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În timpul liturgic marcat de Sfânta Cruce, atât
duminica dinainte de 14 septembrie, cât ºi cea de dupã
aceastã datã sunt închinate cinstirii lemnului de viaþã
dãtãtor, pe care Hristos a coborât în mijlocul creaþiei
pentru a vindeca rana neascultãrii ºi a-l împãca pe om
cu Dumnezeu.

Hristos, Domnul Slavei, a ajuns la
maxima proximitate faþã de natura
umanã prin însãºi Întruparea Sa, ca
asumare a condiþiei umane, dar ºi prin
Jertfa supremã de pe Golgota durerii
prin Taina Crucii.

Totul, de la un cap la altul, este urmat
ºi asumat ca un fir roºu printr-o forþã
generatoare. Hristos este izvorul acestei
forþe care este una vificatoare. Hristos este

Dobrogea, tãrâm fermecat, plin de
taine, un loc ce te cucereºte prin
bogãþia vestigiilor istorice, a comorilor
sale culturale, dar ºi prin natura
sãlbaticã, cu peisaje copleºitoare.
Aceasta este imaginea locului ce-i
primeºte cu braþele deschise pe toþi
vizitatorii, printre care m-am numãrat

Praznicele Maicii Domnului între
care se înscrie ºi Naºterea ei cinstitã
la 8 septembrie ne pun înainte, între
altele, ºi pomenirea casei din Betania
cu cele douã surori Marta si Maria. Nu
întâmplãtor numele uneia dintre surori
era acelaºi cu al Maicii
Domnului, cãci citind despre

Încet, dar sigur,
toamna îºi intrã în
drepturi, codrul ºi-a
schimbat culoarea, copiii au început ºcoala, iar cei care au
trudit la munca pãmântului aºteaptã roadele. Vara aceasta
a fost cãlduroasã ºi sãracã în precipitaþii; mai degrabã
prielnicã vacanþelor ºi mai puþin altor activitãþi. Cu toate
acestea, autoritatea publicã localã a desfãºurat activitãþi
specifice menite sã ducã la realizarea unor obiective propuse
încã de la începutul anului.
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Maria cea din Betania ne ducem cu gândul la Maica
Domnului, la prunca Maria a Drepþilor Ioachim ºi
Ana, Fecioara care s-a umplut de Duhul Sfânt din

copilãria ei ºi pe care Dumnezeu a ales-o ca în pântecele ei
sã Se întrupeze Fiul lui Dumnezeu, sã-L primeascã în casa
pântecelui ei pe Iisus Hristos.

Evanghelia Praznicului ne spune cã Marta l-a primit pe
Iisus în casa ei. Nu I-a închis uºa. Betania rãmâne importantã
în istoria mântuirii prin casa Mariei ºi a Martei care a fost
deschisã pentru Hristos. Betleemul în schimb a rãmas ca o
localitate ce a închis uºa lui Hristos. Când i-a venit vremea
Sfintei Fecioare, n-a avut loc unde sã-L nascã pe Fiul lui
Dumnezeu, pentru cã toate casele erau ocupate, nu era loc

în niciuna pentru Maica Domnului. Marta însã în Betania l-a
primit în casa ei. E mare lucru sã poþi sã-L primeºti pe Hristos
în casa ta! E mare lucru sã deschizi poarta ca sã-L primeºti
pe Hristos în curtea ta. E mare lucru sã primeºti pe trimisul
lui Dumnezeu, care este icoana lui Hristos, în parohia ta, în
biserica ta, în casa ta. Se referã aceasta ºi la preot, se
referã ºi la soþul tãu ºi la soþia ta, ºi la copilul tãu, ºi la
vecinul tãu, ºi la sãracul care stã pe drum, ºi la strãinul care
bate la uºa ta. La toþi se referã acest cuvânt ºi noi ne arãtãm
predispoziþia de a-L primi pe Hristos dupã modul în care ne
raportãm la semenii noºtri, la cei care bat la poarta ºi la
dragostea noastrã. A primi în casã pe Hristos înseamnã a-l
primi pe cel strãin, a ospãta în casã pe cel bolnav, pe cel
sãrac, flãmând, însetat sau gol. Ori de câte ori deschidem
uºa noastrã ºi facem o milostenie, ori de câte ori deschidem
inima noastrã ºi primim în ea pe cineva, atunci pe Hristos L-am
primit. Marta L-a primit în casa ei pe Hristos. Iar aceastã
femeie avea o sorã ce se numea Maria care, ºezând jos
lângã picioarele lui Iisus asculta cuvintele Lui. Cele douã
surori înseamnã douã pãrþi ale fiinþei noastre, partea vãzutã
ºi cea nevãzutã, partea lucrãtoare ºi cea meditativã. Noi
primim cu mâinile noastre, îmbrãþiºãm pe cineva, dar în inima
noastrã, înlãuntrul nostru se produce o comuniune tainicã
cu acea persoanã. Maria din noi stã jos, se pleacã ºi ascultã
cuvântul lui Hristos.

Sfânta Fecioarã Maria s-a arãtat, ca ºi Marta, primitoare
de Hristos mai întâi în pântecele conºtiinþei sale, pentru cã
s-a umplut de Duhul Sfânt încã de la naºterea ºi pruncia ei,
trãind în Sfânta Sfintelor ºi fiind hrãnitã de îngeri. În persoana
ei a adunat toatã aºteptarea Vechiului Testament, toatã jertfa
profeþilor si a oamenilor sfinþi care L-au dorit pe Mesia.
Precum într-un geniu se adunã toatã înþelepciunea unei
generaþii sau a mai multora - de aceea geniile apar din când
în când în istorie, în timp, dupã cum se clãdeºte din generaþie
în generaþie energia creatoare care se revarsã prin darul lui
Dumnezeu în persoana cuiva ce devine un geniu -, aºa Maica
Domnului a adunat în sine toatã aºteptarea lui Mesia de la
Adam ºi pânã la plinirea vremii, toatã dorinþa arzãtoare dupã
venirea Aceluia care sã rãscumpere lumea.

La Praznicul Naºterii Maicii Domnului sã punem un
accent aparte pe sora Maria care poartã numele Maicii
Domnului. Dupã ce L-a primit în inima ei, apoi ºi în pântecele
sãu, cu mãdularele vãzute ale trupului, cu partea Martei din
ea a purtat de grijã de Fiul lui Dumnezeu, iar cu partea Mariei
din ea asculta cuvântul Lui, cum citim deseori în Sfânta
Scripturã cã Sfânta Fecioarã Maria asculta ºi punea la inimã
toate cuvintele lui Iisus Hristos. Când bãtrânul Simeon L-a
luat în braþe pe Iisus Hristos ºi a profeþit cã El va fi spre
cãderea ºi ridicarea multora din Israel ºi cã prin inima Maicii
Domnului va trece sabie, ea punea toate aceste cuvinte în
inima sa. Apoi, urmându-L îndeaproape, ea asculta cuvintele
Lui ºi îndemna pe toþi cei de lângã El sã facã tot ce le va
spune, aºa cum aflãm la nunta din Cana Galileii.

Sã facem ºi noi lucrarea Martei, primindu-L pe Hristos
în casa fiinþei noastre prin toate uºile: prin ochi, prin auz,
prin pipãire, prin miros, prin gust. ªi primindu-L înãuntrul
nostru, s-ascultãm apoi cuvântul Lui la fel ca Maria din
Betania, ca Maica Domnului, ºi sã-l împlinim. E ºi acest
gând unul din multele ascunse în taina Evangheliei Sfintei
Liturghii de la Praznicul Naºterii Maicii Domnului.
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(urmare din p. 1)

În Epistola cãtre Galateni, în
fragmentul din Apostol citit în duminica de
dupã Înãlþarea Sfintei Cruci, Sfântul Pavel
spune: „M-am rãstignit împreunã cu
Hristos; ºi nu eu mai trãiesc, ci Hristos
trãieºte în mine.” (Gal 2, 20). Iar în
Evanghelia zilei stã scris: „Oricine voieºte
sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine,
sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie.” (Mc
8, 34) Legãtura dintre cele douã texte
liturgice o face tot Sf. Ap. Pavel care, dupã
ce spune „M-am rãstignit împreunã cu
Hristos”, adaugã „ºi nu eu mai trãiesc, ci
Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa de acum,
în trup, o trãiesc în credinþa în Fiul lui
Dumnezeu, Care m-a iubit ºi S-a dat pe
Sine însuºi pentru mine.” (Gal 2, 20).

Înþelegem de aici cã cel care vrea
(nu este obligat) sã Îi urmeze lui
Hristos, trebuie sã se lepede de sine ºi
sã Îl lase pe Domnul sã vieze în el.
Acesta este elementul esenþial al vieþii:
a-L lãsa pe Hristos sã locuiascã în noi
ºi nici o altã persoanã sã nu se confunde
cu persoana Sa. Cum facem aceasta?
Imitând ceea ce face El, adicã iubind!
Aceasta este cea mai mare poruncã datã
de Hristos oamenilor, iar de împlinirea ei
depinde întâlnirea ºi reintegrarea noastrã
în iubirea lui Dumnezeu. Teoforii sunt
fãclierii Legii care au schimbat la faþã
lumea ºi care ºi acum, în acest veac
întunecat, pot aduce luminã pentru a
aprinde inima omului recent de dorul
întâlnirii cu Dumnezeu.

 
O condiþie: lepãdarea

de sinele egoist
Dumnezeu a creat lumea din iubire

(In. 3, 6), dar omul, deºi are conºtiinþa
prezenþei lui Dumnezeu în creaþiei, nu a
rãspuns acestei iubiri, înstrãinându-se
într-o cãutare eºuatã ºi rãmânând
prizonierul unei iubiri de sine
autosuficiente. Aceastã rãtãcire a
omului îmbrãcat în haine de piele,  cum

îl numeºte teologul Panayotis Nellas, a
declanºat împlinirea vremii, a timpului
în care Dumnezeu coboarã în creaþie
pe treptele Crucii pentru a-i arãta omului
cã drumul întâlnirii cu El trece  prin
asumarea suferinþei ºi mergerea pe
urmele paºilor Rãstignitului a Cãrui
povarã reprezintã vina neascultãrii
tuturor descendenþilor din Adam. Fiul lui
Dumnezeu ªi-a arãtat iubirea pe cruce,
în suferinþã, deschizându-ªi braþele
þintuite pe lemn într-o îmbrãþiºare
pãrinteascã iertãtoare. Acest altar de
suferinþã trebuie cinstit cu evlavie ºi
recunoºtinþã, cãci prin el se manifestã
plenar iubirea lui Dumnezeu pentru
oameni. Iubirea rãstignitã pe Cruce este
o imagine de neconceput, care
depãºeºte orice raþiune, dar din aceastã
tainã izvorãºte tot harul.

De aceea, în aceastã duminicã, ce
urmeazã sãrbãtorii Înãlþãrii Sfintei Cruci,
în care ni se vorbeºte despre lepãdarea
de sinele egoist ºi asumarea crucii
personale, trebuie sã înþelegem cã
fiecare om care iubeºte asemenea lui
Hristos, trebuie sã fie capabil sã Îi
urmeze Lui. Iisus a spus: Mã iubeºte
cel care Îmi urmeazã.  Cu alte cuvinte:
dacã cineva vrea sã Îmi urmeze, dacã
cineva vrea sã Îmi declare dragostea
sa, dacã cineva pretinde a fi unul dintre
prietenii Mei, atunci el trebuie sã Mã
imite. ªi aceastã cale este uneori o
coborâre abruptã, contrar sfaturilor
izvorâte din raþiunea omeneascã, o
sondare profundã în adâncul de fiinþã
acolo unde se aºazã umbra faptelor
necurate ºi izvorãsc gândurile care
tulburã vieþuirea în Duhul lui Dumnezeu,
o îndurare a nedreptãþilor, o asumare a
unor  suferinþe sau vinovãþii strãine.

Când Iisus îl cerceteazã pe om,
El coboarã, Se întrupeazã ºi devine egal
cu el. Hristos coboarã între oameni ºi
ajunge pânã la Cruce. Coboarã în
mormânt ºi în iad. Sã Îi urmezi calea
înseamnã nu doar sã Îl însoþeºti spre

Înviere, ci ºi în patimã ºi moarte. El
însuºi ne spune aceasta prin Sfântul
Apostol Pavel, care zice: „Cãci vouã
vi s-a dãruit, pentru Hristos, nu numai
sã credeþi în El, ci sã ºi pãtimiþi pentru
El” (Flp 1, 29). Gândul la moarte sau a
fi mort pentru lume, a te înstrãina de
lumescul lumii ºi de ceea ce te
circumscrie strict în orizontul duhului
hedonist ºi umanist al consumãrii
existenþei proprii în acest veac sunt tot
atâtea moduri de a-þi asuma crucea.

ªi acceptarea suferinþei ne face sã
completãm la rândul nostru ceea ce
lipseºte ca dovadã trupului Sãu, care este
Biserica (cf. Col 1, 24: „Acum mã bucur
de suferinþele mele pentru voi ºi împlinesc,
în trupul meu, lipsurile necazurilor lui
Hristos, pentru trupul Lui, adicã Biserica”).
În fapt, urmarea lui Hristos înseamnã sã
devenim, asemenea  Lui, un bob de grâu
care este forþat sã moarã ca sã poatã rodi.
Sã Îi urmezi lui Hristos înseamnã sã te
dãruieºti ca mai apoi sã te regãseºti într-
un astfel de parodox, care este, totuºi, o
evidenþã. Înseamnã sã te uiþi pe tine ºi sã
te dãruieºti în totalitate celorlalþi. Aceasta
înseamnã a-L imita pe Hristos.

Toate acestea se înscriu în sfera
verbului (a iubi), care a transfigurat faþa
lumii dupã chipul creatorului sãu, iar a
iubi hristic înseamnã sã trãieºti veºnic
în Hristos, sã-L accepþi pe Hristos
înlãuntrul tãu ºi sã-L laºi sã vorbeascã
prin cuvintele tale, sã-i miluiascã pe
neputincioºi prin mâinile tale, sã
împlineascã viaþa celorlalþi prin
osteneala propriei tale vieþi pe care ai
închinat-o lui Dumnezeu.

 
„Rãstignirea”

pentru aproapele
Lucrarea duhovniceascã a omului

angajat pe calea asumãrii îndumnezeirii se
împlineºte prin cruce, necazuri, neputinþe
ºi suferinþe. Comuniunea omului
cu Dumnezeu se fundamenteazã
de altfel pe altarul crucii, de



SAREA PÃMÂNTULUI4Nr. 3 / iul-sept 2019

aceea Sfântul Chiril al Alexandriei
spune: „Dacã Hristos n-ar fi

murit pentru noi, noi nu ne-am fi mântuit”.
În felul acesta, cuvintele care spun cã „mai
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui sã ºi-l punã pentru prietenii
sãi” (In 15,13) prind viaþã ºi sens tocmai
raportându-se la jertfa crucii lui Hristos,
care uneºte ºi vindecã-mântuieºte.

Purtarea crucii personale ºi
„rãstignirea” pentru aproapele sunt
forma actualizatã a supliciului Golgotei
ca împlinire asumatã a urmãrii Lui, ce
ne unesc hristic în taina iubirii jertfelnice
care este raþiunea de a fi a omului cel
nou restaurat dupã chipul ºi asemãnarea
Creatorului Sãu. Murind pãcatului ºi
omului cel vechi, prin renunþarea
asumatã la formele de stimulare a sinelui
egoist, nu facem altceva decât sã ne
purtãm crucea cotidianã în duhul lui
Hristos, parcurgând sinuosul drum de la
robia autonomismului individual, la
libertatea iubirii împãrtãºite. Numai în
aceste condiþii crucea vieþii noastre este
o jertfã bineplãcutã oferitã lui Dumnezeu,
iar fãrã speranþa învierii, viaþa umanã
eºueazã în însingurare, în înstrãinare,
acolo unde perspectiva morþii este vãzutã
ca neant sau trecere în nefiinþã. Acesta
este rezultatul evaluãrii unilaterale a
teologiei patimilor ºi morþii lui Dumnezeu
care au alimentat concepþii strãine de
adevãratul duh patristic ºi scripturistic,
ajungându-se la concluzia filosoficã
dezolantã a „morþii lui Dumnezeu” de
tip nietzschean ºi care conduce la
angoasã ºi vid existenþial. Întotdeauna
Ortodoxia a evaluat patimile crucii din
perspectiva învierii lui Hristos, umplând
de speranþã ºi curaj viaþa mucenicilor,
adevãraþii ostaºi ai lui Hristos, a pãrinþilor
neptici ºi a altor cuvioºi ºi drepþi în lupta
lor cu duhul veacului.

Dincolo de disperare, solitudine,
angoasã, tristeþe, purtãtorii ºi adoratorii
crucii (crucicolae) simt pe Hristos -
Biruitorul morþii ºi personificarea
speranþei Care spune cã moartea este,
pentru prietenii Sãi, un somn din care cei
adormiþi se vor ridica pentru a se
împãrtãºi din iubirea veºnicã a veºnicului
Dumnezeu. Sângele lui Hristos vãrsat pe
cruce este cel pe care îl primim
euharistic ºi care exprimã starea de

continuã jertfire a Mielului ºi prin care
devenim consangvini cu Hristos, fraþi
întru El ºi fii ai Tatãlui ceresc. Aceastã
bãuturã misticã ne animã, ne dinamizeazã
ºi ne încurajeazã în asumarea crucii
personale, bine ºtiind cã, aºa cum spune
Sfântul Ioan Hrisostom, ea este
„medicamentul nemuririi” ce ne vindecã
rana morþii provocatã de pãcat.

 
Omul contemporan ºi

înstrãinarea de Dumnezeu
Doar asumându-ne crucea personalã

demonstrãm fiinþarea noastrã întru
libertate, în raport cu Dumnezeu ºi cu
lumea. Aºa cum Hristos ªi-a asumat
crucea, fãcându-Se ascultãtor pânã la
moarte, omul îºi împlineºte libertatea
opþiunii tocmai prin asumarea suferinþelor
ºi chiar a morþii. Reþetele de viaþã moderne
vorbesc despre nutriþie echilibratã proteic,
despre tehnici de înfrumuseþare corporalã
ºi de menþinere a ei, despre crearea unui
spaþiu artificial ambiental care sã
genereze energii fortificatoare pentru
psihicul uman (Feng Shui) în încercarea
de abolire a suferinþei, însã, intenþionat sau
nu, prin acestea se distrage atenþia
creºtinului modern de la ceea ce ar trebui
sã constituie preocuparea fundamentalã
a sa ºi anume raportarea la Dumnezeu.
Aceste preocupãri moderne sunt fructul
unui antropocentrism hedonistic ce
vizeazã fabricarea unui surogat edenic.

Pentru omul modern este de neînþeles
cum asumarea crucii ar putea deschide
perspectiva libertãþii fiinþei precum ºi a
vindecãrii neajunsurilor maladive ale ei.
Cu cât înstrãinarea faþã de ceea ce ar
trebui sã reprezinte „omul cel nou” este
cronicizatã, cu atât leacul care are
puterea tãmãduirii este mai amar. Dacã
euharistia este „doctoria nemuririi” ce are
puterea de a ne încorpora în Hristos Cel
veºnic, crucea este „leacul ºi calea spre
sãnãtatea fiinþei”, aºa cum mãrturiseºte
N. Velimirovici. Pentru cei ce s-au
abandonat lumescului ºi sunt indiferenþi
la darul Crucii, înstrãinarea de Dumnezeu
e o a doua fire ce se constituie drept cadrul
natural al unei existenþe hibride în care
sinele ºi lumea sunt sinteza nefericitã a
acestei opþiuni. Astfel, omul contemporan
refuzã paradigma oferitã de Adam cel

Nou, erijându-se în „omul de tip nou” ce
este conºtient cã nu trebuie sã-ºi refuze
împlinirea nevoilor naturale – ca singurã
cale ce îi poate asigura confortul psiho-
somatic, dincolo de orice suferinþã ºi
încordare existenþialã. Pentru o astfel de
tipologie umanã, chemarea incomodã a
crucii nu mai reprezintã o paradigmã
socialã, ci opþiunea specific religioasã a
unei anumite categorii ce stã sub semnul
aceluiaºi crez.

Sfântul Ioan Hrisostom spune cã cei
ce se unesc cu Dumnezeu ºi sunt un duh
cu El sunt înstrãinaþi de lume, deºi trãiesc
în mijlocul ei. De aceea, „nu trebuie sã
fim lumeºti în lume”, deoarece cei
încorporaþi în Hristos pregustã darurile
tainei Împãrãþiei încã din lumea aceasta,
fiind angajaþi în pelerinajul transfigurãrii
taborice ºi trãind într-o continuã stare de
rãstignire faþã de lumescul propriei fiinþe.
Tot în teologia hrisostomianã, acest
pelerinaj spre îndumnezeire este o
constantã cotidianã a rãstignitului, o stare
existenþialã jertfelnicã de continuu
dinamism sinergic ºi e imaginea unui triptic
ascetic ce include lepãdarea de sine,
asumarea crucii ºi urmarea lui Hristos.

Pentru o înþelegere corectã a
lepãdãrii de sine ca angajare asceticã
în perspectiva comuniunii cu Hristos,
Sfântul Ioan spune cã înstrãinarea faþã
de propriul sine înseamnã „sã n-ai nimic
comun cu tine însuþi, ci sã te dai
primejdiilor, ca ºi cum n-ai suferi tu
acestea, ci altul”, iar aceastã atitudine
asceticã nu trebuie sã fie un impuls de
moment care sã dureze cât aroganþa
unui gând efemer ocazionatã de
mustrarea pasagerã a cugetului, ci este
necesar sã fie o stare de continuã
„junghiere”, a fiinþei întregi în toate
modurile ei de manifestare.

 
Participarea

la Taina Crucii
În Epistola cãtre Galateni (6,14),

Apostolul Pavel subliniazã ambivalenþa
rãstignirii omului faþã de lume ºi a lumii
faþã de om, pãtrunzând în intimitatea tainei
crucii spirituale. Astfel, dacã rãstignirea
lumii faþã de monah se reduce
la claustrarea între zidurile unei
mãnãstiri, în schimb rãstignirea
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omului faþã de lume are implicaþii
duhovniceºti mult mai profunde,

ca lucrare lãuntricã de rãstignire a poftei
pãcãtoase ºi a patimii ce lucreazã în
inimã, faþã de tentaþia lumescului.
Rãstignirea omului faþã de lume se
împlineºte atunci când coboarã în sine
pentru a analiza introspectiv
dispoziþiile inimii sale ºi este
dezrãdãcinatã de aici îm-
pãtimirea faþã de faptele
înstrãinãrii de Dumnezeu,
pentru ca apoi sã urmeze calea
ascendentã a unirii gândului
curãþit, ca jertfã, cu Dumnezeu
pe care-L contemplã. Analizând
cuvintele apostolului Pavel
referitoare la înþelesul duhov-
nicesc al rãstignirii, Sfântul
Teofan Zãvorâtul spune: „când
veþi pãrãsi toate faptele
pãtimaºe, se poate spune cã
lumea s-a rãstignit pentru voi, iar când
veþi stinge înseºi patimile, se va putea
spune cã ºi voi v-aþi rãstignit faþã de
lume”. Mãsura suferinþei izvorâte din
asumarea propriei cruci e direct
proporþionalã cu starea pãcãtoasã a
propriei fiinþe, iar purtarea ei devine cu
atât mai uºoarã, cu cât urmarea lui Hristos
este mai intensã ºi mai constantã. Când
omul refuzã rãstignirea faþã de lume ºi
pãrãseºte calea cãtre Hristos, pãcatul
zideºte în lãuntrul sãu propriul suflet, ca
icoanã a rãului ce înrobeºte fiinþa unei
lumi din care Dumnezeu este exclus.
Urmarea lui Hristos e tocmai lepãdarea
sinelui egoist ºi înlocuirea cu omul cel din
lãuntru, ascuns în adâncul insondabil al
inimii, hrãnit de harul lui Hristos în
smerenia ascultãrii crucificate faþã de El.
Doar astfel Hristos ia chip în noi,
hristificând mintea ºi inima noastrã,
vindecându-le de omenescul teluric ºi
moartea spiritualã. Astfel, în actul
asumãrii rãstignirii noastre e prezentã
puterea lui Hristos Care ne uºureazã
suferinþa pentru cã este prezent înlãuntrul
fiinþei noastre (cf. Gal 2, 20) într-o continuã
stare de jertfã în care suntem ºi noi
asimilaþi prin participare. Gândul la
aceastã prezenþã aduce mângâiere ºi
estompeazã neplãcerile provocate de
necazurile proprii, dând în acelaºi timp
sens supravieþuirii noastre în umbra Crucii

Lui. Urmarea lui Hristos este „o continuã
dezrãdãcinare a iubirii de sine ºi ascultare
necondiþionatã de voia lui Dumnezeu”,
cum mãrturiseºte Ioannis Romanidis, ca
o continuã participare la Taina Crucii ce
are puterea transfigurãrii totale a iubirii
în fiinþa umanã din orientarea sa

egocentristã, în deschidere altruistã. Taina
Crucii însoþeºte sinergic fiinþa umanã în
parcurgerea treptelor devenirii sale
conducând-o prin curãþire, luminare ºi
îndumnezeire, înlocuind centrismul iubirii
de sine prin deschiderea spre
hristocentrismul iubirii crucificate,
filantropice, dinamizând puterile psiho-
somatice ale omului spre adevãrata sursã
a vieþii spirituale ce izvorãºte din
mormântul gol al lui Hristos. Angoasa
morþii iminente e înlocuitã de bucuria
vederii lui Hristos înviat Ce a biruit
moartea prin patima Sa, iar aceasta este
o invitaþie la a accepta nu doar actul
rãscumpãrãtor al lui Hristos ci, mai ales,
cel al asumãrii rãstignirii personale, ca
singurã cale de împãcare plenarã cu
Dumnezeu.

 
Purtarea crucii împreunã

cu cel ce suferã
Astfel, rãstignirea personalã nu are

doar o dimensiune verticalã, privitã doar
ca rãspuns la iubirea milostivã a lui
Dumnezeu, ci îndeplineºte în iconomia
ei ºi o funcþie orizontalã în raport cu
mãdularele Bisericii, ca jertfã pentru
aproapele, împlinind ca act al trãirii
creºtine ceea ce în mod simbolic crucea
evocã semantic - unirea cerului cu
pãmântul ºi împãrtãºeºte omului iubirea

rãstignitã. Jertfa pentru aproapele e
actualizarea sacrificiului de pe Golgota
ºi imitarea vieþii lui Hristos în cotidianul
preocupãrilor, exemplul suprem al iubirii
în duhul lui Hristos, cãci „mai mare
dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui sã ºi-l punã pentru prietenii

sãi” (In 15, 13). Cel mai subtil
exemplu de compasiune este
în gândirea pãrintelui Stãniloae
sacrificiul de sine, ca purtare
a crucii împreunã cu cel ce
suferã, iar aceastã disponi-
bilitate nu se poate câºtiga
decât renunþând la prioritãþile
personale. Renunþarea la sine
ºi angajarea în slujirea a-
proapelui ne aºazã într-o stare
de liniºte, de odihnã a fiinþei,
umplându-ne de bucurie du-
hovniceascã ce nu e posibilã
altfel decât ca renunþare totalã

la sine: „nu putem face totul pentru
celãlalt, dacã þinem la plãcerile noastre
egoiste”.

Aºadar, omul înduhovnicit  trebuie
sã fie imaginea hristificatã a Celui dupã
chipul Cãruia a fost creat, mãdular al
trupului eclesial prin care Dumnezeu
lucreazã mântuirea în ogorul Împãrãþiei,
prin care adapã ºi hrãneºte, vindecã ºi
mângâie pe fraþii Sãi mai mici. Omul
este conceput în formã hristificatã
tocmai pentru a rãmâne într-o continuã
stare de jertfã cu mâinile întinse
filantropic ºi privirea întoarsã spre
sinele rãstignit, împlinind porunca noii
Legi împãrtãºite de Hristos apostolilor.
Iubirea jertfelnicã ºi înþelegãtoare, ce
uneºte ºi bucurã în duhul lui Hristos pe
tot omul care vine în lume, trebuie sã
fie pentru noi singura raþiune de a fi.

Totodatã, pentru creºtinul
contemporan chemat sã-ºi asume
moºtenirea bimilenarã a Creºtinãtãþii în
dialog cu noile forme de manifestare a
religiozitãþii a-morale ºi a-teiste, Taina
Bisericii rãmâne mediul în care
sacrificiul de sine are valoare
soteriologicã, iar crucea îºi asumã
calitatea de axã a lumii prin intermediul
cãreia a fost ºi este posibilã întruparea
lui Dumnezeu ºi îndumnezeirea omului,
revelarea iubirii chenotice divine ºi
devenirea omului ca transfigurare a lui.
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ºi eu, timp de câteva zile. Regiunea
este plinã de superlative: singura din
þarã având toate formele de relief ºi
cei mai vechi munþi; cel mai divers
ecosistem al Europei, cel al Deltei
Dunãrii; Tropaeum Traiani, cel mai
mare monument arhitectural antic din
þarã; Histria, cea mai veche aºezare
urbanã, ºi exemplele pot continua.
Foarte impresionant este însã
multiculturalismul etnic, întâlnit doar pe
aceste meleaguri. Astfel, alãturi de
români poþi întâlni turci, bulgari, tãtari,
rromi, evrei, lipoveni, ucrainieni sau
aromâni, sosiþi pe aceste meleaguri într-o
anumitã perioadã istoricã.

Pentru ortodoxia româneascã,
Dobrogea va reprezenta pentru
totdeauna locul ei de naºtere, prin
predica apostolicã a Sf. Apostoli Andrei
si Filip, ca probã a continuitaþii daco-
romane în acest colþ de pãmânt.
Lucrarea lor misionarã, descrisã de
atâþia Pãrinþi ºi Scriitori ai Bisericii1,
este confirmatã, în principal de tradiþia
popularã ºi folclor, dar ºi de toponimia
teritoriului dobrogean: Peºtera Sf.
Andrei, Pârâul Sf. Andrei, Colindul
Sf. Andrei etc. Dealtfel, în aceastã
ultimã creaþie popularã sunt amintiþi
Traian ºi Decebal, care ar fi venit
împreunã pentru a-l vedea pe marele
Apostol, frate al lui Petru. Odatã cu
întemeierea primelor comunitãþi
creºtine strãromâne în Dobrogea, sunt
hirotoniþi clerici ºi sunt ridicate biserici,
fapt ce atestã o oarecare organizare
religioasã pe aceste meleaguri. O
mãrturie solidã în acest sens o avem în
participarea episcopilor tomitani la
aproape toate cele 7 Sinoade
Ecumenice. Aºadar, predica apostolicã
a fãcut ca în pustiul dobrogean sã
rãsarã nenumãrate lãcaºuri de
închinare, populate de mulþimea de
monahi ºi monahii, adevãrate flori ale
credinþei noastre strãmoºeºti.

Între relatãrile privind viaþa acestor
isihaºtri anonimi sau cunoscuþi, un caz
aparte îl reprezintã nevoinþa Sf. Ioan
Casian, nãscut în Dobrogea (360 d.Hr.)
ºi trecut apoi la cele veºnice în Franþa
(435 d.Hr.). Conform mãrturiei
episcopului Ghenadie al Marsiliei (De
viris illustribus), dupã ce a primit o
bogatã culturã clasicã, Ioan dobrogeanul
a hotãrât sã plece în Þara Sfântã,
împreunã cu prietenul sãu, Sf. Gherman,
stabilindu-se într-o mãnãstire din
apropierea Betleemului. Dupã anul 404
d.Hr., cei doi merg la Constantinopol,
Ioan Casian fiind hirotonit diacon de
însuºi patriarhul cetãþii, Sf. Ioan Gurã-
de-Aur. De aici drumul sãu continuã la
Roma, unde-i va prezenta Papei
Inocenþiu I (401-417 d.Hr.) rugãmintea
clerului ºi a poporului din Constantinopol,
de a-l ajuta pe Ioan Gurã-de-Aur, exilat
pentru a doua oarã. Tot în legãturã cu
acest moment, cunoaºtem cã Sf. Ioan
Casian pleacã din Roma, ajungând în
Galia, mai precis în Marsilia, unde va
întemeia, în jurul anului 415 d.Hr., douã
aºezãminte monahale, una pentru
monahi ºi alta pentru cãlugãriþe. Astfel,
opera Sf. Ioan Casian reuºeºte sã
creeze o întrepãtrundere perfectã a

spiritualitãþii apusene cu cea rãsãriteanã,
într-un model pentru ecumenicitatea
contemporanã.

Românii, aflând cã acela ce a pus
bazele monahismului apusean a fost de
neam daco-roman, au dorit ridicarea
unei punþi peste timp, care sã lege locul
naºterii de cel al adormirii Sf. Ioan
Casian. Astfel, în 2001 a fost terminatã
ºi sfinþitã Biserica mãnãstirii ce-i poartã
numele, aflatã nu departe de peºtera
ºi satul cu Casieni, din Podiºul
Casimcei. Situatã în vârful unui platou,
printre ciulini uscaþi si tufe de pãducel,
mãturaþi de un vânt tãios, clãdirea a
fost ziditã din piatrã albã calcaroasã,
specificã locurilor de aici. Privitã din
depãrtare, ea pare un refugiu, un
adãpost, în pustietatea ce o înconjoarã.
Prin strãdania pãrintelui stareþ Iustin
Petru, alãturi de bisericã s-au adãugat
douã corpuri de chilii, precum ºi o
Trapezã Mare, unde monahii ºi pelerinii
servesc masa, dupã sfârºitul Sfintelor
Slujbe. Având ºi înfãþiºare de cetate,
cu formã dreptunghiularã, mãnãstirea
va fi dotatã ulterior si cu turn-
clopotniþã, muzeu ºi bibliotecã.

Zona, denumitã generic
Dealul Casienilor, reprezintã un

MÃNÃSTIREA SF. IOAN CASIAN
(urmare din p. 1)
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ansamblu
de situri

arheologice, în mare
parte necercetate,
format din peºteri ºi
adãposturi sãpate
de om. La capãtul
unei poteci care
pleacã din spatele
mãnãstirii se aflã
Peºtera Sf. Ioan
Casian, locul fiind
folosit, din cele mai
vechi timpuri, drept
chilie pentru mulþi
sihaºtri nevoitori din
þinutul Casienilor.
Dealtfel, în drumul
nostru cãtre peºterã
putem vedea „Stân-
ca Sfântului”, cu
inscripþia „hotarele
Casienilor ºi Peºte-
ruca”, descoperitã
la începutul seco-
lului XX de cãtre
marele Vasile Pâr-
van. Accesul cãtre
grotã este anevoios,
printre stânci si tufiºuri uscate, însã calea
strãbãtutã cândva de Sf. Ioan Casian se
terminã cu o scarã, ridicatã parcã de pe
pãmânt la cer. Odatã urcaþi pe ea,
pãtrundem într-un spaþiu amintind mai
degrabã de acele locuinþe ale avvelor din
Patericul egiptean. În timp, locul a fost
amenajat pentru slujirea liturgicã, fiind
compartimentat asemenea spaþiului
eclezial. Zidurile lucioase încã mai
pãstreazã urme de inscripþii, incizate în
peretele calcaros, una dintre acestea fiind
cuvântul ,,sfânt” în limba greacã.

Personal, am avut prilejul de a
intra în vara aceasta în ,,peºtera
sfântului”, tremurând parcã de emoþia
înãlþimii la care este situatã. O chilie
incredibil de cãlduroasã ºi de uscatã,

în care intri aproape târâº, pe o uºiþã
cât statura unui copil, astfel aº putea-o
descrie pe scurt. Gândul mi se
îndreptã în acele momente cãtre
mulþimea de ucenici ºi învãþãtori,
taumaturgi ºi contemplativi, sãvârºind
neîntrerupt ºi în ascuns rugãciunea
lui Hristos. Genunchii ºi paºii lor
dezgoliþi au sãpat în stâncã trepte ºi
scãri, cotloane de rugãciune ºi
meditaþie. Cred cu tãrie cã fãrã
aceste trepte dobrogene, oamenii nu
ar mai gãsi poate astãzi drumul
Peºterii!

SCARA CÃTRE
PEªTERA SF. IOAN

CASIAN

1 SF. IPOLIT ROMANUL, EUSEBIU DE

CEZAREEA, NICHIFOR CALIST s.a.

„De sunt aice oameni
Cu care n-am dat mâna,
Sã facem cunoºtinþã
De-aici, de sub pãmânt.
Eu voi zâmbi de-a pururi
Cu chipul din þãrâna
Ce-mi este azi ºi veºnic
Fiinþã ºi mormânt.

De m-aþi iubit vreodatã,
Sã nu oftaþi, sunt bine!
La cap stã crucea dreaptã,
Pe piept-pãmântul drag.
Vor creºte flori din mine,
Vor creºte sânziene…
Din mine noaptea-ncepe
ªi tot vãzduhul larg.”

Îºi ia adio tata,
Aud cum mama plânge
Le simt în piept durerea
ªi ºtiu cã vor pleca…
Iubirea lor mi-e lacrimi
Mi-e aer ºi mi-e sânge
În corpul de þãrâna
Ce-mi pare-atât de grea.

E tot mai greu pãmântul
Ce-apasã peste ochii
Ce nu i-oi mai deschide…
ªi-atât aº vrea sã plâng!
Simt clopotul ce bate
ªi frica cum se-ntinde
Prin tot sicriul negru
În care trupu-mi strâng.

„Sã nu-mi cãlcaþi mormântul!
Cãci simt deja cum doare
O urm’a unei cizme
Ce mi-a sãpat sãlaº.
Aº vrea de-a pururi soare
Sã nu îngheþ la noapte;
Mi-e fricã de-ntuneric,
Departe de oraº…”

Maria ILIE

Mintea care hoinãreºte o statorniceºte
citirea, privegherea ºi rugãciunea.

Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 101).

Luptã-te sã-þi þii mintea în vremea rugãciunii,
surdã ºi mutã, ºi te vei putea ruga.

Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 105-106).
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însãºi Iubirea, iar aceasta face parte
constitutivã din esenþa lui Hristos Care Se
face unul ca fiecare dintre noi1, aºteptând
asumarea vieþii ºi a dragostei Lui ca fiind
a noastrã, cãci „prin faþa lui Hristos nu se
poate trece cu indiferenþã”2. Viziunea
misticã a Sfântului Simeon concepe
unirea omeneascã cu cea dumnezeiascã
ºi a naturii dumnezeieºti cu cea
omeneascã. Este o viziune mai presus
de materialitate, adicã una simbolicã.

În transcendenþa lucrurilor, „Hristos
este deplin în noi ºi noi în El”3. Desigur,
nu trebuie vãzutã o direcþie panteistã
sau una deistã. Este ceea ce numim
„deja ºi încã nu”4. Este anticipare,
pregustare a Împãrãþiei Cerurilor,
precum ºi realitate ontologicã. Acest
adevãr este afirmat în Liturghia
Ortodoxã: „toate fãcându-le, pânã ce
ne-ai suit la cer ºi ne-ai dãruit Împãrãþia
Ta ce va sã fie”5.

Natura Iubirii în viziunea simeonianã
trebuie cãutatã mai întâi în Chipul lui
Hristos cel devenit Om pentru mântuirea
naturii umane. Iubirea este exprimatã
cel mai fidel de Sfântul Simeon prin imne.
Aceastã Iubire cu caracter de sfinþenie
este impregnatã în fiecare pãrticicã a
naturii divino-umane a lui Iisus Hristos.
Superioritatea Iubirii hristice este datã
de natura sa de universalitate, deschisã
tuturor oamenilor doritori de experienþa
erosurilor dumnezeieºti. Ea nu este
inexpugnabilã, ci e soarele ce rãsare ºi
apune, ce încãlzeºte ºi rãceºte, dupã
cum este datã realitatea vieþii fiecãrui om
în chip providenþial.

Elogiul pe care îl aduce Sfântul
Simeon Iubirii hristice este unul de o
frumuseþe copleºitoare6 exprimând pe
de o parte latura terapeuticã a acestei
Iubiri, iar pe de altã parte natura ei
transcendentã ca dar divin, pusã în
slujba naturii umane. Deci, percepþia
propusã de gândirea simeonianã este
una de reflecþie, de smerenie ºi de
contemplare.

(urmare din p.1)

1 Imnul 15 cf. Sfântul Simeon Noul Teolog,
Imne, Epistole ºi Capitole, Scrieri III,

introducere ºi traducere diac. Ioan I. Icã
jr., Editura Deisis, Sibiu, 2001 p. 93- 94:
„iar Hristos Se face mãdularele noastre,
Hristos devine mâna mea, Hristos devine
piciorul meu, ticãlosul, iar eu, ticãlosul,
devin mânã a lui Hristos ºi picior a lui
Hristos; miºc mâna ºi Hristos întreg este
mâna mea - cãci neîmpãrþitã este
Dumnezeirea dumnezeiascã, înþelege-
mã! - miºc piciorul ºi, iatã, fulgerã ca
Acela. Sã nu spui cã blasfemiezi, ci
primeºte aceasta ºi închinã-te lui Hristos
care te face astfel!”
2 Ilarion V. Felea, Religia iubirii, Editura
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009, p. 359.
3 Arhiepiscopul Vasili Krivoºein, În
Lumina lui Hristos-Viaþa ºi învãþãtura
duhovniceascã ale Sfântului Simeon
Noul Teolog, Editura Institutului Biblic ºi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 2005, p. 403.
4 Pr. Petraru Gheorghe, Misiologie
Ortodoxã, Editura Panfiliu, 2002, p. 21.
5 Liturghier, Editura Institutului Biblic ºi
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 2000, p. 160.
6 Imnul 17 cf. Sfântul Simeon Noul
Teolog, Imne..., p. 111-112: Iubirea este
„mâna Ta, ochii ºi gura Ta preasfântã,
putere ºi slavã ºi e cunoscutã ca o faþã
frumoasã mai presus de toate. E soare
neapus pentru cei mai înalþi întru cele
dumnezeieºti, e stea pururea strãlu-
citoare. Se opune întristãrii, aceasta
alungã invidia ºi face sã disparã cu totul
gelozia satanicã. La început topeºte ºi
subþiazã curãþind, alungã gândurile ºi
restrânge miºcãrile... povãþuieºte
smerenia ºi nu îngãduie nicidecum
revãrsarea, nici hoinãreala... hrãneºte
cele multe, vindecã setea ºi dã putere”.

Inteligenþa credinþei (dogma)
prinde conþinut prin acceptarea
descoperirilor divine pe calea raþiunii
supranaturale (revelaþia divinã) ºi prin
formularea explicitã a învãþãturilor
dogmatice într-un consens al Bisericii
(consensus Patrum). Formularea
doctrinarã a învãþãturilor de credinþã a
stabilizat ºi articulat spiritualitatea
creºtinã ºi practica liturgicã din cadrul
cultului divin. Teologia afirmatã,
dogmele, implicã în primã instanþã trãire
spiritualã în cheie creºtinã, dar ºi
raþionalizare cu ajutorul credinþei.
Expresia plenarã a gândirii omeneºti a
membrilor comunitãþilor creºtine a fost
statornicirea conþinutului credinþei
comune în formulãri explicite,
inviolabile ºi crezute pretutindeni,
dintotdeauna ºi de cãtre toþi: quod
ubique, quod semper, quod ad
omnibus (Vicenþiu de Lerin).

Dogma nu este o finalitate în sine,
aºa cum este cunoaºterea la gnostici, ci
doar un mijloc de a ajunge la cunoaºtere
ºi experimentare de ordin superior,
metafizic. Scopul final este meta-
cunoaºterea sau îndumnezeirea, de
altfel temã specificã Rãsãritului creºtin.
Relaþia dintre dogmã ºi spiritualitate
defineºte însãºi viaþa Bisericii1. O
perspectivã filosoficã a teologiei, implicã
recunoaºterea dogmei ca sintetizare a
învãþãturii de credinþã mântuitoare, iar
ea poate fi luatã ca ipotezã pe tãrâmul
filosofiei. Un cercetãtor care se
lanseazã într-o asemenea perspectivã
poate sã rãmânã sau sã nu rãmânã în
sfera dogmei. O criticã a dogmei ca
rezultat al asimilãrii filosofiei în
creºtinism este fãcutã de Adolf
von Harnack2.

Drd. Ghionoiu Vlãduþ-Ionuþ
Facultatea de Filosofie
Universitatea Alexandru-Ioan
Cuza, Iaºi

Când auzi cã  «cei de pe urmã
vor fi întâi ºi cei dintâi vor fi pe
urmã», înþelege pe cei pãrtaºi
de virtuþi ºi pe cei pãrtaºi de
dragoste. Cãci iubirea e cea
din urmã dintre virtuþi, dupã
rând, dar e cea dintâi dintre

toate, dupã cinste, vãdindu-le
pe cele care s-au nãscut

înaintea ei,
ca fiind cele de pe urmã.
Marcu Ascetul, Filocalia I,

Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,
p. 315).
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Pãrintele
Mircea Ilie

Inteligenþa credinþei
(dogma) a fost înþeleasã în

decursul timpului ca raþionalitate proprie,
exegeticã, dogmaticã, apologeticã.
Sacra doctrina accentueazã sensul
doctrinal al raþiunii printr-o dimensiune
speculativã, iar dogmele se prezintã ca
exegezã cu ajutorul raþiunii ºi a credinþei-
intellectus fidei în Scriptura traditae.
Dogmele izvorãsc din credinþã ca
expresie comunã a Bisericii. Ele nu sunt
concentrate pe o cunoaºtere exterioarã,
ci pe una doxologicã din încredinþare
interioarã, slãvind adevãrul crezut prin
credinþã, veritas credita. Scepticii ºi
îndoielnicii atacã dogmatismul dogmelor.
Adolph Gesché înþelege inteligenþa
teologicã a dogmei ca exegezã printr-o
multiplicitate de sensuri3: primul sens
este raþionalitatea specificã a
Scripturii, unde dogma are caracter
istoric prin înþelegerea revelaþiei, iar
raþionalul face legãtura evenimentului
istoric cu adevãrul prin descoperire
(revelat). În plan istoric, dogma este o
tipologie de gândire diferitã ºi autonomã
faþã de gândirea vulgarã (comunã). Al
doilea sens, raþionalitatea contin-
genþei, focuseazã analiza pe modul cum
se gândeºte istoricitatea unui eveniment
ºi impactul pe care îl are în sfera istoriei.
Al treilea sens, raþionalitatea
logosului, este dat prin prisma
specificitãþii credinþei care vine de sus
de la Dumnezeu ºi se instaureazã în
natura umanã, crede ut intelligas. Al
patrulea sens, raþionalitatea dogmei
propriu-zise, este dat de forma
conceptualã raþionalizatã a legãturii
dintre raþiunea învãþãturii creºtine ºi
credinþa mãrturisitoare a trãirii spirituale.
Dogma împleteºte armonic învãþãtura
Scripturii cu caracterul de universalitate
al raþiunii. Dogma reveleazã Logosul
Divin printr-o raþionalitate deschisã,
reducând principiul la Unu: Dumnezeu-
Creatorul. Dogma nu cautã înþelep-
ciunea veacului, ci o transcende, cãutând
finalitatea eternã din Împãrãþia
Cerurilor.

Orice formulare teologicã se naºte
într-un climat istoric ºi doctrinal. De
altfel, acesta este ºi dezideratul
raportului dintre teologie ºi filosofie4.

Sunt cunoscute dezbaterile, sinoadele ºi
apologiile creºtine care au statornicit
Biserica la formulãri ºi decizii doctrinare
în faþa curentelor filosofice, culturale
sau chiar în faþa ereziarhilor care
tindeau sã rupã legãtura de credinþã ºi
unitate teologicã. Civilizaþia, cultura ºi
locul geografic ºi-au pus amprenta
asupra tuturor formulãrilor dogmatice.
Aceeaºi remarcã este valabilã ºi pentru
filosofie. Reflecþia filosoficã, precum ºi
cea teologicã diferã de la o epocã la
alta, dar inteligenþa rãmâne o constantã
a naturii umane. Inteligenþa teologicã nu
este sincreticã sau eclecticã. Or, temele
doctrinale sunt în acord cu evoluþia
gândirii veterotestamentare ºi degajã
câteva concepte metafizice importante:
existenþa unui Dumnezeu transcendent
ºi personal, existenþa omului în istorie ºi
cãutarea unei salvãri veºnice ca
finalitate ºi scop suprem al vieþii,
valoarea veºnicã a sufletului, conciliere
între necreat ºi creat, spiritualitate ºi
ascensiune duhovniceascã, moartea ca
poartã care deschide eternitatea,
materia bunã în mãsura în care este în
serviciul mântuirii, unitatea naturii
umane trup-suflet.

În ansamblu, inteligenþa teologicã
exprimatã prin formulãri dogmatice Îl
pune pe Dumnezeu în centru, iar
cunoaºterea despre El nu este una
intuitivã, ci una discursiv-inferenþialã
a existenþei Lui, plecând de la lucrurile
finite ºi create, iar intellectus fidei
devine echivalent cu intellectus Deus
(teologia).

1  Vladimir Lossky, Teologia misticã a
Bisericii de Rãsãrit, traducere de Pr. Vasile
Rãducã, Editura Anastasia, Bucureºti,
2000, p. 48: ,,sã ne dãm seama de strânsa
legãturã care existã dintotdeauna între
dogma mãrturisitã de Bisericã ºi între
roadele duhovniceºti pe care ea le
produce, cãci experienþa lãuntricã a unui
creºtin se împlineºte în cercul trasat de
învãþãtura Bisericii, în marginile dogmei
care îi modeleazã persoana’’.
2  Adolf von Harnack afirmã cã apariþia
dogmelor este rezultatul influenþei ºi
asimilãrii filosofiei antice în creºtinismul
primar. Creºtinismul a încercuit credinþa în

parametri dogmatici, iar acest somn
dogmatic a durat pânã la Luther.
Integritatea, tradiþia ºi conservarea
învãþãturilor evanghelice sunt concentrate
în dogmele formulate în decursul timpului.
Istoria dogmei începe de la gnostici, care la
rândul lor au înþeles creºtinismul ca o religie
absolutã. Dogmele formulate în articole de
credinþã au fost integrate în istorie ºi uneori
raportate la ºtiinþã. La rândul sãu, filosofia
greacã a fost inspiratã de scrierile Vechiului
Testament. Pentru Harnack, Filon din
Alexandria rãmâne modelul prin excelenþã
a filosofului care a fãcut joncþiunea dintre
platonism, stoicism ºi creºtinism. Cf. Adolf
von Harnack, Istoria Dogmei –
Introducere în doctrinele creºtine
fundamentale , traducere de Walter
Fotescu, Editura Herald, Bucureºti, 2017,
pp. 5-52.
3  Adolphe Gesché, „Du dogme, comme
exégese“, In Revue Théologique de
Louvain, fasc. 2, 1990, pp. 167-198.
4  Louis de Raeymaeker, „Le climat doctrinal
chrétien et la philosophie“, In Revue
Philosophique de Louvain, tome 46, n°12,
1948, p. 448.

Credinþa neclintitã este un turn
întãrit. Iar Hristos Se face toate

celui ce crede.
(Marcu Ascetul, Filocalia I,

Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,
p. 284).

Definiþia credinþei: cugetare
nepãtimaºã despre Dumnezeu.
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I,
ed. Harisma, Bucureºti, 1993,

p. 412).

Cel ce iubeºte pe Dumnezeu,
acela crede totodatã cu

adevãrat ºi sãvârºeºte faptele
credinþei cu evlavie. Iar cel ce
crede numai ºi nu este întru

dragoste, nu are nici credinþa
însãºi, pe care socoteºte cã o

are. Cãci crede cu o minte
uºuraticã ce nu lucreazã sub

greutatea plinã de slavã a
dragostei. Drept aceea,
credinþa lucrãtoare prin

dragoste este marele izvor
al virtuþilor.

(Diadoh al Foticeii, Filocalia I,
Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,

p. 422).
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Capitolul 1
România la sfârºitul Primului

Rãzboi Mondial
1. Evoluþia situaþiei politico-

militare pe continentul european
pânã la Armistiþiul de la Rethondes

din 11 noiembrie 1918.
2. Situaþia strategicã a României

dupã capitularea Bulgariei. A doua
mobilizare a Armatei Române

(10 noiembrie 1918).

Capitolul 2
În apãrarea României întregite.
Transilvania ºi relaþiile româno-
ungare pânã la 15 aprilie 1919.

Capitolul 3
Agresiunea militarã a Ungariei
din aprilie 1919. Contraofensiva

Armatei Române.

Capitolul 4
Operaþia de apãrare a Armatei

Române pe Tisa. Contraofensiva
ºi trecerea la urmãrirea forþelor

ungare (iulie-august 1919).

O temeinicã analizã, pe bazele
ºtiinþei istoriografice a fenomenului
politic ºi militar din Europa Centralã ºi
de Est, la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial, considerãm cã este încã ºi
acum, dupã un secol, de o incontestabilã
necesitate pentru ca generaþiile actuale
ºi cele viitoare sã nu mai comitã acte
iresponsabile cu consecinþe incomen-
surabile.

Dacã pe plan internaþional,
cercetarea istoriograficã a avut un
caracter normal, rezultatele demersurilor
întreprinse de istorici regãsindu-se în
lucrãri ºtiinþifice, în statele care au

aparþinut sferelor de influenþã comunistã
acest lucru nu a fost pe deplin posibil, iar
în România nevoia de eliminare a falsului
istoric introdus cu brutalitate în a doua
jumãtate a secolului XX este imperios
necesarã. Mai mult, determinãrile unui
efort istoriografic exploratoriu, complex
ºi profund, þin, pe de o parte, de nevoia
aducerii la lumina adevãrului a unei pagini
de istorie cu profunde implicaþii asupra
cursului evenimentelor social-politice ºi
economice româneºti din întreaga
perioadã interbelicã ºi, pe de altã parte,
de necesitatea punerii în evidenþã cu mai
mult curaj a rolului României ºi armatei
sale în eradicarea  fenomenului bolºevic
din Ungaria anului 1919, în asigurarea,
în final, a climatului de liniºte necesar
încheierii cu succes a tratatelor de pace
de cãtre Forul European instituit în
capitala Franþei de Puterile Aliate ºi
Asociate, învingãtoare în Primul Rãzboi
Modial.

Istoria noastrã este plinã de pildele
ºi învãþãmintele pe care poporul român
nu trebuie sã le uite „pentru cã, dacã noi,
românii, nãscuþi unitari ºi în aceeaºi vatrã
europeanã pe care o locuim de mii de
ani am strãbãtut veacuri cu ierni lungi ºi
sub osânda despãrþirii fraþilor, fãrã a ne
înstrãina cãminul, nici graiul, nici firea ºi
legea, nu este permis nicicând a dispera
ºi, cu atât mai mult, a renunþa la valorile
ºi permanenþele neamului ºi þãrii.
Trecutul nostru este temelia pe care se
înalþã, cu demnitate, drepturile ºi
nãzuinþele noastre. Iar acest trecut ne
aratã cã, pe temeiul existenþei noastre,
adesea apãratã cu armele, a constat ºi
constã – vital – în unitate, în conºtiinþa
activã care ne-a fãcut sã nu renunþãm,
chiar atunci când la capãtul drumului
stãtea, ameninþãtoare, moartea.”1

Dreptul nostru indiscutabil asupra
Transilvaniei nu izvorãºte din obligaþii sau
tratate internaþionale, ci tocmai din trãirea

noastrã milenarã pe aceste locuri. O
nedreptate nu putea fi continuatã la
infinit, mai ales când ea era istoria unei
lungi asupriri exercitatã de o minoritate
dornicã de a domina asupra popoarelor
cuprinse temporar între frontierele unui
conglomerat artificial.

Dacã guvernul român ºi armata sa
au purtat rãzboi împotriva Ungariei,
aceasta s-a datorat numai opoziþiei
conducãtorilor noului stat ungar, nãscut
pe ruinele dublei monarhii austro-ungare,
de a recunoaºte unirea românilor
proclamatã la 1 decembrie 1918. Riposta
Armatei Române în faþa agresiunii
guvernanþilor de la Budapesta nu a avut
menirea decât de a apãra ºi a impune
respectarea voinþei naþionale,
democratic ºi liber exprimatã la Alba
Iulia care s-a constituit, aºa cum sublinia
generalul Gheorghe Mãrdãrescu, într-o
„sublimã paginã a istoriei neamului
românesc, paginã care este ºi va rãmâne
una dintre cele mai bune dovezi ale
vredniciei ostaºului român”2.

Pacea de la Trianon din 1920 nu a
fãcut decât sã consacre juridic pe plan
internaþional ceea ce poporul român
fãptuise prin voinþa sa unanimã.

Capitolul 1
România la sfârºitul

Primului Rãzboi Mondial

Pacea umilitoare de la Bucureºti
(7 mai 1918) nu a însemnat ºi
renunþarea definitivã la împlinirea
dezideratului suprem pentru care
România intrase în rãzboi alãturi de
Antanta. România, care s-a achitat cu
loialitate de angajamentele pe care ºi
le-a asumat în august 1916, nu a mai
fost în mãsurã, în noile împrejurãri
determinate de defecþiunea Rusiei sub
impactul Revoluþiei bolºevice,
sã continue singurã rezistenþa
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armatã. Lupta de eliberare
naþionalã ºi pentru întregire,

care dobândise un prim ºi extrem de
important succes prin revenirea
Basarabiei la Patria mamã (la 27 martie/
9  aprilie) va cunoaºte o amplificare fãrã
precedent în lunile urmãtoare, culminând
cu hotãrârile istorice de la Cernãuþi (28
noiembrie) ºi Alba Iulia (1 decembrie)
care aveau sã punã bazele statului
naþional român unitar ºi independent. În
frunte cu regele Ferdinand I care, printr-
un înalt simþ al datoriei, va refuza
sistematic sancþionarea pãcii, factori
responsabili, în primul rând cei militari,
au întreprins eforturi deosebite pentru a
salva puterea armatã a þãrii ºi
menþinerea idealului naþional
concomitent cu pãstrarea unui contact
strâns cu Aliaþii, exprimându-se nãzuinþa
ºi convingerea în reînceperea, în condiþii
mai prielnice, a acþiunilor de luptã
întrerupte doar pentru scurtã vreme.
Ocupaþia militarã strãinã a mai mult de
douã treimi din suprafaþa statului român
de atunci, dar mai ales regimul de
teroare ºi intensificarea exploatãrii
sãlbatice a resurselor naturale ale þãrii
au agravat la maximum condiþiile de
viaþã ale celor aproape 3,5 milioane de
locuitori rãmaºi sub „cisma” inamicului.
În provinciile anexate de Imperiul
austro-ungar, Transilvania, Banat,
Criºana, Maramureº ºi Bucovina, se
înregistra o recrudescenþã deosebitã a
mãsurilor represive împotriva românilor.

Lunile mai-octombrie 1918 au
constituit o perioadã de aspre ºi
dureroase încercãri pentru poporul
român, dar ºi de intense pregãtiri politico-
diplomatice ºi de mobilizare în vederea
reintrãrii þãrii în rãzboi alãturi de Aliaþi.

1.1  În toamna anului 1918 ,
prima mare conflagraþie mondialã se
apropia de final. Partenerii Germaniei
– Austro-Ungaria, Imperiul Otoman ºi
Bulgaria – dãdeau tot mai evidente
semne de istovire, iar dificultãþile lor pe
plan militar erau amplificate de
accentuarea crizelor interne cauzate de
numeroase nemulþumiri populare ºi, în
cadrul celor douã imperii multinaþionale,
de lupta de emancipare a popoarelor
subjugate. Avantajele create la începutul

anului 1918, prin desfiinþarea frontului
de Est în urma pãcii separate de la
Brest-Litovsk (9 februarie cu Republica
Ucraina ºi 3 martie cu Rusia Sovieticã)
ºi apoi, concomitent cu ocuparea
Ucrainei, Crimeii ºi sudului Rusiei
europene, a frontului român, prin Pacea
de la Bucureºti, nu au putut fi valorificate
pe frontul de Vest înainte de sosirea
masivã a trupelor americane pe
continent (peste un milion) în august
1918. În vara anului 1918, Aliaþii au
preluat iniþiativa strategicã pe toate
fronturile, înregistrând însemnate
succese.  În aceste condiþii, înfrângerea
militarã a grupãrii Puterilor Centrale
apãrând ca inevitabilã, guvernele de la
Berlin ºi Viena au iniþiat noi acþiuni
diplomatice care vizau încheierea unei
pãci, chiar provizorii, înainte ca operaþiile
de pe frontul principal (de Vest) sã
devinã decisive. În acest timp, Armata
Aliatã de Orient, comandatã de
generalul francez d’Esperey, a rupt
frontul bulgar, a produs o însemnatã
breºã în dispozitivul Puterilor Centrale,
a determinat capitularea Bulgariei ºi a
deschis drumul spre Dunãre pentru
Aliaþi. În aceste condiþii, devenea
posibilã reluarea legãturilor directe ale
Aliaþilor, prin Marea Neagrã, cu
autoritãþile politice ºi militare din
România liberã precum ºi cu grupãrile
proantantiste din Rusia. La sfârºitul lunii
septembrie 1918, Consiliul Miniºtrilor
Afacerilor Comune, întrunit în prezenþa
împãratului Carol al IV-lea, sublinia
întârzierea ratificãrii Tratatului de Pace
de la Bucureºti, ca ºi încetineala cu care
se executa demobilizarea Armatei
Române, semnalându-se pericolul unui
atac din partea acesteia. La distanþã de
câteva zile, în Consiliul de Miniºtri ungar,
se sublinia cã „în situaþia actualã, lucrul
cel mai important este apãrarea cât mai
puternicã a Ardealului,  deoarece, dacã
invazia românã se repetã, rãzboiul purtat
de aceastã þarã ar putea avea
consecinþe incalculabile”. La 29
septembrie, Consiliul de Coroanã
german decidea iniþierea unei acþiuni
pentru încheierea Armistiþiului general
ºi începerea tratativelor de pace în
temeiul celor „14 puncte” ale
programului Wilsonian, iar Consiliul

Imperial austro-ungar, din 2 octombrie,
a stabilit pregãtirea unei note diplomatice
circumscrise aceluiaºi scop.

Criza sistemului dualist atinsese
punctul culminant, fiind concretizatã în
imposibilitatea cercurilor conducãtoare
de a mai controla situaþia internã
explozivã. Cehii ºi slovacii, slavii de sud,
italienii, românii ºi polonezii ºi-au afirmat
deschis hotãrârea de a lupta cu toate
mijloacele pentru îndeplinirea integralã
a revendicãrilor lor naþionale, politice ºi
teritoriale. La 18 octombrie, deputatul
Alexandru Vaida Voievod a prezentat
în Parlamentul de la Budapesta
Declaraþia politicã adoptatã de Comitetul
Executiv al Partidului Naþional Român
la 12 octombrie la Oradea referitoare
la dreptul românilor la autodeterminare
în conformitate cu prevederile punctului
14 din Declaraþia preºedintelui american
Wilson.

Ultimele momente ale dezmembrãrii
dublei monarhii au fost marcate de
hotãrârea Adunãrii Naþionale Provizorii
de la Viena, din 30 octombrie, privind
crearea unui Consiliu de Stat cu funcþia
de guvern al Austriei germane ºi
proclamarea independenþei Ungariei la
2 noiembrie.

La 11 noiembrie, douã zile dupã
proclamarea Republicii Germane,
împãratul Carol al IV-lea de Habsburg
dizolva guvernul ºi publica declaraþia de
renunþare la tron, iar la 12 noiembrie era
proclamatã Republica Austria. În acest
context general, în condiþiile în care
România reintrase în rãzboi alãturi de
Antanta, la 13 noiembrie a fost semnatã
la Belgrad o „Convenþie militarã” între
comandantul Armatei Aliate de Orient
ºi delegaþii noului guvern ungar. În
conformitate cu articolul 1, guvernul
maghiar era obligat ca, în termen de 8
zile, sã-ºi retragã trupele la nord de
cursul superior al Someºului Mare, de
Bistriþa, cursul Mureºului pânã la
confluenþa cu Tisa ºi de cursul râului
Drava pânã la frontiera cu Slavonia-
Croaþia. Administraþia civilã, inclusiv
forþele de poliþie ºi jandarmerie necesare
„menþinerii ordinii”, rãmâneau în
subordinea guvernului ungar. Armata
ungarã, cu excepþia a opt divizii,
trebuia demobilizatã. Articolul
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3 rezerva Aliaþilor dreptul de a
ocupa orice localitate sau punct
strategic rãmas neocupat.

Totodatã, Convenþia a acordat Serbiei
dreptul de a ocupa Banatul cât ºi o parte
a teritoriului ungar de sud.

Acest act care ignora poziþia
guvernului român, neinvitat la tratative,
cât ºi declaraþia Conducerii Naþionale
din Transilvania cititã în Parlamentul de
la Budapesta la 18 octombrie a
constituit, în perioada urmãtoare, o sursã
de tensiune ºi conflicte în regiune, dar
nu a conferit respectivei linii de
demarcaþie un statut definitiv.

1.2. Prãbuºirea frontului balcanic
deschisese perspective pentru
reintrarea României în Rãzboi alãturi de
Aliaþi, dar þara era încã izolatã, în mare
parte sub ocupaþie ºi complet încercuitã
de forþe inamice. Armata de ocupaþie
se gãsea încã în România, trupele
germano-austro-ungare din Muntenia ºi
Oltenia ridicându-se la un efectiv de
110.000 de oameni, dintre care 60.000
erau combatanþi. La aceste efective se
mai adãugau unele unitãþi în Dobrogea
ºi altele de-a lungul lanþului carpatic.
Marele Stat Major aprecia cã, printr-o
reintrare a Armatei Române în rãzboi,
puteau reprezenta o ameninþare
imediatã nouã divizii de Infanterie ºi douã
divizii de Cavalerie din partea inamicului,
iar posibilitãþile de mobilizare ale
Comandamentului Român ar fi
determinat o modificare a raportului de
forþe în favoarea noastrã, în cazul
intervenþiei Aliaþilor la nord de Dunãre.

La 28 octombrie, era organizatã ºi
Armata de Dunãre, iar legãturile cu
conducerea politicã ºi militarã de la Iaºi
fuseserã deja restabilite. Comandantul
Armatei de Orient transmitea
autoritãþilor române cã „situaþia pe
ansamblul frontului autorizeazã astãzi
orice îndrãznealã. Esenþial este sã se
acþioneze repede, fiecare în cadrul
planului de ansamblu trasat”3.

Lunile septembrie-noiembrie 1918
marcheazã o cotiturã categoricã în
poziþia de ansamblu a Puterilor Aliate ºi
Asociate faþã de problema autode-
terminãrii naþionale. Într-o notã a
Ministerului Afacerilor Externe francez,

dupã ce se sublinia cã „Transilvania este
leagãnul neamului românesc”, iar
Bucovina „a fost parte integrantã a
Principatului Moldovei”, se fãcea
urmãtoarea apreciere: „Franþa, care a
secondat în secolul al XX-lea primele
eforturi pentru independenþa româ-
neascã ºi care a favorizat unirea
principatelor Moldova ºi Þara Româ-
neascã, va rãmâne fidelã prietenilor ºi
principiilor sale, folosindu-se de acestea
pentru a facilita înfãptuirea unitãþii
române ºi pentru a smulge din braþele
unei tiranii care, de la secol la secol, de
la an la an, a devenit tot mai crudã, un
popor de care este legatã de atâtea
simpatii reciproce.”4.

Apropierea zonei de operaþii a
Armatei de Orient de spaþiul românesc
a coincis cu intensificarea legãturilor pe
plan politic dintre Antanta ºi cercurile
influente româneºti de la Iaºi. Astfel,
fostul ministru plenipotenþiar la Paris,
Victor Antonescu, a adus la Iaºi un mesaj
secret deosebit de important vizând
reluarea cooperãrii militare ºi a operaþiilor
împotriva Puterilor Centrale, înainte de
încheierea Rãzboiului Mondial. Planul
expus lui Ion I. C. Brãtianu, generalului
Prezan ºi regelui prevedea mobilizarea a
cel puþin patru divizii române care urma
sã înainteze din valea Siretului spre sud-
vest ºi sã facã joncþiunea în zona Ploieºti
cu Armata Berthelot care trebuia sã
forþeze Dunãrea la Giurgiu. În notã,
înmânatã ministrului Franþei la Iaºi, se
sublinia cã „este indispensabil pentru
România sã reia armele ºi sã se uneascã
cu trupele noastre pentru a dovedi
fidelitatea sa nezdruncinatã faþã de
Antanta, sã-ºi elibereze teritoriul ºi sã
cucereascã, astfel, noi titluri pentru
realizarea revendicãrilor sale naþionale”5.
Rãspunsul regelui ºi al celorlalte
personalitãþi politice ºi militare de la Iaºi
a fost prompt ºi exprima voinþa de a relua
lupta alãturi de Aliaþi. Consecinþa imediatã
a acestei decizii din 4 noiembrie 1918 a
fost demisia, peste douã zile, a Cabinetului
Marghiloman, dizolvarea Parlamentului
ales sub ocupaþia inamicã ºi formarea
unui guvern de tranziþie condus de
generalul Constantin Coandã, avându-l
ca ministru de rãzboi pe generalul Eremia
Grigorescu. Primind noi ordine de la Paris

pentru urgentarea intervenþiei în
România, generalul Berthelot a transmis
la Iaºi un nou mesaj, cerând ca
mobilizarea sã fie fãcutã cu o mânã
energicã ºi împinsã în cele mai mari
condiþii de rapiditate posibile”6.

La 8 noiembrie, Consiliul de miniºtri
de la Iaºi hotãra sã mobilizeze Armata,
iar în noaptea de 9 pe 10 noiembrie primul
detaºament din Armata de Dunãre a
trecut fluviul, punând stãpânire, fãrã
dificultate, pe oraºul Giurgiu. Forþele
inamice au fost respinse la o depãrtare
de 4 km spre nord. Întâmpinat de
autoritãþile române º de populaþia
entuziasmatã strigând „Vive la France”,
generalul Berthelot lansa Proclamaþia: „la
arme, români”, prin care anunþa cã
„ceasul dreptãþii a sunat”.

În dupã amiaza zilei de 11 noiembrie,
cursul Dunãrii era degajat pe un front
de 120 de kilometri ºi pe o adâncime de
6 la 8  kilometri. În urma încheierii
Armistiþiului de la vila Giusti prin care
se stipula evacuarea completã, în termen
de cincisprezece zile, de cãtre trupele
germane a întreg teritoriului austro-
ungar, comandamentul Manckensen a
fost obligat sã ia mãsuri pentru
retragerea forþelor sale din România.
Conjunctura nefavorabilã din România
alãturi de situaþia operativã catastrofalã
în care se gãseau Armatele celui de-al
doilea Reich, rãmase singure sã înfrunte
ofensiva generalizatã a Aliaþilor, avea
sã-l determine pe Manckensen sã
renunþe la rezistenþã ºi sã angajeze
tratative cu guvernul român în vederea
stabilirii condiþiilor ºi modalitãþilor de
evacuare a armatei sale. În acest sens,
în cursul zilei de 4 noiembrie, el primise
acceptul de la Berlin. Printr-o notã
remisã guvernului român, Mackensen
îºi exprima voinþa de a impune data,
condiþiile ºi ordinea executãrii retragerii,
atenþionând în termeni categorici cã
dacã trupele Antantei îl vor urmãri, va
fi nevoit sã ia toate mãsurile dictate de
împrejurãri, ameninþând cu distrugerea
podului de la Cernavodã, a celorlalte
poduri ºi tunele, a tuturor depozitelor de
petrol ºi cã Valahia va deveni iar un
teatru de operaþiuni.

Consiliul de Miniºtri al
României respinge ferm
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propunerile pãrþii germane ºi va
trimite în ziua de 9 noiembrie
un mesaj cu caracter de

ultimatum prin care se preciza cã
ofensiva trupelor aliate pe teritoriul
României a început ºi cã este absolutã
nevoie ca trupele germane sã
pãrãseascã în termen de 24 de ore
teritoriul român. Odatã acest termen
trecut, trupele va trebui sã depunã
armele ºi sã se abþinã de la orice
distrugere ºi violenþã pentru care
guvernul german va fi fãcut rãspunzãtor.
Aºteptãm un rãspuns pânã mâine la ora
9. Dacã nu l-am primit, vom fi siliþi sã
întrebuinþãm forþa pentru a ajunge la
rezultatul de mai sus. Ultimatumul
românesc l-a surprins neplãcut pe
Mackensen care ºi-a revocat imediat
ofiþerul de legãturã de la Iaºi ºi a cerut
ofiþerilor români de la comandamentul
sãu sã pãrãseascã teritoriul ocupat.
Decizia Guvernului Român însemna
rãzboi. În aceeaºi searã era decretatã
mobilizarea întregii Armate Române. Au
fost chemate sub arme toate
contingentele pânã la 1894 inclusiv ºi s-
a hotãrât – ziua de 10 noiembrie – întâia
zi de mobilizare. În seara zilei de 10
noiembrie 1918, reintrând în luptã „fãrã
nici o ezitare”, potrivit aprecierii
miniºtrilor sãi aflaþi la Iaºi, „înainte ca
armistiþiul general cu Germania sã fie
încheiat, România ºi Armata sa
deschideau un nou capitol, la fel de eroic,
din rãzboiul pentru unitatea neamului”.

Capitolul 2
În apãrarea României întregite.
Transilvania ºi relaþiile româno-
ungare pânã la 15 aprilie 1919

Hotãrârea istoricã a Marii Adunãri
a românilor din Transilvania de la 1
decembrie 1918 a fost adusã oficial la
cunoºtinþa guvernului ungar prin ºeful
misiunii Consiliului Naþional Român
Central la Budapesta. Dupã o
sãptãmânã de tãcere, la 9 decembrie,
guvernul Karoly a rãspuns negativ
înºtiinþãrii primite, motivând gestul sãu
prin faptul cã deciziile luate la Alba Iulia
veneau în contradicþie cu prevederile
„Armistiþiului de la Belgrad” prin care

se menþinea administraþia maghiarã în
teritoriile care acum erau alipite
României; de aceea, el transmitea cã
refuzã sã ia în considerare respectivele
cerinþe ale românilor, pe care le
condamna cu asprime. De altfel, încã
de la 7 decembrie, fusese instituit la Cluj
un Comisariat guvernamental pentru aºa
numita „Ungarie de Rãsãrit” ca un
organism de putere opus conducerii
româneºti. Imediat dupã proclamarea
Republicii Populare, guvernul ungar, în
loc sã continue demobilizarea forþelor
sale armate la nivelul stabilit prin
Convenþia din 13 noiembrie 1918, a luat
mãsuri de reorganizare ºi concentrare
a trupelor înapoia liniilor Mureºului ºi de
chemare sub arme a noi contingente de
recruþi. Incapacitatea sau reaua voinþã
a guvernanþilor de la Budapesta de a
accepta realitatea istoricã, hotãrârea de
unire de la Alba Iulia, a creat o stare
conflictualã tot mai deschisã între
România ºi Ungaria, ajungându-se în
cele din urmã la un dureros dar inevitabil
rãzboi în 1919. Deºi provizorie ºi cu un
caracter strict militar,  linia de demarcaþie
stabilitã pe cursul Mureºului prin
„Armistiþiul” de la Belgrad crease o
situaþie extrem de confuzã în teritoriile
româneºti de dincolo de Carpaþi.

Printr-un memoriu din 28 noiembrie
adresat de Iuliu Maniu, prin Legaþia
Românã, ministrului de externe francez,
erau dezvãluite acþiunile „fãrã scrupule”
ale guvernanþilor unguri îndreptate
împotriva locuitorilor români ºi
dezarmarea gãrzilor naþionale ºi trupelor
regulate române din Banat de cãtre
forþele sârbeºti. Argumentelor avansate
de Budapesta, se spunea în continuare,
„noi le opunem dreptul nostru istoric ºi
natural, bazat pe faptul însuºi al
existenþei noastre. Lipsit de orice
autoritate în teritoriile ocupate de români,
guvernul ungar ajunge sã compromitã,
astfel, mersul normal al administraþiei
þãrii, cãci este incapabil sã dirijeze
problemele de interes public, dar în
acelaºi timp refuzã sã remitã puterea
autoritãþilor române, singure în stare sã
garanteze ordinea. Din aceastã cauzã,
se nasc frecvent conflicte care sfârºesc
cu tratamente incorecte, ba chiar cu
masacre ale românilor sãvârºite de

jandarmi, miliþie ºi bandele maghiare. În
acest mod, starea de lucruri întreþinutã
în condiþiile Armistiþiului poate lesne
deveni cauza unei adevãrate tragedii
pentru poporul român din Transilvania
ºi Ungaria.” În consecinþã, se solicita
Consiliului de Rãzboi al Puterilor Aliate
ca, la reînnoirea Armistiþiului, sã aibã în
vedere respectarea drepturilor ºi
intereselor naþiunii române, modificându-se
linia demarcaþionalã sau chiar delimitând
teritoriile ce urmau sã revinã autoritãþilor
române. Concomitent cu continuarea
demersurilor diplomatice vizând
anularea prevederilor Armistiþiului de la
Belgrad, s-a trecut la accelerarea
pregãtirilor militare, procedându-se la o
înaintare treptatã ºi sistematicã a forþelor
armate româneºti în teritoriile
revendicate, mai întâi pânã la linia
Mureºului, operaþie executatã cu avizul
Comandamentului Aliat. Acþiunea
armatã s-a impus în condiþiile în care
încercarea de a gãsi o rezolvare paºnicã
a problemei suveranitãþii româneºti în
provinciile care fuseserã pânã atunci
sub dominaþia austro-ungarã s-a lovit de
poziþia inflexibilã a guvernului Karoly de
a nu renunþa la „integritatea teritorialã
a Ungariei istorice” ºi a se impune,
inclusiv cu armele, voinþei majoritãþii
absolute a populaþiei exprimatã categoric
al 1 decembrie 1918.

În vederea îndeplinirii obiectivului
sãu strategic, Înaltul Comandament
Român decidea, la 13 noiembrie,
începerea acþiunii de eliberare, fiind
desemnate pentru operaþiile iniþiale
Divizia 7 Infanterie, Diviziile 1 ºi 2
Vânãtori, Regimentul 7 Vânãtori,
Regimentul de Vânãtori de munte ºi o
Brigadã de Cavalerie. La 18 noiembrie,
în urma numeroaselor solicitãri
alarmante venite din Transilvania,
Marele Cartier General Român a
ordonat ca deplasarea trupelor pe
aliniamentul de demarcaþie de pe cursul
Mureºului sã fie grãbitã, dar singurele
mari unitãþi care puteau interveni
imediat erau Diviziile 7 Infanterie ºi 1
Vânãtori. Divizia 7 Infanterie
(comandant general de brigadã Traian
Moºoiu7) se afla, la 17 noiembrie, la
Piatra Neamþ, gata de marº, ºi
urma sã se deplaseze pe
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itinerariul Piatra Neamþ,
Borsec, Topliþa, Ditrãu ºi sã se
concentreze în zona Topliþa,

Ditrãu, Gheorghieni, iar Divizia 1
Vânãtori (comandant general de brigadã
Aristide Leca8) pe itinerarul Asãu,
Palanca, Miercurea Ciuc ºi sã se
concentreze în zona Miercurea Ciuc.

În ziua de 24 noiembrie, elementele
înaintate din cele douã mari unitãþi erau
deja în raioanele de concentrare ordonate.
Oarecum surprinse, gãrzile maghiare nu
au ripostat aproape deloc, iar obiectivul
de a se constitui un aliniament operativ de
acoperire pe cursul Mureºului, prin
eliminarea posibilelor ameninþãri dinspre
nord ºi est asupra oraºului Alba Iulia avea
sã fie atins pânã la 1 decembrie. Astfel,
unitãþile Diviziei 1 Vânãtori ºi-au continuat
înaintarea pânã la 29 noiembrie, fiind
eliberatã zona de la Izvoarele Oltului ºi
depresiunea Ciucului, împiedicând noile
recrutãri ordonate de guvernul ungar
precum ºi eventuale concentrãri de trupe
în secuime. Majoritatea forþelor acestei
divizii s-a concentrat în sectorul Odorhei,
iar un regiment a fost dispus între Braºov
ºi Râºnov. Pe de altã parte, forþele
principale ale Diviziei 7 Infanterie au
înaintat pe pãmântul transilvan, ostaºii
români fiind primiþi cu un entuziasm
popular „de nedescris”. Iar generalul
Traian Moºoiu a prezentat o înflãcãratã
proclamaþie, subliniind „clipa visatã de toþi,
prevestitã de glasul atâtor profeþi, sfinþitã
de sângele atâtor martiri luptãtori ai
idealului, a sosit acum. Lanþurile cad pentru
totdeauna. Armata Românã pãºeºte
încrezãtoare în Ardealul frãþesc”9. Pânã
la 29 noiembrie a fost atins aliniamentul
Mureºului, s-a pus stãpânire pe nodul de
cale feratã de la Târgu Mureº ºi s-a reuºit
sã se interzicã trecerile la vest de râu. De
asemenea, ruta feroviarã Turda-Cluj de
pe dreapta râului a intrat sub controlul
forþelor române. La 30 noiembrie, la ora
7:30, prima patrulã cãlare ºi-a fãcut
apariþia în Reghin, comunicând autoritãþilor
cã „din acest moment, Armata Românã a
pus stãpânire pe oraº ºi garanteazã ordinea
ºi libertatea cetãþenilor”. În momentul în
care la Alba Iulia de desfãºura mãreaþa
Adunare Naþionalã, diviziile române se
aflau încã departe de oraº, fapt care
infirmã categoric acele incriminãri potrivit

cãrora hotãrârile adoptate la 1 decembrie
1918 s-ar fi datorat prezenþei Armatei
Române.

Dislocarea trupelor în zilele de 30
noiembrie ºi 1 decembrie este un
argument în aceastã privinþã.

În prima decadã a lunii decembrie,
trupele române reuºiserã sã se
concentreze în zonele Sibiu, Simeria,
Petroºani ºi Reghin, Topliþa, Ditrãu,
Gheorghieni, Borsec, Bistricioara, sã intre
în Târgu Mureº ºi sã elibereze localitãþile
Bistriþa ºi Nãsãud. În urma recunoaº-
terilor efectuate pe direcþia Miercurea
Ciuc, Braºov, s-a constatat cã în Braºov
se mai afla o puternicã grupare de forþe
germane (4000 de militari), iar gãrile ºi
arterele de comunicaþie erau încã sub
stãpânirea gãrzilor ungureºti. În
consecinþã, un regiment de vânãtori a
intrat în Braºov la 7 decembrie, fiind
întâmpinat de o mulþime de locuitori cu
urale de bun venit. Nu toþi cei prezenþi în
oraº s-au manifestat cu bunãvoinþã. Unii
reprezentanþi ai vechilor autoritãþi
habsburgice, ca ºi o parte a populaþiei –
maghiari ºi saºi – cãrora li s-a adãugat
un numãr de aproximativ 500 de militari
germani, ºi-au manifestat ostilitatea.
Pentru a evita tulburãrile, Coman-
damentul Român a trecut la dezarmarea
ºi internarea a 2500 de militari germani,
luând mãsuri de dizolvare a formaþiunilor
înarmate ale celor douã naþionalitãþi
conlocuitoare. Atmosfera tensionatã
creatã prin menþinerea stãrii de provizorat
în teritoriile româneºti de dincolo de munþi,
marcatã de tot mai multe incidente grave,
precum ºi faptul cã la celelalte frontiere
situaþia devenise periculoasã, a
determinat factorii de conducere politico-
militarã sã întreprindã mãsuri ferme ºi
urgente. La 12 decembrie, ºeful Marelui
Cartier General Român, într-o
comunicare transmisã comandantului
Armatei Aliate de Dunãre, dupã ce
atrãgea atenþia asupra mobilizãrii de
trupe maghiare (contrar Convenþiei de
la Belgrad), ca ºi asupra apelurilor primite
din partea Consiliului Dirigent privind o
„intervenþie imediatã” în regiunile de la
vest de Mureº, a solicitat acordul Aliaþilor
pentru o acþiune urgentã care sã permitã
luarea în stãpânire a urmãtoarelor centre
urbane: Sighetul Maramureºului, Baia

Mare, Satu Mare, Carei, Dej, Cluj, „în
mod cu totul special” Oradea ºi Arad. În
urma analizei situaþiei generale ºi vizitei
generalului d’Esperey la Bucureºti, la 13
decembrie, Marele Cartier General
informând cã Aliaþii ne-au autorizat sã
depãºim linia Mureºului, transmitea
urmãtorul ordin trupelor din Transilvania:
„Pentru a asigura ordinea, viaþa ºi avutul
locuitorilor, trupele române vor ocupa,
afarã de Banat, toate þinuturile româneºti
care au fãcut pânã acum parte din fosta
monarhie austro-ungarã.” Pentru
conducerea ºi coordonarea operaþiilor din
Transilvania, Marele Cartier General
hotãrâse înfiinþarea unui Comandament
Unic la Sibiu în frunte cu generalul Traian
Moºoiu. Înºtiinþate asupra dispoziþiilor
privind evacuarea trupelor maghiare,
autoritãþile din Cluj au reacþionat
vehement, refuzând sã se supunã aplicãrii
deciziei Comandamentului Aliat. În urma
intervenþiei generalului Prezan, la
Budapesta s-a înmânat Comisiei
Ministeriale de Armistiþiu o telegramã –
citaþie – din partea generalului Berthelot
prin  care se sublinia: „pentru a se evita
orice fricþiuni între trupele ungare ºi
trupele române, vã rog sã daþi ordin
trupelor ungare sã evacueze Clujul. Acest
oraº trebuie sã fie ocupat prin ordinul meu
de trupele române, ca punct strategic,
aºteptând pânã când eu o sã trimit acolo
trupe franceze. În urma unei noi
categorice atitudini a Antantei, guvernul
Karoly s-a vãzut nevoit sã cedeze.

La 24 decembrie, cea mai mare parte
a Transilvaniei se gãsea în stãpânirea
forþelor româneºti. La 1 ianuarie 1919,
ºeful Marelui Cartier General îi comunica
generalului d’Espery cã „trupele române
au trecut linia de demarcaþie stabilitã de
Armistiþiul de a Belgrad, au putut ocupa
regiunea Dej, Cluj ºi elibera sute de mii
de români de sub un opresor care
niciodatã nu a respectat vreo lege
umanã.”

La ordinul Marelui Cartier General,
comandamentul Moºoiu cu trupele din
subordine a „reuºit” sã ia în stãpânire,
pânã la 22 ianuarie, întreaga creastã a
munþilor Apuseni determinatã de la nord
la sud de aliniamentul: vest Sighetul
Marmaþiei, vest Baia Mare, vest
Zalãu, est Ciucea, Zam. O
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1 Prof. Univ. Dr. Liviu Maior, În apãrarea
României Mari, Campania Armatei Române
din 1818-1819, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1994, p. 9;
2 General G. D. Mãrdãrescu, Campania
pentru dezrobirea Ardealului ºi ocuparea
Budapestei (1918-1919), Editura Cartea
Româneascã, SA Bucureºti, Tipografia
Carol Gobl, 1922, p. 6;
3 Dumitru Preda, Dr. Vasile Alexandrescu,
Dr. Costicã Prodan, În apãrarea României
Mari. Campania Armatei Române din 1918-
1919, Editura enciclopedicã, Bucureºti, 1994,
p. 41;
4 Ibidem;
5 Ibidem, p. 44;
6 Ibidem, p. 45;
7 Traian Moºoiu (nãscut 2 iulie 1868, Bran –
mort 15 august 1932, Bran) general de divizie,
absolvent al ªcolii Militare din Viena (1889,
sublocotenent în armata ungarã de unde
demisioneazã în 1891. Venind în România, este
primit în Armata Românã cu acelaºi grad (aprilie
1893); cãpitan (1900); colonel (1916); general
de brigadã (1917); general de divizie (1919).
8 Aristide Leca (nãscut 26 octombrie 1867)
general de brigadã. Studii militare: ªcoala
de ofiþeri (1892) ºi ªcoala Superioarã de
Rãzboi (1902); grade militare: cãpitan (1903);
colonel (1916); general de brigadã (1917).
9 Dumitru Preda, Dr. Vasile Alexandrescu,
Dr. Costicã Prodan, Idem, p. 128;
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importantã etapã a acþiunii de
eliberare a Transilvaniei fusese
încheiatã.

(va urma)

În Catagrafia anului 1832, Slãnicul
este trecut ca mahala, cart ier
mãrginaº al oraºului Târgu Ocna. Se
înþelege de ce un preot al Târgului
Ocnei, Gavril Manciu, construieºte
prima bisericã din Slãnic, în anul
1847, ºi o transformã în filie, bisericã
secundarã, a parohiei sale principale
din oraº.

Trecerea Slãnicului în proprietatea
Epitropiei Sf. Spiridon, în anul 1851,
nu a însemnat un progres pentru
organizarea bisericeascã din
localitate, cu toate cã Epitropia se
angaja, la preluare, sã cheltuiascã
anual suma de 400 de lei pentru
întreþinerea biserici i din centrul
localitãþii1. Timp de aproape 30 de ani,
biserica din Slãnic a beneficiat doar
de un post de îngrijitor, probabil ºi cu
funcþie de cântãreþ, iar preoþii veniþi la
tratament sau cãlugãri i  pr ibegi
slujeau, în perioada sezonului, cu
îngãduinþa medicului local – inspector
al Epitropiei. Este cunoscut episodul
ieromonahului Panteleimon de la
schitul Lepºa care slujeºte în vara
anului 1866 la Slãnic, pentru a-ºi
putea procura o rasã (hainã
preoþeascã)2. Episcopia se hotãrãºte
sã-i permitã cãlugãrului slujirea
permanentã la Slãnic, dacã Epitropia
asigurã întreþinerea lui, fapt care nu
se realizeazã. Credincioºii din Slãnic
nu puteau întreþine, fiind puþini, o
bisericã ºi preotul ei.

Epitropia doreºte chiar dãrâmarea
bisericii ridicatã de preotul Gavril
Manciu ºi mutarea ei în Satul Nou,
acolo unde a „exilat” ºi locuitorii din
actualul parc, vatra iniþialã a localitãþii:
„Epitropia nutreºte intenþiunea de a
strica biserica ºi a o face apoi în sat,
în scopul de a mãri grãdina. Lucrul e
posibil. […] Epitropia ar face mai
nimerit sã lase biserica unde se
gãseºte ºi augmentând salarii le
personalului sã caute a avea preot
stabil acolo!” scrie protopopul Teodor
Atanasiu în raportul din 18853.

Situaþia se degradeazã treptat,
astfel  încât epitropul de la Sf.

Preot Cãtãlin ILIE

Spiridon, Riegler, recunoaºte, în 1913,
cã biserica este cãzutã în ruinã, fãrã
nicio posibilitate de a fi reparatã.
Primul Rãzboi Mondial va reprezenta
un regres pentru întreaga vale, inclusiv
pentru comunitatea ortodoxã, cu
biserica din Slãnic avariatã, improprie
sãvârºirii cultului, iar biserica din 1904
ºi casa parohialã de la Cerdac
distruse.

Prin mijlocirea preotului paroh din
anul 1927, Neculai  Munteanu
Muntmarg, familia Axente ºi Maria
Pandrea construieºte o nouã bisericã
în Slãnic. Familia Pandrea doneazã
ºi o vi lã pentru preot ºi pentru
întreþinerea bisericii, care este trecutã,
abuziv, în proprietatea Epitropiei4, iar
preotul obligat sã locuiascã la 8 km
de staþiune, în casa parohialã de la
Cerdac. În anul 1946, vila era într-o
stare foarte rea. Maria Pandrea,
vãduvã acum, se adreseazã parohului
de atunci, Dumitru Gâdinceanu, sã
intervinã la Epitropie pentru repararea
ei urgentã5. Odatã cu naþionalizarea
vilei ºi desfiinþarea Epitropiei6, în anul
1948, biserica din parc este redatã
comunitãþi i, dupã 97 de ani, pe
inventarul parohiei Slãnic Moldova cu
sediul la… Cerdac!

În perioada comunistã preoþii din
Slãnic au suportat o mare presiune
din partea autoritãþilor. Pãrintele
Gâdinceanu a fost obligat sã laude pe
cei care l-au ameninþat cu arma, iar
în anul 1948, pe lângã toate
constrângerile venite din partea
Prefecturii ºi a Tribunalului din Bacãu,
Primãria i-a impus începerea slujbei
de Duminicã la ora cinci dimineaþa ºi
terminarea ei la ora ºapte ºi jumãtate.
Pãrintele Albu a fost ºi el obligat, în
1952, sã termine Sfânta Liturghie la
ora 8 dimineaþa pentru ca enoriaºii sã
poatã participa la o adunare popularã
stabilitã la ora… 11.

Parohia Slãnic a avut, de-a lungul
timpului, preoþi devotaþi, scriitori, buni
gospodari ºi luptãtori pentru
credinþa neamului românesc.
Gheorghe Tudorache, erou în
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Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Primul Rãzboi Mondial ,
Neculai Munteanu Muntmarg,
ziarist,  Clement Fi l imon,

ctitor, maior în al Doilea Rãzboi
Mondial, Ioan Dumitru Gâdinceanu,
parohul ameninþat cu arma de cãtre
soldaþii sovietici, Gheorghe Albu,
istoricul parohiei Slãnic ºi cãpitan în
Al Doilea Rãzboi Mondial, Constantin
Cartas, poet, Mircea Ilie, revizor
contabil, sunt doar câþiva dintre preoþii
care au intrat în istoria unei parohii cu
oameni demni ºi iubitori de Bisericã.

În anul 1999, se înfiinþeazã parohia
Cerdac prin despãrþirea administrativã
de parohia Slãnic. În anul 2007,
Preasfinþitul Ioachim sfinþeºte locul
pentru ridicarea unei noi biserici din
zid, cu hramul „Izvorul Tãmãduirii”, pe
un teren donat de familia Valeriu ºi
Anica Harapu, din donaþi i le
credincioºilor din Cerdac, de pe
întreaga vale a Slãnicului ºi, din 2011,
ale ctitorilor noii clopotniþe, Sorin ºi
Doina Vornicu din Târgu Ocna. Parohia
Slãnic a tãiat brazii din jurul bisericii
ºi a oferit bisericii noi lemnul necesar
acoperiºului, în anul 2011.

În prezent ,  parohia Slãnic
Moldova editeazã revista anualã
„Izvorul numãrul unu”7, ajunsã la al
XIV-lea an de apariþie, ce aduce la
luminã informaþii inedite legate de
istoria vãii, predici þinute cu ocazia
sfinþirii bisericii din Slãnic, în 1929,
„Legenda Nemirei ”  culeasã de
medicul Romulus Busnea („Izvorul
numãrul  unu” 2007),  povestea
primarului preot din Slãnic Moldova –
Nicolae Grebenea („Izvorul numãrul
unu” 2006), a poetului Valeriu Filimon,
fiu al localitãþii, a pãrintelui Constantin
Cartas, student al marelui istoric
Nicolae Iorga („Izvorul numãrul unu”
2008), articolele inginerului Dorel
Bãlãiþã despre moneda localã ºi
jetoanele din Slãnic Moldova („Izvorul
numãrul unu” 2016) sau poezi i
scrijelite pe coaja brazilor, cum este
una culeasã în anul 1819, intitulatã
simplu „Slãnicul”: „Muritor, ce vii
aicea viaþa sã-þi mai prelungeºti,/ Ia
sama cã-n toate celea periciunea ta
gãseºti:/ Munþi se pornesc, stînci se
sfarmã, isvoare ºi curg ºi seacã,/
Copaciul creºte ºi cade, pãreele
petre-’neacã,/ Muºchiul ce’l calci cu
piciorul, este iarba din vechime,/
Strãlucitor putregaiul, au fost copac
cu mãrime!/ Cãrãri vezi pe petre

roase? Urme de om însemneazã;/
Pãºeºti pãmânt ars de focuri? La
vatra ta cugeteazã./ Lumea stã pe o
schimbare: toate trec… ºi mor ºi
per;/ Dar ºi moartea este viaþã pentru
cei care o cer!” (Publicatã în „Carte
de ci t i re”,  Editura Librãr iei  Isr.
Kuppermann, Iaºi, 1893, p. 341).

1 Epifanie E. Cozãrescu, Paramedicalia.
Prozã scurtã paramedicalã ºi de alte
origini cu nuanþã literar istoricã, Carte
îngrijitã de Camelia Corban ºi Aspasia
Oþel Petrescu, Editura pentru ªtiinþã S.I.T,
Bucureºti, 2007, p. 174.
2 Ibidem, p. 179.
3 Arhivele Episcopiei Romanului, pachet
1181, Katagrafie de obiectele de la
Biserica Sfântul Prooroc Ilie de la Slãnic
apud Ibidem, p. 176.
4 La insistenþa Profesorului Dr. Ghe.
Tudoranu, din administraþia Epitropiei Sf.
Spiridon, familia Pandrea trece biserica
ºi vila din Slãnic pe numele Epitropiei ºi
nu al parohiei Slãnic: cf. Raportului
adresat „Domnilor Epitropi”, nr. 39/28
Martie 1946, aflat în arhiva Parohiei Slãnic,
dosarul anului 1946. Procesul Verbal
(fãrã numãr) din 12 Iulie 1948, aflat tot în
arhiva Parohiei Slãnic, în Dosarul anului
1948, aratã cã actul de donaþie ºi decizia
Epitropiei, în privinþa donaþiei, are nr. 871
din 15 Septembrie 1940 (la 11 ani de la
sfinþirea bisericii).
5 Arhiva Parohiei Slãnic, Dosarul anului
1946, Raportului adresat „Domnilor
Epitropi”, nr. 39/28 Martie 1946.
6 În anul 1948 statul comunist
desfiinþeazã aceastã instituþie
anacronicã, dezvoltatã dintr-o simplã
bolniþã a Mãnãstirii Sf. Spiridon din Iaºi în
anul 1752, în esenþã fiind patrimoniul
funciar al Mãnãstiri i administrat de
Epitropia condusã de un epitrop sau mai
mulþi (în 1765 erau ºase epitropi).
Instituþia avea mai mult caracter
spitalicesc ºi deþinea spitale, azile,
farmacii, biserici, paraclise, moºii, pãduri,
sate, mori cârciumi, dughene, poduri,
prisãci ºi chiar târguri boiereºti. Deºi
epitropii erau sub ascultarea
duhovniceascã a Mitropolitului Moldovei
nu-ºi corelau acþiunile cu preoþii din
regiunile unde aveau proprietãþi. În Slãnic,
din pãdurile deþinute la mai puþin de 100
de metri de bisericã, Epitropia ar fi putut,
dacã nu sã întreþinã, mãcar sã ajute
preotul ºi enoriaºii sãi.
7 ISSN 2344 – 3987, ISSN-L 2344– 3987.

În acest numãr vom vorbi numai
despre lucrurile frumoase petrecute în
oraº în aceastã perioadã. ªi nu au fost
puþine!

Oraºul este vizitat în anotimpul cald
ºi nu numai de foarte mulþi turiºti ºi
pelerini care sunt dornici sã gãseascã
lucruri noi ºi frumoase, iar noi ne-am
strãduit sã le arãtãm ce avem mai
frumos ºi mai valoros. Parcul din zona
Casei de Culturã ºi Parcul Trandafirilor
au fost pline de flori pe tot timpul verii,
au fost mãturate aleile, au fost toaletaþi
toþi arborii din zonele verzi ale oraºului,
s-a cosit ºi s-au plantat flori în zona
pietonalã str.Victoriei.

ªi în Parcul Mãgura a fost cosit
spaþiul verde de câte ori a fost nevoie, au
fost plantate flori în zona bazei de
tratament, au fost curãþaþi arborii de
ramurile uscate, a fost întreþinutã
curãþenia ºi s-a efectuat de 3 ori în
aceastã varã, conform normativelor,
igienizarea rezervoarelor de la izvoarele
de apã mineralã terapeuticã monitorizate
în continuare de o societate specializatã,
a fost întreþinutã curãþenia în zona
„grãtarelor“ etc. Piscinele din incinta
bazei de tratament au fost ºi sunt încã
deschise publicului din oraº ºi din zonele
învecinate, pentru care apa ºi plãcerea
de a înnota sunt argumentele care au stat
la baza alegerii petrecerii timpului liber ºi
vacanþelor în aceastã locaþie.

La începutul lunii iulie 2019, în cadrul
Programului Operaþional 2014-2020, Axa
prioritarã 10, îmbunãtãþirea infrastructurii
operaþionale, a fost semnat Contractul de
finanþare pentru proiectul „Dezvoltarea,
modernizarea ºi dotarea infrastructurii
operaþionale din cadrul ªcolii nr. 1, oraº
Târgu Ocna, jud. Bacãu”. Contractul de
finanþare în valoare de 18.437.572,88 lei
(3.896.359,44 euro) a fost semnat la sediul
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Nord
Est de cãtre Domnul Asandei Vasile, în
calitate de director general al
Organismului Intermediar ºi Domnul
ªtefan ªilochi, primar al oraºului Târgu

Despre lucruri
bune

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 26)
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„

,,Dacã m-aº întâlni deodatã cu un
preot ºi cu un înger,

aº saluta mai întâi pe preot
ºi apoi pe înger”

Preasfinþitul Ioachim Mareº

P.S. Ioachim Mareº s-a nãscut în
12 martie 1927, în com. Mãgireºti, jud.
Bacãu, din pãrinþii Nicolae ºi Maria
Mareº, iar la botez a primit numele de
Ioan.

A urmat ºcoala primarã în satul
natal, acolo unde educaþia sãnãtoasã ºi
activitãþile copilãriei l-au ajutat în modul
cel mai sublim sã realizeze, ceea ce
însuºi numea mai târziu, conºtiinþã ºi
slujire preoþeascã. Cursurile gimnaziale
le-a început în 1937, la Gimnaziul ,,Petru
Rareº” din Miercurea-Ciuc, apoi a
urmat cursurile Seminarului Teologic
„Sf. Gheorghe” din Roman, Facultatea
de Teologie din Suceava (1946-1948),
iar dupã desfiinþarea acesteia a trecut
în Transilvania la Institutul Teologic
Universitar din Cluj (1948-1950). Aici
a obþinut ºi diploma de licenþã cu
„Magna cum laude”, în 1950.

 A fost un episcop ortodox român,
cel de-al 50-lea al Episcopiei Huºilor ºi
primul de la reactivarea acesteia din 14
februarie 1996, activând între 4 iulie
1996 ºi 24 aprilie 2009. Ca episcop, a
deþinut ºi calitatea de membru al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.

Dupã cãsãtorie (cu Ana
Munteanu), a fost hirotonit diacon, la
21 mai 1952, la Catedrala Episcopalã
din Roman, iar la 29 iunie acelaºi an
este hirotonit ca preot la Catedrala
Episcopalã „Sf. Petru ºi Pavel” din
Huºi.

Timp de peste trei decenii, a fost
preot la urmãtoarele parohii: parohia
Damieneºti, judeþul Bacãu (1952-1954),
unde a reparat ºi a înfrumuseþat
biserica ºi casa parohialã, la Þârdeni,
unde a construit casa parohialã (1954-
1955); la biserica „Sf. Nicolae” din
Moineºti (1955-1962), la biserica din

Leorda-Comãneºti, judeþul Bacãu
(1962-1972), la biserica „Sf. Nicolae”
din Bacãu (1972-1978); în acelaºi timp
a reconstruit biserica parohialã din satul
natal Mãgireºti.

Dupã moartea soþiei sale (1971),
a fost ales Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Romanului ºi Huºilor, cu titlul de
„Vasluianul”, cãlugãrit sub numele de
Ioachim, hirotonit ºi instalat la 24
noiembrie 1985. Ca Arhiereu-Vicar la
Roman, a desfãºurat o activitate bogatã
misionar-pastoralã, administrativ-
gospodãreascã ºi culturalã. Între anii
1985-1989, a consolidat, pictat ºi
înfrumuseþat biserica „Precista-Mare”
din Roman, iar în anul 1991 a pus
temelia celei mai mari catedrale din
România, „Înãlþarea Domnului”, în
municipiul Bacãu, ºi a continuat
construirea ei pânã în anul 2001.

Din anul 1955 a îndeplinit
urmãtoarele funcþii administrative:
secretar al Protoieriei Moineºti (1956-
1972), membru al Adunãrii Eparhiale
Roman ºi delegat în Adunarea Naþionalã
Bisericeascã (1962-1972), Preºedinte
al Consistorului Eparhial al Episcopiei
Romanului ºi Huºilor (1972-1978), dupã
care, în urma unei bogate experienþe
acumulate, i-a fost încredinþatã funcþia
de Vicar administrativ al acestei
episcopii (1978-1985).

La 4 iulie 1996, dupã reînfiinþarea
Episcopiei Huºilor, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române ºi Colegiul
Elector Bisericesc l-au ales pe P.S.
Ioachim în înalta demnitate de Episcop
titular al Episcopiei Huºilor.

A editat ºi tipãrit peste 20 de
volume de cãrþi, dintre care: Cronica
Episcopiei Romanului ºi Huºilor (11
volume). Începând cu anul 1995 se
editeazã Cronica Episcopiei Huºilor,
cuprinzând 6 volume cu studii, file de
cronicã, mãrturii ale continuitãþii ºi
spiritualitãþii româneºti. De asemenea,
a publicat în numeroase reviste
bisericeºti peste 100 de studii ºi articole,
majoritatea în „Mitropolia Moldovei ºi

a Sucevei” sau în „Îndrumãtorul
bisericesc” al Eparhiei Romanului.

Preasfinþitul Ioachim Mareº,
Episcop al Huºilor, a murit pe 24 aprilie
2009, la reºedinþa episcopalã din Huºi.

Pãrintele Nicodim Mãndiþã –
apostol sub comunism

Nicodim Mãndiþã s-a nãscut în
satul Buneºti, din judeþul Argeº, pe 28
octombrie 1889. Deºi nu a putut sã facã
mai mult de cinci clase elementare,
tânãrul Nicolae a dovedit de timpuriu
aplecare cãtre lecturã, cele citite
împãrtãºindu-le cu cei din sat. Pãrintele
Nicodim Mãndiþã este una din
persoanele care lãrgesc în mod
considerabil conceptul de „elitã”.
Pentru intelectualii „subþiri”, opera
pãrintelui Nicodim este destul de greu
digerabilã, fiind consideratã de unii prea
simplistã, chiar puerilã. A participat
activ la campania din 1913 din Bulgaria
ºi la luptele din timpul Primului Rãzboi
Mondial. Deºi era deosebit de apreciat,
el a ales ca, dupã încheierea
conflagraþiei mondiale, sã urmeze calea
monahismului, cãlugãrindu-se în anul
1920, la mãnãstirea Mãgura, judeþul
Bacãu, cu numele de Nicodim. Datoritã
evlaviei ºi pregãtirii duhovniceºti
deosebite, el va primi în scurt timp ºi
harul preoþiei. În aceastã calitate, va fi
trimis sã slujeascã în lume în localitãþi
precum Vâlcele ºi Schitu Frumoasa din
judeþul Bacãu.

Pãrintele Nicodim a fost unul din
cei mai fermi promotori ai Ortodoxiei,
apãrându-ºi turma ºi cãutând sã
readucã la sânul ei pe cei care
trecuserã la alte credinþe, dar ºi în acest
domeniu a fost un model exemplar,
folosind exclusiv argumentul dialogal,
fãrã a recurge la mãsuri coercitive.

Pãrintele Nicodim va sta în
închisoare un an ºi jumãtate, restul de
pedeapsã fiind anulatã prin
„bunãvoinþa” regimului. Dupã 55 de ani
de aleasã slujire în Biserica Iui
Hristos, cunoscându-ºi dinainte
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sfârºitul, pãrintele Nicodim
ºi-a dat sufletul în mâinile

Domnului, duminicã 6 iulie, în anul
mântuirii 1975. ªi azi, când se face
pomenirea sa, se adunã laolaltã mii de
credincioºi care cinstesc memoria unui
om care a salvat cãrþile sfinte de la
ardere ºi a îndemnat lumea: „Citeºte
cuvântul Domnului!”.

Preotul Gherasim Iscu
 „Iubiþi pe cei ce vã prigonesc.”
S-a nãscut la data de 21 ianuarie

1912, în satul Valea ªoºii, comuna
Poduri, judeþul Bacãu, ºi era fiul lui
Grigore ºi Elena Iscu. În anul 1924 intrã
ca frate în mãnãstirea Bogdana
(Bacãu). Din 1925, urmeazã cursurile
seminarului monahal de la mãnãstirea
Neamþ, pânã în 1928, când aceastã
ºcoalã s-a desfiinþat, continuându-ºi
studiile la Liceul „Principele Ferdinand”
din oraºul Bacãu, apoi la seminarul de
la mãnãstirea Cernica. Absolvã în 1935,
înscriindu-se ulterior la Facultatea de
Teologie din Bucureºti, unde îºi ia licenþa
abia în anul 1942, datoritã dificultãþilor
financiare.

Din anul 1932, fratele Grigore Iscu
s-a închinoviat în mãnãstirea Tismana,
urmând sã fie trimis la Academia
Patriarhiei Ecumenice din insula Halki,
proiect care nu s-a mai înfãptuit. În anul
1935, a fost hirotonit ierodiacon, apoi
ieromonah, de unde a fost numit stareþ
al mãnãstirii Arnota, la data de 15 aprilie
1937. Aici a lucrat la refacerea
mãnãstirii, distruse de un incendiu, pânã
la 1 februarie 1939, când a demisionat.
De aici a trecut la mãnãstirea Cernica,
în postul de bibliotecar-contabil la
Seminarul Cernica, unde a rãmas pânã
în 1941, când s-a desfiinþat pe motiv cã
aici se afla un „focar de legionarism”.
Deºi i s-a cerut sã activeze în cadrul
Miºcãrii legionare care se manifesta tot
mai mult în mãnãstirea Cernica,
pãrintele Iscu a „refuzat categoric”,
motiv pentru care s-a propus chiar
demiterea lui. Dupã evenimentele din
ianuarie 1941, poliþia ºi armata
percheziþioneazã aºezãmântul monahal
ºi ancheteazã întreg personalul de aici.
Pãrintele Iscu fiind printre cei
consideraþi fãrã simpatii legionare este

însãrcinat în noiembrie 1941 sã lichideze
inventarul seminarului monahal, care
fusese desfiinþat din ordinul lui Ion
Antonescu.

La fel ca ceilalþi membri ai
grupului, pãrintele Gherasim Iscu a fost
condamnat la 5 ani de închisoare. De
la Craiova l-au mutat la Aiud, unde i s-au
luat hainele monahale ºi a rãmas doar
în cãmaºã, bolnav de plãmâni. Pãrintele
Constantin Hodoroagã, de la care
avem toate datele privitoare la
arhimandritul Gherasim Iscu, îºi mai
aminteºte cã stareþul de la Tismana îi
uimea prin þinuta sa pe toþi cu care a
fost împreunã închis.

În ziua Naºterii Domnului sau a
Crãciunului anului 1951, ca mãrturisitor
al Bisericii, pãrintele Gherasim Iscu, „cu
lumânarea în mânã, ascultând
rugãciunile pe care le ceruse”, trecu la
Ceruri.

Pãrintele Ioan Sãrãcuþu,
slujitorul sub persecuþia comunistã

Era originar din þinutul Bacãului,
dintr-o familie de oameni simpli. De mic
copil a rãmas orfan, dar a fost ajutat sã
urmeze Seminarul Teologic de la
Roman ºi Facultatea de Teologie de la
Cernãuþi. În 1940, a ajuns diacon, apoi,
din 1942, a fost preot la Verºeºti, Schitu
Frumoasa ºi Solonþ, din jud. Bacãu. A
fost arestat prima datã în perioada iulie-
decembrie 1944, pentru cã predicase
împotriva „fiarei roºii de la Rãsãrit”.
Apoi, pentru cã susþinuse cu alimente
ºi prin gãzduire pe unii membri din
rezistenþa anticomunistã, în perioada
1952-1954 a fost trimis la canal.

A fost eliberat, revenind la parohia
sa. Dar preotul Sãrãcuþu a vorbit
credincioºilor despre sãrãcia cumplitã
în urma campaniei de cooperativizare
declanºatã de regimul comunist.

Ca o consecinþã a atitudinii sale,
în 1959 a fost arestat din nou ºi
condamnat la ºapte ani închisoare, cu
învinuirea de „uneltire contra ordinii
sociale”. Dupã eliberarea din 1964 a
slujit la Parohia Solonþ.

Preotul Gheorghe Floriºteanu
Acesta s-a nãscut la data de 25

februarie 1918. În com. Mãrgineni, satul

Gherãieºti, jud. Bacãu, din pãrinþii
Floriºteanu Grigore ºi Maria, oameni
simpli, modeºti, dar cu acea credinþã
creºtinã ce poate naºte ºi creºte viitorii
slujitori vrednici pentru misiunea
Bisericii Ortodoxe ºi a idealurilor
poporului român. A învãþat ºcoala
primarã – elementarã între anii 1925-
1933 în localitatea Gherãieºti – Bacãu.
A urmat clasele Seminarului Ortodox
de la Roman între anii 1933-1937, dupã
care s-a înscris ºi a absolvit cursurile
Facultãþii de Teologie de la Arad în anii
1937-1942. Încã din timpul facultãþii, în
1939, s-a cãsãtorit (1939) cu Maria
Burcuþã, devenitã Floriºteanu ( n.
18.08.1918 – d. 1.10.2000). Ca suflet
tânãr, având aceeaºi dãruire de sine
specificã eroilor neamului nostru,
preotul Gheorghe Floriºteanu a þinut
piept cu îndârjire greutãþilor determinate
de urmãrile ºi vicisitudinile celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Din anul 1950,
a fost numit la parohia Cotumba, iar în
anul 1954 este arestat, înscenându-i-se
o presupusã aderare la miºcarea
legionarã. Dupã eliberare, obþine
aprobarea pentru construcþia unei
clopotniþe – capelã ºi cimitir nou.
Lucrãrile de construcþie a bisericii se
organizeazã ºi se desfãºoarã în
perioada 1972-1978

În 14 octombrie 1978, Preasfinþitul
Eftimie,  Episcop al Romanului ºi
Huºilor, împreunã cu un sobor de 38 de
preoþi, a sfinþit noua bisericã cu hramul
Sfânta Parascheva din Parohia
Cotumba, ocazie în care preotul
Gheorghe Floriºteanu, pentru meritele
deosebite invocate, a fost hirotesit
iconom stavrofor, rãsunând în glasurile
credincioºilor:  Vrednic este!

La 2 februarie 1980, pãrintele
Gheorghe Floriºteanu a trecut la cele
veºnice, fiind înmormântat lângã
temelia bisericii pentru care s-a dãruit
cu toatã fiinþa sa, trup ºi suflet.
Preotul Gheorghe Floriºteanu, alãturi
de toþi preoþii vrednici pe care i-a dat
neamul nostru românesc, rãmâne
reper ºi model de dãruire ºi jert-
felnicie, în vederea dãinuirii ºi a
rãmânerii în planul de mântuire a Lui
Dumnezeu, pentru Bisericã ºi
cei care vor fi dupã noi.
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Pãrintele Ioan Goagã
Pãrintele Ioan Goagã s-a

nãscut la 17 august 1886, în satul
Rãcãuþi, comuna Oneºti, judeþul Bacãu,
din pãrinþi agricultori. A urmat ºcoala
primarã din Brãtila ºi Târgu Ocna. În
1908, intrã la Seminarul Teologic ,,Nifon
Mitropolitul” din Bucureºti, terminându-l
în 1916. La începutul anului 1918, este
mutat la comandamentul Campaniei a
4-a sanitarã din oraºul Roman, fiind
demobilizat în mai 1918. În luna august
se cãsãtoreºte cu Elena Berilã, din
Bereºti-Tazlãu, iar în ziua de 8
noiembrie 1918 este hirotonit preot de
episcopul Teodosie Atanasiu în biserica
,,Sfinþii Voievozi” din oraºul Roman.
Între anii 1920-1923, slujeºte ca preot
în parohia Verºeºti, judeþul Bacãu, iar
din 1923 pânã la pensionare (1974) ºi
moarte (1991) în Parohia Bereºti Tazlãu.

Pãrintele Ioan Goagã a rãmas în
conºtiinþa posteritãþii ca un reper de
moralitate ºi culturalitate.  Ca preot, a
fost un mare duhovnic cu mari
capacitãþi taumaturgice. Vindecat el
însuºi în mod miraculos în urma
pelerinajului la Maglavit, pãrintele a fost
o icoanã a rugãciunii pentru cei bolnavi,
pentru cei nevoiaºi, cãrora le-a slujit cu
credinþã, graniþele ,, parohiei” sale
depãºind mult pe cele ale judeþului
Bacãu, din acest punct de vedere. Ca
liturghisitor a respectat cu stricteþe
canoanele ºi rânduiala bisericeascã,
fiind un model de slujire.

Din punct de vedere cultural,
pãrintele Ioan Goagã a desfãºurat o
intensã activitate, în special în perioada
interbelicã. Contribuie în 1924 la
înfiinþarea Asociaþiei Culturale ,,M.
Eminescu” din Tescani ce-ºi propune,
înfiinþarea de biblioteci ºcolare ºi
populare, case de sfat ºi de citire,
cãmine culturale, muzee, a unei
universitãþi populare, scoaterea unei
reviste literare ºi de folclor.

Face parte din comitetul de redacþie
al Revistei moineºtene „Orientãri”
(martie 1932-iunie 1933), revistã fondatã
de preotul scriitor Constantin R. Criºan,
folosind pseudonimul Ioan Rãcãuþeanu.
Colaboreazã, de asemenea, la ,,Anuarul
Eparhiei Romanului” ºi cu personalitãþi
cum ar fi: Gala Galaction, George

Enescu, George Bacovia. A plecat la
Domnul în urma inundaþiilor din 28 iulie
1991.

Preotul Ioan Muntean
 Preotul Ioan Muntean s-a nãscut

pe 16 februarie 1952 în localitatea
Poienile Izei, judeþul Maramureº.
Pãrinþii sãi, Vasile ºi Ana, oameni simpli,
cu o credinþã puternicã, l-au apropiat
din copilãrie de frumuseþea sfintelor
slujbe.  A urmat cursurile Seminarului
Teologic Curtea de Argeº, pe care l-a
absolvit în anul 1977, iar în perioada
1980-1982 a continuat cursurile
Seminarului Teologic de la Mãnãstirea
Neamþ. În luna septembrie 1980 s-a
cãsãtorit cu prof. Victoria Mariº, cu
care a avut împreunã ºapte copii: patru
bãieþi ºi trei fete.

 În anul 1990, s-a înscris la Institutul
Teologic de grad universitar Bucureºti,
pe care l-a absolvit în anul 1994. În anul
1980 a fost hirotonit preot pe seama
parohiei Frunteºti, Protopopiatul Bacãu,
iar un an mai târziu s-a transferat la
parohia Nadiºa, Protopopiatul Moineºti.
ªase ani mai târziu a fost instalat la
parohia Solonþ, unde a reconstruit din
temelie biserica care a fost ºi târnositã.
În Solonþ a slujit pânã în anul 2009, când
o boalã necruþãtoare l-a pus la pat pentru
o perioadã de patru ani ºi douã luni. Pe
27 martie 2013 a plecat la Domnul.

Preot Gheorghe Bânþu
A terminat Seminarul Veniamin

Costache din Iaºi în anul 1928, an în care
este numit suplinitor în învãþãmântul
primar din Ministerul Instrucþiunii. În anul
1929, este numit impiegat stagiar în
cadrul aceluiaºi minister. În anul 1932,
se cãsãtoreºte cu Constanþa, absolventã
a Facultãþii de Litere din Bucureºti. În
iunie 1933, este hirotonit preot la Biserica
Precista Mare din Roman ºi tot în aceeaºi
lunã, pe 15 iunie, este numit paroh la
Parohia nou înfiinþatã – Goioasa. În
august 1947, a avut iniþiativa aducerii
Sfintelor Moaºte ale Cuv. Parascheva.

A fost primul preot al bisericii din
parohia Agãº.

Pãrintele Eugen Berza
Eugen Berza s-a nãscut în Bacãu,

în 1925. Puþini cunosc lupta pãrintelui

Eugen Berza – lupta Neamului pentru
salvarea fiinþei sale naþionale
ameninþate cu pieirea. Nu cunoaºtem
adevãrul pentru cã el ne-a fost ascuns,
ieri ca ºi astãzi, pentru cã au domnit în
acel timp ºi încã domnesc minciuna,
fãrãdelegea ºi ocara, ocara împotriva
adevãrului ºi a slujitorilor lui. ªi astãzi
aceºti slujitori sunt traºi pe roata
infamiei.

Pãrintele Eugen Berza a fost preot
la Parohia Poduri timp de doi ani –
1981-1983, remarcându-se printr-o
evlavie aparte ºi un simþãmânt de trãire
a preoþiei lui Hristos cu totul deosebit,
lucru remarcat de cei care l-au
cunoscut.

În ziua de 15 august 1996,
adoarme întru veºnicie pãrintele Eugen
Berza. În aceastã sfântã zi, „Adormirea
Maicii Domnului”, Dumnezeu,
trimiþând îngerii lui, înalþã la cer sufletul
sãu înlãcrimat, curmându-i durerile
trupului chinuit ºi vãrguit de plumbii
cruntului „roºu”.

Cel mai vechi slujitor al bisericii
scorþene este preotul Oancea. Apare
într-un document din sec. 16 -1650-
emis de Al. Lãpuºneanu. Acesta
cumpãrã o parte din satul Bãdeºti,
vechea denumire a satului Scorþeni, în
1843. Din 1878 pânã în 1928 principalul
preot al bisericii scorþene a fost Ion
Teodorescu 1850-1928. El slujeºte în
vechiul schit ºi Biserica Meriºor,
începând zidirea bisericii de zid în 1906.
Tot el scrie prima monografie a satului
Scorþeni, la cererea Ministerelor
Cultelor. El mai construieºte primãria
satului, ºcoala veche ºi ºcoala de
meserii.

Preotul Munteanu Neculai este
un alt slujitor al Bisericii din Scorþeni
din 1928, absolvind studii la Facultatea
din Cernãuþi. Prieten cu Gala Galaction,
fiindu-i duhovnic, ºi cu Ioan Agârbi-
ceanu cu care poartã o imensã
corespondenþã. A fost ºi publicist la
ziarul Lumina din Bacãu. Are interviu
cu George Bacovia care-l vizita ºi avea
fotografii la Scorþeni

  (va urma )

Preot Iulian NEAGU
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S-a nãscut la 4 decembrie 1937
într-o familie de þãrani din satul
Viiºoara, comuna Târgu Trotuº. Dupã
cursurile gimnaziale ºi secundare
absolvite în Târgu Ocna, s-a înscris la
Facultatea de Filologie din Iaºi. A fost
profesor de Literaturã românã al
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”
în anii 1960-1993. În acelaºi timp, s-a
manifestat ca istoric ºi critic literar în
presa culturalã. A îngrijit ediþii de texte
literare clasice, iar cercetãrile mai
extinse s-au concretizat în cãrþi:
Aproximaþii critice,  1970, G.
Ibrãileanu, 1971, B. P. Hasdeu
(studiu monografic), 1972, Reacþii
critice, 1973, Lecturi posibile, 1978,
Eminescu. Interpretãri, 1-2, 1982,
1986, Clasici ºi moderni, 1987.
Unele reviste de profil ºi Uniunea
Scriitorilor i-au acordat premii între
anii 1964 ºi 1989. În perioada 1974-
1990, a asigurat coordonarea
ºtiinþificã a colecþiei Eminesciana (52
volume), tipãritã la Editura Junimea.
Mihai Drãgan a fãcut parte, ca
redactor-asociat, din prima redacþie a
revistei „Cronica” (1966), rãmânând un
colaborator frecvent ºi fervent al
acesteia, în anii urmãtori. Sfârºitul
neaºteptat (1 noiembrie 1993) a curmat
prea devreme o existenþã dedicatã, cu
pasiune ºi onestitate, didacticii ºi
scrisului.

Începuturile. Pe când eram elevi
de gimnaziu, cei de pe Gãlean (periferie
a Târgului Ocnei) ºi cei din Viiºoara ne
întâlneam ducând vacile la pãscut pe
aceeaºi vale a Gãleanului. Încingeam
oina ºi alte jocuri de odinioarã, legând
astfel ºi prietenii de duratã. Pe mine ºi
pe Mihai ne-a apropiat în special
pasiunea pentru istorie ºi literaturã. În
anii de liceu, am ajuns ºi la discuþii cu
subiecte mai serioase. Mihai era un
anticomunist convins, un revoltat care
se exprima ºi în versuri. Mi le citea în
mare secret, mai ales cã familia sa se
afla în atenþia organelor. Umpluse vreo

trei caiete, pãstrate cu mare grijã, sub o
scândurã din prispa casei. îmi spunea
uneori cã se viseazã un fel de Tudor
ªoimaru (personaj de roman
sadovenian), ca sã dea de pãmânt cu
toþi rãii, în numele unei lumi mai drepte
decât aceea în care eram nevoiþi sã

trãim. Pe atunci nu ne puteam permite
decât sã visãm. Eram þinuþi din scurt,
cum se spune. La lecþiile de istorie,
veneau sã asiste activiºti ai partidului
comunist, încât profesorul Marinoiu nici
nu ne privea în ochi când trebuia sã
spunã cã în 1918 România ar fi
„cotropit” Basarabia, iar în 1940 aceasta
ar fi revenit la „patria-mamã”, Rusia
(!). La românã nu erau studiaþi mari
scriitori ca Blaga, Arghezi, Barbu,
Bacovia, Goga. În biblioteca ºcolii abia
de gãseam ediþiile cronicarilor, dar ºi
acelea cu multe file rupte, ca sã nu
aflãm nimic despre actele de jaf
practicate de Rusia þaristã în Þãrile
Româneºti. Am avut norocul sã
câºtigãm încrederea preotului Parincu,
un om cultivat ºi generos, posesor al
unei biblioteci bogate, o adevãratã
comoarã din care ne înfruptam adesea,
desigur, tot în secret. La el am vãzut
pentru prima datã, ediþii de carte veche,
în limbile latinã ºi greacã.

Farmecul istoriei. Îmi amintesc
cât de mult ne emoþiona ideea cã sub

pãmântul pe care îl cãlcam (cu
picioarele goale!) zãceau, de sute ºi mii
de ani, osemintele unor oameni trãitori
sau doar trecãtori pe aici, pe drumul
cãtre Ardeal sau dinspre Ardeal. Cu
gândul acesta am urcat împreunã cu
Mihai pe plaiul Mastacãnului, unde

apãreau din pãmânt relicve ale unei
vieþuiri de tip Cucuteni, cum aveau
sã constate arheologii puþin mai
târziu. Am încercat sã restaurãm
obiecte de ceramicã din cioburile
culese de noi, dar nu ne-a ieºit. Tot
pe atunci Mihai m-a dus în ºcoala
aflatã peste drum de casa familiei
sale, la învãþãtorul Ilie Sãvescu, un
pasionat de arheologie. Ne-a ºi fost
ghid în micul muzeu improvizat într-o
camerã din casa inginerului Nemeºiu
(preluatã de Stat în interesul
învãþãmântului). Acelaºi învãþãtor a
fãcut sãpãturi ºi în Podei, alt sit
cucutenian important, ºi a înfiinþat un

mic muzeu de arheologie în Târgu
Ocna, gestionat, prin 1959-1960, de
istoricul ieºean C. Buzdugan.
Expediþiile noastre în teren au continuat
ºi mai târziu. De la Mastacãn, pe
drumul spre Brãteºti, am cercetat un
loc numit La Chimniþã (Pivniþã!), niºte
bolþi de piatrã prãbuºite, de unde
localnicii se aprovizionau pentru
construcþii. Am vizitat ºi biserica
Adormirea Maicii Domnului (sub
Mãgura Brãteºti), construitã din lemn
de stejar, pe la mijlocul sec. al XVIII-
lea. Ceva mai departe ne-am minunat
de locul misterios numit La Darabanã,
unde pãmântul suna a gol pe o
suprafaþã destul de mare ºi pe unde
vacile nu aveau voie sã pascã
deoarece, spuneau sãtenii, îºi pierdeau
laptele. Acest loc se afla la poalele
Osoiului. Urcând pe vârful acestui
munte, vedeam în zare valea
Tazlãului pânã la Sãnduleni ºi valea
Trotuºului pânã la Comãneºti.
Strãjerii de pe acest platou, când
vedeau cã vin duºmanii, sunau din
buciume ºi bãteau darabana.
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Cãrþile. În anii de liceu ni s-a
alãturat la un moment colegul Aurel
Beldea, de asemenea un anticomunist
declarat ºi ceva mai vocal decât noi,
dar tot în limitele necesarei prudenþe.
Pe atunci ne-a fascinat o carte plinã
de cele mai uimitoare ipoteze: Dacia
preistoricã, de N. Densusianu. Eu
reuºisem sã mai salvez câte ceva din
movila de volume „epurate” din
biblioteca gimnaziului Oituz
(transformat de noul regim în „ºcoalã
mixtã”). Foarte interesante pentru noi,
viitori profesori, au fost Istoria
Pedagogiei, semnatã de Dr. Petru
Pipoº ºi tipãritã în 1892 la Tipografia
Diecesana din Arad, studiul între
profesori ºi elevi, de Sebastian
Popovici (extras din „Revista de
Pedagogie”, Cernãuþi 1939), celebra
Didactica Magna a lui Ioan Amos
Comenius (o traducere de Petru
Gârboviceanu, tipãritã la Bucureºti în
1921), Câteva idei asupra
educaþiunii, de John Locke, Partea I:
Educaþiunea sufletului (traducere de
George Coºbuc, Bucureºti, 1921).
Citeam ºi comentam împreunã
fragmente ºi idei ignorate cu totul în
acei ani, când pedagogii noºtri erau
intoxicaþi pânã la greaþã cu Poemul
pedagogic al sovieticului Makarenko
(educaþia prin muncã silnicã!). Primele
douã cãrþi mai sus menþionate i le-am
împrumutat lui Mihai ºi pe când era
student în laºi, iar eu încã nu
absolvisem cursul liceal, datoritã unui
accident. Mai multe pagini poartã
semnele lui marginale (un h sau hic
= aici), inclusiv semnãtura ºi un legat
glumeþ fãcut cu bunul sãu prieten (ºi
coleg de camerã), Traian Asãvoaie.
O lecturã extrem de instructivã a fost
ºi Istoria doctrinelor politice a lui
Petre Ghiaþã, Editura Ideia,
Bucureºti, 1938. Aceastã sintezã
asupra cugetãrii politice de la Platon
la Vilfredo Pareto oferea curiozitãþii
noastre ºi concluzii de-a dreptul
„periculoase” privind vremelnicia
dictaturilor (deci ºi aceea a
proletariatului!) sau eºecul ideologiei
lui Marx. Citez un fragment subliniat
apãsat, nu ºtiu dacã de Mihai sau de
mine: „ ...Experienþa regimului

proletar, instaurat în Rusia sovieticã,
serveºte umanitãþii o lecþie aºa de
asprã, în ceea ce priveºte libertatea,
egalitatea justiþia perfectã, încât nu
ºtim cine ar mai fi ispitit sã creadã
în forma paradisiacã a colectivis-
mului marxist” (pag. 220).

Tentative publicistice. În viaþa
acelor adolescenþi care am fost existau,
în afara lecturilor interzise de
autoritãþile comuniste, ºi alte moduri de
asumare a unor libertãþi ce însemnau
creºtere ºi maturizare. Mi-amintesc cã
Mihai a avut o bunã prietenã, pe
numele de familie Olaru. Urma ºi ea
cursul liceal, într-o clasã inferioarã.
Într-o varã, fata s-a îmbolnãvit ºi, cum
chirurgul Vasile Pascal lipsea din oraº,
a fost dusã la spitalul din Moineºti, unde
s-a stins foarte repede. Se pare cã
fãcuse o peritonitã ce ar fi trebuit
operatã urgent. Prietenul meu a fost
foarte afectat de aceastã pierdere. În
anii de studenþie ieºeanã încã nu se
împãcase cu plecarea ei neaºteptatã.
Dupã ce, nu mult dupã admiterea în
liceu, suportase o exmatriculare pentru
„vina” de a veni dintr-o familie de aºa-
ziºi „chiaburi”, moartea fetei a fost încã
un eveniment ce 1-a determinat sã
scrie destule versuri pesimiste. Dar
viaþa mergea înainte, iar noi am gãsit
un alt loc de consumare a energiilor de
tineri cãrturari: Staþia de radioficare a

oraºului. În acea orã de searã
rezervatã prezentãrii evenimentelor
locale, intram ºi noi cu mici reportaje
ºi prezentãri de cãrþi. Mihai prefera
clasicii, ferindu-se de literatura
propagandisticã a momentului. Se
înþelege cã textele noastre aveau
nevoie de avizul dat de raionul de partid.
Mi-amintesc de o cronicã fãcutã de
Mihai la un spectacol de teatru (de
amatori), în care era elogiatã
interpretarea unei tinere talentate.
Culturnicul de la partid a cenzurat
numele fetei: tatãl fãcuse politicã
liberalã... Mihai a continuat
colaborarea radiofonicã ºi în prima
vacanþã de student. Numele sãu
devenise de o anume notorietate în
Târg. Tot în acea perioadã a început
sã publice recenzii literare în ziarul
Steagul Roºu din Bacãu.

Profesorul . Deºi devenise
universitar (în 1960), iar eu rãmãsesem
profesor de þarã, relaþia noastrã a
rãmas la fel ca în adolescenþã. Îl vizitam
la Iaºi, la Catedra de Literaturã. M-a
ajutat mult prin soþia sa, doamna Lenuþa
Drãgan, care îmi punea la dispoziþie
cãrþi la Biblioteca Universitarã, inclusiv
titluri aflate la secret . Mi-a fost
îndrumãtor la lucrarea de licenþã. La
prima întâlnire, mi-a cerut sã reduc
textul la jumãtate. M-a chestionat ºi
asupra unor titluri din bibliografie ºi mi-a

recomandat sã citesc acele cãrþi din
scoarþã în scoarþã. Comisia de
examen mi-a pus întrebãri chiar din
respectivele lucrãri. Am înþeles încã
o datã cã Mihai era extrem de riguros
ºi nu accepta jumãtãþile de mãsurã.
Ne-a invitat, de câteva ori, pe mine
ºi pe colegul Aurel Beldea, în camera
închiriatã din strada Profesor Cujbã,
19, apoi în apartamentul din blocul
F5, strada Ciurchi. Deºi, cu timpul,
au devenit mai rare, întâlnirile
noastre au însemnat, între altele, ºi o
întoarcere reconfortantã în anii
adolescenþei, cu acele trãiri unice ºi
experienþe intelectuale ce ne-au
marcat definitiv.

Mãtãnii
Anotimpurile trec prin noi
ºi ne lasã-n suflet
muguri albi ºi spice
frunze de amurg
ºi urme îndelungi de sãnii…
Iarã din ceasornic, în auz, ne curg
clipele-nºirate-n fir de timp, mãtãnii.
Tâmpla-mi se brumeazã în tãcerea nopþii
ºi ciudat:

mã bucur clipa când s-abate
ciocãnind în inimi ca-n canatul porþii
chipul frumuseþii cãutând prin toate.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare
– Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001,
pag. 30-31. Profesor Ion V.

BALCANU
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Ziua de 20 august 2019 a fost un
prilej de bucurie duhovniceascã pentru
credincioºii de pe Valea Trotuºului,
deoarece, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
la Schitul „Sfântul Eftimie cel Mare”
din cartierul Poieni al Staþiunii Târgu
Ocna, s-a desfãºurat a V-a ediþie a
concursului cultural catehetic „Toacã
ºi ie moldoveneascã”.

Programul a debutat cu sãvârºirea
Sfintei Liturghii de cãtre un impre-
sionant sobor de preoþi sub protia
pãrintelui inspector Daniel Ionel
Marari, delegatul Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim ºi responsabilul
activitãþilor cu tinerii din partea Biroului
de Catehizare al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, la altarul de
varã al schitului.

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Ioachim, arhiepiscop al
Romanului ºi Bacãului, în perioada 29
iulie-3 august 2019, la Biserica Buna
Vestire din Tg. Ocna, protopopiatul
Oneºti, s-a desfãºurat ªcoala de varã:
Credinþã, Joc, Creaþie, ediþia a III-a,
program derulat în parteneriat cu ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 ºi ªcoala Gimnazialã
Nr. 2 din Tg. Ocna.

Sãptãmâna ªcolii de varã a fost
binecuvântatã de Dumnezeu ºi prin
prezenþa la festivitatea de deschidere a

A urmat concursul de bãtut toaca
ºi prezentarea de port popular. Cei 46
de participanþi organizaþi în patru grupe
de vârstã ºi-au demonstrat mãiestria
în faþa celor prezenþi la eveniment.
Câþiva tineri au încântat publicul cu
pricesne ºi cântece patriotice.

În timpul jurizãrii, toþi cei prezenþi
au fost invitaþi la agapa oferitã de
pãrintele stareþ.

Ca o noutate, în acest an, au fost
amenajate în curtea schitului ateliere
tradiþionale din lumea satului (þesut la
stative, tors lânã, împletit lânã, bucãtãrie
tradiþionalã, prelucrarea lemnului), unde
tinerii au fost invitaþi sã vadã ºi sã
înveþe aceste meºteºuguri.

A urmat momentul premierii, când
tinerii participanþi au fost rãsplãtiþi cu
premii ºi diplome oferite de
organizatori. Dupã acest moment, toþi

tinerii ºi-au dat mâna formând o inimã
uriaºã în jurul bisericii de lemn.

A fost un moment impresionant
încãrcat de emoþie. S-a demonstrat încã
o datã cã buna colaborare dintre
Parohia Poieni ºi Schitul ,,Sfântul
Eftimie cel Mare” a dat naºtere unui
eveniment frumos care a atras tineri
din Protoieria Oneºti ºi din alte
protopopiate.

Mulþumim pe aceastã cale
pãrintelui protosinghel Claudiu
Constantin Panþîru, stareþul Schitului
„Sfântul Eftimie cel Mare” ºi pãrintelui
paroh Cristian Mazilu de la Parohia
„Schimbarea la Faþã”, Poieni, pentru
dragostea ºi dãruirea lor ºi, mai ales,
pentru iniþiativa de a promova valorile
autentice româneºti în zona noastrã.

Preot Benone Paul VÃSÂI

programului a Pãrintelui Protopop Ioan
Bãrgãoanu, iar într-una din zile prin
poposirea Pãrintelui Inspector Daniel
Ionel Marari în mijlocul tinerilor.

Activitãþile desfãºurate în cadrul
programului au fost sub forma Atelierelor,
acestea având ca scop educarea copiilor
în spiritul ocrotirii ºi promovãrii
patrimoniului cultural ºi spiritual
tradiþional românesc. Fiind anul omagial
al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari),
ªcoala de varã, prin logistica programului

bine structurat, a îmbrãcat cu demnitate
haina unei tabere de varã cu specific
cultural-catehetic. Rugãciunea de
dimineaþã, imnul þãrii noastre, cuvântul
de învãþãturã, înviorarea ºi Atelierele
desfãºurate au avut un impact formator
care a declanºat sentimentul
apartenenþei la neam ºi conºtientizarea
copiilor cã sunt fii ai lui Dumnezeu în
casa Lui.

Numãrul participanþilor din
anul acesta a crescut,
ajungând la 255 de copii
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î n s c r i º i ,
care sub în-

drumarea celor 60 de
voluntari au participat
la cele 10 Ateliere, zi
de zi, timp de o
sãptãmânã. Sub
coordonarea d-nei
profesor Chiticaru
Oana, copii împãrþiþi
pe grupe aflate sub
ocrotirea Sfinþilor,
(Grupa Sf. Nectarie,
Grupa Sf. Efrem,
Grupa Sf. Andrei,
Grupa Sf. Nicolae
etc.) au avut ocazia la
Atelierele desfã-
ºurate sã înveþe
lucruri noi, folositoare ºi utile, reuºind sã
se elibereze de provocãrile societãþii
contemporane ºi sã trãiascã frumos,
dupã cum copilãria ºi vârsta o cer. Cadrele
didactice de la cele douã ºcoli ale
oraºului Tg. Ocna, care au fost implicate,
au coordonat Atelierele alãturi de elevii
de liceu care au fost plini de viaþã ºi
bucurie. Atelierele propuse anul acesta
au condensat tradiþia neamului
românesc, copiii cu vârste cuprinse între
5 ºi 14 ani  fiind conºtientizaþi de valoarea
sfântã a neamului ºi de scopul suprem
pe care îl au în faþa lui Dumnezeu. Atelierul
Hand Made, Atelierul de Muzicã, Atelierul
de Picturã, Atelierul Joc ºi Poveste,
Atelierul de Gastronomie, Atelierul de
Dans, Atelierul Omul ºi Natura, Atelierul
Tir cu Arcul, Atelierul Casa Bunicii,
Atelierul Tradiþie ºi Folclor au fost
momente de neuitat care le-au dat copiilor
ºansa de a vedea viitorul prin prisma
înaintaºilor noºtri care ºi-au început viaþa
sfântã la sat.

Organizarea acestei ªcoli de varã,
ajunsã la ediþia a III-a, a fost susþinutã
de cãtre Parohia Buna Vestire din Tg.

Ocna, care a suportat întreaga bazã
financiarã ºi materialã. Sub îndrumarea
Preotului Paroh Vasile Ion Panþîru,
Consiliul Parohial a susþinut întreaga
activitate, astfel punându-se la dispoziþia
copiilor ºi a voluntarilor toate materialele
necesare la fiecare atelier în parte zi de
zi: alimente (aluat, zahãr, fãinã,
mirodenii, ulei, esenþe, biscuiþi, fructe,
legume, apã, ceai, cafea, rahat, stafide,
margarinã,  caºcaval, ºuncã presatã,
pâine etc.), papetãrie, aþã, sfoarã, carton,
foarfece, hârtie coloratã, etaminã, lipici,
ace, aþã coloratã, acuarele, bloc desen,
creioane colorate, pensoane, materiale
sportive (tir cu arcul), boxã, staþie, 25
kg argilã pentru modelaj, accesorii
pentru modelaj, rame lemn pentru þesut
etc. Zilnic, copiii au primit la pauzã câte
un pacheþel (covrigi, fructe, apã, prãjituri,
cornuri, gogoºi, limonadã etc.) care în
parte au fost dãruite ºi de Primãria
oraºului Tg. Ocna, oferindu-se astfel sã
sprijine activitatea.

Ziua de vineri a adus un moment
de voie bunã pentru pãrinþii copiilor care
au fost invitaþi sã guste un porumb fiert

ºi sã asculte cântece populare
interpretate de Taraful Casei de Culturã
a Staþiunii Tg. Ocna.

Ultima zi a ªcolii de varã a adus
bucurie copiilor, întrucât toþi au fost
premiaþi, au primit diplome de
participare ºi dulciuri, iar cei 60 de
voluntari au primit certificate de
voluntariat, tricouri personalizate,
castroane tradiþionale ºi accesorii
tradiþionale. Copiii au vizionat la final
împreunã cu pãrinþii lor filmuleþul cu poze
pregãtit de voluntari ºi organizatori.
Momentul festiv a fost încheiat cu un
cântec învãþat la Atelierul de Muzicã ºi
interpretat împreunã cu toþi participanþii
ªcolii de varã.

Scopul ªcolii de varã a fost atins,
pãrinþii au fost încântaþi, iar copiii foarte
bucuroºi. Manifestându-ºi pãrerea de rãu
pentru finalizarea activitãþilor, au
mãrturisit cât de importante ºi benefice
sunt pentru Bisericã, familie ºi copii
aceste programe care sunt organizate
în comunitãþile ºi spaþiile duhovniceºti.

Prof. Oana CHITICARU
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A s o c i a þ i a
„Sfânta Anastasia
Romana”, compo-
nenta socialã a Paro-
hiei Sfântul Ioan din
Târgu Ocna, a orga-
nizat, în perioada 19-
23 august 2019, a 4-a
ediþie a ªcolii de varã,
intitulatã anul acesta,
„ªcoala de varã: Cul-
turã, artã, spiritu-
alitate”. Acest eveni-
ment deosebit din
comunitate a adunat
sub umbrela Cen-
trului „Anastasia”, de
curând inaugurat,
170 de copii parti-
cipanþi, 70 de voluntari participanþi ºi
35 de formatori, coordonatori din rândul
adulþilor.

Toate activitãþile pregãtite au avut
rolul de a oferi copiilor ocazia de a
învãþa lucruri interesante ºi de a se
relaxa prin joc ºi metode interactive de
învãþare. Atelierele organizate au fost
deosebit de atractive pentru copii, fiind
structurate în : Atelierul de spiritualitate,
Atelierul Pro Vita, Atelierul de creaþie,
Atelierul de picturã, Atelierul de
gastronomie, Atelierul de sport,

Atelierul de dezvoltare personalã,
Atelierul de teatru, Atelierul de muzicã
ºi dans.

Fiecare zi a oferit ocazia copiilor
de a trece pe la douã dintre atelierele
organizate, copiii fiind implicaþi în cadrul
fiecãrui atelier în jocuri de echipã foarte
antrenante ºi exerciþii individuale,
participând la concursuri „ªtii ºi
Câstigi”, realizând puzzle-uri cu teme
specifice din curs, implicaþi fiind în jocuri
de rol, urmãrind filmuleþe captivante.
La gastronomie, copiii au aplicat la
propriu regulile de bune maniere la
masã chiar în cadrul lecþiei despre
etichetã ºi comportament civilizat la
masã. Între ateliere, copiii s-au bucurat
de activitãþi distractive ca tiroliana,
trambulina, tir cu arcul, darts,
badminton, bãlãcealã cu apã, fotbal.

Zilnic au fost organizate
concursuri de genul: „Cel mai ascultãtor
participant”, sau „Copilul isteþ”, sau
„Voluntarul zilei”, prin care copiii au
fost stimulaþi sã participe cu implicare
la activitãþi, fiind recompensaþi cu
diverse obiecte sau suveniruri. Ultima
zi a ªcolii de varã a fost dedicatã
spectacolului de premiere, acolo unde
fiecare grupã, din cele 7 participante,
a avut de pregãtit un numãr de

spectacol, fie teatru, dans, creaþie etc,
din atelierele prin care au trecut. Astfel,
ei s-au pregãtit temeinic ºi au fãcut
fiecare un moment frumos prin care
au impresionat „publicul”.

ªcoala de varã a urmãrit nu doar
oferirea unui timp de stat cu copiii, în
special ai cãror pãrinþi lucreazã ºi nu au
cu cine sã îi lase pe timpul zilei, ci, mai
presus decât atât, sã contribuie la
formarea caracterului tinerilor, la sporirea
nivelului lor de culturã. Pãrinþii doresc ca
cel puþin o micã parte din vacanþa de varã
a copiilor sã fie dedicatã educaþiei.
Aceºtia vor ca cei mici sã îºi petreacã
timpul într-un mod cât mai plãcut, dar ºi
util în acelaºi timp. De aceea, am ales sã
includem în acest program de varã
modulele cele mai frumoase ºi cu cel mai
mare impact la copii, care i-au þinut
ocupaþi, în care au aflat informaþii noi, de
interes pentru ei, într-un curs de varã lejer
ºi util în acelaºi timp.

De menþionat este cã acest
eveniment s-a fãcut prin sprijinul
Consiliului Judeþean Bacãu, prin
finanþarea nerambursabilã în cadrul
proiectului „Judeþul Bacãu : Culturã,
creaþie ºi tradiþie”

Sonata lunii
Plopii-ncremeniþi se roagã
cu palmele lipite-n promoroacã.
Luna,
privire rotundã ºi sihastrã,
lunecã rece
prin tãcerea albastrã…
Se-nfioarã câmpia ºi steiul…
Cu ochii închiºi
ascultãm luna cum calcã
în raze de aur, poleiul…

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii , Edit.
Paco, Bucureºti, 2001, pag.
31. Preot Silviu BUTUCARU
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„Natura se ocupã, în fiecare clipã, de
starea ta de bine.

Nu are niciun alt scop. Nu i te opune”
(Henry David Thoreau)

Una dintre trãsãturile societãþii
noastre moderne, atât de dezvoltate
tehnologic, este, aparent paradoxal,
nevoia de miracol. Numai în domeniul
sãnãtãþii este nevoie de zeci ºi sute de
asemenea miracole. Se aºteaptã
remediul care sã salveze milioanele de
tineri ºi copii bolnavi de cancer ºi
leucemie, medicamentul-minune care
sã ne scuteascã de epidemiile de gripã
ºi hepatitã, parcã tot mai agresive ºi
tot mai greu de þinut în frâu. Încã nu a
început sã fie cãutat, dar cu toþii
aºteptãm remediul miraculos care sã
vindece aceastã lume de rãutate ºi
violenþã…

ªi totuºi, minunile se aflã atât de
aproape de noi! Singurul lucru care
lipseºte cu adevãrat nu este de fapt
miracolul, ci perseverenþa oamenilor. O
linguriþã de polen de albine luatã o datã
la câteva zile nu are niciun efect, în timp
ce o curã cu 2-3 linguriþe luate zilnic,
vreme de 21 de zile, are un efect tonic
excepþional. Exemplul este valabil ºi
pentru cura cu cãtinã, care este un
adevãrat panaceu. Ani de zile, virtuþile
cãtinei au fost ignorate, tocmai din
cauza marii ei rãspândiri. Cine sã bage
în seamã o tufã þepoasã, cãþãratã pe
povârniºurile nisipoase din marginea
drumurilor de þarã, pe dealurile
pietroase ori prin ostrovurile înconjurate
de ape?

Poate unii dintre cititori îºi aduc
aminte despre minunile domnului
profesor biolog Ion Brad, un savant
român care ºi-a dedicat întreaga viaþã
studiului acestui fruct galben-portocaliu,
mic cât un sâmbure de cireaºã, care
stã aninat pe ramurile unor tufe
albicioase, din toamnã ºi pânã în
primãvarã, rezistând frigului ºi
îngheþului. Cu extractele din acest fruct,
profesorul Brad a vindecat boli dintre
cele mai diverse, de la bronºite ºi cistite
recidivante, pânã la cancer, leucemie
sau chiar a ameliorat efectele
devastatoare ale SIDA. Dar înainte de
a ajunge medicament, e bine ca ea sã
fie folositã ca stimulent al sistemului

imunitar. Cum se explicã forþa ei de
excepþie?

Cãtina este un arbust cu o arie
foarte mare de rãspândire, deloc
pretenþios ºi ale cãrui fructe îºi menþin
proprietãþile benefice pentru organism
chiar ºi în condiþii de ger. Este un
remediu natural pentru o multitudine de
afecþiuni ale organismului, atât interne
cât ºi externe.

Se consumã simplã sau sub
formã de ceai, sirop, tincturã, pulbere,
ulei sau extract din muguri, toate
acestea putându-se cumpãra sau
prepara chiar în propria bucãtãrie.

Denumitã ºtiinþific Hippophae
Rhamnoides, cãtina este un arbust
fructifer de origine din Asia Centralã, ce
poate fi albã, galbenã sau roºie. În
România, întâlnim cãtina atât în
regiunile muntoase cât ºi în nisipurile
ºi pietriºurile litorale. Arbustul este
ramificat ºi spinos ºi creºte între 2 ºi 6
metri în înãlþime. Frunzele sunt de
culoare verde-cenuºiu, au formã
alungitã ºi îngustã, iar florile sunt mici
ºi apar înaintea frunzelor. Fructele nu
sunt mai mari de 1 cm, sunt verzi la
început ºi, cu cât se coc, capãtã
culoarea galben-portocalie. Fructul este
cel care se foloseºte cel mai mult în
industria alimentarã, farmacie,
silviculturã sau ca plantã ornamentalã,
dar se obþin diverse preparate ºi din
frunzele, mugurii ºi scoarþa de cãtinã.

Fructele de cãtinã sunt foarte
bogate în vitamina C, de douã ori mai
bogate decât mãceºele ºi de 10 ori
decât citricele. Mai precis, 100 grame
de suc din fructe de cãtinã conþine
undeva între 400 ºi 800 mg de vitaminã
C. Fructele mai conþin vitamina A,
complexul de vitamine B (B1, B2, B6,
B9, colinã, inositol), vitaminele E, K, P
ºi F, celulozã, carotenoide (beta
caroten - în concentraþie mai mare
decât se regãseºte în morcovi,
xanthophila), microelemente precum
calciu, fosfor, magneziu, potasiu, fier,
sodiu, acizi graºi polinesaturaþi, uleiuri
complexe din care se obþine uleiul de
cãtinã, uleiuri volatile, flavonoide,
pectine, taninuri, serotoninã,
aminoacizi, fitosteroli ºi enzime.
Fructele de cãtinã se recolteazã
începând din luna august ºi pânã la

primul îngheþ. Ele rãmân pe ramuri chiar
ºi dupã cãderea frunzelor, fiind grupate
mai multe la un loc. Culoarea lor este
galbenã-portocalie, iar gustul, acru-
astringent, însã pe mãsura coacerii ºi
mai ales dupã cãderea primelor brume
devine mai plãcut ºi capãtã un miros
de ananas.

Efect vitaminizant. Fructele de
cãtinã conþin aproape toate mineralele
ºi vitaminele necesare organismului
uman. Un pahar de suc de cãtinã cu
miere, proaspãt preparat, consumat
dimineaþa, va asigura porþia de vitamine
ºi energie pe tot parcursul zilei.

Efect imunostimultor. Cãtina ajutã
organismul sã se menþinã sãnãtos ºi
puternic ºi, la nevoie, sã lupte împotriva
bolilor. Mai mult, are proprietãþi
antibiotice ºi combate direct infecþiile
bacteriene.

Efect depurativ. Ajutã organismul
sã elimine toxinele atât din sistemul
digestiv cât ºi de la nivelul ficatului,
contribuind la o mai bunã funcþionare a
acestora.

Efect antioxidant. Cãtina este plinã
de antioxidanþi puternici ce ajutã la
neutralizarea radicalilor liberi, a
substanþelor toxice preluate din mediu
ºi previn apariþia celulelor canceroase.

Efect antiinflamator. Cãtina este
un bun antiinflamator ºi antibacterian
nu doar la nivel intern, fiind des utilizatã
ºi în tratarea afecþiunilor pielii, rãnilor
sau arsurilor.

Efect cicatrizant. În administrarea
externã cãtina are un puternic efect
cicatrizant, hrãneºte pielea ºi o ajutã
sã se refacã. Poate fi folositã cu succes
ca înlocuitor al loþiunilor sau cremelor
calmante de dupã expunerea la soare.

Efect emolient. Sunt multe
produse cosmetice în compoziþia
cãrora regãsim cãtina sau uleiul de
cãtinã, în special în cremele pentru
picioare ce înmoaie pielea ºi ajutã la
refacerea stratului afectat.

Efect citoprotector. Cãtina este
scutul ce apãrã celulele organismului
de tot ce este toxic ºi nociv ºi contribuie
la menþinerea stãrii de sãnãtate a
organismului.

Cãtina se foloseºte în tratamentul
ulcerului gastric ºi duodenal,
al diareei, urticariei, al stãrilor
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alergice, maladiilor neuro-
endocrine, reumatismului,

afecþiunilor circulatorii ºi hepatice,
anemiei, alcoolismului, asteniei ºi
chiar a stresului. Utilizãrile cãtinei au
dat rezultate spectaculoase în
geriatrie, cãtina fiind un excelent
antioxidant, iar cercetãrile recente o
recomandã ºi în oncologie, în
tratamentul cancerului.

De asemenea, cãt ina este
eficientã ºi în tratarea hipertensiunii
arteriale, a afecþiunilor coronariene,
hepatice, gingivale ºi oftalmologice.
Cãtina mai este folositã cu succes ºi
în tratamentul acneei, a keratozei, în
tratamentul leucemiilor ºi limfoamelor,
a inflamaþiilor digestive, în afecþiuni ale
aparatului urinar ºi ale celui genital,
în afecþiuni hematologice, O.R.L,
afecþ iuni v irale ºi  afecþ iuni ale
sistemului nervos.

Cãtina este ºi  un excelent
tratament naturist împotriva rãcelii ºi
gripei datoritã conþinutului mare de
vitamina C ºi un bun cicatrizant al
epidermei prin prezenþa omega 7.
Cãtina este unul din cele mai eficiente
produse naturale care poate fi folosit
pentru menþinerea frumuseþii. Acesta
este bogat în acizi graºi omega, cu
rol esenþial pentru o piele sãnãtoasã,
unghii puternice, pãr lucios ºi neted.
Cãtina mai este ºi un redutabil
antidepresiv, iar administratã regulat
ajutã la reducerea stresului.

Cãtina care creºte în România se
remarcã încã o datã ca una dintre cele
mai valoroase plante cu uz medicinal
ºi alimentar din întreaga lume, nicãieri
în lume cãtina nu conþine atât de
multe vitamine, minerale,
microelemente, flavonoizi ºi
aminoacizi ca cea din România. Iar
noi, românii, putem oricând sã apelãm
la secretele acestei adevãrate comori
a botanicii naþionale.

Cãtina este, aºadar, fructul ce face
minuni pentru organism, consumatã
corespunzãtor. Pentru cã nu se gãseºte
în stare proaspãtã decât câteva luni din
an, se recomandã sã se facã din timp
provizii ºi sã se pãstreze cãtina la
congelator pentru cã îºi va pãstra
intacte proprietãþile. E ca ºi cum ai
avea doctorul acasã.

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Ocna, în calitate de beneficiar. La
aceastã întâlnire a participat ºi doamna
Voicu Elena – director al ªcolii
Gimnaziale nr. 1. Prin acest proiect,
ºcoala va fi reabilitatã, sãlile de clasã vor
fi dotate cu mobilier modern ºi aparaturã
didacticã, se vor efectua lucrãri de
înlocuire a sistemului de alimentare cu
energie electricã ºi gaze naturale,
montarea de echipamente de încãlzire ºi
de iluminat performante etc.

Prin Hotãrârea Consiliului Local
Târgu Ocna nr. 88, din 20.09.2018, a fost
aprobat Acordul de Parteneriat între
oraºul Târgu Ocna ºi Fundaþia Terre des
Homme – în vederea implementãrii
proiectului „Construire teren multisport
la ªcoala Gimnazialã nr. 1, oraº
Târgu Ocna, jud. Bacãu“.

Conform Acordului de asociere,
obligaþiile oraºului Târgu Ocna au fost
urmãtoarele: punerea la dispoziþie a unui
teren cuprins între 500 ºi 800 mp din
incinta ªcolii nr. 1; emiterea autorizaþiei
de construire ºi documentaþia aferentã,
avizele ºi acordurile necesare, achizi-
þionarea ºi montarea accesoriilor
necesare terenului multisport. Astfel, în
baza Certificatului de Urbanism emis,
administraþia localã a asigurat bugetul
necesar achitãrii avizelor, acordurilor,
studiilor ºi verificãrilor necesare
documentaþiei pentru obþinerea
Autorizaþiei de construire. Dupã
obþinerea tuturor avizelor ºi acordurilor,
a fost emisã Autorizaþia de construire ºi
a fost comunicat ordinul de începere a
lucrãrilor de execuþie.

Lucrãrile au constat în realizarea
unei plãci de beton cu grosimea de 10
cm armatã cu plasã sudatã, aºezatã pe
un strat de balast în grosime de 10 cm.
Suprafaþa plãcii este de 578 mp. Finisajul
îl reprezintã stratul de uzurã din gazon
sintetic cu grosimea firului de 20 mm.
Terenul multisport este dotat cu douã porþi
din aluminiu cu dimensiunea de 3.00 m
x2.00 m, fileu tenis, doua panouri baschet
montate în consolã. Terenul este
prevazut cu o împrejmuire de 102 m
lungime ºi înãlþime de 6.00 m.
Împrejmuirea este realizatã din stâlpi

metalici cu înãlþime de 6.00 m fixaþi cu
praznuri metalice în fundaþii.
Împrejmuirea este închisã cu panouri din
plasã de sârmã zincatã cu înãlþimea de 2
m ºi panouri din plasã textilã cu grosimea
de 3 mm montatã pe o înãlþime de 4 m
între cota +2.00 m ºi +6.00 m. Lucrãrile
menþionate au fost finanþate de Fundaþia
Terre des Homme. Conform acordului
de asociere, au fost achiziþionate ºi
montate urmãtoarele accesorii: plasa-
capac a terenului, instalaþia de nocturnã
ºi gradenele, cofinanþare asiguratã de la
bugetul local. Valoarea totalã a
investiþiei este de 203.725,62 lei din
care, 51.100,62 lei contribuþia oraºului

Târgu Ocna ºi  152.625 lei contribuþia
Fundaþiei Terre des Hommes. În prezent,
terenul de sport este finalizat, iar fundaþia
nonguvernamentalã care l-a construit îl
va dona oraºului Tg. Ocna. Terenul de
sport va fi utilizat de cãtre elevii acestei
ºcoli, dar ºi pentru organizarea diverselor
competiþii  între unitãþile de învãþãmânt
din oraºul nostru. Este o investiþie care
face mai atractive orele de educaþie fizicã
ºi dorinþa de miºcare în aer liber a copiilor.

Vorbind despre ºcoalã ºi copii,
informãm cititorii acestei reviste ºi despre
faptul cã au început lucrãrile prevãzute
în cadrul proiectului de investiþii
„Reabilitare, modernizare ºi dotare
grãdiniþa Piticot B, oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu”,
finanþat cu fonduri de la

(urmare din p. 16)

Despre lucruri bune
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Programul Naþional de

Dezvoltare Localã, etapa II. Copiii de la
aceastã grãdiniþã, pe durata execuþiei
lucrãrilor, îºi vor desfãºura activitatea în
spaþiile, destul de generoase ºi frumos
amenajate, din incinta ªcolii Gimnaziale
nr. 1. În curând, sperãm sã vã putem
informa ºi despre începerea lucrãrilor la
celelate 3 obiective finanþate prin acelaºi
program guvernamental.

Începutul de an ºcolar a fost
pregãtit încã din perioada vacanþei, astfel
cã toate ºcolile au primit elevii în condiþii
de igienã ºi siguranþã corespunzãtoare,
prin realizarea unor lucrãri de igienizare
a sãlilor de curs, atelierelor ºi
laboratoarelor, efectuarea reparaþiilor
curente la instalaþiile electrice ºi de
încãlzire, asigurarea cu mobilier ºcolar
modern etc.

ªirul lucrurilor bune ºi frumoase
despre care ne-am propus sã vã vorbim
în acest numãr continuã! Au fost reluate
lucrãrile de reabilitare ºi modernizare a
strãzilor Pârâul Vâlcica ºi Poet Ion
Grãmadã ºi nu va trece mult pânã când
se vor relua ºi pe strada Salinei, pe
porþiunea pe care lucrãrile nu au fost
realizate. Pe cele douã strãzi amintite,
lucrãrile au fost sistate întrucât
administraþia publicã localã, cu fonduri
de la bugetul local, a realizat racordarea
locuinþelor la noua reþea de canalizare
a oraºului, astfel ca, dupã asfaltare, sã
nu mai fie nevoie sã se intervinã pe
suprafaþa reabilitatã ºi modernizatã a
strãzilor. Odatã cu executarea lucrãrilor
pe aceste strãzi, se va finaliza proiectul
„Reabilitare strãzi în oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu“, astfel cã la
totalul strãzilor modernizate din oraº se
vor adãuga ºi cei 3.050 ml realizaþi prin
aceastã investiþie. Arãtam cã pe toate
strãzile ce au fost cuprinse în acest
proiect, înainte de asfaltare, cu fonduri
de la bugetul local, au fost realizate
lucrãrile de racordare a locuinþelor la
reþeaua de canalizare, precum ºi alte
lucrãri în corpul strãzilor, pentru a nu se
interveni ulterior asfaltãrii.

În mijloc de august, ca de mulþi
ani încoace, am organizat cea de a
XIX-a ediþie a manifestãrilor cunoscute
sub denumirea „Zilele oraºului“. Au fost
4 zile încãrcate de bucurie, cu activitãþi

pe gustul tuturor. Pe scena din Parcul
Mãgura, în fiecare zi au fost prezentate
spectacole artistice susþinute de
formaþiile oraºului, dar de cãtre invitaþi
speciali care au prezentat ceea ce au
mai bun ºi mai frumos în repertoriul lor.
Duminicã, pe 19 august, în cadrul
aceloraºi manifestãri, în incinta Bisericii
Precista, autoritãþile locale au
sãrbãtorit cuplurile care aniverseazã 50
de ani de  „împreunã convieþuire“.
Preoþii Parohiei Precista, preot
Valentin Cojocaru ºi preot Silviu-Andrei
Neicu, au fost alãturi de autoritãþi la
aceastã sãrbãtoare, oferind în dar
cuplurilor sãrbãtorite câte o icoanã.

De câþiva ani, absolvenþii ªcolii
Naþionale de pregãtire a Agenþilor de
Penitenciare ºi conducerea acestei
ºcoli din oraºul nostru organizeazã în
Piaþeta Primãriei festivitatea de
absolvire, acþiune care s-a desfãºurat
ºi în acest an. Pe lângã absolvenþi,
cadre didactice, pãrinti ºi rude, au
participat ºi Domnul ªtefan ªilochi,
primarul oraºului, ºi alte autoritãþi
locale. A fost prezentã Doamna ANA
BIRCHALL, alte cadre din
conducerea Ministerului Justiþiei din
þara noastrã,  dar ºi din Republica
Moldova, având în vedere cã la ºcoala
din oraºul nostru se pregãtesc ºi cadre
pentru sistemul penitenciar moldo-
venesc. Dupã rostirea jurãmântului de
credinþã ºi citirea ordinului de avansare
în grad, a fost sãvârsitã o slujbã de
binecuvântare de cãre preoþii capelani
ºi au fost rostite alocuþiuni.

Doamna  ANA BIRCHALL, în
cuvântul sãu, a þinut sã „îndemne
elevii sã fie mândri pentru faptul cã

sunt prima promoþie de agenþi de
poliþie penitenciarã, sã fie ºi sã
rãmânã oameni, sã fie un sprijin în
schimbarea în bine a instituþiei, sã
contribuie la sporirea încrederii
societãþii în instituþia pe care o
reprezintã ºi sã nu uite cã
adevãrata valoare a oamenilor e
datã de mintea ºi sufletul
fiecãruia“. Iar comandantul ºcolii,
Domnul comisar ºef de poliþie
penitenciarã Vasile Scutaru, dupã ce
a adresat cuvinte de felicitare
absolvenþilor, „îi îndeamnã pe elevi
sã aibã mereu în vedere ca
uniforma pe care o poartã, drapelul
care va flutura mereu deasupra lor,
imnul pe care îl vor intona de atâtea
ori, jurãmântul pe care l-au rostit
astãzi sã rãmânã simboluri sacre
care sã îi inspire ºi sã le dea
încredere, care sã le hrãneascã zi
de zi dragostea faþã de patrie,
mândria de a fi în slujba justiþiei ºi
puterea de a schimba în bine lumea
din jurul lor“. Manifestãrile s-au
încheiat cu defilarea detaºamentelor
de absolvenþi ºi a fanfarei care a
asigurat fondul sonor al acþiunii,
activitate îndelung aplaudatã de cãtre
cei prezenþi.

Acestea au fost câteva dintre
activitãþile pe care le-am desfãºurat în
ultima perioadã ºi pe care am þinut sã
le prezentãm cititorilor noºtri. Vã
asigurãm cã ne strãduim sã rãspundem
cât mai repede cerinþelor cetãþenilor
oraºului, sã adoptãm împreunã cu
Consiliul local cele mai bune hotãrâri
pentru dezvoltarea localitãþii ºi pentru
bunãstarea locuitorilor.
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Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

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

Trãia un om de treabã, credincios,
numai cã nu mergea niciodatã la bisericã.
Faptul acesta, însã, îi era spre paguba lui,
cãci curând putea sã punã diavolul stãpânire
pe sufletul lui, pentru cã nu avea nici o
legãturã cu Biserica. În nenumãrate rânduri,
ori de câte ori îl întâlnea, preotul îi spunea
sã vinã la bisericã, totuºi el nu asculta
chemarea preotului. De aceea, preotul s-a
hotãrât sã meargã odatã la casa lui, sã stea
de vorbã mai mult ºi sã-i explice ce folositor
este pentru sufletul creºtinului a lua parte
la slujba Sfintei Liturghii.

Era într-o Duminicã de iarnã, dupã
masã, când preotul a pornit spre casa lui.
Acesta ºedea în faþa sobei, când a auzit
câteva ciocãnituri în uºã. A deschis uºa mirat
ºi ruºinat, vãzând cã preotul aºtepta sã intre
în casã. L-a poftit, respectuos, înãuntru ºi
au început sã vorbeascã. Din vorbã în vorbã,
au ajuns ºi la problema mântuirii pe care
preotul nu voise s-o punã chiar de la început.

– ªi de ce nu vrei sã vii mãcar odatã
la bisericã, frate?

– Apoi, drept sã vã spun pãrinte, eu
socotesc cã omul poate fi bun la Dumnezeu
ºi fãrã sã meargã la bisericã. Vedeþi, la
bisericã vin fel de fel de oameni ºi mai mult
pãcãtuieºte creºtinul cu ochiul ºi cu inima,
decât sã se îndrepteze. Eu stau Duminica
ºi sãrbãtoarea acasã, nu lucrez nimic, îmi
fac rugãciunea, nu mã supãr pe nimeni ºi
cred cã-i destul pentru mântuirea sufletului.

– N-ai dreptate, frate dragã. Crezi cã
dacã nu era nevoie de bisericã, dacã nu
era ea prevãzutã în planul lui Dumnezeu
pentru mântuirea omului, s-ar fi înfiinþat ºi
ar fi dãinuit ea pânã astãzi printr-atâtea
prigoniri prin câte a trecut? „Afarã de
Bisericã, precum spune Sfântul Ciprian, nu
este mântuire”. În Bisericã se gãseºte

puterea de viaþã. În bisericã oamenii sunt
toþi deopotrivã, aici se realizeazã acea
minunatã solidaritate între ei ºi frãþie pe care
n-o gãseºti nicãieri în altã parte. Dumnezeu,
în chip nevãzut ºi minunat, prin toatã slujba
ºi lucrarea din bisericã, aprinde focul
dragostei ºi al credinþei în sufletele oamenilor
ºi astfel noi putem mai uºor sã împlinim
voia cea sfântã a Lui. Hai sã citim câteva
locuri din Sfânta Carte. Mântuitorul spune
aºa de limpede: „Rãmâneþi în Mine ºi Eu în
voi. Precum mlãdiþa nu poate sã aducã
roade de la sine dacã nu rãmâne în viþã, tot
aºa nici voi, dacã nu rãmâneþi în Mine. Eu
sunt viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cel ce rãmâne
în Mine ºi Eu în el, acela va aduce roadã
multã, cãci fãrã Mine nu puteþi face nimic.
Dacã cineva nu rãmâne în Mine se aruncã
afarã ca mlãdiþa ºi se usucã” (Ioan 15, 4-6).
Cum ar putea cineva sã rãmânã în Hristos,
dacã se desparte de Bisericã, adicã de
trupul Sãu? Când spunem cã Biserica este
trupul lui Hristos, nu-i numai un fel de a vorbi,
ci este o realitate pe care ne-a arãtat-o aºa
de frumos ºi de limpede Sfântul Apostol
Pavel, când face o comparaþie între Bisericã
ºi Hristos ºi între bãrbat ºi femeie. Iatã
textul: „Pentru cã bãrbatul este cap femeii,
precum ºi Hristos este capul Bisericii, trupul
Sãu, al cãrui Mântuitor este…” (Efeseni 5,
23). Apoi Sfântul Apostol Pavel vorbind
despre felul cum trebuie sã-ºi iubeascã
bãrbatul pe femeia sa, scrie: „Cãci nimeni,
vreodatã, nu ºi-a urât trupul sãu, ci fiecare îl
hrãneºte ºi îl încãlzeºte, precum Hristos
Biserica, pentru cã suntem mãdulare ale
trupului Lui, din carnea Lui ºi din oasele Lui”
(Efeseni 5, 29-30). Prin urmare, ca mãdulare
ale Domnului Hristos, noi trebuie sã
rãmânem în Bisericã, altfel nu suntem
mãdularele Lui ºi El nu ne este Mântuitor.

Aceasta este voia ºi rânduiala Domnului
Hristos ºi fiecare creºtin trebuie sã le
împlineascã. Altãdatã, cu alt prilej, Domnul
spune aºa: „Adevãr, adevãr grãiesc vouã:
de nu veþi mânca trupul Fiului Omului ºi de
nu veþi bea sângele Lui, nu veþi avea viaþã
întru voi” (Ioan 6, 33). Unde sã mãnânce
creºtinul trupul Domnului ºi sã bea sângele
Lui, în Taina Sfintei Împãrtãºanii, dacã se
desparte de Bisericã? Cum poate cineva
sã aibã viaþã întru El, dacã se desparte de
Domnul Vieþii? Dacã nu se împãrtãºeºte
cu Domnul Vieþii? Cine se înstrãineazã de
Bisericã, i se rãceºte dragostea ºi credinþa
ºi puþin mai lipseºte pânã sã le piardã cu
totul. Am sã-þi mai dau ºi un alt exemplu!
ªi preotul luând cleºtele de foc, a scos un
cãrbune aprins din sobã ºi l-a pus deoparte.
Peste câteva minute i-a spus: pune mâna
pe acest cãrbune. Vezi cã nu te mai frige?
S-a stins repede, fiindcã n-a mai avut
legãturã cu focul din sobã. Aºa este ºi cu
focul credinþei ºi al dragostei de Dumnezeu
din sufletul omului. Se stinge repede dacã
omul nu stã în legãturã cu Biserica unde
este izvorul nesecat al dragostei ºi al
credinþei.

Vã mulþumesc pãrinte, a rãspuns
credinciosul. Mi-aþi luminat mintea. De
astãzi înainte voi fi ºi eu în rândurile
adevãraþilor credincioºi. Voi veni cât mai des
la bisericã. Voi sta în strânsã legãturã cu
toatã lucrarea dumnezeiascã din Sfânta
Bisericã, fiindcã nu vreau sã-mi pierd
sufletul.


