
Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,

Hristos a înviat!
1. Din moarte la via]\ [i 

de pe  p\mânt la cer…
În aceast\ sfânt\ noapte,

plin\ de lumina ce izvor\[-
te din mormântul lui Hris-
tos-înviat, ne-am adunat cu
to]ii, plini de credin]\ [i de
dragoste, în sfintele lui
Dumnezeu biserici pentru
a fi p\rta[i minunii celei
mai mari din istoria omeni-
rii: Învierea lui Hristos.

Istoria Vechiului Testa-
ment ne înf\]i[eaz\ c\de-
rea primilor oameni din
starea de fericire paradisi-
ac\ [i din calea spre sfin]e-
nie. Adam a c\utat, la sfa-
tul [arpelui-satan, s\ devi-
n\ dumnezeu f\r\ Dumne-
zeu. El a dorit ca s\ devin\
asemenea lui Dumnezeu,
îns\ nu prin eforturi proprii

[i prin conlucrarea cu
Dumnezeu - Creatorul.
Ideea insuflat\ lui Adam [i
Evei de c\tre satana a fost
aceea de a-L ocoli pe Dum-
nezeu în încercarea de cu-
noa[tere a binelui [i r\ului,
îns\, e[ecul lui Adam atra-
ge dup\ sine c\derea între-
gului neam omenesc în lu-
mea p\catului [i a mor]ii, a
întunericului [i a distru-
gerii spirituale.

Mântuito-
rul Iisus
Hristos ne
înva]\ limpede c\ f\r\ El
nu putem face nimic. Cu
alte cuvinte, în]elegem c\
f\r\ El omul este sortit
distrugerii, p\[ind pe calea
ce-l îndep\rteaz\ total de
Dumnezeu. Hristos ne ara-
t\ c\ numai El este u[a prin
care se intr\ la Tat\l, pe ca-
lea smereniei [i a jertfei, a
credin]ei [i iubirii. În Sfân-
ta [i Marea zi a Joii Sfinte-
lor Sale P\timiri, la finalul
Sfintei Liturghii a Sfântu-
lui Vasile cel Mare, Sfânta

Biseric\ se roag\ astfel:
„Cel ce din nem\surata
Lui bun\tate, calea cea
mai bun\, smerenia, ne-a
ar\tat nou\, de când a
sp\lat picioarele ucenici-
lor [i pân\ la Cruce [i la
îngropare, smerindu-Se
pentru noi, Hristos, Ade-
v\ratul nostru Dumne-
zeu...". Tot în aceste sfinte
zile ale S\pt\mânii Mari
am con[tientizat Marea Sa

Jertf\ [i sme-
renie: „Cel ce
scuip\ri [i

b\t\i [i loviri [i Cruce a
r\bdat pentru mântuirea
lumii..."; „Cel ce pentru
noi oamenii [i pentru a
noastr\ mântuire, patimile
cele înfrico[\toare [i Crucea
cea de via]\ f\c\toare [i în-
groparea cea de voie cu trupul
a primit, Hristos, Adev\ratul
nostru Dumnezeu...".

Deci, nimeni nu poate
„for]a" intrarea în împ\r\-
]ia ve[nic\ a lui Dumnezeu
decât prin rânduielile a[e-
zate de El. Or, Iisus Hristos

Se întrupeaz\ pentru a Se
aduce jertf\ curat\ [i bine-
pl\cut\ lui Dumnezeu, în
locul oamenilor, pentru a
lua asupr\-[i toate p\catele
omenirii din toate locurile
[i timpurile. Iisus Hristos,
Dumnezeu adev\rat din
Dumnezeu adev\rat, dar [i
Om în acela[i timp, vine în
istorie pentru a ne ar\ta ca-
lea pierdut\ de Adam [i de
a ne reintegra adev\ratului
sens al existen]ei. Calea pe
care El ne-o arat\ este ca-
lea smereniei [i a recunoa[-
terii p\catelor noastre. [i,
pentru c\ noi nu mai [tiam
s\ facem diferen]a dintre
bine, r\u, dintre p\cat [i
virtute, dintre lumin\ [i în-
tuneric, socotindu-le pe ce-
le rele ca fiind bune, Hris-
tos Se pune de bun\ voie în
locul nostru. Vedem prin
aceasta biruirea în[el\toriei
dintru început a diavolului
care a promis oamenilor c\
vor cunoa[te binele [i r\ul
[i vor deveni ca Dumnezeu. 

(Continuare `n pag. 7)
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Ioan Iftimie - Buhoci

La spovedanie

La por]ile st\p=nului iubirii
Vin ast\zi Preacucernice p\rinte
Purt=nd `n ochi speran]a m=ntuirii
{i-n suflet rug\ciunea mea fierbinte.

Prin post ca pe o scar\ de-n\l]are
A[ vrea s\ urc acum neprih\nit
Deci rogu-Te a-mi mijloci iertare
La tronul celui pentru noi jertfit.

Dezleag\-m\ [i bine cuvinteaz\
Dorin]a mea smerit\ de sfin]ire
Iar domnul Sf=nt ce peste noi 

vegheaz\
Va-nobila cu har a ta slujire.

Cu trupul S\u apoi m\-mp\rt\[e[te
{i-ntru-nviere f\-m\ luminat
C\ci e supremul dar ce [i-l dore[te 
Tot fiul r\t\cit [i-nstr\inat.

Director: Victor MunteanuVictor Munteanu
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La ceasul cel mare de
biruin]\ asupra mor]ii,

doresc constructorilor de
hidrocentrale [i tuturor

b\c\uanilor lumin\ sf=nt\ `n
suflet [i `n case, s\n\tate, feri-

cire [i izb=nd\ `n
via]\!

Hristos a ~nviat!Hristos a ~nviat!

Mihai Deju
Director S.C. COMAT S.A. Bac\u

Fie ca S\rb\torile Sfintelor
Pa[ti s\ v\ g\seasc\ pe to]i b\c\uanii 

s\n\to[i `n mijlocul familiei [i al celor
dragi, `n pace, prosperitate 

[i lini[te sufleteasc\.
S\ v\ dea Dumnezeu drumul cel bun `n

via]\ [i o cruce c=t mai
u[oar\ de dus!

S\rb\tori Fericite!S\rb\tori Fericite!

Petru Pl\cint\
Pre[edinte 
S.C. CYBERNET AUTOCENTER
S.R.L. Bac\u

periodic jude]ean de atitudine, cultur\ [i informa]ie

Hristos a ~nviat!Hristos a ~nviat! S\rb\tori Fericite!S\rb\tori Fericite!

Pastorala de Pa[ti

Iubitului nostru cler, cinului monahal [i tuturor dreptm\ritorilor cre[tini din
aceast\ de Dumnezeu p\zit\ [i binecuv=ntat\ eparhie, har, nem\rginit\ mil\ [i
pace de la ~nduratul Dumnezeu, iar de la noi, arhiereasc\ binecuv=ntare!

†Eftimie,Eftimie, din mila Lui Dumnezeu, Episcop al Romanului

Cu prilejul celei mai mari S\rb\tori a Cre[tin\t\]ii, redac]ia
Vie]ii b\c\uane ureaz\ „portretelor `n c\rbune aprins”, scriitorilor,
arti[tilor [i intelectualilor - membri ai Avangardei XXII -, precum

[i colaboratorilor, personalit\]ilor [i oamenilor de suflet care au
contribuit la apari]ia ei mult\ s\n\tate, fericire [i izb=nd\ `n via]\!

Cu prilejul celei mai mari S\rb\tori a Cre[tin\t\]ii, redac]ia
Vie]ii b\c\uane ureaz\ „portretelor `n c\rbune aprins”, scriitorilor,
arti[tilor [i intelectualilor - membri ai Avangardei XXII -, precum

[i colaboratorilor, personalit\]ilor [i oamenilor de suflet care au
contribuit la apari]ia ei mult\ s\n\tate, fericire [i izb=nd\ `n via]\!

HRISTOS A ~NVIAT!HRISTOS A ~NVIAT!

In memoriam
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Prin suferin]a [i moartea
Domnului ne bucur\m de

~nviere; prin suferin]a [i 
nevoin]ele noastre, urc\m

treptele m=ntuirii. Fie ca to]i s\ c=[tig\m 
bucuria Luminii!

Hristos a ~nviat!
Ana Cazacu
Pre[edinte S.C. WOOLTOP S.R.L. Bac\u

Pentru to]i b\c\uanii:
S\rb\tori fericite al\turi de cei dragi, 

s\ ave]i parte de mult\ c\ldur\ `n suflet [i `n
cas\, mult\ s\n\tate  [i putere de munc\!

Pa[ti fericit!
Carlleta Irimia, 
Director executiv S.C. TISECO S.R.L. Bac\u

Prim\vara ~nvierii s\ v\ lumineze destinul,
iar Cuv=ntul din Noaptea Sf=nt\ a Pa[tilor

s\ v\ c\l\uzeasc\ pa[ii `n via]\! 

S\rb\tori Fericite!

Costic\ Panaite
Director general S.C. ROMCONSTRUCTS.C. ROMCONSTRUCTOR S.AOR S.A. Bac\u

Iube[te, iart\ cum EL te-a `nv\]at,
Crede [i uit\ tot ce-ai `ndurat!
EL ]i-e lumina, c\ci EL te-a creat!
S\ nu ui]i c\ El ne-a salvat!

Hristos a ~nviat! 
Eugen Bogdan
Pre[edinte S.C. TREND S.R.L. Bac\u

S\rb\tori fericite tuturor b\c\uanilor,
s\n\tate, bucurie

[i pace `n mijlocul familiei!

Un Pa[ti Fericit!

Mihai Suditu
Pre[edinte Cooperativa „MUNC| [i ART|” Bac\u

Sfintele S\rbatori de Pa[ti s\ v\ aduc\
numai g=nduri senine, lumin\ `n suflet [i
multe bucurii al\turi de cei dragi!

Hristos a ~nviat!

Mircea Muntean
Director Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Bac\u

Fie ca Lumina Sf=nt\ a acestei mari
S\rb\tori s\ v\ c\l\uzeasc\ pa[ii, s\ v\
aduc\ s\n\tate [i fericire, care s\ v\ fie
ve[nic `n preajm\! Un Pa[ti fericit al\turi
de cei dragi!

Hristos a ~nviat!
Valentin M\dan
Director TELECONSTRUC}IA S.A. Bac\u

Pentru to]i b\c\uanii:
un z=mbet cald [i o floare luminat\ de

prim\vara ~nvierii! 

Hristos a ~nviat!
Dr. Maria Virginia Tioc
Pre[edinte [i director general al Casei Asigur\rilor de S\n\tate Bac\u

La data de
23 aprilie, în
calendarul or-
todox, este tre-
cut\ s\rb\toa-
rea Sfântului
Mare Muce-
nic Gheor-

ghe, purt\torul de biruin]\. Muceni-
cii sau martirii sunt ,,eroii suferin]ei
cre[tine"; ei au c\zut victime perse-
cu]iilor declan[ate împotriva înv\-
]\turii Mântuitorului Iisus Hristos [i
a Bisericii Sale. De la împ\ratul ro-
man Nero (54-68) [i pân\ la împ\ra-
tul Diocle]ian († 305) s-a desf\[urat
cea mai crunt\ persecu]ie împotriva
cre[tinilor. În aceast\ perioad\ de
persecu]ie a lui Diocle]ian a tr\it [i a
p\timit moarte martiric\ Sf=ntul
Gheorghe, purt\torul de biruin]\.

,,Vie]ile Sfin]ilor" pe luna aprilie,
istorisesc c\ Sf. Gheorghe s-a n\scut
în a doua jum\tate a sec. al III-lea, în
ora[ul Capadocia din Asia Mic\. P\-
rin]ii s\i erau demnitari imperiali [i
au dat o educa]ie aleas\ fiului lor
Gheorghe, ,,Gheorghikos", în limba
greac\, înseamn\: lucr\tor al p\mân-
tului, agricultor, legat de glie, ]\ran.
Tot p\rin]ii l-au determinat pe fiul
lor s\ urmeze cariera militar\ [i, da-
torit\ calit\]ilor sale, Gheorghe ajun-
ge general în armata roman\ [i om
de încredere al familiei imperiale.
C\p\tase o cultur\ vast\, cunoscând
curentele filozofice ale epocii. De a-
semenea, era la curent cu probleme-
le Imperiului Roman. Ajuns la vârs-
ta de 30 de ani, era considerat unul
din cei mai mari generali ai armatei
romane, bucurându-se de toate ono-
rurile militare. În acela[i timp, era o
persoan\ moral\ deosebit\, atras de
credin]a cre[tin\. Se spune c\ Gheor-
ghe sim]ea o emo]ie sfânt\ atunci
când ajungea la Ierusalim, acolo

unde se jertfise [i înviase Mântuito-
rul Lumii. Nu îl mai mul]umea reli-
gia p\gân\ cu o mul]ime de oracole
[i de ,,credin]e misterioase".

În aceste împrejur\ri, împ\ratul
Diocle]ian, nemul]umit c\ Biserica
lui Hristos se consolida, a dat trei
edicte împotriva cre[tinilor. Primul
edict a fost dat la 25 feb. 303, în ur-
ma c\reia a suferit mult biserica din
Nicomidia. Cre[tinii erau obliga]i s\
apostazieze adic\ s\ renun]e la cre-
din]a în Hristos. Al doilea edict avea
ca obiectiv prinderea slujitorilor lui
Hristos [i torturarea lor. Împ\ratul
trebuia s\ fie recunoscut drept zeu
,,sol invictus" (soarele invincibil).
Al treilea ordin cerea uciderea celor
ce nu aduceau jertfe idolilor [i zeilor,
recunoscu]i de Diocle]ian.

În prim\vara anului 304, în luna
martie, Diocle]ian [i-a aniversat 20
de ani de conducere a Imperiului. În
toiul s\rb\torilor p\gâne[ti, împ\ra-
tul a ordonat s\ fie adus un grup de
cre[tini [i s\ fie uci[i în fa]a lui, dac\
nu vor aduce jertf\ pentru el, ca zeu.
Desigur, cre[tinii au refuzat, iar în
ap\rarea lor a intervenit Gheorghe
care a m\rturisit: ,,[i eu sunt cre[tin,
pe tine te respect împ\rate, dar su-
fletul meu este al Aceluia care este
Calea, Adev\rul [i Via]a" (Ioan 14,
6) adic\ Hristos, Împ\ratul cerului [i
al p\mântului.

Dup\ ce a fost supus la nenum\ra-
te torturi, Sfântului Gheorghe i s-a
t\iat capul în ziua de 23 aprilie 304,
la Roma. Impresionat\ de chinurile
[i suferin]a sfântului, împ\r\teasa
Priscila s-a botezat primind numele
de Alexandra. Trupul Sfântului a

fost aruncat în groapa comun\ a
sclavilor dar cre[tinii l-au ridicat de
acolo [i l-au dus în Capadocia. Sfin-
tele sale moa[te s-au dovedit vinde-
c\toare, f\c\toare de minuni.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
simbol al curajului [i cutezan]ei
cre[tine, este serbat în toat\ lumea
cre[tin\. }\ri precum Anglia [i Geor-
gia, îl cinstesc ca simboluri na]iona-
le. La fel, în ]ara noastr\, Sf.
Gheorghe se bucur\ de o pre]uire de-
osebit\. Moa[te din trupul s\u au
fost aduse la M\n\stirea Ciolanu
(Buz\u). Binecredinciosul Voievod
{tefan cel Mare, canonizat Sfânt, a
avut o afec]iune deosebit\ pentru Sf.
Gheorghe. Îi purta icoana pe plato[\,
i-a zidit biserici. Astfel, mai mult de
jum\tate din cele 47 de biserici zidi-
te de {tefan, Domnul Moldovei, au
hramul Sfântul [i Marele Mucenic
Gheorghe, purt\torul de biruin]\.
Icoana Sfântului Gheorghe era ata-
[at\ pe steagurile armatei [tefaniene.
Dou\ din asemenea steaguri s-au g\-
sit la Sfântul Munte Athos (Zogra-
fu), dintre care, unul se afl\ la muze-
ul Sf. M\n\stiri Putna.

Sfântul Mare Mucenic Gheo-
rghe se bucur\ de o mare venerare
în întreaga lume cre[tin\. Ora[e, lo-
calit\]i din România, îl au ocrotitor,
[i mul]i cre[tini îi poart\ numele.
A[adar, s\-l rug\m pe m\rturisitorul
lui Hristos s\ ne înt\reasc\ în cre-
din]\ [i în împlinirea sfintelor Înv\-
]\turi ale Domnului nostru Iisus
Hristos.

Pr. prof. dr. Constantin LEONTE

Sf=ntul Mare Mucenic Gheorghe, purt\torul de biruin]\

,,Des\vâr[it fiind de la Dumnezeu, te-ai ar\tat lucr\tor preacinstit
adev\ratei credin]e, spicele faptelor bune adunându-]i ai sem\nat cu
lacrimi [i acum cu veselie seceri, chinuit fiind ai ajuns fericit în Hris-
tos, [i aju]i pe to]i cei ce te roag\ s\-[i isp\[easc\ gre[elile… Sfinte
Mare Mucenic Gheorghe, Purt\torule de biruin]\".
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Bucuria pascal\ s\ v\
`nso]easc\ pa[ii `n via]\
[i rodul faptelor bune
s\ v\ lumineze destinul!

S\rb\tori Fericite!
Vasile Ailinc\i - Primar Moine[ti

Cu ocazia Sfintelor S\rb\tori de Pa[ti,
urez b\c\uanilor s\n\tate, `mpliniri,

bucurie [i pace `n mijlocul 
familiei!

Hristos a ~nviat!

Daniela Burlacu
Director BANCA ROM+N| DE DEZVOLTARE - Sucursala Bac\u

Lacrimile lum=n\rilor ce vegheaz\ la
purificarea sufletelor s\ se transforme `n

felinare eterne menite s\ v\ c\l\uzeasc\ pe
drumul cel bun!

Un Pa[te Fericit!

Mihai Banu
Director executiv, D.A.D.R. Bac\u

SS\rb\toarea ~nvierii Domnului s\ v\ dea
s\n\tate, bel[ug [i bucurii, iar Lumina din
Noaptea Sf=nt\ a ~nvierii s\ v\ ridice
sufletele spre noi trepte spirituale [i s\ v\
`nso]easc\ pa[ii pe drumul vie]ii!

S\rb\tori Fericite!

Gheorghe Milea
Director S.C. Milea S.R.L. D\rm\ne[ti

HRISTOS A ~NVIAHRISTOS A ~NVIAT!T!
[i 

S|RB|TORIS|RB|TORI
FERICITEFERICITE
`n casele

tuturor b\c\uanilor!
VVasile {oimanasile {oiman

{eful Biroului Vamal Bac\u

Semnifica]ia Deniilor din S\pt\m=na Mare

Dumul Patimilor începe cu In-
trarea Domnului în Ierusalim. Prima
denie pascal\ se ]ine chiar în seara
zilei de Duminic\, de Florii, c=nd po-
porul, care peste c\teva zile Îi va cere
moartea, Îl va întâmpina pe Iisus cu
ramuri de finic [i cu osanale.

În Sf=nta [i Marea Luni, la denie
este pomenit Iosif cel preafrumos, pa-
triarhul din Vechiul Testament, în care
Biserica vede o preînchipuire a lui
Hristos. Acesta fusese vândut de fra]ii
s\i pe 30 de argin]i. Iosif ie[ise viu din
groapa unde îl azvârliser\ fra]ii lui,
ajunsese st\pânul Egiptului [i salvase
poporul de foamete, sfâr[ind prin a-i
ierta pe to]i pentru r\ul pe care i-l f\-
cuser\. Tot în timpul deniei de luni se
face pomenirea smochinului nerodi-
tor, care s-a uscat, blestemat fiind de
Domnul. Smochinul închipuie pomul
p\catului [i sec\tuirea Legii celei
vechi. Dumnezeu cere, de aici înainte,
roada Legii celei noi, a harului venit
prin Iisus Hristos.

În Sfânta [i Marea Mar]i, denia a-
minte[te de [irul predicilor în care
Hristos a prevestit distrugerea templu-
lui din Ierusalim, moartea [i învierea
Sa, dar [i semnele vremurilor de pe ur-
m\. Un accent deosebit se pune pe pa-
rabola celor 10 fecioare care z\bovesc
la u[a c\m\rii Mirelui: 5 în]elepte, care
a[teapt\ cu candelele pline, [i 5 neîn-
]elepte, care a[teapt\ cu candelele r\-
mase f\r\ ulei. Refrenul acestor zile
este îndemnul la priveghere.

În Sfânta [i Marea Miercuri, denia
aduce în prim-plan pe Iuda, apostolul
vânz\tor, în mintea c\ruia se coace
gândul tr\d\rii, [i desfr=nata, femeia
devenit\ m\rturisitoare, care spal\
picioarele lui Iisus cu lacrimi pline de

c\in]\ [i Îl unge cu mir spre ve[nica ei
mântuire. Conform Evanghelistului
Ioan, nu ar fi vorba despre o desfr=-
nat\, ci de Maria, sora Martei, pe care
Iuda o acuza de risipirea mirului.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur zice c\ e
vorba despre dou\ femei care au f\cut
acela[i gest. În aceast\ zi, cre[tinii
obi[nuiesc s\ ]in\ post negru.

În Sfânta [i Marea Joi este rânduit\
denia celor 12 Evanghelii. În aceast\
zi, Iisus a sp\lat, în semn de mare sme-
renie slujitoare, picioarele ucenicilor
S\i. În aceea[i zi, la Cina cea de Tain\,
când {i-a adunat ucenicii pentru a cel-
ebra Pa[tile evreiesc, Iisus instituie
Sfânta Tain\ a Euharistiei: „Lua]i,
mânca]i, acesta este Trupul Meu, ca-
re se frânge pentru voi. Be]i dintru
aceasta to]i, acesta este Sângele Meu,
al Legii celei noi, care pentru mul]i se
vars\, spre iertarea p\catelor". Apoi,
Iisus Se roag\, cu sudori de sânge, Ta-
t\lui ceresc în gr\dina Ghetsimani [i
prime[te în toiul nop]ii s\rutul lui Iuda,
vânz\torul. În aceast\ zi, cei mai mul]i
dintre cei care s-au spovedit - dac\ au
primit dezlegare - se vor împ\rt\[i. În-
cepând cu aceast\ zi, pân\ la Înviere,
în biserici nu se mai trag clopotele, ci
se bate numai toaca.

Sfânta [i Marea Vineri (Vinerea
neagr\) este ziua când a fost adus la
judecat\, batjocorit, schingiuit, r\stig-
nit, mort [i îngropat Iisus.

Guvernatorul roman Pilat a încercat
s\-L scape pe Iisus de la moarte, din
pricina neîn]elegerilor cu evreii [i a
unui vis al so]iei sale. Dup\ cum era
obiceiul, de Pa[ti, era eliberat un înte-
mni]at. Pus\ s\ aleag\ între Hristos [i
Baraba, mul]imea cere eliberarea t=l-
harului [i r\stignirea lui Iisus, stri-

gând: „Sângele Lui asupra noastr\ [i
asupra copiilor no[tri!". Iisus ~[i poar-
t\ crucea spre Golgota, unde este r\s-
tignit între doi t=lhari, dintre care unul,
recunoscându-I nevinov\]ia [i dum-
nezeirea, se învrednice[te de mântuire.

La ceasul al noulea, Iisus ~[i d\
duhul, iar trupul Lui este luat de Iosif
[i Nicodim [i îngropat, dup\ rânduial\,
într-un mormânt nou, pecetluit [i pus
sub paz\, „ca nu cumva ucenicii Lui
s\ vin\ [i s\-L fure, spunând poporu-
lui c\ S-a sculat din mor]i."

În seara de vineri se cânt\ în biserici
Denia Prohodului, adic\ slujba în-
mormânt\rii Domnului. Alaiul îndure-
rat al credincio[ilor trece pe sub Sfân-
ta Mas\, ca [i când ar trece prin mor-
mântul lui Iisus, dup\ care, în frunte
cu preo]ii, d\ ocol bisericii de trei ori,
adic\ o dat\ pentru fiecare zi a [ederii în
mormânt.

Sfânta [i Marea Sâmb\t\ este zi de
reculegere. Aceasta închipuie odihna
în mormânt a trupului lui Hristos. Cre-
dincio[ii se preg\tesc pentru marea ve-
ghe de peste noapte, când în toate bis-
ericile, la miezul noptii, preo]ii vestesc
Învierea,  împart lumina [i ]in slujba
Sfintelor Pa[ti. Ei vor sfin]i pasca,
ou\le ro[ii [i celelalte bucate. Pâinea
stropit\ cu vin, numit\ „Sfinte Pa[ti",
[i împ\r]it\ credincio[ilor, se va mânca
diminea]a, pe inima goal\.

Tradi]ia mai spune c\, în timpul [e-
derii în mormânt, Iisus s-a pogorât la
Iad, de unde i-a scos pe Adam [i Eva,
precum [i pe drep]ii Vechiului Testa-
ment, ca arvun\ a învierii [i a mântuirii
tuturor drep]ilor, fapt adeseori înf\]i[at
în icoanele închinate pr\znuirii Sfinte-
lor Pa[ti. 

Pr. Constantin LEONTE

Ne apropiem cu pa[i repezi de ceea
ce lumea cre[tin\ nume[te „timpul
pascal". În aceast\ S\pt\mân\ Mare,
în biserici au loc slujbele numite Denii,
în care se face pomenire despre toate
prin câte a trecut Iisus, de la sosirea la

Ierusalim [i pân\ la moartea Sa pe
cruce. Cuvântul denie este de origine
slav\ [i înseamn\ „veghe" sau „prive-
ghere". Vom prezenta în continuare
semnifica]ia fiec\rei zile din S\pt\mâ-
na Mare sau S\pt\mâna Patimilor. 

(Urmare din pag. 7)

Oamenii au mâncat din pom, întunecându-[i calea spre în-
dumnezeire [i primind f\g\duin]ele de[arte ale am\gitorului,
c\lcând ascultarea [i iubirea lui Dumnezeu (Facerea 3,1-6).

De aceea, în acest an, la Eparhia Romanului se vor desf\-
[ura ample manifest\ri de cinstire a acestui eveniment bise-
ricesc. Pe lâng\ albumele [i c\r]ile tip\rite în anii anteriori,
la Centrul Eparhial se va derula un amplu program de tip\-
rire a noi albume, c\r]i [i cercet\ri istorice despre Episcopia
Romanului. De asemenea, se vor turna medalii [i plachete
etc., care vor sublinia acest moment istoric. În întreaga
Eparhie se vor organiza conferin]e, simpozioane, seminarii,
expozi]ii ce vor pune în valoare bogatul tezaur duhovnicesc
primit mo[tenire de la str\mo[ii no[tri. În acest sens, dorim
s\ mul]umim tuturor preo]ilor [i credincio[ilor, dar [i auto-
rit\]ilor, ce sprijin\ prin eforturi importante acest popas s\rb\-
toresc, care ne aduce aminte de înainta[ii no[tri [i de modul în
care ei au [tiut s\ apere [i s\ tr\iasc\ credin]a cre[tin-ortodox\
pe meleagurile Romanului [i Bac\ului. Dumnezeu s\ socoteas-
c\ în ceruri jertfa lor material\ [i duhovniceasc\.

Anul 2008 consemneaz\ [i alte evenimente locale, de in-
teres public [i bisericesc, cum ar fi 600 de ani de atestare
documentar\ a Municipiului Bac\u, dar [i 600 de ani
atestare documentar\ a Municipiului Ia[i.

Totodat\, la ini]iativa Prea Fericitului Patriarh Daniel al
Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a hot\rât ca anul
2008 s\ fie declarat „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi [i
al Sfintei Liturghii", având în vedere c\ se împlinesc 320
de ani de la editarea Bibliei de la Bucure[ti, a lui [erban
Cantacuzino, fiind prima edi]ie integral\ în limba român\ a
Bibliei. De asemenea, se împlinesc 500 de ani de la tip\rirea
Liturghierului lui Macarie. În acest sens, la Patriarhia Ro-
mân\, se va realiza un proiect editorial de anvergur\, intitu-
lat: „Istoria Teologiei ortodoxe din secolul al XX-lea",
care va eviden]ia contribu]ia Bisericii Ortodoxe Române la
o mai bun\ cunoa[tere a teologiei ortodoxe pe plan mondial.

În aceste clipe sfinte, pline de lumina lui Hristos care str\-
luce[te peste to]i credincio[ii, ne amintim cu mare dragoste
de Prea Sfin]itul Ioan Mih\l]an Episcopul, care a p\storit

vreme îndelungat\ Episcopia Oradei, întâi ca arhiereu-vi-
car, iar mai apoi ca Episcop-titular. Prea Sfin]ia Sa a slujit
Biserica lui Hristos trecând prin toate treptele slujirii preo-
]e[ti, întâi ca preot de mir, apoi, v\duv fiind, a fost uns pe
treapta arhieriei [i episcopatului de c\tre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române. În data de 17 martie, 2008, Prea
Sfin]ia Sa a trecut în l\ca[urile cere[ti, pentru a se odihni în
ve[nica lumin\ a învierii lui Hristos.

În final, mul]umim Bunului [i Marelui Arhiereu Iisus
Hristos, pentru c\ a inspirat Sfântul Sinod al Bisericii noas-
tre, prin Duhul S\u cel Sfânt, în alegerea noului Mitropolit
al Moldovei [i Bucovinei în persoana înalt Prea Sfin]iei sa-
le, I.P.S. Teofan Savu, fost Arhiepiscop al Craiovei [i Mi-
tropolit al Olteniei, c\ruia îi dorim îndelunga]i [i rodnici ani
de arhip\storire.

Iubi]i credincio[i [i credincioase,
S\ ne rug\m Bunului Dumnezeu, ca s\ ne p\zeasc\ cu lu-

mina Sfintei Sale învieri [i s\ ne aduc\ tuturor multe bucurii
duhovnice[ti, s\n\tate [i spor în s\vâr[irea binelui [i împli-
nirea dragostei cre[tine.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Pastorala de Pa[ti
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SOS: Patrimoniul cultural b\c\uan

Petru Cimpoe[u - direc-
tor al Direc]iei Jude]ene pentru
Cultur\, Culte [i Patrimoniu
Cultural Na]ional Bac\u:

Scopul acestei întâlniri este de a
transmite un mesaj cât mai clar
dumneavoastr\,  autorit\]ilor loca-
le, [i celor care r\s-
pund de starea de
conservare [i de pro-
tejare a monumen-
telor. Am început s\
ne adres\m oame-
nilor care lucreaz\ cu
viitorul. Inten]ia
noastr\ este de a
schimba câte ceva
din atitudinea tineri-
lor, în momentul de
fa]\, pentru c\ ei vor
deveni, peste 5, 10,
15 ani, conduc\tori
ai acestui jude] sau ai
acestei ]\ri [i,\ poate
c\, dac\ încerc\m de
acum - când sunt în-
c\ receptivi - s\ le
spunem câteva lu-
cruri, le vor ]ine min-
te. Formarea tinerei
genera]ii, a valorilor
morale, etice, esteti-
ce a cunoscut o peri-
oad\ de bulversare.
Calitatea înv\]\mân-
tului a sc\zut. For-
marea genera]iei de mâine este l\-
sat\, cel mai adesea, în seama tele-
vizorului, a internetului… Noi
vom încerca s\ v\ propunem un
model de abordare a problemelor
patrimoniului fa]\ de om. Socotim
c\ simpla declarare a acestor va-
lori nu este de ajuns. Valorile sunt,
în prim\ instan]\, reprezent\ri sim-
bolice, nu au o realitate obiectual\,
dar [i problema reprezent\rii este
foarte delicat\. Rela]ia unui tân\r
cu valorile de patrimoniu ar trebui
s\ plece de la nevoia lui de identi-
tate. Patrimoniu (din latin\) în-
seamn\ averea mo[tenit\ de la p\-
rin]i, dar nu orice fel de avere,
doar cea material\. Aceste valori

au fost mo[tenite de la o genera]ie
la alta. Problema cu identitatea
este foarte important\ atât pentru
individ, cât [i pentru comunitate,
deoarece pe ea se bazeaz\ legiti-
mitatea noastr\ ca indivizi, ca na-
]iune… Trebuie spus cu mult\
mâhnire c\ Bac\ul, din p\cate, a
fost victima unei campanii de de-
mol\ri în anii '70 - '80 [i, din acest
motiv, foarte pu]ine monumente
istorice au r\mas în picioare. Sunt,
de asemenea, mari probleme [i pe
Valea Trotu[ului (comparând-o,
ironic, cu Valea Loarei), pentru c\
sunt tot felul de castele, de la D\r-

m\ne[ti [i pân\ la Tg. Ocna [i
aproape toate sunt în stare de
degradare accentuat\. „Casa Ster-
ian”, fostul Notariat de stat, este
una din cele mai frumoase case.
Am încercat s\ sensibiliz\m auto-
rit\]ile locale, dar n-am reu[it, a[a
cum nu am reu[it nici cu „Casa
Alecsandri”. Ca maxim\ urgen]\,
noi ne-am gândit s\ determin\m
autorit\]ile locale s\ cumpere m\-
car o parte din aceste monumente.
Vom lansa un apel intelectualilor,
oamenilor de cultur\ din Bac\u s\
sprijine aceast\ ini]iativ\ [i s\ fac\
presiuni pe toate c\ile legale ce le
stau la îndemân\ asupra autorit\]i-
lor locale ca s\ g\seasc\ bani pen-

tru restaurare. Nimeni nu spune c\
mâine trebuie s\ fie gata. M\car s\
le scoatem din starea în care se
afl\, s\ nu mai plou\ în cl\diri, s\
nu mai cad\ tencuiala, ace[tia ar fi
primi pa[i. 

În jude]ul Bac\u exist\, la ora
actual\, 368 de monumente `mp\r-
]ite pe trei categorii: patrimoniul
imobil [i situri arheologice, pa-
trimoniu mobil - alc\tuit din
obiecte de art\ [i cu valoare isto-
ric\ [i patrimoniu imaterial, care
nu poate fi depus într-un muzeu,
dar care dispar (ex.: dansuri popu-
lare). În materie de monumente,

statistic, lucrurile
stau în felul urm\tor:
1 în stare foarte
bun\, 2 în stare
bun\, 25 în stare
mediocr\, 9 în stare
rea, 1 în stare foarte
rea, 3 au intrat deja
în stare de colaps. 

Biserici: 33 obiec-
tive au o stare medi-
ocr\, 12 stare rea, 1
foarte rea, 3 stare de
colaps [i doar 5 stare
foarte bun\. În ceea
ce prive[te conser-
varea monumentelor
de]inute de persoane
private, doar 2 au o
situa]ie foarte bun\,
7 în stare bun\, 7
mediocr\, 12 stare
rea, 2 foarte rea [i 2
stare de colaps. 

{coala din Sascut
st\ s\ cad\, iar pri-
marul i-a schimbat
acoperi[ul cu unul
din tabl\. {coala din

Faraoani a fost d\râmat\. Nimeni
nu are voie s\ fac\ o interven]ie
asupra unui monument istoric f\r\
avizul Ministerul Culturii. 

V\ spun toate acestea pentru ca
mesajul s\ ajung\, prin dumneav-
oastr\, la tinerii cu care lucra]i.
România, dac\ nu se duce în Euro-
pa cu o identitate foarte clar\ a val-
orilor ei culturale, se va dizolva în
Uniunea European\, vom disp\rea
prin implozie. Acesta este sensul
mesajului meu [i de aceea v-am in-
vitat la aceast\ `nt=lnire.

A consemnat,
Iuliana Jitaru

„Am `nceput s\ ne adres\m oamenilor care lucreaz\ cu viitorul”

Gabriel Stan - director al Casei Corpului Didactic „Gri-
gore Tabacaru”: Contribu]ia noastr\ la acest eveniment nu este
una întâmpl\toare. Am invitat colegi, profesori de istorie [i de art\
din [colile, liceele [i colegiile noastre încercând, astfel, s\-i sensibi-
liz\m asupra unei problematici acute pe care o înregistreaz\
Bac\ul: conservarea patrimoniului cultural autohton. Prin colegii
mei, cadre didactice, mesajul va ajunge f\r\ îndoial\ la elevii no[-
tri [i prin elevi, la p\rin]i. A[adar, `i identific\m pe beneficiarii
direc]i, profesorii prezen]i aici [i beneficiarii indirec]i, elevii [i
p\rin]ii. Pe 19 martie am primit vizita a ambasadorului israelian
la Bucure[ti. Am organizat un program complex, cu o componen-
t\ oficial\ [i una neoficial\, plimbându-l pe ambasador prin Ba-
c\u. A vizitat comunitatea evreilor din Bac\u, sinagoga, muzeul
comunit\]ii, toate aflându-se pe strada „G. Apostu”, în spatele
B\ncii Rom=ne de Dezvoltare. Dup\ cum [ti]i, acolo se afl\ Casa
„Vasile Alecsandri”, un monument istoric, o cl\dire într-o stare
jalnic\. Mai mult, constituie un pericol pentru cei care circul\ pe
lâng\ cl\dire. Este [i o pancart\ pe care scrie „nu v\ apropia]i".
Ambasadorul a `ntrebat: „Ce este cu aceast\ cl\dire? Ce scrie pe
panou? A locuit cineva aici?" A fost foarte greu s\-i explic ce este
cu aceast\ cl\dire. I-am spus c\ este o situa]ie delicat\, c\ nu sunt
fonduri momentan, c\ exist\ proiecte de renovare. Eu sper s\
primim invita]i din întreaga lume [i s\ nu mai fim pu[i în situa]ii
acest gen, care ne exclud din comunitatea european\. De aceea
sper ca, prin asemenea proiecte de sensibilizare a opiniei publice,
a mediului educa]ional, s\ urnim lucrurile în a[a fel, încât s\ fim
aten]i cu trecutul nostru [i cu tot ceea ce ne reprezint\. 

Vineri, 18 aprilie a.c., la Direc]ia
Jude]ean\ pentru Cultur\, Culte [i
Patrimoniu Cultural Na]ional Bac\u
(director, Petru Cimpoe[u), a avut loc
o sesiune de informare a operatorilor
culturali privind finan]area proiectelor
culturale prin Programul Uniunii Eu-
ropene „Cultura (2007 - 2013)”, ges-
tionat de Agen]ia Executiv\ pentru
Educa]ie, Audiovizual [i Cultur\ [i
de Comisia European\.

Ac]iunea - organizat\ de institu]ia

gazd\, `n colaborare cu Punctul de
Contact Cultural al Rom=niei pen-
tru Programul Uniunii Europene

„Cultura (2007-2013)", organism ce
func]ioneaz\ în cadrul Centrului de
Consultan]\ pentru Programe Cul-
turale Europene, - a pus la dispozi]ia

celor interesa]i informa]iile cu privire
la oportunitatea de finan]are a  proiec-
telor [i programelor culturale de an-

vergur\. 
Sesiunea de informare a fost realiza-

t\ de Vladimir Simon, directorul
Punctului de Contact Cultural al

Rom=niei. 
Au participat persoanele fizice [i ju-

ridice autorizate s\ desf\[oare activi-
t\]i culturale (arti[ti, me[te[ugari popu-
lari etc.), persoane juridice de drept
privat care desf\[oar\ activit\]i cultu-
rale (organiza]ii neguvernamentale,
S.R.L.-uri), institu]ii publice care or-
ganizeaz\ programe, proiecte [i acti-
vit\]i culturale, altele decât cele stabi-
lite ca obliga]ii sau programe minima-
le anuale.

Finan]area proiectelor culturale prin
Programul Uniunii Europene „Cultura (2007 - 2013)"



- Ce mai reprezint\, la ora
de fa]\, „Luna P\durii"?

- Un simbol al leg\turii ce
exist\ `ntre p\dure - ca dra-
goste exprimat\ a p\m=ntu-
lui, [i cultur\ - ca dragoste
exprimat\ a sufletului. O pe-
rioad\ cu caracter simbolic
`n care se „a[eaz\" culorile
silvice `n solarii, pepiniere...
Este [i o s\rb\toare, pentru
c\ bucuria venirii prim\verii
o `nt=mpin\m cu o `mpros-
p\tare a vegeta]iei forestiere,
al\turi de toate institu]iile [i
organiza]iile care vor s\ par-
ticipe la ac]iunile noastre, in-
clusiv elevi [i studen]i. S\r-
b\toarea d\inuie de la `nce-
putul secolului trecut [i l-a a-
vut ca promotor pe Spiru
Haret. Aceast\ suit\ de ac]i-
uni - simpozioane, plant\ri
`n [antierele de `mp\duriri,
expozi]ii de caricatur\, pic-
tur\, fotografie [i concursuri
cu tematic\ silvic\ - a avut o
`ntrerupere `n perioada co-
munist\, fiind reluat\ dup\
1989.

- Cu cine realiza]i aceste
expozi]ii?

- Cu Liceul de Art\ „Geor-
ge Apostu" din Bac\u.

- Dar „S\rb\toarea s\dirii
arborelui" ce este?

- Este o zi - tot cu valoare
simbolic\ - `n care s\dim ar-
bori, o zi pe care o alegem `n
perioada cuprins\ `ntre 15
martie - 15 aprilie. Anul a-
cesta, ziua s\dirii arborelui
s-a ]inut pe 11 aprilie, la T=r-
gu-Ocna, unde reprezentan-
]ii Direc]iei Silvice [i ai ocoa-
lelor din jude] s-au `nt=lnit
cu invita]ii institu]iilor din
Bac\u pentru a planta, sim-
bolic, un arbore. Simpozio-
nul [i vernisarea expozi]iei a-
mintite au loc lunea trecut\,
pe 14 aprilie, la Sala „Ate-
neu" a Filarmonicii „M. Jo-
ra", fiind una dintre cele mai
reu[ite ac]iuni de dup\ 1990.   

- Ce suprafa]\ de `mp\duri-

re a]i realizat `n aceast\ cam-
panie?

- 211 hectare.
- Nu e pu]in pentru jude]ul

Bac\u?
- Nu este pu]in, pentru c\

cifra reprezint\ exact supra-
fa]a care trebuie `mp\durit\.
E bine de [tiut c\ niciodat\
nu va r\m=ne ne`mp\durit\
o palm\ din p\durea statului
pe care o gestion\m. Supra-
fa]a cu regener\rile naturale
a fost dublat\ fa]\ de regene-
r\rile artificiale, `ntruc=t
preocup\rile noastre au `n
vedere mai mult specia loca-
l\. 

- Asta `nseamn\ c\ ve]i re-
nun]a la planta]ii?

- Nicidecum. Fiindc\ exist\
specii (plopul, salcia, molidul
de altitudine, arboretele a-
fectate de diverse boli [i d\u-
n\tori) [i locuri care nu per-
mit regenerarea natural\.

- Ce se mai `nt=mpl\ cu p\-
durea privat\?

- Din 1990 [i p=n\ azi, noi,
silvicultorii, am „luptat" cu
opt legi ale fondului funciar!
Astfel, din cele 274.000 de
hectare de p\dure, c=t a avut
Direc]ia Silvic\ `n 1989, am
retrocedat 90.000 de hectare.
Din p\cate, la p\durile pri-
vate nu se poate aplica regi-
mul silvic de folosin]\ [i ex-
ploatare. A[a se explic\ dis-
trugerea a peste 30 % din su-
prafa]a men]ionat\, ponde-
rea acesteia fiind pe Valea
Trotu[ului (peste 8.000 de
hectare). Nu `nt=mpl\tor au
avut loc aici cele mai mari
catastrofe naturale - inunda-
]ii, alunec\ri de teren [.a. A
venit vremea `n care omul s\-
[i dea seama de adev\ratul
rol pe care `l are p\durea `n
stabilizarea versan]ilor [i di-
minuarea caracterului to-
ren]ial al ploilor. Pentru c\
ea are o capacitate de re]ine-
re [i înmagazinare în sol de
circa 10 mii de metri cubi  de
ap\ pe an [i hectar, fiind, ast-
fel, un imens rezervor natu-
ral de ap\. {tia]i, de exem-
plu, c\ re]eaua r\d\cinilor
unui singur molid de 80 de
ani are o lungime de 4 km, a
unui fag de aceea[i vârst\ de

20 km? C\, prin aceasta, se
asigur\ stabilitatea mecani-
c\, iar, dup\ ce r\d\cinile
mor [i putrezesc, se creeaz\
în sol zeci de mii de canale
prin care circul\ apa de infil-
tra]ie?

A venit vremea `n care o-
mul s\-[i dea seama c\ p\du-
rea nu `nseamn\ doar lemnul
pentru construc]ii [i foc. Ma-
rele silvicultor Marin Dracea
spunea, la `nceputul secolu-
lui trecut, c\ „cine nu are
respect pentru p\dure nu are
respect pentru el `nsu[i" [i c\
„o ]ar\ f\r\ p\dure este o ]a-
r\ f\r\ viitor".

- A[adar, care este rolul p\-

durii `n via]a omului [i de ce
trebuie s-o respect\m [i s-o
iubim?

- P\i, `nainte de toate, p\-
durea furnizeaz\ cea mai
mare cantitate de oxigen;
aproximativ 2/3 din oxigenul
consumat de oameni, ani-
male, microorganisme, in-
dustrie, agricultur\ este pre-
luat din atmosfer\, prin a-
provizionarea acesteia de c\-
tre arbori [i arbu[ti (vege-
ta]ie). Absoarbe o importan-
t\ cantitate de CO2 (gaz cu
efect de ser\), contribuind la
reducerea polu\rii [i având o
influen]\ benefic\ asupra
mediului. Fixeaz\ solul, im-
piedicând alunec\rile de te-
ren [i eroziunile provocate de
ploaie sau vânt. Filtreaz\ a-
pa provenit\ din precipita]ii,
prin scurgerea acesteia prin-
tre straturile de mu[chi [i
frunze moarte, asigurând o

ap\ limpede [i curat\. Redu-
ce mult din m\rimea viituri-
lor, în cazul ploilor toren]i-
ale, prin re]inerea unei mari
cantit\]i de ap\ în corona-
ment [i litier\ [i cedarea a-
cesteia treptat. Reprezint\
un sistem ecologic complex
care ad\poste[te numeroase
specii de plante [i animale,
multe dintre ele fiind ame-
nin]ate cu dispari]ia, dato-
rit\ adapt\rii la condi]iile
specifice de aici. Este o surs\
înc\ pu]in exploatat\ de me-
dicamente [i remedii natura-
le. Are un mare impact este-
tic, peisajele în care apar p\-
duri fiind de preferat terenu-

rilor ocupate de culturi agri-
cole sau alte amenaj\ri an-
tropice. Este un loc apreciat
de recreere si cu efecte tera-
peutice recunoscute, un scut
împotriva vântului, opre[te [i
reduce zgomotul,  iar unde
p\dure „nu e, nimic nu e",
vorba lui Marin Preda luat\
din Biblie. Uita]i-v\ cum tr\-
iesc oamenii `n zonele bogate
`n p\dure [i cum tr\iesc `n
cele f\r\ p\dure! Acest „co-
dru frate cu rom=nul" este
cel mai important factor sta-
bilizator al mediului încon-
jur\tor, ce asigur\ conserva-
rea resurselor de ap\ [i echi-
librarea regimului de scur-

gere. El aduce mari servicii
societ\]ii omene[ti, contribu-
ind la cre[terea calit\]ii vie]ii
prin func]iile multiple de
protec]ie [i produc]ie pe care
le îndepline[te.

~nchipui]i-v\ c\ Bac\ul este
un jude] blagoslovit de Dum-
nezeu `n aceast\ privin]\,
pentru c\, din suprafa]a pe
care o are, 43 % este p\dure,
`n vreme ce, la nivel na]ional,
suprafa]a `mp\durit\ este de
24%. Autentice laboratoare
ale naturii, p\durile - împre-
un\ cu celelalte spa]ii verzi -
reprezint\ o bog\]ie de ne-
pre]uit pentru fiecare a[eza-
re urban\, fiind, datorit\ ac-
]iunilor antipoluante, verita-
bile uzine de s\n\tate [i de
echilibru ecologic.

Noi, b\c\uanii, avem o ma-
re - [i echilibrat\ - bog\]ie:
30% r\[inoase, 30% f\gete [i
30 % amestecuri de gorunete
[i [leauri de deal (cire[i, tei,
jugastru, frasin, carpen) [i
tocmai de aceea trebuie s\
lupt\m `mpreun\ pentru ve[-
nicia p\durii!

- Se aude c\ banii de pe
taxele de poluare [i taxele au-
to vor ajunge la `mp\duriri...

- Tot ce este posibil. Deo-
camdat\, noi ne autogospo-
d\rim [i ne rezolv\m singuri
toate problemele pe care le
ridic\ buna gestionare a fon-
dului forestier. Pentru înt\ri-
rea rolului p\durii, vom con-
tinua ca, pe lâng\ efectuarea
unor studii [i cercet\ri tot mai
temeinice, s\ acord\m grija
cuvenit\ protej\rii [i extinde-
rii vegeta]iei forestiere.

- Exist\ vreo leg\tur\ `ntre
S\rb\toarea „Lunii P\durii"
[i S\rb\torile Sfintelor Pa[ti?

- Cum s\ nu existe? Dar ca-
re este, oare, semnifica]ia re-
`ntoarcerii naturii la via]\, d-
ac\ nu rev\rsarea Luminii ca
o speran]\ `n sufletul omu-
lui? S\rb\toarea de prim\-
var\ a silvicultorilor se iden-
tific\ perfect cu S\rb\toarea
~nvierii M=ntuitorului. „Lu-
na P\durii" nu trebuie scoa-
s\ din contextul cre[tin-orto-
dox `n care a crescut [i s-a
format poporul rom=n.

Victor MUNTEANU

Via]a b\c\uan\
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Luna P\durii
Din 1990 [i p=n\ azi noi, silvicultorii, am „luptat" cu opt legi ale
fondului funciar! Astfel, din cele 274.000 de hectare de p\dure, c=t
a avut Direc]ia Silvic\ `n 1989, am retrocedat 90.000 de hectare

„Trebuie s\ lupt\m `mpreun\ pentru ve[nicia p\durii!”
Interviu cu ing. Gheorghe Savu, directorul Direc]iei Silvice Bac\u
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Lumea se `nghesuia s\ intre `n sala de
concert a casei pompierilor. C=]iva pom-
pieri f\ceau ordine. Se d\duse proasp\t
podelele cu brandolin\ [i gaz. Poalele ro-
chiilor de sear\ ale elegantelor se `ngre-
unau de brandolin\, `n mers.

Ajuns `n sala de concert, dup\ drumuri
de culoare `ntortocheate [i `n-
tunecoase, erai fericit s\ dai de
lumin\. Sus, lojile s-au um-
plut. Erau preten]ioase, g\lbui
ca filde[ul, umflate [i ornate cu
crengi `mpletite, aurii, iar ram-
pa - `n stil clasic - de catifea
ro[ie. Scaunele din loji erau
aduse de la restaurantul Euro-
pa [i cofet\ria Victor, fiindc\,
de obicei, `n loje era c=te un
pat de campanie. Acolo dor-
meau pompierii, fiecare `n loja
sa. De aceea se mai g\sea uitat
c=te un bici, cu spum\ de s\-
pun uscat [i cioburi de oglind\.
Scaunele la parter se `nchideau
iute, cum te mi[cai, `]i prin-
deau rochia sau surtucul. Mai
[i alunecai spre r=ndul din fa]a
ta. Fiecare era nemul]umit pe
locul s\u. ~n fine, George
Enescu [i-a f\cut apari]ia.

Era falnic, frumos. Un pian,
de fapt o pianin\ cu aspectul
nenorocit, av=nd picioare nu-
mai `n fa]\ c\ la spate era pus\
pe c\r\mizi, `l a[tepta pe
Fuchs. Acesta f\cea ni[te figuri
curioase, pentru men]inerea
pianinei `n echilibru. Totu[i, la
un moment dat, c\r\mizile au
alunecat din cauza trepida]iei
Follliei lui Corelii. Fuchs c=nta
„la vale", a[a cum luase direc-
]ia pianul. Enescu s-a uitat ne-
c\jit spre prietenul s\u. Doi
pompieri `n uniform\ [i casc\
de incediu s-au urcat pe scen\,
s\ `ndrepte pianul. O clip\
Enescu s-a oprit din c=ntat,
spun=nd pompierilor:

- L\sa]i-l a[a, mul]umesc!
Mai bine f\r\ c\r\mizi!

- Cum mai bine, domnule?
interveni Fuchs `n [oapt\, fu-
rios, nu v\ potrivi]i, b\ie]i, eu
c=nt aici!

Era furios bietul Fuchs. Avea
dreptate. Pompierii au pus c\-
r\mizile la loc. Concertul con-
tinu\. Lumea nu avea ast=mp\r
`n sal\ [i loje. To]i cu sur=suri
jenate, enerva]i, se chinuiau cu
pi[c\turile de plo[ni]e. Nimeni
nu mai putea s\-[i p\streze un
aer distins [i indiferent. Mi[-
c\rile erau bru[te, f\r\ control.
Se sc\rpinau ciudo[i, fiecare
uit=ndu-se c\tre altul cu priviri
de martiri.

Samoil\ a plecat, crez=nd c\ va fi mai
distractiv. St\tea `n fundul s\lii cu Turtu-
rel [i un pompier, pe o banc\ f\r\ spetea-
z\, ]in=ndu-se ghebo[it ca `n sanie. Doam-
nele `n loje se uitau la public [i spre sce-
n\, cu lorniete elegante de sidef [i cu face-
- mainuri. Se sc\rpinau pe furi[, `n locul
unde le pi[cau plo[ni]ele, `ntrebuin]=nd

evantaiuil [i lornietele, [i iar, gra]ios, a-
propiindu-se de ochi. Se uitau la Enescu,
mai ales la Fuchs care se contorsiona
stra[nic din [ale, fiindc\ pianul se `nde-
p\rta [i el se `mpingea cu scaunul dup\ el.

Prima parte s-a terminat. Pompierii, v\-
z=nd c\ s-a ridicat Fuchs [i lumea apla-
ud\, au tras cortina. ~n sal\ din lume a
strigat:

- Huoo!
Doamnele acelea cu lorniete:

- Aaah!
{eful pompierilor, f\c=ndu-le semne cu

pumnul, venind spre ramp\, striga:
- Boilor, tot nu pricepe]i, nu ca deunezi,

doar nu-i teatru!
- Ridica]i cortina imediat! Zminti]ilor!
- S\ tr\i]i, domnule majur! Iaca-ndat\!
Enescu a trecut sub cortin\, r=z=nd [i

salut=nd. ~n timpul acesta, cortina se ridi-
ca [i c\dea iar\[i un zgomot. S-a aranjat
defec]iunea.

- Da]i-v\ jos, tic\lo[ilor! striga majorul,
care a asistat tot timpul la acest dezastru,
gata s\ plesneasc\ de indignare.

Pompierii s-au dat jos de pe scar\, `ns-
p\im=nta]i de mutra [efului.

- V\ rog, domnulte major, interveni ti-
mid Enescu, nu sunt vinova]i, nu-i mai
brusca]i, v\ rog...

- Eu comand aici, domnule artist-violo-
nist! r\spunse `ng=nfat majurul.

Enescu a c=ntat stra[nic, spectatorii a-
plaud=nd frenetic, cer=nd bis-uri. Enescu
a c=ntat ciaccona de Bach, a ales buc\]i
care nu aveau nevoie de acompaniament,
fiindc\ pianul alunecase iar de pe c\r\-
mizi. Lumea asculta `n picioare, din cau-

za plo[ni]elor. Enescu a c=ntat Pugnani,
Tartini. Auditorii ferici]i de `nc=nt\toarele
armonii, au p\r\sit sala, `ndrept=ndu-se
spre s\niile cu zurg\l\i... A doua zi `[i po-
vesteau la cafeneaua impresiile.

- Trebuie, drag\, s\ se ia m\suri! Ce-i cu
insectele astea? Ne compromitem, z\u
a[a!

Unii vorbeau frumos, dar al]ii care su-
ferise mai mult, spuneau:

- Ce-i cu plo[ni]\raia asta? E scandalos!
Primarul r\spundea calm:
- Ei, fleacuri! A[a este `n anii de secet\.

Am eu alte belele pe cap!
- Dar nu este o ru[ine pentru

ora[ul nostru, domnule primar!
S\niile astea nenorocite cu un
cal, cu zdren]ui]ii aceia de
bri[cari!

- L\sa]i-i `n pace, c\ i-am dat
`n grija lui Co[a [i celorlal]i,
s\-i desfiin]eze! r\spundea pri-
marul, un fel de mo[ Teac\,
brutal.

- Foarte bine! Da, da! Foarte
bine-a]i f\cut! 

- Nu-i vina lor. Cime-i `ncu-
rajeaz\? Domnul Enescu, spu-
ne primarului cu gura str=m-
bat\ de ironie, a[a `ntr-o parte.
I-am oferit sania mea, a refu-
zat-o. M\ crede]i?

- Cum?
- Da, spun=nd c\ vrea s\ fac\

pl\cere prietenilor s\i. S\ c=[ti-
ge [i ei un ban.

- Colosal? De necrezut!
~ncurajat, primarul inventa

pedepse:
- Le dau foc la [andramale, `i

`mping `n Bistri]a, c\ to]i stau
acolo, pe mal, spre Bac\u-Pia-
tra. Nu am ce face cu ei, calicii
naibii!

- Foarte bine, continu\ corul.
- Ce-i nesim]irea aceasta?!

S\-mi refuze echipajul, ca s\
fac\ pe plac r=io[ilor! Haaa!
Au s\ vad\!...

Enescu a c=ntat ani [i ani `n
fa]a administratorilor s\i, une-
ori mai pu]in pi[ca]i de insec-
tele „Ateneului" b\c\uan. Sin-
gurul progres a fost apari]ia pe
scen\ a unui pian mare, cu
coad\. Servea numai de decor.
Era rezemat de cei doi plopi, [i
era `ntr-o stare de pr\p\d.

~ns\ de departe nu i se ve-
deau lipsurile, de pild\ c\ nu
mai avea clapele. Habar nu
avea lumea.

Un bog\ta[ al ora[ului `l l\-
sase prin testament, specifi-
c=nd: „pianul din dro[c\rie, `n
care dormea Andrei, buc\tarul,
`l lsa, la sala pompierilor, pen-
tru administra]ia concertelor [i
pentru `ncurajarea muzicii `n
Moldova mea drag\. Capacul
se afl\ `n pod, pus pe mine, a-
colo unde intr\ z\pada". Nea-
murile cu con[tiinciozitate au
pus nenorocitul de capac pe
pian. Parc\ avea cuiburi de

c=rti]e, a[a buboaie umflate se vedeau pe
capac!...

Dar pe marele Enescu asta nu l-a deran-
jat niciodat\.

El numai... C=nta. 

(Fragment din volumul „Poeni. Din via]a
satului meu" (Editura „Adev\rul”, 1938)

Georgeta Mircea Cancicov
109 ani de la na[terea prozatoarei (29 mai 1899 - 16 aprilie 1984)  

Georgeta Mircea Cancicov (Maria Jurgea), n. 29 mai 1899, `n satul Poeni, comuna Godi-
ne[ti (azi, Parincea), jude]ul Bac\u - m. 16 aprilie 1984, Bucure[ti.

Prozatoare. Fiica lui Petru Jurgea - Negrile[ti, mic proprietar de p\m=nturi, [i a Elenei (n. Cr\escu).
Dup\ ce, `ntre 1900 [i 1905, se nasc celelalte surori - Pierrette, Paulette - Eufrosina [i Jeanette-Ioana -
, cuplul Jurgea se desparte, printr-o conven]ie tacit\, fetele r\m=n=nd toate `n `ngrijirea mamei, de[i
instan]a le repartizase `n mod egal ambilor p\rin]i. ~n perioada 1906 - 1915, Elena Cr\escu [i fiicele sale
pleac\ toamna la Paris [i se `ntorc prim\vara la Poeni, fetele urm=nd Liceul Internat din M=n\stirea
Sacré-Coeur. ~ndrumat\ de mam\, ea `ns\[i o `nzestrat\ pianist\, Georgeta studiaz\, concomitent, vioara
- mae[tri fiindu-i George Enescu, pe care-l `nt=lnise `nc\ din 1904 pe malurile Senei, Socrat Barozzi [i
Maximilian Costin -, `n evad\rile sale din internat mai cunosc=ndu-i pe Rodin, Nijinski [i Debussy.
Vacan]ele [i le petrecea la Poeni [i `n `mprejurimi, `n anii liceului `ndr\gostindu-se de prin]ul Victor Dury
(Dimitrie, `n romanul „Amurg"), fratele unor colege de internat. De[i talentat\ - dovad\ concertele sus]i-
nute, al\turi de Enescu, la Roman [i `n alte p\r]i -, nu se str\duie[te s\ devin\ o mare violonist\, cum `[i
dorea mama, dar studiaz\ literele la Sorbona. ~n 1926 se c\s\tore[te, la Poeni, cu avocatul Mircea Canci-
cov, `ntre cei care ar fi vrut s\ le fie na[ num\r=ndu-se [i savantul Nicolae Iorga. Peste doi ani `ncepe s\
scrie, doar pentru c\ `i erau foarte dragi amintirile din copil\rie, [i, p=n\ `n 1935, va cunoa[te `ndeaproape
via]a ora[elor engleze[ti, pe care o va descrie apoi `n romanul r\mas `n manuscris, „Cliffside". F\r\ s\ pu-
blice `n vreo revist\, debuteaz\ `n 1936, la Cartea Româneasc\, unde `i apare volumul de poeme `n proz\
„Un vis" (vezi „Via]a b\c\uan\” nr. 37 din 21 ianuarie - 6 februarie 2004 - n.n.), dedicat memoriei princi-
pesei de Albania, Sophia de Wied, [i ilustrat de sora sa Ioana Jurgea-Negrile[ti, nerelevant, `ns\, pentru
crea]ia ulterioar\. 

Int=lnirea cu Liviu Rebreanu, care i-a v\zut [i citit, la Bac\u, o parte din prozele ce vor alc\tui primul
volum, a fost, `n mod cert, decisiv\, autoarei prinz=ndu-i bine curajul insuflat de acesta [i primind „botez"-
ul revistei Familia `n num\rul din ianuarie - februarie 1938, urmat apoi de fragmente din romanele „Poe-
ni" [i „Moldovenii", publicate `n Adev\rul Literar [i Artistic [i Via]a Româneasc\. Anun]at\ ca imi-
nent\ `nc\ de la sf=r[itul anului 1937, apari]ia volumului „Poeni. Din via]a satului meu" (Editura Ade-
v\rul, 1938) a propulsat-o rapid pe aceast\ „romancier\ necunoscut\", cum o catalogase I. I. Stoican, mai
ales c\ `n toamna aceluia[i an apare [i al doilea roman, „Moldovenii. Din via]a satului  meu" (Editura
Na]ional\ - Ciornei). Reunite `ntr-un singur volum, cele dou\ piese de rezisten]\ ale prozatoarei au fost co-
mentate, `ntre al]ii, de Izabela Sadoveanu, M. Sevastos, Sandu Tzigara-Samurca[, George C\linescu
rezerv=ndu-i, la r=ndul s\u, un loc aparte `n Istoria literaturii române de la origine p=n\ `n prezent. Ori-
ginalelor scrieri amintite le-au urmat volumul de povestiri „Dealul Perjilor" (Editura Na]ional\ - Cior-
nei, 1939), cartea de poeme `n proz\ „C=ntare Timpului" (Editura Libr\riei SOCEC & CO, 1940), am-
bele ilustrate de Ioana Jurgea, [i ampla povestire parabolic\ „Pustiuri" (Editura Prometeu, 1942). Dac\
facem abstrac]ie de nuvela „Ursita" (Via]a Româneasc\, martie) [i povestirile „Minte crud\" [i „Nai-
ve…" (Revista Funda]iilor Regale, august), ap\rute `n 1940, `ncep=nd din 1942, peste scrisul Georgetei
Cancicov se va a[terne o lung\ t\cere, care, datorit\ tracas\rilor noului regim, se va prelungi p=n\ `n 1954.
R\mas\ f\r\ mo[tenirea de la p\rin]i, prin confiscarea averii de c\tre guvernan]ii puterii populare, scriitoa-
rea se stabile[te la Bucure[ti prin anul 1948, unde-[i tr\ie[te ultima parte a vie]ii `n condi]ii foarte vitrege. 

Bulversat\, `n 1959, de moartea, `n `nchisoarea de la R=mnicu S\rat, a so]ului s\u, condamnat de c\tre
comuni[ti pentru c\ a fost deputat liberal [i ministru de finan]e `n guvernul Antonescu, prozatoarea reu[e[-
te, totu[i, s\ se mobilizeze [i s\-[i definitiveze, `n 1962, romanul autobiografic „Amurg", care `n manuscris
con]inea 2.000 pagini dactilografiate. Citit, `ntre al]ii, `n aceast\ versiune [i de George C\linescu, el va
apare `ntr-o form\ prescurtat\ `n 1967 (Editura pentru Literatur\), deschiz=nd calea pentru volumul de
nuvele „C\l\torul" (Editura Cartea Româneasc\, 1971) [i pentru unele reedit\ri, prefa]ate de George Ga-
n\ („Poeni. Moldovenii", Editura Minerva, 1972) [i Ion Vlad („~ndr\gostitele", aceea[i editur\, 1975,
care reia, de fapt, volumul „Pustiuri", republicat de Editura pentru Literatur\ `n 1969).

~ncurajat\ oarecum de noua conjunctur\, prozatoarea este foarte activ\ `n perioada 1968 - 1975, c=nd lu-
creaz\ la nuvela „Marseilleza", la romanele „Pacea de la Buftea", „Marea Fantezie", „Issa", „Cliffsi-
de" (Dinspre st=nci), „Amintiri", „Arcul de triumf", „Insula }apilor" [i „Coana Tasia", poemul `n
limba francez\ „David le Juif", unele predate editurilor, dar neap\rute nici azi.

Tot mai izolat\ `n ultima parte a zbuciumatei sale vie]i, la 16 aprilie 1984 scriitoarea a fost g\sit\ moart\
`n intrarea unui bloc din sectorul 4, opera manuscris\ risipindu-se, din p\cate, f\r\ urm\. Parc\ presim]ind
criza financiar\ [i de idei din preajma Centenarului, b\c\uanii au ob]inut acordul oficialit\]ilor ca numele
s\u s\ refigureze pe frontispiciul {colii Generale Nr. 4 din Bac\u, pe cel al Bibliotecii [i al {colii din Pa-
rincea [i s\ fie `nscris pe placa de marmur\ fixat\ pe fa]ada Casei Cancicov. Totodat\, poetul Victor Mun-
teanu a pus bazele Funda]iei „Georgeta [i Mircea Cancicov", editurii acesteia, publica]iei „Via]a b\c\-
uan\" [i a ini]iat Festivalul-Concurs Interna]ional de Poezie „Avangarda XXII".

Cornel Galben

George Enescu la Bac\u
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Georgeta Georgeta [i Mircea CancicovMircea Cancicov

Colectivul de redac]ieConsiliul Cultural al „Vie]ii b\c\uane”

Cu prilejul anivers\rii zilei de na[tere,

Via]a b\c\uan\ Via]a b\c\uan\ 

ureaz\ Doamnei 

{TEFAN ALEXA

(n\scut la 16 mai 1961, la Cozia, Ia[i)

s\n\tate,  
putere de munc\
[i cât mai multe  

bucurii
de la via]\!

„La mul]i ani!„La mul]i ani!

Comisar-[ef al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Bac\u

Cu prilejul anivers\rii zilei  de na[tere,

Via]a b\c\uan\ 

ureaz\ Domnului

ADRIAN

AVRAM

(n\scut la 31 mai 1951, la Scor]eni, Bac\u )

cele mai frumoase gânduri de
prim\var\, s\n\tate [i fericire `n
mijlocul familiei [i satisfac]ii de

la via]\!

„La mul]i ani!”

Pre[edinte Sindicatul Liber Sindicatul Liber 
Distrigaz RA Distribu]ieDistrigaz RA Distribu]ie Bac\u

Cu prilejul anivers\rii frumoasei vârste de  45 de ani de existen]\,

Via]a b\c\uan\ Via]a b\c\uan\ 

ureaz\ Domnului 

{TEFAN {ILOCHI
(n\scut la 17 mai 1954, la Tg. Ocna)

mult\ s\n\tate [i bucurie la
`ntreaga familie, precum [i
realizarea dorin]elor pe care [i
le-a propus!

La mul]i ani!La mul]i ani!

Primar Târgu OcnaTârgu Ocna

Cu prilejul anivers\rii celei de-a 46 - a zi de na[tere,

Via]a b\c\uan\ Via]a b\c\uan\ 

ureaz\ Domnului 

NELU HORDIL|
(n\scut la 18 mai 1953, la Tansa, Ia[i)

s\n\tate la `ntreaga familie,
lumin\, fericire 
[i la cât mai multe
prim\veri!

La mul]i ani!

Director S.C. UNION CONDROM  S.AS.C. UNION CONDROM  S.A. Bac\u

Cu ocazia zilei de na[tere,

Via]a b\c\uan\ Via]a b\c\uan\ 

ureaz\ Domnului 

CONSTANTIN C.
STRUGARIU

(n\scut la 27 mai 1949, la Bahna, Neam])

s\n\tate, 
pace,
izbând\
[i 
echilibru `n via]\!

La mul]i ani!La mul]i ani!

{ef OFICIU TERITORIAL A.N.L. Bac\u

(Urmare din pag. 1)

Leacul pe care Iisus ni-1 aduce este lem-
nul Sfintei Cruci prin care ne d\ruie[te via]a
ve[nic\: „Doamne, arm\ asupra diavolu-
lui, Crucea Ta o ai dat nou\; c\ se îngro-
ze[te [i se cutremur\, nesuferind a c\uta
spre puterea ei, c\ mor]ii i-ai sculat [i
moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne în-
chin\m îngrop\rii Tale [i învierii...", în-
treg Postul Pa[tilor este pus sub semnul
Sfintei Cruci. Ea este scara cea cereasc\ pe
care o vedem închipuit\ în Vechiul Testa-
ment, [arpele de aram\ pe care Moise 1-a
în\l]at pe un stâlp de lemn ne aminte[te de
pomul din mijlocul Edenului pe care st\tea
încol\cit [arpele-satan (Numeri 21,6-9). Da-
c\ în Rai omul a fost am\git de satan, în vre-
mea lui Moise chipul [arpelui devine semn
de vindecare a poporului necredincios.
Scriptura folose[te adeseori acela[i motiv
pentru a exprima st\ri opuse. Pentru Adam
lemnul pomului vie]ii, pe care st\tea încol\-
cit satan, devine semnul c\derii [i al mor]ii,
dar pentru urma[ii s\i, contemporanii lui
Moise, stâlpul ce purta [arpele de aram\ de-
vine semnul izb\virii [i al vie]ii ce prefigura
Sfânta Cruce [i Jertfa Domnului. Astfel, se
arat\ puterea lui Dumnezeu care rea[eaz\
sensul pomului vie]ii, împlinindu-[i f\g\du-
in]a dat\ lui Adam [i Evei, în Rai, de a le tri-
mite un R\scump\r\tor (Facerea 3, 15). Cru-
cea lui Hristos este cheia care deschide por-
]ile cerului, închise prin p\catul adamic. Ea
descuie [i zdrobe[te por]ile „de aram\" ale
iadului în care se aflau sufletele celor drep]i.
Sfânta Cruce este totodat\ [i „undi]a" cu ca-
re Hristos a pescuit moartea [i iadul. Iadul s-
a am\rât la moartea Domnului, c\ci repezin-
du-se lacom s\ înghit\ „]\rân\" a primit
Ipostasul Fiului lui Dumnezeu: „Cu Trupul
moarte gustând, Doamne, am\r\ciunea
mor]ii o ai stricat cu scularea Ta, pe mor]ii
cei din veac înviindu-i" (sedeln\ la Utrenia
glasului al V-lea).

De aceea, când episcopul sfin]e[te o bise-
ric\ bate cu Sfânta Cruce în por]ile ei: „Des-
chide]i, c\petenii, por]ile voastre ca s\ in-
tre împ\ratul Slavei!", iar cei din\untru în-
treab\: „{i cine este împ\ratul Slavei?".
Atunci episcopul r\spunde, închipuind pe
Hristos pogorât la iad: „Domnul cel tare [i
puternic în r\zboaie; Acesta este împ\ra-
tul Slavei!" Dialogul este întreit deoarece
Iisus nu este un simplu om, ci Persoan\ a
Sfintei Treimi. El se pogoar\ la iad [i în nu-
mele Tat\lui [i al Duhului Sfânt. Rânduiala
aminte[te de cele trei lep\d\ri din cadrul Bo-
tezului, c\ci biserica cea nou\ este scoas\
din func]iunile materiei obi[nuite [i consa-
crat\ sfintei slujiri închinate Treimii celei
ve[nice.

Iubi]ii mei fii întru Hristos-Domnul,
2. Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor
Sfintele cânt\ri pe care le cânt\ acum Bi-

serica Domnului ne arat\ c\ trebuie s\ fim
bucuro[i de venirea R\scump\r\torului - Ii-
sus Hristos, Fiul lui Dumnezeu [i Fiul Omu-
lui. El nu a adus „sânge de ]api [i de vi]ei"
(Ie[ire 12, 22; 29, 16; Levitic 14,4; 16, 14;
Evrei 9,19), ci însu[i scump Sângele [i

Trupul S\u" (Luca 22,19; Evrei 10,5,9,12;
I Petru 2, 24), cu care a r\scump\rat din tira-
nia diavolului pe omul cel c\zut. Dac\ întru-
parea Domnului [i Na[terea Sa ne descoper\
planul iubirii lui Dumnezeu pentru lume [i
înnoirea firii omene[ti „dup\ chipul Zidi-
torului S\u", învierea Domnului ne arat\
starea la care suntem chema]i cu to]ii: „Ieri
m-am îngropat împreun\ cu Tine, Hristoa-
se; ast\zi m\ scol împreun\ cu Tine, învi-
ind Tu..." (Coloseni 2,12).

Sfântul Pavel ne arat\ c\ scopul venirii
Domnului Hristos este învierea întregii o-
meniri. De acum moartea nu mai st\pâne[te
peste firea omeneasc\, ci învierea este ]elul
final al umanit\]ii spre a tr\i ve[nic în împ\-
r\]ia cereasc\ a Prea Sfintei [i de viat\ f\c\-
toarei Treimi, învierea Domnului este învie-
rea omului. Hristos nu avea nevoie de învi-
ere pentru Sine, c\ci Cel ve[nic nu poate
muri, dar moare în locul nostru pentru a ne
învia pe to]i împreun\ cu El. Hristos însu[i
spune c\-[i d\ via]a Sa de bun\voie pentru
ca s\ o ia înapoi (Ioan 15, 13). Vedem aici
puterea Sa dumnezeiasc\ prin care sunt dis-
truse moartea [i iadul. Iadul cre[te [i se aglo-
mereaz\ când ura, du[m\nia [i uciderea
cresc pe p\mânt, între oameni; dar, dimpo-
triv\ se stinge atunci când oamenii se res-
pect\, se iubesc [i se jertfesc unii pentru al-
]ii. Iadul nu poate fi distrus decât prin iubi-
rea jertfelnic\, dup\ cum [i Hristos ne-a iubit
pe noi (Ioan 3,16; 16,27).

El le spusese ucenicilor s\i c\ va veni vre-
mea când al]ii se vor bucura [i vor râde iar
ei vor fi tri[ti [i vor plânge pentru c\ Mirele
se va lua de la ei (Matei 20, 18-19; Marcu 8,
31; 9, 12; 10, 33-34; Luca 9, 22; Ioan 16,
20). „Adev\rat... spun vou\ c\ voi ve]i
plânge [i v\ ve]i tângui, iar lumea se va
bucura. Voi v\ ve]i întrista, dar întrista-
rea voastr\ se va preface în bucurie... [i
bucuria voastr\ nu o va lua nimeni de la
voi... îndr\zni]i. Eu am biruit lumea"
(Ioan 16: 20, 22, 33). Îns\ nu-i las\ cuprin[i
de întristare [i de dezn\dejde, ci le f\g\du-
ie[te c\ va învia din mor]i (Matei 16,21; Lu-
ca 11,30) [i c\ va fi cu ei pân\ la sfâr[itul
veacurilor (Matei 28,20) [i c\ vor fi acolo
unde este [i El: „P\rinte, voiesc, ca unde
sunt eu, s\ fie împreun\ cu Mine [i aceia
pe care Mi i-ai dat ca s\ vad\ slava Mea
pe care Mi-ai dat-o" (Ioan 18, 24). Femei-
lor mironosi]e, care L-au petrecut pe drumul
Golgotei, [i care au fost prezente la crucifi-
carea [i la pogorârea Lui de pe Cruce, le
spune: „Bucura]i-v\!" (Matei 28, 9). Profe-
]ia Sa se împline[te, El ar\tându-Se înviat,
cu r\nile provocate de piroane, femeilor pur-
t\toare de mir, ucenicilor S\i, [i tuturor celor
care a[teptau cu n\dejde învierea Sa din
mor]i. El nu Se arat\ celor care nu au crezut
în dumnezeirea Sa.

Învierea este o sfânt\ tain\ pe care Orto-
doxia o serbeaz\ de aproape dou\ mii de ani.
Este tain\ pentru c\ solicit\ din partea omu-
lui puterea credin]ei sale în Hristos cel învi-
at. Noi nu 1-am v\zut pe Hristos propov\du-
ind, nici suferind [i murind, nici înviat din
mor]i, îns\ prin puterea credin]ei primim a-
cest mare dar al învierii Sale care ne face
contemporani p\timirilor, mor]ii [i îngrop\-
rii Sale, dar [i învierii, învierea Sa rupe isto-

ria [i [ocheaz\ ra]iunea omului autonom, au-
tosuficient, claustrat [i ermetizat între limi-
tele lumii v\zute ca într-o pe[ter\. Credin]a
în învierea Domnului ]ine de acceptarea ei
f\r\ rezerve, f\r\ analiz\ pur-ra]ional\, [tiin-
]ific\. Mintea uman\ este neputincioas\ în
fa]a minunii, „c\ci Dumnezeu când voie[te
biruie[te rânduiala firii" (Vecernier, Dog-
matica glasului al VII-lea). Iisus a trecut cu
trupul prin u[ile încuiate, învingând limitele
materiei. Pe Hristos-înviat nu îl pot opri ba-
rierele pietrei mormântului, dar nici u[ile în-
cuiate. Paradoxal, învierea face parte din is-
torie, dar se situeaz\ deasupra ei. Acolo este
„locul" unde Dumnezeu îi cheam\ pe to]i
ce-L iubesc [i p\zesc poruncile Sale.

Tot a[a cum [i noi ast\zi ducem în lume
sfânta lumin\ de la Pa[ti, în casele noastre [i
în lume, la fel Iisus Hristos a dus lumina în-
vierii [i în iad, acolo unde nu mai era n\dej-
de de eliberare nici pentru cei nedrep]i, dar
nici pentru cei drep]i. El lumineaz\ cele mai
ascunse unghere ale temni]elor iadului pen-
tru a vesti Evanghelia mântuirii. Odat\ cu
învierea Sa din mor]i înceteaz\ tot suspinul,
strig\tele [i pl=n[etele celor care-L a[teptau
de mii de ani. Aceasta ne înva]\ c\ omul este
f\cut pentru a fi înviat, a fi ve[nic viu. Prin
învierea Domnului trebuie s\ trecem [i noi
în stare de înviere continu\. În acest fel nu
ne mai temem de moarte, iar moartea nu es-
te decât un câ[tig pentru cei ce-L iubesc pe
El, dup\ spune Sfântul Apostol Pavel. Învi-
erea Domnului este lauda cre[tinismului [i
n\dejdea nou\ în via]a ve[nic\ împreun\ cu
Hristos-înviat. Învierea este temelia de nez-
druncinat a Bisericii, Trupul lui Hristos, al
c\rei Cap este El. Deci, dac\ Hristos a înviat,
propov\duirea noastr\ nu este zadarnic\ [i
suntem încredin]a]i c\ [i noi vom învia la sfâr-
[itul veacurilor, a[a cum m\rturisim în Crez.

Iubi]ii mei fii suflete[ti,
1408 - 2008: 600 de ani de atestare
documentar\ a Episcopiei Romanului

Anul acesta este un an foarte important nu
numai pentru istoria [i spiritualitatea cre[tin-
ortodox\ din Eparhia Romanului, ci pentru
întreaga Biseric\ Ortodox\ Român\. Acest
jubileu al Episcopiei Romanului este o mare
s\rb\toare pentru noi to]i. Trebuie s\ mul]u-
mim Mântuitorului, [i Sfintei Cuvioase Pa-
rascheva - ocrotitoarea catedralei episcopa-
le, pentru c\ ne-a f\cut p\rta[i la acest deose-
bit eveniment istoric. 

În anul 1408, la 16 septembrie, domnito-
rul Moldovei, Alexandru cel Bun, d\ruia bi-
sericii Sfânta Vineri (Cuvioasa Parascheva),
din Roman dou\ sate. Vechea biseric\ se a-
fl\ pe locul actualei catedrale episcopale ca-
re a fost construit\ de voievodul Petru Rare[,
fiul Sfântului {tefan cel Mare (1457-1504),
între anii 1542-1550. Din nefericire, domni-
torul nu tr\it pân\ la sfin]irea acestui impor-
tant loca[ de închinare, dedicat Sfintei Cu-
vioase Parascheva. Observ\m din aceste pu-
]ine date istorice c\ în Eparhia Romanului
exista un intens cult al Sfintei Parascheva,
cu aproape 250 de ani ca sfintele sale moa[te
s\ fie aduse la Ia[i, în 1642, de c\tre lumina-
tul domnitor Vasilie Lupu. 

(Continuare `n pag. 3)

Pastorala de Pa[ti
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Bucuria ~nvierii s\ fie cu to]i
b\c\uanii, iar Hristos, Cel Ce a biruit

moartea, s\ reverse asupra noastr\
pace, bel[ug de s\n\tate [i `n toate bun\

sporire! 

S|RB|TORI FERICITE!
Dumitru Crâ[maru

Administrator unic - Director general S. C. TERMLOC S.A. [i GRUP TERMLOC S.A. S.A. Bac\u

A[a cum ghiocelulA[a cum ghiocelul
prime[te luminaprime[te lumina

prim\verii, tot astfelprim\verii, tot astfel
s\ primim [i noi ~nviers\ primim [i noi ~nvierea `n suflet!ea `n suflet!

Hristos a ~nviat! 

Gheorghe B\l\u
Manager general S.C. ATLAS S.A. Bac\u

~nvierea M=ntuitorului s\ aprind\ `n
inima noastr\ flac\ra bun\t\]ii [i a

iert\rii. Lumina iubirii s\ ne c\l\uzeasc\
pa[ii!

S\rb\tori fericite!

Petri[or Olteanu
Director S.C. AGRONOVA S.A. R\c\ciuni

Hristos a ~nviat!Hristos a ~nviat!

BUCURIABUCURIA vine din lucruri m\runte,
LINI{TEALINI{TEA vine din suflet,
C|LDURAC|LDURA S|RB|TS|RB|TORILORORILOR vine
din inimile noastre!

Hristos a ~nviat!
Mircea Nicolae Rusu
Director S.C. HIDROCONSTRUC}IA S.A. - Sucursala MOLDOVA Bac\u

~ntreaga cre[tin\tate prime[te, `n cur\]enie, ~nvierea!
Dumnezeu ne-a d\ruit un univers de ale c\rui minun\]ii

s\ ne bucur\m deplin. 
Dumnezeu ne-a dat via]\ s\ tr\im [i pentru al]ii, ne-a dat
suflet [i con[tiin]\ pentru a iubi, pentru a ne bucura, pen-

tru a `mp\rt\[i bucuria cu semenii no[tri, 
pentru a sluji luminii [i binelui. 
V\ doresc s\ v\ reg\si]i sufletul 
dumnezeiesc, s\ g\si]i calea spre fericire 
[i s\ p\[i]i `n lumina Binelui!

Mihail Sorin Turtoescu
Pre[edinte SIF „MOLDOVA” Bac\u

~nvier~nvierea Domnuluiea Domnului
s\ lumineze via]as\ lumineze via]a

tuturtuturoror b\c\uanilorb\c\uanilor
[i s\ aduc\ `n casele[i s\ aduc\ `n casele
lorlor numai `mpliniri! numai `mpliniri! 

S\rb\tori Fericite!S\rb\tori Fericite!

Vasile Ni]\
Director S.C. TRICOTEX S.R.L. M\gura

Lumina ~nvierii s\ p\trund\ `n 
casele fiec\rui

b\c\uan!
S\n\tate, prosperi-

tate [i inim\ bun\!

Un Pa[ti Fericit!Un Pa[ti Fericit!
Dorel Dumitru
Director OMNIASIG - Sucursala Bac\u

S\rb\tori fericite!S\rb\tori fericite!

Ierusalim, `nainte de venirea Sfintei Lumini...
Despre minunea venirii Sfintei

Lumini la Ierusalim în Sâmb\ta
Mare, spre prânz, în plin\ zi, s-a
scris foarte mult. Anul acesta, pe
când g\rzile patriarhului î[i f\ceau
loc cu greu c\tre Mormântul
Domnului printre miile de peleri-
ni veni]i din toate col]urile lumii,
afar\ a[tepta înc\ s\ intre în biseri-
c\ o mare de oameni.

Eu am încercat s\ ajung în\untru
din Patriarhia Greac\ pe lâng\ Pa-
raclisul Bisericii Sfântului Mor-
mânt, Sâmb\ta Mare a Sfin]ilor
Împ\ra]i [i coborând apoi prin Bi-
serica Sfântului Iacob (a arabilor
ortodoc[i), îns\ poli]ia israelian\

ne-a interzis accesul [i am r\mas
vreo dou\ ore blocat sub cerul li-
ber, cu un grup de greci, pe o plat-
form\ de lâng\ Paraclisul Sfin]ilor
Împ\ra]i. De acolo vedeam imen-
sele cupole ale Bisericii Sfântului
Mormânt. Era cam ora 10 dimi-
nea]a [i soarele ardea cu putere
printre c\]iva norisori sub]iri. A-
proape îmi pierdusem orice n\dej-
de de a mai ajunge în\untru, când,
deodat\, cei din jurul meu au în-
ceput s\ strige [i s\ ]ipe ar\tând cu
mâinile c\tre cer. Nu întelegeam
ce spun, îns\ când m-am uitat în
sus am r\mas uimit: în jurul soare-
lui ap\ruse un curcubeu perfect
rotund, din care ]â[neau raze de

soare. Imaginea era extraordinar\.
Am r\mas t\cut, cu privirea la cer
mult timp. Abia dup\ vreun sfert
de or\ m-am gândit s\ fotografiez
minunea de pe cer.

A doua zi, stând în Biserica În-
vierii, mi-am ridicat ochii c\tre
turl\. Icoana Mântuitorului Iisus
Hristos veghea deasupra noastr\
din cupol\. Era înconjurat\ de un
curcubeu rotund. Mântuitorul
Iisus Hristos Pantocrator a[a se
picteaz\ întotdeauna în turl\ sau în
cupola central\ a bisericii. Acum
cred c\ [tiu de ce.

EU sunt lumina lumii... (Ioan 8,12)

Silviu-Andrei Vl\d\reanu


