai aduc însã aminte de
unul dintre aceºti „cãutãtori”, foarte
apropiat de timpurile noastre, anume
pãrintele Daniil Sandu Tudor, cel care a
iniþiat ºi condus alãturi de alþi duhovnici
îmbunãtãþiþi miºcarea cultural-spiritualã
de sorginte isihastã Rugul aprins, de la
Mãnãstirea Antim-Bucureºti. Ne referim
la uriaºa sa personalitate, acum când se
împlinesc 60 de ani de la moartea
suspectã, petrecutã în temniþa comunistã
de la Aiud. Cine a fost, mai precis, acest
poet, scriitor, ieromonah ºi mai târziu
schivnic?

Nãscut în Bucureºti, în anul 1896,
Alexandru Teodorescu, mai apoi cu
pseudonimul Sandu Tudor, a fãcut studiile
liceale la Ploieºti, ajungând în cele din
urmã sã lupte în Primul Rãzboi Mondial.
Tragica experienþã îºi va pune amprenta
asupra întregii lui vieþi, aflat într-o
permanentã cãutare a înþelesurilor
multiple ale spiritului uman. Dupã Marele
Rãzboi, studiazã Artele Plastice la
Bucureºti, însã renunþã din motive
financiare. Cãlãtoreºte mult pe mãri ºi
oceane, apoi, dupã mai multe slujbe
minore, intrã în publicistica vremii, cu
contribuþii poetice în importante reviste
ale vremii: Miºcarea literarã, Con-
timporanul, Convorbiri literare º.a..
Sandu Tudor înfiinþeazã, tot acum, o
revistã sãptãmânalã de culturã intitulatã
Floarea de Foc, precum ºi un jurnal,
Credinþa, apãrut între anii 1933-1938.
Privitor la aceastã perioadã, redãm un
fragment din portretul creionat de cãtre
unul dintre colegii sãi de generaþie, anume
Arºavir Acterian: „Ca prozator, în
Floarea de foc, ca ºi în Credinþa, scrisul
lui se lungea peste normal, cu accente
profetice, cu iz de cronicã, de scriere

veche religioasã. Prezent în viaþa literarã
cu prozelitismul lui ortodox, pendula între
ambiþii gazetãreºti ºi afirmaþii cãlugãreºti,
[…] respectând cu rigoare tipicul ºi
regulile prozodiei religioase.” 1 Acelaºi
Sandu Tudor este autorul unui prim
Acatist în versuri, dedicat Sf. Dimitrie
Basarabov, care în 1928 a fost aprobat

de cãtre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române apreciindu-i-se
„valoarea atât din punct de vedere literar,
cât ºi al pãzirii intacte a adevãratei
învãþãturi a Sfintei Biserici.”2 Astfel, ca
poet el se numãrã printre puþinii laici care
au reuºit sã compunã o amplã creaþie
poeticã închinatã unui sfânt.

Un moment de cotiturã în parcursul
sãu spiritual îl reprezintã pelerinajul fãcut
în 1929 la Muntele Athos, unde va rãmâne
câteva luni de zile, fiind introdus în tainele
rugãciunii neîncetate. Aceasta poate fi
una dintre posibilele explicaþii ale intrãrii
fratelui Sandu Tudor, la întoarcerea în þarã,
în obºtea Mãnãstirii Antim, ca monah cu
numele de Agaton. Având binecu-
vântarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, obþinutã în 1946 din
partea Patriarhului Nicodim Munteanu,
va încerca aici formarea unui grup de
cãrturari creºtini, intitulat Rugul aprins.3
În fapt, aceasta reprezenta un nucleu de
intelectuali laici ºi monahi ce-ºi propunea

pãstrarea valorilor ortodoxe ºi a dreptei
credinþe în vremuri de ateism comunist,
adus de trupele sovietice dupã 1944. Prin
acþiunile sale concrete, pline de
îndrãznealã, miºcarea de la Antim trebuie
înscrisã printre primele forme de
rezistenþã spiritualã ortodoxã împotriva
totalitarismului.4 Activitatea miºcãrii,
denumitã oficial „Rugul Aprins al Maicii
Domnului”,  consta în întâlniri-conferinþe
de un înalt nivel intelectual, deschise
publicului ce frecventa mãnãstirea în
zilele de joi sau în dupã-amiezele de
duminicã, fiind prezidate de cãtre stareþul
din acea vreme, Pãrinte Arhi-
mandrit Vasile Vasilache.

Încã de la înfiinþare, grupul se
remarcã prin a fi o comunitate a
credinþei în Dumnezeu, în cadrul cãreia
regãsim teologi, profesori, cãlugãri dar ºi
studenþi, dintre care putem amintim pe
Vasile Voiculescu ºi Paul Sterian,
profesorul Alexandru Mironescu,
Constantin Noica, arhimadritul Benedict
Ghiuº, Mircea Vulcãnescu, pãrinþii
Arsenie Papacioc, Sofian Boghiu
Dumitru Stãniloae ºi Barlolomeu Anania,
Andrei Scrima º.a.. Mai întâi, se citeau
piese literare, texte scripturistice,
patristice ºi filosofice, comentate apoi
dintr-o perspectivã teologicã. De
asemenea, erau dezbãtute chestiuni
diverse din actualitatea imediatã,
culturalã, economicã ºi socialã
din România postbelicã ºi care prezentau
un interes general. Iatã câteva exemple
de astfel de subiecte: Isihasmul, Iisus-
Logosul întrupat, Pãcatul originar,
Rugãciunea Inimii, Exegeza smo-
chinului neroditor ºi blestemat,
Mântuirea Fecioarei prin Naºtere,
Scena ºi altarul º.a.. Mai presus decât
orice însã, monahul Daniel Sandu Tudor
intenþiona formarea unui grup de ucenici,
practicanþi ai rugãciunii isihaste, pe care
apoi s-o rãspândeascã mai departe în mod
tainic, ca o luminã, în întunericul care se
instala în România pe lungã duratã. De
aceea, Miºcarea va fi interzisã
de autoritãþile comuniste în anul
1948.
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În principiu, activitatea lui
Sandu Tudor ºi a apropiaþilor sãi

nu poate fi consideratã o conspiraþie
împotriva statului comunist, cãci ei nu au
instigat la revoltã, însã „justiþia” comunistã
a transformat educaþia religioasã în
educaþie „mistic-obscurantistã”, iar
atitudinii anticomuniste i-a fost conferit
un profil legionar5, care însã nu a putut fi
probat niciodatã. Pentru aceste lucruri,
Sandu Tudor, tuns în monahism, cu
numele de Agaton, va fi condamnat, în
1950,  la 2 ani de închisoare, executaþi la
Jilava ºi canalul Dunãrea Marea Neagrã,
în condiþii de muncã silnicã.6 Dupã
eliberare, ieromonahul Agaton Sandu
poposeºte la mãnãstirile din zona
Neamþului (Neamþ, Sihãstria, Sihla sau
Secu), unde primeºte, în 1953, votul
cãlugãresc al schimei mari de la marele
duhovnic, pãrintele Ilie Cleopa, care-i
schimbã din nou numele în Daniil. Mai
târziu, el se va retrage la schitul Rarãu,
unde devine stareþ, în 1954.

Aici dorea însã ducerea la îndeplinire
a misiunii pentru care
Dumnezeu l-a învrednicit cu
darul preoþiei ºi anume
oferirea lui Hristos oamenilor,
prin cuvântul scris. În acest
scop, urmãrea formarea unei
obºti mohahale din cãlugãri
intelectuali, capabili sã
traducã textele pline de
învãþãturi, ale Sfinþilor Pãrinþi,
dar ºi sã poatã combate
comunismul ºi secularizarea
generalizate. Totul a intrat pe
un alt fãgaº însã, când în
noaptea de 13 iunie 1958,
precum ºi a doua zi, au loc
arestãri masive ºi percheziþii
atât la Mãnãstirea Rarãu cât
ºi în casele celor vizaþi. Lotul
Rugul aprins, acuzat de
activitate subversivã împo-
triva ordinii sociale, camu-
flatã sub masca mistico-
religioasã, avea în compo-
nenþa sa pe: ieroschimonahul
Daniil (zis Sandu Tudor),
ieromonahul Adrian (Alexan-
dru Fãgeþeanu), Benedict
Ghiuº ºi Roman Braga,
arhimandritul Sofian Boghiu,

ieromonahul Felix Dubneac, ieromonahul
Arsenie Papacioc, Alexandru
Mironescu, Gheorghe Vãsâi, ªerban
Mironescu, Nicolae Rãdulescu, Grigore-
Dan Pistol, Gheorghe Dabija, Vasile
Voiculescu, preotul Dumitru Stãniloae ºi
Emanoil Mihãilescu. Fiind considerat
lider, pãrintele Daniil a fost condamnat la
25 de ani temniþã grea ºi 10 ani
degradare civicã, pentru crimã de uneltire
contra ordinii sociale. Adus la Aiud, este
supus torturii ºi muncilor fizice grele, fapt
pentru care a trecut la Domnul în noaptea
de 16 spre 17 noiembrie, 1962, având
parte de moarte martiricã prin rãbdarea
grelei cruci a suferinþei pentru Hristos.
Trupul pãrintelui Daniil, sfinþit de harul
Duhului Sfânt, a fost aruncat ºi îngropat
din nefericire, în Râpa Robilor, un
cunoscut deal de la marginea oraºului
Aiud.

În concluzie, a vorbi despre pãrintele
Daniil Sandu Tudor, înseamnã a evoca o
întreagã epocã din spiritualitatea ºi cultura
româneascã. Momentul Rugului Aprins,

iniþiat de el la Mãnãstirea Antim, venea
imediat dupã rãzboi, în condiþiile în care
þara era ameninþatã de comunism, un
regim ateu, care a însemnat intrarea în
„marele întuneric” de jumãtate de veac.
Prin personalitatea lui Sandu Tudor ºi nu
numai, Biserica dar ºi cultura
româneascã, prin oamenii ei, au încercat
sã dea naºtere unei atmosfere de luptã
ºi rezistenþã. „Pãrintele” Rugului
Aprins, precum ºi toþi cei care au suferit
cumplit, prin mãrturisirea lui Hristos în
faþa organelor de anchetã, reprezintã
adevãrate modele pentru generaþia tânãrã
de astãzi, care nu ar trebui sã uite
niciodatã aceste lucruri. Astfel, cuvintele
ieroschimonahului Daniil, scrise în
publicaþiile pe care le-a coordonat, rostite
în predici ºi conferinþe, dar mai ales viaþa
sa duhovniceascã, asemenea vãpãii unui
rug aprins de rugãciune, vor constitui
repere permanente pline de putere ºi
înþelegere duhovniceascã. Fiu al Bisericii
noastre strãmoºeºti, Pãrintele Daniil nu
a fãcut nici un compromis dogmatic sau
moral, pãtimind diverse umilinþe atât în
lumea presei, cât ºi a temniþelor
comuniste.

1 Revista „Criterion”, Serie nouã, an I, 1990,
nr. 3, p. 3. (n.n)
2  SANDU TUDOR, Taina Rugului Aprins,
Editura Anastasia, Bucureºti, 1999,  p. 84.
3 La baza acestui termen se aflã episodul
ce descrie vederea lui Moise de pe Muntele
Sinai, a rugului ce ardea ºi nu se mistuia:
„Acolo, i s-a arãtat îngerul Domnului
într-o parã de foc, ce ieºea dintr-un rug;
ºi a vãzut cã rugul ardea, dar nu se
mistuia.” (Ieºire 3, 2). Este vorba despre
un simbol mistic al rugãciunii repetate, al
rugãciunii inimii, al adorãrii lui Dumnezeu,
prin mijlocirea Maicii Domnului.
(Ieroschimonah Daniil Sandu Tudor ºi
„Rugul aprins” de la Mãnãstirea Antim
la Mãnãstirea Rarãu, Ediþie electronicã,
p. 36)
4 + ACAD. DR. ANTONIE PLÃMÃDEALÃ, Rugul
aprins, Editura Arhiepiscopiei Sibiului
(Ediþie electronicã), Sibiu, 2002, p. 9.
5 GEORGE ENACHE, Ortodoxie ºi putere
politicã în România contemporanã,
Editura Nemira, Bucureºti, 2005, p. 397.
6 A fost arestat pe data de 6 iulie 1950 din
Ordinul DGSP nr. 5/333066 din
16.06.950 (Arhivele CNSAS).

 Am auzit cântecul pãsãrii unice
 
                (ultima poezie a lui Sandu Tudor)
                 
Dimineaþa, la ceasul rugãciunii,
când pe ramuri sta încã proaspãtã roua,
am auzit lângã mine cântecul pãsãrii unice.
Iatã! se înalþã aºa de minunat, aºa de limpede,
ºi rãsunã în atâta ecou încât pare cã lumea,
marea ºi larga Lume, toatã îl ascultã,
firea toatã îl aude ºi îi rãspunde,
îl aude ºi-l însoþeºte pânã sus de tot,
                                           la Dumnezeu.
  
Privesc, pe mlãdiþa unei ramuri,
într-o picãturã limpede de rouã
ºi ascult cântecul de luminã al pãsãrii.
 
În liniºtea lungã a clipei acesteia atât de înalte,
fãrã voie îmi închipui bucuria cereascã;
fãrã de voie o descopãr acum,
în pacea stãrii de rugãciune la care mã aflu
ºi care mã stãpâneºte deplin.
 
O descopãr nu ca o oprire ºi înecare în simþire,
nu ca o pierdere a uitãrii de sine în extaz,
ci ca o ascuþime de înþeles trãit, limpede ºi curat,
ca o necurmatã ºi nemãrginitã suire, tot mai
                                                         apropiatã,
tot mai crescutã – la inima cea tainicã ºi sfântã
                                                     a Domnului.
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Pe data de 11 noiembrie
prãznuim pe Sfântul Mare Mucenic
Mina, Sfântul Mucenic Victor,  Sfântul
Vichentie ºi Stefanida ºi Sfântul
Cuvios Teodor Studitul. Vom reda, în
continuare, câteva slove de sinaxar
din viaþa fiecãruia.

Sfântul Mare Mucenic Mina:
Acesta a trãit pe vremea împãrãþiei lui
Maximian ºi era din Egipt, oºtindu-se în
cohorta ce se chema Rutalia, sub
Arghirisc, în Cotianiul Frigiei Salutariei.
Nesuferind ca sã vadã cinstirea cea
rãtãcitã a idolilor, s-a suit în munte ºi s-a
curãþit pe sine cu postiri ºi cu rugãciuni.
ªi, întãrindu-se de ajuns ºi aprinzându-i-se
sufletul cu dumnezeiescul dor cãtre
Hristos, s-a pogorât din munte ºi, stând
în mijlocul închinãtorilor la idoli, a
propovãduit pe Hristos. Pentru aceea a
fost dat la chinuri: i s-a frecat trupul cu
târsini ºi a fost ars de foc ºi târât fãrã
milã peste ciulini, de i-au spart trupul, în
urma cãrora ºi-a primit sfârºitul prin sabie.

Sfântul Mucenic Victor: Acesta
s-a nevoit pe vremea lui Antonin, împãratul
romanilor, ºi a lui Sevastian, guvernatorul
Italiei. Cã silindu-l ca sã se lepede de
Hristos ºi nevrând ca sã se supunã, mai
întâi i-au sfãrâmat degetele, apoi l-au
chinuit în multe ºi neînchipuite feluri, dar
rãmânând nevãtãmat, prin puterea lui
Dumnezeu, l-au despuiat de piele ºi
atunci ºi-a dat sufletul în mâinile lui
Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Vichentie
diaconul: Acest Sfânt Vichentie
aflându-se în Augustopoli, cetate în
Ispania, ºi învãþând poporul împreunã cu
Valerie episcopul, diacon fiind Vichentie,
au fost prinºi ºi aduºi la divanul

dregãtorului Datiat; care, îndatã
bãgându-i în obezi, a poruncit sã fie duºi
în oraºul ce se cheamã Valencia, unde
au fost bãgaþi într-o temniþã urât
mirositoare ºi întunecatã; ºi peste puþine
zile, scoþând pe Vichentie, a poruncit
sã fie frecat cu þesala ºi l-au rãstignit pe
o cruce ºi l-au supus la nenumãrate
chinuri ºi torturi. Dar, rãmânând
nevãtãmat, l-au bãgat în temniþã, unde
aflându-se sfântul, s-a învrednicit de
dumnezeiescul ºi îngerescul ajutor ºi
îndatã ºi-a dat sufletul la Dumnezeu.

Sfânta Muceniþã ªtefanida:
Aceasta era soþie a unui ostaº ºi credea
în Hristos din început de la strãmoºii
sãi, însã, murindu-i bãrbatul, a rãmas
vãduvã. Vãzând ea pe Sfântul Victor cã
pãtimea mai presus de puterile
omeneºti, îl fericea pe el pentru bãrbãþia
sa ºi pentru cununile ce avea sã le ia de
la Dumnezeu. Pentru aceasta, a fost
adusã ºi ea la guvernator; ºi fiindcã a
mãrturisit în priveliºte pe Hristos
Dumnezeu mai înainte de veci, i-au legat
mâinile ei de doi copaci de finic care
fuseserã îndoiþi. Iar în urmã dându-le
drumul ºi întorcându-se cu repejune la
starea lor cea dintâi, au spintecat pe
sfânta în douã bucãþi. ªi aºa fericita ºi-a
dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Preacuviosul  Pãrinte Teodor
Studitul: Acesta a trãit pe când
împãrãþea Constantin Copronim ºi era
din pãrinþi evlavioºi, anume Fotino ºi
Teoctista. Alegându-ºi el de mic viaþa
cea bunã ºi învãþând carte, a ajuns la
înãlþimea cunoºtinþei. Deci cãlugãrindu-se
ºi plinind tot felul de faptã bunã, s-a
învrednicit harului preoþesc de la Sfântul
Tarasie, patriarhul Constantinopolului. ªi

fiind atunci egumen la Mãnãstirea
Studitului Preacuviosul Platon ºi lãsând
acela egumenia, a primit egumenia
fericitul acesta, care a povãþuit bine ºi
cu plãcere dumnezeiascã turma cea
încredinþatã lui, pãstorind-o la pãºunea
mântuirii.

Dar fiindcã a mustrat cu îndrãznealã
împreunã cu Sfântul Tarasie pe împãratul
Constantin, feciorul Irinei, cã ºi-a lepãdat
pe legiuita sa femeie ºi a luat pe alta,
Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul
sãu, iar pe marele Teodor, bãtându-l, l-a
izgonit la Tesalonic. Apoi Constantin fiind
orbit a fost lipsit ºi de împãrãþie. Atunci
a fost chemat Teodor din surghiun. Însã
când s-a fãcut împãrat Nichifor Patrichie,
care se numea ºi Stavrachie, iarãºi a
fost izgonit Sfântul la Tesalonic. Iar când
a împãrãþit Leon Armeanul ºi cãuta sã
înlãture sfintele icoane, mustrând cu
îndrãznealã fericitul Teodor pe împãratul
pentru aceastã faptã, a fost izgonit de
cãtre dânsul la iezerul Apoloniadei ºi de
acolo iarãºi a fost trimis spre partea
rãsãritenilor, unde a primit vreo sutã de
toiege pe spinare pe care le-a suferit cu
vitejie. ªi iarãºi a fost chinuit de mai-
marele oastei cu grele bãtãi. ªi de acolo
a fost trimis la Smirna ºi închis într-o
temniþã unde i s-au pus picioarele în
butuci pentru chinuri. Dupã aceea, dacã
a luat Mihail Gângavul împãrãþia, a fost
scos din legãturi marele Teodor ºi
chemat din surghiun. ªi având puþinã
odihnã, s-a aflat cu prietenii sãi ºi cu
bunã nãdejde a rãposat întru Domnul.
Era om uscãþiv, palid la faþã, cu pãr cãrunt
ºi cam pleºuv la cap.

Preot Victor IFRIM

(urmare din p. 3)

mi-ai cãlãuzit paºii spre împlinirea a tot ce
este frumos ºi bun în creºterea mea
trupeascã, intelectualã ºi sufleteascã. De
fiecare datã când am greºit drumul cel bun
ºi am luat-o pe cãi rãtãcitoare, ca un
Pãrinte bun, m-ai readus pe calea
mântuirii. De aceea, Te rog, cu osârdie,
sã mã ajuþi, ca timpul pe care mi l-ai
afierosit în aceastã viaþã plinã de ispite ºi
de primejdii sã-l folosesc numai în scop

ziditor, în vederea împlinirii virtuþilor ºi
faptelor bune, pentru slava sfântului Tãu
nume. Nu voiesc sã ºtiu câþi ani mã vei
mai lãsa în aceastã lume, dar Tu ºtii cã
eu aºtept întru rãbdare ºi nãdejde viaþa
cea adevãratã, dincolo de efemeritatea
acestui veac, iar anii care, potrivit voii Tale,
îmi mai sunt rânduiþi sã rãmân pe pãmânt,
nãdãjduiesc sã fie un timp al mântuirii.

Doamne, Dumnezeule, mã rog
îndeosebi, în aceastã zi de bilanþ

duhovnicesc al vieþii mele, pentru toþi cei
ce au contribuit la creºterea mea
trupeascã, intelectualã ºi duhovniceascã,
sã fie rãsplãtiþi de Tine în ceruri, ca prieteni
ºi casnici ai Tãi, cã binecuvântat eºti în
vecii vecilor. Amin.

*rugãciune alcãtuitã de Înaltpreasfinþitul
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului
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În ultimii ani de viaþã, marele stareþ
de la Neamþ, Sfântul Paisie, se simþea
tot mai bolnav ºi slãbit. De aceea,
primea pe fraþi la chilie numai dimineaþa,
iar dupã amiaza vorbea numai cu
Dumnezeu ºi lucra la traduceri. Se pare
cã, în urma unor semne de la Dumnezeu,
ºi-a cunoscut sfârºitul dinainte, pentru
cã, înainte cu câteva zile de mutarea sa
la Domnul, a încetat sã mai traducã cãrþi
ºi numai le verifica pe cele traduse ºi le
îndrepta. În luna octombrie 1794, în
mãnãstire a venit episcopul Veniamin
Costachi, de la Huºi. Acesta avea ca
mãnãstire de metanie Neamþul ºi avea
mare evlavie la Stareþul Paisie. Venind,
episcopul se arãta foarte smerit, cântând
la stranã ºi cercetând pãrinþii ºi fraþii la
chilii. Iar acum, prin rugãciunile
Sfântului Paisie, care nu voia sã-ºi lase
oile turmei sale duhovniceºti fãrã
povãþuitori, episcopul Veniamin a venit
sã hirotoneascã pe cei pe care cuviosul
i-a gãsit vrednici de aceasta. Deci
vreme de mai multe zile a hirotonit 13
ieromonahi ºi 11 diaconi.

Cuviosul Paisie, vãzând împlinitã
ºi aceastã ultimã dorinþã a sa,, la 30
octombrie 1794 s-a îmbolnãvit greu.
Dupã câteva zile, s-a simþit mai bine,
iar Duminicã, 5 noiembrie, a ascultat
Sfânta Liturghie în bisericã ºi s-a
împãrtãºit cu Trupul ºi Sângele lui
Hristos. Apoi iarãºi a cãzut bolnav la
pat, fiind îngrijit de ucenicii sãi Onorie
ºi Martirie. Pe Onorie, Cuviosul îl iubea
foarte mult, cãci avea frica lui
Dumnezeu ºi era plin de dragoste cãtre
aproapele. ªi îi dãruise Dumnezeu un
dar ca acesta, cã numai din cuvintele
ºi din vederea lui foarte mult se
mângâiau bolnavii. ªi de multe ori când
se îmbolnãvea stareþul, Onorie îl
cerceta ºi se ostenea în fel ºi chip sã-1
mângâie, dându-i doctorii. Iar Sfântul
îi zicea adesea: „Frate Onorie, nu te
supãra pentru mine, cã aceastã boalã
care m-a cuprins nu este spre moarte.
Când mã voi îmbolnãvi de moarte, eu
îþi voi spune ºi atunci în zadar te vei
osteni.” ªi, într-adevãr, când stareþul
s-a îmbolnãvit ultima oarã, Onorie a

venit în grabã la el cu doctoriile, dar
Cuviosul i-a spus: „Du-þi doctoriile
înapoi, frate, cãci acum chiar de îmi
vei aduce toate doctoriile din lume, cu
nimic nu-mi vor putea folosi”. Auzind
Onorie aceasta, a început sã plângã
cu amar, ºtiind cã stareþul se va muta
din viaþa aceasta, ceea ce s-a ºi
întâmplat. În ziua de 15 noiembrie,
simþindu-ºi sfârºitul aproape, Cuviosul
s-a împãrtãºit pentru ultima datã cu
Preacuratele Taine ºi, chemând la sine
pe duhovnicii cei mai bãtrâni, Sofronie
de limba slavã ºi Silvestru de limba
românã, a trimis prin ei pace ºi
binecuvântare întregului sobor, apoi s-a
sãvârºit ca ºi cum ar fi adormit, dându-ºi
sufletul în mâna lui Dumnezeu în al 72-lea
an al vieþii sale, fiind plâns cu multe
lacrimi de obºtea mãnãstirii ºi de toþi
credincioºii din împrejurimi.

Îmbrãcându-1 în veºminte, duhov-
nicii, preoþii ºi diaconii au acoperit cinstitul
trup al Sfântului Paisie, lãsându-i dezvelitã
numai mâna dreaptã cu care bine-
cuvânta, pentru închinarea soborului ºi

sãrutarea cea mai de pe urmã. Apoi l-au
aºezat pe nãsalie ºi l-au depus în mijlocul
bisericii mari în sunetul clopotelor, fiind
plâns de toþi cu multe lacrimi. Vineri, i-au
sãpat mormântul în gropniþa din dreapta
naosului, iar sâmbãtã, 18 noiembrie, l-au
înmormântat cu mare tânguire, ca pe un
adevãrat sfânt ºi pãrinte duhovnicesc. La
slujba de prohodire au slujit 30 de preoþi
ºi 13 diaconi.

Dupã mutarea sa, Cuviosul Paisie
era cinstit cu multã evlavie, ca sfânt, în
obºtea Mãnãstirii Neamþ. Câþiva din
ucenici i-au scris viaþa pe larg, alþii i-au
pictat chipul ºi alþii i-au întocmit slujba,
fiind prãznuit în fiecare an cu
priveghere, la 15 noiembrie. Pe
mormântul sãu arde neîncetat o candelã,
iar cãlugãrii, când intrã în bisericã, fac
câte trei închinãciuni la cãpãtâiul lui, în
semn de respect, cerând în taina
binecuvântare.

  Corpul sãu a fost bine aflat la
dezgropãrile din anii 1846, 1853, 1861 ºi
1872. La împlinirea unui secol de la
decesul lui Paisie, în anul l894, Mitropolitul
Iosif Naniescu al Moldovei, împreunã cu
alþi episcopi, preoþi ºi diaconi, a cinstit
numele lui printr-o mare pomenire.

  Mulþãmitã tuturor acestor daruri,
stareþul Paisie a putut sã sãvârºeascã
marea sa operã ºi anume: sã înnoiascã
cinul monahicesc cel învechit, sã reînvie
viaþa de obºte cãzutã, sã sãdeascã în
ea fericita ascultare, sã lumineze cu
învãþãtura sa pe cei ce ºedeau în
întunericul neºtiinþei, sã înþelepþeascã
prin îndreptare ºi prin noi traduceri.

Preot Daniel PINTILIE
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stareþul Mânãstirii Neamþului. Viaþa,
învãþãtura ºi influenþa lui asupra Bisericii
Ortodoxe, Edit. Nemira, 2002.

„Mulþi din Sfinþii Pãrinþi au
spus cã rugãciunea lui Iisus
(Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-mã pe
mine, pãcãtosul) este izvorul
tuturor bunurilor, comoara
virtuþilor. Ea repede ajutã sã
primeºti Harul Sfântului Duh,
salveazã, clarificã ceea ce este
neînþeles ºi învaþã. Aºa cum omul
îºi vede faþa în oglindã, tot aºa,
prin rugãciunea treazã ºi bunã,
vede cu mintea toatã viaþa sa ºi
cum o trãieºte – bine ori rãu.

Aceastã rugãciune treazã
alungã de la om mulþimea de
patimi, îl elibereazã de toate
mrejele demonilor, de gânduri, de
cuvinte ºi de lucruri, biruie orice
dorinþã naturalã, biruie simþurile
ºi scârbele, îl ajutã ºi îl curãþã pe
om în orice ispitã ºi ca o sabie de
foc pe toate le taie, cãci
Dumnezeu este chemat prin
numele Lui, Cãruia toþi se supun.“

(Sf. Cuvios Paisie de la Neamþ)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

(urmare din numãrul trecut)

Colonelul Rudeanu a fãcut tot ceea
ce omeneºte a fost posibil pentru a ajuta
România, având, dupã cum scria
ministrul þãrii noastre la Londra,
colaboratori apropiaþi în frunte cu
Alexandru Lahovari (ministrul României
la Paris), neezitând sã apeleze, oridecâte
ori a fost necesar, ºi la ajutorul românilor
aflaþi în apusul Europei – oameni politici,
universitari, ziariºti, ingineri, medici, ofiþeri
– pentru ca interesele þãrii sã fie
promovate ºi cunoscute. Relevând „rolul
considerabil” pe care l-a avut colonelul
Vasile Rudeanu în consolidarea relaþiilor
politico-militare româno-franceze în cei
aproape cinci ani cât a locuit la Paris
(1914-1919), influentul ziar „Le Temps”
scria: „El a fost cel care a stabilit în 1915
prima Convenþie asupra armamentelor
ºi muniþiilor semnate cu România. El a
elaborat, la fel, prima Convenþie militarã
între România ºi aliaþi ºi a negociat
trimiterea în România a Misiunii Militare
Franceze. În sfârºit, tot el e fost cel care
a asigurat recepþionarea materialului de
rãzboi trimis din Franþa. Este de
remarcat cã figura colonelului Rudeanu
a fost, prin grija edililor oraºului Paris,
imortalizatã pe una din frescele
Pantheonului, alãturi de alte personalitãþi
politico-militare-diplomatice ale epocii,
sporind,  în acest fel, prin numele sãu,
prestigiul artileriei, al armatei ºi þãrii
noastre. Pentru neobosita activitate
depusã în domeniul militar ºi diplomatic,
la 1 septembrie 1917, a fost avansat la
gradul de general de brigadã. Aflat încã
la Paris, la 1 decembrie 1918, distinsul
general român a salutat actul istoric de
la Alba Iulia prin care se consfinþea
unirea Transilvaniei cu Patria mamã.

A militat încã jumãtate de an cât a
mai rãmas în capitala Franþei, pentru
lãmurirea opiniei publice internaþionale,
a cercurilor politice, militare ºi
diplomatice acreditate la Conferinþa de
Pace de la Paris asupra recunoaºterii

înfãptuirilor poporului român, contribuþiei
sale ºi jertfelor date în timpul rãzboiului
pentru apãrarea gliei strãbune ºi
înfrângerea Puterilor Centrale, a
necesitãþii unei Românii unite, ca factor
principal de stabilitate în sud-estul
Europei. A participat la numeroase
reuniuni pariziene ca ºi la cea organizatã
la 13 decembrie 1918 de „Liga Francezã
a Învãþãmântului”, susþinând, alãturi de
câteva personalitãþi proeminente ale
Franþei precum generalul Malleterre,
Louis Barthou, Franklin Buillon ºi alþii,
comunicarea ºtiinþificã „Efortul
României în rãzboi”, iar la 28 februarie
1919, referatul „România la Congresul
de Pace” în cadrul „Societãþii
Geografice Franceze” prezidatã de
prinþul Roland Bonaparte, la care a
participat ºi prim ministrul Ion I. C.
Brãtianu. Cu acest prilej, generalul
Vasile Rudeanu spunea printre altele:
„România se prezintã la Conferinþa de
Pace cu trecutul ºi cu drepturile sale
istorice, cu puternicul efort pe care l-a
fãcut în rãzboiul actual ºi necesitãþile pe
care i le impune dezvoltarea sa puternicã
în viitor. Ea nu a fost niciodatã orientatã
de idei de cucerire. Ea nu va rãmâne
niciodatã indiferentã marilor cauze ale
umanitãþii”.

Revenind în þarã, în iulie 1919,
generalul Rudeanu a lucrat timp de o
lunã pe lângã comandamentul trupelor
din Transilvania, participând împreunã
cu reprezentantul acestui comandament
la toate ºedinþele organizate de Comisia
Militarã Interaliatã de la Budapesta. În
aceastã calitate, i-a fost de un real folos
generalului Gheorghe Mãrdãrescu, care
avea sã sublinieze mai târziu: „Marele
Cartier General a fãcut o fericitã
alegere în persoana generalului Vasile
Rudeanu care, pe de o parte, prin
însãrcinãrile ce avusese anterior, era la
curent cu sforþãrile fãcute de noi ºi
legitimele noastre nãzuinþe. Iar, pe de
altã parte, deosebitul sãu tact ºi
recunoscutu-i discernãmânt în

îmbrãþiºarea ºi rezolvarea problemelor
celor mai dificile erau o chezãºie ce va
duce delicata sa însãrcinare la bun
sfârºit... Trebuie sã mãrturisesc cã
aºteptãrile mele au fost întrecute cu
prisosinþã de priceperea ºi inima puse
de acest ofiþer pentru apãrarea
drepturilor noastre ºi buna reputaþie a
armatei româneºti”.

În lunile urmãtoare, aflat la
dispoziþia Ministerului de Rãzboi, a
contribuit la onorarea comenzilor de
armament ºi muniþii fãcute de þara
noastrã în strãinãtate ºi aducere a unor
importante cantitãþi de materiale de
rãzboi existente în depozitele unor
fabrici vest europene. În acelaºi timp,
ca unul dintre specialiºtii de prim rang
ai Armatei Române în domeniul
pulberilor ºi muniþiei, a condus cu
competenþã comisia instituitã în
vederea înfiinþãrii Laboratorului Central
de Analize Chimice ºi Încercãri Fizico-
mecanice al Ministerului de Rãzboi ºi
Ministerului Instrucþiunii Publice.

În luna martie 1920, a fãcut parte
din Comandamentul Trupelor de Est,
fiind încadrat în funcþia de comandant
al artileriei Grupului de Divizii „General
Popovici” ºi al întregii artilerii aflate la
dispoziþia Comandamentului. Cu acest
prilej, dupã cum se menþiona în foaia
calificativã, „a fãcut multã regulã în
serviciul armamentului ºi muniþiilor, a
organizat o manevrã demonstrativã cu
toate mijloacele moderne de rãzboi, în
mod judicios ºi cu multã folosinþã pentru
ºefii marilor unitãþi care au asistat.”

În perioada 20 noiembrie 1920 –
7 iulie 1921, a îndeplinit funcþia de
locþiitor al Inspectoratului General al
Artileriei, dovedindu-se ºi de aceastã
datã acelaºi „element de primã forþã”.
La sfârºitul anului 1922, a fost avansat
la gradul de general de divizie ºi numit
pentru o scurtã perioadã la comanda
Diviziei 2 Infanterie, dislocatã în
partea de nord a Basarabiei,
apoi la comanda Corpului 3
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Armatã cu reºedinþa la Galaþi
ºi, ulterior, la Chiºinãu. În

aceste funcþii, ºi-a câºtigat în foarte
scurt timp „acel prestigiu moral ºi
intelectual atât de necesar unui
comandant”, cum aprecia unul dintre
ºefii sãi ierarhici.

Împreunã cu alþi ofiþeri din Statul
Major al Corpului 3 Armatã, generalul
Rudeanu a desfãºurat o amplã activitate
pe multiple planuri din punct de vedere
cultural, economic ºi material a
populaþiei basarabene care fusese
supusã pânã atunci unei apãsãtoare
dominaþii strãine ºi unei politici de
deznaþionalizare. A stãruit pe lângã
oamenii de culturã de la Chiºinãu pentru
elaborarea unor monografii istorico-
geografice ºi studii de folclor în scopul
integrãrii tuturor naþionalitãþilor
conlocuitoare din aceastã parte a þãrii.
În acest sens, în una dintre conferinþele
þinute la Centrul Militar din Chiºinãu
sublinia: „Un popor care nu-ºi cunoaºte
ºi nu-ºi preþuieºte trecutul, pe sine însuºi
se dispreþuieºte. Un popor care nu-ºi
recunoaºte trecutul, nu-ºi justificã
existenþa. Un popor care nu-ºi preþuieºte
virtuþile strãmoºeºti, e ca un arbore fãrã
rãdãcini ºi furtuna îl dã jos.” Fãrã a mai
sublinia cât de actuale sunt cuvintele
generalului Rudeanu ºi cât patriotism
degajã ele, amintim cititorilor cã prin tot
ceea ce a fãcut timp de aproape patru
ani cât s-a aflat la comanda acestei mari
unitãþi a lãsat o amintire plãcutã nu
numai în rândul ofiþerilor, subofiþerilor ºi
trupei, dar ºi populaþiei basarabene care
a vãzut în el un sprijin ºi un mare patriot.

Numele generalului Rudeanu este
strâns legat ºi de dezvoltarea aviaþiei în
perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale, iar istoricii care au elaborat
„Istoria Aeronauticii Române” i-au
înscris bogata activitate în folosul
propãºirii acestei arme, alãturi de cea a
celor mai distinse personalitãþi aviatice.

La începutul anului 1926 a fost
numit în funcþia de inspector general
al Aeronauticii Române. În urma unor
vizite de documentare efectuate cu
câþiva specialiºti români în Franþa, Italia
ºi Cehoslovacia, generalul Rudeanu a
elaborat un plan ambiþios pentru
dotarea aviaþiei române cu cele mai

moderne aparate de zbor, întronând în
acelaºi timp o atmosferã de lucru
intens în comandamente ºi unitãþi, pe
aerodromuri ºi în ºcoli, în Arsenalul
Aeronautic ºi bazele de reparaþii.
Rezultatele de prestigiu au constat în
dezvoltarea aviaþiei de bombardament,
în sporirea numãrului de avioane de
vânãtoare ºi în punerea bazelor
hidroaviaþiei, constituindu-se o
hidroescadrilã la Mamaia; a introdus
obligatoriu paraºuta în dotarea piloþilor,
a reînfiinþat „Revista Aeronauticii” ºi a
creat premizele constituirii unei societãþi
pentru educarea tineretului român ºi
sprijinirea aviaþiei române denumitã
„ARPIA”, organizând în acest scop
conferinþe, expoziþii ºi mitinguri aviatice
în diferite oraºe ale þãrii, raiduri aeriene
interne ºi internaþionale, întreceri
aviatice pentru stabilirea unor recorduri
naþionale (de altitudine ºi vitezã). A
întreprins mãsuri organizatorice pentru
activizarea industriei autohtone de
aviaþie, a Arsenalului Aeronautic din
Bucureºti, a fabricilor de avioane
„I.A.R.” din Braºov, „S.E.T.” ºi
„I.C.A.R” din Bucureºti, a reorganizat
din temelii sistemul de învãþãmânt.

Referindu-se la foloasele aduse
Aeronauticii Române de cãtre
generalul Vasile Rudeanu, comandorul
Gheorghe Negrescu îi aduce, al 21
octombrie 1938, un cãlduros omagiu „a
celuia dintre inspectorii generali ai
Aeronauticii care a înþeles tehnica,
tactica ºi nevoile aviaþiei ca nimeni
altul, care a pãtruns în sufletul
aviatorilor, care a avut încredere în
aviatori, cãci a fost singurul dintre
conducãtori care a luptat ca Aviaþia
Românã sã ia parte la concursul Micii
Antante ºi Poloniei în 1928 unde
echipajul român s-a clasat primul.”

În anul 1929, generalul Vasile
Rudeanu a fost promovat în funcþia de
inspector general de armatã în cadrul
Ministerului de Rãzboi, revenindu-i
sarcina sã coordoneze ºi sã îndrume
activitatea Aeronauticii Române,
Corpului 2 Armatã, Geniului, Cavaleriei,
Spitalului Militar Central ºi fabricilor de
armament ºi muniþii. În acelaºi an a fost
înaintat la gradul de general de corp
de armatã. Având vârsta de 60 de ani,

la 1 octombrie 1931 a fost trecut la
pensie, însã, conform unei decizii
ministeriale, a fost menþinut în funcþia
de consilier al ministrului de rãzboi, ca
o recunoaºtere a competenþei sale în
multiple domenii de activitate. În
condiþiile declanºãrii celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial, desfãºurãrii operaþiilor
militare în Polonia ºi destrãmãrii
alianþelor încheiate între cele douã
rãzboaie din care fãcea parte România,
generalul Vasile Rudeanu a pus cu
acuitate în faþa Guvernului României
problema întãririi capacitãþii de apãrare
ºi fortificãrii unor zone vulnerabile,
dotãrii armatei cu tehnicã de luptã
modernã, motorizãrii artileriei ºi
pregãtirii unor riposte legitime în cazul
unei agresiuni. În împrejurãrile create,
în toamna anului 1939, ministrul de
externe român, Grigore Gafencu, care
nutrea faþã de generalul Rudeanu
sentimente de sincerã prietenie ºi
respect încã din timpul când lucraserã
împreunã la Paris, l-a rugat neoficial
sã plece la Paris ºi Londra pentru a
lua legãtura cu conducãtorii guvernelor
din cele douã mari puteri pentru a
determina poziþia acestora faþã de
România, constatând în acelaºi timp pe
ce ajutor s-ar putea bizui þara noastrã
în eventualitatea participãrii ei la
iminentul conflict mondial. Fiind la acea
vreme consilier tehnic al Uzinelor
„Reºiþa”, Vasile Rudeanu a plecat la
Paris sub pretextul obþinerii unor oþeluri
speciale pentru uzinele bãnãþene. Ajuns
în capitala Franþei, printre numeroasele
sondaje fãcute ºi întrevederi avute,
s-a numãrat ºi aceea cu generalii
Georges ºi Weygant, iar la Londra l-a
contactat pe ministrul de rãzboi englez
ºi pe ministrul înzestrãrii armatei Marii
Britanii. Spre marea pãrere de rãu,
generalul Rudeanu a constatat cã „atât
francezii cât ºi britanicii nu vor putea
face nimic pentru noi”, motiv pentru
care s-a întors îndatã la Bucureºti. În
primãvara anului 1940, generalul Vasile
Rudeanu, la sugestiile omului politic
român Grigore Gafencu, a plecat din
nou la Paris în vederea efectuãrii unor
sondaje dãtãtoare de speranþã. Doar
ofensiva armatelor germane
din mai-iunie 1940 ºi ocuparea
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unei pãrþi din teritoriul Franþei
au pus capãt încercãrilor

fãcute de emisarul român.
Întors în þarã, a fost martorul

desfãºurãrii în continuare a ofensivei
germane ºi pe alte teatre de acþiuni
militare, pãstrând mereu convingerea
cã forþele aliate vor ieºi pânã la urmã
victorioase. Înaintat la gradul de
general de armatã cu prilejul

aniversãrii a 80 de ani de viaþã, din
modestia care l-a caracterizat,
generalul Vasile Rudeanu a refuzat
pensia de merit oferitã de conducerea
de stat a României. La 6 noiembrie
1965, generalul a trecut la cele
veºnice, lãsând în istoria þãrii, a
armatei, a artileriei ºi a aviaþiei
române amintirea unui demn ºi
credincios ostaº a cãrui activitate va

Bibliografie selectivã:
1. General V. Rudeanu, Memorii din timp
de pace ºi rãzboi, Bucureºti, 1989;
2. GM Dobrovici, Istoricul dezvoltãrii
economice ºi financiare a României ºi
împrumuturile contractate în 1923-1933,
Bucureºti, 1934;
3. Istoria aviaþiei române, Bucureºti, 1984.

reprezenta un exemplu pilduitor
pentru generaþiile de azi ºi de mâine.

Indiscutabil, IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
face parte din categoria ierarhilor
cãrturari ai Bisericii noastre, fiind unul
dintre cei mai vrednici episcopi
contemporani ai Ortodoxiei româneºti,
pãstorindu-ºi  credincioºii cu dragoste
ºi grijã pentru credinþã ºi neam. În
acelaºi timp, cu o finã erudiþie, continuã
elaborarea unei opere teologice ºi mai
ales poetico-religioase, compusã din
lucrãri în volum (La déification de
l’homme d’aprés la pensée du Pére
Dumitru Stãniloae, Editura Trinitas,
Iaºi, 2002; Creºtinismul abia începe,
Editura Filocalia, Roman, 2013; Biserica
ºi transfigurarea timpului, Editura
Filocalia, 2014; Cultul Cuvioasei
Parascheva în Ortodoxie, studiu
hagiografico-liturgic, surse biblio-
grafice, documente inedite, Editura

Arhiepiscopul Ioachim, Luminã ºi Sare,
Editura Filocalia, Roman, 2022, 372 pp

Filocalia, 2013, Rãspunsuri la
problemele lumii contemporane,
Editura Filocalia, Roman) ºi creaþii
poetice (Ontologia Iubirii: poeme
evanghelice, Editura Filocalia, 2016;
Imnuri închinate Maicii Domnu-
lui, Editura Filocalia, 2018; Slujba ºi
Acatistul Sf. Cuv. Antipa de la
Calapodeºti - 10 ian.; Slujba ºi
Acatistul Sf. Mc. Sava de la Buzãu -
12 apr.; Slujba ºi Acatistul Sf. Ier.
Pahomie de la Gledin, episcopul
Romanului - 14 apr.; Slujba ºi
Acatistul Sf. Simion ªtefan - 24 apr.;
Slujba ºi Acatistul Sf. Iosif
Mãrturisitorul - 24 apr.; Slujba ºi
Acatistul Sf. Ier. Atanasie al III-lea -
2 mai; Slujba ºi Acatistul Sf. Cuv.
Pãrinþii Sila, Paisie ºi Natan de la
Sihãstria Putnei - 16 mai; Slujba ºi
Acatistul Sf. Ier. Grigorie Dascãlul
- 22 iunie; Slujba ºi Acatistul Sf. Mc.
Emilian din Durostorum - 18 iulie).

Nu surprinde astfel pe nimeni
noua sa carte apãrutã la binecunoscuta
editurã romaºcanã, Filocalia, intitulatã
Luminã ºi Sare, de fapt o colecþie de
82 de articole apãrute de-a lungul
anilor în revista Sarea pãmântului,
editatã de preoþii oraºului-staþiune
Târgu Ocna. Culegerea de texte
reprezintã o carte-mãrturisire care
cheamã la o reconsiderare a credinþei
ºi propovãduirii creºtine, pentru ca
Evanghelia lui Hristos sã nu fie
receptatã doar ca o încremenire în timp
ºi prezentatã în slujbele bisericeºti ca
un spectacol, ci ca o realitate prezentã
ºi credibilã a lumii contemporane. Iatã

ce remarcã
prof. univ.
dr. Mihai-
Dan Chiþoiu
în primul
dintre cele
trei Cuvinte
introductive
ale lucrãrii:
„În lectura
a c e s t o r
pagini putem gãsi rãgazul ºi detaºarea
pentru a înþelege mai bine ce s-a
petrecut cu noi ºi peste noi. […] de
aceea avem nevoie de un alt tip de
lentilã, cea a Duhului, ºi iatã cã aceastã
lentilã, a excelentelor texte prezente în
carte, ne oferã prilejul a ne înþelege mai
bine atât pe noi, cât ºi întâmplãrile vieþii
noastre.” (p. 6) De aici ºi atributul
definitoriu al IPS Ioachim: „Un ierarh
al Duhului Sfânt” (p. 9, Pr. Protopop
Ioan Bârgãoanu). Sau: „O persona-
litate de anvergurã academicã“ (p. 7,
General Conf. Univ. Dr. Vasile Apostol).

Spaþiul limitat nu ne permite sã
analizãm toate articolele, ci doar
anumite teme pe care credem cã ar fi
de folos sã le enumerãm, pentru
informarea cititorilor: sfinþenia
personalã ºi modele evanghelice
(Rugãciunea este starea de simþire
a lui Dumnezeu; Un Sfânt al
contemporaneitãþii ºi accesibil
nouã; Sfânt ºi sfinþenie; Sfântul Ioan
Gurã de Aur-1600;A fi creºtin în
lumea postmodernã; A posti;
Sfinþii neamului, esenþa
sufletului românesc; Sfinþii,
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prietenii lui Dumnezeu ºi
îndrumãtorii noºtri; Sfântul
Grigorie Palama, pãrintele

isihasmului º.a.), o antropologie a
familiei creºtine (Pedagogii ºi
exigenþe divine contemporane;
Biserica ºi reînnoirea drepturilor
familiei; Familia - mediul optim de
perpetuare a vieþii, darul cel mai de
preþ al lui Dumnezeu; Mulþi ºi
binecuvântaþi ani tuturor copiilor!
º.a.), pro memoria (Acum 35 de ani
stãteam la picioarele unui sfânt; Pro
memoria Arhim. Ioanichie Bãlan;
Pro memoria Pãrintele Calistrat
Ifrim, Mãnãstirea Pogleþ; Cuvânt la
prohodirea pãrintelui Dumitru
Ciobotaru, protopop de Târgu
Ocna; Ziua Armatei Române, 25
octombrie, 2018 º.a.), ierarhul -
omul timpului sãu (Cine-i vinovat
pentru inundaþii-2005?; IPS Daniel-
ierarhul potrivit la Biserica ce i se
potriveºte; Creaþie ºi re-creaþie;
Creºtinismul abia începe; Apel la
unitate; Binecuvântare; Pastorale
chiriarhale; Hristos este ultimul
cuvânt al Tatãlui, Care intrã în
dialog cu lumea; Drumul de la
oraºul secularizat la catedrala vie
º.a.), Crucea - semn al iubirii
jertfelnice (Golgota ºi ontologia
iubirii; Crucea, emblema creºti-
nãtãþii; Doar asumându-ne crucea
personalã demonstrãm fiinþarea
noastrã întru libertate; Crucea,
lemnul vieþii care sfinþeºte marginile
lumii; Prin Cruce sacrificiul de sine
are valoare soteriologicã; Crucii
Tale ne închinãm, Stãpâne... º.a.)

O privire atentã asupra analizãrii
acestei teme în cuprinsul articolelor
sale conduce cãtre o constatare
fericitã: pãstrând tradiþia Sfinþilor
Pãrinþi ai Bisericii, IPS Ioachim vede
în sfinþenia vieþii omului cultivarea
frumuseþii spirituale a persoanei
înduhovnicite. Cãutarea ºi dobândirea
acestei frumuseþi le întâlnim în toatã
patrologia ortodoxã, în Luminã ºi Sare
fiind evocate trei mari nume de rãsunet
- Sf. Ioan Gurã de Aur (+407), Sf.
Grigorie Palama (+1359) ºi Sf. Nectarie
Taumaturgul (1920). Sfinþii devin astfel
„colaboratori ai Mântuitorului, dintre fiii

neamurilor din toate timpurile ºi
locurile”, care „au împlinit poruncile
divine cu atâta tãrie ºi râvnã, arãtându-se
plini de iubire ºi credincioºie faþã de
Dumnezeu ºi semeni, încât în istoria
popoarelor nu se pot gãsi alþii care sã-i
egaleze.” (p. 52) De exemplu, Sf.
Grigore Palama, pãrintele rugãciunii
tainice a inimii, este cel „care ne învaþã
cã Dumnezeu poate fi foarte aproape
de om, cã Îl putem întâlni în mod real
pe Hristos în interiorul nostru.” (p. 350)
Sfântul este persoana în care odihneºte
Sf. Duh ºi care devine teofanicã, adicã
„purtãtoare de Dumnezeu.”

Însã urcuºul duhovnicesc al
creºtinului cãtre Frumuseþea dumne-
zeiascã trebuie susþinut, în mod
constant, de actul rugãciunii. Ca mare
iubitor al acesteia, IPS Ioachim
numeºte acest efort fiinþial „stare de
simþire a lui Dumnezeu” sau „acel mare
secret pe care lumea din Biserica
primarã îl trãia plenar, însã, din pãcate,
lumea modernã nu-l mai descifreazã.”
(p. 35) Care sã fie foloasele rugãciunii?
„Ca prezenþã ºi lucrare a Duhului Sfânt
în om, aflãm din text, ea aduce
mângâiere, pace, liniºte ºi bucurie ºi ne
dã prilejul fericit sã ne unim cu
Dumnezeu, izvorul bucuriei ºi al vieþii
veºnice.” Rugãciunea îi conferã omului
demnitatea de persoanã unicã cu care
Dumnezeu stabileºte o relaþie specialã
printr-un dialog liber. În articolul
intitulat: „Comunitate, Comunicare,
Comuniune”, autorul se întreabã retoric
„ce putem spune despre persoanele
umane care participã la Sfânta
Liturghie?” ºi rãspunde apoi cã
„acestea devin liturghii vii, pentru cã
Sf. Liturghie continuã prezenþa lui
Hristos pe pãmânt, fiind împlinirea
Acestuia în noi, prin unirea cu El în
dragoste.” (p. 47)

O altã temã actualã, reluatã în
cartea Arhiepiscopului Ioachim, este
cea referitoare la familia creºtinã ºi
probleme acesteia în lumea de astãzi.
Se observã îngrijorarea ierarhului
privitoare la criza familialã de astãzi,
în care aceasta este înþeleasã doar ca
o parte foarte micã a sistemului social-
politic ºi nu ca pe o binecuvântare de
la Dumnezeu. ªi pe aceastã cale,

autorul cãrþii trage un puternic semnal
de alarmã la apariþia acestui mare
impas în care se aflã instituþia
cãsãtoriei: ,,Sã nu lãsãm tãvãlugul
scãpat de sub control al istoriei recente
sã ne niveleze conºtiinþele, [...] sã nu
aruncãm în derizoriu familia, ca
instituþie fundamentalã a omenirii, sã
nu fim egoiºti gândind doar la ceea ce
ne priveºte pe noi, dar nici nepãsãtori,
indiferenþi sau neutri la cum este
înþeleasã ideea de familie contem-
poranã [...]. Nimic nu poate înlocui
dragostea unei mame care se jertfeºte
aducând pe lume un copil, iar dacã noi
ne-am bucurat de acest drept ºi
privilegiu, sã gândim ºi la generaþiile
viitoare, la bucuria ºi fericirea copiilor
încã nenãscuþi, la dreptul la normalitate
garantat de însãºi natura umanã.” (p.
326) Modelul desãvârºit al oricãrei
mame este Maica Domnului, cãreia îi
este închinat un imn de o gingãºie
poeticã aparte. Iatã câteva exemple
care sã ne convingã sã parcurgem
textul, nu fãrã a vãrsa mãcar câteva
lacrimi, cu gândul la pãrinþi: „O, Marie,
Maicã Sfântã, Fecioarã prealãudatã,/
Ai adus Lumina-n lume prin viaþa ta
cea curatã. [...].]Roagã-te cu stãruinþã
Fiului tãu preaiubit,/ Ca sã ierte de
pãcate pe cei ce s-au spovedit/ Pãzeºte
obºtea aceasta care cheamã al tãu
nume,/ Acoperã ºi pãzeºte pe toþi
creºtinii din lume./ Ocroteºte ca o
mamã neamul, credinþa ºi glia,/ Cã
grãdina ta, Mãicuþã, este toatã
ROMÂNIA.” (p. 237)

Slujitor al Sfântului Altar ºi
chivernisitor al celor sfinte, învãþãtor
al lui Hristos ºi cãlãuzitor al poporului
dreptcredincios, ierarhul este omul
timpului sãu, participant activ la viaþa
cetãþii. De fapt, acesta este mesajul
central al lucrãrii IPS Ioachim. Dânsul
aminteºte în titlu despre douã dintre
calitãþile necesare unui sacerdot,
anume sã fie sarea ºi lumina lumii. Care
este înþelesul profund al acestei
metafore profetice? Iatã ce aflãm:
„Hristos ºtia valoarea sãrii […]. El
aseamãnã pe ucenici cu sarea, pentru
cã ei vor avea rolul sã menþinã
echilibrul societãþii în care
trãiesc. Prin urmare, (n.n.
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Zilele din calendar au zburat unele
dupã altele, asemenea frunzelor
îngãlbenite de vreme, ºi, în curând, vom
întâmpina pe Pruncul Sfânt din ieslea
Betleemului, cãci se apropie marea
sãrbãtoare a Naºterii Domnului.

Este o ocazie bunã de meditaþie, de
bucurie, de speranþã... Motiv pentru care
am sã abordez în cele ce urmeazã un
subiect legat de acest mare eveniment,
ºi anume: naºterea de prunci.

ªtim cã una din cele mai mari
bucurii ale familiei este aducerea pe lume
a unui copil...

Dacã noi ne bucurãm aºa de mult
pentru naºterea unui copil al nostru, cu
cât mai mult trebuie sã ne bucurãm de
Naºterea Domnului nostru Iisus Hristos,
Cel care a adus omenirii mântuirea...

Maica Domnului cu Pruncul Iisus
în braþe, este pilda vie mamelor creºtine.

Mai ºtim ºi cã, pe vremea
Mântuitorului, cei care nu aveau copii erau
stigmatizaþi.

Dar mai existã ºi o altã faþetã a
acestei probleme...

În zilele noastre, zile de decãdere

creºtinul) trebuie sã se
infiltreze în lume ca adevãrat apostol
al lui Hristos, pentru ca lumea sã nu se
strice de tot ºi sã-ºi menþinã drumul
spre transfigurare, nu spre
desfigurare.” (p. 20) ªi pentru a relua
una dintre referinþele pãrintelui
Protopop Ioan Bârgãoanu, „în lucrarea
de faþã sunt prezentate doar câteva
mãrturii ale apostolatului Arhiepis-
copului Bacãului ºi Romanului” în
diferite articole-cronici: Cine-i vinovat
pentru inundaþii? (2005), IPS Daniel
este ierarhul potrivit la Biserica ce i
se potriveºte! (2007), 2012, un an al
împlinirii ºi al înnoirii duhovniceºti,
Drumul de la oraºul secularizat, la
catedrala vie (2009), A fi creºtin în
lumea postmodernã (2014), Apel la
unitate (2017), Rugãciune pentru
încetarea rãzboiului din Ucraina
(2022) º.a.. Care sunt timpurile pe
care le strãbatem astãzi, parcã aceasta

ar fi întrebarea la care autorul nostru
rãspunde în diferitele intervenþii, cu
ocazia anumitor manifestãri socio-
culturale. Rãspunsul nu poate fi decât
unul singur: „Dacã în toþi aceºti oameni
am distinge chipul lui Dumnezeu ºi
reuºim sã-i orientãm cãtre asemãnarea
cu El, atunci însuºi oraºul poate deveni
o catedralã vie, în care Dumnezeu va
fi totul întru toate, ca în Împãrãþia
cerurilor” (p. 98)

Ultima creaþie, intitulatã profetic:
Ontologia morþii ºi Învierii Dom-
nului. Istorie ºi metaistorie este una
cu totul aparte, fiind de fapt concluzia
întregii cãrþi. Învierea Mântuitorului este
un fapt istoric transmis mai departe prin
scrierile celor insuflaþi de Duhul Sfânt
ºi care se întâlneºte astãzi cu
modernitatea secularizatã. De aici ºi
riscul pierderii memoriei colective ºi,
implicit, al identitãþii creºtine, dar „În
viaþa cea divinã, nimic nu-i la întâmplare,/

Hristos învie în toþi cei cu credinþã tare./
[...] De mergem ºapte zile cu trup
smerit, curat/ Cântãm în ziua a opta:
Hristos a înviat!” În argumentarea
eruditului ierarh, Marea Minune are ºi
o dimensiune meta-istoricã, „ce se
sprijinã pe mãrturia vie ºi explicitã a
apostolilor, care au vãzut mormântul gol
ºi pe Mântuitorul înviat” (p. 272). De
aceea, „Hristos a vrut s-arate cã timpul
efemer/ E ca un râu ce curge din sine
cãtre Cer./ O, Doamne, ce miºcare e-n
Universul Tãu/ Tu eºti prezent în toate,
ca singur Dumnezeu!” (p. 360).

Consistenþa analizelor ºi conclu-
ziilor IPS Ioachim devin permanent
valabile, ca unul care a reuºit sã
pãtrundã în miezul problemei în
abordarea unei anumite chestiuni ce
priveºte fiinþa Bisericii ºi dinamica ei
în istorie. Lecturã cu folos!

Preot Dr. Daniel NICHITA

moralã, familia ºi valorile creºtine nu mai
sunt pe primul plan ºi, prin urmare, vin ºi
consecinþele acestui fapt... Apar tot mai
multe avorturi...

Marele duhovnic Arsenie Papacioc
povestea: „Am întrebat adeseori femei,
fete, despre chiuretaj. ªi am constatat:
când întrebam de niºte pãcate
neînsemnate, spuneau foarte greu cã
le-au fãcut; le era ruºine cã au minþit, cã
au furat etc. Dar când întrebam de avort,
spuneau imediat: „Da, am fãcut!”, ca ºi
cum avortul era un lucru neînsemnat.
Aceasta pentru cã, în vremea de
astãzi, este considerat un lucru
oarecare. Mã strãduiam sã-i pun în
starea de trezvie, de simþire cã
întreruperea de sarcinã este un pãcat
foarte mare, grozav de mare”.

Tot el mãrturisea: „ S-a demonstrat
cã fãtul simte pericolul (...), dar nu se
poate nicidecum apãra (...) ºi tu îl ucizi
cu atâta cruzime ºi dezinvolturã... Poate
sã iasã un preot, poate sã iasã un mare
despicãtor de idei... Nu ºtii pe cine omori.
Avortul a devenit un obicei, iar acum
statisticile însumeazã cifre îngro-

zitoare.”
ªi Pãrintele-cãlugãr Pantelimon

(Munteanu), de la Mãnãstirea Turnu,
Prahova, spunea la fel în 2014: „Poporul
greºeºte mult ºi va pãtimi mult din
cauza avorturilor. Atâtea crime, atâþia
copii nevinovaþi cãrora li se ia viaþa.
Avortul e mai mult decât o crimã,
pentru cã lasã acel copil în afara
mântuirii. Prin aceastã crimã i se ia
ºansa de a primi pecetea Botezului
lui Iisus. Ei sunt în Iad ºi îºi blestemã
mamele pentru cã le-au tãiat ºansa
mântuirii. Prin Botez, se naºte omul
nou, cel fãrã pãcatul strãmoºesc. Ori,
prin avort, pruncul se duce în iad
pentru pãcatul strãmoºesc, care
s-ar fi anulat prin Botez. Neºter-
gându-se acest pãcat, pruncul
urmeazã legea pãcatului ºi se duce
în iad ”. Acelaºi lucru îl afirmã ºi pãrintele
Ilarion Argatu de la Mãnãstirea Cernica:
„Copiii avortaþi sunt în iad, pentru cã nu
au apucat sã se nascã ºi sã fie botezaþi”.

Tot el mai spunea ºi cã: „Avorturile
grãbesc sfîrºitul lumii”,
afirmaþie întâlnitã la multe alte
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personalitãþi duhovniceºti.
Pãrintele Ilarion Argatu

fãcea rugãciuni ºi vorbea cu oamenii
lângã Racla Sfântului Calinic de la
Cernica. Într-o zi, a spus la un moment
dat cã „pãrinþii mãnâncã aguridã ºi
copiilor li se strepezesc dinþii”, arãtând
cu degetul spre o doamnã care tocmai
intra în bisericã. Aceasta a spus plângând:

- Da, pãrinte, eu sunt aceea, am
fãcut multe avorturi. Am un singur
bãiat, cu facultate, care s-a cãsãtorit
cu o þigancã ºi are deja un copil cu
ea.

- Ai vãzut, ce ai gândit matale, cã
faci unul singur ºi-l faci fericit! ªi
ce-ai fãcut? Ai omorât atâtea suflete
degeaba.

În viaþa cotidianã, sunt numeroase
cazurile în care cei cu doar un copil în
familie au necazuri mari de la el, în timp
ce cei cu mai mulþi copii au mulþumire ºi
pace sufleteascã.

O mamã mãrturisea odatã cã a vrut
doar un copil, pentru ca acesta sã nu aibã
lipsuri, sã o ducã bine. Acum plîngeau
amândoi pãrinþii câte rãutãþi ºi greutãþi,
ºi zile fripte îndurã de la el...

Se mai observã, în prezent, în mod
paradoxal, cã bunãstarea, nu sãrãcia,
este vrãjmaºa copiilor, cãci familiile sãrace
au mai mulþi copii.

Un alt aspect care ar trebui reþinut
ºi pe care îl sublinia Pãrintele Ilarion
Argatu este cã ºi cei ce îndeamnã sau
ajutã la întreruperea vieþii au aceeaºi
pedeapsã divinã cu cele ce fac aceasta.
ªi cã: „Dacã soþul femeii care a fãcut
avortul a fost de acord, sau a ºtiut ce are
de gând femeia sã facã ºi a lãsat-o, are
aceeaºi vinã ºi aceeaºi osândã”.

Omenirea are în faþã douã
alternative, aºa cum se menþioneazã în
«Vãmile Vãzduhului»:  „Douã femei
ne stau înainte ca pietre de hotar.
Eva, cedând ºoaptelor amãgitoare ale
ºarpelui-diavol, cãlcând porunca
Domnului Dumnezeu, dã un curs sinistru
mersului omenirii; ºi Preasfânta
Fecioara Maria care, prin desãvârºita
ei ascultare: „Fie mie dupã cuvântul
Tãu”, s-a fãcut pârghie de înãlþare a
omenirii decãzute. Vedeþi? Una, de
cãdere ºi catastrofã, iar alta, de
înãlþare ºi mântuire.”

Tot de aici aflãm cã avorturile
exterminã mai multã omenire decât

rãzboaiele, lipsurile, bolile ºi alte felurite
calamitãþi. ªi cã femeile perverse fac sã
disparã neamurile. Roma ºi-a pierdut
puterea, strãlucirea ºi stãpânirea ei uriaºã
pe urma descreºterii naºterilor.
Asemenea ºi alte popoare.

Situaþia este dramaticã ºi în
România, deoarece, aºa cum se menþiona
în interviul cu Pãrintele Pantelimon, de la
Revoluþie ºi pânã la acea datã, statisticile
arãtau cã „România a avortat încã o
naþie, peste 22 de milioane de
prunci. Cinci avorturi pe minut!”

„Acest mare pãcat al pruncuciderii
din pântece este ºi pãcat personal, ºi
al neamului, ºi al întregului popor. ªi
încã este adus la nivel de lege”, spunea
o cuvioasã stareþã de la o mânãstire din
Rusia.

Legea nu incrimineazã avortul ºi,
datoritã acestui fapt, cei mai mulþi dintre
semenii noºtri considerã cã, într-adevãr,
avortul nu este un lucru rãu. Amãgirea
este însã foarte mare... Realitatea este
cu totul alta...

ªi Pãrintele Macarie Ioniþã, de la
Mãnãstirea Pasãrea, remarca despre
avort cã: „este un pãcat foarte rãspândit;
cei mai mulþi dintre tineri se amãgesc,
spunându-ºi cã, dacã îl face toatã lumea,
înseamnã cã nu e aºa de grav...”

Dar aflãm cã: „Pruncii avortaþi ºi
nebotezaþi se aflã dinafara Împãrãþiei
lui Dumnezeu. În neguri. Nefericirea
copiilor nebotezaþi, avortaþi cu voie sau
fãrã voie, este mare, este grea ºi
apãsãtoare pentru pruncii aceia, dar mai
mult pentru pãrinþii lor. Nefericirea
pruncilor morþi nebotezaþi, reiese clar din
cuvintele Mântuitorului: „Amin, amin, zic
vouã: De nu se va naºte cineva din
apã ºi din Duh, nu poate sã intre în
Împãrãþia lui Dumnezeu”.” (Vãmile
Vãzduhului, vol.1)

Mai aflãm ºi cã: „se înºealã
amarnic aceia care cred fals cã prin
stropirea cu aghiazmã mare se boteazã
copiii morþi, nebotezaþi ori avortaþi”.
(idem)

Pãrintele Arsenie Papacioc mai
sesizeazã ºi un alt fapt: „Anticon-
cepþionalele ºi orice alte mijloace
asemãnãtoare sunt fraudã conjugalã
ºi atentat împotriva planurilor lui
Dumnezeu. Nu e crimã; e numai
atentat. Este un pãcat mai mic. Dar
Hristos n-a putut sã accepte nici cel

mai mic pãcat. (...) Dacã un ºarpe mic
te muºcã cu atâta otravã încât sã
mori, nu e nevoie sã te muºte altul
mai mare!”

Dumnezeu nu vrea moartea
pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã fie
viu. El aºteaptã momentul întoarcerii, al
recunoaºterii greºelii, a pãcatului, al
regretului sincer ºi profund pentru acesta.
Este gata sã ne ierte ºi cele mai grele
pãcate sau cãderi, sau rãtãciri, dacã ne
cãim, dacã avem tãria de a ne întoarce,
precum fiul risipitor, ºi a-I cere iertare lui
Dumnezeu cu inima înfrântã ºi smeritã.

„Iertarea este singura cale de a ne
regãsi liniºtea. Iertarea pãcatelor este
cel mai mare dar pe care îl face
Dumnezeu oamenilor. Nu întâmplãtor,
dupã slãvita Sa Înviere, Mântuitorul,
arãtându-Se Apostolilor Sãi, le încre-
dinþeazã aceastã putere de a lega ºi dezlega
pãcatele oamenilor. Iertarea existã, dar
trebuie sã fie cãinþã pe mãsura pãcatelor
sãvârºite. (...) Dumnezeu ne iartã dacã
existã cãinþã, lacrimi ºi fapte prin care
sã se arate aceastã stare”, ne învaþã
Pãrintele Constantin Coman.

ªi pãrintele Ilarion Lupaºcu, de
la Mãnãstirea Cernica, ne sfãtuieºte
sã avem nãdejde în Dumnezeu, cã
El nu ne pãrãseºte niciodatã. Este mai
aproape Dumnezeu decât credem noi.
Noi numai atâta suntem datori sã
strigãm, ca ºi Sfântul Apostol Petru.
Când era pe mare ºi a vãzut valurile
cã vin, a început sã se îndoiascã ºi s-a
afundat. Atunci a strigat: „Doamne,
ajutã-mã!”, ºi numaidecât Dumnezeu
a venit ºi l-a prins de mânã.

„Aºa ºi noi, sã avem aceastã
credinþã cã Dumnezeu este totdea-
unna lângã noi. Când suntem într-o
nenorocire, în deznãdejde, în mare ispitã,
sã strigãm la Dumnezeu. Sã-I cerem
ajutor, sã-I cerem iertare ca unui Tatã
milostiv ºi iubitor ”, ne mai spune el.

Mesajul acestor rânduri, în ciuda
faptului cã trateazã un pãcat atât de greu
ºi atât de rãspândit astãzi, este unul
optimist: Oricine se poate mântui!

Cu nãdejdea în suflet ºi cu gândul
la Dumnezeu, sã ne rugãm sã ajungem
cu bine Sfintele Sãrbãtori.

Sã avem binecuvântare de la
Dumnezeu ºi Sãrbãtori fericite!

Presb. Aurelia GENES
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Pentru a înþelege just perspectiva
teologiei misionare a Sfântului Apostol ºi
Evanghelist Ioan în ceea ce priveºte
utilizarea termenului de lume, se cuvine
sã amintim cele douã sensuri în care el le
foloseºte. Pe de o parte, lumea reprezintã
umanitatea sau totalitatea oamenilor pentru
care Hristos S-a jertfit pentru a-i mântui în
sens obiectiv,1 acestora adãugându-se ºi
creaþia care împreunã suspinã aºteptând
ridicarea, iar pe de altã parte, lumea
reprezintã totalitatea celor existente care
sunt supuse pãcatului, subjugate de
repercusiunile cãderii ºi animate de cele
contrare sensului creãrii lor.2 Din aceastã
perspectivã, preotul Leon Arion
consemneazã: „Existã douã iubiri: a lumii
ºi a lui Dumnezeu; acolo unde locuieºte
iubirea lumii, nu-i nici un acces pentru
iubirea lui Dumnezeu. Dar când lumina
lumii cedeazã locul, Dumnezeu locuieºte
în noi. Cel mai Bun ocupã locul”.3

Punctul de plecare al raportului dintre
lume ºi misiunea Bisericii trebuie sã fie
acela de unde a pornit lucrarea de mântuire
a umanitãþii: „Cãci Dumnezeu aºa a iubit
lumea, încât pe Fiul Sãu Cel Unul-Nãscut
L-a dat ca oricine crede în El sã nu piarã,
ci sã aibã viaþã veºnicã” (Ioan 3, 16). Sfântul
Isaac Sirul afirmã cã, pentru mântuirea
noastrã, Dumnezeu a jertfit ceea ce avea
mai scump ºi mai iubit, anume pe Fiul Sãu
Cel Unul nãscut. Iar Sfântul Ioan Gurã de
Aur atribuie Mântuitorului urmãtoarele
cuvinte: „Nu te mira cã Eu Mã voi înãlþa ca
voi sã vã mântuiþi! ªi Tatãlui aºa Îi este
plãcut ºi El atât v-a iubit încât L-a dat pe
Fiul pentru robi, ba chiar pentru niºte robi
nerecunoscãtori”.4 Cel nemuritor ºi fãrã de
început a iubit lucrul mâinilor Sale, pe cei
plãsmuiþi din pãmânt ºi cenuºã, cei plini
de pãcate, mereu rãzvrãtiþi, din singurul
motiv al bunãtãþii Sale dumnezeieºti. În
fond, Dumnezeu le-a creat pe toate bune
foarte, dar, prin cãderea omului, întreg
cosmosul a decãzut ºi a ajuns sub
stãpânirea pãcatului, degradãrii ºi morþii.

Textul scripturistic anterior ne aºazã
în starea de iubire care a generat întreaga
existenþã, care a lucrat cu preþul Jertfei
mântuirea noastrã ºi care aºteaptã pe tot
omul sã rãspundã afirmativ la iubirea
desãvârºitã a lui Dumnezeu. Din textul
scripturistic amintit anterior se remarcã
legãtura pe care o face Hristos între
asemãnarea Sa cu ºarpele înãlþat de Moise
în pustie ºi între afirmarea directã cã
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Sãu spre moarte (continuare în p. 25)

Preot Dr. Simion PURICE

din iubire pentru noi. Iubirea Lui mântuitoare
pentru noi se uneºte cu iubirea Tatãlui, iar
nemurirea poate fi datã oamenilor doar prin
iubirea lui Dumnezeu Cel nemuritor.5

Aceastã lume este un spaþiu al
misiunii, ca loc al expansiunii ºi structurãrii
ecclesiale prin propovãduirea adevãrului,
dar ºi un mediu în care Evanghelia nu a
ajuns încã. Cel din urmã sens este mai
amplu, cuprinzând mai mult din realitatea
pe care Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan
Teologul o întrebuinþeazã. Acest sens al
înstrãinãrii de Dumnezeu cuprinde cultura,
structurile moderniste ale societãþii,
civilizaþia tehnologizatã, dimpreunã cu
secularizarea inerentã acesteia,
ideologizarea ca armã politicã ºi de
subjugare, toate acestea se cuprind în
faþeta peiorativã a conceptului de lume. 6
„Nu iubiþi lumea, nici cele ce sunt în lume.
Dacã cineva iubeºte lumea, iubirea Tatãlui
nu este întru el; pentru cã tot ce este în
lume, adicã pofta trupului ºi pofta ochilor
ºi trufia vieþii, nu sunt de la Tatãl, ci sunt
din lume. ªi lumea trece ºi pofta ei, dar
cel ce face voia lui Dumnezeu rãmâne în
veac” (I Ioan 2, 15-17).

Toate cele ce sunt vrãjmaºe lui
Dumnezeu se lucreazã de cãtre om din
greºita întrebuinþare a celor din lume spre
desfãtarea poftelor. Cele ce þin de lume nu
înveºnicesc, ci sunt efemere, doar
ancorarea omului în Dumnezeu îi dã viaþã
veºnicã.7 „Vedeþi ce fel de iubire ne-a dãruit
nouã Tatãl, ca sã ne numim fii ai lui
Dumnezeu, ºi suntem. Pentru aceea
lumea nu ne cunoaºte, fiindcã nu L-a
cunoscut nici pe El” (I Ioan 3, 1). „Lume
este norodul prost ºi porcesc, care numai
cãtre singurã viaþa aceasta pãtimaºã este
atras, ca porcul cãtre tinã”.8

Creºtinii sunt chemaþi sã biruiascã
lumea: „aceia sunt din lume, de aceea
grãiesc ca din lume ºi lumea îi ascultã” (I
Ioan 4, 5), cei care aleg pe Dumnezeu
rãmân în curãþie, iar cei care aleg lumea
rãmân întinaþi,9 „pentru cã oricine este
nãscut din Dumnezeu biruieºte lumea, ºi
aceasta este biruinþa care a biruit lumea:
credinþa noastrã. Cine este cel ce biruieºte
lumea dacã nu cel ce crede cã Iisus este
Fiul lui Dumnezeu?” (I Ioan 5, 4-5),
deoarece „ºtim cã suntem din Dumnezeu
ºi lumea întreagã zace sub puterea celui
rãu” (I Ioan 5, 19).

Biserica cheamã lumea la împlinirea
vocaþiei sale, la dezideratul raþionalitãþii
existenþei pentru care a fost creatã. Pânã

la un rãspuns afirmativ din partea lumii la
invitaþia de a se înduhovnici, aceasta
rãmâne mediu al rãutãþii, deziluziei ºi
dezintegrãrii, potrivnicã planului lui
Dumnezeu. Credincioºii sesizeazã cã
ispitele vin de la trup, de la lume ºi de la
diavol, cel din urmã folosindu-se de cele
dintâi care, neridicate la adevãrata lor
vocaþie, devin prilej al cãderii, deturnându-
li-se astfel sensul sau logos-ul lor.10

Motivaþia pentru starea lumii ca mediu
strãin de Dumnezeu, chiar ostil, se
gãseºte în Evanghelia Sfântului Apostol
Ioan Teologul: „În lume era ºi lumea prin El
s-a fãcut, dar lumea nu L-a cunoscut” (Ioan
1, 10),11 „iar aceasta este judecata, cã
Lumina a venit în lume ºi oamenii au iubit
întunericul mai mult decât Lumina. Cãci
faptele lor erau rele” (Ioan 3, 19); „ºi El le
zicea: Voi sunteþi din cele de jos; Eu sunt
din cele de sus. Voi sunteþi din lumea
aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta”
(Ioan 8, 23); „dacã aþi fi din lume, lumea ar
iubi ce este al sãu; dar pentru cã nu sunteþi
din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume,
de aceea lumea vã urãºte” (Ioan 15, 19);
„Pãrinte drepte, lumea pe Tine nu Te-a
cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, ºi
aceºtia au cunoscut cã Tu M-ai trimis”
(Ioan 17, 25); „Iisus a rãspuns: Împãrãþia
Mea nu este din lumea aceasta. Dacã
împãrãþia Mea ar fi din lumea aceasta,
slujitorii Mei s-ar fi luptat ca sã nu fiu predat
iudeilor. Dar acum împãrãþia Mea nu este
de aici. Deci i-a zis Pilat: Aºadar eºti Tu
împãrat? Rãspuns-a Iisus: Tu zici cã Eu
sunt împãrat. Eu spre aceasta M-am
nãscut ºi pentru aceasta am venit în lume,
ca sã dau mãrturie pentru adevãr; oricine
este din adevãr ascultã glasul Meu” (Ioan
18, 36-37).

Dupã naºterea Bisericii, lumea, ca
spaþiu în care misiunea acesteia se
desfãºoarã, este nedespãrþitã de realitatea
Împãrãþiei lui Dumnezeu aflatã în conflict
cu materialismul ºi desacralizarea acestei
lumi. Chemarea misionarã ºi mãrtu-
risitoare a Bisericii este atât aceea de a
da o vectorialitate verticalã sensului lumii,
cât ºi aceea de a oferi o interpretare în
adevãr a tuturor faptelor ºi evenimentelor
care se petrec în lume, în viaþa oamenilor
din toate timpurile, cãutând sã promoveze
pacea lui Hristos ºi bucuria ori împlinirea
duhovniceascã. „Împlinind dorinþele lumeºti
ale inimii, nu vine bucuria ci stresul …
Bucuria lumeascã nu este permanentã,
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„

Paginã realizatã
de preot Ioan Bârgãoanu

Lecþia
Sfântului Spiridon

Sã vã spun, în cinstea smereniei,
o întâmplare vãzutã ºi simþitã cu ochii
ºi sufletul meu despre  Sfântul Spiridon,
Marele Fãcãtor de minuni.

Ce s-a întâmplat?
Într-un pelerinaj în Elada ºi

insula Corfu, Kerkira, cum spun
grecii, mergem ºi noi sã ne închinãm
la moaºtele Sfântului Spiridon. ªtiþi
bine cã în Grecia se respectã un
program strict de închinare. Am ajuns
la timp, ne închinarãm cu toþii
disciplinaþi ºi aºteptam liniºtiþi, unii în
bisericã, alþii cumpãrau suveniruri
aproape sau stând de vorbã cu
preoteasa româncã de la magazinul
de lângã catedralã.

Însã în grupul nostru era o
credincioasã evlavioasã, o „bãbuþã”
care avea o problemã de sãnãtate ºi
mergea foarte încet.Ajunge lângã mine
ºi îmi spune respectuos:

- Pãrinte, pot sã mã închin ºi eu la
Sf. Spiridon?!! V-am spus cã de asta
am venit în pelerinaj, pentru Sfântul
Spiridon.

Stau, mã gândesc ce sã-i spun??
Cunoºteam programul de închinare ºi
ºtiam sigur cã nu e posibil. Sã-i spun
cã în grup era veºnica întârziatã?!

Sã tac?!!
Totuºi în minte un gând nu-mi

dãdea pace. Îmi zise: „Dacã e Mare
Fãcãtor  de minuni îi va deschide racla,
dacã nu... nu.” Rãspund cuviincios, dar
cu gând „curios” zic ºi eu:

- Da! Mergeþi, va deschide!!
Cineva de lângã mine spune:
- Pãrinte, de ce spuneþi aºa? Nu-i

va deschide... Se duce sãraca pe scãri
degeaba.

Am tãcut. Sã vãd ºi eu credinþa ei
ºi „minunea”„live”!

Bãtrâna mergea cu plasa de rafie
strânsã la piept, îºi aºezã baticul, fãcu
o Cruce mare, încet, încet, ºoltâlc,
ºoltâlc înainte... ºi privind spre mine.

Mã uitam în jos de ruºine. Doamne,
ajut-o pe „bãbuþa” noastrã!

Însã deodatã se face o agitaþie
mare în bisericã. Apar ierodiaconii,
diaconii monahi de la Mitropolia din
Kerkira, apoi lume ºi doi ierarhi ruºi (se
pãrea), un arhimandrit ºi ieromonahul
ecclesiei. Bãtrâna noastrã în centru, mã
ridic sã o ajut sã revinã, îmi era fricã sã
nu cadã...

Dar ce sa vezi??
Grecii, amabili peste poate, au

crezut cã e rudã cu ierarhii care
veniserã special sã facã un Botez la
Sfântul Spiridon, Fãcãtorul de minuni.

Pelerina mergea încet, iar dupã ea
ierarhii liniºtiþi se pregãteau de închinare.
Se deschide racla, nu numai la picioare,
ci toatã, ºi se face rugãciunea...

Credincioasa noastrã sãrutã
evlavioasã picioarele, mâna Sfântului,
apoi scoase din plasa de rafie batiste,
haine ºi le atinse de Sfânt.

Nimeni nu zicea pâs!
Nimic!
Pace totalã!
Doar o cãdelniþã se auzea

discret...
Nouã nu ne dãdea voie nici mãcar

sã atingem picioarele...

Mã ridic, mã uit la icoana Sfântului
ºi spun în mintea mea cu fricã: „Mare
Fãcãtor de Minuni eºti, Sfinte
Spiridoane!”

Bãtrâna vine la mine ºi îmi spune:
- Aþi avut dreptate, mi-a deschis

ºi m-am închinat!
Mare bucurie!
Aceste cuvinte au venit ca o palmã

de la Sfânt, cuvinte pe care le voi þine
minte toatã viaþa. Am avut evlavie la
Sfântul Spiridon, însã de atunci a
crescut evlavia mult mai mult. Îl
pomenesc la orice Liturghie pe el ºi pe
Sf. Nicolae! Am la mare evlavie ºi pe
Sfântul Ierarh Nectarie, tot Mare
Fãcãtor de minuni!

Zilele trecute m-am întâlnit cu
aceastã „bãbuþã” evlavioasã ºi am
vorbit cu ea.

- Cum sunteþi cu sãnãtatea?!
- Bine, Pãrinte. Eu mã rog la

Sfântul Spiridon ºi la Cuvioasa
Parascheva de când am fost la Iaºi,
la Spital internatã ºi operatã de
cancer, apoi ºtiþi  cã am fost în
pelerinaj în Grecia, la Corfu, cu
dumneavoastrã.

- ªi? A fost frumos??
- Da. Foarte! Am batiste pe care

le-am atins de moaºtele Sfântului. Vã
aduc o batistã? Acum nu mai puteþi
merge, aºa-i??

- Sãrut mâna. Aºa este! Mulþu-
mesc.

Am plecat ºi am zis în sufletul
meu: „ªtiu cã eºti mare Sfânt ºi te rogi
pentru noi, Sfinte Spiridoane! Dacã e
voia lui Dumnezeu, scapã-ne de virusul
ãsta ºi de necazuri... Apoi, dupã ce voi
merge la Iaºi, la Cuvioasa, voi veni
sã-þi mulþumesc.”

(întâmplare realã scrisã de noi,
iertaþi neîndemânarea, pr. Ioan
Bârgãoanu)

Multã sãnãtate tuturor!

„Soborului celui dintâi te-ai
arãtat apãrãtor ºi de minuni

fãcãtor, de Dumnezeu
purtãtorule Spiridoane,
pãrintele nostru. Pentru
aceasta cu femeia cea

moartã în groapã tu ai vorbit
ºi ºarpele în aur l-ai

prefãcut. ªi când ai cântat
sfintele rugãciuni, îngeri ai

avut împreunã cu tine
slujind, preasfinþite. Slavã
celui ce te-a preamãrit pe
tine; slavã Celui ce te-a

încununat; slavã Celui ce
lucreazã prin tine tuturor

tãmãduiri“.

(Troparul Sfântului Ierarh
Spiridon)
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În cãutarea lui  Dumnezeu,
creºtinul îºi transpune viaþa într-un
pelerinaj al cãrui coordonate sunt
stabilite de inimã, tocmai de aceea,
pelerinajul  spre Dumnezeu se
desfãºoarã pe cel mai lung drum,
acela de la minte la inimã.

Pe acestã cale au pornit, pe data
de 15 noiembrie 2022, pelerinii din
cadrul Protopopiatului Oneºti care,
primind binecuvântarea IPS Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului ,  s-au îndreptat ,  sub
coordonarea PC Pr. Protopop Ioan
Bârgãoanu,  cãtre Mãnãst irea
Neamþ, lavra Sfântului Paisie cel
Mare.

La orele dimineþii, un numãr de
aproximativ 700 de credincioºi din
Parohiile Protopopiatului Oneºti:
„Pogorârea Sfântului Duh“ - Oneºti,
„Sf. Nicolae“ - Oneºti, „Sf. Maria
Magdalena“ - Oneºti, „Buna Vestire“
Mãnãstirea Caºin II, „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil“ -
Mãnãstirea Caºin I, „Adormirea
Maicii Domnului“ - Caºin, „Sf. M. Mc.
Dimitrie izvorâtorul de mir“ - Crucea

de Piatrã, „Sf. Nicolae“ - Viiºoara,
„Sf. Gheorghe“ - Tiseºti, „Sf.
Arhangheli“ - Larga, „Sf. Împãraþi“ -
Tg. Ocna, „Schimbarea la Faþã“,
Poieni - Tg. Ocna, „Buna Vestire“ -
Tg. Ocna, „Sf. Împãraþi“ - Oituz,
„Naºterea Sf. Ioan Botezatorul“ -
Bogdãneºti, „Sf. Nicolae“ - Slobozia,
„Sf. Treime“ - Caraclãu, „Sf. Nicolae“
- Drãgugeºti, „Sf. Gheorghe“ –
Helegiu, „Adormirea Maicii Domnului“
- Brãtila I ºi Biserica „Sf. Nicolae “ –
Curiþa, împreunã cu preoþii parohi ºi
preoþii slujitori, au participat la
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie
Arhiereascã, în cinstea Sf. Cuv.
Paisie de la Neamþ, oficiatã de IPS
Teofan, Arhiepiscopul Iaºilor ºi
Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
alãturi de un sobor de arhierei ºi
preoþi.

Dupã participarea la Sf. Litur-
ghie, primind binecuvântarea Sf. Paisie,
pelerinii oneºteni s-au îndreptat apoi
cãtre Mãnãstirea Sihãstria, Mãnãstirea
Secu, Mãnãs-tirea Agapia, sfârºind
pelerinajul la Mãnãstirea Vãratec, în
compania duhovniceascã a Sfinþilor

Iosif de la Vãratec ºi Gheorghe
Pelerinul.

Bucuria pelerinilor a fost
întâmpinatã de braþele deschise ale
Maicii Stareþe Iosefina Giosanu, care
ne-a primit cu multã dragoste în lavra
nemþeanã de la Vãratec, subliniind cã
prezenþa comunitãþii monahale în
aceste locuri binecuvântate se
datoreazã Sf. Paisie de la Neamþ ºi
Sf. Iosif de la Vãratec, evidenþiind
încã odatã importanþa pe care acest
sfânt isihast al veacului al XVIII-lea
a avut-o pentru monahismul românesc
ºi pentru trãirea duhului filocalic în
taina inimii ºi a rugãciunii.

Mulþumim IPS Ioachim pentru
arhiereasca Binecuvântare ºi pentru
cuvântul pe care ni l-a transmis ºi
pe care fiecare pelerin l-a primit ºi
purtat în inimã pe acest drum de la
minte la inimã:

„Fie ca Dumnezeu sã þinã pe
toþi în pacea Sa, încât fiecare sã
revinã la casa sa mai îmbunãtãþit,
mai luminat, mai bun.

Cãlãtoria voastrã este o
plecare binecuvântatã în
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perioada postului de Crãciun,
precum ºi o mergere duhov-

niceascã pe urmele sfinþilor isihaºti. Preot Dr. Petru PAVÃL

Îngerii sã vã însoþeascã, pacea din
cer sã domneascã, Dumnezeu vã
ocroteascã.“

Sã avem cu toþii binecuvântarea
Sfântului Cuvios Paisie de la Neamþ!
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O poveste dintre stele
(Despre una dintre ele)

Musafirul

Într-un colþ uitat de þarã,
Se putu vedea pe searã
Cum din vechea bolþii ladã
O steluþã sta sã cadã.
Primul vânt pribeag o smulse
ªi-ntr-un horn înalt o duse.

Murdãritã de cenuºã,
Se izbi de o pãpuºã.
„Cine eºti? Cum ai intrat?
Hoþii! Hoþii!” a strigat.
Tremurând, mica steluþã
Nimeri într-o ghetuþã.

Se trezi pluºimea toatã
La alarma astfel datã
ªi privea cu nerãbdare
Spre ghetuþele murdare.
Mica stea nenorocoasã
Niciun gând n-avea sã iasã,
Cãci se auzeau în noapte
Sute de strãine ºoapte...

„Mã duc eu! Sunt cel mai mic!”
„Nu te duce! Stai, îþi zic!”
„Martinel, pune lãbuþa
ªi sã scuturãm ghetuþa!”

„Vai ce micã ºi murdarã!”
„E o piatrã de afarã!”
„Cum de a ajuns în casã?
Nu e nici mãcar frumoasã!”

Povestea Fetiþa cu chibrituri, scrisã de Hans
Christian Andersen, este una dintre puþinele poveºti care
m-a întristat, ºi anume cea a fetiþei care a murit îngheþatã
în ziua de Crãciun. În acel moment mi-am dat seama cã
eu vreau ºi pot schimba sfârºitul prea trist al unei poveºti
cunoscute de toþi copiii. Povestea fetiþei care a murit de
frig pe stradã m-a impresionat pânã în adâncul sufletului
în copilãrie, iar ideea cã o stea cãzãtoare este un om
care a trecut la cele veºnice mi s-a întipãrit multã vreme
în minte, vorbele din povestea cititã fiind urmãtoarele:
„Dintr-odatã, o minunatã stea cãzãtoare a traversat
cerul. Fetiþa ºtia ce înseamnã acest lucru: cã în

curând va muri cineva. […] Bunica îi spunea
întotdeauna: dacã o stea cade, Dumnezeu ridicã la
El un suflet”1. Astfel, poezia mea, O poveste dintre
stele, s-a îndreptat cu paºi repezi spre misiunea de salvare
a protagonistei lui Andersen, ºi pentru a-mi salva, de
asemenea, protagonista astralã. Deºi referinþa nu este
explicitatã ºi apare mai mult la final, orice cititor care a
citit povestea Fetiþa cu chibrituri îºi va da seama cã
despre ea este vorba în poezie. Chibriturile arse,
încãlþãmintea prea mare pe care a pierdut-o pe strãzi,
locul unde Ionicã o gãseºte, toate acestea trimit direct la
povestea lui Andersen.

Iarã stelei, sfiiciunea
I-o învinse-amãrãciunea:

„Chiar de locuiesc afarã,
Nu sunt piatrã, nici murdarã!
Bolta-mi este mamã bunã:
Sunt o stea de lângã Lunã!”

„Nu mai spune! Ce ruºine!”
„Nici nu ºtii sã minþi prea bine!
Uite, stea adevãratã
ªi frumoasã ºi curatã,
Cu cinci colþuri rotunjite
Moi, pufoase, aurite!
Tu nu ai nicio culoare!
Nu eºti nici strãlucitoare!”

Douã boabe clare, grele
Lunecarã pe podele...
Toþi ºtiau, mai puþin ea
Cã sunt lacrimi ºi plângea.

„Nu vã mint, sunt speriatã!
Am cãzut din cer de-odatã
Nimerind în acest loc.
ªtiþi cum pot sã mã întorc?”

Pãpuºa cea bãtrânã

„Chiar de sunt din asprã lânã
Împletitã-s de stãpânã.
ªi fiind þinutã-n poalã
Am umblat cu ea la ºcoalã.

ªi-nvãþând rapid citirea
Acum ºtiu deosebirea
Între stele desenate
ªi-ntre cele-adevãrate.

Micã stea, nu-þi fie teamã!
Eu te cred ºi ºtiu ce-nseamnã
Sã te scoli de dimineaþã
În cu totul altã viaþã.

Când fetiþa mã-mpletise
Doroteea mã numise,
Dar acum nici nu mai ºtie
Unde sunt ºi-n ce cutie…

Am vãzut în astã viaþã
Tot ce un copil învaþã:
Cum aratã fericirea,
Ce frumoasã e iubirea,
Zâmbete, dar ºi suspine,
Ce e rãu ºi ce e bine;
Ce-i pãcatul, suferinþa,
Adevãrul ºi credinþa...

Multe aº avea a spune:
ªi mai rele ºi mai bune...
Dar acum am vrea s-aflãm
Cum putem sã te strigãm.
Iar cum n-ai unde pleca,
Spune-ne povestea ta!”

„Aº vrea sã spun cum mã cheamã,
Dar din câte bag de seamã
Nimeni nu mi-a dat vreun nume
Sã-l împrãºtie prin lume.”

Martinel ceru iertare
Pentru modul de tratare.
ªi fiind galant din fire,
Îi dãdu frumos de ºtire:

„Dragã stea neaurie,
Jucãriilor ºi mie

(zise aranjându-ºi blana)
Ne-ar plãcea sã-þi zicem Ana!”

„Nu-i un nume pentru stele,
Dar cum nu sunt printre ele
Îl voi accepta voioasã
Pânã mã întorc acasã!”

Povestea steluþei

„Dupã cum vedeþi voi toþi,
N-am mai mult de zece nopþi.
Dar în zilele senine
Am privit din înãlþime

Mii de þãri ºi mii de sate,
Care-nguste, care late,
Oameni feluriþi ºi case
Mai urâte, mai frumoase...

Niºte stele mai ciudate
Ce pe stâlpi stau aninate
Despre care, cu mirare,
Am aflat cã-s felinare.

Multe, însã, nu ºtiu spune
Despre cum venii pe lume.

Sus, ºopteºte fiecare
Zvonuri care mai de care:
Ba cã-s puiul unei stele
Purtãtoare de inele,
Ba cã-s fruct scãpat din rai
De un îngeraº bãlai.

Sau cã-s piatrã nestematã
De-o prinþesã aruncatã.
Unii spun cã sunt orfanã

1 Hans Christian Andersen, Fetiþa cu chibrituri, în Tezaurul cu poveºti, ediþie revãzutã, Editura Aquila‘93, Oradea, 2002, pp. 156-157.

Maria ILIE,
Slãnic Moldova
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Sau cã nu am nicio
mamã...

Se mai spune prin sisteme
Cã la multã, multã vreme,
Luna noastrã-n ziua mare
Îl acoperã pe Soare,
Iar cât stau ei faþã-n faþã,
Multe stele prind viaþã.

ªi în toatã acea larmã
Am primit cer cât o palmã:
O bucatã strãvezie
Cât sã îmi ajungã mie.

Pânã-mi primenii ungherul
Mi se înnegrise cerul.
Speriatã cum eram,
M-am trezit cã strãluceam.

Într-o zi, pe înserate,
Când aici se face noapte,
O fetiþã nu prea mare
Îngheþa pe strãzi murdare.

Eu am strãlucit mai tare
Spre a-i fi de alinare.
Dar simþii cã mã întunec
ªi cã de pe cer alunec.

Prin vãzduh am fost purtatã
De un vânt ºi aruncatã
În aceastã casã plinã
Unde sunt aºa strãinã...”

Toþi ºi toate ascultarã,
Toþi afarã se uitarã
Poate, poate, or vedea
Locul gol lãsat de stea.

ªi-ncepurã sã voteze
Dacã vor s-o înfieze,
Sã îi dea un colþ de masã,
O cutie ori o plasã.

Dar pãpuºa Doroteea
Se gândi în clipa-aceea:
„O steluþã cãzãtoare
I-o steluþã care moare...”

Cuvântarea Pãpuºii Doroteea

„Dragi pãpuºi, dragi ursuleþi,
Orologii, monstruleþi,
Ceºti de ceai, cãluþi, ponei,
Iepuraºi ºi cozi de zmei,

Orice om, la orice vreme,
Mai târziu sau mai devreme,
Va primi steluþa care,
Îndreptatã cãtre soare,

Viaþa sã i-o lumineze
ªi speranþa sã-i vegheze.

Dacã viaþa se prelinge
ªi speranþa i se stinge,
Steaua de pe cer pãleºte
ªi alunecã orbeºte,
Absorbindu-se în soare
Sau pierzându-se în mare.

Astã searã, din cenuºã,
Folosind hornul drept uºã,
A cãzut o stea micuþã,
Nevoiaºã ºi desculþã.

Mica Ana, aici de faþã,
A cãzut, dar e în viaþã.
Asta-nseamnã cã trãieºte
Cel pe care-l ocroteºte
ªi din ce ne-a dat dovadã,
E fetiþa de pe stradã!

Dacã vrem s-o ajutãm
Nu putem s-o adoptãm.
Trebuie plecat degrabã
Spre fetiþa de pe stradã,
S-o scãpãm de vremea rea!
Ana, ºtii s-ajungi la ea?”

„Dacã voi ieºi afarã
ªi de e aceeaºi þarã,
ªtiu sã recunosc pe datã
Orice stradã luminatã.
Dar cum aº putea s-alerg
Dacã nici nu ºtiu sã merg?
Cât de mult m-aº bucura
Dacã voi m-aþi ajuta!”

Sfatul jucãriilor

Toþi s-au strâns cu mic cu mare
La solemna adunare
Sã decidã cum ºi cine
Ar acþiona mai bine.

„Staþi un pic, nu vã pripiþi!
Cred cã sunteþi cam grãbiþi!
Noi, ghetuþele murdare
ªtim cum e pe trotuare.

Ceata noastrã, chiar unitã,
Repede ar fi strivitã.
ªi chiar noi, atât umblate
Nu ºtim merge descãlþate.”

„Nici eu nu merg singurel,
Cât sunt eu de Martinel.
Printre voi, mã miºc întruna,
Dar în rest, mã ia stãpâna.
Tu, Cãluþule de lemn,
Mergi la trap fãrã îndemn?”

„Voi mã ºtiþi când mã cabrez
ªi viteaz mã balansez,
Însã cum puteþi vedea,
Nu prea pot înainta
Cu miºcarea de rãzboi:
Înainte – înapoi.”

„Aºadar ºi prin urmare
Mai avem doar o scãpare:
Vom merge ºi vom trezi
Unul din cei trei copii!”

„Aºa este, Doroteea!
Este splendidã ideea!
Sã ne ducem la Stãnicã!
De nimic nu-i este fricã!”
„Nu i-o fi, dar þineþi minte
Cum punea în fluturi þinte?

Fiecare cred cã ºtie
Lipsa lui de omenie:
Ochi pierduþi, bucle tãiate,
Sau hãinuþe aruncate...

Nu mai rãmânea nimica
Dacã nu cosea mãmica!”

„Ai dreptate, ªoricicã...
Nu e potrivit Stãnicã!”

„Sã ne ducem la Irina
Poreclitã Gospodina.
Este harnicã, atentã
ªi cea mai inteligentã.
A citit poveºti cu sute...
Sigur o sã ne ajute!”

„Chiar de pare sufletistã,
Uneori e egoistã
ªi mi-e teamã cã pe stea
O va vrea doar pentru ea
ªi-o va þine în sertare
Ca pe-o piatrã oarecare.”

„În dulap, cine nu ºtie?!
Ascunsese-o scoicã vie!!
Ca pe Ana s-ajutãm,
Nu se poate sã riscãm!”

„Aºadar, mai e Ionicã.
Nu ne bate, nu ne stricã,
Nu ne-ascunde prin sertare.
Chiar de nu e el prea mare,
Dacã judec obiectiv,
Este cel mai milostiv.”

„Ana, cum sã procedãm?
Cui în grijã sã te dãm?”
„Doroteea sã ne spunã
Care inimã-i mai bunã.”

„Aþi vorbit cu iscusinþã
Cât mai bine cu putinþã!
Ca în orice basm strãbun:
Cel mai mic e cel mai bun.
Iar cu-aceastã chibzuialã
Am o micã bãnuialã:
Dintre toþi cei trei copii
Numai el ne-ar auzi...”

„Atunci nu mai zãbovim.
Mergem toþi sã îl trezim!
Când va auzi de stea,
Sigur o va ajuta!”

Nimeni nu s-a întrebat
Cum sã urce toþi pe pat.
ªi în miezul disperãrii
Se-auzi glasul salvãrii –
Le vorbea o voce micã
Chiar din patul lui Ionicã:

„Eu sunt koala Dan Bibescu
Poreclit mai simplu Escu,
Sã v-ajut nu-mi vine bine
Cã uitarã-þi toþi de mine...
Dar sã nu mã credeþi rãu,
O sã îl trezesc chiar eu!
ªi-i voi povesti îndatã
Toatã treaba întâmplatã.”

„Iartã-ne cã am uitat
ªi cã nu te-am cãutat!
Dar în astã întâmplare
Nu mai ºtim unde e care...”

Ajutorul

Nu fu mult ºi imediat
Ionicã sãri din pat:

„Mi-a zis Escu ce ºi cum.
Pregãtiþi-vã de drum!
Voi lua pe Martinicã,
Nici ghetuþele nu stricã;
ªi pe Escu într-o mânã...
Iau pãpuºa cea bãtrânã
ªi mai trebuie ceva...
Unde e pierduta stea?
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Tu eºti Ana, steaua
micã?

Încântat! Eu sunt Ionicã!
Cei ce dorm sunt fraþii mei;
Eu sunt cel mai mic din ei.

Acum haideþi sã ieºim
Nu cumva sã îi trezim!
Staþi!
De fetiþa-i aºa micã,
Sã-i luãm o pãpuºicã!”
ªi ieºirã de îndatã
Pe o stradã luminatã.

Drumul

Jucãriile fugare
Tremurau în buzunare;
Începurã fulgi sã cadã
Pe trotuare ºi pe stradã
ªi se înteþeau mai tare
Când ningea sub felinare...

Ce urmã, prin ce trecurã,
Câte aventuri avurã
Pe strãduþa luminatã
Vã voi spune altãdatã.

Nu puteau sã se opreascã
Sau în zori sã o porneascã,
Cãci simþeau toþi cu tristeþe
Cã fetiþa o sã-ngheþe.
ªi mergeau pe nevãzute
Cât putea Ionel de iute,

Dar se aºternea zãpada...
„Oare asta este strada?”

ªoapta stelei înfundatã
Îi rãspunse de îndatã
Cã de unde se gãseau
Mult de mers nu mai aveau.

Ana nu se înºelase:
Între doi pereþi de case,
Aºezatã pe-o bordurã,
Pe fetiþã o vãzurã.

Aprinsese-o flãcãruie
Caldã, galben-albãstruie,
ªi la cum privea la ea,
Parcã altceva vedea...

Când Ionel pãºi spre fatã,
Tresãri din vis de-odatã
ªi se trase-n umbra rece
Trecãtorul ca sã plece.

Dar acesta nu trecea
Ci venea direct spre ea...

„Nu te teme, domniºoarã!
Am pornit-o de cu searã
Sã te-aflãm pe dumneata.
Vrei sã vezi steluþa ta?
A cãzut prin horn la mine
ªi ne-a povestit de tine!”

„Steaua mea? Nu e pe cer?
O fi îngheþat de ger...
ªi spui c-a intrat în casã?
Pot s-o vãd? Este frumoasã?”

„Þi-o arãt, e uimitoare!
Dar n-ai ghete în picioare!?”
ªi fetiþa, ruºinatã
Se acoperi îndatã.

„Am avut încãlþãminte
Însã nu mult înainte
Am pierdut-o din picioare
Fiindcã îmi era prea mare...”

„Eu mai am pe sub ghetuþe
Niºte groase ºosetuþe.
Þi le dau cât ai clipi,
Sigur te vor încãlzi!
Sunt gãlbui, nu sunt de fete,
Dar ºosetele-s ºosete!

Acum, sã-þi gãsesc steluþa,
Voi goli întâi hãinuþa.
El e prietenul meu, Escu,
(Dar îl cheamã Dan Bibescu),

Aici este Doroteea,
O pãpuºã de aceea
Rezistentã ºi uºoarã
Ce se împletea din sfoarã.
Încã – vezi? – se þine bine
ªi-i mai veche decât mine!

Uite-l ºi pe Martinicã
Cum din hainã se ridicã.
Pune mâna, te-ai speriat?
Nu-i un urs adevãrat!

ªi sã nu îþi fie fricã,
Þi-am adus o pãpuºicã.”

„Jucãrii adevãrate
Pentru mine? Nu se poate!”
„E a ta de-acum ºi basta!
Unde-o fi steluþa asta?
Poate cã dintr-o greºealã
A ajuns prin cãptuºealã.
Cred cã am gãsit ceva!
Asta e steluþa ta!”
„E o piatrã oarecare!
Nu ai alta-n buzunare?”

„Asta-i tot, n-am altceva!
Dar nu pare-a semãna...
Vãzusem cu ochii mei
Cum ieºeau din ea scântei...

Pietricica asta oare
O fi steaua cãzãtoare?

Martinicã, sã nu plângi!
Labele de ce le frângi?
Nu de fricã a fugit!
Este bine, îþi promit!
Doroteea îmi ºopteºte
Cã steluþa îþi trãieºte!

N-o vedem, dar cred ºi sper
Cã-i la locul ei pe cer.
Iar pe tine te vom lua
ªi vom merge-n casa mea.
Escule, ce îmi tot spui?
Nu vezi cã-i a nimãnui?
Cui sã cerem permisiune
Dacã singurã-i pe lume?

Mama când o sã te vadã,

Nu te va lãsa în stradã.
Hai, micuþã domniºoarã!
Altfel o sã-ngheþi afarã!”

„O sã fiu prea bucuroasã
Dacã mã primiþi în casã,
Cãci cum bine ai vãzut,
N-am prea multe de pierdut...”

Ana!

Nici privirea nu-ºi întoarse
Spre chibriturile arse...

ªi-o pornirã amândoi,
Urmând calea înapoi,
Fata cu douã pãpuºi,
Iar bãiatul cu doi urºi.

ªi cu cât mai mult mergeau,
Mai încet se auzeau:
„Apropo, eu sunt Ionicã!
Þie cum sã þi se zicã?”
Iar de le urmam ºi goana
S-ar fi auzit doar „Ana!”

Venus din Milo

Cu braþe frânte ne-a biruit Antichitatea.
Albul menit a fost sã ne încânte.
(Ochiul strãbate Durata ºi se întunecã…)
Marmora lãuntricã iradiazã puritatea –
aer de muzicã abia tresãritã
vibrând rotunzimea sânilor nepângãritã.

Dialog cu Hamlet

Ai nãscocit în mine, Hamlet,
întregul bulgãr de zãpadã
ce creºte în rostogolire, vrând
pesemne, lumea sã te ierte
de-ngemãnarea îndoielii
care ne leagã-n faþa sorþii.
Spirala mea în piatrã este alta
ºi paºii mai nesiguri. Cãtre zori
eu n-am avut vreo umbrã cãlãuzã
ºi nici la ºoldu-mi spadã tãind sori
de dreaptã rãzbunare. Te-ncrustezi
cu vorbe, vorbe, vorbe, de aceea,
din obârºia frumoasã-a lumii
tu nu ai bãnuit cã laºi în oameni
masca pe care azi Polonius o ºtie
ºi-n faþa draperiei grele mã sfâºie.
Nainte de-a rosti cã sus pe cer
cãlãtoresc cãmile – ca-n gându-þi prefãcut –
reîntorcându-mi gândul cãtre tine.
Îmi pare rãu c-ai fost, c-ai fost cu-adevãrat
ºi fãrã ca s-o ºtii, te-am întrupat în lut.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
 Editura Paco, Bucureºti, 2001, pag. 37-38.
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Suntem în preajma sãrbãtorii
Praznicului Naºterii Domnului. Din nou
Mântuitorul Hristos Se face prunc,
asemenea nouã, pentru mântuirea
noastrã. Uitându-ne la Pruncul Sfânt,
gândul ne duce la toþii pruncii ce ne
înconjoarã ºi care ne amintesc, prin
gesturile lor, de multe lucruri pe care
noi le-am uitat ºi pierdut, în special
inocenþa ºi curãþia lor.

Cât de frumos poþi sã povesteºti
unui copil de Hristos, cãci a fost ºi El
Prunc precum acela! Luând-o de mic,
va învãþa sã creascã o datã cu El ºi,
inconºtient, îi va deveni prieten. Iar cel
mai frumos este faptul cã Hristos nu vine
niciodatã Singur. Vine cu o armatã
întreagã de prieteni, de „bãieþi ºi fete”
care sunt gata sã se joace cu orice copil.

Mergem mai departe ºi înþelegem
cã dacã doi copii sunt prieteni, ºi
pãrinþii lor ar trebui sã se înþeleagã ºi
sã se cunoascã, cãci cine ºi-ar lãsa
copilul sã se joace cu un necunoscut
în care nu ar avea încredere ºi nu s-ar
înþelege? De altfel, ce bucurie ar fi sã o
ai alãturi pe cea mai bunã prietenã, pe
Maica Domnului, ºi sã ºtii cã oricând
poþi sã îi ceri sfatul ºi sã împarþi cu Ea
toate bucuriile ºi întristãrile, mai ales
legat de copiii tãi? Iar copilul tãu ºã ºtie
cã oricând se poate baza pe mama
prietenului sãu.

Le luãm copiilor jucãrii fel de fel, îi
ducem în locuri de joacã special
amenajate, dar sã-i lãsãm „sã se joace”
ºi cu Hristos, alãturi cu Sfinþii Sãi. Îºi
vor aminti peste ani cã „s-au jucat” cu
Hristos ºi, dacã s-ar întâmpla sã uite,
sã poatã sã-L recunoascã într-o icoanã,
într-o carte, ºi sã le trezeascã amintiri
care poate le vor fi folositoare ºi decisive
în multe momente cheie din viaþã.

Observaþi puþin un prunc care abia
se þine pe picioare cu câtã gingãºie
þine în mânuþele sale o iconiþã ºi cât
de bucuros ºi uimit este când îºi
recunoaºte prietenii în Bisericã, în cãrþi
ºi în alte atâtea locuri. Se plimbã cu
iconiþele prin casã ºi nu le pierde din
ochi, ele sunt cele mai importante
„jucãrii”. Prin acest lucru îþi dai seama
cã acel copil are nevoie „sã se joace”
cu Hristos ºi cu Sfinþii, care sunt
convinsã cã se coboarã la nivelul lui
pentru a-i fi alãturi. Chiar ºi Hristos „Se
joacã” ºi acum cum odatã S-ar fi jucat
cu Maica Sa când a fost Prunc. De-
am privi chiar ºi chipul din icoanã al
sfinþilor, caracterizat prin sobrietate ºi
ascezã, în faþa unui copil chipul
acestora i s-ar preschimba în cel mai
suav surâs de copil.

Unii poate ar spune cã este ceva
greºit în „a te juca” cu Hristos, dar tocmai
de aici cred cã un copil poate învãþa

multe lucruri pe care, în timp, ºi le va
aminti bineînþeles ºi prin ceea ce va
vedea la cei mari, la pãrinþi. Te va vedea
rugându-te în faþa icoanei Mântuitorului,
a Maicii Sale, a Sfinþilor? Va imita ºi el
aceasta în modul lui copilãresc, pânã
când va ajunge, cu timpul, sã înþeleagã
de ce este bine acest lucru. Te va vedea
cã Le vei cere ajutorul? Nici nu ºtii când
într-o zi îi va veni sã facã ºi el la fel, cãci
aºa a vãzut la pãrinþii sau bunicii lui.
Înþelegem prin aceasta cã un copil are
nevoie sã observe cã ºi cei mari „se
joacã” cu Hristos ºi cu Sfinþii, cãci ei
absorb ºi imitã totul de la cei mari. De
multe ori chiar te uimesc în ceea ce fac
ºi înþeleg ei unele lucruri.

Jucându-se un copil de mic cu
Hristos, va simþi nevoia sã continue
„joaca” ºi mai târziu când va creºte
mare. Aºa cum o fetiþã se joacã de
exemplu de-a gãtitul, mai târziu va
deprinde sã facã acest lucru de-
adevãratelea. Nu Se supãrã Hristos cã
„ne jucãm” cu El, chiar Se bucurã ºi ne
aºteaptã oricând sã facem aceasta.

Hristos S-a fãcut Prunc pentru a
noastrã mântuire, deci cuvine-se ca ºi
noi sã ne facem prunci la inimã, sã-L
primim ºi „sã ne jucãm” cu El împreunã
cu copiii.

Presb. Andreea RONCEA

Înaltpreasfinþitul Episcop Eftimie
s-a nãscut la data de 9 noiembrie 1914,
în satul Schitul, comuna Hangu (astãzi,
comuna Ceahlãu), judeþul Neamþ, din
pãrinþii Dimitrie ºi Elena Luca. A
crescut pe aceste locuri pline de
farmec, de poezie, de istorie ºi de
evlavie româneascã, fiind educat în
crezul dragostei faþã de muncã precum
ºi în respectul faþã de comorile pe care
istoria le-a plantat pe aceste locuri
strãmoºeºti ºi binecuvântate.

În perioada 1921-1928, a urmat
ºcoala primarã în satul natal. Dupã
absolvirea ºcolii primare, a urmat

cursurile ªcolii de cântãreþi din Iaºi. La
vârsta de 20 de ani, a fost închinoviat
la Mãnãstirea Slatina, din judeþul
Suceava, ºi s-a înscris la Seminarul
Teologic Monahal din Mãnãstirea
Cernica pe care l-a absolvit în 1941.
În anul 1945, se înscrie la Facultatea
de Teologie de la Suceava, cursuri
universitare pe care avea sã le termine
la Institutul Teologic din Bucureºti în
anul 1949, unde va obþine titlul de
licenþiat în teologie cu calificativul
Magna cum laude. Între timp, a fost
tuns în monahism la Mãnãstirea
Ciolanu, din judeþul Buzãu, apoi

hirotonit ierodiacon, în 1941, ºi
ieromonah, în 1947.

La 1 aprilie 1949, i s-a încredinþat
stãreþia Mãnãstirii Bistriþa, Neamþ, pe
care avea sã o conducã cu iscusitã
mãiestrie pânã în 1966, iar între anii 1951
ºi 1960, concomitent cu conducerea
Mãnãstirii Bistriþa, a funcþionat ca exarh
al mânãstirilor din Eparhia Romanului ºi
Huºilor ºi, în aceastã calitate, s-a ocupat
de reorganizarea vieþii monahale, atât pe
linie gospodãreascã, cât ºi de trãire
spiritualã.

În 1966, este înãlþat la
rangul de arhimandrit ºi numit
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stareþ la Mãnãstirea „Sfântul
Ioan cel Nou“ de la Suceava,

unde iniþiazã lucrãri de restaurare la
Catedrala „Sfântul Gheorghe“, la
stãreþie ºi la chiliile din incinta
mãnãstirii. Buna gospodãrire a celor
douã mãnãstiri pe care le-a condus
peste 22 de ani, grija pentru
desfãºurarea activitãþilor cãlugãreºti,
potrivit aºezãmintelor mânãstireºti,
precum ºi experienþa ºi meritele
adunate de-a lungul anilor în diferite
ascultãri a fãcut ca Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române sã-i acorde
demnitatea de Arhiereu Vicar la
Episcopia Romanului ºi Huºilor, fiind
hirotonit în ziua de 30 ianuarie 1972.

A secondat la conducerea Eparhiei
pe Preasfinþitul Episcop Partenie
Ciopron timp de 7 ani. Dând dovadã de
vieþuire în Hristos ºi vrednicie
pilduitoare, a fost ales ºi instalat ca
Episcop titular al Eparhiei Romanului ºi
Huºilor la 23 aprilie 1978. Au fost ani
deosebiþi, ani de muncã, iar roadele
acestor nevoinþe se vãd în mulþimea de
mãnãstiri ºi schituri noi, biserici parohiale
înãlþate din temelie sau renovate,
restaurarea în întregime a Catedralei
eparhiale ºi a picturii murale realizatã în
secolul XVI-XVIII, acoperiºul fiind
reconstruit în stil moldovenesc ºtefanian,
restaurarea clãdirilor din incinta
Episcopiei ºi a clopotniþei, restaurarea
Casei „Veniamin Costachi“, con-
solidarea Fabricii de lumânãri,
amenajarea unui paraclis cu hramul
„Sfântul Cuvios Antipa de la
Calapodeºti” ºi a unui
Aghiasmatar în incinta
Episcopiei, redeschiderea
Seminarului Teologic
„Sfântul Gheorghe”,
amenajarea, pentru bunu-
rile bibliofile ºi pentru
obiectele de artã veche
bisericeascã colectatã de
la parohii, a complexelor
muzeistice de la Centrul
Eparhial ºi Mãnãstirea
Bogdana, toate acestea
arãtând energia investitã
de Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Eftimie în lucrarea de
gospodar desãvârºit.

La 13 septembrie 2009, odatã cu
ridicarea la rang de Arhiepiscopie a
Eparhiei Romanului ºi Bacãului,
ierarhul Eftimie Luca a fost ridicat

la rangul de arhiepiscop, primind
însemnele respectivei demnitãþi de la
Preafericitul Patriarh Daniel.

Amintim de faptul cã Înaltpreas-
finþia Sa a fost iubit de noi toþi, fiind un
desãvârºit pãrinte duhovnicesc,
îmbinând bunãtatea ºi omenia cu evlavia
ºi trãirea evanghelicã, smerenia cu
facerea de bine, fiind numit cu atributul
de Eftimie cel Bun.

În ºirul neîntrerupt de ierarhi,
vreme de peste ºase secole de
existenþã, cea mai lungã arhipãstorire
a avut-o Înaltpreasfinþitul Eftimie Luca:

42 de ani de arhierie la Roman, din care
36 ca eparhiot (titular).

A fost decorat în februarie 2004
cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad
de mare ofiþer, categoria G (Cultele),
„în semn de apreciere deosebitã
pentru activitatea susþinutã în
domeniul cultelor, pentru spiritul
ecumenic ºi civic dovedit ºi pentru
contribuþia avutã la întãrirea
legãturilor interconfesionale, de bunã
ºi paºnicã convieþuire între oameni.”

În anul 1993, prin purtarea de grijã
a lui Dumnezeu ºi cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþiei Sale, la 2 februarie, am
fost hirotonit preot pe seama Mãnãstirii
„Mãgura Ocnei”, din Târgu Ocna,
judeþul Bacãu.

În desele vizite pe care le fãcea
la Mãnãstirea „Mãgura Ocnei”, avea
întotdeauna un cuvânt de îmbãrbãtare
pentru Pãrintele Arhimandrit Epifanie
care purta crucea grea a rezidirii
complexului monahal de aici, iar eu
eram întotdeauna încurajat sã am
rãbdare ºi sã fiu în ascultare faþã de
conducerea mânãstirii ,  deseori
ajutându-mã ºi financiar când aveam
nevoie.

În anul 2000, am luat
binecuvântare de la Înaltpreasfinþia Sa
pentru a ridica un altar de rugãciune
destinat eroilor care au murit pe aceste
locuri pentru apãrarea patriei ºi a
Bisericii strãmoºeºti. Prezenþa actualã
a Schitului ridicat în acest scop pe
dealul Cireºoaia, având hramul
„Cuviosul Eftimie cel Mare” este

mãrturia împlinirii bine-
cuvântãrii primite ºi un
semn al inspiraþiei divine
care l-a determinat pe
Înaltpreasfinþitul Eftimie
sã aprobe aceastã nouã
„poartã a cerului”, cum
avea sã o numeascã, la
sfinþirea ei, Înaltpreas-
finþitul Pãrinte Ioachim,
Arhipãstorul de azi al de
Dumnezeu pãzitei Eparhii
a Romanului ºi Bacãului.

Protosinghel
Claudiu Constantin

PANÞIRU
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(urmare din p. 16)

nu este bucurie adevãratã, ci este o
bucurie temporalã a acelei clipe … Iar cu
bucuriile lumeºti nu se umple sufletul
omului. Ci mai degrabã sunt balast. Atunci
când simþim bucuria duhovniceascã, nu o
mai dorim pe cea materialã”.12

Pe lângã cele amintite anterior, un alt
rol al Bisericii în lume este acela de a discerne
pe temeiul autoritãþii profetice spaþiile ºi
locurile de acþiune ale Împãrãþiei Cerurilor,
precum ºi zonele în care lumea acþioneazã
împotriva raþionalitãþii creaþiei lui Dumnezeu.
Lumea are o caracteristicã datã de
stãpânitorul ei, anume ambiguitatea
proceselor ce se desfãºoarã în ea. De
aceea, doar cei care depãºesc pãcatele
împãrþite de Sfântul Apostol ºi Evanghelist
Ioan Teologul în pofta trupului, pofta ochilor
ºi trufia vieþii pot fi cu adevãrat fii ai lui
Dumnezeu, rãmânând în comuniune cu El.13

Pentru Apostolul Iubirii, tot pãcatul se
încadreazã într-una din cele trei categorii
care, în fond, au fost biruite de cãtre Hristos
în pustiul Carantaniei, iar îndemnul de a
nu iubi lumea face referire exact la aceste
aspecte ale decãderii, deoarece viaþa de
comuniune cu Hristos trebuie sã vãdeascã
înfrânarea, curãþia ºi smerenia, virtuþile
opuse celor trei categorii de patimi.
Creºtinii sunt chemaþi sã nu trãiascã pe
potriva acestui veac, îndemn ce rezoneazã
armonios cu Epistola Soborniceascã a
Sfântului Apostol Iacov: „Preadesfrânaþilor!
Nu ºtiþi, oare, cã prietenia lumii este
duºmãnie faþã de Dumnezeu? Cine deci
va voi sã fie prieten cu lumea se face
vrãjmaº lui Dumnezeu. Sau vi se pare cã
Scriptura grãieºte în deºert? Duhul, care
sãlãºluieºte în noi, ne pofteºte spre
zavistie? Nu, ci dã mai mare har. Pentru
aceea, zice: «Dumnezeu celor mândri le
stã împotrivã, iar celor smeriþi le dã har».
Supuneþi-vã deci lui Dumnezeu. Staþi
împotriva diavolului ºi el va fugi de la voi.
Apropiaþi-vã de Dumnezeu ºi Se va apropia
ºi El de voi. Curãþiþi-vã mâinile, pãcãtoºilor,
ºi sfinþiþi-vã inimile, voi cei îndoielnici.
Pãtrundeþi-vã de durere. Întristaþi-vã ºi vã
jeliþi. Râsul întoarcã-se în plâns ºi bucuria
voastrã în întristare. Smeriþi-vã înaintea
Domnului ºi El vã va înãlþa” (Iacov 4, 4-10).

Precum odinioarã în grãdina Edenului
ºarpele a ilustrat în ochii Evei rodul pomului
oprit – ca fiind o cale de a-ºi împlini vocaþia
fãrã Cel prin care aceasta s-ar fi putut
împlini, o scurtãturã cãtre premiul
desãvârºit, un mod de a deveni ca
Dumnezeu, rivalizându-L sau poate chiar
înlocuindu-L – grotescã manipulare a

adevãrului, al cãrei deznodãmânt s-a
dovedit fatal nu doar omului ci întregii creaþii,
tot aºa în lume se petrece acelaºi lucru în
contexte ºi situaþii diferite, realitate ce face
incertã orice acþiune în spaþiul decãderii.

De aceea, Biserica are respon-
sabilitatea de a adopta o poziþie ºi de a
avea o atitudine clarã la adresa variilor lupte
care se desfãºoarã în lume, persoana
umanã având demnitatea de preot al
creaþiei.14 Aceasta se poate doar apelând
la Duhul, Cel ce descoperã Adevãrul ºi îl
învaþã pe tot omul care vine în lume,
chemând pe Fiul pentru noi ºi pentru a
noastrã mântuire, Care a lucrat în lume –
ascultând de Tatãl Cel ce pe Unicul Sãu
Fiu L-a dat ca lumea sã-L cunoascã. Astfel,
doar exersând misiunea profeticã,15

Biserica poate confirma ceea ce este în
acord cu Împãrãþia lui Dumnezeu pentru
care ne rugãm sã vinã, dar totodatã prin
aceasta poate ºi sã infirme neorânduiala
care degradeazã demnitatea, libertatea sau
conºtiinþa persoanei ºi a creaþiei de care
omul trebuie sã se îngrijeascã. Aceastã grijã
poate fi realizatã prin filiaþia lui Dumnezeu
dupã har, prin aceasta credincioºii devenind
fiinþe liturgice.16 Biserica este chematã sã
rãspândeascã Pacea lui Hristos într-o lume
divizatã ºi sã dea ocazia tuturor de a
cunoaºte ºi a primi Evanghelia.

Noua creaþie pe care o prãznuim
începând cu primul Paºte adevãrat, Învierea
lui Hristos, se bucurã de puterea Învierii ºi
a vieþii veºnice, rezultat al biruinþei iadului ºi
a morþii. Acest lucru dupã Noul Adam este
dovedit de cãtre Sfântul Apostol Ioan
Teologul ca fiind superior lucrãrilor lumii ºi
puterilor care þin de cãderea lui Adam cel
dintâi: „Voi, copii, sunteþi din Dumnezeu ºi
i-aþi biruit pe acei prooroci, cãci mai mare
este Cel ce e în voi, decât cel ce este în
lume” (I Ioan 4, 4). Învierea Domnului Iisus
Hristos a transfigurat ontologic firea,
precum ºi cadrul existenþial al experienþelor
umane, pentru ca acesta sã devinã spaþiu
adecvat în vederea comunicãrii ºi
transmiterii Evangheliei.17 El este dreptatea
desãvârºitã în care ºi prin care noi tindem
sã facem dreptate, iar pentru cã dreptatea
Lui presupune milã, noi înºine suntem
chemaþi la aceeaºi.18

De aceea, Biserica deþine rolul de a
îndruma pe creºtini în demersul lor de a
realiza o adevãratã ordine a dreptãþii ºi
libertãþii în Dumnezeu, „facã-se voia Ta,
precum în cer aºa ºi pre pãmânt” (Luca
11, 2), în contrapondere cu haosul pãrtinirii
injuste ºi falsei libertãþi solipsiste ºi
egocentriste ale lumii. De aici vocaþia

Bisericii de a se îndrepta cãtre cei
marginalizaþi, cei asupriþi ºi împovãraþi, cei
fãrã de putere, aflaþi sub exploatarea ºi
opresiunea conducerii, fapte ce se traduc
prin dizolvarea calitãþilor sociale, etnice ºi
chiar de gen din rândul creºtinilor care sunt
toþi fraþi în Hristos ºi Fii ai Tatãlui ceresc,
pãrtaºi fiecare la Harul Duhului Sfânt.19

Mergând în aceastã direcþie, misiunea
Bisericii intrã în domeniul eticii sociale ºi
politice, spaþiu în care este nevoie de o
deosebitã acrivie ºi atenþie în modul
argumentãrii Biblice ºi Patristice în
interpretarea unor situaþii istorice concrete.
Eºuãri anterioare ale apusului în acest sens
sunt cruciadele, inchiziþia, teologia
colonialã, uniaþia, teologia genitivului ºi
altele.20 Atunci când lipseºte discer-
nãmântul duhovnicesc, puterea deosebirii
duhurilor, înþelepciunea ecclesialã ºi tactul
pastoral în duhul simplitãþii, dar mai presus
de toate în sinodalitate,21 Biserica nu face
altceva decât sã comunice pãreri ºi opinii
personale ale unor conducãtori vremelnici
care nu conºtientizeazã cuvântul
Mântuitorului: „Fiþi înþelepþi ca ºerpii ºi blânzi
ca porumbeii” (Matei 10, 16).

Deoarece toate ne sunt îngãduite, dar
nu toate ne sunt de folos (I Corinteni 6,
12), revelaþia nu s-a fãcut cu scopul
soluþionãrii celor mai mici ºi nesem-
nificative nelãmuriri elementare, a cãror
angajare deraiazã pe creºtin de pe
traiectoria spre Hristos. Astfel,
înþelepciunea despre care vorbeºte
Mântuitorul poate fi uºor identificatã în
poziþia Bisericii faþã de factorii politici ºi
unele dezbateri ideologice care au loc
într-un anumit context spaþio-temporal.22

Practica Bisericii este aceea de a nu se
pronunþa în toate problemele politice care
nu aduc un afront vãdit Adevãrului revelat,
ci pãstreazã o tãcere care lasã
posibilitatea multiplelor deznodãminte.

Nu existã o pretenþie a Bisericii de a
avea rãspunsurile finale la toate situaþiile
trãirii în lume, aceasta fiind din lume, dar
nemaitrãind în ea ºi mai ales nu pentru
ea, transfigurând lumea care vrea sã devinã
mãdular al lui Hristos prin depãºirea
conflictelor materiale care îl poticnesc pe
om în mundan ºi îl despart de cer.
Particularitatea Ortodoxiei este tocmai
aceastã evitare a formãrii creºtinilor înspre
dictarea unor soluþii, precum ºi evitarea
impunerii unor sisteme sociale care sã
ignore persoana umanã cu toate atributele
ei. Biserica se mulþumeºte sã
proclame o libertate desãvârºitã
în Hristos, fãrã a rãmâne
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indiferentã la încãlcãrile flagrante
ale logosului creaþiei ºi raþionalitãþii

lucrurilor, tocmai pe baza prezenþei reale
a lui Dumnezeu în lume.23

Revenind la perspectiva Sfântului
Apostol ºi Evanghelist Ioan Teologul,
putem afirma cã existã o permanentã
tensiune între Bisericã ºi lume, pe baza
opoziþiei de perspectivã ºi þel. Biserica vede
lumea, pe de o parte, ca spaþiu potenþial al
desfãºurãrii misiunii sale – mediu al
extinderii ei ºi o consacrã lui Dumnezeu
împiedicând-o de la autodistrugere prin
transfigurare, dar, pe de altã parte, o simte
ca opozantã – menþinându-ºi dorul dupã
þara Egiptului, dupã vechiul Adam, fiind o
zonã a orizontalului existenþial.24

Preotul Alexander Schmemann, în
lucrarea sa: Bisericã, lume, misiune,
evidenþiazã un adevãr al perspectivei
ortodoxe în posibilitatea lumii de a fi sfinþitã,
ea nefiind o „realitate extrinsecã ºi fãrã
speranþã, strãinã ºi irelevantã unicei
preocupãri religioase a Bisericii, ci ea
subzistã ca obiect al iubirii, al preocupãrii ºi
acþiunii ei”.25 Aceastã atitudine ne fereºte de
pericolul maniheist ºi dualist de a despãrþi
lumea de Bisericã într-un mod ireconciliabil,
dar ºi de pericolul capitulãrii în faþa lumii, a
acceptãrii ei ca fiind singurul conþinut al vieþii
ºi acþiunii Bisericii. Se cere ca inima noastrã
sã descopere singura comoarã adevãratã:
„experimentarea Împãrãþiei lui Dumnezeu,
singura care ne poate reda plinãtatea
Bisericii ºi a lumii care ne face capabili sã
ne împlinim chemarea”.26

Cele douã valenþe ale raportului dintre
Bisericã ºi lume se datoreazã spiritului
sacerdotal liturgic de sfinþire27 ºi, respectiv,
cel profetic de judecatã, pe care Biserica
le presupune, dar ºi deschiderii lumii la
mântuire ºi, respectiv, închiderii lumii în sine
ca rãspunsuri posibile ale ei la chemarea
lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, pentru a
putea identifica semnele prezenþei ºi ale
acþiunii lui Dumnezeu printre oameni,
Biserica are nevoie de un ochi deschis ºi
curat, iar aceasta se poate face doar prin
împletirea ortodoxiei cu ortopraxia.

Putem conchide în duhul ioaneic: „Cu
cât gândim mai mult în termeni euharistici
ºi eshatologici, cu atât vom fi mai acut
conºtienþi de faptul cã moda acestei lumi
trece ºi cã lucrurile dobândesc sens, rost,
consistenþã ºi realitate numai în raport cu
venirea lui Hristos ºi a slavei Sale”.28
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Unul dintre obiectivele de investiþii
finalizate în anul 2022 a fost
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii nr. 1, oraº Târgu
Ocna, judeþul Bacãu” finanþat prin
Programul Operaþional Regional  2014-
2020. ªcoala nr. 1, situatã pe str. Nicolae
Arbãnaº, a fost renovatã din temelii, a
cãpãtat o nouã înfãþiºare, a fost mobilatã
ºi dotatã cu echipamente performante.
Baza materialã a sistemului de
învãþãmânt în oraºul-staþiune Tg. Ocna
s-a îmbogãþit odatã cu finalizarea acestei
investiþii, cu o nouã construcþie aflatã în
aceeaºi incintã. Este vorba despre o
salã de sport modernã, unde elevii de la
aceastã ºcoalã,  precum ºi de la celelate
ºcoli din oraº, participã la orele de
educaþie fizicã. În acest spaþiu pot fi
organizate întreceri sportive de handbal,
volei, tenis etc., spaþiul fiind prin proiect
prevãzut pentru astfel de activitãþi. Atât
ºcoala cât ºi sala de sport vor putea fi
utilizate în viitor de zeci ºi zeci de
generaþii de copii.

Construcþia celor 4 case prevãzute
în cadrul proiectului „Servicii sociale
comunitare pentru persoane adulte

cu dizabilitaþi“, desfãºurat în
parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacãu, pe
str. Tisesti, nr. 45 (incinta fostului spital)
a fost finalizatã, locuinþele fiind predate
beneficiarilor în prezenþa Preºedintelui
Consiliului Judeþean Bacãu, Valentin
Ivancea, a primarului oraºului Târgu
Ocna, Cristian-Aurelian Ciubotaru, a
conducerii DGASPC, a angajaþilor ºi
beneficiarilor acestor spaþii. Un numãr

de 29 de adulþi cu dizabilitãþi au fost
dezinstituþionalizaþi din Centrul de
Recuperare ºi Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Comãneºti ºi transferati la
Centrul de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitãþi din Tg. Ocna, format din 4
locuinþe protejate, construite în cadrul
acestui proiect pilot cu finanþare
europeanã. Valoarea totalã a proiectului
„Servicii sociale comunitare pentru
persoane adulte cu dizabilitãþi”, finanþat
prin POR, este de 5,7 milioane lei, 30%
reprezentând cofinanþarea Consiliului
Judeþean. Oraºul Tg. Ocna, parte a
acestui proiect, a pus la dispoziþie
amplasamentul ºi utilitãþile pentru
construirea acestor case. În cele 4
locuinþe, construite ºi dotate la standarde
europene, persoanele cu dizabilitãþi
beneficiazã de servicii sociale cu rol ºi
suport de prevenire a reinstituþionalizãrii,
prin acordarea consilierii, asistenþei ºi a
sprijinului necesar. Esenþial este faptul cã,
datoritã atmosferei ºi condiþiilor oferite,
aceste imobile pot fi numite „acasã” de
cãtre beneficiari.

Începute în luna iunie, lucrãrile de
reabilitare a infrastructurii rutiere în
Cartierul Tiseºti, pe strada Tisesti, care
se suprapune cu DJ 116, cuprinse în
obiectivul de: „Aºternere covor

bituminos, exe-
cutare ºanþuri ºi
acostamente pe
sectorul de drum
judeþean DJ 116, de
la km 16+049 la km
17+849” în lungime
totalã de 1,8 km, sunt
în stadiul final de
realizare. Parteneriatul
dintre Consiliul

Judeþean Bacãu ºi Primãria Oraºului
Târgu Ocna a fost unul benefic pentru
oraºul nostru, având în vedere cã din
valoarea investiþiei de aprox. 1,7 milioane
lei, 95 % este contribuþia Consiliului
Judeþean, iar 5 %, contribuþia oraºului
nostru. Lucrãrile s-au realizat sub
coordonarea Serviciului Public Judeþean
de Drumuri Bacãu ºi a celorlalþi factori
implicaþi. Portiunea de drum reabilitatã

va asigura legãtura cu DN 11 Bacãu -
Braºov, fiind o cale de acces frecvent
tranzitatã.

Pentru proiectul „Dotarea
unitãþilor de învãþãmânt din oraºul
Târgu Ocna cu echipamente de
protecþie medicalã“ finanþat prin
Programul Operaþional Infrastructurã
Mare 2014-2020, Axa Prioritarã 9, a fost
încheiatã procedura de licitaþie ºi
contractul de achiziþii de bunuri. Pânã la
sfârºitul anului, toate echipamentele vor
ajunge în ºcoli, montarea acestora fiind
prevãzutã pentru începutul anului viitor.

La sfârºitul lunii octombrie, instalaþia
electricã de semaforizare rutierã ºi
pietonalã montatã pe str. Costache Negri,
în dreptul Piaþetei Regina Maria, a fost
pornitã ºi se aflã în funcþiune. Precizãm
faptul cã aceasta este prevãzutã cu 3
intervale de acþionare, din aceastã cauzã
nu a fost posibilã montarea unui buton/
comandã pentru trecerea de pietoni.
Facem un apel prietenesc la toþi
conducãtorii auto sã dea dovadã de
responsabilitate ºi sã lase libere benzile
de circulaþie ocupate în prezent prin
parcarea/staþionarea autovehiculelor. De
asemenea, traficul pe strada 9 Mai a fost
deschis în ambele sensuri. Lucrãrile
aferente proiectului „Instalaþie electricã
de semaforizare rutierã ºi pietonalã”
au fost avizate de cãtre Inspectoratul
General al Poliþiei Române prin Serviciul
Rutier Bacãu ºi autorizate de cãtre
Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri
Iaºi. Multumim Poliþiei oraºului-staþiune
Târgu Ocna pentru implicarea în
informarea pietonilor ºi participanþilor la
trafic.

Suntem vizitaþi de tot mai mulþi turiºti,
iar una din preocupãrile administraþiei
publice este legatã de prezentarea cât
mai vizibilã a istoricului ºi frumuseþii
localitãþii noastre. De aceea, toate staþiile
de autobuz de pe raza oraºului au fost
„împodobite“  cu imagini ale celor mai
importante obiective ºi puncte de atracþie
turisticã, dând posibilitatea turiºtilor sã
descopere autenticitatea ºi
valorile istorice ale zonei
noastre. Remarcãm atitudinea
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de responsabilitate a  cetãþenilor
oraºului nostru ºi a turiºtilor prin

pãstrarea curãþeniei ºi integritãþii acestor
obiective ºi le mulþumim.

Sistemul integrat de monitorizare a
traficului rutier, a locurilor de joacã pentru
copii, a parcurilor, dar ºi a platformelor
de depozitare a deºeurilor a fost un
succes, numãrul celor care se abat de la
respectarea cerinþele legale fiind din ce
în ce mai redus, iar comportamentul
cetãþenilor devenind unul responsabil ºi
eficient. 11 astfel de camere de luat
vederi au fost amplasate în zona locurilor
de depozitare a deºeurilor menajere,
acþiune ce a condus la reducerea
semnificativã a numãrului celor certaþi cu
ordinea ºi disciplina.

 Am continuat acþiunea de dotare a
locurilor de depozitare a deºeurilor cu
containere moderne pentru depozitarea
separatã, pe categorii, numãrul acestora
ajungând la 6 astfel de platforme
Aceastã acþiune o vom continua pânã
vom „mobila“ cu astfel de tipuri de
recipienþi toate locurile de depozitare din
oraº. În cartiere ºi în zona de case,
colectarea deºeurilor se realizeazã
separat, dupã un orar bine stabilit ºi, de
acum, bine cunoscut de cãtre locuitorii
oraºului, cei care au înþeles cã selectarea
deºeurilor este nu numai o obligaþie, ci
mai ales o necesitate pentru reducerea
poluarii mediului. De realizarea acestei
activitãþi se ocupã Compania de Utilitãþi
Publice Tg. Ocna, coordonatã de domnul
inginer Bogdan Pãun, societate care s-a
implicat în mod responsabil ºi rezultatele
se vãd în reducerea cantitãþilor de deºeuri
depozitate necontrolat, a pãstrãrii ordinii
ºi curãþeniei în oraº etc. Nu întodeauna
sancþiunea are rol educativ ºi, de aceea,
am cãutat sã informãm cetãþenii cu
privire la importanþa activitãþilor de
selectare a deºeurilor ºi de depozitare a
acestora în mod corespunzãtor. Cetãþenii
au fost ºi de aceastã datã receptivi ºi le
mulþumim!

La începutul acestui an, au fost
demarcate lucrãrile la cel mai amplu
obiectiv de investiþii ce se deruleazã în
oraºul nostru, ºi anume „Valorificare
turisticã ºi modernizare infra-
structurã specificã în staþiunea
balneoclimaticã Târgu Ocna” finanþat

cu fonduri prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020, Axa 7.1.
Constructorul este pe amplasament ºi
continuã sã realizeze lucrãrile permise de
condiþiile atmosferice. Pânã la aceastã
datã, au fost realizate trotuarele pe mai
mult de 90 % din lungimea proiectatã, s-a
pregãtit infrastructura pentru strãzile ce
urmeazã sã fie asfaltate, s-au betonat
pistele pentru biciclete care vor fi
asfaltate în primãvarã. Aceste lucrãri vor
continua conform graficului ºi în anul
viitor, despre modul de derulare ºi de
realizare a obiectivele prevãzute vã vom
informa în numerele viitoare.

Investiþia „Modernizarea siste-
mului de iluminat public în Oraºul
Târgu Ocna, Judeþul Bacãu”,  etapa
I, finanþat cu fonduri de la Administraþia
Fondului pentru Mediu, este realizatã
mai mult de 90 % ºi, în funcþie de
primirea materialelor necesare de la
furnizori ºi de condiþiile meteorologice,
este posibilã finalizarea acesteia în prima
parte a lunii ianuarie 2023, aºa cum de
altfel este prevãzut în contractul de
finanþare. Locuitorii de pe strãzile unde
au fost înlocuite lãmpile de iluminat ºi
celelalte echipamente  beneficiazã de
un confort sporit ºi siguranþã pe timpul
nopþii. Documentaþia pentru „Moder-
nizarea sistemului de iluminat
public în Oraºul Târgu Ocna,
Judeþul Bacãu”, etapa II,  a acestei
investiþii, pentru celelalte strãzi unde
trebuie efectuate lucrãri similare, a fost
aprobatã de cãtre Administraþia Fondului
pentru Mediu ºi este cuprinsã în Lista
publicatã în data de 8 decembrie 2022
pentru finanþare. Pasul cel mai greu a
fost fãcut, iar de aici ºi pânã la
implementare nu mai avem mult de
aºteptat, aºa încât aproximativ 800 de
lãmpi de iluminat cu LED vor fi montate
pe strãzile prevãzute în documenþatia
tehnicã. Utilizarea aparatelor de iluminat
cu LED conduce la reducerea
cheltuielilor de întreþinere, deoarece nu
mai este necesarã înlocuirea periodicã
a sursei de luminã, singurele intervenþii
necesare fiind curãþarea periodicã a
pãrþii optice (care trebuia fãcutã ºi în
cazul aparatelor clasice) ºi intervenþii la
sistemul de alimentare cu energie
electricã.

Soluþia aleasã constã în moder-
nizarea sistemului de iluminat public ºi
prevede urmãtoarele elemente care
trebuie îndeplinite:

- Înlocuirea aparatelor de iluminat
existente cu aparate de iluminat cu LED
confecþionate din materiale ecologice
(aluminiu) ºi care, la sfârºitul duratei de
viaþã, se pot recicla.

-     Implementarea unui sistem de
telegestiune la nivelul întregului sistem de
iluminat public existent ºi propus.

Corpurile de iluminat public propuse,
636 buc. de tip LED, se vor monta pe
stâlpii existenþi pe urmãtoarele strãzi:
Alexandru Vlahuþã, Andrei Mureºan,
Aurel Vlaicu, Aurora, Bradului, Cimitir,
Cioplitori, Cireºilor, Cireºoaia, Ciocan,
Coasta Mãgurii, Coasta Morii, Cpt. Ignat,
Crizantemelor, Criºan, Dimitrie Cantemir,
George Coºbuc, Gh. Asachi, Gh. Doja,
Gura Slãnic, Horia, Ion Creangã, Izlazului,
Izvoare, Libertãþii, Liliacului, Luminii,
Lutãriei, Morii, M. Kogãlniceanu, Negru
Vodã, Pãcuri, Pârâul Vâlcica, Pinului,
Poet Ion Grãmadã, Primãverii, Proletari,
Progresului, Prosperitãtii, Rãzboieni,
Sãgeata, Semicercului, Trotuº, Vâlcele,
Viiºoara, Vânãtori de munte, Vlad Þepeº,
Walter Mãrãcineanu, Zimbrului, precum
ºi în incintele blocurilor A9 – A10, B1 –
B2, B3 – B4, F7 – F8, F9 – F11, G3 –
G5, blocuri F3, F4, C,  D,  E, Parcul
Trandafirilor.

Valoarea totalã aprobatã pentru
aceastã investiþie este de 2,123,820.34
lei, cu TVA inclus, din care: Buget de
stat: 1,639,637.74 lei ºi Buget local:
484,182.60 lei. Aceste valori au fost
aprobate în Consiliul local de cãtre toþi
consilierii ºi le mulþumim pentru votul
acordat, asigurându-i cã noi, cei din
executiv, vom face tot ce trebuie pentru
ca ºi acest proiect sã fie implementat ºi
cât mai mulþi locuitori ai urbei noastre sã
fie beneficiari ai unui iluminat public de
calitate. Vom reveni cu detalii ºi informaþii
privind urmãtoarele etape, în derularea
acestui obiectiv, dar ºi cu privire la
celelalte investiþii aflate în diferite stadii
de execuþie, în numerele viitoare.

Va informãm, de asemenea, cã
oraºul nostru, staþiune turisticã ºi
balneoclimaticã, a fost prezent
alãturi de Consiliul Judeþean
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Bacãu la Centrul Expoziþional
Romexpo Bucureºti unde a

avut loc Târgul de Turism al României -
Ediþia de toamnã 2022, cu exponate ºi
pliante, acesta fiind un bun prilej de
promovare la nivel naþional, numãrul celor
care viziteazã ºi îºi petrec timpul liber în
oraºul nostru fiind în fiecare an în
creºtere.

În aceastã perioadã, se desfãºoarã
acþiunea de distribuire a pachetelor cu
ajutoare alimentare primite în cadrul
tranºei a V-a din Programul Operaþional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
(POAD). Categoriile de persoane cele
mai defavorizate care pot beneficia de
ajutoare alimentare ºi care au calitatea
de destinatari finali sunt:

a) familiile ºi persoanele singure
cãrora le este stabilit, prin dispoziþie scrisã
a primarului, dreptul la un venit minim
garantat acordat în baza Legii nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaþie
pentru susþinerea familiei acordatã în baza
Legii nr.277/2010 privind alocaþia pentru
susþinerea familiei, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate
temporar în situaþii critice de viaþã,
respectiv victime ale calamitãþilor,
persoane dependente etc. În oraºul
nostru, un numãr de 780 de persoane se
încadreazã în aceste criterii. Aproape 90
% dintre acestia au primit astfel de
pachete, operaþiunea de distribuire
continuând pânã ce toþi cei îndreptãþiþi vor
intra în posesia alimentelor.

Pânã la sfârºitul anului, vor fi
achiziþionate costumele populare – 9
costume pentru bãrbaþi ºi 9 costume
pentru femei, prevãzute în proiectul
„Dotarea Oraºului Târgu Ocna
(Centrul Cultural Ion Talianu) cu
bunuri privind valorificarea tradiþiilor
locale” finanþat cu fonduri obþinute prin
intermediul Grupului de Acþiune Localã
Valea Trotuºului, Mãsura 6/6B.
Activitãþile culturale, cele care privesc
folclorul ºi nu numai, ce se vor desfãºura
în  cadrul centrului cultural, renovat ºi
modernizat cu fonduri prin Compania
Naþionalã de investiþii, vor avea de acum
înainte „þinutele“ necesare.

La început de octombrie, Centrul
Cultural „Ion Talianu” a fost gazda celei
de-a V-a ediþii a concursului „Stea pe
portativ” dedicat copiilor ºi tinerilor,
organizat de Asociaþia „Cantores
animae” în parteneriat cu Primãria
oraºului Tg. Ocna. Juriul concursului a
fost format din persoane cunoscute în
lumea muzicii: Simona Dichiseanu – solist
de muzicã uºoarã, Ioana Dichiseanu –
solist de muzicã uºoarã ºi muzicã Fado,
Vasi Cãrãbuþ – solist de muzicã popularã
ºi realizator de emisiuni la un post de
televiziune, Ana Tudor – profesor ªcoala
Pârgãreºti, Nely Cornelia Nistor –
profesor, secretarul juriului. Trofeul
festivalului la muzicã uºoarã a fost cucerit
de Luca Sofia Maria, din Bârlad, iar la
muzicã popularã, de
Grigoruþ Elvis Petriºor,
din Vaslui. Doamna
Lucica Muºat, preºedinte
al Asociaþiei „Cantores
animae”, cea care s-a
ocupat de organizarea
acþiunii, a înmânat
celelalte premii obþinute
de cãtre concurenþi.
Premiul I la secþiunea
muzicã popularã a fost
câºtigat de Carp Giulia,
din Bacãu, iar la muzicã
uºoarã, premiul I a fost
atribuit unei concurente din Tg. Ocna –
Lavinia Tudoreanu, ºi uneia din Dofteana,
Boboc Georgiana. Felicitãri concu-
renþilor, câºtigãtorilor ºi organizatorilor!

A l t e
a c t i v i t ã þ i
culturale ºi
spectacole
artistice, de
m u z i c ã ,
divertisment
ºi teatru au
fost organi-
zate de cãtre
p r i m ã r i a
oraºului ºi
gãzduite de
C e n t r u l
cultural „Ion
Talianu“, marcând diverse evenimente ºi
aniversãri, cu implicarea directã a
salariaþilor acestei instituþii. Pe scenã au

evoluat nume mari din sfera culturalã:
Adriana Trandafir, Simona ºi Ioana
Dichiseanu, George Rotaru, Anda
Scutelnicu, Gabriela Comãneci, Viorela
Filip, Carmen Rãdulescu, Anca Turcaºiu,
Corina Dãnilã etc., dar ºi talente locale,
copii ºi tineri care sunt pregãþiti cu multã
pasiune de cãtre cadre didactice precum
ºi sub îndrumarea salariaþilor centrului
cultural. Astfel de activitãþi vor avea loc
permanent, iar participarea publicului de
cele mai multe ori a fost gratuitã. Cultura
face parte din identitatea noastrã
naþionalã, iar noi îi acordãm atenþia
cuvenitã!

ªi în acest an, vânãtorii de munte
din Batalionul 22 Vânãtori de munte
„Cireºoaia”, din localitatea Sfântul

Gheorghe, au ales, pentru a XVII-a datã,
sã-ºi sãrbãtoreascã ziua în oraºul nostru,
la începutul lunii noiembrie. Vânãtorii de
munte au venit la Tg. Ocna sub comanda

locotenent-colonelului Mihai
Pop, însoþiti de cãtre colonel
Gabriel Nicolae Oros -
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comandantul Brigãzii 61
Vânãtori de Munte - Miercurea

Ciuc, eºalon superior. Acþiunea a avut
loc în piaþeta din faþa Primãriei, cu
participarea vicepreºedintelui Consiliului
Judeþean Bacãu, domnul Gelu Panfil,
care a transmis un mesaj din partea
administraþiei judeþene, a domnului
general de brigadã (în rezervã) Vasile
Florea - Preºedintele Asociaþiei
Veteranilor de rãzboi, filiala Bacãu, la fel
þinând un discurs încãrcat de istorie ºi
patriotism, a preºedintelui asociaþiei Cultul
Eroilor „Regina Maria“, filiala Bacãu -
domnul Dãnuþ Voicu, preºedintele
Asociaþiei de tradiþii militare, domnul
colonel în rezervã Cojocaru, a directorului
general DGASPC Bacãu - domnul
Cristian Codreanu, a inspectorului ºef al
ISU Bacãu, domnul colonel Ovidiu Vasile
Cãrãºel.

Instituþiile locale de învãþãmânt
ºcolar gimnazial ºi liceal, centrele sociale
ale DGASPC, Poliþia, Jandarmeria
precum ºi Salina ºi alte societãþi
comerciale au fost prezente la eveniment.
Conducerile instituþiilor aparþinând
Ministerului Justiþiei din oraº au participat
ca întotdeauna însoþiþi de cãtre elevii
înscriºi la cursurile ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare
care au demonstrat cu mãiestrie cã pot
fi alãturi de militarii vânãtori de munte
organizaþi în dispozitivul de paradã ºi
defilare. A fost oficiatã o slujbã de cãtre
un sobor de preoþi de la bisericile din
localitate, sub protia pãrintelui  Protopop
Ioan Bârgãoanu. Muzica militarã a
Flotilei aeriene Bacãu a asigurat
atmosfera de sãrbãtoare ce o impune

fanfara. Au fost depuse coroane de flori
în memoria eroilor Batalionului de
Vânãtori de Munte care, în Primul Rãzboi
Mondial, sub comanda maiorului Virgil

Bãdulescu, ºi-au demonstrat vitejia ºi
spiritul de sacrificiu la Târgu Ocna,
Cireºoaia, Coºna, Vrânceanu ºi Oituz.

Dupã încheierea ceremoniei
militar-religioase din piaþeta primãriei,
reprezentanþii armatei, cei ai
administraþiei publice locale ºi ai altor
instituþii ºi asociaþii de tradiþii militare au
mers la Cimitirul-osuar de la Poieni,
unde a fost þinutã o slujbã de
comemorare a eroilor oficiatã de preoþii
Andrei Turcu, Silviu Andrei Neicu ºi
preotul militar Ioan Cucu al Batalionului
ºi s-au depus coroane de flori, iar la
fiecare mormânt, pe cruce, a fost
aprinsã o candelã. A urmat deplasarea
delegaþiei pe Cireºoaia, unde, în semn
de respect pentru eroii cãzuþi la datorie
pe acele locuri, au fost depuse coroane
de flori la Monumentul închinat
Vânãtorilor de Munte din faþa Schitului
„Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare“.
Pãrintele Panþîru Claudiu a întâmpinat
oaspeþii care au fost invitaþi la un moment
de închinare ºi la un fragment de istorie
în lãcaºul de cult, acea frumoasã
construcþie din lemn.

Mulþumim tuturor celor implicaþi în
organizare, a celor prezenþi: funcþionarii
publici, preacucernicii pãrinþi,
reprezentanþii poliþiei ºi jandarmeriei,
personalul Centrului Cultural „Ion
Talianu“, muzeul ºi biblioteca, Muzica
militarã aparþinând garnizoanei Bacãu,
cetãþenilor oraºului nostru, precum ºi
profesorilor ºi directorilor unitãþilor de
învãþãmânt ce au însoþit elevii la o lecþie
de istorie ºi patriotism local, conducerii ºi
elevilor ªcolii Naþionale de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare, locuitorilor ºi

turiºtilor prezenþi la eveniment. Costurile
manifestãrii au fost susþinute din bugetul
propriu al primãriei, prin aprobarea de
cãtre Consiliul Local.

 Ziua Naþionalã a României, 1
Decembrie, a fost sãrbãtoritã, în acest
an, în incinta Bisericii monument istoric
„Sf. Nicolae“ în cimitirul cãreia  îºi duc
somnul de veci eroii cãzuþi pe aceste
locuri în Primul Rãzboi Mondial! Este
ziua în care istoria neamului românesc
îmbracã veºmântul sãrbãtorii ºi al
aprecierii celor care au luptat pentru
identitatea noastrã naþionalã, ziua în
care trebuie sã ne gândim cu respect
la trecut ºi sã privim cu încredere spre
viitor. La manifestãrile din acest an,
au participat domnul Europarlamentar
Dragoº Benea, Domnul vicepre-
ºedinte al Consiliului Judeþean Gelu
Panfil, consilierul judeþean Vasile
Isvoranul, consilieri locali, poliþia ºi
postul de jandarmi Tg. Ocna, elevi ºi
cadre didactice de la ºcolile din oraºul
Tg. Ocna, de la Scoala Naþionalã de
pregãtire a agenþilor de penitenciare,
domnul general Vasile Apostol,
precucernici preoþi, cetãþeni ºi turiºti.
A fost intonat Imnul de Stat interpretat
de cãtre solista de muzicã popularã
Gabriela Comãneci, dupã care Domnul
primar, Cristian Aurelian Ciubotaru, a
deschis manifestãrile cu un scurt
discurs. Preoþii ortodocºi, în frunte cu
pãrintele protopop Ioan Bârgãoanu, au
oficiat o slujbã de pomenire a eroilor
neamului românesc. A urmat apoi ºi
slujba preoþilor catolici. Despre
însemnãtatea zilei de 1 Decembrie a
prezentat date ºi informaþii istorice cu
mult patos ºi dãruire un elev, Cosmin
Blaga, dupã care lecþia de istorie a fost
continuatã cu priceperea-i cunoscutã
de Domnul general în rezervã, Vasile

Apostol. Doi elevi, Maria Ciobanu ºi
Florin Ciobanu, au fost cei care au
întreþinut artistic evenimentul,
recitând foarte frumos,
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fiecare, câte o poezie
patrioticã, iar Gabriela

Comãneci a interpretat cântecul
„Doamne, ocroteºte-i pe români“.
Pãrintele Silviu Neicu a rostit un
discurs în care a evocat faptele de
vitejie ale înaintaºilor care au pus mai
presus de viaþa lor apãrarea gliei
strãmoºeºti. Au fost apoi depuse

coroane de flori de cãtre oficialitãþile
prezente la monumentul din cimitirul
Bisericii „Sf. Nicolae“, iar pe crucile
celor 70 de morminte ale  eroilor care
sunt înmormantaþi în acest cimitir au
fost aprinse candele. Manifestarea s-a
încheiat cu interpretarea cântecului

patriotic „Treceþi, batalioane române,
Carpaþii“ de cãtre Anda Scutelnicu,
moderatoarea evenimentului,  ºi
Gabriela Comãneci. A fost o lecþie de
istorie ai cãrei protagoniºti au fost
copiii, semn cã viitorul naþiunii noastre
este pe mâini bune!

Ultima lunã a fiecãrui an este o lunã
încãrcatã de momente frumoase, de
aceea, edilii oraºului au pregãtit urbea
noastrã de sãrbãtoare. S-a dat startul
sãrbãtorilor pe 8 decembrie când a fost

aprins iluminatul festiv, cu
mii de beculeþe ºi ghir-
lande. În aceeaºi zi, s-a
deschis, în Piaþeta Regina
Maria, „Târgul de Crã-
ciun“, unde îºi expun
produsele antreprenorii
locali ºi de unde cei
interesaþi se pot aprovi-
ziona cu cele necesare
petrecerilor de sfârºit de
an. Pe scena amenajatã
în piaþetã, au avut loc spectacole de
muzicã popularã ºi uºoarã, au fost
prezentate datini ºi obiceiuri populare, s-a
dansat ºi s-au interpretat colinde
strãmoºeºti. Pe scenã au urcat rând pe
rând, Carmen Rãdulescu, Viorela Filip,
Vasi Cãrãbuþ, Iustin Gondoº, Robert-
George, Alina Ghibilic, Violeta Popa,
Jasmine ºi Rãzvan Socaci, Mihai Bãlan,
Maria Boloca, Alexandra
Elena Gorun, ansamblul
artistic „Moineºteanca”,
ansamblul artistic „Datini
Trotuºene”, din Comuna
Dofteana, taraful „Trandafir
moldovenesc”, de la  Centrul
Cultural „Ion Talianu”. Au fost
prezente talentele locale, copii
ºi tineri din oraº care au întreþinut în mod
plãcut atmosfera din piaþetã: Sabina Toth,

Gabriela Bran, Anelisse
Ioana Ruºinoiu, Ana Maria
Ilie, Adina Bandia, Antonia
Ilie, Evelina Tudoreanu,
Maria Alessia Apostu,
Lavinia Tudoreanu, Maria
ºi Florin Ciobanu, copiii de
la Clubul Elevilor instruiþi de
prof. Mihai Teleagã, Luca
Jan Stoean – de 5 ani,  cel
mai tânãr colindãtor, elevi

de la ºcolile din oraºul nostru etc. Ne-a
delectat, de asemenea, cu frumosu-i
repertoriu, Anda Scutelnicu, interpreta de
muzicã popularã, prezentatoare ºi
moderatoare a spectacolelor. Lo-
cuitorii ºi turiºtii prezenþi în numãr
mare în fiecare zi în piaþetã s-au
bucurat ºi au simþit magia sãrbãtorilor,
dupã o perioadã în care restricþiile ne-
au þinut departe de tradiþii. Apreciere
ºi mulþumiri cadrelor didactice ºi
tuturor celor care s-au ocupat de

pregãtirea elevilor ºi tinerilor prezenþi pe
scenã!

 Edilii oraºului au pregãtit pentru cei
mici peste 1600 de pachete cu dulciuri,
moºul fiind cel care le-a împãrþit fiecãruia,
fãrã a þine seama cã unii au fost cuminþi,
iar alþii mai neastâmpãraþi! Copiilor, moºul
le-a urat de bine, sãnãtate ºi succes la
ºcoalã!

 Momentele de bucurie pe care le-au
pregãtit Domnul primar Cristian Aurelian
Ciubotaru ºi aparatul de specialitate,
susþinuþi de consilierii locali, vor continua
în ziua de 31 decembrie când va avea
loc „Festivalul de datini ºi tradiþii”, ediþia
a XV-a, precum ºi la cumpãna dintre ani,
cu o surprizã!

Realizãrile despre care am vorbit
sunt darul nostru de sãrbãtori pentru cei
care ne-au fost alãturi, au crezut în
proiectele noastre ºi pe care nu-i vom
dezamãgi nici în anii viitori! Aºa
înþelegem sã preþuim încrederea ºi
sprijinul pe care le-am primit de la
Dumneavoastrã! Toate aceste realizãri
nu erau posibile fãrã votul favorabil al
consilierilor locali care au aprobat
proiectele noastre ºi cãrora, acum, în
prag de an nou, le mulþumim.

Fie ca în anul ce vine, dorinþele sã
vã fie împlinite, sã vã bucuraþi de pace,
sãnãtate ºi liniºte sufleteascã, de un trai
mai bun ºi mai frumos!

„La mulþi ani!”

Luca Jan
Stoean –
 5 ani

Luca Jan Stoean
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Într-un orãºel de
munte trãia o femeie
vãduvã cu mulþi copii. Pe
neaºteptate a venit o
boalã peste ea. Doctorul
la care a fost dusã s-o
vadã a sfãtuit-o sã stea în
pat ºi sã foloseascã
medicamentele prescrise
ºi apoi sã vinã iarãºi la el.
Când a venit la control,
doctorul i-a recomandat
un alt medicament, dupã
folosirea cãruia se va
însãnãtoºi, spunându-i:

– Acesta este un medicament
foarte bun, dar se gãseºte cam rar. De
aceea sã meargã cineva, îndatã, dupã
el; cãci multã lume îl cautã.

Ea a trimis pe bãiatul mijlociu ca
sã-l cumpere. Dupã plecarea bãiatului
la farmacie, ea s-a rugat cu multã
credinþã:

– Doamne Iisuse Hristoase,
ajutã-mã. Am dat cei din urmã bani,
ajutã sã gãseascã bãiatul  meu
doctoria vindecãtoare. Fã aceasta,
Doamne, ca sã nu rãmânã copilaºii
mei fãrã mamã.

Farmacistul era cam obosit când
a sosit bãiatul. Din nebãgare de
seamã i-a pus într-o sticluþã un alt
medicament. Dacã-l folosea bolnava,
în câteva ceasuri era moartã. Dupã
plecarea bãiatului, punând în rânduialã
medicamentele din rafturi, a observat
greºeala. S-a spãimântat de cele ce
fãcuse ºi de cele ce urmau din
greºeala lui. Era un om credincios ºi
cu dragoste de Dumnezeu. Pe

peretele dinspre rãsãrit a farmaciei
atârna o icoanã mare a Domnului Iisus
Hristos. N-a mai zãbovit nici o clipã.
S-a aruncat în genunchi în faþa icoanei
ºi s-a rugat cu credinþã:

– Doamne Iisuse, fie-Þi milã de
mine. Doamne Dumnezeule, fã ce ºtii
Tu sã nu ajungã medicamentul la
bolnavã. Scapã bolnava de la moartea
care-i vine sigur dacã foloseºte acest
medicament. Doamne, scapã-mã ºi pe
mine de pedeapsã ºi închisoare.

Bãiatul, dupã primirea doctoriei, a
ieºit repede din farmacie ºi a luat-o la
fugã sã ajungã mai repede acasã ºi sã-i
dea mamei sale doctoria. Peste puþin
timp s-a împiedicat, a cãzut ºi sticluþa
cu doctoria s-a spart. Adânc mâhnit în
inima lui a început sã plângã. Dar,
îndatã, ºi-a dat seama cã nu-i vreme de
pierdut. Tot în fugã s-a întors la farmacie,
rugându-se:

– Doamne, ajutã-mã. Doamne,
dã sã-l mai gãsesc pe domnul farmacist,
cãci este aproape ora de închidere.

Doamne, fie-þi milã,
ajutã-mã sã-i duc mamei
doctoria vindecãtoare.

Farmacistul era în
rugãciune când s-a
deschis uºa ºi a intrat
bãiatul plângând ºi
strigând:

– Domnule far-
macist, domnule far-
macist, vã rog sã nu mã
lãsaþi, iatã ce-am pãþit.

ªi a povestit cele
întâmplate pe cale ºi
cum s-a rugat Domnului

Iisus ca sã mai gãseascã farmacia
deschisã. S-a bucurat farmacistul ºi a
mulþumit Domnului Iisus, Care i-a
ascultat rugãciunea, recunoscând în
acea cãdere a bãiatului ajutorul
binevoitor ºi la timp al Mântuitorului
Hristos. I-a dat bãiatului doctoria
adevãratã ºi a pus într-un plic mai mulþi
bani sã fie de ajutor bolnavei ºi casei
sale.

Multe ºi felurite sunt întâmplãrile
rele ºi necazurile ce pot veni peste
fiecare dintre noi, în aceastã viaþã. Sã
nu uitãm cã este cineva care le vede
ºi ne poate scãpa de ele; este Domnul
Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Aºa
cum n-a trecut cu vederea rugãciunile
acestor trei inimi, tot aºa va trimite ºi
peste noi mila Sa, dacã ne vom ruga
cu credinþã ºi iubire.

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

Colecþia Teologicã „Cuvântul
Vieþii”, 1985, Detroit, Michigan.


