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VIAŢA NOASTRĂ 

 T e c i l e 
nucilor pocnesc, 
rândunelele își 
probează zborul, 
f r u n z e l e 
scrâşnesc sub 
paşii noştri. A 
venit toamna şi 
cu ea un nou 
început. Printre 
florile de tot 
felul, jocul de alb 
şi albastru se 

aşează pe hăinuţele uniforme ale copiilor zglobii. 
 Privesc cu ochii minţii, din faţa sfântului altar, la zâmbetele 
copiilor şi tinerilor care se pregătesc de şcoală. Unii de grădiniţă, 
alţii de facultate.  
 Mă încearcă un sentiment de părinte, mai apăsat ca 
niciodată. Pe cei mai mulţi dintre aceşti minunaţi copii şi tineri i-
am purtat pe nevrednicile mele braţe către Domnul spre a 
îmbrăca haina creştinească prin Sfintele Taine ale Botezului, 
Mirungerii şi Euharistiei. Cu toţi mă întâlnesc adesea la Taina 
Spovedaniei şi la sfintele slujbe.  
 Cu cei mai mulţi dintre ei am crescut împreună. Catehezele 
din proiectul “Hristos împărtăşit copiilor”, apoi din programele 
parohiale sau din programa catehetică a Arhiepiscopiei Iaşilor, au 
fost prilejuri deosebite de împreună mergere pe calea către 
Dumnezeu. 
 Dar acum parcă e altceva. Sunt mai înalţi, mai hotărâţi, mai 
dezinvolţi. Şi eu sunt cu siguranţă mai tomnatic. Îi privesc cu 
bucuria viitoarelor lor împliniri sufleteşti, de parcă aş vrea să le 
şoptesc necunoscutul. I-aş îmbrăţişa pe fiecare în parte şi pe toţi 
cu dragostea pe care le-o port, dorind să le împărtăşesc grija şi 
respectul. 
 Provocările pe care le întâmpină îi fac mai frumoşi, mai 
puternici, iar alegerile lor vor da lumii oameni valoroşi. Unii au 
ales Medicina, alţii Teologia, unii Arhitectura, alţii Ştiinţele 
economice. Fiecare după cum le-a dictat inima şi au primit 
darurile de la Dumnezeu. Şi ştiu că peste ani vor fi în biserici 
aducând laudă Sfintei Treimi. 
 Pentru ei ne rugăm acum, la un nou început! Pentru ei şi 
pentru familiile lor, pentru cei care îi cresc sufleteşte şi trupeşte, 
pentru cei care îi clădesc pentru un viitor din ce în ce mai aproape. 
Ei sunt mărturia iubirii noastre pentru ei şi pentru Dumnezeu. 
 Vă mulţumesc şi vă port în rugăciunile mele! 
 

Preot Ştefan Zaharia 

Un nou 

început 

Sfântul Siluan 
Athonitul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sfântul Cuvios Siluan 
( S i m e o n  I v a n o v i c i 
Antonov) s-a născut în 
1866, în satul Şovsk, din 
Le bed i n s k ,  r e gi u n ea 
Tambov, într-o familie 
modestă de ţărani ruşi, 
alcătuită - pe lângă părinţi - 
din cinci băieţi şi două fete. 
Tatăl lui Simeon, un om 
plin de adâncă credinţă, 
blândeţe şi de multă 
înţelepciune, îi este primul 
model în viaţa sa lăuntrică.  
 La  27 de ani (1892) 
merge în Sfântul Munte 
Athos la Mănăstirea 
Sfântului Pantelimon. A 
îndeplinit ascultări la 
moara mănăstirii, la 
K a l a m e r i a ,  V e c h i u l 
Russikon şi economat.  
 A trecut la cele 
veşnice la 24 septembrie 
1935. 
 

 Întâlnirea preoţilor 
din Cercul Pastoral Girov în 
parohia Conţeşti a avut loc 
marţi, 24 septembrie 2019, 
cu prilejul celebrării 
Sfântului Siluan Athonitul. 



Câte o carte din BIBILIE 
Cartea “Psalmilor” 

  

 Cartea Psalmilor este o antologie formată din 

150 de cântări religioase, de diferite dimensiuni și cu 

teme diverse, care constituie un fel de sinteză pentru 

Vechiul Testament.  

 Această colecție mai 

poartă numele de Psaltire (în 

traducerea Septuaginta), 

după denumirea unui 

instrument cu coarde, iar 

după aceea însemnând o 

cântare acompaniată de un 

astfel de instrument. În 

limba ebraică cuvântul 

“tehila” înseamnă laudă. 

După modelul Pentateuhului, cei 150 de psalmi sunt 

împărţiţi în cinci părţi (1-41, 42-72, 73-89, 90-106, 

107-150), fiecare terminându-se cu câte o formulă e 

laudă, sau de binecuvântare. Psalmul 151 nu este 

canonic. 

 Psalmii n-au fost colecţionaţi în ordine 

cronologică, ci mai ales după necesităţile liturgice. 

Cine a adunat la un loc toate colecţiile este greu de 

precizat, dar cei mai mulţi biblişti cred că s-ar fi făcut 

în timpul lui Ezdra şi Neemia, care prin reforma lor 

religioasă, nu se poate să nu se fi ocupat în mod 

special şi de psalmi, dată fiind importanţa lor în cult. 

 Psalmii sunt răsunetul înrâuririi Legii lui 

Dumnezeu asupra sufletului credincios. Scopul 

alcătuirii lor a fost folosirea acestora la serviciile 

religioase, iar alţii exprimă idei şi sentimente pur 

individuale. Ei oglindesc toată religia şi toată istoria 

lui Israel. Cei mai mulţi dintre psalmi îi sunt atribuiţi, 

conform titlurilor, Regelui David. Alţi autori sunt 

Moise, Asaf, Corach, Etham . 
 

 Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând 

mântuirea, Editura MMB, Iaşi, 2000 şi situl https://

www.crestinortodox.ro  
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Cu mult drag, le urăm mulţi 

ani cu nădejdea mântuirii  

tuturor celor care îşi serbează 

numele sau vârsta în luna 

septembrie! 

În contextul Anului omagial al satului românesc 

(al preoților, învățătorilor și primarilor 

gospodari) aducem în lumină biografiile a doi 

dintre oamenii de vază ai parohiei noastre. 

 

BIOGRAFII 
 

Constantin Cozma s-a născut pe 1 iulie 

1923, la Girov, în familia ţăranilor Ion şi a 

Catinca. S-a căsătorit la 2 noiembrie 1949 cu 

Maria Cazacu din Girov bucurându-se de patru 

copii: Ana, Veronica, Elena şi Petru. 

Începând cu 15 martie 1948 a debutat 

lucrarea sa în serviciul comunităţii, trecând pe 

rând prin mai multe etape ale seviciului public 

la Consiliul Popular Girov, referent până în 1 

august 1950, secretar în două răstimpuri 1950-

1952 şi 1955-1975, contabil între 1952 şi 1955, 

secretar până în 17 ianuarie 1975 şi viceprimar 

până în 1983. În această perioadă a fost timp de 

doi ani şi primar interimar. În mai multe rânduri 

a obţinut şi direcţionat fonduri băneşti către 

bisericile din Girov. A ieşit la pensie la 1 iulie 

1983, trăindu-şi viaţa în liniştea gospodăriei 

sale, fiind apreciat şi respectat de toţi girovenii. 

Domnul Constantin Cozma a trecut la 

cele veşnice marţi, 14 ianuarie 1997, fiind 

înhumat în cimitirul bisercii Conţeşti. 
 

Petru Cozma s-a născut sâmbătă, 2 

ianuarie 1926, într-o familie cu şase de copii, el 

fiind mezinul. După o copilărie liniştită 

petrecută în gospodăria părinţilor Vasile şi 

Profira, a urmat 6 ani de învăţământ la Girov, 

fiind înrolat la vârsta adolescenţei în armată şi 

trimis pe frontul celui de al doilea Război 

Mondial. Datorită acestei participări pe front a 

fost declarat veteran de război. 

În 1953 s-a căsătorit cu Maria Lupu din 

Girov şi Dumnezeu i-a binecuvântat cu două 

fete: Rodica şi Liliana. A urmat cursurile Şcolii 

de cântăreţi de la Roman, fiind îndrumat de tatăl 

său, fost dascăl la Doina. A slujit cu devotament 

bisericile din Girov şi Conţeşti până la trecerea 

la cele veşnice miercuri, 27 mai 1998. 

Contemporanii îşi amintesc de vocea sa caldă şi 

de vorbele sale aşezate cât şi de bunăvoinţa de a 

ajuta financiar necondiţionat pe cei nevoiaşi. 


