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„Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare;
vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă de vin”
( Isaia 5, 11 )

ALCOOLUL,
ROBIA VREMURILOR NOASTRE

Pr. Vasile Popa

U

nul din păcatele care macină omenirea din vremuri străvechi este păcatul beţiei. La unii
oameni acest păcat pare a fi de netămăduit şi totuşi este o robie de care se poate scăpa. La o
asemenea stare de robie se ajunge datorită lipsei de credinţă, de rugăciune, post, spovedanie
şi împărtăşanie, din pricina absenţei de la Sfânta Liturghie, a lipsei de voinţă, sau a unor necazuri pe
care omul nu le poate depăşi singur. De aceea este nevoie de ajutorul Bisericii şi de o voinţă şi credinţă
mare.
BEŢIA înseamnă consumarea peste măsură a băuturilor alcoolice, fapt ce devine uneori
obişnuinţă şi mai apoi patimă. Beţia este vătămătoare atât trupului, pe care-l îmbolnăveşte, cât şi
sufletului, şi de aceea se numără printre păcatele de moarte care exclud sufletele de la Împărăţia lui
Dumnezeu:”Nu vă amăgiţi, nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii,
nici sodomiţii,nici furii, nici lacomii, NICI BEŢIVII…nu vor moşteni împărăţia lui
Dumnezeu.”(ICorinteni 6,9-10)
Consumul frecvent şi excesiv de alcool poate determina toxicomania alcoolică sau dependenţa,
adică intoxicaţia cronică voluntară ce duce la pierderea libertăţii de a te abţine de la consumul de
alcool.
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Competiţie şi comuniune
Pr. Parfene Dumitru

C

u ajutorul lui Dumnezeu, a Sfântului Mucenic Dimitrie, ocrotitorul sfântului locaș, și cu
binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, episcop al Arhiepiscopiei Romanului și
Bacăului, am reușit și anul acesta să organizăm la casa praznicală din Băsesti, concursul de

șah anual adresat în mod deosebit copiilor dar și celorlalte vârste. Concursul de anul acesta a fost
un pic diferit față de precedentele ediții din mai multe puncte de vedere. În primul rând datorită
numărului sporit de participanți (49 de copii și 10 adulți ), împărțiți în cinci categorii de vârstă (sub
9 ani, sub 11 ani, sub 13 ani, sub 15 ani și peste 16 ani), și care au provenit în principal din patru
centre: 1. zona Moinești ( 7 copii ) sub îndrumarea domnului profesor Ciubotaru Costică 2. comuna
Scorțeni ( 8 copii), sub îndrumarea domnului profesor Diaconu Dănuț. 3. comuna Pârjol (6 copii ).
4. satul Băsești (28 copii), care au fost pregătiți în cadrul catehezelor organizate în parohie. Tot ca
element de noutate a fost și programul competiției care s-a desfășurat în sistem elvețian pe
parcursul a 5 runde, folosindu-se calculatorul pentru înscriere, sortare, tragere la sorți și afișarea
rezultatelor. După fiecare rundă s-au acordat 10 minute de pauză excepție făcându-se după runda
a treia când s-au alocat 25 minute pauză, timp în care toți participanții au putut asculta și viziona un
scurt program pregătit de copiii din parohie. Astfel după ce participanții au intrat în biserică și s-au

sănătăţii. Studiile efectuate au
constatat că vinul de bună calitate,
preferabil roşu sau negru,
consumat zilnic în cantitate de
Enumerăm doar câteva 100-500 ml. nu dăunează
c o m p l i c a ţ i i m e d i c a l e ş i sănătăţii, ci este un medicament.
psihiatrice ale alcoolismului:
1.Gastrointestinal. Alcoolismul BEŢIA CONDAMNATĂ ÎN
repreyintă cea mai comună cauză SFÂNTA SCRIPTURĂ
a ciroyei hepatice, la care se
ajunge trecând prin fazele
Periculoasă patimă este beţia!
i n t e r m e d i a r e d e s t e a t o z ă Ea este izvorul a multe patimi
hepatică(ficat gras) şi hepatită josnice, păcate grele şi răutăţi
toxică alcoolică. După mai mulţi ucigătoare de suflete şi trupuri. De
ani de evoluţie, ciroza hepatică aceea a fost înfierată de Sf.
poate degenera in cancer hepatic. Scriptură începând chiar cu
Alcoolul mai poate fi şi cauza Vechiul Testament. Iată câteva
altor afecţiuni gastrointestinale exemple concludente:
cum ar fi:ulcerul gastric şi
„ Un mare batjocoritor este
duodenal, pancreatita acută şi vinul, un zurbagiu băutura
cronică şi cancerul pancreatic.
îmbătătoare şi cine se lasă
2. Cardiovascular. Alcoolul ademenit de acestea e lipsit de
cauzează câteva complicaţii înţelepciune. Nu fi printre cei ce
c a r d i o v a s c u l a r e ş i e s t e se îmbată de vin şi printre cei ce îşi
responsabil pentru mai mult de desfrânează trupul, căci beţivii şi
15% din cazurile de hipertensiune desfrânaţii sărăcesc, iar dormitul
arterială.
mereu, te face să te porţi în
3. Neurologic. Consumul de zdrenţe…”(Pilde. 20,1; 23.21alcool poate afecta sever sistemul 22).
nervos central ceea ce duce la ;
„ Amărăciunea sufletului este
coordonarea defectuoasă a vinul când se bea mult,certuri şi
m i ş c ă r i l o r , t u l b u r ă r i căderi face. Beţia înmulţeşte
oculare,confuzie, incapacitatea mânia celui fără de minte spre
de a învăţa lucruri noi şi , în final împiedicare, împuţinează virtutea
demenţă.
şi agoniseşte dureri şi răni.”(Isus
4.Obstretical. Alcoolul consumat Sirah. 31,34-35).
de femeile însărcinate poate
„Luaţi aminte de voi înşivă ca
afecta viitorul copil; greutate să nu se îngreuieze inimile voastre
mică la naştere, retard mintal, de mâncare şi de băutură şi de
î n t â r z â i e r i d e c r e ş t e r e , grijile vieţii, şi ziua aceea să vină
epilepsie,dificultăţi de învăţare, peste voi fără de veste…”(Luca.
tulburări de comportament…
21,34).
5. Psihiatric. Dependenţa de
alcool este adesea asociată cu SFINŢII PARINŢIDESPRE
probleme emoţionale. Mulţi BEŢIE
alcoolici prezintă anxietate(25%),
depresie(20-40%) şi halucinaţii
Sf. Vasile cel Mare: Beţia,
ocazionale
demon de bună voie, băgat îi
Mai sunt şi alte urmări ale suflete de către plăcere, beţia
alcoolismului însă cele mai grave mamă a păcatului, vrăjmaşa
sunt acestea . Simpla lor virtuţii, face fricos pe cel viteaz,
enumerare ar trebui să ne pună pe desfrânat pe cel înfrânat,nu ştie de
gânduri şi să ne facă mai atenţi dreptate, ucide chibzuinţa. După
atunci când punem mâna pe pahar. cum apa stinge focul, tot aşa şi
Dar vinul poate fi si benefic vinul nemăsurat întunecă mintea.
COSECINŢELE
DEPENDENŢEI DE
ALCOOL

Beţia distrugere a gândurilor,
istovire a puterii, îmbătrânire
înainte de vreme, moarte în scurtă
vreme.
Sf. Ioan Gură de Aur: Cumplit
lucru e beţia! E în stare să
betejească simţurile, să întunece
mintea. Face mort şi fără putere pe
omul înzestrat cu raţiune, pe omul
care a primit stăpânire peste toate,
îl doboară la pământ, legându-l cu
lanţuri de nedezlegat. Dar mai
bine spus, omul beat e mai rău
decât omul mort. Omul mort nu
poate face nici rău, nici bine; omul
beat, insă,bine nu poate face, ci
numai rău; face de râs pe toţi: şi pe
femeie şi pe copii şi chiar pe
slugi…
Clement Alexandrinul: Trebuie
să vă feriţi de beţie ca de cucută,
că amândouă duc la moarte.

inchinat în fața icoanelor, au putut asculta un cântec religios inchinat Maicii Domnului intitulat
”Preasfântă Născătoare a Domnului Hristos”, odată cu executarea unor ritmuri de toacă de către
următorii copii: Trifan Bianca (4 ani), duetul format din Parfene Gabriela și Trifan Roxana, urmat
de duetul Trifan Alexandra și Ardeleanu Ana Maria iar la final o demonstrație de îndemânare la
toacă din partea lui Bogdan Rareș ( 8 ani). După momentul muzical a urmat vizionarea unui filmuleț
moralizator numit ”De ce nu ascultă Dumnezeu rugăciunile credincioșilor”, din care a reieșit că
doar rugăciunea din inimă și cugetul curat sunt ”auzite” de Dumnezeu și că numai așa oamenii pot
obține mila și ajutorul divinității în viața lor. După filmuleț toți participanții la competiție au fost
invitați la un aperitiv, sucuri și apă minerală. La finalul competiției s-au acordat căștigătorilor mai
multe premii constând în bani (50 de lei pentru locul I pentru fiecare din cele patru categorii de
vârstă acordați de PC Pr. Costel Mareș, protopop de Moinești), obiecte bisericești (iconițe,
cruciulițe, miruri, metaniere, brelocuri, reviste, diplome și cupe personalizate) oferite de
organizator. Mulțumim pe acestă cale: P.S. Episcop Ioachim Băcăuanul pentru binecuvântarea
arhierească , PC. Protoiereu Pr. Costel Mareș, pentru sprijinul acordat și pentru grija și susținerea
acestor activități educativ-recreative cu copiii; doamnei Ivu Maria, învățătoare din cadrul Școlii
Băsești , pentru colaborare și implicare în buna desfășurare a concursului; părinților și tuturor
copiilor. Experiența de anul acesta ne-a întărit convingerea că o competiție poate fi și un prilej de
comuniune, de apropiere sufletească. Copiii au dovedit, în cadrul concursului, calitățile necesare
unui bun șahist, dar și ale unui bun creștin, împletind armonios cunoștințele în șah cu răbdarea și

REGULI ÎMPOTRIVA
PATIMII BEŢIEI
1. Tinerilor să nu li se îngăduie
să bea băutură ameţitoare, căci
tânărul se învaţă repede.
2. Nici bărbaţii desăvârşiţi să nu
bea vin fără nevoie.
3. Să vă amintiţi că cei prinşi de
această patimă greu scapă de ea şi
că mulţi dintre ei mor în această
stare.
4. Cei prinşi de patima beţiei să
se înarmeze împotriva ei cu
credinţă, rugăciune şi voinţă şi să
ceară ajutorul duhovnicului
pentru a scăpa de ea.
5.Să gândească la faptul că
mulţi beţivi mor în starea asta şi
pleacă în lumea cealaltă fără
pocăinţă, ceea ce este înfricoşător.
6. Să-şi aducă aminte de
nenorocirile care se întâmplă la
beţie. Sminteli, certuri, bătăi,
precum şi năluciri, frici, boli şi
slăbănogirea a tot trupul, şi să
compare viaţa de trezvie cu starea
celor beţi.
SĂ NE TREZIM CÂT NU E
PREA TÂRZIU

perseverența creștină, respectul față de aproapele său, încredere în sine unită cu modestia.
Sperăm ca și în anii următori, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mai putem organiza astfel de competiții
în parohia noastră. Le dorim copiilor mult succes în continuare la competițiile de șah care vor
urma.

7 Marcu Alexandra, Băsești

Categoria - sub 9 ani

8 Trifan Roxana, Băsești
9 Sova Diana Gabriela,

1 Marian Constantin, Pârjol
2 Lăzărică Stefan, Moinești

9 Nedelcu Andreea Alexandra,
Scorțeni
10 Marian Stefan, Pârjol

Scorțeni

11 Macaru Adina Nicoleta,
Scorțeni

3 Marian Mihai, Pârjol

10 Scortanu Alexandra,

4 Stanciu Narcis, Băsești

Moinești

12 Caldare Mădălina, Băsești

5 Parfene Gabriela, Moinești

11 Stângaciu Alexandru, Pârjol

Categoria - sub 15 ani

6 Alexandrescu Dragos, Băsești

12 Ilie Andrei, Moinești

1 Anghel Stefan, Scorțeni

7 Popa Anastasia, Poduri

13 Hanu Elena Beatrice, Băsești

2 Clipa Teodor, Moinești

8 Bogdan Rares, Băsești

14 Cioineag Alexandra, Ludași

3 Trifan Bogdan, Băsești

9 Cioineag Mihail, Ludași

15 Stirbu Claudiu, Băsești

4 Tisescu Andreea, Băsești

10 Creanga Emanuel, Sarata

Categoria- sub 13 ani

5 Stanciu Mălina, Băsești

Categoria -sub 11 ani

1 Ardeleanu Ana-Maria, Băsești

6 Ceasăr Marius Augustin,

1 Maris Daniel, Moinești
2 Toma Andrei Catalin, Scorțeni
3 Trifan Narcis Sebastian,
Băsești
4 Câdă Elena, Moinești

2 Crăciun Alexandru, Moinești
3 Capraru Alexandru, Băsești

Scorțeni
7 Baciu Andreea, Băsești

4 Stanciu Cristina, Băsești

8 Stângaciu Cristian, Pârjol

5 Ungureanu Mădălina, Băsești

9 Ardeleanu Costel, Băsești

6 Trifan Alexandra, Băsești

10 Marian Alexandra, Pârjol

5 Ungureanu Marius, Băsești

7 Heres Andreea, Băsești

11 Marcu Alexandru, Băsești

6 Bogdan Robert, Băsești

8 Ceasăr Diana Elena, Scorțeni

12 Rață Augustina, Băsești
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