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Dragii mei enoriaşi!
Vacile stăpânirii. Ţara e înglotată în datorii; criza e tot mai apăsătoare;
nemulţumirile domină la tot pasul, ameninţând să izbucnească în greve şi mişcări de stradă;
unii miniştri sunt anchetaţi pentru risipirea nechibzuită a banilor publici; pensionarii şi
salariaţii se tem că în curând nu vor mai fi bani pentru pensii şi salarii în vistieria ţării;
spitalele sunt ameninţate cu închiderea; bolnavii mor pe coridoarele spitalelor şi nimeni nu-i
bagă în seamă; judecătorii sunt într-o îndelungată grevă mascată; mari unităţi industriale sunt
transformate în fier vechi; noi, grădinarii Europei, importăm castraveţi muraţi din Vietnam şi
mere din Polonia sau din Italia, struguri din Africa de Sud, făină de oriunde; importăm
pioneze din China şi ace cu gămălie din Japonia, fiindcă industria noastră nu e în stare să le
facă; pleacă milioane de tineri din ţară în străinătăţi, peste mări şi ţări, să-şi încerce norocul şi
să-şi câştige pâinea; populaţia ţării scade din an în an; sunt sate în care, cu fiecare
înmormântare rămâne şi câte o casă pustie; şcolile se închid din lipsă de copii; afaceriştii
dubioşi, bişniţarii, traficanţii şi alte asemenea categorii îşi zidesc palate, în timp ce atâţia
intelectuali adevăraţi sunt împinşi la marginea societăţii, ca un gunoi nefolositor. Imaginea ar
putea fi completată cu multe alte aspecte de acest gen!...
În acest context sumbru, iată că preşedinţia noastră a găsit leacul! Va propune
parlamentului legiferarea prostituţiei şi a narcoticelor şi totul se va rezolva. Iată cum!
Curvele vor lua de la prefectură autorizaţie şi vor deschide firmă înregistrată la
Camera de Comerţ. Fiind prostituţia legală, cele în cauză îşi vor putea pune firmă la poartă şi
vom putea citi: ,,S.C. Focul Veşnic SRL”, ,,S.C. Talpa Iadului SRL”, ,, S.C. Păsărica
Bobotită SRL” şi altele multe asemenea. Când vei intra într-o aşa ,,instituţie”, vei plăti o taxă,
ţi se va elibera chitanţă, vei fi înregistrat în condicuţă şi te vei face fericit. Starea de fericire îţi
va creşte simţitor şi ţi se va prelungi până la sfârşitul vieţii, când vei afla că ai fost pricopsit şi
cu un microb de SIDA. Ce contează! Important este că văcuţa are lapte. Domnul stat va trece
din când în când şi el pe acolo şi o va mulge sub formă de taxe şi impozite. Specialiştii
apreciază că la numărul fetiţelor dispuse să deschidă asemenea firme şi la pofta lor de muncă,
ar putea să vină la vistieria statului mai mult decât ar veni de la un combinat. La urma-urmei,
decât să ai un combinat chimic, spre exemplu, mai simplu şi mai ecologic este să ai o târlă de
curve! Important este ca profitul să fie mai mare! Păi, nu?!
A doua văcuţă o reprezintă narcoticele. Până acum am auzit doar că ele vin
clandestin de peste mări şi ţări. Din când aflăm că vameşii ori poliţia de frontieră au dat câte
o ,,lovitură” şi au descoperit câteva kilograme de ,,praf al morţii” prin nu ştiu ce cotlon de
maşină. Se face mare caz de o asemenea reuşită şi noi, muritorii de rând, încercăm să credem
că suntem apăraţi cu străşnicie ca să nu fim intoxicaţi noi şi copiii noştri cu nenorocita otravă.
Nu ne vine a crede când auzim însă că zeci de mii de tineri se droghează, mai cu seamă cei
din licee şi facultăţi. Ne întrebăm de unde procură otrava, dacă paza de la graniţă este atât de
vigilentă, mai ales că cel care începe ,,tratamentul” trebuie să se ,,trateze” în fiecare zi în
schimbul unor mari sume de bani! Decât să întărim paza ca să oprim intrarea în ţară a
otrăvurilor de acest fel şi să insistăm asupra educaţiei tinerilor, mai bine legalizăm consumul
de droguri. În momentul în care o lege de genul acesta va intra în vigoare, drogurile nu se vor
mai vinde pe sub mână, consumul şi răspândirea drogurilor nu vor mai constitui infracţiune,
ci o activitate comercială propriu-zisă. Atunci vom putea cumpăra droguri de care ne va pofti
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inimioara, aşa cum cumpărăm astăzi cafea sau zahăr. Important este ce categorii de unităţi
vor distribui aceste otrăvuri: alimentarele, farmaciile, buticurile?
Aş propune ca drogurile să fie preluate şi puse în vânzare de către firmele care oferă
servicii şi produse funerare: sicrie, respecte, cruci de pus la mormânt. Cei ce ar cumpăra
droguri de acolo ar deveni clienţii preferaţi şi siguri ai acelor unităţi şi, în caz de deces, ar fi
serviţi cu prioritate cu celelalte servicii şi produse. Din industria drogurilor se scot sume
colosale. Nici industria de armament nu o depăşeşte. Vă daţi seama ce bani ar curge la buget
din impozite pe producţia şi comerţul cu produsele respective!
Şi iată cum cele două văcuţe din ograda preşedinţiei ne vor scoate din nevoi! Ştiu
conducătorii noştri ce trebuie făcut!!!
Oricum, parlamentarii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, toate cultele
din România, instituţiile cu rol educativ şi nu numai, toţi oamenii de bine, români adevăraţi şi
creştini adevăraţi, au datoria sfântă, în faţa lui Dumnezeu şi a generaţiei prezente şi a celor
viitoare ale neamului românesc, să ia atitudine hotărâtă şi fără echivoc, cât mai este vreme!
*
Mânăstirile de ieri şi de azi(IV)(Continuare din numărul trecut). Aşadar, cu chiu
cu vai, ierarhul, ajuns la mânăstire, urcă pe ,,scenă”. Aici se formează soborul de preoţi şi
diaconi. E o problemă foarte delicată şi dificilă să se stabilească întâietăţile în cadrul
soborului, mai ales că e vorba, uneori, de 20, 30, chiar 40 de membrii. Unii, în tot timpul
slujbei, nu apucă să zică nici măcar o dată ,,amin! Stau acolo doar ca piese de inventar. Chiar
din vremea Mântuitorului a fost o problemă foarte grea întâietatea. Toţi voiau să fie cei
dintâi, sau mai aproape de Mântuitorul, ,,unul de-a dreapta şi altul de-a stânga”. El a încercat
să-i potolească, spunându-le că ,,cel ce vrea să fie mai mare între voi să vă fie vouă slugă!”
Ehe! Teoria teorie, dar practica… Toţi liturgiştii şi tipicarii au încercat să rezolve problema şi
n-au reuşit. Unii au propus ca rânduiala membrilor soborului să se stabilească în funcţie de
vârsta fizică, în sensul ca cei mai vârstnici să stea mai aproape de ierarhi, iar cei mai tineri
mai departe. Dar dacă cei tineri sunt înalţi funcţionari eparhiali? Poţi să pui un consilier sau
un inspector să ţină soborul de coadă, fiindcă e cel mai tânăr? Să fim serioşi! Au fost din cei
care au propus ca ordinea să se stabilească în funcţie de vechimea în preoţie. Aceeaşi situaţie
se iveşte. Ce te faci cu funcţiile?! Mai mult! Apar diaconii. Din punct de vedere dogmatic,
canonic şi liturgic ei sunt inferiori preoţilor. Asta la modul general! Dar dacă sunt diaconii
ierarhului? În Biserica Romano-Catolică, spre exemplu, diaconii papei au întâietate şi
controlează cardinalii, episcopii şi orice alt funcţionar din structurile Bisericii, deşi sunt, din
punct de vedere haric, doar diaconi. Se verifică principiul din armată, potrivit căruia ,,funcţia
omoară gradul!” Mai poate intra în discuţie un principiu de ordonare în sobor în funcţie de
studii, de merite? Nici vorbă de aşa ceva! Toate principiile însă rămân de domeniul istoriei, în
momentul în care ierarhul face ordine şi numeşte pe cei care vrea să fie mai aproape sau mai
departe de dânsul. Voia celui mai mare poate anula tot şi toate şi stabileşte o altă ordine!
Aş sugera ierarhilor noştri, când se văd în mijlocul soboarelor de zeci de preoţi pe la
mânăstiri, mai cu seamă că unii sunt prezenţi la majoritatea hramurilor, sfinţirilor şi
parastaselor cu ierarhi, să-i întrebe doar atât: ,,-Părinţilor, şi în parohiile dumneavoastră este
astăzi sărbătoare? Nu cumva şi credincioşii dumneavoastră ar vrea astăzi să păşească pragul
bisericii şi să asculte slujba? Luaţi-vă imediat catrafusele şi la parohii să vă opriţi! Aici sunt
eu în stare să fac slujba cu diaconii mei!” Cu siguranţă că soboarele n-ar mai fi atât de
numeroase şi nu s-ar mai pune problema întâietăţilor. Zeci de biserici ar fi deschise şi în ele sar face slujbă, aşa cum este firesc să fie la zi de sărbătoare. Ce-i drept, însă, o masă
binecuvântată de ierarh nu-i puţin lucru, dar… !
Cu ani în urmă, îmi amintesc că regretatul stareţ de la Mânăstirea Schitul Topolniţei,
Părintele Rădac Graţian, se plânsese protopopului că unii preoţi sunt nelipsiţi de la hramul
mânăstirii şi nu pleacă până stareţul nu împarte pâinea de la parastase şi banii de la pomeniri
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cu ei. Acestea erau unele din puţinele surse de existenţă ale vieţuitorilor mânăstirii. Părintele
Pufan, protopopul de atunci, ne pusese în vedere să ne vedem fiecare de parohia noastră în
ziua de hram a mânăstirii şi să nu ne ducem acolo decât dacă stareţul ne invită. Nu cred că o
asemenea poziţie categorică ar fi nepotrivită azi, chiar dacă ar deranja pe unii! Păi
nu?(Continuare în numărul viitor).
*
Sfinţii Părinţi despre adevăr. ,,Tuturor oamenilor le este înnăscută, de la natură,
năzuinţa de a cerceta adevărul. Natura ne îndeamnă a ne sili spre cunoştinţă şi ea pune în
sufletul nostru dorinţa de a cerceta”(Sf. Ambrozie); ,,Se cuvine ca oamenii să se nevoiască
să-şi îndrepteze viaţa şi obiceiurile după adevăr şi cuviinţă, căci împlinind ei acest lucru,
cunosc uşor cele dumnezeieşti”; ,,Când afli pe vreunul gâlcevindu-se şi luptându-se
împotriva adevărului şi a lucrului vădit, pune capăt gâlcevii, părăsind pe unul ca acela,
fiindcă şi-a împietrit cu totul mintea”(Sf. Antonie cel Mare); ,,Dacă cineva se străduieşte
să spună adevărul, chiar dacă nu-l dobândeşte, năzuind către adevăr se îmbogăţeşte printro dreaptă îndrumare către el”(Clement Alexandrinul); ,,De mii de ori este fericit acela
care se alipeşte cu religiozitate de adevăr. Putem, oare, să nu fim cu acela care-şi face din
adevăr îndreptarul purtării sale? El este chipul lui Dumnezeu, care este în sine”; ,, Fericit
este acela care-şi acordă viaţa cu adevărul şi nu se lasă vânat de orice minciună… Cine
petrece în adevăr este plăcut totdeauna lui Dumnezeu şi oamenilor folositor. În fapte prea
bun şi în orice treabă rea drept. Omul adevărului nu caută în faţa oamenilor, nu judecă
strâmb, nu-şi atribuie sieşi vrednicie şi cinste, nu dispreţuieşte pe cel sărac şi lipsit, în
răspunsuri este nelinguşitor…, nu cunoaşte vicleşug, nu iubeşte făţărnicia…, se conduce
numai de virtute”; ,,Veseleşte-te de adevăr, la păcat însă priveşte cu posomorâre”(Sf.
Efrem Sirul); ,,Iubeşte adevărul şi numai adevăr să iasă din gura ta, pentru ca duhul, pe
care l-a sălăşluit Dumnezeu în acest trup, să fie aflat ca adevărat la toţi oamenii şi astfel va
fi slăvit Domnul care locuieşte în tine, căci Domnul este adevărat în orice cuvânt şi nici o
minciună nu se găseşte la El”(Herma); ,, Adevărului nu-i place să stea retras în unghere,
nici nu vorbeşte şoşoite”(Fericitul Ieronim); ,,Fără smerita cugetare, adevărul este
orb”(Ilie Ecdicul); ,,Nu este nimic mai luminos ca adevărul, nimic mai tare, după cum tot
aşa, nu este nimic mai slab ca minciuna, oricare ar fi valurile cu care caută ea să se
ascundă. Chiar în acest caz, ea este uşor descoperită şi redusă la neexistenţă. Adevărul,
dimpotrivă, se înfăţişează fără văl privirilor acelora, care voiesc să-i contemple frumuseţea,
el nu pretinde să se ascundă, el nu se teme nici de primejdii, nici de curse, el nu aspiră la
favoarea populară, el nu-i supus la nici unul din lucrurile omeneşti; superior asupra a
toate, a putut fi mult şi bine prigonit în toate felurile, el rămâne nebiruit, cu o admirabilă
putere, el adăposteşte ca un zăgaz de nebiruit sufletele care caută în preajma lor un
refugiu, el respinge atacurile îndreptate pe sub ascuns contra lui şi împărtăşeşte pe toţi din
comorile lui, în chip public. De aici aceste cuvinte ale lui Hristos către Pilat: ,,Eu pe faţă
am vorbit lumii…. Şi în ascuns n-am vorbit nimic”; ,,Când pe noi înşine nu ne putem
convinge de adevăr, apoi cum vom putea convinge pe alţii?”; Aceasta este măsura
adevărului: el se întăreşte pe măsură ce se măreşte numărul adversarilor lui”(Sf. Ioan
Gură de Aur); ,,Celor ce sunt pioşi cu adevărat şi filozofi, raţiunea le dictează să
cinstească şi să iubească numai adevărul şi să renunţe a urma părerile celor vechi, în cazul
când acestea ar fi greşite. Şi tot raţiunea cea înţeleaptă dictează iubitorului de adevăr nu
numai să nu urmeze pe acei care săvârşesc sau învaţă vreo nedreptate, ci ca în tot chipul şi
mai presus de însuşi sufletul său, să prefere a săvârşi şi a spune numai cele drepte, chiar
dacă l-ar ameninţa moartea”(Sf. Iustin Martirul); ,,Adeseori, cel ce spune adevărul e urât
de cei fără de minte, iar cel făţarnic este iubit. Dar nici una dintre aceste răsplăţi nu ţine
multă vreme. Căci Domnul va răsplăti fiecăruia la vremea sa ceea ce trebuie”; ,,Gura celui
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smerit în cugetare grăieşte adevărul”(Marcu Ascetul); ,,Creştinii se îngrijesc de mântuirea
lor, iubesc adevărul dintr-o nevoie anume şi-l mărturisesc în toată fiinţa lui”(Tertulian).
*
Caşcavalul popii. Oricare dintre noi ne amintim de fabula aceea cu vulpea şi corbul.
Ea a fost cunoscută din antichitate. Cel dintâi care a pus-o pe hârtie a fost Esop. A cunoscut-o
La Fontaine, a făcut-o poezie în limba română Grigore Alexandrescu. Povestea e simplă: un
corb a furat de undeva o bucată de caşcaval. Şedea cu ea pe o creangă şi se pregătea s-o
mănânce. Multe păsări ar fi vrut bucăţica lui, dar… Tocmai trecea pe acolo vulpea. L-a văzut
pe corb şi a început imediat să-i laude vocea şi frumuseţea cântecului, adică tocmai ceea ce
corbul nu avea. Măgulit de laude, corbul s-a lăsat înduplecat să ,,cânte”. A fost destul să
croncăne o dată, că i-a căzut bucata de caşcaval din gură şi vulpea chiar asta aştepta! Mi-am
amintit de această fabulă, când am auzit următoarea întâmplare.
Părintele Ilie Izverceanu de la Cernavârf era un om trecut prin multe. Era un fin
psiholog şi ştia să cântărească pe fiecare de la primele vorbe. Am putea spune că era un
adevărat negustor de oameni. Nu se oprea întotdeauna la a-i cunoaşte pe oameni, ci încerca şi
să le corecteze anumite năravuri prin glume sau situaţii comice, pe care se pricepea de
minune să le creeze. Se vedea cât colo că era în vinele lui şi sânge de roman, fiindcă romanii
ziceau: ,,ridendo castigat mores!” Adică, râzând corectezi moravurile sau năravurile.
Într-o zi, Părintele Izverceanu era la protoierie la Severin. Era zi de şedinţă. Fiind
dimineaţa devreme, încă nu începuse şedinţa. Preoţii veneau unul câte unul, îşi plăteau
anumite dări, se interesau ba de una, ba de alta. La un moment dat a intrat Părintele Puiu
Ciolan. I-a dat la o parte pe toţi şi, cu voce tare, ca să fie auzit, s-a adresat casieruluimagaziner Ionică Negrescu: ,,- Nea Ionică, te rog întrerupe puţin şi dă-mi trei sticle de vin
bisericesc! Trebuie să merg la cenaclu literar, că vine acolo cutare poet şi cutare scriitor şi eu
trebuie să-mi prezint o carte şi să le citesc din versurile mele!” Toţi cei prezenţi s-au dat la o
parte respectuoşi, făcându-i loc. Părintele Puiu publicase câteva poezii prin unele ziare şi
reviste, publicase nişte cărticele de versuri şi nu scăpa nici un moment să se laude cu
cunoştinţele şi relaţiile lui din lumea literară. Era ceva obişnuit, spre exemplu, să-l auzi
spunând: ,,- Mi-a dat aseară telefon Adrian Păunescu. Era foarte supărat. Mi-a zis: ,,-Bine,
mă, Puiule, te aştept de atâta timp să-mi trimiţi poezii să ţi le public în ,,Flacăra” ! Trimiţi la
toate revistele literare din ţară şi numai mie nu-mi trimiţi nimic. Ce ţi-am făcut de eşti supărat
pe mine?”
Părintele Izverceanu şedea de-o parte şi privea. Cum era mai înalt decât toţi, îi privea
de sus. Auzindu-l pe Părintele Puiu, a înţeles exact despre ce e vorba şi a găsit imediat
medicamentul să-l vindece. I-a zis: ,,- Părinte Puiu! Eu demult vream să vorbesc cu
dumneata, dar n-am avut prilejul. Dumneata eşti o capacitate, dom’le! Dumneata ar trebui să
fii protopop aici, să ne reprezinţi în relaţia cu autorităţile statului. Dumneata ai şti să vorbeşti
şi cum să vorbeşti. Eşti cunoscut peste tot ca o personalitate de prima mână a judeţului
nostru…!” Părintele Puiu, mic de statură, se oprise surprins, se uita în sus, în gura Părintelui
Izverceanu, şi gura lui se deschisese necontrolat de uimire. Nu-i venea să creadă că auzea
asemenea vorbe şi mai ales de faţă cu atâţia preoţi. Dezmeticindu-se, s-a întors brusc spre
magazioner şi i-a spus: ,,-Nea Ionică, mai ia trei sticle de vin să le bem aici!” ,,-Dar cine le
plăteşte, părinte?” a întrebat omul cu grijă. ,,-Trece-le în contul meu, nea Ionică!” A adus nea
Ionică sticlele. Părintele Puiu a desfăcut una câte una, a băut el, i-a dat Părintelui Izverceanu,
au bătut şi ceilalţi şi sticlele au secat în câteva minute. Părintele Izverceanu, văzând că se
termină vinul, numai ce a grăit: ,,- Părinte Puiu, ce vorbesc eu de Severin?! Dumneata ar
trebui să fii la Craiova, dom’le! Eu te văd un consilier cultural. Acolo, în creierul Craiovei,
dumneata ai fi un adevărat stâlp al Bisericii. Ne-ai reprezenta cu cinste. Ai putea să publici
cărţi, reviste, să aduni oameni de cultură în jurul dumneata. Ai putea să organizezi
simpozioane. Mitropolitul însuşi ar trebui să aibă în dumneata un sfetnic de încredere…!” ,,-
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Nea Ionică, mai adu repede trei sticle! Eu plătesc!” a mai zis Părintele Puiu peste umăr,
nevrând să scape un cuvinţel din gura Părintelui Izverceanu. Au băut rapid şi seria a doua şi
Părintele Izverceanu n-a întârziat să brăzdeze mai adânc: ,,- Părinte Puiu! Dumneata eşti o
personalitate a culturii româneşti, dom’le! Dumneata ar trebui să fii consilier sau inspector la
patriarhie. Ar trebui să umbli numai cu avionul peste mări şi ţări, ca trimis al patriarhului. Ai
ajunge membru al Uniunii Scriitorilor şi al Academiei Române. Ai avea perspective mari cu
capacitatea dumneata!” ,,-Nea Ionică, mai adu trei sticle! Eu plătesc!” Dându-şi seama că
timpul trecuse, Părintele Puiu a mulţumit Părintelui Izverceanu pentru aprecieri, şi-a cerut
scuze şi a plecat în fugă. Toţi preoţii au rămas buimăciţi, privind lung în urma lui cu
admiraţie. Numai Părintele Izverceanu a dat din cap semnificativ, parcă ar fi vrut să spună: ,,Nu-i nimic de capul tău!”
*
Rugăciune ciudată. Dragii mei! Multe veţi fi citit în viaţa Dvs. şi multe rugăciuni
veţi fi auzit. Şi eu la fel! Zilele trecute, însă, am găsit pe internet o ,,rugăciune”, care m-a dat
gata. N-aş fi crezut că există aşa ceva. Nu ştiu cine a compus-o, dar veţi vedea şi Dvs., că,
după ce vă umflă râsul, vă opriţi în loc şi ziceţi: ,,Nu cumva ăsta o avea dreptate?” Iată
,,rugăciunea”:
,,De-ar fi să-i luăm pe toţi la rând,/ Şi actualii, dar şi foştii,/ Cei mai deştepţi de pe
Pământ /Au fost întotdeauna …PROŞTII!// Nu te ruga la ursitoare/Să-ţi facă-n viaţa ta vreun
rost,/ Mai bine urlă-n gura mare:/,,Iubite Doamne, fă-mă… PROST!// De ce să tragi ca la
galeră,/ Să-nveţi atâtea fără rost?/ De vrei să faci o carieră,/ Ajunge numai să fii
….PROST!// În lumea asta cu de toate,/ Unde se-nvaţă contra cost,/ Păcat că nici o
facultate/ Nu dă diplomă de…PROST!// Avem impozite cu carul,/ Dar înotăm în sărăcie/ Şi
ce buget ar avea statul/ Dintr-un impozit pe… PROSTIE!// Ei sunt ca iarba, cu duiumul,/ Să
nu-i jicneşti, să nu-i împroşti!/ O, Doamne, de ne-ar creşte grâul,/ Cum cresc recoltele de
…PROŞTI!// În lumea asta răsturnată,/ Unde cei strâmbi sunt cei mai drepţi,/ Savanţii noştri
mor de foame/ Şi numai PROŞTII sunt deştepţi!//
*
Ajutoare. În această perioadă parohia noastră a primit o serie de ajutoare astfel:
Domnul Constantin Grădinaru din Harlen(Olanda) a donat 340 lei şi a cumpărat cărţi de
560 lei; Doamna Fleck Maria din Köln(Germania), fiica regretatului Rolea Petre din Bârda
a donat 315 lei parohiei şi 100 lei prietenei sale din copilărie, Doamna Luca Domnica din
Bârda; Domnul Prof. Univ. Dr. Ion Popescu din Bucureşti, fiu al satului Malovăţ, a donat
300 lei. Domnul vameş Bancă Paul Gabi din Tr. Severin şi Domnul Bogdan Soare din
Bucureşti au donat câte 200 lei; Domnul Mărăşescu Vasile din Tr. Severin şi Doamna
Barbu Ioana din Buftea(IF) au donat câte 110 lei; Domnul procuror Negrescu SanduViorel din Tr. Severin a donat 100 lei; Domnul Ion Baltac din Malovăţ a mai adăugat 100
lei la contribuţia de cult, totalizând până acum 217 lei; Doamna Manolache Steluţa din
Bucureşti a donat 50 lei; Doamna Hurduc Maria din Malovăţ a mai adăugat 50 lei pentru
contribuţia de cult, totalizand până acum 80 lei. Doamnele Rolea Marina şi Cola Emilia
din Bârda au donat câte 50 lei Doamnei Cojocaru Maria din Malovăţ. Dumnezeu să le
răsplătească tuturor!
*
Doamna Elena Buică din Toronto (Canada), cunoscută scriitoare românocanadiană, a donat parohiei noastre 20 exemplare din cartea domniei-sale, Crâmpeie de
viaţă(4oo pag.), pe care a publicat-o recent la Editura Forum din Bucureşti, să le vindem şi să
facem venit parohiei(aprox. 200 lei). Îi mulţumim cordial. Preotul Dvs. a cunoscut-o personal
pe Doamna Elena Buică la Durău în vara acestui an, cu prilejul memorialului Dr. Artur
Silvestri.
*
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Inspecţie. La data de 3 Sept., Părintele Protopop Ionuţ Semenescu-Blidaru a
făcut inspecţie la biserica noastră parohială din Malovăţ. Conform celor consemnate în
procesul verbal, a fost mulţumit de cele constatate. Ne-a dat drept sarcină de realizat
întocmirea formalităţilor necesare pentru a trece curţile bisericilor şi cimitirele din domeniul
public coordonat de primărie în proprietatea parohiei. Cam dificil. Vom vedea!
*
Repartiţie în învăţământ. La data de 4 Sept. au avut loc repartiţiile în învăţământ a
profesorilor suplinitori, printre care s-a numărat şi preotul Dvs. I s-au repartizat 10 ore la 24
clase, dintre care 20 clase I-IV şi 4 clase V-VIII, răspândite la şase şcoli din cinci sate ale
comunei Malovăţ. E minunat, numai că se pregătise să facă mai mult. Se obişnuise cu o
anumită categorie de vârstă, la care predase 9 ani, se chinuise ani de zile cu examene, cu
cursuri, ca să fie pregătit pentru acea categorie. Desigur, şi la cei mici e frumos, iar
Mântuitorul a spus: ,,Mergând, învăţaţi toate neamurile…!” indiferent de vârstă. Un înalt
funcţionar eparhial i-a recomandat să-şi păstreze diplomele(doctorat în teologie, masterat în
drept şi gradul I în învăţământ) ca să le arate nepoţilor. Vai de mama noastră!
*
Emisiuni. În zilele de 4 şi 11 Sept., între orele 21.00-22.30, preotul Dvs. a avut
emisiune la Televiziunea ,,Datina” din Tr. Severin pe tema Taina Sfintei Cununii.
*
Simpozioane. Mitropolia Olteniei l-a invitat pe preotul Dvs. să participe la
simpozionul din 9-11 Oct., ce se va desfăşura la Mânăstirea Tismana(GJ), la care se vor
comemora 70 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Olteniei(1939-2009). Preotul Dvs. s-a
înscris cu comunicarea Revista ,,Mitropolia Olteniei” la ceas aniversar.
*
Botezuri, cununii, înmormântări. În această perioadă… În ziua de 12 Sept. am
oficiat Taina Sfântului Botez pentru Mănescu Elena-Yasmina, fiica Domnului Mănescu
Iulius-Claudiu şi a Doamnei Mănescu Ileana din Malovă. Să trăiască! În ziua de 5 Sept. am
oficiat Taina Sfintei Cununii pentru Pârvănescu Ion-Marius din Colibaşi cu Domnişoara
Uşurelu Maria din Negreşti; la 14 Sept. pentru Baltac Alexandru – Ionuţ din Malovăţ cu
Domnişoara Durac Georgiana din Tr. Severin. Să le dea Dumnezeu căsnicii fericite! În ziua
de 1 Sept. Am oficiat slujba înmormântării pentru Zaharia Ioana(82 ani) din
Celnata(înmormântată în Malovăţ) şi Rolea Gheorghiţa(83 ani) din Bârda; pe 3 Sept. pentru
Lupşa Elisabeta(92 ani) din Malovăţ; pe 4 Sept. pentru Achimescu Tudor(52 ani) din Tr.
Severin(înmormântat în Bârda); pe 5 Sept. pentru Mănescu Vasile(77 ani) din Malovăţ.
Dumnezeu să-i ierte!
*
Program. În cursul lunii octombrie avem următorul program de slujbe: 3 Oct.
(Malovăţ-Bârda); 4 Oct. (Malovăţ); 10 Oct. (Malovăţ-Bârda); 11 Oct. (Bârda); 14
Oct.(pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 17 Oct.(Malovăţ-Bârda); 18 Oct.
(Malovăţ); 24 Oct. (Malovăţ-Bârda); 25 Oct. (Bârda); 26 Oct. (slujbă la Bârda, pomeniri la
ora 12 la Malovăţ); 31 Oct. (Malovăţ-Bârda). În restul timpului, preotul poate fi găsit la
biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la
adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Scrisoare pastorală
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Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul VII(2009), nr. 166(16 –30 Septembrie)
Sus-jos! Sus-jos! De douăzeci de ani asistăm la flotările pe care le face clasa
politică românească: sus-jos, sus-jos, sus-jos! Astăzi auzim despre unul sau altul că e cel mai
competent, cel mai bun, ce mai…, este omul providenţial, care va scoate ţara la lumină. Şi
noi, muritorii de rând, ne bucurăm cu sinceritate, fiindcă oricare am vrea să fie bine şi
lucrurile să intre în normalitate. Trec câteva luni şi despre acelaşi om ajuns în vârful
piramidei sociale se spune că este incompetent, corupt, tâmpit, chiar nesimţit, cum încerca
zilele trecute să ne convingă o parlamentară, referindu-se la primul-ministru al României. Te
prinde lehamitea, când vezi asemenea circ derulându-se an de an şi anotimp de anotimp, în
timp ce ţara se adânceşte tot mai mult în sărăcie, în deznădejde, în mizerie morală. Ne pleacă
tineretul peste mări şi ţări să-şi caute o pâine şi un rost în viaţă, fiindcă nu vede perspective
de realizare aici; ne scade populaţia de la un an la altul; numărul morţilor este de câteva ori
mai mare decât al născuţilor; îmbătrâneşte lumea şi generaţiile tinere sunt tot mai subţiate;
industria naţională este piesă de muzeu şi amintire a ceea ce fost cândva; agricultura este o
zdreanţă dintr-un veşmânt de lux al ţării; cultura şi oamenii de cultură sunt cenuşăreasa
societăţii; snobii şi sfertodocşii se umflă precum broasca din poveste, sfidându-ne cu
neruşinare când îşi scot prostia pe gard şi ne obligă să le-o admirăm; manualele de istorie se
subţiază de la an la an, fiindcă nu trebuie să ştim prea mult despre trecutul nostru; starea
morală a populaţiei este tot mai decăzută; infractorii mişună ca puricii pe câini. Des, tot mai
des, vin mai marii sau mai micii să ne cerşească voturile şi ne promit marea cu sarea. Ne
aruncă drept momeală, sau plată, sau mită sau cum vreţi să-i ziceţi, câte o bucată de pâine,
câte o sticlă de bere sau un kilogram de zahăr. În ultima vreme am văzut ca ne-au trimis câte
două plicuri, cu care cred că ne vor cumpăra convingerile, conştiinţele şi voturile! Abia după
ce ajung unde vor să ajungă, prostindu-ne cu neruşinare, vedem cât ne-au minţit, dar e prea
târziu. Indiferenţa ne cuprinde ca o pecingine. Numărul celor ce nu se duc la vot e tot mai
mare de la un scrutin la altul. Chiar trebuie să treacă patruzeci de ani de rătăcire prin pustie ca
la poporul evreu pentru a ajunge în pământul făgăduinţei? Chiar nu avem oameni capabili,
care să zică şi altceva decât ,,Sus-jos, sus-jos?” Chiar nu suntem suficient de maturi ca să ne
dăm seama că este timpul să ne ocupăm şi de lucruri mai serioase, decât să fim măscărici de
circ?
*
Mânăstiri de ieri şi de azi(Continuare din numărul trecut). Un element de noutate
introdus pe uşa din dos în cultul creştin ortodox este microfonul. Înainte de 1989 ştiam că el
există peste tot, ca aerul şi ca lumina. Nu-l vedeam, dar el exista şi ne fura vocea şi ne ducea
vorbele acolo unde trebuiau descifrate, analizate, interpretate, acolo unde o armată de băieţi
cu ochi albaştri încercau să ne înţeleagă sufletul şi să vadă dacă suntem sau nu duşmanii
poporului. Astăzi îl vedem, îl atingem, îl venerăm chiar, după felul cum ne comportăm cu el.
Nu l-am aruncat afară, ci, dimpotrivă, a ajuns să ne terorizeze sub altă formă, în alt mod.
Numai când slujeşti într-un sobor cu 20-30-40 de preoţi poţi înţelege mai bine acest lucru. Îţi
dai seama de importanţa acestui obiect în mentalitatea participanţilor după felul cum se
înghesuie să pună mâna pe el. Dacă microfonul are fir, e cel mai periculos. Firul se poate
încurca printre numeroasele picioare şi se pot întâmpla chiar accidente. În ultima vreme, însă,
predomină microfonul fără fir. El se plimbă mândru şi suveran dintr-o mână în alta. Dacă-l ai
pe el şi ştii cum să-l foloseşti, eşti cineva; dimpotrivă, dacă nu-l ai sau nu ştii să-l ţii, eşti
pierdut, eşti un nimeni.
Dacă-ţi pierzi sufletul sau mântuirea, nu interesează pe nimeni; este problema ta
strict personală. Dacă pierzi microfonul, apoi lucrurile se schimbă radical. Asta interesează pe
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toţi. Chiar dacă reuşeşti să pui mâna pe el, dar nu ştii să-l ţii, tot un nimic rămâi. Microfonul
trebuie ţinut nici prea departe, nici prea aproape de gură; nici prea la dreapta, nici prea la
stânga; nici prea sus, nici prea jos. Trebuie ţinut exact aşa cum trebuie, pentru ca el să-şi facă
datoria la maximum. Dacă îl ţii exact în poziţia în care trebuie, vocea ta este ca tunetul lui
Sfântul Ilie, ca bombele americanilor, când cădeau peste Dunăre la sârbi. Vocea ta se urcă
asemenea unui avion cu reacţie la zeci de kilometri înălţime, cutreieră văile şi izbeşte în
vârfurile munţilor, ca buzduganul lui Făt- Frumos, sau, de ce nu, ca un strănut într-un concert
de Bach. Dacă ai nenorocul să prinzi şi tu acelaşi microfon după un astfel de maestru, eşti
terminat. Fiindcă nu ştii să-l ţii exact în poziţia în care trebuie, vocea ta n-o mai aude nimeni.
Ea este ca o şoaptă între şrapnelele de tun; este o pauză între două bubuituri. Toţi ochii se
îndreaptă asupra ta: ai ierarhului, ai confraţilor, ai tuturor celorlalţi participanţi. Poţi să fii tu
Alexandru Macedon, Napoleon, sau chiar Eminescu în carne şi oase…! În faţa tuturor, în
acele momente, eşti un nimeni. În loc să te rogi pentru iertarea păcatelor şi mântuirea
sufletului, mai degrabă te rogi să nimeri poziţia cea mai potrivită a microfonului. Simţi că e
mai practică şi mai necesară o asemenea rugăciune!
În vechile cărţi se spune că atunci când unii sfinţi făceau slujbă în biserică, se
adunau păsărelele la ferestrele bisericii, ca să asculte şi ele slujba. Aş vrea să văd acum, dacă
mai au curajul să vină mai aproape de un kilometru de locul unde se slujeşte! Când aud
zgomotul şi hărmălaia din microfoane şi boxe nu se înspăimântă numai păsările, ci şi
celelalte vieţuitoare. Fug de rup pământul leii şi tigrii, dinozaurii şi brontozaurii, fără a mai
vorbi de celelalte mai mărunte.
Aş face o propunere ierarhilor noştri. Cred că ar fi foarte potrivit să introducă în
regulament drept criteriu de selecţie şi promovare a cadrelor măiestria cu care candidaţii
mânuiesc microfonul. Ar fi o măsură revoluţionară. Cel ce ar pune-o în aplicare ar intra cu
siguranţă în istorie. Nici n-ar mai avea nevoie de alte realizări. Lucrurile ar fi mai clare decât
în perestroika lui Gorbaciov: cel ce mânuieşte cel mai bine microfonul, să fie vicar; cel mai
tăntălău, să fie om de serviciu la palat. Să vezi atunci antrenamente! Nici artiştii la circ n-ar
mânui astfel făcliile. Ar dispare orice bănuială de abuz sau nedreptate. Lucrurile ar fi clare şi
nimeni n-ar mai putea să obiecteze. Păi, nu?(Urmare în numărul viitor).
*
Dumnezeu din portbagaj. Pe internet am găsit o istorioară interesantă şi plină de
învăţătură, pe care o redăm mai jos, tocmai pentru a ne convinge că Dumnezeu nu se lasă
batjocorit.
Se spune că, într-o zi, un grup de tineri, băieţi şi fete, plecau într-o excursie cu
maşina. Bucurie mare, râsete, agitaţie. Înainte de a porni maşina, mama uneia dintre fetele din
grup le-a spus: ,,- Dumnezeu să fie cu voi!” Tinerii au izbucnit în râs şi au strigat: ,,Dacă
vrea meargă cu noi, n-are decât să stea în portbagaj, fiindcă aici n-are loc!” Maşina a pornit în
trombă. Peste o oră a venit vestea că s-a produs un accident. Tinerii se izbiseră cu maşina de
un pom de pe marginea drumului. Din cauza vitezei, impactul fusese atât de puternic, încât
tinerii muriseră toţi, iar maşina se făcuse zob. Doar partea din spate a maşinii rămăsese
neatinsă, adică portbagajul. Când au desfăcut capacul portbagajului, poliţiştii au găsit
înăuntru câteva cartoane cu ouă. Culmea, ouăle erau întregi, neatinse. Acolo fusese
Dumnezeu cu ele şi nu se întâmplase nimic! În maşină, cu tinerii, nu avusese loc!
*
Sfinţii Părinţi despre ajutor. ,,Când tu împărtăşeşti săracului ceea ce ai, ajuţi pe
fratele şi tovarăşul tău. Argintul pe care-l dai săracului este viaţă pentru el”(SF.
AMBROZIE); ,, Vino în ajutorul orfanului, plăteşte împrumutul săracului şi vei avea o
slavă veşnică”(ASTERIE AL AMASIEI); ,, Cea mai bună vieţuire este în bună orânduire,
căci ea e o adevărată frumuseţe şi o putere tare aşezată, bine răsplătitoare cu fapta pentru
cei ce se ajută necontenit unii cu alţii, nezdruncinată pe calea virtuţii”(SF. CLEMENT
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ALEXANDRINUL); ,,Bogatul să ajute pe sărac, iar săracul să mulţumească lui
Dumnezeu, că i-a dat prin cine să-şi împlinească lipsa”; ,,Să ne ajutăm unii pe alţii, spre a
face şi pe cei slabi să meargă înainte spre bine, pentru ca toţi să ne mântuim şi să ne
întoarcem unii pe alţii de la păcat şi să ne povăţuim”(SF. CLEMENT ROMANUL);
,,Oameni fiind, trebuie să oferim oamenilor ajutorul blândeţii, fie că din cauza văduviei au
nevoie de aceasta, fie din cauză că sunt orfani, fie din cauza alungării din patrie, fie din
cauza cruzimii stăpânilor, fie din cauza nestăpânirii de sine a celor ce conduc, fie din
cauza lipsei de umanitate a celor ce strâng impozitele, fie din cauza cruzimii piraţilor fie
din nesaţiul hoţilor, fie din scoaterea la licitaţie a bunurilor, fie din cauza naufragiului.
Toţi, la fel de sărmani, se uită la mâinile noastre, aşa cum noi ne uităm la mâinile lui
Dumnezeu, ca să ne dea cele de care avem nevoie. Şi dintre aceştia, cei care suferă fără să
merite sunt mai de plâns decât aceia, care s-au obişnuit să sufere. Şi cu precădere trebuie
să fim milostivi faţă de aceia care sunt distruşi de boală până la măduva oaselor”; ,,Cel
sănătos, cel bogat, vino în ajutorul celui bolnav, celui lipsit! Cel ce nu ai fost lovit, vino în
ajutorul celui lovit şi zdrobit, cel cu inimă bună în ajutorul celui descurajat, cel care te
bucuri de prosperitate, celui care este obosit de adversitate. Adu ceva drept mulţumire lui
Dumnezeu, pentru că te-ai născut în numărul celor care pot să facă bine, nu din rândul
acelora, care au nevoie să li se facă bine. Pentru că tu nu priveşti la mâinile altora, ci alţii
privesc la mâinile tale. Nu te îmbogăţi numai cu averi de prisos, ci şi cu evlavie. Nu numai
cu aur, ci şi cu virtute şi, mai mult, numai cu virtute”; ,,Ajută, oferă hrană, oferă o haină
veche, adaugă un medicament, leagă rănile, întreabă ceva despre nenorocire, fă reflecţii
despre răbdare, ai curaj, apropie-te!”; ,,Cât timp eşti sănătos şi bogat, ajută pe cel care se
află în suferinţă. Să nu aştepţi ca să înveţi pe propria ta piele ce mare rău este neomenia şi
ce mare bine este să-ţi deschizi măruntaiele pentru cei care au nevoie. Să nu vrei ca
Dumnezeu să ridice mâna contra acelora care-şi ridică mândri grumazul şi care trec pe
lângă cei săraci. Învaţă acest lucru din nenorocirile altora. Dă ceva, chiar dacă este un
lucru mic, celui care are nevoie. Căci nu este un lucru mic pentru acela care are nevoie de
toate, dar nici pentru Dumnezeu, dacă este dat după putere. Dă, în schimbul unui mare
lucru, bunăvoinţa. Dacă nu ai nimic de dat, să plângi. Este mare leac pentru cel în
nenorocire. Faptul de a suferi împreună cu cel ce suferă, în mod sincer, uşurează mult
nenorocirea. Nu este omul mai de puţin preţ decât animalul, o, omule, pe care, când cade,
în groapă sau rătăceşte, legea îţi porunceşte să-l ridici!(SF. GRIGORIE DE NAZIANZ);
,,Atâta vreme cât călătoreşti pe o mare liniştită, ajută pe cei care au suferit naufragiul(…).
Cum mi te vei arăta faţă de cel nefericit, aşa se vor arăta faţă de tine tovarăşii tăi de
călătorie!(SF. GRIGORIE DE NISSA); ,,Să Ajutăm pe cei nefericiţi prin cuvintele noastre
în acelaşi timp cu banul nostru”; ,,Să ajutăm pe cei nevoiaşi, nu numai cu bani, ci şi cu
cuvinte şi fapte(…). Să nu aşteptăm să vină la noi cei ce au nevoie de ajutorul nostru, ci
noi să ne ducem la ei, să-i cercetăm în nevoile lor(…). Nu descoase viaţa şi faptele celui ce
are nevoie de ajutorul tău, căci este cea mai mare mojicie ca, pentru o pâine, să-i descoşi
întreaga viaţă”; ,,Cunoscând necazul şi oboseala păstorului, ajutaţi-l cu rugăciunile
voastre, cu sârguinţa, cu bunăvoinţa, cu dragostea, ca astfel şi noi să fim lauda voastră, în
acelaşi timp şi voi să fiţi lauda şi mândria noastră”; ,, Dumnezeu nu vine în ajutor celor ce
dorm, ci acelor care se obosesc şi muncesc. Ajutor se dă totdeauna nu celui ce stă în
trândăvie, ci acelui care munceşte ca cel căruia i se cere ajutor”; ,,Dacă vezi pe cineva
pătimind rău, să nu te interesezi de trecutul său, căci cel ce pătimeşte are drept la ajutor
necondiţionat”; Daţi mână de ajutor celor pierduţi, voi cei care niciodată nu aţi fost ispitiţi
de beţii, voi cei sănătoşi ajutaţi pe cei bolnavi, voi cei ce privegheaţi pe cei ieşiţi din minţi,
pe cei smintiţi”; ,,Câtă vreme vom avea pe Dumnezeu în ajutor, chiar de ar năvăli ispite
mai grozave decât furtuna, ni se vor părea ca un gunoi, ca o frunză care se poartă de vânt
încoace şi încolo”; Noi creştinii nu dăm mâncare la cei ce rabdă de foame din cauza lenei,
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ci îi sfătuim să muncească spre a agonisi, astfel, pâinea de toate zilele pentru sine şi pentru
alţii; încuviinţăm să capete doar hrana trebuincioasă de la acei care le-o pot da”; ,,Pentru
că noi înşine suntem lăsători şi leneşi împărţind între noi sarcinile, să ne legăm să ajutăm
fiecare cu sfatul, cu îndemnul, cu încurajarea, cu mustrarea sau cu ameninţări, ca prin
râvna fiecăruia din noi să izbândim cu toţii” (SF. IOAN GURĂ DE AUR); ,,Cine poate
ajuta pe nefericitul care piere şi nu face aceasta, îl asasinează”(LACTANTIU); ,,De câte
pedepse nu-i vrednic unul care trece cu vederea un astfel de trup căzut din cauza foamei?
Este, oare, cruzime mai mare decât aceasta? Nu este, oare, vrednic de a fi numărat printre
fiarele neîmblânzite şi de a fi privit ca un blestemat şi un ucigaş? Într-adevăr, ar putea fi
osândit ca un ucigaş cel care poate să vindece un rău atât de mare, dar de bunăvoie
întârzie să ajute din pricina zgârceniei”; ,,Nu întoarce spatele celui care cere de la tine
ajutor şi nu da bani cu camătă!”(SF. VASILE CEL MARE).
*
Condamnarea. Părintele Izverceanu de la Cernavârf nu făcuse politică propriuzisă înainte de 1944. Am mai spus-o într-o ,,scrisoare” precedentă. Singura lui ,,vină” era
aceea că primise în curtea sa câţiva legionari şi le oferise mâncare şi băutură cu prilejul unei
deplasări propagandistice, pe care aceştia o făcuseră în sat. Bătuseră la poarta preotului ca la
cel mai înstărit din sat şi-i ceruseră să le dea ceva să mănânce. La fel făcuseră şi comuniştii
prin 1950. Veniseră şi aceştia şi-i ceruseră să le permită să dea film cu colhozurile sovietice
în curtea lui pentru săteni. Şi părintele acceptase şi de data aceasta, iar după film le dăduse şi
acestora mâncare şi băutură.
Iată că în 1959, într-o noapte a fost arestat şi dus la Craiova. Acolo a fost anchetat
mai multe zile. Un locotenent i-a spus într-o seară: ,,-Mâine vei fi judecat! Nu te bat, ci-ţi
spun doar atât: răspunzi de două ori ,,da” la ceea ce te întreabă!” I-a dat două pastile să le
înghită. Dimineaţa i-a mai dat o pastilă şi i-a repetat indicaţia. L-au dus la judecată. Acolo lau întrebat dacă a făcut politică legionară. El a răspuns: ,,Nu!” A fost întrebat la fel şi el a
răspuns iarăşi: ,,Nu!” Cu el a fost judecat şi preotul Victor Doman de la Izverna. Acesta avea
aceeaşi acuzaţie, dar el a urmat indicaţia şi a răspuns: ,,Da!” După judecată, locotenentul –
anchetator l-a întrebat: ,,-De ce n-ai făcut ce ţi-am spus?” Părintele Izverceanu a răspuns: ,,Domnule locotenent, după ce mi-aţi dat pastila aceea, nu am mai ştiut nimic. Nu ştiu ce am
făcut şi ce am răspuns!” A fost dus în ziua următoare din nou la judecată, dar nu i s-au mai
dat pastile. Aceeaşi întrebare, acelaşi răspuns! Sentinţa a fost dată imediat: 18 ani
condamnare. Părintele Doman şi alţii care spuseseră ,,da” au primit câte 20 de ani.
Au fost duşi la închisoarea de la Aiud. Într-o zi, când îi scosese la plimbare prin
curtea închisorii, preotul Doman i-a spus părintelui Izverceanu: ,,-Bă, Ilie, bă, tu tot mai
cuminte ai fost şi de data aceasta faţă de mine, aşa cum ai fost întotdeauna!” ,,- De ce,
Victore?” ,,- Păi tu ai spus ,,nu” şi ai luat 18 ani; eu am spus ,,da” şi am luat 20 de ani! Când
ieşi de aici, să te duci la mine şi să-i spui asta Lenuţei!” ,,-Bă, Ilie, bă, nu ai fost niciodată
mai prost ca mine, dar acuma eşti! Păi crezi tu că mai contează doi ani? Tu crezi că noi mai
ajungem să ieşim de aici?”
În închisoare era bibliotecă. Acolo era bibliotecar un profesor universitar, filozof de
formaţie, deţinut şi el. În bibliotecă erau numai cărţi de propagandă. Profesorul-bibliotecar
fusese însărcinat de director să-i pregătească discursurile, pe care acesta să le ţină deţinuţilor
în orele de îndoctrinare sau la diferite şedinţe din afara închisorii. Directorul îi spunea tema şi
el pregătea discursul, iar directorul doar îl citea. Despre Părintele Izverceanu se dusese vestea
în toată închisoarea că e comic. El reuşea să găsească resursele necesare şi să facă glume ori
de câte ori avea prilejul. Îi făcea de multe ori pe deţinuţi să râdă, ba chiar şi pe gardieni.
Auzise de el şi profesorul – bibliotecar şi-l rugase pe director să i-l dea la bibliotecă, fiindcă
are nevoie de un ajutor. Directorul, un moldovean cu bun – simţ şi destul de credincios,
fusese de acord şi astfel Părintele Izverceanu a lucrat la bibliotecă. Cel mai mult şedea de
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vorbă cu profesorul. Aşa a petrecut şapte ani. Într-o seară, directorul a dispus ca toţi deţinuţii
să iasă în careu în curtea închisorii. Acolo l-au auzit: ,,- Fraţilor!” Nu-l auziseră niciodată
spunându-le aşa. Nimeni nu a tresărit. Directorul a repetat: ,, - Fraţilor! Din acest moment
sunteţi liberi!” Nimeni nu s-a clintit. Au fost convinşi că îşi bate joc de ei. Directorul a
continuat: ,, - Dacă cineva vrea să mai rămână, poate să mai rămână şi la noapte în
închisoare. Ceilalţi îşi fac formele de ieşire!” Atunci a izbucnit un chiot puternic din
piepturile tuturor, care a cutremurat localul închisorii. În aceeaşi seară le-a dat drumul acasă.
*
Deschiderea anului şcolar. A venit Septembrie şi miroase a cerneală de tipar prin
şcoli şi prin ghiozdane. Copii nerăbdători, părinţi cu inima strânsă de emoţie, profesori vechi
şi profesori noi, şcoli mai mult sau mai puţin pregătite.
Am avut prilejul anul acesta să văd toate şcolile din comuna noastră. Am rămas
profund impresionat. Peste tot ordine, curăţenie, tâmplărie din PVC, clase şi coridoare
proaspăt zugrăvite, toalete strălucind de curăţenie, situate în interiorul şcolilor, mobilier nou
şi în stare impecabilă. Am văzut calculatoare în şcoli şi conectări la internet. Dacă şcolile din
Malovăţ, Bârda, Bobaiţa şi Colibaşi sunt mai tinere sau mai vârstnice, şcoala din Valea
Boierească e o puştană abia ieşită în lume. A fost inaugurată anul acesta. Este de un lux cum
greu îşi poate închipui omul de rând. Domnul Primar George Bazavan îşi poate adăuga
încă o realizare mare la nivelul comunei, alături de căminele culturale din Malovăţ şi Bobaiţa,
de dispensarul de la Malovăţ şi de altele asemenea. Este el frumos, ce-i drept, dar treabă face!
La Valea Boierească am admirat nu numai şcoala, ci şi copiii. Raportat la numărul
locuitorilor satului, este şcoala cu cele mai mari perspective de viitor. Numărul de copii creşte
de la un an la altul şi poate chiar anul viitor va fi nevoie să se mai creeze un post de învăţător
acolo. În schimb, la Bârda şi la Bobaiţa, situaţia e foarte tristă. Numărul de copii scade
mereu. La Bârda mai avem 8 copii în clasele I-IV, iar pentru anul viitor se pare că vor fi
chiar mai puţini! La Negreşti şcoala s-a desfiinţat de câţiva ani, fiindcă n-au mai fost copii.
La Malovăţ mai vine unul singur la clasele V-VIII din Negreşti. Când eram elev, prin 19641968, din Negreşti veneau peste 20 de elevi la clasele V-VIII !
La Valea Boierească şi la Colibaşi vezi la tot pasul case noi sau în curs de
construcţie, semn că multe familii tinere s-au stabilit în sat. Am înţeles că unii au fost în
străinătate, au lucrat câţiva ani pe acolo şi au revenit în satul lor să-şi construiască un mic
,,palat”. Cinste lor! În Bârda rar vezi câte o casă nouă, iar cu fiecare înmormântare rămâne
câte o casă pustie. Rar e altfel!
Dintre toate satele comunei, Bârda are cele mai rele drumuri! Of! Of! Of!
*
Ajutoare. Anul trecut, în luna noiembrie, regretatul nostru prieten, Dr. Artur
Silvestri, ne-a trimis 920 cărţi diverse publicate în editura Dumnealui ,,Carpathia Press” spre
a le vinde şi din banii rezultaţi să tipărim Noul Testament, pe care să-l donăm fiecărei familii
a parohiei noastre şi celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în cursul acestui an. Din
păcate, cărţile s-au vândut foarte greu. Până în prezent nici un sfert din cărţile primite nu am
reuşit să le vindem. Văzând acest lucru, i-am comunicat Doamnei Mariana Brăescu, soţia
regretatului Dr. Artur Silvestri, exprimându-ne teama că nu vom putea tipări Noul
Testament până la împlinirea unui an de la plecarea dintre noi a lui Artur Silvestri.
Doamna Mariana Brăescu, scriitoare, cu o nobleţe şi generozitate greu de înţeles pentru
omul obişnuit din zilele noastre, ne-a trimis imediat 7.000 lei, adică 70 milioane lei vechi
pentru a tipări Noul Testament până la sfârşitul lunii noiembrie. Dumnezeu să-i răsplătească
această jertfă imensă pe care a făcut-o şi sufletul regretatului Dr. Artur Silvestri să-l aşeze în
ceata prietenilor Săi! Am şi livrat 5.000 lei tipografiei ca acont ca să prindem rând, iar
Domnul Director Prof. Univ. Aurel Popa al Tipografiei Sitech din Craiova ne-a încredinţat
că până pe 15 noiembrie va fi gata cartea.
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*
Doamna Omir Lucreţia din Bucureşti, fiică a satului Malovăţ, a mai donat încă
200 lei; Doamna Dr. Rusu Maria şi surorile sale din Tr. Severin, fiicele regretatului Luca
Bădiţă din Bârda, Domnişoara Prof. Univ. Dr. Ionaşcu Georgeta din Bucureşti, fiica
regretatului Ionaşcu Gheorghe din Malovăţ şi Doamna Ivaşcu Gigi-Daniela din Tr.
Severin, fiica Domnului Vasile Ivaşcu din Bârda, au donat câte 100 lei. Domnul Brănescu
Gheorghe din Tr. Severin a donat 50 lei. Domnul Coman Vasile a mai adăugat 100 lei
pentru contribuţia de cult, însumând până în prezent 125 lei. Domnul Badea Ion-Valeriu din
Malovăţ a achitat prima lui contribuţie de cult în valoare de 50 lei. Dumnezeu să le
răsplătească tuturor!
*
A început anul şcolar şi elevii din şcolile de la Malovăţ, Bârda, Bobaiţa, Valea
Boierească şi Colibaşi nu au cărţi de religie, ori care au nu mai corespund cu programa. Chiar
în vara aceasta Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română au schimbat programa la
Religie şi astfel trebuie schimbate manualele. Urmare a hotărârii Consiliului Parohial al
parohiei noastre din 20 septembrie, am hotărât să cumpărăm din fondurile parohiei manuale
pentru elevii şcolilor de pe raza comunei. Din păcate nu sunt încă manuale chiar la toate
clasele. Pentru cele ce există am făcut comandă la Iaşi, unde este singura editură autorizată să
publice manuale de religie. Ni le-au trimis. Au costat 700 lei. Sperăm să apară în curând şi
celelalte şi să aibă toţi copiii cărţi noi.
*
În cursul lunii septembrie am donat credincioşilor participanţi la slujbe şi unor
bătrâni şi bolnavi din sat pâine astfel: 6 Sept.(Malovăţ): 158 pâini; 13 Sept.(Bârda): 64 pâini;
20 Sept.(Malovăţ): 182 pâini; 27 Sept.(Bârda): 61 pâini. Aşadar, în luna Septembrie s-au
donat 465 pâini.
*
Lucrări la biserici. La biserica de la Bârda am reuşit să pictăm icoana lui Sf.
Mucenic Dimitrie, patronul bisericii şi satului. Icoana este situată pe peretele exterior al
bisericii, deasupra intrării. Lucrarea a fost executată de Domnul pictor Marius Mucioniu,
fiul regretatului Mihai Mucioniu din Bârda. Lucrarea a costat, material şi manoperă, 300 lei.
*
Botezuri şi înmormântări. La 27 Sept. am oficiat Taina Sfântului Botez pentru
Badea Patricia – Loredana, fiica Domnului Badea Ion-Valeriu şi a Doamnei Badea
Loredana-Ivona din Malovăţ. Să trăiască şi Dumnezeu s-o ocrotească! La 20 Sept. am
oficiat slujba înmormântării pentru Duran Elena(83 ani) din Bârda. Dumnezeu s-o ierte!
*
Program. În cursul lunii octombrie avem următorul program de slujbe: 3 Oct.
(Malovăţ-Bârda); 4 Oct. (Malovăţ); 10 Oct. (Malovăţ-Bârda); 11 Oct. (Bârda); 14
Oct.(pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 17 Oct.(Malovăţ-Bârda); 18 Oct.
(Malovăţ); 24 Oct. (Malovăţ-Bârda); 25 Oct. (Bârda); 26 Oct. (slujbă la Bârda, pomeniri la
ora 12 la Malovăţ); 31 Oct. (Malovăţ-Bârda). În restul timpului, preotul poate fi găsit la
biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la
adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda
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Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul VII(2009), nr. 167(1 –15 Octombrie)
Dragii mei enoriaşi!
A murit speranţa! Într-o zi am văzut la televizor un reportaj. O reporteră mersese
undeva la ţară, într-un sat uitat de lume şi vorbea cu o bătrână. Femeia era foarte săracă. Avea
o căsuţă amărâtă şi aproape nimic în jurul casei. Reieşea din discuţie că are o pensie din care
abia îşi duce zilele. De asemenea, am înţeles că era, de fapt, mătuşa unei ,,artiste” foarte
bogată din Bucureşti. Era vorba de o vedetă a zilei, care apare pe toate posturile de
televiziune şi se bâţâie din toate încheieturile şi scoate nişte schelălăieli, de zici că-i apucată.
Cunoscătorii zic că aceea este o artistă, iar ceea ce face ea este artă. Mă rog! Mai înţelegeam
din reportaj că aşa-zisa artistă este căsătorită cu un om foarte bogat. Discuţia dintre reporteră
şi bătrână a durat câteva minute şi femeia şi-a spus în puţine cuvinte necazurile. În final,
reportera a întrebat-o ce ar dori să-i transmită nepoatei de la Bucureşti, adică artistei. Bătrâna
a răspuns imediat, fără să ezite: ,,- Să-i spui că a murit unchiu-său!” Reportera era
nedumerită, că bătrâna nu voia ca nepoata să ştie că o duce greu, că n-are cu ce trăi şi a mai
întrebat-o o dată sau de două ori ce vrea să-i spună nepoatei din partea ei. Răspunsul a rămas
acelaşi: ,,- Spune-i că a murit unchiu-său!” Atât. Era atâta bună-cuviinţă, atâta bun simţ, încât
te lăsa dezarmat. Numai un om cu sufletul curat şi cu speranţă în Dumnezeu putea să aibă
atâta seninătate.
Mi-am închipuit că aceeaşi reporteră sau alta ar fi luat un interviu ţăranilor noştri din
parohia noastră, din Bârda, spre exemplu. Ştiu bine că problemele noastre nu interesează pe
reporteri şi televiziunile, fiindcă ele se ocupă de lucruri serioase. Şi, totuşi! Să presupunem că
cineva şi-ar face timp şi de noi. I-am spune care ne sunt problemele şi necazurile, lipsurile şi
dezamăgirile. Intr-un cuvânt, am încerca să zugrăvim realitatea de aici, aşa cum este ea. Dacă
ne-ar întreba, la sfârşit, ce am vrea să transmitem politicienilor şi guvernanţilor de la
Bucureşti, cred că cel mai bun mesaj ar fi acesta:
,,- Spuneţi-le că a murit speranţa!”
Atât!
*
Mânăstirile de ieri şi de azi(Continuare din numărul trecut). Un alt element intrat
pe uşa din dos în cultul nostru este staţia de amplificare. Degeaba foloseşti cu îndemânare
microfonul, dacă nu ai staţie de amplificare corespunzătoare. Sunt legate una de alta şi
amândouă de boxe. Aici este aici! Am observat că duhul lumii s-a pripăşit şi prin mânăstiri.
Cu cât o familie este mai bogată şi-şi poate permite nişte cheltuieli mai acătări, cu atât îşi
comandă la nuntă o formaţie, care are boxele mai mari. Au ajuns unele boxe să concureze cu
înălţimea unui om. Am văzut că mânăstirile mai mari şi mai bogate se îngrijesc să aibă şi ele
boxe pe măsură, fie că sunt proprii, fie închiriate. Când n-am încotro şi merg la câte o nuntă
la care sunt staţii de amplificare de mare putere, câte o săptămână în urmă îmi urlă capul. Tot
timpul cât stau la masă la acea nuntă mă zgârâie pe creier zgomotul de sute de decibeli, caremi pătrunde în cap, în trup, în suflet, cum mi-ar pătrunde cineva în altar călare. N-am putut
înţelege niciodată de ce e necesară atâta amplificare a sunetului, când muzica ar putea fi
auzită foarte bine de nuntaşi fără staţii de amplificare. Merg cu caprele la păşunat prin
apropierea satului Bârda şi este câte o nuntă în Malovăţ. Aud perfect melodia şi cuvintele
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cântăreţilor, deşi mă aflu la o distanţă de cinci kilometri. Mă întreb cum se vor fi simţind cei
ce sunt plasaţi la masă în imediata apropiere a boxelor! Nu e pedeapsă mai mare! Trebuie s-o
mai şi plătească!
Să revenim la mânăstiri. Boxele acestea uriaşe, foarte puternice, şi-au făcut prezenţa
şi la mânăstiri. Urlă de te asurzesc şi zgomotul lor cutreieră munţii şi văile, degajând ecouri
prelungi. Când se iau duhurile la bătaie în boxe, e chiar insuportabil. Nu le vezi, dar le auzi
cum hârâie, pârâie, ţiuie, bârâie, cârâie, bubuie, de ai impresia că au năvălit extratereştrii
peste lume. Până ajunge vreun frate mai priceput şi întrerupe curentul sau reglează vreun
buton mai cârcotaş, slujba se întrerupe şi toată lumea aşteaptă cu sufletul la gură, parcă ar
aştepta pacea după un îndelungat război. Întrebarea firească, pe care ne-o punem: este sau nu
este nevoie de ele? Mde! Nu sunt în măsură să judec pe stareţi sau alte organe superioare
bisericeşti. Voi veni însă cu câteva exemple, care cred că vor da răspunsul prin ele însele.
Mântuitorul nu dispunea nici de microfoane, nici de staţii de amplificare. Şi, totuşi,
vorbea la 5000 de bărbaţi, fără a mai socoti femeile şi copiii. Era vara şi soarele arde, pur şi
simplu, în Palestina la vremea prânzului. Şi, totuşi, mulţimile acelea şedeau de dimineaţa
până seara şi-L ascultau! Culmea! Nu se plângea nimeni că nu-L auzea! La Cincizecime,
Sfinţii Apostoli vorbesc mulţimilor în centrul Ierusalimului. Nu aveau microfoane, nici staţii
de amplificare şi nici boxe. Şi, totuşi, în prima zi se botează 3000 de oameni, iar a doua zi
2000. Mă întreb, câte mii de oameni au ascultat predica lor, dacă cele cinci mii s-au botezat?
Prin secolul al X-lea, ţarul de la Moscova şi-a trimis emisarii la Roma şi la
Constantinopol, ca să cerceteze cele două Biserici şi să vadă care ar fi mai potrivită în
vederea creştinării ruşilor. Delegaţia care a fost la Constantinopol şi care participase la câteva
slujbe la catedrala ,,Sfânta Sofia” a răspuns scurt şi cuprinzător: ,,- Măria-ta, când ne duceam
la slujbă nu mai ştiam dacă suntem pe pământ sau în cer! Ceva mai frumos pe lume nu
credem că există!” Şi ţarul a hotărât ca să ceară Constantinopolului să-i trimită misionari, ca
să creştineze pe ruşi în credinţa ortodoxă. Şi aşa sunt şi azi! Remarcăm, însă, că la ,,Sfânta
Sofia” nu erau nici microfoane, nici staţii de amplificare, nici boxe!
Venind la vremile mai apropiate nouă, îmi amintesc de regretatul Mitropolit
Firmilian al Olteniei. Avea trei diaconi tari şi mari, care făceau cât toate staţiile de
amplificare ale Olteniei: fraţii Cârstea şi Ion Bâlteanu. Nu aveau microfoane, staţii şi nici
boxe, dar când cânta părintele Grigore Cârstea vibrau ferestrele mânăstirii. Culmea, vocile
diaconilor nu te alungau, ci te atrăgeau ca un magnet. Când îi auzeai cântând uitai că eşti pe
pământ. Abia aşteptai să deschidă gura, să-i auzi. Slujbele mitropolitului Firmilian aveau un
farmec, o măreţie imperială, dar şi o putere de convingere cum n-am mai întâlnit. El însuşi
părea un împărat bizantin coborât din istorie pentru câteva momente. Desigur, existau şi
atunci foamfe, dar le ţinea în debara. Slujba o făceau cei ce se pricepeau, cei ce erau în stare
s-o facă foarte bine. Puţini, dar buni!
Am semnalat câteva aspecte, care mi s-au părut mai stridente şi mai nepotrivite în
viaţa mânăstirilor şi a Bisericii noastre, din dorinţa de a trage un semnal de alarmă. Duhul
lumii nu trebuie să sufoce duhul Ortodoxiei. Pelerinii, cei ce vin la mânăstiri cu prilejul
hramurilor şi marilor sărbători, vin cu credinţă şi cu speranţă. Nu trebuie să le tulburăm
trăirea lor sufletească. Cântarea psaltică adevărată, executată cu măiestrie, devine un leagăn,
care înalţă sufletul până la Dumnezeu. Zgomotul, hărmălaia, spectacolul sunt prezente în
toată vremea şi în tot locul în lume. Măcar la mânăstire să găsească cel ostenit şi împovărat o
clipă de linişte, de reculegere, de regăsire de sine şi de Dumnezeu. Aflu că la unele mânăstiri
din Transilvania şi Moldova, cu prilejul hramurilor, sunt mulţi pelerini, care merg mulţi
kilometri de la locul unde-i lasă autobuzul până la mânăstire în genunchi, ore în şir, fără să ia
în calcul durerea şi rănile. De ce să-i chinuim şi noi cu zgomotul nostru? Vocea omenească,
dacă este exersată cum trebuie, poate acoperi mulţimile, până la mari depărtări. Dacă fondul
de idei pe care-l transmite predica sau frumuseţea muzicii sunt cuceritoare, cu siguranţă că şi
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mulţimea va asculta în linişte şi smerenie şi vocea sau cântarea va ajunge până la cel mai
îndepărtat credincios şi-i va pătrunde în inimă şi suflet.
Acestea sunt câteva dintre motivele care cred că v-au determinat pe Dumneavoastră
să nu mai daţi năvală spre mânăstiri ca altădată. Şi vă înţeleg prea bine. Să sperăm că ne vor
auzi şi cei ce ar trebui să audă şi se vor schimba lucrurile, astfel încât hramurile mânăstirilor
de aproape şi de departe să fie cu adevărat o sărbătoare mult aşteptată pentru fiecare dintre
noi. Să dea Dumnezeu!
*
Sfinţii Părinţi despre aproapele/semenul nostru. ,,Fericit este acela care suferă
pentru aproapele său, dar vai de acela care, fără să bage de seamă, obligă pe aproapele său
să-l suporte”; Nu face ceva ce întristează aproapele, ci fii politicos în relaţiile tale cu toţi
oamenii. Omul necuviincios urmăreşte pe vecinul său, iar cine umblă în lumină nu se
opreşte cu gândul la rău”(SF. EFREM SIRUL); ,,Creştin cum eşti şi ucenic al lui
Hristos(…), tu ai, chiar în numele pe care îl porţi şi în calitatea cu care te slăveşti, dovada
şi strălucita mărturie a blândeţii de care se cade să fii plin şi a iubirii cu care trebuie să
tratezi pe fratele tău”; ,,Păzeşte-te să osândeşti pe fratele tău orbeşte şi în grabă şi nici să
deznădăjduieşti de mântuirea lui. Arată-te mai degrabă, pe cât poţi, umil şi răbdător faţă
de el, tu a cărui cumpătare trebuie să fie trăsătura felului tău de a fi. Respectă totdeauna
în el acea plăcută calitate de frate”; „Noi dăm atenţie păcatelor altora, dar nu ca să le
deplângem, ci pentru ca să-i ocărâm, nu ca să le vindecăm, ci ca să rănim şi mai tare,
căutând să scuzăm păcatele noastre cu rănile aproapelui nostru. Socotim pe alţii buni sau
răi, nu după puterea lor, ci după cum ne sunt prieteni sau duşmani. Ce lăudăm azi, mâine
defăimăm şi admirăm la noi ceea ce detestăm la alţii. Bucuroşi arătăm totul celor păcătoşi,
aşa de îngăduitori suntem cu viciul”(SF. GRIGORIE DE NAZIANZ); „Oricine tratează cu
blândeţe şi cu bunătate pe aproapele său şi nu se răzbună contra acelora care îi ofensează
şi răspunde îngrijirilor de acest fel prin binefaceri, acela poate fără teamă să dea numele
de Tată Domnului”; „Să nu dojenim cu amărăciune greşelile aproapelui, să le acoperim
cu cât este posibil cu vălul tăcerii”; „Aţi mânjit prin cuvintele voastre reputaţia
aproapelui? Renunţaţi la orice clevetire şi luaţi ca leac iubirea. Să facem aşa cu fiecare din
greşelile noastre şi să ne ferim de a le trata cu uşurinţă”; „Multe virtuţi pot să ne aducă
favoarea lui Dumnezeu, să ne facă în ochii Săi drepţi şi plăcuţi, dar ceea ce ne atrage cu
preferinţă bunăvoinţa cerească, este iubirea aproapelui”; „De aceea ai cuvânt, de aceea ai
limbă şi gură, ca să îndrepţi pe aproapele. Singure, animalele nu se îngrijesc de aproapele
lor, iar tu, care chemi tată pe Dumnezeu şi frate pe aproapele tău, îl vezi pe acesta făcând o
mulţime de rele şi taci, preferând mai mult dragostea decât folosinţa lui sufletească? Nu,
vă rog, căci nu poate fi o altă probă mai mare de iubire adevărată, decât aceea de a nu
trece cu vederea pe fraţii care greşesc. Ai văzut, poate, pe unii duşmănindu-se; ei, bine,
intervino între ei şi rupe duşmănia! Ai văzut pe alţii răpind cu lăcomie averile străine;
împiedică-i de la această faptă! Ai văzut nedreptăţiţi, ia-le apărarea, căci prin aceasta nu
le-ai folosit lor atât cât ţie însuţi”; „Dacă tu te găseşti departe de rele şi necazuri, aceasta
să nu te facă să rămâi fără simpatie şi fără compătimire faţă de cel necăjit, căci aproapele
tău, suferind rele, tu eşti dator de a împărţi cu el nenorocirea lui. Aşadar, lăcrimează cu
el, ca să-i uşurezi tristeţea; bucură-te cu el de bucuria lui, ca să-i adânceşti veselia şi
bucuria, ca să întăreşti dragostea. Mai înainte de el pe tine însuţi te foloseşti, căci prin
lacrimi tu te vei face mai milostiv, iar prin faptul că te bucuri cu el când se bucură, adică
când propăşeşti în ale sale, tu te cureţi de orice invidie şi zavistie”; „Chiar de ai sta
nemâncat, chiar de ai dormi pe pământ, chiar de ai mânca cenuşă şi ai plânge într-una,
dacă cu nimic n-ai ajutat pe altul, nimic mare n-ai făcut”; „Vrei să îndrepţi pe fratele tău?
Plângi, roagă-te lui Dumnezeu, ia-l la o parte şi sfătuieşte-l, îndeamnă-l, îmbie-l… Arată
dragoste de păcătos, încredinţează-l că dacă-i pomeneşti păcatul lui, o faci cu gândul să-l
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sfătuieşti şi să-l îngrijeşti, nu cu gândul de a-l face de râsul lumii. Îmbrăţişează-i
picioarele, sărutându-l, nu-ţi fie ruşine, dacă cu adevărat vrei să-l tămăduieşti”(SF. IOAN
GURĂ DE AUR); ,,Precum nu pot paşte la un loc oile şi lupii, aşa nu poate avea milă cel
ce îl lucrează cu viclenie pe aproapele”(MARCU ASCETUL); ,,Grăbindu-ne să facem bine
aproapelui din tot sufletul, ajungem să fim înconjuraţi de lumina cunoştinţei şi să ne
slobozim de patimile de ocară, umplându-ne de toată virtutea, luminându-ne de slava lui
Dumnezeu şi eliberându-ne de toată neştiinţa”(SF. MAXIM MĂRTURISITORUL); „Cine
iubeşte pe aproapele este numit fiu al lui Dumnezeu. Cine, însă, dimpotrivă, îl urăşte, este
numit fiul diavolului… Pe aproapele tău să-l consideri ca pe unul din membrele tale…
Socoteşte pe orice om ca frate al tău… Ceea ce nu vrei să se întâmple ţie, să nu doreşti să
se întâmple nici semenului tău. Dacă îl vei vedea făcând fapte bune să te bucuri împreună
cu el şi să-i împărtăşeşti bucuria ta, iar dacă se întâmplă ca el să săvârşească vreo
greşeală, suferă şi tu împreună cu el şi împărtăşeşte-i mâhnirea ta”; Încetează de a te
ocupa fără folos de păcatele altora, nu lăsa timp liber minţii tale, ca să cerceteze
slăbiciunile altora, ci ia seama la tine însuţi, adică îndreptează ochiul tău, ca să te
cerceteze bine pe tine însuţi”(SF. VASILE CEL MARE).
*
Judecata popii. Veniseră la Protoieria din Tr. Severin nişte reclamaţii din Prejna.
Câţiva cetăţeni de acolo îl reclamau pe preotul lor, părintele Grasu, că a pretins câte cinci lei
de parastas la Ispas, că a făcut parastasele de la Ispas beat, că a mărit contribuţia de cult.
Protopop era Părintele Pufan. Era tânăr şi se temea de anchete, mai ales atunci când se simţea
între ciocan şi nicovală şi trebuia să trimită preoţi în consistoriu sau să ia măsuri drastice.
Părintele Grasu era mult mai în vârstă decât dânsul şi îi purta un respect deosebit. Pe de altă
parte, se vedea cât de acolo că autorii reclamaţiilor, patru sau cinci la număr, erau nişte
reclamangii de profesie şi puteau să adreseze cu aceeaşi uşurinţă reclamaţii şi la adresa
protopopului, dacă nu le-ar fi convenit rezultatul anchetei. Părintele Zoican era secretar la
protoierie şi preot la Balta. S-au sfătuit cum să procedeze, ca să iasă lucrurile cât mai bine şi
fără ecouri. Au hotărât să-i dea delegaţie Părintelui Ilie Izverceanu de la Cernavârf, ca să facă
ancheta. Tocmai venise părintele pe la protoierie şi i-au spus despre ce e vorba. Părintele a
acceptat cu plăcere, mai ales că se pricepea de minune să ,,judece” în felul lui, astfel că
întotdeauna în asemenea situaţii se făcea pace. I-au dat delegaţie scrisă, au trimis citaţie la
reclamanţi şi la preotul Grasu, ca-n ziua cutare să fie prezenţi la biserica satului Prejna pentru
anchetă. Părintele Zoican era însărcinat ca secretar al Părintelui Izverceanu.
În ziua stabilită, părintele Zoican s-a prezentat la biserica din Prejna. Era curtea
bisericii plină de săteni. Se dusese vestea că vor veni să-l schimbe pe preotul lor. Opiniile
erau împărţite. Erau, într-adevăr, câţiva care ar fi vrut ca preotul Grasu să plece de acolo, dar
majoritatea se împăcau bine cu el şi nu aveau ce-i reproşa. Părintele Zoican a pregătit terenul:
,,Eu sunt secretarul părintelui delegat al protoieriei Tr. Severin. Să aşteptăm pe părintele
delegat. Nu ştiu cine va fi. Este numit în secret de protopop, ca să nu se ştie dinainte şi să se
facă aranjamente!” Lumea aştepta cu nerăbdare să vadă delegatul şi să asiste la judecată. În
sfârşit, apare Părintele Izverceanu cu şareta. Coboară. Era înalt, impunător. Avea culion pe
cap, reverendă, giubea, cruce la gât, brâu roşu şi baston mare în mână. Lumea îl cunoştea de
zeci de ani,. fiindcă Prejna este aproape de Cernavârf, însă atunci nu mai era preotul Ilie, ci
delegatul protoieriei, ceea ce însemna cu totul altceva. Părintele Izverceanu avea o ţinută
gravă, autoritară, faţa încruntată. A dat bineţe, scurt, fără să lungească vorba, cum îi era
obiceiul. A cerut ca toată lumea să intre în biserică. A pus să se scoată în mijlocul bisericii, pe
o masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. Părintele Zoican i-a citit delegaţia, prin care
protopopul îl investea să ancheteze cazul preotului Grasu de la Prejna. A dat apoi citire
reclamaţiilor. A făcut prezenţa reclamanţilor. Părintele Izverceanu a zis: ,,- Domnilor, aţi
reclamat că l-aţi văzut pe Părintele Grasu oficiind serviciile beat în biserică. E foarte gravă
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acuzaţia. Vă rog să juraţi pe Sfânta Evanghelie şi pe Sfânta Cruce că l-aţi văzut dând cu capul
şi de peretele acela al bisericii şi de peretele celălalt!” ,,-Nu, părinte, că parastasele le-a făcut
în curtea bisericii, nu în biserică. Acolo era beat!” ,,-Domnilor, problema nu intră în
competenţa mea. În reclamaţie scrieţi clar că în biserică era beat. Nu ziceţi că în curtea
bisericii, ci în biserică. Citiţi şi vă convingeţi! E adevărat?” ,,-E adevărat!” au zis oamenii,
fâstâcindu-se. ,,-Atunci, dacă este adevărat, scrieţi aici că nu l-aţi văzut beat în biserică, aşa
cum aţi afirmat. Lumea e martoră!” N-au avut încotro şi au scris. ,,- Domnilor, ziceţi că a
pretins câte cinci lei de parastas! E adevărat?” ,,- E adevărat, părinte delegat!” ,,- E, de
asemenea, o acuzaţie foarte gravă! Pentru asta îl transferăm disciplinar la o parohie peste Olt,
nici să nu-i mai auziţi de nume! Parohia Prejna o dăm de Parohia Balta!” A sărit ca ars
Părintele Zoican: ,,- Părinte delegat, nu o daţi de Parohia Balta. Eu am Balta şi Sfodia, am şi
funcţia de secretar la protoierie în Severin, nu pot să iau şi Prejna!” ,,- Bine, atunci dăm
Prejna de Parohia Şiroca!” Şiroca era la distanţă de 15-20 kilometri de Prejna. Când au auzit
oamenii de o aşa sentinţă, l-au rugat pe Părintele Izverceanu să renunţe la soluţie şi să le lase
pe Părintele Grasu în continuare, fiindcă ei sunt mulţumiţi cu dânsul, afară de cei patru-cinci,
care-l reclamaseră. Văzându-se încolţiţi de mulţime, reclamanţii au dat declaraţie că-şi retrag
plângerile şi nu mai au nimic împotriva Părintelui Grasu. S-au întocmit cuvenitele proceseverbale, au semnat toţi cei prezenţi şi astfel s-a încheiat ancheta. Toţi au răsuflat uşuraţi,
mulţumiţi de ,,judecata popii”.
*
Divorţul şi motivele de divorţ. În câteva dintre ,,scrisorile” precedente am vorbit
despre Taina Sfintei Cununii. Azi vom vorbi puţin şi despre divorţ. Divorţul înseamnă
desfacerea căsătoriei, ruperea legăturii create prin contractul civil şi Tainei Sfintei Cununii.
Tocmai de aceea şi divorţul este de două feluri: civil şi religios. Motivele care duc la divorţ
trebuie să fie foarte temeinice, pentru ca organele juridice, respectiv canonice, să fie
îndreptăţite să pronunţe divorţul. Facem precizarea că nu sunt aceleaşi motivele de divorţ
menţionate în dreptul civil cu cele menţionate în dreptul canonic. Noi le menţionăm aici pe
cele din Dreptul canonic.
Dintre motivele de divorţ canonic, întemeiate, menţionăm: Moartea fizică, dacă
este constatată fără putinţă de tăgadă duce la încetarea căsătoriei; Moartea declarată
printr-o hotărâre judecătorească este un motiv pentru pronunţarea divorţului. În cazul în
care o persoană dispare fără urme, fără a lăsa nici un indiciu asupra locului unde se află,
fără a mai da nici un semn de viaţă, între unu şi trei ani, orice tribunal judeţean poate
declara moartea acelei persoane, iar soţul, respectiv soţia aceluia este liberă să se
recăsătorească, legătura căsniciei între ei fiind anulată de drept şi de fapt; Descoperirea
unor impedimente privind căsătoria respectivă, despre care nu s-a ştiut înainte de căsătorie
sau au fost ascunse în mod voit de una sau ambele părţi. După nuntă se descoperă, spre
exemplu că soţul sau soţia erau deja căsătoriţi, deci au contractat a doua căsătorie, fără să
fi anulat-o prin divorţ pe prima; Adulterul, adică legătura intimă dintre una din părţi cu o
a treia persoană; Incestul, adică legătura intimă dintre una din părţi cu rude consângene
apropiate(cu părinţi, copii, veri, nepoţi etc.); Apostazia, sau lepădarea de credinţă; Erezia,
sau trecerea la o grupare religioasă sectară; Ţinerea la botez a propriului fiu . În acest caz,
apare amestecul ilicit de nume. Tatăl devine şi naş, iar naşul, conform canoanelor, nu poate
fi căsătorit cu mama finului, deci căsătoria lor trebuie desfăcută; Alienaţia incurabilă;
Crima; Avortul; Atentatul la viaţa celuilalt soţ; Osânda gravă dată de duhovnic pentru
unele păcate strigătoare la cer; Boli venerice şi contagioase la una din părţi; Silirea la
acte imorale a uneia din părţi de către cealaltă; Refuzul convieţuirii conjugale; Neputinţa
îndeplinirii îndatoririlor conjugale (impotenţa, spre exemplu); Boli incurabile la una din
părţi, afară doar de cazul când cealaltă acceptă situaţia; Anularea unei căsătorii prin
hotărâre judecătorească; Călugărirea uneia din părţi; Alegerea soţului ca episcop etc.
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Se poate observa că în cele de mai sus am menţionat acele motive care pot duce la
desfacerea căsătoriei religioase. Nu toate acestea pot constitui motiv de divorţ în faţa
instanţelor civile. Unele chiar nu interesează legile civile, cum ar fi , spre exemplu, trecerea
uneia din părţi la o altă credinţă religioasă. Instanţa civilă consideră un asemenea act ca unul
care priveşte drepturile omului. În principiu, Biserica foloseşte toate mijloacele pentru
menţinerea căsniciei, având în vedere cuvântul Sfintei Scripturi: „Ceea ce a unit Dumnezeu,
omul să nu despartă”. Dacă , totuşi, apar motive întemeiate, precum cele de mai sus şi nu
mai există nici o cale de împăciuire între părţi, iar tribunalul civil a pronunţat deja divorţul,
atunci instanţa bisericească competentă care va pronunţa divorţul bisericesc este sinodul
local, sau, în cele mai multe cazuri, ierarhul locului, care are putere de a lega şi dezlega. În
trecutul Bisericii au existat prevederi canonice, care opreau recăsătorirea persoanei din vina
căreia se pronunţase divorţul pe toată perioada cât trăia soţul nevinovat. De asemenea, era
oprită partea vinovată de a se recăsători cu persoana din vina căreia se ajunsese la divorţ; era
oprită partea vinovată a se recăsători cinci ani de la divorţ. Astăzi aceste rânduieli nu mai pot
fi respectate întru totul.
*
Ajutoare. Începând cu 1 oct., Domnul Surugiu Ion, brutarul, s-a hotărât să suporte
dânsul costul pâinii, pe care o donăm credincioşilor la slujbe. Este un sprijin foarte mare, pe
care ni-l dă. Îi mulţumim şi rugăm pe Dumnezeu să-l răsplătească!
*
Publicaţii În această perioadă, parohia noastră a publicat cartea Coloana
Infinitului, vol. II (618 pag.). Este o antologie de 5.566 maxime şi cugetări din cultura
română modernă(1848-1918), selectate de către preotul Dumneavoastră. Amintim că volum I,
pe care l-am publicat anul trecut, cuprindea maxime şi cugetări din cultura română de la
începuturi până la 1848. Sperăm că vom putea duce seria mai departe, următorul volum
urmând să cuprindă perioada interbelică (1918-1940). E un şantier deschis, care nu se va
termina atâta vreme cât pe lume va dăinui neamul românesc.
*
,,Scrisoare pastorală” nr. 164, a apărut în ,,Observatorul” din Toronto (Canada), 30
sept. 2009, ed. online(http://www.observatorul.com) iar ,,Scrisoare pastorală” nr. 165, în
,,Observatorul”, Toronto, Canada, 19 oct. 2009, ed. online(http://www.observatorul.com).
*
Simpozioane. La 9 octombrie, preotul Dvs. a participat la Tismana la Simpozionul
organizat de Mitropolia Olteniei, dedicat împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei
Olteniei(1939). Simpozionul a fost prezidat de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dr. Irineu al
Olteniei. Au participat profesori universitari din mai multe centre din ţară, de la facultăţi de
teologie şi istorie. Prezenţa cea mai remarcabilă a fost a Părintelui Pr. Prof. Academician
Mircea Păcurariu de la Sibiu. Preotul Dvs. a susţinut comunicarea Revista ,,Mitropolia
Olteniei” la ceas aniversar şi a prezentat cartea primului Mitropolit al Olteniei, Nifon
Criveanu, Maxime şi cugetări pentru viaţă, pe care parohia noastră a publicat-o recent.
Cartea a stârnit mare interes din partea participanţilor. Comunicările prezentate vor fi
publicate în următoarele săptămâni într-un volum.
*
Emisiuni. La 2 şi 9 Oct., între orele 21-22.30, preotul Dvs. a avut emisiune
interactivă la Televiziunea ,,Datina” din Tr. Severin despre Taina Sf. Împărtăşanii.
*
La 12 Oct., preotul Dvs. a participat la un reportaj făcut de Televiziunea Română
despre regretatul scriitor Dr. Artur Silvestri. Înregistrările s-au făcut la casa scriitorului
din Bucureşti şi la Mânăstirea Pasărea de lângă Bucureşti, acolo unde îşi are mormântul.
Preotul Dvs. a vorbit despre Legăturile scriitorului Artur Silvestri cu Biserica. Reportajul18

film va fi prezentat pe TVR3 în ziua de 31 Oct., dar încă nu ni s-a putut preciza ora difuzării.
Cu prilejul filmărilor, Doamna Mariana Brăescu, soţia lui Artur Silvestri, a donat parohiei
noastre suma de 7.000 lei, pentru a tipări Noul Testament, spre a-l dona fiecărei familii din
parohie.
*
Studii. Începând cu data de 1 Oct., preotul Dvs. a devenit student în anul IV al
Facultăţii de Drept a Universităţii ,,Spiru Haret” din Bucureşti, curs fără frecvenţă. Tot nu s-a
învăţat popa minte!
*
Înmormântări. În această perioadă am oficiat slujba înmormântării astfel: la 4 Oct.
pentru Craşoveanu Elena(68 ani) din Malovăţ şi pentru Mihăescu Dumitru(71 ani) din
Bârda. Dumnezeu să-i ierte!
*
Contribuţia de cult. Amintim că la 30 Noiembrie încheiem cu strângerea
contribuţiei de cult pe anul 2009. Repetăm ceea ce am spus de la începutul anului: în parohia
noastră contribuţia de cult este la aprecierea credincioşilor, după principiul ,,fiecare dacă
vrea şi cât poate!” Serviciile sunt gratuite, iar preotul este la dispoziţia tuturor enoriaşilor
parohiei, indiferent dacă au dat sau nu ceva pentru contribuţia de cult, indiferent cât au dat,
24 de ore din 24, 365 de zile în an. Dacă cineva nu a reuşit să achite nimic până acum sau
doreşte să mai adauge la ceea ce a dat, până la 30 Noiembrie este binevenit.
*
Program. În cursul lunii noiembrie avem următorul program de slujbe: 1 Nov.
(Malovăţ); 7 Nov. (Bârda-Malovăţ); 8 Nov.(Bârda); 14 Nov.(Bârda-Malovăţ); 15
Nov.(Malovăţ); 21 Nov. (pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 22 Nov.(Bârda);
28 Nov. (Bârda- Malovăţ); 29 Nov. (Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la
biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la
adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul VII(2009), nr. 168(15 –31 Octombrie)
Dragii mei enoriaşi!
Ruşine! Ruşine! Ruşine! Zilele trecute am privit la televizor o scenă penibilă, care
m-a ruşinat şi m-a umilit până la lacrimi, ca preot şi ca membru al Bisericii Ortodoxe
Române. O oarecare Oana Zăvoranu împreună cu patru pastori sectari judecau şi puneau la
zid Biserica Ortodoxă Română. Porneau de la faptul că un călugăraş din anturajul apropiat al
patriarhului fusese filmat făcând păcate, care numai în Sodoma şi Gomora se practicau. Tipul
avea 25 de ani şi într-un reportaj apărea cu însemnele de arhimandrit. Este cel mai înalt grad
monahal practicat la noi. După nume nu-mi spunea nimic. Nu-l întâlnisem până atunci prin
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revistele bisericeşti semnând articole. Aşadar, cu capitolul inteligenţă nu avea mare lucru în
comun. Ne întrebăm, în mod firesc, ce merite l-au propulsat în anturajul patriarhului ţării?
Cu ce drept acest individ aduce o pată atât de urâtă pe obrazul Bisericii noastre? Este foarte
trist când un şef este înconjurat de subalterni la care doar uniforma este obligatorie, iar
inteligenţa este facultativă şi opţională! Avem călugări cu înaltă ţinută morală, care sunt ţinuţi
departe de centrul patriarhal sau cele eparhiale. Promovarea în treptele monahale se făcea,
conform regulamentelor de organizare şi funcţionare ale monahismului, după îndelungate
perioade de ucenicie, de încercări. Când le-a parcurs, oare, acea jigodie ordinară, care şi-a
bătut joc de Biserică şi de Preoţie? Ar putea răspunde cei ce l-au promovat? Nu mai departe,
astă-vară un alt caz similar se petrecea cu un altul la Mânăstirea Căldăruşani. Nu se aşternuse
bine tăcerea peste acela, că a izbucnit acesta. Şi tocmai în momentul în care patriarhia era
gazda primului congres mondial dedicat Sfântului Vasile cel Mare, organizatorul
monahismului în Biserica Ortodoxă! Cu o seară sau două înainte, mai multe somităţi ale
teologiei mondiale făceau declaraţii la Radio ,,Trinitas” cu privire la uimirea ce le-o
produsese grandoarea manifestaţiei dedicate Sfântului Vasile cel Mare, cât şi viaţa religioasă
şi monahală din România. Era o adevărată mândrie pentru un creştin şi pentru un preot
ortodox. Şi, dintr-odată, totul s-a prăbuşit!
Cei care-l judecau pe acel individ şi Biserica erau vulpoi bătrâni. Ştiau să plece de la
un caz izolat şi să generalizeze. Batjocoreau Biserica în general, Sfintele Taine şi Ierurgiile
noastre. Altfel spus, tot tezaurul de învăţătură şi trăire al Ortodoxiei!
Cu ani în urmă, eram la Mitropolia Olteniei un funcţionăraş oarecare. Mitropolitul de
atunci, Teoctist Arăpaş, era întotdeauna înconjurat de bătrâni, preoţi şi călugări. Mulţi erau
pensionari. Îi invita şi îi aducea cu maşina la biserica unde slujea el. Soborul pe care-l forma
avea o demnitate şi o sobrietate cum rar am întâlnit. Cei tineri nu-l înţelegeam atunci, dar
acum îl înţeleg. Erau situaţii chiar penibile. Se ducea la sfinţiri de biserici însoţit de preotul
Zberea, care avea 86 de ani şi era şef de birou administrativ la mitropolie. Fiindcă mâinile îi
tremurau, când trebuia să semneze câte o hârtie, fiica sa, care-i era subalternă şi colegă de
birou, îi lua mâna şi i-o ajuta să scrijelească nişte linii ce se numeau semnătură. Eram
revoltaţi, fiindcă erau preoţi tineri la mitropolie, capabili, buni slujitori şi vorbitori şi nu-i lua
cu el. Ar fi suficient să-l amintesc aici pe preotul Ioanicescu.
Astăzi, bătrânii au fost aruncaţi la coşul uitării şi tinerii au invadat toate structurile.
Am tot respectul faţă de tinerii capabili şi le doresc să aibă parte de vremuri în care
competenţa şi competiţia să fie criteriile de evaluare şi de promovare şi să-i ferească
Dumnezeu de vremuri în care promovările să fie făcute pe motive care nu se pot decât şopti
sub perdeaua nopţii!
*
Grade şi distincţii. Ascultam de curând un post de radio oarecare. Aflam cu acel
prilej că episcopul din Patagonia hirotonise un tânăr funcţionar eparhial preot la o parohie
din capitala unui judeţ. Nu numai că-l hirotonise preot, dat îl numise şi paroh la acea parohie,
deşi acolo mai erau câţiva preoţi cu zeci de ani de slujire la parohia respectivă. Mă întrebam
cum se vor fi simţit acei preoţi în faţa enoriaşilor lor, când li se aducea un copil drept şef? Mă
întreb, de asemenea, cum se vor fi simţit enoriaşii prezenţi la acea slujbă, când erau întrebaţi
dacă noul hirotonit, pe care nu-l văzuseră până atunci, este vrednic de demnitatea ce i se
încredinţa şi ei trebuiau să răspundă afirmativ în română, greacă şi latină, ca să nu fie nici un
dubiu?
Culmea ironiei, am deschis aparatul de radio peste o săptămână şi am aflat alte veşti
din episcopia Patagoniei. Ierarhul îi conferise celui hirotonit cu o săptămână înainte cel mai
înalt grad onorific, care se poate acorda unui preot: iconom stavrofor. Foarte curios! La 23-24
de ani înalt funcţionar eparhial, preot paroh în capitală de judeţ şi iconom stavrofor! Ce
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isprăvi o fi făcut acel băieţel în acea săptămână nu se ştie de către muritorii de rând! Oricum,
până la pensie mai are de primit tichie de mărgăritar şi gata!
Distincţia onorifică de iconom stavrofor se dădea altădată, conform regulamentelor
Bisericii, în urma unor realizări importante în ogorul Bisericii, precum construcţia unei
biserici, spre exemplu. Ea însemna o încununare pentru cel în cauză, un imbold pentru
ceilalţi. Îmi amintesc de regretatul preot Ionică Sfetcu de la Bârda. Construise biserică în
trei ani(1934-1937) într-un cătun de 150 de familii cu greutăţi pe care numai el şi Dumnezeu
le ştie, fără un leu subvenţie de la stat. Nu i s-a dat nici un grad la sfinţirea bisericii. A slujit
cu vrednicie şi demnitate, aşa cum puţini preoţi din împrejurimi au făcut-o, peste patruzeci de
ani şi abia când a ieşit la pensie mitropolitul Firmilian i-a acordat titlul de iconom stavrofor,
ca o încununare a întregii activităţi.
Cred că dacă mitropolitul Firmilian ar fi dat acea distincţie cu atâta uşurinţă, mai
întâi unor puştani, ca cel din Patagonia, Părintele Ionică Sfetcu nu ar fi primit-o. Avea
demnitatea cuvenită să-i spună ierarhului, că vrea să rămână simplu preot şi aşa vrea să se
ducă în faţa lui Dumnezeu, fără împopoţonări şi zdrăngăneli!
*
Apostolul şi lupii. Părintele Stelică Zoican de la Balta mi-a relatat o întâmplare
memorabilă din viaţa sa de preot de ţară. Ascultându-o, am înţeles mai bine cât de folositoare
este ucenicia unui preot la o parohie de ţară în primii ani ai activităţii sale, indiferent al cui
este şi pe cine are rudă la Ierusalim. Numai la sat înţelegi mai bine frumuseţile sufletului
românesc nealterat de influenţele nefaste ale civilizaţiei moderne, numai acolo, confruntândute cu greutăţile şi necazurile, cu lipsurile şi cu problemele specifice treci prin cuptorul de foc
al încercării şi al călirii. Numai acolo îţi înţelegi mai bine ca oriunde misiunea de preot şi-ţi
poţi da seama dacă ai chemare pentru ea sau trebuie să-ţi cauţi rosturile în viaţă în alte părţi.
Era la Bobotează. Părintele Stelică era preot la Balta. Părintele Izverceanu de la
Cernavârf a primit veste că are fiul, profesor în Bucureşti, bolnav. I-a trimis vorbă părintelui
Stelică să-l suplinească o săptămână sau două, până se întoarce. De acord, nici nu se putea
altfel! Abia a trecut Sfântul Ion şi iată că a venit veste că la Buseşti, -sat al Parohiei
Cernavârf-, este o înmormântare. Părintele Stelică a plecat de dimineaţa, cu sania. Crăpau
lemnele de ger, iar zăpada era destul de mare. Şi-a luat cojocul cel mare, şi-a înfăşurat
picioarele cu pături groase şi a pornit. A trecut pe la Turtaba, şi-a luat cântăreţul şi a ajuns la
Buseşti pe la prânz, fiind cale lungă. Înmormântare mare! La pomană au fost peste 600 de
persoane, după cum i-a numărat părintele. Tăiaseră un junc de 400 kilograme şi un porc de
100 kilograme. Uimit de atâta mulţime, a întrebat dacă aşa se întâmplă întotdeauna. ,,-Aşa
este obiceiul la noi, părinte, să vină tot satul la pomană!” i-au răspuns oamenii. ,,-Şi dacă
familia în cauză nu are posibilitate să facă o cheltuială atât de mare?” a întrebat părintele
nedumerit. ,,-Nu-i problemă! Noi, satul, punem mână de la mână şi facem pomana, fie că are
familia ceva, fie nu. Părintele nostru ne-a învăţat că trebuie să ne ducem neputinţele unul
altuia, că aşa scrie în Cartea Sfântă. Tot părintele nostru ne-a învăţat că în faţa lui Dumnezeu
trebuie să fim toţi egali şi la rugăciune, şi la pomană! Vin la pomană toţi din sat, cu mic cu
mare. Cei care sunt cu vitele sau la muncă vin seara, dar tot vin!” au precizat oamenii. ,,-Este
extraordinar ce-mi spuneţi dumneavoastră, oameni buni! Aşa a fost din vechime satul
românesc!” le-a spus părintele Stelică. ,,-Da, părinte, noi aşa facem şi la nuntă şi la botez. Se
naşte un om, se naşte o familie, moare cineva, se construieşte o casă, se face un drum, suntem
toţi alături, ca fraţii, umăr lângă umăr, c-aşa-i place lui Dumnezeu să ne vadă: uniţi şi
ajutându-ne unii pe alţii!” ,,-Cinste dumneavoastră!” le-a mai spus părintele.
Nu s-a terminat bine pomana, că a venit la preot cineva din alt sat şi i-a spus: ,,Părinţele, cineva de la Cornet e pe moarte şi trebuie împărtăşit!” ,,-Păi, mergem acolo, să-l
împărtăşim. Poate ajunge sania?” ,,-Nu, că e drumul rău şi se răstoarnă. De fapt, nu e decât
pârtie de picior!” Au plecat pe jos, cale de aproape cinci kilometri. A împărtăşit persoana în
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cauză şi părintele a plecat singur înapoi, la Buseşti, să-şi ia sania şi cântăreţul. La întoarcere
abia îl aşteptau, fiindcă în altă parte a satului cineva era pe moarte şi trebuia împărtăşit.
Aproape se întunecase. S-a dus până acolo. Când a întors la casa paracliserului, unde avea
sania, acesta i-a spus: ,,-Părinte, acum vreau să mă împărtăşesc şi eu!” ,,-Păi, bine, măi, nea
Ilie, nu putuşi să-mi spui acolo, unde grijii bătrâna aceea, că fuseşi cu mine! Făceam o
singură slujbă şi te grijeam şi pe dumneata!” i-a zis părintele dojenitor. ,,-Nu, părinte, pe mine
mă împărtăşeşti de bucuria de a te avea oaspete pe dumneata şi pe cântăreţ!” ,,-E târziu, nea
Ilie, e târziu, se întunecă şi e iarnă. Îţi mulţumesc frumos, dar lasă, că stau altădată la
dumneata!” ,,- Nu, părinte, nu, că eu am o datorie la tatăl dumneata. De câte ori am trecut
prin Coada Cornetului şi el m-a văzut, nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă şi mi-a pus
masa!” Au stat la masă, au servit ceva de mâncare, au băut o ceaşcă două de ţuică fiartă şi au
plecat.
Până la Balta era cale lungă, poate mai bine de zece kilometri. A trebuit să treacă mai
întâi prin Turtaba, să lase cântăreţul, o deviere de alţi trei sau patru kilometri. Se făcuse ora
22-23 noaptea. Se lăsase ger cumplit. Când a trecut printr-un clet de pădure, părintele Stelică
a auzit lupii urlând. Ii auzise de multe ori, dar ca atunci, aşa de înfricoşător, niciodată. I s-a
ridicat căciula pe cap. Calul a început să dea semne de teamă. Părintele s-a gândit repede ce
trebuie să facă. Avea de urcat un deal, Babele, şi calul nu putea să fugă. Dacă ar fi rămas în
sanie, se putea întâmpla ca să nu-l mai asculte calul, s-o ia zăuş prin pădure, să răstoarne
sania şi atunci lupii puteau cu uşurinţă să-l mănânce şi pe el şi calul. Părintele a oprit cu greu
sania. A coborât, ţinând strâns hăţurile calului. Şi-a făcut o rugăciune şi s-a închinat de mai
multe ori. A luat într-o mână toporul de care nu se lipsea niciodată când pleca la drum şi cu
cealaltă a luat calul de sub barbă. Au apărut şi lupii. Erau şapte. Trei pe o parte a drumului şi
patru pe alta. Calul se zbătea înfricoşat. Cu greu îl putea struni. Nu avea lumină, ci doar luna
făcea ca umbrele copacilor să pară mai înspăimântătoare. Lupii mergeau paralel cu sania, la
câţiva metri distanţă şi urlau. Parcă o putere nevăzută îi oprea să nu atace. Când au ajuns în
vârful dealului, părintele şi-a făcut vânt şi-ntr-o clipită a fost în sanie. Calul a pornit într-o
fugă nebună, cum nu mai fugise în viaţa lui. Sania venea în urma lui ca o aşchie, nu-i mai
simţea greutatea. Lupii veneau pe urmele săniei urlând. Pericolul cel mare era acum
răsturnarea săniei. Drumul avea multe şanţuri, denivelări, pietre care ieşeau ameninţătoare
prin zăpadă. A ajutat însă Dumnezeu şi sania nu s-a răsturnat.
Când au ajuns acasă, trecuse de miezul nopţii. În ciuda gerului năpraznic, atât calul,
cât şi Părintele Stelică erau scăldaţi de sudoare. Era sudoarea morţii, care le dăduse târcoale.
Astfel se încheia ziua de lucru a unui preot de ţară!Păi, nu?
*
Uitătura popii. Într-o zi eram în piaţă, după cumpărături. O femeie care vindea
cartofi m-a recunoscut că sunt preot şi a început să strige în gura mare că la înmormântarea
soţului ei, preotul i-a făcut ochi dulci, s-a apropiat de ea şi a întins mâna s-o mângâie, dar că
ea s-a ferit şi l-a lovit peste mână. Reieşea din afirmaţiile femeii, că preotul era un afemeiat şi
că ea era o femeie cinstită. M-am strecurat binişor prin mulţime şi m-am îndepărtat, fiindcă
scena era penibilă.
La vreo câteva zile de la întâmplarea cu pricina, eram la o emisiune la Televiziunea
,,Datina”. Era emisiune interactivă, aşa că oricine putea să dea telefon şi să intre în emisiune.
O doamnă oarecare a spus că la înmormântarea soţului ei, preotul nu se uita decât la
picioarele ei! Nu ştiu dacă o fi fost una şi aceeaşi persoană, însă faptul dă de gândit. Dacă
preotul s-ar fi uitat pe deasupra mulţimii aflată la acea înmormântare, s-ar fi spus despre el că
se uita după ciori sau după avioane; dacă şi-a ţinut privirea la nivelul capului, a făcut ochi
dulci tocmai văduvei care-şi bocea soţul; dacă s-ar fi uitat la stânga, se uita după făină; dacă
s-ar fi uitat la dreapta, s-ar fi uitat după slănină; dacă s-a uitat în jos, s-a uitat la picioarele
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văduvei. Grea problemă cu uitătura popii! Poate ar trebui să se lege la ochi sau să-şi pună
ochelari negrii, ca să nu mai vadă şi să nu i se vadă ochii.
Este mult mai grea însă problema cu starea noastră de spirit! Suntem stresaţi,
suntem striviţi de greutăţi, de necazuri, de lipsuri. Se mai ivesc şi situaţii de acestea de drame
familiale. Avem impresia că lumea întreagă este împotriva noastră. Căutăm mereu ţapi
ispăşitori, ca să ne motivăm neputinţele şi eşecurile. Aruncăm cu noroi în oricine, crezând că
astfel facem o ispravă admirată de cei din jur. Am uitat noţiunile cele mai elementare privind
rolul preotului într-o parohiei. Asta dacă le-am ştiut vreodată! Televizorul ne-a intoxicat viaţa
şi ne-a modelat sufletul şi mentalitatea după alte valori decât cele tradiţionale româneşti.
Să zicem că femeia din piaţă era bolnavă psihic sau nervos. Un om sănătos nu s-ar fi
manifestat aşa în nici un caz! Se adaugă şi cea de la televizor şi lucrurile se complică. Îmi
amintesc de regretatul preot Ionică Sfetcu de la Bârda. În mod frecvent, la biserică sau în
alte împrejurări grele din viaţa cuiva, îl mângâia pe acela, fie că era bărbat, fie femeie. Îl
mângâia ca un părinte şi încerca să-l încurajeze, ca să treacă de momentul critic în care se
afla. Îi vorbea frumos şi-l îmbărbăta. Nimănui vreodată nu i-ar fi trecut măcar prin gând că
părintele face astfel vreun ,,avans sexual” cuiva. Doamne fereşte! Părintele era părintele
satului cu adevărat. La el se duceau oamenii din sat, fie la biserică, fie acasă şi-şi vărsau
durerea, necazul, lacrimile şi of-ul. De la el aşteptau un sfat, o încurajare, o mângâiere. El nu
era numai părintele, ci şi judecătorul. Trebuia să ia cunoştinţă cel dintâi de o situaţie şi
părerea dumnealui conta şi contribuia cel mai adesea la rezolvarea problemei. Astăzi nu
numai preotul nu mai are voie să mângâie pe un enoriaş, dar chiar un copil nu mai ai voie săl mângâi, fiindcă devii suspect şi gestul poate fi răstălmăcit.
Sărmană fiinţă umană, în ce hal ai ajuns!
*
Megalomanie sau prostie? De şase ani se lucrează la staţia CFR din Tr. Severin.
A fost demolată vechea gară, una dintre primele din România şi a început construcţia uneia
noi. Vrem să facem ,,cea mai mare gară din sud-estul Europei”, după cum ţin mereu să spună
mai marii urbei. A răsărit uşor – uşor o măgăoaie cât toate zilele, cu mai multe etaje, cu
poduri suspendate, care vor face legătura între gară şi bulevardul din apropiere. În timpul
acesta, strada din spatele gării a fost blocată, deşi era o arteră de maximă importanţă. Zi şi
noapte, pe segmentele străzii respective rămase neocupate este o aglomeraţie infernală de
maşini. De şase ani, birourile gării sunt adăpostite prin clădirile din apropiere. Tot de atâţia
ani nu mai există o staţie de aşteptare, un telefon şi un funcţionar pentru serviciul
,,informaţii”, o bancă măcar, pe care să aştepţi câteva minute ori câteva ore venirea sau
plecarea trenului. Fie zăpadă, fie ploaie sau arşiţă, cei câţiva călători stau înghesuiţi unul în
altul pe fâşia de peron dintre liniile a I-a şi a II-a!
Să fi fost, oare, necesară o asemenea construcţie? Chiar nu mai era capabilă vechea
gară să suporte traficul de călători? Nu ar fi fost mai ieftină renovarea, repararea sau
extinderea celei vechi? Sunt câteva întrebări fireşti, pe care şi le pune orice călător sau
cetăţean.
În intervalul de şase ani de când se lucrează la gară, am călătorit de mai multe ori cu
trenul. Precizez că pe peron, de fiecare dată, mai cu seamă la orele de noapte, aşteptau câţiva
călători, spre deosebire de anii de dinainte de 1989, când călătorii se călcau pe picioare unii
pe alţii. Autocarele şi microbuzele au preluat cea mai mare parte a călătorilor în ultimii ani. În
tren, am mers cu frica în sân din două motive. În primul rând, mi-a fost frică noaptea, când
am călătorit singur în vagon. Doar din când în când trecea pe coridor câte o ceată de
şmecheraşi, gălăgioşi, obraznici şi puşi pe harţă. În al doilea rând, mi-a fost frică de câte ori,
– şi nu puţine au fost -, când vagonul s-a izbit în dreapta şi în stânga cu atâta violenţă, încât
numai Dumnezeu a putut să mai evite o deraiere a trenului. Linia ferată este sub orice critică
şi nevoia de reparaţii este mai mare ca oricând. Te întrebi, mai ales când auzi câte miliarde a
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înghiţit măgăoaia de gară, dacă n-ar fi fost mai normal să se repare linia şi să se
îmbunătăţească condiţiile de călătorie, care ar fi putut să atragă călătorii mult mai mult? Dar
cine să mai fie atent la întrebările tale, biet muritor de rând, călător cu trenul vieţii?!
*
O lecţie de viaţă.
Un tânăr american fusese în război în Vietnam aproape trei
ani. Într-un final se întoarce în America şi îşi sună părinţii la telefon. ,,- Mamă, tată, mă întorc
acasă, dar vreau să vă cer o favoare. Am un prieten foarte bun şi aş vrea să îl aduc acasă cu
mine!” ,,-Sigur, ne-ar face mare plăcere să îl cunoaştem, au spus părinţii!” ,,-Mai e ceva, ce ar
trebui să ştiţi despre el; în timpul războiului a fost rănit foarte rău. A călcat pe o mină şi
explozia l-a lăsat fără o mână şi un picior. Nu are unde să se ducă şi vreau să vină să stea cu
noi acasă!” ,,-Ne pare rău să auzim asta, fiule! Poate rezolvăm cumva să îi găsim unde să
stea!” ,,-Nu, vreau să stea împreună cu noi acasă!” ,,-Fiule, îi răspunde tatăl, nu-ţi dai seama
despre ce vorbeşti. Un om handicapat ca el înseamnă o povară foarte mare pentru noi. Avem
şi noi vieţile noastre de trăit. Ce sens are să ne încărcăm viaţa cu unul ca el? Lasă-l în pace şi
vino acasă! O să-şi găsească el unde să stea!”
În acel moment, fiul a închis brusc telefonul. După câteva zile, părinţii au primit un
telefon de la poliţie, care îi anunţa că fiul lor s-a sinucis, aruncându-se de pe o clădire. Erau
chemaţi să identifice trupul. Părinţii, înmărmuriţi, au ajuns repede la morgă şi acolo au
descoperit că, într-adevăr, fiul lor era cel care murise. De asemenea, au mai descoperit un
lucru: Băiatul lor avea doar o mână şi un picior!
Ne e atât de uşor să îi acceptăm şi să îi iubim pe cei care sunt amuzanţi, plini de
viaţă, fără probleme, dar nu ne pasă de cei care ne pot încurca planurile, care au probleme,
sau nimeni nu-i bagă în seamă. Suntem atât de ipocriţi în astfel de împrejurări!
*
Sfinţii Părinţi despre bine. ,,Este frumos a voi bine altora şi a arăta prin fapte
dărnicie, cu condiţia de a nu aduce cu aceasta pagubă, ci folos. Dacă ar voi cineva să arate
dărnicie risipitorului voluptuos, pentru continuarea risipei sale, adulterinului ca răsplată
pentru acţiunea sa adulteră, atunci n-ar mai fi aceasta binefacere…. Când ne arătăm darnici
cuiva, care proiectează planuri contra patriei, care apoi cu banul binefacerii străine caută a
strânge în jurul său oameni netrebnici, aceasta înseamnă a aduce pagubă altora, nu folos”;
,, Când voieşte cineva să răsplătească o binefacere, atunci se are în vedere mai mult intenţia
decât mărimea sumei”; ,,Buna-cuviinţă este legată de binele moral, în aşa fel, că nu poate fi
despărţită de el. Căci ceea ce se cuvine este, într-adevăr, şi bine moral, şi invers, se cuvine
ceea ce este bine să fie şi moral. Se poate spune că deosebirea constă mai mult în cuvânt,
decât în lucrul însuşi. De simţit se poate simţi că este o deosebire, de explicat însă nu se
poate… Binele moral se poate compara cu sănătatea şi puterea, cuviinţa cu graţia şi
frumuseţea corpului. Se pare, într-adevăr, că frumuseţea are o poziţie mai înaltă decât
sănătatea, cu toate acestea frumuseţea nu poate fi fără sănătate, nici să fie despărţită de ea,
căci, unde lipseşte sănătatea, nu se poate vorbi în mod propriu despre graţie şi frumuseţe.
Tot în acelaşi mod, binele moral cuprinde în sine cuviinţa, aşa că aceasta pare a izvorî din
acela, dar nu poate exista fără el. Binele moral este, deci, ca şi puterea şi sănătatea în toată
lucrarea noastră; cuviinţa, din contră, este oarecum formaţia aceluia şi numai în gândire
poate fi despărţită de el, altminteri este unită cu el în mod real”(SF. AMBROZIE)(Va
continua).
*
Ajutoare şi donaţii.
În cursul lunii octombrie am donat pâine credincioşilor
participanţi la slujbe şi unor bătrâni din sat astfel: 4 Oct.(Malovăţ): 196 pâini; 11
Oct.(Bârda): 70 pâini; 18 Oct.(Malovăţ): 137 pâini; 25 Oct.(Bârda): 35 pâini. Aşadar, în
luna octombrie au fost donate 438 pâini. Precizăm că Domnul brutar Ion Surugiu a
suportat costul acestor pâini donate în luna Octombrie. Dumnezeu să-i răsplătească!
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*
În această perioadă, parohia noastră a primit câteva ajutoare astfel: Domnul Mema
Dumitru din Balş(OT), fiul regretatei Mema Eva din Bârda, a donat 600 lei; Domnişoara
Nisioi Mihaela din Câmpulung-Moldovenesc(SV) a donat încă 100 lei; Domnul Ivaşchescu
Ion din Comăneşti(MH), Domnul Mândrilă Radu şi Doamna Crăciunescu Valeria din
Câmpulung – Moldovenesc(SV) au donat câte 50 lei; Domnul Giura Dragoş din Malovăţ
şi Doamna Răulescu Eleonora din Bârda au mai adăugat câte 50 lei la contribuţia de cult.
Dumnezeu să le ajute!
*
Publicaţii. În această perioadă, parohia noastră a publicat o nouă carte a regretatului
preot Dumitru Bălaşa, Ţara Soarelui sau Istoria Dacoromâniei(344 pag.).
Când citeşti cărţile Părintelui Bălaşa, - tu însuţi fiind român-, te simţi mai puternic,
mai mândru, mai optimist, mai încrezător în viitorul naţiei tale, cu mai multă speranţă în
propriul tău viitor. Bătrânul istoric se dovedeşte a fi, cu prisosinţă, un bătrân al naţiei sale, un
învăţător, un dascăl. Scoate la lumină acele momente înălţătoare ale trecutului, care ne pun la
loc de cinste în rândul marilor popoare ale Europei, ce-au reuşit să-şi croiască demn drumul
prin veacuri, convingându-ne că avem toate şansele să redevenim noi înşine; aduce în discuţie
situaţiile critice ale istoriei noastre, poticnirile şi insuccesele, felul cum am ştiut şi am reuşit
să le depăşim, convingându-ne că vom găsi întotdeauna resursele necesare să revenim pe linia
de plutire, ne convinge, vorba poetului, că românul ,, are şapte vieţi în pieptu-i de aramă”.
Astăzi, în contextul unei perioade critice, în care românii sunt atât de încercaţi pe plan intern
sub toate aspectele şi atât de discreditaţi în plan extern, când sunt trataţi de mulţi ca nişte rude
sărace şi înapoiate ale europenilor, Părintele Bălaşa ne aduce destule argumente, care ne fac
să înţelegem că acestea sunt încercări şi crize de moment şi că valorile adevărate de care
dispune poporul român sunt perene şi nu sunt distruse, aşa cum speră vrăjmaşii lui.
*
Preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva articole astfel: Fabule în actualitate….
Caşcavalul popii, în ,,Cetatea lui Bucur”, Bucureşti, 2009, oct., ediţie online(www.cetatealuibucur.ro); Vacile stăpânirii, în ,,Buletin de informaţii”,
Sydney(Australia), an. LV(2009), nr. 5(sept. –oct.), p. 22, ediţie online(www.aradomain.com); Scandalul de la Mânăstirea Cârnu, în ,,Buletin de informaţii”,
Sydney(Australia), an. LV(2009), nr. 5(sept. –oct.), p. 23, ediţie online(www.aradomain.com); A murit speranţa, în ,,Romanian Vip”, Dallas(S.U.A.), 2009,
oct. , ediţie on-line (http://www.romanianvip.com); Secretul spovedaniei, în ,,Ecoul”, 2009,
nr. 9, ediţie on-line(http://revista-ecoul.com); Sus-jos! Sus-jos! în ,,Epoca”, 2009, nr. 9,
ediţie on-line(http://revista-epoca.com); Vremuri apocaliptice, în ,,Datina”, Tr. Severin,
XVIII(2009), nr. 5052, 30 oct., p.3; Necinstirea sărbătorii, în ,,Datina”, Tr. Severin,
XVIII(2009), nr. 5052, 30 oct., p.10; Pretenţii ţigăneşti, în ,,Datina”, Tr. Severin,
XVIII(2009), 5053, 31 oct., p. 11. Memoriul lui Gheorghe Duncea din Prejna, Mehedinţi,
privitor la Tudor Vladimirescu, în ,,Orizonturi şcolare”, Malovăţ, 2009, nr. 5, pp. 3-4.
Cartea Domnului Ioan Miclău, Scrieri în proză, vol. II, pe care parohia noastră i-a publicat-o
de curând, a fost prezentată în revista ,,O carte pe zi”, 2009, nr. 9, ediţie on-line(http://ocarte-pe-zi.com).
*
Academia Dacoromână din Bucureşti l-a invitat pe preotul Dvs. să colaboreze la
realizarea Enciclopediei Academiei Dacoromâne(aprox. 1400 pag.), care va apare în 2010
în limbile română, engleză, franceză şi chineză. Precizăm că din decembrie 2008 preotul Dvs.
este membru al acestei instituţii. Vom vedea ce putem face.
*
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Emisiuni: La 16 Oct., orele 21-22, preotul Dvs. a avut emisiune interactivă la TV
Datina pe tema Sf. Împărtăşanie; la 23 Oct., orele 21-22, la TV Datina, împreună cu Prof.
Dr. Viorel Piuitu, a vorbit despre Relaţia dintre religie şi filozofie; la 30 Oct., orele 21-22,
la TV Datina a vorbit despre Ideea de unitate naţională în gândirea medievală şi
modernă românească, prezentând cu acest prilej vol. II din Coloana Infinitului, carte pe
care parohia noastră a publicat-o recent. A vorbit, de asemenea, despre regretatul Părinte
Arhim. Teofil Pârâian.
*
La 31 Oct., între orele 7.05-7.30, pe TVR3 din Bucureşti, s-a prezentat reportajul
dedicat scriitorului dr. Artur Silvestri. În cadrul reportajului, preotul Dvs., împreună cu Prea
Sfinţitul Vicenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, au vorbit despre Relaţiile lui Artur
Silvestri cu Biserica.
*
Botezuri şi înmormântări. La 24 Oct., am oficiat Taina Sf. Botez pentru Vasilescu
Albert-Dragoş, fiul D-lui Vasilescu Marius – Daniel şi al Doamnei Tutunaru CarmenCristina din Malovăţ, iar la 25 Oct. pentru Dragotă Alexandru-Doru, fiul Domnului
Dragotă Alexandru şi Doamnei Dragotă Niculina din Malovăţ. Dumnezeu să le ajute în
viaţă! La 19 Oct., am oficiat înmormântarea pentru Coman Eugenia(83 ani) şi Mucioniu
Gheorghiţa(83 ani) din Malovat, iar la 31 Oct. pentru Mucioniu Marioara(68 ani) din
Bârda. Dumnezeu să le ierte!
*
Contribuţia de cult. Amintim că la 30 Noiembrie încheiem cu strângerea
contribuţiei de cult pe anul 2009. Repetăm ceea ce am spus de la începutul anului: în parohia
noastră contribuţia de cult este la aprecierea credincioşilor, după principiul ,,fiecare dacă
vrea şi cât poate!” Serviciile sunt gratuite, iar preotul este la dispoziţia tuturor enoriaşilor
parohiei, indiferent dacă au dat sau nu ceva pentru contribuţia de cult, indiferent cât au dat,
24 de ore din 24, 365 de zile în an. Dacă cineva nu a reuşit să achite nimic până acum sau
doreşte să mai adauge la ceea ce a dat, până la 30 Noiembrie este binevenit.
*
Program. În cursul lunii noiembrie avem următorul program de slujbe: 1 Nov.
(Malovăţ); 7 Nov. (Bârda-Malovăţ); 8 Nov.(Bârda); 14 Nov.(Bârda-Malovăţ); 15
Nov.(Malovăţ); 21 Nov. (pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la Malovăţ); 22 Nov.(Bârda);
28 Nov. (Bârda- Malovăţ); 29 Nov. (Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la
biserică, acasă, la şcoală sau la telefon 0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la
adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Sănătate, pace şi bucurii să vă dea Dumnezeu!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
Anul VII(2009), nr. 169(1 –15 Noiembrie)
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Dragii mei enoriaşi!
Biserica secretă şi paralelă. De câţiva ani a apărut în România un pericol real
pentru Biserica Ortodoxă Română. Câţiva indivizi veniţi din Ucraina la noi au pretins că sunt
hirotoniţi la Kiev şi în alte centre eparhiale ucrainene episcopi şi preoţi. Mai mult, aceşti
pretinşi clerici au început să batjocorească Biserica Ortodoxă Română şi clerul ei, în special
ierarhii, începând cu patriarhul. Presa a tras în repetate rânduri semnalul de alarmă, dar nu a
fost luată în serios.
Iată că azi, după 4-5 ani de activitate subversivă, acei clerici, -episcopi şi preoţi-,
veniţi din Ucraina pot să spună că nu au stat degeaba. Au înfiinţat în majoritatea judeţelor
din părţile Moldovei parohii în cadrul parohiilor ortodoxe existente, au întemeiat mânăstiri,
au zidit biserici, organizează colecte în localităţile respective sau prin ţară. Acum au ajuns
să-şi facă simţită prezenţa în părţile de sud ale ţării, mai precis în Bucureşti şi judeţul Ilfov.
Mai nou, vorbesc de episcopii şi chiar de o patriarhie. Spun că ei formează ,,Biserica
Ortodoxă Română a creştinilor ortodocşi”. Se instalează, spre exemplu, un grup în Parohia
Ortodoxă Română Malovăţ şi înfiinţează şi ei o parohie paralelă, pe care o numesc ,,Parohia
Ortodoxă Română a creştinilor ortodocşi din Malovăţ”. Au aceleaşi veşminte, aceleaşi
sărbători, aceeaşi rânduială a slujbelor, în schimb batjocoresc toate structurile Bisericii
Ortodoxe, începând de la preot şi până la patriarh, susţinând sus şi tare că ei reprezintă
adevărata Ortodoxie. Enoriaşii pot fi duşi foarte uşor în eroare, având în vedere că în aparenţă
cultul lor este acelaşi cu al Bisericii Ortodoxe. S-au format un fel de grupuri de comando,
care merg prin oraşe şi strigă în gura mare ,,Jos Daniel!” ,,Jos Eftimie!” E vorba de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române şi de Înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Eftimie al Sucevei.
Nu au fost recunoscuţi oficial drept cult religios, astfel că activitatea lor este ilegală.
Încearcă să se organizeze sub formă de asociaţii religioase formate din câteva parohiifantomă. Acestea se unesc apoi şi la un moment dat vor putea întruni condiţiile cerute de
lege, ca să fie declarate oficial ca formând un cult. Ceea ce fac ei contravine flagrant nu
numai Dreptului canonic, ci şi celui penal.
Foarte ciudată ni se pare a fi atitudinea oficialităţilor noastre bisericeşti şi a celor de
stat. Patriarhia Română reprezintă în faţa autorităţilor de stat Biserica Ortodoxă Română. Ea
ar fi trebuit să depună demult plângere la parchet, ca parte vătămată. Prinsă până peste cap cu
activităţi festiviste şi ecumeniste, a tot amânat luarea unei poziţii categorice faţă de acei
infractori religioşi, lăsând totul pe seama organelor de stat, mai precis a Parchetului, ca acesta
să se autosesizeze din oficiu. Procurorii, neavând studii de Drept canonic, fiindcă această
disciplină nu se predă în facultăţile de Drept, n-au realizat gravitatea situaţiei din punct de
vedere canonic, bisericesc. Au socotit, pur şi simplu, că e vorba de o chestiune cu specific
religios şi şi-au văzut de alte treburi, cu atât mai mult cu cât a lipsit o plângere în acest sens.
Pe fondul unei astfel de indiferenţe, noul fenomen s-a întins ca râia şi a cuprins judeţ după
judeţ. Au găsit teren favorabil acolo unde au fost relaţii tensionate şi conflictuale între unii
preoţi şi enoriaşi, cât şi între unii ierarhi şi preoţii lor. Zilele trecute se vorbea la televizor că
prin Moldova au trecut la noul cult chiar preoţi cu numeroşi enoriaşi de-ai lor. Ce-i drept, se
vorbea şi de preoţi, care se făceau luntre şi punte ca să-şi apere parohiile şi credincioşii, dar
acestea erau cazuri izolate.
Într-o situaţie atât de critică, Patriarhia Română, respectiv Sfântul Sinod, are datoria
sfântă în faţa lui Dumnezeu şi a neamului românesc, să nu mai tergiverseze luarea unei
atitudini clare şi categorice, fiindcă nu e vorba de o glumă. Am putea spune că pericolul ce-l
reprezintă noua grupare religioasă este mai mare decât multe dintre cele reprezentate de
cultele neoprotestante, respectiv decât sectele cunoscute până acum. Sesizarea tuturor
autorităţilor abilitate ale statului cu privire la activitatea ilegală a acelor infractori religioşi,
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conştientizarea preoţilor şi credincioşilor din întreaga Biserică Ortodoxă Română cu privire la
noul pericol ce-i pândeşte, ar fi doar două necesităţi de maximă urgenţă, ce ar trebui
întreprinse. Cine are urechi de auzit să audă!
*
MAIMUŢA OFENSATĂ .Am găsit pe internet o poezie, care mi-a plăcut şi sper să
vă placă. Atâţia ani s-a susţinut şi de savanţi şi de analfabeţi că noi, oamenii, ne tragem din
maimuţă. Iată că în această poezie şi maimuţa îşi spune punctul său de vedere, la care nu cred
că ne-am gândit mulţi până acum. Citiţi-o şi vă convingeţi! Dar, mai ales, meditaţi un pic,
fiindcă în ea se cuprinde mult adevăr, dincolo de tonul hazliu.
,,Odată, o maimuţă din evul anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic,
A zis: Atenţie! Sunt foarte ofensată: ‚’
Circulă-n lume vorba deloc adevărată,
Că omul ar descinde din buna noastră rasă...
Însăşi ideea asta îmi pare odioasă.
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi,
Copii lăsaţi pe drumuri sau imnuri de război?
Cine-a văzut în hoardă la noi, bolnavi mintali,
Drogaţi, lacomi de cărnuri şi homosexuali,
Escroci, bandiţi, gherile sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!
Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră aleasă,
Nici terorişti, nici dogme, nici luptele de clasă.
Cât am bătut eu jungla, scuzaţi, n-am observat,
În obştea de maimuţe, cocotier privat,
Nici garduri şi nici paznici, nici pui murind de foame
Sau omorâţi în taină de aşa-zise „mame”...
Nu veţi vedea vreodată, cât soarele şi luna,
O minte de maimuţă dospind în ea minciuna.
Chiar dac-aş fi silită de vreun laborator,
N-aş deveni port-bâtă şi nici informator.
Şi, iată, încă una din lumea cea de jos:
La noi nu se întâmplă război religios
Nici „sfinte” inchiziţii, nici libertăţi în lanţuri,
Nici chefuri după care să ne culcăm în şanţuri,
Nici ordini mondiale, nici materialism
Şi nici vreo îndoială ce-aduce ateism.
E-adevărat, că omul a coborât ca soi
Dar, să fim rezonabili, n-a coborât din noi!”
*
Teofil Pârâianu. S-a stins ca o făclie ce lumina în întunericul din jur! Cine ar fi
crezut că-l va chema Dumnezeu atât de curând! Era atât de necesar aici, în mijlocul lumii
noastre de azi. Încă un mare duhovnic ne-a părăsit. L-am putea situa în rândul altora precum
Arsenie Boca, Ilie Cleopa, Ilarion Argatu, Constantin Galeriu şi alţii câţiva la fel. Şi, totuşi,
Părintele Teofil era mai presus decât toţi aceştia. Toţi avuseseră bucuria de-a avea vederea
trupească întreagă, de a putea citi, de a putea umbla singuri, de a vedea lumea şi frumuseţile
ei. Nimic din toate acestea nu-i fusese dat Părintelui Teofil Pârâianu. Pe el îl trimisese
Dumnezeu în lume orb. Numai cel care are vederea slăbită poate înţelege ce înseamnă a fi
orb din naştere!
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Comment [S. A.1]:
Comment [S. A.2R1]:
Comment [S. A.3R2]:

Comment [S. A.4]:
Comment [S. A.5R4]:

Cu ani în urmă am avut o emisiune la Televiziunea ,,Datina” din Tr. Severin cu
Valentina, renumita Valentina de la Iaşi. Aceea rămăsese fără vedere de la şase ani. Un alt
caz neobişnuit. Ne aşteptăm în astfel de situaţii ca oameni cu asemenea infirmităţi să ajungă
cerşetori la colţul străzii sau întreţinuţi de familie sau de societate prin instituţiile ei speciale.
Nici la Valentina, nici la Părintele Teofil nu se întâmplase aşa. Femeia aceea ajunsese de-i
cerşeau cei întregi şi sănătoşi ajutorul. Îşi dezvoltase alte simţuri şi ajunsese să vadă cu ochiul
ei interior mai mult decât vedeau cei cu ochi buni. Ea ,,vedea” cele ce se întâmplau la distanţe
de sute de kilometri, descoperea cadavre ascunse cu dibăcie, descoperea criminali, îţi spunea
de ce boli ai suferit de-a lungul vieţii şi de ce suferi ori de ce vei suferi în viitor. Pe Valentina
o solicitau medicii din Iaşi ori din alte oraşe să pună diagnostice la bolnavii cu probleme
grele; pe Valentina o solicita poliţia din Bucureşti şi din diferite oraşe să rezolve cazuri de
crime aproape perfecte; pe Valentina o solicitase vestita NASA din Statele Unite ale
Americii, ca să clarifice anumite lucruri care depăşeau posibilităţile acelei faimoase instituţii.
Valentina îşi ducea cu demnitate crucea vieţii sale şi o ducea şi pe a altora. Soţul ei, fost
campion la lupte greco-romane, era de mulţi ani paralizat la pat…! Parcă toate nenorocirile se
adunaseră în viaţa acelei femei, dar ea reuşea să le învingă pe toate şi să meargă mai departe,
conştientă fiind de rostul ei în lume.
Părintele Teofil Pârâianu era al doilea om de acest fel, pe care mi-a fost dat să-l
cunosc. El ştia, din auzite, Biblia pe de rost. Cita din ea texte mari cu o exactitate
impresionantă. Absolvise şcoli, absolvise Filologia şi Teologia. Părintele Teofil recita cu
prilejul fiecărei predici şi conferinţe poezii din poeţii clasici şi moderni cu o uşurinţă
dezarmantă. Era călugăr la Mânăstirea Sâmbăta din judeţul Braşov, dar ajungea rar pe acolo.
Ca un adevărat apostol al zilelor noastre, el era mereu călător. Vizita eparhii, biserici şi
mânăstiri şi era în stare să ţină câteva predici pe zi, fără să se repete, fără să obosească.
Mergea în universităţi şi şcoli şi ţinea conferinţe pe teme religioase de o modernitate şi
actualitate impresionantă. Era în stare să stea până târziu în noapte ca să răspundă tuturor
întrebărilor puse de sutele de tineri care-l audiau. Mergea prin oraşe şi ţinea conferinţe în săli
de teatru, de case de cultură, oriunde era aşteptat de mulţimile însetate de cuvântul lui.
Cunoştea perfect învăţătura creştină ortodoxă şi nu făcea niciodată greşeli
dogmatice. Presăra în textele predicilor şi cuvântărilor sale amintiri din copilărie şi din viaţă,
poezii, proverbe şi glume şi vorbirea lui căpăta savoare. Vorbea la posturile de radio şi
televiziune, dădea interviuri pentru reviste şi ziare, făcea înregistrări pe casete şi CD-uri, dicta
cărţi şi articole.
Enumerând acestea toate, nu pot să nu revin la amănuntul deloc neglijabil menţionat
mai sus: era un om orb din naştere.
Când vezi asemenea oameni cum îşi duc crucea vieţii, nu poţi decât să te ruşinezi tu,
cel ce eşti sănătos şi ajungi atât de uşor în pragul deznădejdii şi te dai înfrânt în faţa oricărei
adieri de vânt; tu, cel ce te hotărăşti să te sinucizi, fiindcă nu mai vezi nici o posibilitate de
rezolvare a unor probleme cu care te confrunţi; tu, cel ce n-ai avut curiozitatea să citeşti
măcar un rând din Biblie de-a lungul vieţii tale, cel ce poate nu ştii o rugăciune cât de mică;
tu cel ce-ţi blestemi zilele şi-L înjuri pe Dumnezeu, deşi eşti întreg şi sănătos; tu, cel ce te
crezi cel mai nefericit din lume! Părintele Teofil şi Valentina ne arată, fără putinţă de tăgadă,
că alţii sunt în situaţii mult mai grele decât cele prin care trecem noi şi, totuşi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, reuşesc să iasă învingători!
Dumnezeu să te ierte, Părinte Teofile, pentru tot apostolatul ce l-ai făcut în lumea
aceasta de-a lungul întregii vieţi!
*
Iisus Învingătorul. Am găsit pe internet un text interesant, pe care-l redăm mai
jos, sperând că ne este de folos tututor: ,, Iisus a fost cel mai mare OM din istorie… N-a
avut servitori, şi, totuşi, I se spunea Stăpân...; N-a avut diplomă, şi, totuşi, I se spunea
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Învăţător; N-a avut medicamente, şi, totuşi, I se spunea Vindecător; N-a avut armată, şi,
totuşi,
se
temeau
de
EL;
N-a
câştigat
nici
un
război, şi, totuşi, a cucerit lumea; N-a comis nici o crimă, şi, totuşi, L-au răstignit; A fost
înmormântat, şi, totuşi, trăieşte şi azi!”
*
Sfinţii Părinţi despre bine(Continuare din numărul trecut). ,,Fă bine celui ce te
nedreptăţeşte şi-ţi vei face prieten pe Dumnezeu”(SF. ANTONIE CEL MARE); ,,Nimeni nu
poate săvârşi binele decât cu ajutorul lui Dumnezeu, de asemenea nici un demon nu
săvârşeşte răul, dacă Dumnezeu nu i-ar îngădui prin aceeaşi judecată dreaptă”; ,,Cine nu
recunoaşte că binele pe care îngerii sau oamenii îl pot face, depinde numai de Cel
Atotputernic, acela este cu adevărat nebun”(FERICITUL AUGUSTIN); ,,Aveţi împrejurul
vostru oameni, cărora puteţi să le faceţi bine. Nu încetaţi de a-l face!”(Epistola
SFÂNTULUI BARNABA); ,,Mai întotdeauna binele, cu toate că este de-a pururi folositor,
este dispreţuit. Totuşi, oamenii se îngrijesc de el, aducându-şi aminte de teama plină de
iubire de oameni ai dreptăţii”(CLEMENT ALEXANDRINUL); ,,Ziua şi noaptea să vă
luptaţi pentru binele tuturor fraţilor… Să nu vă căiţi pentru nici o binefacere, fiţi gata
pentru tot lucrul bun!”(SF. CLEMENT ROMANUL); ,,Mâinile tale să facă binele, pentru
ca să poată da şi celui ce are trebuinţă”; ,,Cugetă la bine, ca să te fereşti de a te gândi la
rău, căci duhul omului n-ar putea sta fără să facă ceva”(SF. EFREM SIRUL); ,, Se va
face dublă binefacerea ta, dacă o faci degrabă. Ceea ce se aduce cu sufletul trist sau de
nevoie este neplăcut şi cu totul lipsit de podoabă. Trebuie să ne veselim, nu să plângem,
când facem binefacere”; ,,Nu trebuie făcut bine celor ce nu vor; binefacerea trebuie făcută
celor ce vor”; ,,Cel care nu face şi nu recunoaşte decât binele nu se poate hotărî să
recunoască răul”; ,,Să reînsufleţim în noi, când e vorba de a face binele, ardoarea
spiritului şi să ne temem să nu cădem în somnul morţii, la adăpostul căruia duşmanul să
vină şi să semene neghina sa”(SF. GRIGORIE DE NAZIANZ)(Continuare în numărul
viitor).
*
Veşti de la vecini. Am aflat recent cu bucurie de o adevărată victorie a românilor
din Serbia. Curtea Supremă de Justiţie a Serbiei a recunoscut dreptul românilor din Serbia de
a se organiza într-un protopopiat subordonat Episcopiei Dacia Felix din Timoc, respective
Patriarhiei Române. Acel for superior a anulat decizia Ministerului Cultelor de la Belgrad,
care respingea înscrierea Protopopiatului Ortodox Român al „Daciei Ripensis” din Timoc în
Registrul Bisericilor şi Comunităţilor religioase din Serbia, după cum a declarat Părintele
protoiereu Boian Alecsandrovici pentru TimocPress, ştire preluată de Romanian Global
News. Potrivit sursei citate, hotărârea autorităţilor de la Belgrad de a nu accepta
recunoaşterea protopopiatului aflat în jurisdicţia Episcopiei române „Dacia Felix” din Vârşeţ,
pentru care s-au început demersurile la 27 ianuarie 2009 de teama de a nu provoca un conflict
între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă, constituie un atentat la
identitatea spirituală a celor peste 300.000 de români care trăiesc în cele 154 sate româneşti şi
alte 48 localităţi cu populaţie mixtă. „Sentinţa dată de Curtea Supremă de Justiţie ne dă,
iată, speranţa că după 170 de ani de sete duhovnicească, etnicii români vor avea dreptul să
asculte Sfânta Liturghie şi să se roage în limba română, atât în biserica cu hramul Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril din Malainiţa, cât şi în cele pe care vor continua să şi le
zidească în alte zone”, a afirmat Părintele Boian Alecsandrovici. Părintele Boian a mai arătat
că prin decizia luată de justiţie se face o reparaţie morală minorităţii naţionale române din
Timoc şi că „în sfârşit, se respectă legea potrivit căreia bisericile şi organizaţiile religioase
de pe teritoriul Serbiei au dreptul să-şi rânduiască şi conducă independent activităţile
interne şi publice, iar statul nu poate împiedica aplicarea regulilor autonome ale bisericilor
minorităţilor”. În opinia protopopului Boian Alecsandrovici, prin actul emis de instanţa
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supremă îşi pierd valabilitatea atât motivele, cât şi contestaţiile aduse de Ministerul Cultelor
al Republicii Serbia, prin care statutul său de prim preot al Timocului era pus la îndoială şi,
de asemenea, era tergiversată recunoaşterea jurisprudenţei şi autorităţii Bisericii Ortodoxe
Române în acest spaţiu. „Am obţinut o victorie, care nu mai poate fi contestată de nimeni.
De acum, credinţa noastră strămoşească poate fi exprimată în Timocul Sârbesc, fără nici un
risc, în limba română”, a concluzionat Pr. Boian Alecsandrovic. Slavă Domnului!
*
Preşul bunicii. Într-o zi am urmărit la televizor un caz interesant. În eparhia
Giurgiului, într-un sat oarecare, un tânăr preot încerca să facă ceva pentru înfrumuseţarea
bisericii parohiale, dar se izbea de rezistenţa enoriaşilor. Nimeni nu a venit să-l ajute să facă o
curăţenie generală a bisericii. S-a apucat, împreună cu preoteasa, să spele şi să aranjeze.
Fiindcă a găsit acolo preşuri vechi şi rupte, le-a adunat şi le-a depozitat în magazia de alături.
A făcut cum a făcut şi a cumpărat nişte preşuri noi, de toată frumuseţea şi le-a aşternut în
biserică. A curăţat sfeşnicile, icoanele de praf, de ceară, de funigine. La sfârşit, biserica era de
nerecunoscut. Vestea s-a dus repede în sat. Oamenii au sărit ca arşi. Noul preot îşi permisese
să facă ceea ce nimeni nu îndrăznise până atunci. Deranjase preşurile vechi, ba chiar le
scosese din biserică. Asta depăşea orice limită! O bătrână de peste 70 de ani îi striga bietului
preot: ,, - Preşul pe care l-a pus bunica mea acolo în biserică n-ai tu dreptul să-l schimbi.
Lasă-l acolo până o putrezi, că ea l-a pus cu mâna ei!” Bătrânei i se alăturau ceilalţi din
grupul masiv ce protesta împotriva preotului. S-au făcut reclamaţii la episcopie semnate de
către toţi locuitorii satului, în care se cerea, pur şi simplu, schimbarea preotului. Episcopia
găsea o soluţie menită să mulţumească pe cei mulţi: suspendarea preotului pentru o lună
pentru lipsă de tact pastoral. Ciudată sentinţă!
Am rămas cu un gust amar văzând avea situaţie penibilă şi am mulţumit lui
Dumnezeu că nu mi-a dat asemenea enoriaşi!
Dumneavoastră ştiţi bine de câte ori am schimbat noi covoarele la cele două biserici
ale parohiei noastre. Ultima dată a fost anul acesta. Iniţiativa a venit de la Dumneavoastră. În
două săptămâni am adunat suma necesară şi am cumpărat covoarele la cele două biserici. Leam pus pe cele vechi de-o parte şi le-am aşternut pe cele noi. Nimeni, dar absolut nimeni n-a
protestat, ci dimpotrivă. Totuşi, cazul de la Giurgiu ne determină să facem câteva menţiuni,
care ni se par absolut necesare privitoare la bunurile bisericii. Iată-le mai jos!
*
Proprietăţile bisericeşti. Biserica are nevoie de bunurile materiale pentru a exista
şi pentru a-şi putea împlini menirea sa în lume. Din acest punct de vedere, ea se prezintă ca
orice instituţie a unui stat de drept. Cu toate acestea, ea se deosebeşte fundamental de
celelalte instituţii ale statului, prin faptul că ea pregăteşte pe membrii săi pentru viaţa de apoi,
că administrează Sfintele Taine, comori spirituale, pe care numai în Biserică le poţi întâlni,
că se îngrijeşte de mântuirea sufletelor membrilor săi.
Nici Mântuitorul Însuşi nu a fost străin de bunurile materiale. Ştim din Sfintele
Evanghelii că şi El se îmbrăca, mânca şi bea apă sau vin, asemenea oricărui pământean.
Ştim, de asemenea, că folosea bunurile materiale. Aşa, bunăoară, hrăneşte mulţimile cu pâine
şi peşte, transforma apa în vin, ca să-l bea participanţii la nuntă etc. Iuda purta punga, în
care strângea banii ce-i donau unii dintre cei vindecaţi de Mântuitorul sau rude şi prieteni ai
acestora drept mulţumire pentru binefacerile primite. Din acea pungă luau banii necesari
pentru a cumpăra alimente. De asemenea, Mântuitorul primea ofrande de la cei ce-l ascultau
şi beneficiau de puterea Sa dumnezeiască. Sfinţii Apostoli, de asemenea, posedă şi folosesc
bunurile materiale. În primul rând, ei înşişi aflăm că sunt proprietarii unor locuinţe, în care-şi
adăposteau familiile, ba chiar ai unor corăbioare cu care pescuiau. Aveau ei înşişi
îmbrăcăminte şi încălţăminte, foloseau hrana materială. Mai mult, organizau comunităţile
creştine, pe care le înfiinţau în diferite localităţi, să folosească traiul în comun. În acest sens,
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ştim că ei puneau pe cei avuţi să le aducă o parte din avere sau chiar toată averea, pregăteau
mese comune sau agape, la care participau toţi, indiferent de starea lor materială sau de
contribuţia propriu-zisă la acea masă. Ştim episodul cu Anania şi Safira; ştim, de asemenea,
episodul, când sunt aleşi cei şapte diaconi ca să slujească la mese. Necesitatea şi dreptul
Bisericii de a poseda bunuri materiale se bazează apoi pe sfintele canoane, pe scrierile
Sfinţilor Părinţi şi pe practica bimilenară a Bisericii.
Temeiurile şi formele proprietăţii bisericeşti. La baza legăturilor dintre membrii
Bisericii stă dragostea. La fel şi la baza legăturilor dintre Biserică şi Dumnezeu. Roadele
dragostei sunt faptele bune. Ele sunt roade, dar şi dovezi ale existenţei dragostei adevărate.
Dragostea aceasta se bazează în primul rând pe relaţia de frăţietate, care trebuie să existe între
toţi pământenii, ca fii ai aceluiaşi Părinte, Dumnezeu. Faptele bune se concretizează prin
ajutorarea semenilor aflaţi în nevoie şi în suferinţă. Ajutorarea aceasta se face atât pe cale
spirituală, cât şi pe cale materială, cu bunuri materiale. Ne amintim când Sfinţii Apostoli au
spus Mântuitorului că miile de oameni de pe munte sunt flămânde, El i-a îndemnat: ,,Daţi-le
voi să mănânce!" Acelaşi îndemn este valabil şi azi pentru întreaga Biserică în general şi
pentru fiecare membru al ei în special(Continuare în numărul viitor)..
*
Donaţii: Doamna Ing. Caragioiu Melania-Alexandrina din Toronto(Canada),
căreia parohia noastră i-a publicat mai multe cărţi în anii trecuţi, a donat parohiei noastre 100
lei. Domnii Stănciulescu Victor şi Laculescu Constantin din Bârda au achitat câte 50 lei
pentru contribuţia de cult pe 2009. Dumnezeu să le răsplătească!
*
Domnul Marius Tărăbâc din Malovăţ a lucrat în vara aceasta în Grecia. La venire a
adus şi a donat parohiei noastre o cutie cu câteva zeci de elicoptere din ultima generaţie a
tehnicii militare europene, poate chiar americane. Aceste elicoptere le vom dona copiilor ce
vor veni la biserică la Crăciun. Cu aşa luptători de elită şi cu aşa armament, vom putea fi
siguri că parohia noastră nu va mai fi atacată până la primăvară de… ţânţari! Îi mulţumim
frumos donatorului în numele viitorilor beneficiari.
*
Plăţi. În această perioadă am făcut o serie de plăţi mai mari astfel: 930 lei pentru
hârtie, cerneală, capse, timbre poştale şi cartuşe pentru imprimantă; 53 lei pentru folia cu care
am acoperit covoarele la biserica de la Bârda; 350 lei pentru pâinea donată în iunie; 332 lei
pentru pâinea donată în iulie; 392 lei pentru pâinea donată în august; 353 lei pentru pâinea
donată în septembrie; 593 lei protoieriei pentru icoane, tămâie, cărţi; 2.000 lei tipografiei
pentru achitarea vol. II din Coloana Infinitului; 95 lei protoieriei pentru tablourile
ierarhului; 700 lei pentru manualele donate elevilor; 150 lei pentru curentul electric; 5.000 lei
tipografiei ca acont pentru Noul Testament; 2550 lei protoieriei pentru lumânări; 1500 lei
protoieriei pentru calendare; 950 lei poştei pentru coletele cu cărţi. Acestea şi multe altele
mai mărunte. Pe ce dă popa banii!
*
Publicaţii: În această perioadă, preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva articole
astfel: Vorbirea cu Dumnezeu, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), 5054, 3 nov., p.
11; Nevoia de a crede, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), 5054, 3 nov., p. 11;
Cearta dracului, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), 5055, 4 nov., p. 9;
Solidaritatea enoriaşilor, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), 5055, 4 nov., p. 9;
Glumele ţiganului, în ,,Datina”, an. XVIII(2009), nr. 5056, 5 nov., p. 11; Mirajul
depărtărilor, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), nr. 5057, 6 nov., p. 11; Crucea
vieţii, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), nr. 5058, 7-8 nov., p. 11; Promisiuni
neonorate, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), nr. 5059, 10 nov., p.11; La
spovedanie, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), nr. 5060, 11 nov., p.11; Ospăţul
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episcopului, în ,,Datina”, Tr. Severin, an. XVIII(2009), nr. 5060, 11 nov., p.11; Ruşine!
Ruşine! Ruşine! în ,,Romania Vip” Dalas(S.U.A.), 2009, 14 nov., ediţie online(http://www.romanianvip.com);
*
Congrese: Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor din Bucureşti l-a
invitat pe preotul Dvs. să participe la Al VI-lea Congres al Românilor de pretutindeni,
care se va ţine la Alba Iulia în zilele de 28 Nov. – 1 Dec. S-a înscris cu comunicarea:
Diaspora românească în concepţia istoricului Dumitru Bălaşa. Putea să refuze o
asemenea invitaţie?!
*
În
ziua
de
12
Nov.,
preotul
Dvs. a dat un interviu Televiziunii RTS-Tr.
Emisiuni.
Severin pe tema Satul românesc – realităţi şi perspective.
*
Cununii, înmormântări: La 8 Nov. am oficiat Taina Sfintei Cununii pentru
Domnul Comăniţă Florin-Mihai din Rm. Vâlcea cu d-na Botoşanu Loredana-Emilia
din Bârda. Dumnezeu să le ajute! La 9 Nov. am oficiat slujba înmormântării pentru
Iorgovan Virginia(84 ani) din Malovăţ. Dumnezeu s-o ierte!
*
Contribuţia de cult. Amintim că la 30 Noiembrie încheiem cu strângerea
contribuţiei de cult pe anul 2009. Repetăm ceea ce am spus de la începutul anului: în parohia
noastră contribuţia de cult este la aprecierea credincioşilor, după principiul ,,fiecare dacă
vrea şi cât poate!” Serviciile sunt gratuite, iar preotul este la dispoziţia tuturor enoriaşilor
parohiei, indiferent dacă au dat sau nu ceva pentru contribuţia de cult, indiferent cât au dat,
24 de ore din 24, 365 de zile în an. Dacă cineva nu a reuşit să achite nimic până acum sau
doreşte să mai adauge la ceea ce a dat, până la 30 Noiembrie este binevenit.
*
Program. În cursul lunii decembrie avem următorul program: 5 Dec. (MalovăţBârda); 6 Dec.(la Bârda slujbă; pomeniri la Malovăţ, la ora 12); 12 Dec. (Malovăţ-Bârda); 13
Dec.(Malovăţ); 16 Dec.(spovedit şi împărtăşit la biserică şi în sat la Bârda); 18 Dec. (spovedit
şi împărtăşit la biserică şi în sat la Malovăţ); 19 Dec. (Malovăţ-Bârda); 19, 21-22 Dec.
(colindul cu icoana în Malovăţ); 20 Dec. (slujbă la Bârda); 23-24 Dec.(colindul cu icoana în
Bârda); 25 Dec.(Malovăţ); 26 Dec.(Bârda); 27 Dec.(pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la
Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la telefon
0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Dumnezeu să vă ajute să petreceţi Sfintele Sărbători cu bucurie în casele Dvs.,
împreună cu toţi cei dragi!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

Scrisoare pastorală
Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi
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Anul VII(2009), nr. 170(15 –30 Noiembrie)
Dragii mei enoriaşi!
Cântăreţii bisericeşti pe cale de dispariţie(I). O categorie de personal bisericesc
foarte importantă e pe cale de dispariţie. Este vorba de cântăreţii bisericeşti. Preotul şi
cântăreţul bisericesc au fost socotiţi adesea drept plămânul drept şi plămânul stâng al unei
parohii. Şi pe bună dreptate. O slujbă fără cântăreţ bisericesc e ca o nuntă fără lăutari. Preotul
singur nu poate să împlinească şi obligaţiile ce le are în timpul slujbei(Sf. Liturghie, spre
exemplu) în altar, dar în acelaşi timp să le facă şi pe ale cântăreţului de la strană. Sunt lucruri
care se suprapun, trebuie făcute în acelaşi timp. În al doilea rând, muzica bisericească este o
artă, care înalţă sufletul până la Dumnezeu. Asta în situaţia în care cântarea executată de
către cântăreţ este făcută conform tuturor regulilor cântării, iar cântăreţul are voce şi ureche
muzicală corespunzătoare. În caz contrar, muzica devine zgomot, iar schelălăielile zgârâie pe
creier
pe
ascultători.
În judeţul nostru a funcţionat prin anii 1948-1950 o şcoală de cântăreţi bisericeşti. Şi a scos
câţiva oameni capabili, care au funcţionat aproape o jumătate de secol la multe strane din
judeţul Mehedinţi. A urmat apoi o lungă perioadă, în care şcoala de cântăreţi bisericeşti a
funcţionat în cadrul Seminarului Teologic de la Craiova şi pregătea cântăreţi pentru întreaga
Mitropolie a Olteniei. Se făcea carte, se făcea muzică, ieşeau oameni pregătiţi, dar, cum
şcoala de cântăreţi reprezenta primii doi ani ai seminarului, majoritatea absolvenţilor îşi
continuau studiile în anii superiori, în vederea preoţiei. S-a adoptat apoi o soluţie, care n-a dat
rezultate. Astfel, au fost îndrumaţi preoţii care nu aveau cântăreţi, să iniţieze cântarea
omofonă în biserică, adică acea cântare a tuturor credincioşilor. Cântarea în comun este bună,
dar nu toţi au voce şi ureche muzicală şi atunci cântarea se transformă într-un vacarm, într-o
hărmălaie. Altă soluţie, care iarăşi a eşuat a fost a cântăreţilor asimilaţi. Existau pe la unele
parohii oameni care erau apropiaţi de biserică şi participau la cântările şi citirile de la strană.
Preoţii erau îndrumaţi să pregătească pe acei enoriaşi, să-i recomande apoi mitropoliei şi
aceasta să organizeze periodic un fel de examene. Dacă acea persoană dovedea că ştie să
cânte, ştie cât de cât rânduiala slujbelor, mai are câteva cunoştinţe privind învăţătura de
credinţă şi chiar de ,,educaţie cetăţenească”, i se dădea o adeverinţă, în baza căreia parohia îl
putea angaja cântăreţ bisericesc.
După 1990 s-a înfiinţat la Tr. Severin o şcoală de cântăreţi bisericeşti, care a
funcţionat cu regim de SAM adică în cadrul şcolilor ,,de arte şi de meserii”. O vreme a
funcţionat în cadrul Liceului Pedagogic ,,Şt. Odobleja”, apoi în cadrul Liceului ,,Decebal”,
iar în ultima vreme în cadrul Liceului ,,Domnul Tudor”. La SAM-uri mergeau, de regulă,
elevii care nu reuşeau la concursul de admitere în liceu, sau nu aveau medii care să treacă de
un anumit barem impus de un liceu. Altfel spus, acolo mergeau elevii cei mai slabi. Pentru a
constitui o clasă viabilă, adică o clasă cu minimul 25 elevi, au fost recrutaţi elevi cu ghiotura
de pretutindeni şi de peste tot. Rezultatul a fost dezastruos. Într-un an am fost delegat de
Mitropolia Olteniei ca să fac parte din comisia de examinare a unei serii de absolvenţi ai
acestei şcoli severinene. Din cei 24 sau 25 de absolvenţi, aş fi putut să fac slujbă cu 3 sau
patru; restul nu aveau ce căuta la strană! Profesorii îşi făcuseră datoria, dar se aplica regula
cunoscută, potrivit căreia ,,din coadă de câine atlas de mătase nu faci, oricât ai pieptănao!”
Se pune întrebarea firească, de ce nu este agreată o şcoală de cântăreţi bisericeşti, de
ce nu se duc copii capabili la această şcoală. Răspunsul vine fără şovăire: pentru că profesia
de cântăreţ bisericesc nu este motivată. Salariul este foarte mic şi nici pe acela parohiile nu-l
pot asigura. Sunt unele parohii care au subvenţie de la stat pentru salariul cântăreţului, dar
acea subvenţie este foarte mică. Separat de subvenţie se adaugă sporul de vechime, de studii,
se adaugă impozitul şi asigurările sociale, adică al doilea salariu propriu-zis. Majoritatea
parohiilor de ţară se confruntă cu lipsa cântăreţilor. Majoritatea parohiilor de ţară sunt
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falimentare sub aspect financiar. Există voinţă, nu există putinţă (Continuare în numărul
viitor).
*
Sfântul Apostol Andrei – creştinatorul. Este îndeobşte cunoscut faptul că Sfântul
Apostol Andrei ,,cel întâi chemat” la apostolie şi fratele Sfântului Apostol Petru este
creştinatorul poporului daco-roman, respectiv al strămoşilor poporului român. Desigur, opera
începută de el a fost continuată de ucenicii lui, de misionari veniţi din Orient şi din sudul
Dunării, de coloniştii, sclavii şi soldaţii aduşi de împăraţii romani în nordul Dunării, ne
negustori şi de ciobanii care făceau drumul între Carpaţi şi Balcani. Cu toate acestea, se ştiau
foarte puţine despre perioada cât a propoveduit el în Sciţia Minor, adică în Dobrogea de azi.
Iată că un cercetător grec a realizat o lucrare magistrală, de 1000 de pagini, dedicată în
întregime Sfântului Apostol Andrei. Un capitol însemnat din carte se referă la apostolatul ce
l-a făcut în Dobrogea şi în împrejurimi, aducând date foarte importante pentru cunoaşterea
trecutului nostru creştin şi istoric. Am găsit pe internet o serie de informaţii despre cuprinsul
cărţii respective şi tocmai de aceea vom spicui din ea mai multe aspecte de-a lungul câtorva
numere din ,,Scrisoare pastorală”.
Este vorba, aşadar, de istoricul şi ziaristul grec George Alexandrou, autorul uneia
dintre cele mai vaste monografii dedicate Sfântului Apostol Andrei (pe care îl prăznuim pe 30
noiembrie), intitulată El a ridicat crucea pe gheaţă. Nu am avut cartea la dispoziţie, dar el a
dat un amplu interviu jurnalului ortodox de credinţă şi cultură ,,Drumul Emausului” din
America, în care ne dezvăluie multe lucruri uluitoare despre Sfântul Apostol Andrei. Dintre
acestea spicuim:
Apostolul neamului nostru a avut un adevărat ,,cartier general” în Scythia Minor timp
de 20 de ani! Din tradiţiile studiate de George Alexandrou, s-a conturat imaginea şi caracterul
omului Andrei. Aşadar, apostolul care i-a creştinat pe străbunii noştri era un om simplu,
smerit, dar ciudat. Tradiţiile din Kurdistan, Valaamo, Etiopia şi Persia îl descriu la fel. Avea
obiceiul de a fixa pietre mari sau cruci de fier pretutindeni. Căra un baston imens cu cruce.
Era foarte modest şi nu umbla cu prea mulţi discipoli după el. Nu predica mulţimilor, ca Petru
sau Pavel. Aduna puţină companie, precum un stareţ de mânăstire. Era în schimb un om cu
simţul umorului. În acest sens, unele surse spun că, atunci când a văzut pentru prima oară
saunele(probabil băile-n.n.) slavilor, la Novgorod, ar fi trimis scrisori prietenilor spunându-le:
,,Aceşti slavi sunt nişte oameni aşa ciudaţi: se autotorturează cu crengi de mesteacăn!”.
Râdea când se gândea la acest lucru. A călătorit alături de crescătorii de reni din Laponia, cu
hunii, a vorbit cu filozofii greci, cu comercianţii slavi, cunoştea birocraţi chinezi, a vizitat
triburi primitive din nordul Pakistanului şi pe berberii din deşertul Sahara. A călătorit pe jos,
cu bărci şi canoe, pe cai, pe cămile, reni sau elefanţi. Fiind foarte modest, nu a ieşit în
evidenţă alături de triada Petru, Iacov şi Ioan, deşi a fost ,,cel dintâi chemat”. Credea că
fiecare persoană pe care o întâlneşte este însuşi Hristos. Tradiţia coptă(egipteană-n.n.) spune
că a fost persecutat de antropofagi, adică de triburi care mâncau carne de om. De altfel, el a
mai fost persecutat în Kurdistan, la Sinopae în Pont, la Tesalonic, în Chalandritsa, lângă
Patras. Din cartea apocrifă Faptele lui Andrei reiese că era un tip înalt, puţin aplecat de
spate, cu sprâncene stufoase, care se întâlneau deasupra unui nas mare. Avea părul ondulat şi
o barbă căruntă, care se separa în două spre capăt. Avea ochii, probabil, albaştri.
În urma cercetărilor sale, George Alexandrou a constatat că, din uriaşul teritoriul
unde se presupune că ar fi ajuns Sfântul Andrei în cele patru călătorii misionare ale sale,
lipseşte o ,,secvenţă” de 20 de ani, cuprinsă între întoarcerea lui la Marea Neagră din
Valaamo (Finlanda) până la plecarea spre Sinopae şi de acolo spre Patras, în Achaia, unde
avea să fie martirizat. Această lungă perioadă de timp, conform celor constatate de
Alexandrou, Apostolul Andrei ar fi petrecut-o în Dobrogea de astăzi, unde îşi avea ,,cartierul
general”, în Peştera de care tradiţia i-a legat numele până astăzi. De aici, ar fi întreprins
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călătorii evanghelizatoare în restul Daciei, pe Dunăre, în sudul fluviului, pe malul Mării
Negre, dincolo de Prut şi chiar în teritorii mai îndepărtate. După fiecare asemenea misiuni sar fi întors în peştera sa. Alexandrou explică această lungă rămânere a apostolului în Scytia
Minor prin faptul că s-ar fi ,,simţit” foarte apropiat de daci, deoarece erau monoteişti, adică
credeau într-un singur zeu, Zalmoxe. Potrivit lui Flavius Josephus, preoţii locului erau ca
esenienii: virgini, strict vegetarieni, ca asceţii din deşert. Societatea dacă era foarte liberă,
femeile aveau aceeaşi poziţie cu bărbaţii. Spre deosebire de societatea greco-romană, dacii nu
aveau sclavi. De fapt, erau unici în lume la acea vreme, pentru ca nu aveau sclavi. Potrivit
tradiţiilor româneşti şi descoperirilor arheologice, dacii au devenit creştini datorită Sfântului
Andrei însuşi, în primul secol. Este firesc să se fi simţit ca acasă în rândul clerului dac şi ca ei
să-l fi acceptat rapid şi să fie convertiţi, mai spune jurnalistul grec în interviul amintit.
Alexandrou crede că Apostolul Andrei a iubit acest loc din Scythia Minor mai mult decât
orice, după Hristos. ,,Cred că Dumnezeu i-a oferit asta ca o consolare, deoarece a avut
călătorii misionare foarte dificile. Avem descrieri ale unor locuri unde nu a fost binevenit, de
unde a fost obligat să plece. Lucrurile au fost deseori foarte dificile, mai ales când a fost la
slavi, unde sacrificiul uman era încă practicat. Vă puteţi imagina: Era obosit să treacă prin
astfel de lucruri şi când a venit la daci..., unde grecii şi evreii erau acceptaţi în aceeaşi măsură
şi unde existau preoţi sihaştri asceţi, se înţelege cât de lesne s-a integrat. Putea să predice, era
fericit acolo. De fapt, dacii credeau că religia pe care el a adus-o nu era doar mai bună decât a
lor, ci şi o continuare a vechii lor religii. Au privit religia nativă ca prevestitoare pentru
creştinism. ,,Douăzeci de ani înseamnă mult şi se înţelege de ce românii îşi amintesc de el
mai mult decât de alte tradiţii”, mai spune cercetătorul grec(Continuare în numărul viitor).
*
Proprietăţi bisericeşti(Continuare din numărul trecut). Acest îndemn al
Mântuitorului a animat Biserica să înfiinţeze în cadrul ei , ori să sprijine azile, orfelinate,
spitale, cantine pentru săraci, şcoli etc. Sfinţii Apostoli au înţeles şi au tradus în faptă acest
mesaj al Mântuitorului, când au organizat viaţa de obşte în cadrul primelor comunităţi
creştineşti şi agapele frăţeşti. Lepădarea de sine de care le vorbise Mântuitorul Sfinţilor
Apostoli şi tuturor celor ce binevoiseră să-L asculte se traducea prin renunţarea de bunăvoie
la bunurile materiale şi prin punerea acestora la dispoziţia şi în folosul comunităţii creştine.
Comunitatea însăşi căpăta aspectul de familie mai mare, în care fiecare făcea ceea ce se
potrivea mai bine cu capacităţile şi puterile sale fizice, economice, morale şi intelectuale.
Viaţa de obşte promovată de Sfinţii Apostoli în spiritul învăţăturii Mântuitorului promova nu
numai iubirea şi într-ajutorarea între membrii comunităţii creştine, ci şi egalitatea. Până în
veacurile III şi IV întâlnim forme de proprietate comună, bunuri materiale comune în
comunităţile creştineşti. Acestea proveneau în cea mai mare parte din donaţiile, pe care le
făceau membrii mai înstăriţi ai comunităţii respective şi ele contribuiau la buna desfăşurare a
cultului, la susţinerea slujitorilor bisericeşti, la ajutorarea celor aflaţi în nevoi din rândul
membrilor comunităţii. Despre aceste bunuri comune, puse în mod benevol la dispoziţia
Bisericii ne vorbesc majoritatea Sfinţilor Părinţi, istorici şi scriitori bisericeşti. De la aceştia
înţelegem că în primele veacuri opera de asistenţă socială a Bisericii era foarte intensă. Este
cunoscut, de asemenea faptul că mulţi dintre Sfinţii Apostoli cât şi apoi dintre urmaşii lor,
indiferent de treapta clericală pe care se situau, desfăşurau anumite activităţi, din care-şi
câştigau existenţa proprie. Prin Edictul de la Milan, respectiv prin acordarea de către stat a
libertăţii religioase inclusiv creştinilor, apoi prin ridicarea Bisericii creştine la rang de
Biserică de stat, proprietatea bisericească nu a mai păstrat aspectul ei comunitar, obştesc, dar
opera de asistenţă socială a Bisericii n-a încetat, ci, dimpotrivă, s-a intensificat.
IV. Mijloacele de obţinere a patrimoniului bisericesc sunt aproape aceleaşi în
toate timpurile şi locurile, dar cu oarecare deosebiri, datorate condiţiilor politico-sociale
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concrete, în care Biserica-şi desfăşura activitatea. Tocmai de aceea, vom analiza aceste
mijloace pe etape, în funcţie de perioadele istorice mari în care a existat Biserica:
1. Până la Constantin cel Mare majoritatea bunurilor Bisericii proveneau din donaţiile
benevole făcute de către credincioşi. Aceştia simţeau nevoia sinceră să contribuie şi ei
cu ceva la buna desfăşurare a vieţii creştine, la întreţinerea comunităţilor creştine.
Amintirea personalităţii Mântuitorului şi a minunilor Sale era atât de mare, încât
credincioşii socoteau un adevărat privilegiu pentru ei şi familiile lor de a contribui cu
ceva la întreţinerea Casei lui Dumnezeu şi la împlinirea misiunii acesteia în lume. Până
după Sinodul Apostolic, timp în care comunitatea creştină a fost considerată de către
oficialităţi drept o sectă iudaică, o parte a unui cult admis în Imperiul Roman, nimeni
dintre oficiali nu s-a interesat în mod special de bunurile comunităţilor creştine. Aceste
bunuri au provenit, aşadar, în cea mai mare parte, din donaţii şi colecte, ele fiind în fond
adevărate ofrande aduse de credincioşi la dispoziţia comunităţii. La acestea am mai putea
adăuga agapele, adică mesele comune, care se făceau din contribuţiile unor membrii
înstăriţi ai comunităţii creştine. La început donaţiile şi colctele erau întâmplătoare, apoi
ele au devenit regulate, organizate şi periodice. De câte ori unele comunităţi creştine
erau afectate de calamităţi naturale, epidemii , situaţii deosebite, celelalte comunităţi
organizau colecte, adunau bani şi bunuri materiale şi veneau în sprijinul acestora. Despre
aceste colecte ne vorbesc atât Faptele Apostolilor, epistolele pastorale din canonul
Sfintei Scripturi, cât şi scrierile Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti din acea vreme.
Majoritatea bunurilor de care dispunea Biserica în această perioadă erau bunuri mobile,
majoritatea consumabile. Acest lucru a persistat până la Edictul de la Milan, fiindcă
Biserica, situându-se în stare de ilegalitate, nu avea dreptul să posede proprietăţi sau alte
bunuri imobile. Singurele bunuri imobile, pe care le-a posedat Biserica până la Constantin
cel Mare au fost locaşurile de cult, atâtea câte au fost şi locurile pentru cimitire. Fiindcă,
oficial, Biserica nu avea dreptul la posesiuni, respectiv la terenuri, creştinii recurgeau la o
stratagemă, care a dat rezultate. Ei se organizau în asociaţii caritabile, având ca obiect de
activitate înmormântarea celor săraci şi fără posibilităţi. Unor astfel de asociaţii
recunoscute legal de către stat li se acordau terenuri pentru cimitire. Ca asociaţii, puteau
să oficieze slujba înmormântării fără oprelişte, puteau recurge la însemne şi simboluri
creştine. Aceste subterfugii erau însă aparente, fiindcă Biserica în totalitatea ei, cât şi
comunităţile creştine în special nu s-au confundat niciodată cu asociaţiile funerare, care
funcţionau în viaţa statului roman. Era doar o asemănare aparentă, de suprafaţă, pentru a
induce în eroare autorităţile şi a putea astfel să supravieţuiască(Continuare în numărul
viitor).
*
Contribuţie de cult şi ajutoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, a încheiat un nou an
financiar(1 Dec. 2008 – 30 Nov. 2009). Reamintim că în parohia noastră nu a fost o
contribuţie de cult în sumă fixă, ci totul s-a desfăşurat după principiul: fiecare dacă poate şi
cât vrea, iar serviciile sunt gratuite atât pentru cei ce achită ceva, cât şi pentru cei ce nu achită
nimic. Contribuţia de cult a fost achitat benevol de enoriaşii parohiei noastre într-un procent
excepţional. Astfel, în Malovăţ au achitat 93,56% din numărul de familii; în Bârda au achitat
91,76% din numărul de familii; la nivel de parohie au achitat 92,94%. Contribuţia de cult a
variat între 1(unu) leu şi 262 lei(Domnul Ivaşcu Vasile din Bârda). În Bârda şi la nivel de
parohie s-a înscris anul acesta pe locul întâi Domnul Ivaşcu Vasile din Bârda cu 262 lei, iar
în Malovăţ Domnul Baltac Ion din Malovăţ cu 217 lei. Precizăm că Domnul Surugiu
Ion(Brutarul) a suportat costul pâinii donate în lunile octombrie şi noiembrie, în valoare de
800 lei.
Fruntaşii parohiei pe anul acesta, adică cei ce au achitat de la 50 lei în sus, sunt
următorii:
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A. Contribuţie de cult în Malovăţ: I. Baltac Ion: 217 lei; II. Pera Nicolae: 205 lei;
III. Ciurel Dumitru: 200 lei; IV. Vasilescu Petre: 185 lei; V. Belega Gheorghe: 184 lei; VI.
Ungureanu Gheorghe: 167 lei; VII. Bobiţ Gheorghe şi Glavan Dumitra: câte 160 lei;
VIII. Borugă Ion: 154 lei; IX. Mănescu Constantin: 147 lei; X. Glavan Dumitru: 130 lei;
XI. Coman Vasile: 125 lei; XII. Munteanu Nicu: 122 lei; XIII. Ionaşcu Maria, Tărăbâc
Grigore şi Crăciunescu Tică: câte 120 lei; XIV. Dragotă Nicoliţa: 117 lei; XV. Manolea
Emanoil şi Căpeţ Angela: câte 115 lei; XVI. Pau Olimpia şi Giurescu Lucreţia: câte 114
lei; XVII. Manolea Nicolae: 113 lei; XVIII. Luca Constantin, Crumpei Gheorghe şi
Crăciunescu Alexandru: câte 112 lei; XIX. Bobiţ Gh. Ion, Coman Constantin, Popescu
Marga, Dima Vasile şi Michescu Ion: câte 110 lei; XX. Mateescu Liviu, Voican Ion,
Craşoveanu Stana şi Coman Eugenia: câte 107 lei; XXI. Surugiu Eugenia şi Ungureanu
Elena: câte 105 lei; XXII. Munteanu Maria: 104 lei; XXIII. Pereanu Viorel: 102 lei;
XXIV. Căprioru Gheroghe, Bazavan Claudiu, Ionaşcu Gheorghe, Almichi Constantin,
Popescu M. Mihai, Pau Claudiu, Crăciunescu Margareta, Giura Dragoş, Voican Tudor,
Manolea Natalia şi Badea Guţă: câte 100 lei; XXV. Popescu Ştefan: 97 lei; XXVI.
Ungureanu Mircea, Ungureanu Angelu, Băleanu Petre, Mănescu Valeria, Boncioc
Dumitru, Meilă Nicolae(II), Odoleanu Valeriu şi Hurduc Maria: câte 80 lei; XXVII.
Motreanu Petre, Bazavan Gheorghe(Primarul), Baltac Alexandru şi Almichi Ion: câte
72 lei; XXVIII. Bazavan Ilca: 71 lei; XXIX. Popescu Constantin, Iordache Mihai,
Oproiu Petre, Ştefu Constantin, Ştefu Florian, Orodan Ecaterina, Ciolacu
DumitruBadea Marius şi Munteanu Iorgu: câte 70 lei; XXX. Hurduc Floarea: 68 lei;
XXXI. Băleanu Ioana, Tărăbâc Lucian(II), Voican Petre şi Badea Marieta: câte 67 lei;
XXXII. Paicu Mariuţa, Popescu Mihai, Surugiu N. Ion şi Mănescu Viorel: câte 65 lei;
XXXIII. Ştefu Gheorghe: 64 lei; XXXIV. Mănescu Dumitru, Badea Vasile, Glavan
Pompiliu, Glavan Constantin, Mănescu Vasile şi Ciurel Florin: câte 62 lei; XXXV.
Ciobanu Gheorghe, Micu Valeriu, Bazavan Dumitru, Iorgovan Vergina, Ionaşcu Ştefan,
Ghilerdea Sevastian, Nistor Gheorghe, Crumpei Alexandru, Iorgovan Gheorghe,
Coman Gheorghiţă, Pereanu Constantin, Baltac Guţa, Borugă Mihai, Ungureanu
Florin, Teşilă Elisabeta, Bondoc Anton, Săftoiu Liviu(I) şi Ciurel Valentin: câte 60 lei;
XXXVI. Manolea Grigore: 59 lei; XXXVII. Guţescu Jenică, Meilă Pantelie şi Cioabă
Ioana: câte 58 lei; XXXVIII. Surugiu I. Elena, Cioabă Margareta, Coman Eugen,
Glavan Ion, Michescu Constanţa, Popescu V. Vasile, Oproiu Vasile, Nistor Maria,
Mănescu Vălică şi Hadarig Mircea: câte 57 lei; XXXIX. Popescu Gh. Gheorghe,
Căprioru Petre, Badea Nicolae, Guran Aurel, Bazavan Gheorghe(II), Ciută Romulus,
Pană Viorel şi Cioabă Constantin: câte 55 lei; XL. Bondoc Dumitru, Bondoc Maria şi
Mucioniu Gheorghiţa: câte 54 lei; XLI. Boncioc Elena(II), Curea Gheorghe, Orodan
Aneta, Ştefu Ion, Vişan Ana(I), Chilom Dan, Lupşa Dumitru, Căprioru Maria, Tănase
Dumitru, Badea Ion şi Papa Vergina: câte 52 lei; XLII. Ianăş Alexandra: 51 lei; XLIII.
Berneanu Costinel, Coman Gheorghe, Almichi Ilie, Munteanu Dumitru, Şuican Elena,
Mănescu Iulius, Ionaşcu Neluş, Mangu Constantin, Craşoveanu Valeriu, Tărăbâc
Valentin, Ică-Căprioru Gheorghe, Tănase(Osiac) Gheorghe, Meilă Emil, Iosu Doru,
Ciobanu Doru, Bondoc-Ionaşcu Gheorghe, Badea Ion-Valeriu, Ilinca Alexandru,
Munteanu Iancu-Sorin, Popescu Goriţă, Paicu Nicolae şi Munteanu Puiu: câte 50 lei;
B. Contribuţie de cult în Bârda: I. Ivaşcu Vasile: 262 lei; II. Luca Nică: 152 lei;
III. Curea Paraschiva: 140 lei; IV. Popescu Ion: 120 lei; V. Bobocea Savu: 114 lei; VI.
Horodnic Tudor şi Gârbovan Ion: câte 105 lei; VII. Sfetcu Bebe: 100 lei; VIII. Botoşan
Dumitru: 97 lei; IX. Mema Domnica: 88 lei; X. Motreanu Ilie: 87 lei; XI. Curea
Cristinel: 82 lei; XII. Mema Ştefan: 73 lei; XIII. Sfetcu Nicolae: 72 lei; XIV. Răulescu
Eleonora: 71 lei; XV. Anghel Nicolae, Rolea Pantelie, Butoi Ion şi Sfetcu Sorin: câte 70
lei; XVI. Gârbovan Niculina: 67 lei; XVII. Malescu Gheorghe: 65 lei; XVIII. Dragomir
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Nicolae: 64 lei; XIX. Anghel Domnica şi Coman Elena: câte 62 lei; XX. Curea Gigi, Luca
Dumitru şi Cola Emilia: câte 60 lei; XXI. Anghel Ion, Rolea Ion şi Duţoniu Gheorghe:
câte 57 lei; XXII. Motreanu Elena, Ivaşcu Ion şi Luca Jana: câte 55 lei; XXIII. Mihăecu
Nicolae, Mema George şi Mucioniu Dumitru: câte 54 lei; XXIV. Şonea Floarea: 53 lei;
XXV. Ploştinaru Ionel, Curea Gheorghiţa, Luca Gica, Luca Elena, Stănciulescu Victor,
Rolea Marina şi Mucioniu Gheorghe: câte 52 lei; XXVI. Dăescu Virgil, Curea Marinel,
Stănciulescu Ion, Pavel Traian, Dragomir Gheorghe, Dragomir Vergina, Dragomir
Bădiţă, Cimpoieru Elena, Fugaşin Aurel, Curea Ioana, Curea Iţă, Curea Petre(II), Luca
Aristiţa, Luca Ana, Luca Maria(II), Lasculescu Constantin, Luca-Băleanu Dumitru,
Gheran Pantelie, Luca Adela, Sfetcu Doru, Sfetcu Aurel(I), Sfetcu George, Bufanu
Dumitru, Trocan Dumitru, Stoichină Dumitru şi Mema Margareta: câte 50 lei;
În afară de aceste contribuţii de cult ale fruntaşilor, nu sunt de neglijat cele mai
mici de 50 lei, pe care, din lipsă de spaţiu, nu le putem menţiona aici. Amintim însă
ajutoarele pe care le-am primit din afara parohiei de la fii ai parohiei sau de la
persoane/familii străine de parohia noastră răspândite pe trei continente(Europa, America de
Nord şi Australia). Şi aici vom menţiona doar pe cele de peste 50 lei. Iată-le:
C. Fii ai parohiei din afara parohiei: I. Omir Lucreţia(Bucureşti): 700 lei; II.
Mema Dumitru(Balş-OT): 600 lei; III. Fleck Maria(Germania): 315 lei; IV. Prof. Univ.
Dr. Ion Popescu(Bucureti): 300 lei; V. Surugiu Gheorghe(Italia): 205 lei; VI. Cioabă
Dumitru(Italia), Ile Teodor(Arad) şi Popescu Constantin – Iulian(Italia): câte 200 lei; VII.
Prof. Sfetcu Virgil(Bucureşti), Pană Liviu(Tr. Severin) şi Iordache Sevastiţa(Tr. Severin):
câte 150 lei; VIII. Nistor Gheorghe(Tr. Severin): 130 lei; IX. Pera Maria(Tr. Severin): 110
lei; X. Lupşa Claudiu(Italia), Popescu Ileana(Italia), Prof. Iacob Raluca(Tr. Severin),
Avoc. Alexandru Luca(Tr. Severin), Ing. Teşilă Doina(Tr. Severin), Anghelescu Ionuţ(Tr.
Severin), Căprioru Viorel(Italia), Căprioru Marius(Italia), Pau Claudiu(Italia), Bazavan
Simona(S.U.A.), Oprişan Valeria(Timişoara), Dragomir Iulia(Timişoara), Zorilă
Sandu(Tr. Severin), Nistor Gigi(Franţa), Prof. Dr. Ionaşcu Georgeta(Bucureşti) şi Dr.
Rusu Maria(Tr. Severin): câte 100 lei; XI. Tacki Camelia(Germania): 84 lei; XII. Voican
Ionuţ-Nicuşor(Nantes-Franţa), Voican Gabriel-Doru(Nantes-Franţa) şi Voican RiliDaniela(Nantes-Franţa): câte 64 lei; XIII. Prof. Pera Aurel(Tr. Severin), Mema Irinel(Tr.
Severin), Carlaonţ Păpuşa(Tr. Severin), Dragomir Ion(Tr. Severin), Iosif
Cioloca(Timişoara), Burtea Elena(Tr. Severin), Luca Atena(Tr. Severin), Gonciulea
Mariana(Tr. Severin), Duţoniu Ion(Tr. Severin), Gaiţă Rodica(Tr. Severin), Nistor
Costinel(Franţa), Popescu Mirela(Tr. Severin), Ivaşcu Gigi-Daniela(Tr. Severin) şi Luca
Vasile(Tr. Severin): câte 50 lei;
D. Credincioşi străini de parohie: I. Mariana Brăescu-Silvestri(Bucureşti): 7.000
lei; II. Ing. Bogdan Soare(Bucureşti): 585 lei; III. Pr. Vasilescu Gheorghe(Italia): 500 lei;
IV. Barbu Ioana(Buftea-IF): 460 lei; V. Dorina Zdroba(Bucureşti): 350 lei; VI. Grădinaru
Constantin(Olanda): 340 lei; VII. Crăciunescu Valeria(C-lung.- Moldov.): 300 lei; VIII.
Dr. Monica Petruţiu(Orăştie-HD): 260 lei; IX. Nisioi Daniela(C-lung-Moldov. –SV): 240
lei; X. Ing. Octavian Cudalbu(Baia-Mare-MM), Bucur Maria(Mărişel-CJ), Prof. Vulcan
Ion(Bucureşti), Nistor Dănuţa(Cavadineşti-GL), Steluţa Manolache(Bucureşti) şi Bancă
Paul-Gabi(Tr. Severin): câte 200 lei; XI. Ioan Miclău(Cringila-Australia): 191 lei; XII.
Mândrilă Radu(C-lung-Moldov.- SV): 190 lei; XIII. Avoc. Marinescu Lucica(Craiova):
165 lei; XIV. Cojoc Elena(Botoşani-BT): 130 lei; XV. Anesia Iulian(Rabastenses-Franţa):
121 lei; XVI. Mircea Popi(Gratz-Austria): 117 lei; XVII. Bucur Emilia(Bucureşti) şi
Mărăşescu Vasile(Tr. Severin): câte 110 lei; XVIII. Avoc. Dr. J. FriedmanNicolescu(Bucureşti), Anghel Eugenia(Timişoara), Cornelia Rotumdu(Botoşani), Col.
Marin Turculeanu(Lugoj-TM), Prof. Mera Eugen(Ibăneşti-MS), Roman Ion
Claudiu(Franţa) şi Proc. Negrescu Sandu-Viorel(Tr. Severin): câte 100 lei; XIX.
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Ungureanu Elena(Jimbolia-TM): 80 lei; XX. Carmen Ilinca(Tr. Severin) şi Mătuş
Natalia(Timişoara): câte 88 lei; XXI. Mihaela Funk(Hanau-Germania): 76 lei; XXII. Ing.
Monica Corleanca(Cincinatti-S.U.A.): 66 lei; XXIII. Cobârjoiu Ioana(Cluj-Napoca): 60
lei; XXIV. Bâlgăr Anton(Rătez-Gj), Ciureş Titu(Tr. Severin), Cuţui Mihail(Tr. Severin),
Gorun Nicolae-Cristian(Broşteni-MH), Neagu Carmen(Bucureşti), Cucu Nicuşor(Tr.
Severin), Farm. Golea Nicoleta(Tr. Severin), Popescu Elena(Meri-Gj), Papa Camelia(Tr.
Severin), Brănescu Gheorghe(Tr. Severin) şi Ivaşchescu Ion(Comăneşti-MH): câte 50 lei.
Sperăm că nu am nedreptăţit pe nimeni. Dacă a rămas cineva netrecut în listele de
mai sus sau nu a fost menţionată corect suma donată, să ne comunice urgent şi vom face
cuvenitele rectificări în numărul viitor al ,,Scrisorii pastorale”.
Tuturor celor ce au achitat chiar şi un leu drept contribuţie de cult sau ajutor
pentru parohia noastră le mulţumim cordial şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să le
răsplătească însutit şi înmiit. Să dea Dumnezeu ca belşugul şi fericirea să poposească în
casa fiecăruia!
Ca un semn concret de mulţumire pentru eforturile făcute de către fiecare după
posibilităţile şi voinţa pe care au avut-o, le va dărui şi parohia noastră câte un exemplar din
Noul Testament, pe care tocmai l-am tipărit prin bunăvoinţa Doamnei Mariana BrăescuSilvestri din Bucureşti. Darul îl vom face astfel: I. Tuturor celor ce fac parte din parohia
noastră, respectiv locatarii satelor Malovăţ şi Bârda, cu singura condiţie să vină la biserică
soţul sau soţia, ca să semneze de primire; II. Tuturor celor din afara parohiei, fii şi străini de
parohie, menţionaţi mai sus, care au achitat ajutoare de la 50 lei în sus. Celor din afara
parohiei li se va trimite mai întâi prezentul număr din ,,Scrisoare pastorală” şi vom aştepta
de la dânşii să ne comunice dacă doresc să primească volumul, dacă au posibilitatea să
însărcineze vreo rudă din parohie să le ridice cartea sau adresa poştală corectă, la care doresc
să primească pachetul cu cartea, pentru a nu face cheltuieli inutile. Precizăm că pentru toţi
Noul Testament este gratuit, inclusiv eventualele taxe poştale.
*
Publicaţii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să vedem realizat şi acest proiect:
publicarea Noului Testament şi donarea lui fiecărei familii a parohiei noastre. În numărul
viitor al ,,Scrisorii pastorale vă vom spune mai multe despre Noul Testament.
*
În această perioadă, preotul Dvs. a reuşit să mai publice câteva articole astfel:
Glumele ţiganului, în ,,Datina”, XVIII(2009), nr. 5067(20 nov.), p. 11; ,,Lacrimi” pentru
Stalin, în ,,Datina”, an. XVIII(2009), nr. 5069(24 nov.), p. 11; Cicoare la cingătoare, în
,,Datina”, an. XVIII(2009), nr. 5071(26 nov.), p. 11; Război şi pace, în ,,Datina”, an.
XVIII(2009), nr. 5071(26 nov.), p. 4; Mormântul Mântuitorului, în ,,Datina”, an.
XVIII(2009), nr. 5073(28-29 nov.), p. 9.
*
Emisiuni. La 19 nov., preotul Dvs. a dat un interviu la Tv. RTS-Tr. Severin pe tema
Satul românesc – realitate şi perspective; pe 27 Nov., la Televiziunea Datina din Tr.
Severin, între orele 20.00-21,00, a avut emisiune pe tema Oameni, fapte, întâmplări, în care
a vorbit despre N. Iorga şi Ion Vidu, despre contribuţia acestora la realizarea Marii Uniri de
la 1 Dec. 1918, aducând în prim plan şi o serie de amintiri despre cei doi culese de-a lungul
timpului.
*
Calendare. Au sosit calendarele de perete pe 2010. Costă 4 lei noi/buc. Nu
cumpăraţi din piaţă sau din altă parte. S-ar putea să nu fie bune şi să daţi banii degeaba pe ele.
Avem suficiente, pentru toată lumea. Le vindem de la biserică, de la casa preotului, iar cu
prilejul colindului de Crăciun şi Bobotează vom avea la noi şi calendare. Vânzarea se încheie
la Sf. Ion. Ceea ce nu se vinde până atunci restituim la protoierie.
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*
Inmormântări: 28 Nov. Botoşanu Ştefania(55 ani) din Bârda. Dumnezeu s-o ierte!
*
Program. În cursul lunii decembrie avem următorul program: 5 Dec. (MalovăţBârda); 6 Dec.(la Bârda slujbă; pomeniri la Malovăţ, la ora 12); 12 Dec. (Malovăţ-Bârda); 13
Dec.(Malovăţ); 16 Dec.(spovedit şi împărtăşit la biserică şi în sat la Bârda); 18 Dec. (spovedit
şi împărtăşit la biserică şi în sat la Malovăţ); 19 Dec. (Malovăţ-Bârda); 19, 21-22 Dec.
(colindul cu icoana în Malovăţ); 20 Dec. (slujbă la Bârda); 23-24 Dec.(colindul cu icoana în
Bârda); 25 Dec.(Malovăţ); 26 Dec.(Bârda); 27 Dec.(pomeniri dimineaţa la Bârda, slujbă la
Malovăţ). În restul timpului, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la şcoală sau la telefon
0724.99.80.86. Poate fi contactat şi pe e-mail la adresa: stanciulescubarda@gmail.com.
*
Să dea Dumnezeu ca Sfintele Sărbători ce se apropie să le petreceţi cu sănătate, cu
bucurii, împreună cu toţi cei dragi ai Dumneavoastră!
La mulţi ani!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda
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