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Parcã mai mult decât oricând,
creºtinul vremurilor noastre îºi cautã
acea liniºte interioarã, într-o lume
dominatã de zgomot ºi vorbãrie fãrã
conþinut, iar cel care tânjeºte dupã
aceastã pace este mai ales sufletul. În
acest sens, dintre toate textele
religioase reprezentative pentru
spiritualitatea ortodoxã, Psaltirea
rãmâne, în mod sigur, cartea cea mai
apropiatã credinciosului evlavios. Însuºi

În fiecare an, lumina izvorâtã din Peºtera Bethleemului se
revarsã ca o mângâiere peste tot Pãmântul, dar mai ales în inimile
tuturor celor care îºi încordeazã fiinþa prin osteneli duhovniceºti
pregãtind-o pentru a fi cãmarã a veºnicului Împãrat ºi templu al
Duhului Sfânt. Întreaga creaþie retrãieºte momentul în care
Împãratul Slavei S-a deºertat pe Sine, a coborât pe Pãmânt, luând

ªtim cã aºtep-
taþi  veºtile pe care,
la fiecare sfârºit de
an, vi le dãm! ªi de
aceastã datã suntem gata sã vã spunem câte ceva despre
activitãþile pe care le-am desfãºurat în ultima perioada ºi
care au avut rolul de a încununa eforturile de peste an.
Vremea a fost prielnicã ºi a permis constructorilor sã lucreze
la obiectivele de investiþii aflate în diferite stadii de execuþie.

Dupã mai multe analize ºi discuþii purtate între
autoritatea publicã localã, factorii de rãspundere de nivel

A avea puterea sã colinzi de Crãciun
cu gândul cã Hristos nãscut în Bethleem a
fost rãstignit, dar a înviat odatã pentru
totdeauna, este o tainã a inimii creºtinului.
Învierea se vede pe chipul creºtinului.
Naºterea lui Hristos se vede în cântul
creºtinului. Dacã sufletul este viu, se simte
ºi se vede în lumina ochilor creºtinului.

Învierea este mãrturisirea bucuriei
noastre, a convingerii noastre lãuntrice.

Pavel, înlãnþuitul lui Hristos, în
temniþã fiind, dar mai curând înþelegând
ca fiind robit de dragostea lui Iisus, în
partea a doua a versetului 7 din epistola
scrisã lui Filimon îi spune
acestuia: „Inimile sfinþilor s-au
odihnit prin tine, frate”. Prin
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odihnã îþi refaci forþele, prin urmare poate fi vorba
aici ºi de milosteniile fãcute creºtinilor care sunt

numiþi sfinþi. Dar a se odihni inimile sfinþilor în oamenii lui
Dumnezeu e o mare tainã. Sã-ºi afle sfinþii odihnã prin noi,
ce chemare, ce rãspundere, ce frumoasã misiune avem noi,
creºtinii, ca prin viaþa noastrã sfinþii sã se odihneascã. Când
sfinþii se odihnesc, Hristos Se odihneºte, pentru cã sfinþii
sunt mãdulare ale trupului Lui, ei formeazã Biserica, Trupul
lui Hristos.

Un tainic temei cã Hristos Se odihneºte în cei
credincioºi îl observãm în icoana Învierii, când El smulge din
împãrãþia iadului pe toþi cei care au murit în nãdejdea ºi
credinþa aºteptãrii Rãscumpãrãtorului. Înscriºi în potenþã,
prin credinþã, în Trupul lui Hristos, mai înainte ca acest Trup
sã Se contureze în pântecele Maicii Domnului, la momentul
liturgic al morþii lui Hristos – ca acum douã milenii în fiecare
Liturghie, de altfel –, El intrã cu sufletul Sãu în iad, umplând
prãpastia cu plinãtatea fiinþei Sale care Se odihneºte în
rãscumpãraþii Lui. La fel ºi cei care devin moºtenitori ai vieþii
veºnice, când se fac mãdulare ale acestui Trup prin Taina
cea mare a Botezului ºi prin trãirea vieþii în Iisus Hristos în
Care se îmbracã în adâncurile colimvitrei, toþi aceºtia-L
odihnesc pe Hristos ºi ei se odihnesc în Hristos. Da, Hristos
trebuie sã Se odihneascã prin noi în toþi creºtinii, aºa cum
Se odihneºte în toþi sfinþii Lui. O, cu ce bucurie Se odihneºte
în toþi aceia care I-au oferit inima ºi a cãror viaþã a fost o
peºterã în care S-a odihnit Fiul lui Dumnezeu!

Ce înseamnã a Se odihni Hristos în noi? Suntem
conºtienþi cã mântuirea stã ascunsã în Tainele Bisericii, dar
ce luptã crâncenã duce diavolul ca sã ne abatã de la scopul
final al hotãrârilor noastre pe care le-am luat de a lupta
împotriva pãcatelor, sã rãmânem numai la atât, la lupta
împotriva pãcatelor, la a nu mai fuma, la a nu mai înjura, la a
nu mai bea, a nu mai desfrâna, înºelându-ne cã suntem mai
altfel decât ceilalþi oameni ºi plãcuþi lui Dumnezeu, dar
nedesãvârºind schimbarea vieþii noastre prin lucrarea
mântuitoare a Bisericii. Lupta perfidã a vicleanului diavol þine
de a-L împiedica pe Hristos sã Se odihneascã în creºtini în
tainica cuminecare cu Trupul ºi Sângele Sãu, apogeul liturgic
la care suntem chemaþi sã ajungem. Dragã cititorule, Se
poate odihni Hristos în noi, El Care Se plângea odinioarã cã
nu are unde-ªi odihni capul?

Dar Hristos Se ascunde, precum în porunci, ºi în sfinþii
Lui, în cei din jurul nostru, în semenii care ne-nconjoarã.
Hristos este prezent în cel flãmând, gol, lipsit, sãrac ºi are
nevoie de perna noastrã, de pâinea noastrã, de cuvântul
nostru, de picãtura noastrã de apã. Oferindu-le acelora, lui
Hristos Îi oferim ºi astfel Se odihneºte Hristos în noi. Sã
facem ca ºi alþii, privindu-ne cât suntem de bucuroºi de
aceastã odihnire al lui Hristos în noi, sã doreascã ºi ei sã
se facã iesle caldã Celui pe Care lumea nu-L primeºte ºi
nu-L odihneºte.

O, cititorule, dacã inimile sfinþilor, ale mai-marilor tãi
duhovniceºti, se pot odihni ºi în tine, sã ºtii cã prin ei, Hristos
Se odihneºte. ªi când vei ajunge la porþile eterne ale veºniciei,
Hristos te va odihni cu sfinþii în Împãrãþia Sa ºi sfinþii se vor
odihni prin tine de-a pururea.
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(urmare din p. 1)

chip de om ºi S-a smerit fãcându-Se
ascultãtor faþã de Pãrintele Sãu ceresc pânã
la moarte (Filipeni 2,7-8). Actul unic al
Întrupãrii Fiului lui Dumnezeu în istorie ne
descoperã prin Sãrbãtoarea Crãciunului
taina mântuirii, ca revãrsare a iubirii
Preasfintei Treimi faþã de creaþie ºi înãlþare
a omului la starea cea dintâi, la demnitatea
paradisiacã. În scrierile lor, Sfinþii Pãrinþi ai
Bisericii vorbesc despre Dumnezeu Care
coboarã pe pãmânt pentru a-l înãlþa pe om
la ceruri, ºi despre Fiul lui Dumnezeu, Care
Se face rob pentru ca omul sã
redobândeascã prin darul libertãþii,
demnitatea de fiu, sintetizând lucrarea de
restaurare a umanitãþii printr-o sintagmã
ce a rãmas definitorie pentru dimensiunea
hristologicã a mântuirii, spunând
cã: „Dumnezeu S-a fãcut om, pentru ca
omul sã devinã dumnezeu (dupã har)”.

Prezenþa smeritã a Fiului lui
Dumnezeu în istorie a fost anunþatã
profetic, prin insuflarea Duhului Sfânt, cu
mult timp înainte de întrupare, tocmai
pentru ca martorii misiunii Sale mesianice
sã-L recunoascã nu dupã înfãþiºarea
exterioarã a chipului Sãu, ci dupã
profunzimea mesajului dumnezeiesc ºi
înãlþimea lucrãrii mântuitoare. Sub vãlul
umanului, Fiul lui Dumnezeu a împlinit
planul restaurãrii întregii creaþii,
recuperând pe om din adâncul Iadului,
deschizându-i uºa Împãrãþiei Cerurilor ºi
aºezându-l în comuniune de veºnicã iubire
cu Dumnezeu.

Pentru împlinirea acestui plan de
mântuire a lumii, Fiul lui Dumnezeu ªi-a
ales un popor, un loc ºi un timp anume.
Deºi condiþiile pentru întrupare erau
propice, toate concurând la „plinirea vre-
mii” (Gal 4, 4), Hristos Se naºte ca un
strãin, departe de iubirea împãrtãºitã a
oamenilor, într-o peºterã întunecatã, în
compania câtorva pãstori ºi a necuvân-
tãtoarelor, urmând a fi condamnat la moarte
de Irod ºi a peregrina pe drumul Egiptului.
Nici elitele spirituale ºi nici mai marii
poporului iudeu nu au înþeles cã erau
martori ai celui mai important eveniment
petrecut vreodatã. Poate chiar în momentul
în care Iosif ºi Maria cãutau loc de gãzduire
în neprimitorul Bethleem, sinagogile
rãsunau de glasul preoþilor care recitau din

textele profetice paragrafele biblice care
vorbeau despre locul naºterii lui Mesia
(Miheea 5, 1), iar când Fecioara nãºtea pe
piatra rece a peºterii, înþelepþii poporului
tâlcuiau textul din Isaia care zugrãveºte
chipul celei care trebuia sã mijloceascã
venirea în lume a lui Emanuel trimisul lui
Dumnezeu (Isaia 7,14). Într-o astfel de
atmosferã, în care umanitatea uitase de
Dumnezeu cu gândul la fericirea izvorâtã
din propriile plãceri, ca oarecând oamenii
din vremea lui Noe, iar împãratul Romei,
Cezarul Gaius Iulius August, se declara cu
aroganþã ca fiind zeu (Pontifex Maximus)
(Luca 2,1-2), adevãratul Dumnezeu Se face
om coborând între oameni pentru a da o
nouã perspectivã de înþelegere a lumii ºi
umplând timpul cu prezenþa veºniciei Sale.
De altfel, în Protoevanghelia lui Iacov se
relateazã faptul cã în momentul Naºterii
Pruncului Iisus, bãtrânul Iosif are o
revelaþie în care timpul se opreºte în loc
pentru o clipã, întreaga naturã
înconjurãtoare rãmânând încremenitã,
pentru ca apoi totul sã reintre în normal.
Este clipa în care timpul suspendat, umplut
de prezenþa dumnezeiascã a Pruncului, se
rãsfirã spre veºnicie orientând întreaga
creaþie spre Dumnezeu. Momentul naºterii
Pruncului în peºtera Bethleemului este
clipa naºterii omului nou la o nouã viaþã.
Lumea devine pridvorul Împãrãþiei
Cerurilor, iar Dumnezeu este Pãrintele
Ceresc în braþele Cãruia omul îºi regãseºte
sensul de a fi. Naºterea Domnului este clipa
naºterii din nou a lumii. O nouã creaþie care
îºi începe existenþa odatã cu intrarea în timp
a Creatorului ei. Glasul îngerilor vesteºte
împlinirea timpului mesianic al împãcãrii
omului cu Dumnezeu: „Slavã întru cei de
sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între
oameni bunãvoire” (Luca 2,14).

Iubiþii Mei,
În atmosfera austerã a peºterii

neprimitoare din Bethleem, Pruncul Iisus
este þinut în braþe de Maica Sa ºi, prin ea,
de cãtre întreaga umanitate care de milenii
aºtepta ieºirea izbãvitoare din criza
spiritualã în care o aruncase propria
neascultare de Dumnezeu. Evenimentul
Naºterii Domnului este astfel o Icoanã a
familiei, a bucuriei mamei care naºte
prunci ºi lãcrimeazã mulþumind cu
recunoºtinþã Creatorului pentru cã ºi-a
împlinit destinul ºi chemarea în aceastã

lume, a fericirii pruncului care simte
ocrotirea ºi iubirea pãrinþilor în îmbrãþiºarea
gingaºã a mamei. Nimic nu poate înlocui
mângâierea ºi ºoapta bucuriei mamei sau
blândeþea ºi uimirea tatãlui în viaþa unui
prunc. Creºtinul este dator sã  apere
aceastã icoanã în faþa presiunii crescânde
a alternativei de import care submineazã
firescul. În felul acesta, pentru fiecare
creºtin, Sãrbãtoarea Crãciunului este
bucuria regãsitã a copilãriei, veselia
pruncilor, pacea cãminului pãrintesc,
bunãvestirea colindului, totul într-o
atmosferã a armoniei nãscute din prezenþa
iubitoare a lui Dumnezeu în mijlocul celor
ce-L primesc în cãmara inimii curãþitã prin
post ºi rãstignitã cu gândul la îngrijirea
aproapelui.

Totodatã, Fecioara Nãscãtoare de
Dumnezeu este Icoana Bisericii, care naºte
în Hristos pe fiii sãi la o nouã viaþã
duhovniceascã ºi îi curãþeºte prin lucrarea
Tainelor, pregãtindu-i pentru întâlnirea cu
Dumnezeu în iubirea comuniunii veºnice.
Maternitatea ºi curãþia sunt coordonatele
ecleziastice prin care putem renaºte la o
viaþã nouã împreunã cu Hristos, gustând
din libertatea de a-L avea pe Dumnezeu în
inimã în aceste timpuri dezrãdãcinate, în
care se promoveazã sincretismul religios,
hedonismul, apostazia ºi goana iraþionalã
dupã împlinirea unui ideal uman eºuat
(spiritual) într-un orizont strict materialist.
În acest context cultural ºi religios eterogen
contemporan, creºtinul este chemat sã
reconsidere fundamentele vieþii spirituale
fãcând recurs la izvorul Revelaþiei, pentru
a redescoperi duhul autentic al vieþuirii
bineplãcute lui Dumnezeu ºi a trãi în
atmosfera binecuvântatã a credinþei
creºtine, aºezând în inima existenþei sale
icoana familiei binecuvântate de
Dumnezeu. Acesta este motivul pentru
care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a declarat anul 2020 ca „An
omagial al pastoraþiei pãrinþilor ºi copiilor”,
fiind pentru noi un timp al reflecþiei asupra
valorilor fundamentale care au generat
continuitatea neamului românesc în spaþiul
binecuvântat al Ortodoxiei, nãscând o
naþiune dreptslãvitoare.

Anul 2020 este închinat ºi aducerii
aminte de personalitãþile care au
promovat filantropia, dedicân-
du-ºi viaþa slujirii aproapelui,
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împlinind astfel porunca
Evangheliei ºi urmând întru toate
pilda vieþii Celui mai mare filantrop

care, din iubire faþã de omenire, a trimis pe
singurul Sãu Fiu în lume pentru ca, prin
moartea Sa, sã recupereze din robia morþii
pe omul cel pierdut.

În aceste momente de har nãscute din
bucuria sãrbãtorii, dupã ce am aºteptat întru
nevoinþa postului, asemenea profeþilor ºi
drepþilor Vechiului Testament, naºterea lui
Mesia, Cel ce a împãcat pe om cu
Dumnezeu, suntem chemaþi la a cinsti în
Pruncul din Bethleem pe Fiul lui Dumnezeu
întrupat, la înnoirea vieþii prin unirea cu
Dumnezeu Euharistic, la împlinirea vocaþiei
de fii ai lui Dumnzeu dupã har, la ocrotirea
familiei pe care Dumnezeu a aºezat-o
garantã a perpetuãrii darului vieþii, la
educaþia aleasã a copiilor pe care Dumnezeu
ni i-a încredinþat, precum ºi la cinstirea
pãrinþilor noºtri care ne-au nãscut ºi ne-au
crescut.

Al vostru pãstor ºi pururea cãtre
Domnul rugãtor,

 
† IOACHIM,

Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului

„Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la
sat. / Aici orice gând e mai încet, / ºi
inima-þi zvâcneºte mai rar, / ca ºi cum
nu þi-ar bate în piept, / ci adânc în pãmânt
undeva”. Aºa spunea Lucian Blaga, în
poezia „Sufletul satului”.

„Eu cred cã mai întâi a fost satul ºi
dupã aceea au venit dealurile din jur, ca
sã pãzeascã frumuseþea asta“.
(Octavian Goga)

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a declarat anul 2019 ca An
omagial al satului românesc (al
preoþilor, învãþãtorilor ºi primarilor
gospodari) ºi An comemorativ al
patriarhilor Nicodim Munteanu ºi Iustin
Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti. Biserica Ortodoxã Românã
a susþinut ºi susþine mereu satul
românesc, organizând programe de
întrajutorare ºi mobilizând credincioºii
sã ofere ajutor celor sãraci, vârstnici ºi
bolnavi. Acolo unde existã cooperare

strânsã între preot, primar, învãþãtor ºi
medic, se creeazã speranþã mai multã
ºi comuniune spiritualã mai intensã.

În România, satul este cea mai
veche formã de aºezare umanã ºi se
gãseºte în toate zonele geografice ale
þãrii. Este alcãtuit dintr-o aglomerare de
case ºi dependinþe, care formeazã vatra
satului ºi dintr-un teritoriu folosit pentru
agriculturã numit hotar, moºie sau
mereaua satului. Populaþia ruralã se
ocupã în special cu agricultura.

Denumirea de sat are originea în
latinescul satus, adicã ce e aºezat. Altã
variantã admite originea termenului în
latinescul fossatum, adicã „o îngrãditurã
cu ºanþ, un cuprins de lume, o lume”. În
trecut, satul era un tip de organizaþie nu
doar teritorial-administrativã, ci ºi
socialã ºi spiritualã. În limba
þãrãneascã, termenul de „sat” avea o
multiplicitate de înþelesuri care dezvãluie
caracterul sãu complex, care depãºeºte
simpla asociere cu un organ
administrativ. Astfel, satul este uneori
sinonim cu „obºtia”, de unde ºi expresiile
„l-a judecat satul”, „s-a supãrat ca
vãcarul pe sat” etc. Satul este o formaþie
teritorialã, este mai ales o vatrã bine
delimitatã, dupã cum reiese din
expresiile populare „în capul satului”, „la
marginea satului”  ºi cuprinde întreaga
moºie a sãtenilor. Este totodatã organ
administrativ, patrimoniu ºi populaþie
sãteascã.

În sens mai larg, satul era un sistem
de convieþuire socialã. Spre exemplu,
„opinia publicã” se regãseºte în expresia
„gura satului”, iar „lipsa de organizare“ în
expresia caricaturalã „satul lui Cremene”,
adicã un sat dezorganizat, al nimãnui.
Satul implicã ºi ideea de statornicie, ca
în expresia „a face sat cu cineva” sau „nu
puturã sã facã sat în limba românã”.
Totalitatea înþelesurilor aratã o imagine mai
complexã a ceea ce era în trecut satul ºi
anume o formã de organizare totalã.

Satul a constituit ºi încã mai
constituie leagãnul copilãriei pentru
marea majoritate a populaþiei acestei þãri.
Fie ne-am nãscut ºi am crescut la sat,
fie am venit ca nepoþi la bunici, toþi avem
o nostalgie a frumuseþii vieþii de la þarã.

Satul românesc este vatra în care
s-a plãmãdit, s-a pãstrat ºi s-a
promovat conºti inþa naþionalã ºi
eclesialã româneascã. În decursul
timpului, satul românesc s-a organizat
ºi s-a dezvoltat în felurite moduri,
cultivând virtuþile poporului român:
hãrnicia, dãrnicia ºi ospitalitatea.
Cântecul, dansul popular, costumul
naþional sunt valori inegalabile ºi
incontestabile care riscã sã se piardã
în negura t impului, dacã nu
conºtientizãm importanþa lor.

În realitate, „satul românesc” este
un trup viu ºi care se aflã în plin timp
istoric, cu vremuri bune ºi vremuri rele.
Dar simplul fapt cã satul românesc a
trecut ºi a supravieþuit un timp istoric
foarte lung este dovadã cã avem în faþã
un trup puternic, neînfrânt, cu enormã
personalitate ºi voinþã de a fi. Aºa cum
spuneam, fiind un trup viu, „satul
românesc” se preschimbã în cursul
vremii. Oamenii trãiesc în timpul istoric
ºi sunt nevoiþi sã întâmpine vremile cu
tot ceea ce aduc ele. Satul românesc
nu este o „realitate arhaicã”, este o
realitate vie. Dar ceea ce nu se schimbã
este TRADIÞIA, care nu înseamnã
obiceiuri, ci înþelegerea rostului vieþii, a
diferenþei dintre bine ºi rãu. Este
semnul adevãratei vitalitãþi, „decorul”.
Detaliile vremelnice se schimbã, dar
înþelegerea vieþii rãmâne aceeaºi ºi
consecventã cu sine. Iar axa care
garanteazã aceastã continuitate în duh
este Biserica Ortodoxã ºi învãþãtura ei
mântuitoare. Atunci când vorbim despre
„þãranul român”, în realitate vorbim
despre Român. Nu existã Român care
sã nu îºi tragã originea dintr-un sat. Cu
cât aceastã legãturã ºi conºtiinþã de
apartenenþã la un sat vor fi mai
puternice, cu atâta va creºte calitatea
umanã a respectivului Român.
Spiritualitatea unui Neam nu este datã
de sânge ºi rasã, ci este datã de
Credinþa lui.

Blaga dezvolta aici metafora sa
poeticã: „veºnicia s-a nãscut la sat” ºi
argumenta cã satul românesc
este „singura prezenþã vie încã,
deºi nemuritoare, nemuritoare,
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deºi aºa de terestrã, este
unanimul nostru înaintaº fãrã

nume”.
Poate cã, astãzi satul nu mai e

cel pe care ni-l descriau pe vremuri
Rebreanu sau Blaga, Coºbuc sau
Creangã, ºi poate cã nici locuitorii lui
nu mai sunt þãranii de odinioarã, cei
care îºi amestecau munca, sãrbãtorile,
bucuriile ºi lacrimile cu lutul care
plãmãdeºte veºnicia.

Lumea satului românesc a fost
mereu o sursã de inspiraþie pentru
scriitorii neamului nostru care au redat
în operele lor viaþa satului, acest
fascinant univers care ne
caracterizeazã pe noi ca popor milenar.
Operele lor îºi adunã seva din acelaºi
izvor al folclorului, istoriei ºi frumuseþilor
mediului rural, precum ºi al vieþilor
sãtenilor de diferite vârste, lumea
satului fiind în strânsã legãturã cu
natura.

Se spune cã viaþa este trecãtoare,
dar sufletul este veºnic, sufletul este
nemuritor. Deci sufletul satului
românesc nu a murit, el trãieºte încã
prin generaþii, din suflet în suflet de om,
gãsindu-ºi sãlaº în inima ºi mintea celor
care îºi au rãdãcinile în el.

Satul românesc pe parcursul mai
multor secole ne apare ca un univers
în sine, acelaºi în timp ºi spaþiu. Nicio
lege din afarã, atâta timp cât a fost
considerat drept unicul rezervor
spiritual al societãþii, nu i-a putut
afecta destinul, pentru cã avea ºi are
obiceiuri, tradiþii, stil propriu de gândire
pentru orice aspect al existenþei. Satul
a constituit baza etnogenezei
neamului ºi a devenit, de secole, o
formã de organizare ºi existenþã
socioculturalã. Artistul popular, poetul,
omul de artã, a plasat satul în centrul
creaþiei sale, a evidenþiat în el gradul
de solidaritate etnicã, socialã,
religioasã, esteticã. Satul mai trãieºte
ºi astãzi, la modul prezent, cu toate
necazurile ºi bucuriile sale. El rãmâne
în prezent pãrãsit cu miile sale de
probleme, dar nu moare.

Tudor Arghezi atrãgea atenþia: „Sã
cinstim aceste meleaguri prin muncã,
cu dãruire ºi sã nu ne ruºinãm niciodatã
de agriculturã sau de pãmânt, sã le
considerãm talpa þãrii, cãci însuºi
numele de þarã vine de la þarinã ºi
poartã în el existenþa ºi trãirea tuturor,
de ieri, de azi, de mâine ºi de poimâine,
deci poartã în el VEªNICIA.“

Toþi suntem ºi vom rãmâne ataºaþi
de el, de satul nostru românesc, acest
paradis care ne primeºte mereu cu
braþele deschise, locul copilãriei noastre,
poarta noastrã spre vise, cu fântâni cu
apã limpede de izvor ºi arbori seculari
ce se zãresc printre poteci, ca o mãrturie
a veºniciei sale. ªi toate drumurile duc
spre tine, spre regãsirea sufletului nostru
românesc… Temelia Statului Român nu
se poate explica în afara acestei Trinitãþi
Sfinte: Þãranul român, Satul românesc
ºi Biserica Creºtin-Ortodoxã Românã!

Putem broda cu tot felul de idei,
concepþii, structuri filosofice, dar nu
putem schimba nimic din fiinþarea
acestui tot-comun ce stã la baza
noastrã ca Stat, dar ºi ca Neam!
Suntem aici de la Facerea Lumii noastre
creºtine, suntem aici, în Satul nostru,
pe pãmântul nostru, în inima Bisericii
noastre Creºtin-Ortodoxe cel puþin de
la venirea Sfântului Andrei!

Þãranul român nu poate exista
decât în Satul românesc, aºa cum Satul
românesc nu poate fi conceput fãrã
existenþa Þãranului român.

Preot Lucian-Dumitru
VARTOLOMEI

Coborând din Betsaida Galileii la Ierusalim sã-ºi
vândã peºtele adunat din apele lacului Ghenizaret,
Andrei auzi cã un titan al pustiului atrage oamenii
la sine mai ceva ca nãvodul sãu aruncat cu
pricepere în unduirile molcome ale luciului mãrii
pentru pescuire. Coborî curios din Ierusalim pe
drumul pustiului spre lunca înverzitã a Iordanului,
furiºându-se printre ucenicii învãþãtorului cu straie
împletite din pãr de cãmilã pânã destul de aproape
ca sã-i citeascã în ochi nelumescul strãlucindu-i
nestingherit de curioºii ce-l îmbulzeau cu întrebãrile.
Învãþãtorul se întoarse ºi-l privi ca pe un mãrgãritar
de mare preþ aruncat în luncã de apele Iordanului
coborâtor din Hermonul Galileii. Aºa deveni Andrei
ucenic al Înaintemergãtorului Domnului de la care
ascultã cã vremea s-a apropiat ºi cã Mesia sta sã
aparã ca soarele dupã luceafãr într-o nouã
dimineaþã a Universului.

Când, în sfârºit, apãru Soarele, ucenicul vãzu
cum atrãgãtorul lui învãþãtor i se fãcu tot mai absent

în priviri, dându-i a înþelege cã vremea lui s-a scurtat
ºi cã e timpul sã devinã ucenic al Aceluia. Din
ascultare, îl pãrãsi pentru Unul mai mare decât el.
Ucenicul lui Ioan deveni ucenicul lui Iisus, pârgã a
colegiului apostolic ce-I va lãrgi hotarele Împãrãþiei
Sale în lungul ºi latul pãmântului. Acestui ucenic
pescar îi va cere Biserica peste veacuri în ultimul
rãsãrit al Brumarului: „Ca cel dintre Apostoli mai
întâi-chemat ºi lui Petru frate adevãrat, Stãpânului
tuturor, Andreie, roagã-te, pace lumii sã dãruiascã
ºi sufletelor noastre mare milã”. ªi nouã ne cere
Biserica sã-l lãudãm, aºa cum se cuvine sã fie
apreciat omul pe care vrea sã-l cinsteascã
Împãratul: „Pe grãitorul de Dumnezeu cel cu nume
de bãrbãþie numit ºi cel mai întâi-chemat decât
ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru sã-l
lãudãm, cã precum de demult acestuia, ºi nouã
acum a strigat: Veniþi, aflat-am pe Cel dorit.”

Preot Petru RONCEA
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Mari ºi minunate sunt tainele
Nãscãtoarei de Dumnezeu, de aceea îi
cântãm, zicând: „Pe Nãscãtoarea de
Dumnezeu ºi Maica luminii, întru cântãri
cinstindu-o, sã o mãrim”.

Tainã a fost venirea ei în lume, din
bãtrânii ºi evlavioºii Pãrinþi Ioachim ºi
Ana, cãci copila Maria le-a fost dãruitã
ca rod al rugãciunii la adânci bãtrâneþi.

Precum zorile rãsar lin ºi alungã
întunericul nopþii, tot aºa Naºterea
Preacuratei Fecioarei Maria a risipit
noaptea întunecoasã în care se afla
neamul omenesc pânã atunci.

Precum Luceafãrul vesteºte
apropiata venire a soarelui, tot aºa
Naºterea Fecioarei Maria a vestit
apropiata venire a Soarelui mântuirii
noastre, Care este Hristos Domnul.

Tainã a fost intrarea ei în bisericã
la vârsta de trei ani ºi creºterea ei în
Sfânta Sfintelor pânã la vremea când i
s-a arãtat îngerul Gavriil, la Buna Vestire,
ºi i-a zis: „Bucurã-te, ceea ce eºti plinã
de dar, Domnul este cu tine!
Binecuvântatã eºti tu între femei ºi
binecuvântat este rodul pântecelui tãu”
(Luca 1, 26-38). Iar ea, nepricepând încã
taina bunei vestiri, s-a smerit ºi a zis:
„Iatã roaba Domnului. Fie mie dupã
cuvântul tãu”. Astfel a început istoria
mântuirii neamului omenesc.

În sfârºit, tainã este Adormirea ºi
înãlþarea ei la cer, pe care o prãznuim la
Sfânta Marie Mare. Fiul ei prea iubit a
lãsat pe Preacurata Sa Maicã sã guste
moartea, sã treacã ca toþi muritorii prin
pragul mormântului, ca sã alunge prin
aceasta spaima mormântului pentru toþi
cei ce cred  în El. „Ca o fiicã a
pãmântului, ea muri cu trupul, dar harul
se aratã în toatã puterea lui, în cea plinã
de dar, cum a numit-o îngerul, ºi ca o
Maicã a Vieþii se urcã la viaþa cea veºnicã
ºi la mãrire, de-a dreapta Fiului ei ºi
Dumnezeului nostru (Dr. Vasile Coman,
Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor,
Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a
Oradei, Oradea, 1984, p. 482).

Viaþa pãmânteascã a Maicii
Domnului, trãitã atât de minunat, cum
n-a trãit-o niciun muritor, deºi petrecutã
în umbrã ºi tainã, învãluitã cu razele
maternitãþii divine ºi ale fecioriei, s-a

sfârºit. Ceea ce s-a fãcut scaun
Împãratului Cerurilor se pune în mormânt
ºi mormântul sãu se face scarã cãtre
cer.

„E timpul sã te iau la Mine, mamã!
Fiul cheamã la Sine pe mamã, Creatorul
cheamã pe creaturã sã se uneascã cu
El. Fiul cel dulce vrea sã rãsplãteascã
mamei” (Pr. Prof. Petru Rezuº, Teologia
Ortodoxã Contemporanã, Ed. Mitropolia
Banatului, Timiºoara, 1989, p. 365).

Vedem în  aceastã moarte o
împlinire a legii naturale a firii.

Legea intratã în fire în urma
pãcatului îºi cere dreptul: „Aici, în

adormire, moartea constituie o datorie
a firii omeneºti peste care nu se poate
trece, dacã vrei sã te eliberezi de trupul
muritor ºi sã te îmbraci cu trupul învierii”
(Pr. Dr. Gheorghe Tihlea,  Maica
Domnului în cãrþile noastre de cult.
Însemnãri de mariologie ortodoxã, în
Ortodoxia  XXI, nr. 1-2, 1971, p. 47).

Maica Domnului a murit ca o
creaturã. Ea este ºi rãmâne o creaturã,
pãrtaºã cu noi la îndumnezeire, dar mai
presus de noi printr-un excelent exemplu
al vieþii, prin harul pe care l-a cãpãtat
înaintea tronului dumnezeiesc.

În virtutea integritãþii sale perfecte,
ea nu avea nici o urmã de patã sau pãcat
în fiinþa sa; fiinþa sa rãmâne totuºi
mãrginitã. Fiinþa sa materialã moare cu
adevãrat, aºa cum a murit cu adevãrat
Însuºi Domnul nostru Iisus Hristos, dupã

natura Sa omeneascã luatã în întregime
din Maria.

Maica Domnului, totuºi, nu moare
în aceleaºi condiþii deterministe din
cauza cãrora mor toþi oamenii. Ea,
neavând pãcat, nu a suferit nicio boalã,
care este urmarea pãcatului, ºi, deci,
nu a fost supusã, în acelaºi grad cu
oamenii, nici ascuþiºului sabiei morþii.

De aceea, moartea sa poate fi mai
luminos redatã prin „adormire”. Ea
adoarme din dragoste seraficã ºi din
topitorul ei dor fierbinte dupã iubitul ei
Fiu (Pr. Prof. Petru Rezuº, op. cit., p.
367).

Mai înainte cu trei zile de adormirea
Maicii Domnului, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos a trimis din cer pe arhanghelul
Gavriil ca sã binevesteascã Maicii Lui
mutarea ei la cele fãrã de grijã. Venind
arhanghelul Gavriil, a adus Preasfintei
Fecioare Maria o ramura de finic.

Maica lui Dumnezeu, înþelegând
de la Gavriil cã trebuie sã pãrãseascã
lumea ºi pãmântul acesta, s-a întors
acasã, ºi-a pregãtit casa cu lumânãri
ºi tãmâieri, apoi s-a dus la Muntele
Mãslinilor, unde avea obiceiul sã se
roage, ºi, când se ruga ea, s-a fãcut o
minune mare ºi preaslãvitã: copacii ºi
mãslinii de pe Muntele Mãslinilor se
înclinau ºi ei cu dânsa pânã la pãmânt,
ca semn de mare cinste ºi de
închinãciune aduse Preas-
fintei Maicii Domnului.
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Dupã aceasta Maica
Domnului s-a întors acasã ºi tot

atunci s-a fãcut un cutremur mare, încât
s-a cutremurat tot locul unde era casa
ei. Atunci ea a cãzut la rugãciune, a aprins
din nou lumânãri ºi tãmâie ºi a chemat
toate sfintele femei împreunã vieþuitoare
cu dânsa ºi le-a spus: „Iatã, a sosit
vremea ca eu sã vã las ºi sã mã duc la
Fiul meu!” Apoi deodatã s-a fãcut vifor
mare ºi un vânt puternic s-a
pornit, ºi norii cerului aduceau pe
cei doisprezece Apostoli de la
marginile lumii, unde erau trimiºi
pentru propovãduire (Arhim.
Cleopa Ilie, Predici la praznice
împãrãteºti ºi la sfinþi de peste
an, Ed. Episcopiei Romanului ºi
Huºilor, 1986, p. 52).

Apostolii se adunã de la
marginile pãmântului ºi o
prohodesc, cinstind acel trup
primitor de Dumnezeu ca pe un
leac mântuitor al neamului
nostru ºi ca pe un vrednic de
cinstire pentru întreaga fãpturã.
Dupã ce Maica Domnului ºi-a
luat iertare de la toþi cei de faþã
ºi fãcând semnul Sfintei Cruci,
s-a culcat pe pat, a închis ochii,
a pus mâinile pe piept ºi ºi-a dat
duhul. Însuºi Dumnezeul
Puterilor ºi Fiul ei este prezent
în chip nevãzut ºi dãruieºte
mamei Sale cinstirea prohodirii.
În mâinile Lui încredinþeazã
Fecioara sufletul ei, care puþin
dupã aceea împreunã cu trupul
ei se înalþã în loc ceresc ºi
pururea viu.

Prin lucrarea Sa provi-
denþialã, Dumnezeu a fãcut ca
unul din Apostoli, anume Toma,
sã întârzie, pentru a face posibilã
deschiderea mormântului ºi
astfel sã se facã descoperirea
acestei taine, cã trupul Maicii
Domnului nu a putut sta în
pãmânt, cã n-a putut fi supus
putreziciunii.

Faptul cã Fecioara Maria n-a
putut sã dea putreziciunii trupul
cel de viaþã începãtor ºi primitor,
ne-o spune credinþa noastrã
ortodoxã. Acesta este rezultatul
îndumnezeirii creaturii, care nu
gustã stricãciunea, ci trece din
moarte la viaþã.

Biruinþa ei asupra firii este
rezultatul naºterii ei celei mai
presus de fire, aceea care a

nãscut Viaþa cea adevãratã se mutã la
viaþa cea dumnezeiascã ºi ipostatnicã.

Moartea Sfintei Fecioare a fost o
trecere curatã la viaþa Fiului sãu, dân-
du-ne nouã chip de nãdejde ºi de unire
cu Hristos. Trupul ei s-a fãcut
înaintemergãtor la cer (Monahia
Serafima Gafton, Maica Domnulu în
Biserica Ortodoxã, Ed. Sophia,
Bucureºti, 1998, p. 57).

Dupã trecerea ei la cele cereºti, ea
ºade în slavã de-a dreapta Fiului sãu
iubit, precum a proorocit David: „Statut-a
împãrãteasa de-a dreapta Ta, îmbrãcatã
în hainã auritã ºi preaînfrumuseþatã“
(Psalm 44, 11).

 Mai târziu, Sfântul Ioan
Evanghelistul spune: „ªi s-a arãtat din
cer un semn mare: o femeie
înveºmântatã cu soarele ºi luna era sub

picioarele ei ºi pe cap purta
cununã din  douãsprezece
stele” (Apocalipsa 12, 1), aºa
cum o vedem adesea zugrãvitã
în unele icoane.

Ea este „împãrãteasa
îngerilor” ºi mijlocitoarea
noastrã bunã ºi milostivã cãtre
Fiul ei, scut fecioarelor, pildã
ºi întãrire mamelor, ocrotitoare
pruncilor, tuturor bunã pãzitoare
ºi ajutãtoare.

Sub ochii ei buni ºi blânzi,
s-au plecat ºi se pleacã, de
veacuri, milioane de
credincioºi, aducându-i
prinosul lor de cinstire ºi
încredinþându-i durerile,
suferinþele, greºelile ºi
cãderile, biruinþele, nãdejdile,
bucuriile ºi suspinele lor.

Spre ea se îndreaptã
spovedaniile celor împovãraþi de
pãcate, visurile ºi dorurile
fecioarelor, rugãciunile cu
lacrimi ale mamelor pentru fii
ºi soþii lor, plânsul vãduvelor ºi
orfanilor, durerile celor
nãpãstuiþi ºi asupriþi, gândul din
urmã al celor de pe patul morþii.

 ªi toþi cei ce i se roagã
cu cãldurã ºi cu credinþã
gãsesc la ea îndurare ºi iertare,
ajutor ºi mângâiere, sprijin ºi
alinare (Pr. Prof. Ene Braniºte,
Cuvântãri ºi Predici, Ed.
Basilica, Bucureºti, 2014,
p.192), deoarece ea nu ne
pãrãseºte niciodatã, fiind vie ºi
dupã moarte, precum se aratã
în Troparul Adormirii: „…întru
adormire lumea nu ai pãrãsit,
de Dumnezeu Nãscãtoare.
Mutatu-te-ai la viaþã, fiind Maica
Vieþii, ºi cu rugãciunile tale
izbãveºti din moarte sufletele
noastre”.

O, brad frumos… I
Cu umãrul mã lovesc de luceafãrul serii…
Pãdurarul mã-ntreabã de ºtiu ce-i durerea
ºi mã lasã, sub cer, uitat într-un zâmbet.
Umãrul sângerã
înflorind trandafiri timpurii pe zãpezi…
Printre vârfuri de brazi suind promoroacã
mã rotesc ameþit cu-n paloº de lunã.
Un paltin rãzleþ
îºi murmurã ruga:
– Sunt gazdã de cântec ce face pãmântul o stea…
ªi cuibu-a cãzut despicat
peste inima mea.
Noaptea sporea-ntre stele tãcerea durerii…
Ferestre-aþipite-n lumini de colind
ºi-n flori geruite de crivãþe lungi,
se-ncãlzesc cu aburi de piscuri
ºi globuri de stele:

„Sus în vârful munþilor,
Florile dalbe –

La porþile zânelor,
Florile dalbe…”

Copiii cântã-n luminã-nmuiaþi
ca-n amintirile mele…
… Cu urme de paºi înnodaþi în zãpadã
leg praguri de case umplute cu faguri de cântec.
Strãbat anotimpuri pãstrând
trecute zãpezi peste tâmple
ºi caut brazi copiilor lumii.
Rãnit de luceafãrul serii,
pãdurarul iarã mã-ntreabã de ºtiu ce-i durerea…
De timp copleºit
mã las pe un genunche sã cad:
– Priveºte durerea! Zãpada-i rãnitã cu trandafiri!

Îl mint. Din Durere îl mint.
Din durerea de-a nu fi copil sau creangã de brad.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 28-29

Luminiþa RADU,
Mãnãstirea

MÃGURA OCNEI
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1. Ritualurile pregãtitoare
Înainte de a începe slujirea Sfintei

Liturghii, dupã rânduiala tradiþionalã ºi
canonicã, se fac pregãtirile necesare
pentru Marea Jertfã. Dacã la o masã
obiºnuitã este necesarã o sumarã
pregãtire, cu atât mai vârtos pentru „Cina
Împãrãþiei”. Pe lângã pregãtirea preotului
slujitor, cu rugãciuni dupã „pravilã”ºi
înfrânare încã din ziua premergãtoare,
Sfânta Liturghie îl aºteaptã pe preot
înveºmântat nu numai sufleteºte, ci ºi
trupeºte în sfintele odãjdii, simbol al
îmbrãcãmintei de ocarã a celui rãstignit.1

Dupã ce preotul slujitor se închinã
cu rugãciuni speciale, în faþa
iconostasului, intrã în Sfântul Altar, se
închinã cu metanii la Sfântul Prestol ºi
apoi se îmbracã în sfintele veºminte
rostind rugãciuni prescrise pentru fiecare
veºmânt în parte ºi sãrutându-le, apoi îºi
spalã mâinile. Spãlarea mâinilor preotului
înainte de începerea Proscomidiei
simbolizeazã curãþirea trupeascã ºi
sufleteascã cerutã liturghisitorului înainte
de a intra în slujbã, dupã cum aratã ºi
rugãciunea rostitã în timpul spãlãrii, care
nu e altceva decât un fragment din
psalmul  25 (6-12).

Venind apoi la proscomidiar, preotul
se închinã de trei ori ºi luând prima
prescurã ºi copia cu amândouã mâinile,
le ridicã pânã în dreptul frunþii ºi rosteºte
troparul: „Rãscumpãtu-ne-ai pe noi din
blestemul Legii cu scump Sângele Tãu.
Pe Cruce fiind rãstignit cu suliþa împuns,
nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul
nostru, slavã Þie”. Trece apoi prescura
ºi copia în mâna stângã ºi le
binecuvinteazã cu dreapta rostind
binecuvântarea: „Binecuvântat este
Dumnezeul nostru acum ºi pururea ºi în
vecii vecilor”.

2. Ritualul scoaterii Sfântului
Agneþ ºi a potrivirii potirului

Dat fiind caracterul pregãtitor al
Proscomidiei, întreaga ei semnificaþie este
tipico-simbolicã, întrucât prin ea se
reprezintã ºi se actualizeazã în forme rituale
mai mult acele date ºi momente din istoria

Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU

mântuirii care au prevestit Jertfa Fiului lui
Dumnezeu, precum ºi unele acte prin care
aceasta s-a consumat în cele din urmã.
Deci ceea ce se proscomideºte, sau se
proaduce, sau se pune înainte pe masa
proscomidiei, nu este însãºi jertfa, nu este
Trupul jertfit al Domnului, ci numai darul
de jertfã, care închipuieºte sau
simbolizeazã Trupul ºi Sângele euharistic
al Domnului în care Se va transforma în
chip mistic ºi real spre sfârºitul Liturghiei.2

Principal ºi fundamental în ritul
Proscomidiei este alegerea ºi scoaterea
din prosforã a Agneþului, adicã a acelei
pãrþi care închipuieºte pe Mielul lui
Dumnezeu, Cel ce ridicã pãcatul lumii
(Ioan 1, 29). Cuvântul „agneþ” provine
din limba latinã de la termenul agnus, în
greceºte artos ºi însemneazã „miel“.
Atât în Vechiul Testament, cât ºi în Noul
Testament, Iisus Hristos a fost numit
adeseori cu termenul de miel, iar în
desenele, în sculptura ºi pictura primelor
veacuri creºtine, Mântuitorul a fost redat,
între altele, în chip simbolic, ºi sub formã
de mieluºel.3

Dupã aceea preotul însemneazã din
nou de trei ori cu copia prescura în semnul
crucii, zicând de fiecare datã: „Întru
pomenirea Domnului ºi Dumnezeului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.
Acum nu mai binecuvinteazã pe
Dumnezeu în general, ci pomeneºte pe
Hristos Mântuitorul îndeosebi. Atenþia se
concentreazã la persoana lui Hristos ºi
la tot ce a fãcut El pentru mântuirea
noastrã.4

Prima prescurã din care se scoate
Sfântul Agneþ o reprezintã pe Sfânta
Fecioara Maria din care S-a nãscut
Domnul5, iar scoaterea Sfântului Agneþ
dintr-însa simbolizeazã întruparea ºi
naºterea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta
Fecioarã. Rostirea cuvintelor profetice
(Isaia 53,7-8): Ca un Miel spre
junghiere S-a adus ºi ca o oaie
nevinovatã ºi fãrã de glas înaintea
celui ce o tunde pe ea, aºa nu ºi-a
deschis gura sa. Întru smerenia Lui
judecata Lui s-a ridicat iar neamul Lui

cine îl va spune? ne amintesc de
Patimile ºi Jertfa Mântuitorului de pe
cruce prefigurate în chip simbolic în acest
moment al rânduielii Proscomidiei, când
preotul taie cele patru margini ale primei
prescuri pentru a scoate Sfântul Agneþ.
Tãierea prescurii în cele patru laturi ale
ei, pentru a scoate Sfântul Agneþ,
reprezintã despãrþirea Trupului Domnului
din Sfânta Fecioara Maria, adicã
naºterea Lui. Însã, în naºtere este
implicatã ºi rãstignirea, cãci Hristos S-a
nãscut pe pãmânt ca sã Se jertfeascã ca
un Miel pentru viaþa ºi mântuirea lumii.
În tot ceea ce se sãvârºeºte la scoaterea
Agneþului, preotul închipuie jertfa
Mântuitorului, istorisind-o prin cuvinte ºi
înfãþiºând-o prin acte simbolice atât cât
se poate înfãþiºa ceva într-o astfel de
materie.6

Plasarea în prezentul continuu a
celor ce le sãvârºeºte preotul la
Proscomidie, fãrã sã se uite cã aceasta
o face pe baza trecutului, se aratã nu
numai în emoþia cu care preotul împlineºte
aceste acte, ci ºi în dialogul între diacon
ºi preot. De fapt, preotul dã la trecut
numai cuvintele de la Isaia 53,7, care aratã
ºi ele cã profetul vede viitorul lor în trecut,
iar prin preot se perpetueazã în prezent
lucrarea mântuitoare a lui Hristos în baza
jertfei trecute. De aceea, dupã ce preotul
a scos agneþul din prescurã, diaconul zice
la prezent cãtre preot; „Înjunghie,
pãrinte”, iar preotul înjunghiind în chip
cruciº, sau sfâºiind prin cruce Mielul
dumnezeiesc, identic cu Pruncul ieºit din
trupul Fecioarei Maria, spunând:
„Junghie-Se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridicã pãcatul lumii pentru viaþa ºi
mântuirea lumii”, simbolizeazã rãstignirea
Mântuitorului pe cruce, iar înfigerea
Sfântului Agneþ cu sfânta copie sub iniþiala
IS, închipuie împungerea coastei
Mântuitorului, copia simbolizând însãºi
suliþa cu care ostaºul roman i-a împuns
coasta.

Înjunghierea cruciºã se
face dupã aºezarea agneþului cu
faþa în jos, arãtând cã întruparea
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Pãrintele
Mircea Ilie

ºi jertfa lui Hristos s-a fãcut
pentru cei de jos, pentru folosul
lor, ºi cã jertfa deplinã a lui

Hristos are ca premisã smerenia Lui
deplinã, pânã la ascunderea totalã a feþei
Sale, în care licãrea dumnezeirea.7

Vinul ºi apa care se toarnã în
Sfântul Potir în acest moment închipuie
sângele ºi apa care au curs din coasta
Mântuitorului ºi de aceea preotul
rosteºte cuvintele: „ªi îndatã a curs
sânge ºi apã ºi cel ce a vãzut a
mãrturisit…” (Ioan 19, 34-35).

Binecuvântarea pe care o dã
preotul amestecãrii vinului cu apã din
potir aratã din nou cã din ea începe sã
se afle încã de pe acum într-un anumit
grad puterea lui Hristos care ªi-a vãrsat
sângele pentru noi, deºi în acelaºi timp
sunt ºi un dar al nostru. Cuvintele bine-
cuvântãrii: „Binecuvântatã este
amestecarea sfintelor Tale, totdeauna,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor Amin”
aratã cã ele sunt de pe acum ale lui
Dumnezeu ºi sfinþite, atât pentru cã ele
sunt dãruite lui Dumnezeu, cât ºi pentru
cã prefigureazã sângele omenesc a
Fiului Sãu, dãruit Tatãlui pentru noi,
sângele în care se aflã ºi vinul, ºi apa
prefãcute; sunt ale lui Dumnezeu ºi
sfinþite, pentru cã, fiindu-ne date nouã
de Dumnezeu spre viaþa pãmânteascã,
le întoarcem prin Hristos care ªi le-a
însuºit deplin curãþite ºi sfinþite prin
prefacerea în Trupul ºi Sângele Lui.8

Sfântul Ciprian al Cartaginei
adaugã un considerent simbolic,
arãtând cã apa reprezintã unirea
Domnului cu credincioºii. Sau s-a
precizat mai târziu împotriva armenilor,
amestecarea vinului cu apã în Sfântul
Potir simbolizeazã unirea ipostaticã a
celor douã firi în persoana Mân-
tuitorului, apa fiind simbolul sfintei Sale
umanitãþi, iar vinul reprezentând firea
Sa dumnezeiascã. Avem deci în
aceastã amestecare a vinului cu apã
imaginea tainei prin care ni se face cu
putinþã, în mãsura îngãduitã de condiþia
noastrã umanã, sã ne împãrtãºim de
visteriile Dumnezeirii Aceluia Care, la
rândul Lui, a binevoit sã Se facã prin
întrupare pãrtaº la firea omeneascã.9

1 Nichifor Teodor, Sfânta Liturghie „Marea
iubire a lui Dumnezeu”, Tainã, cunoaº-
tere ºi comuniune, p. 27.

2 Petre Vintilescu, Ritul Proscomidiei, în
revista „Biserica Ortodoxã Românã”, LXII,
(1964),  nr. 11-12, p. 104.
3 Pr. Prof. Spiridon Cândea, Agneþul ºi
miridele în cadrul Sfintei Liturghii, în
revista „Studii Teologice” V, (1953),  nr. 7-8,
p. 483.
4 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,
Spiritualitate ºi comuniune, p.187.

Învierea este un colind al inimii rãnite ºi
înviate. Învierea lui Hristos este Împãrãþia
lui Hristos din noi, Împãrãþie care a dormit
pe staulul Bethleemului. Învierea este
bucuria de a trãi Bethleemul efemer pentru
Cel Veºnic.

Bethleemul din noi este Înviere, nu
luminiþã de la capãtul disperãrii arboratã
pe stâlpi putrezi de rugina istoriei. Cred cã
Bethleemul arboreazã aºteptarea Învierii
lui Hristos ºi aprinderea luminii veºnice în
noi prin Euharistie. Cred cu tãrie în Învierea
credinþei neamului nostru românesc
binecuvântat cu mulþi eroi ºi mãrturisitori.
Oare noi ne mai ascultãm colindãtorii,

strãnepoþii eroilor noºtri? Oare mai credem
în Colind sau în cânt? Oare credem în
beculeþe ºi curent electric mai mult decât în
harul apostolic ºi colindul lui Hristos?

Colindul aduce credinþã ºi luminã
necredincioºilor sau indiferenþilor prin
bucuria cântului ºi mãrturisirii. Bethleemul
este Lumina lui Hristos care lumineazã
îngerilor ºi oamenilor, este focul comuniunii
regãsit în aproapele nostru ºi întreþinut cu
iubire jertfelnicã adevãratã.

Credem cã Hristos este Dumnezeu! Sã
mãrturisim acest adevãr ºi sã-l cântãm!

Hristos Se naºte în Învierea fiinþei
noastre. Amin!

(urmare din p. 1)

Se spune cã, într-o bunã zi, a trecut
Dumnezeu pe pãmânt ºi a dãruit fiecãrui neam
câte o þarã.

ªi a fost searã ºi... la poarta lui
Dumnezeu-Tatãl a apãrut un pãstor de oi care
era împreunã cu familia ºi neamul sãu de
pãstori. Dumnezeu l-a invitat în Casa Lui ºi au
stat la Cinã.

– Bunule pãstor, care îþi este pãsul de ai
ajuns la Mine?, întreabã Dumnezeu pe cioban.

– Doamne Dumnezeule, am venit sã
primim ºi noi o bucatã de pãmânt unde sã ne
odihnim sufletele, însã se vede cã am întârziat
ºi nu mai este loc pentru noi, a spus bãtrânul
îngenunchind în faþa lui Dumnezeu.

– Care vã este numele neamului vostru,
bãtrâne pãstor? a întrebat Creatorul.

– Noi ne numim români.
Dupã ce a privit îndelung la neamul

românesc, Dumnezeu a chemat pe Sfântul
Apostol Petru ºi l-a întrebat :

– Petre, mai este loc de o þarã pentru
români pe Pãmânt?

– Nu, Doamne. Tot pãmântul a fost
dãruit tuturor neamurilor, dupã porunca Ta.

5 Arhiereul Ghenadie, Liturgica sau
explicarea serviciului divin, Bucureºti,
1977, p. 79.
6 Arh. Lector Univ. Dr. Vasile Miron, Studii
de teologie liturgicã, p. 160.
7 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,
Spiritualitate ºi comuniune, p. 188.
8 Ibidem, p. 189.
9 Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 120.

– Bine, Petre. Acum dã-le românilor þara
pe care am pãstrat-o pentru Noi.

ªi de atunci noi locuim în ÞARA LUI
DUMNEZEU. O patrie frumoasã, o þarã cu
munþi ºi câmpii, cu ape ºi cer senin, o þarã ca o
grãdinã din Rai unde Maica Domnului
îngrijeºte rugãciunile ºi  florile Cerului.

România este Þara lui Dumnezeu de la
începutul lumii.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!
Bucuria Naºterii Domnului sã þese

cãrare spre inima noastrã prin rugãciunile
blândului pãstor, Sfântul Ierarh Nicolae, iar
bunãtatea, pacea ºi bucuria sã ne colinde
uliþele sufletului pentru a nu uita pe copiii
orfani, întristaþi sau singuri cu pãrinþi în viaþã,
pentru a colinda pe la uºile celor bãtrâni,
sãrmani sau bolnavi.

Pentru rugãciunile plãcutului lui
Hristos-Dumnezeu, Ierarh sfânt Nicolae,
dãruieºte, Doamne Dumnezeule,  pace,
sãnãtate, bucurie ºi spor întru credinþã celor
sãrbãtoriþi!

La mulþi ani frumoºi tuturor!
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Capitolul 3
Agresiunea militarã a Ungariei,

din aprilie 1919.
Contraofensiva Armatei Române

Refuzând cu obstinaþie sã
recunoascã realitãþile politico-statale
apãrute pe harta Europei la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial, în primãvara
anului 1919, conducãtorii Ungariei
postbelice continuau sã nu accepte
ideea cã victoria luptei de eliberare
naþionalã a popoarelor subjugate din
fostul Imperiu austro-ungar impunea
trasarea unor noi frontiere, conforme
cu aspiraþiile la viaþã proprie,
independentã a acestora. Instaurarea
Republicii Sfaturilor nu a schimbat
natura raporturilor politice ºi militare
dintre România ºi Ungaria. Noul
guvern Garbai-Kun ºi-a manifestat de
la început intenþia de a se opune
executãrii mãsurilor prevãzute în cadrul
organismelor Conferinþei de Pace ºi a
trecut, prin mobilizare generalã, la
formarea Armatei Roºii ungare.
Eºuarea misiuni generalului Smuts care
încercase sã-l convingã pe Bela Kun
sã respecte deciziile Consiliului Suprem
Interaliat a avut drept consecinþã
acutizarea crizei politico-militare din
zonã. Continuarea stãpânirii ungare
asupra teritoriului românesc de la vest
de Apuseni, unde se accentuau zi de zi
mãsurile represive, a fost însoþitã de
înmulþirea atrocitãþilor comise împotriva
fruntaºilor români transilvãneni militanþi
pentru unire, dar ºi împotriva locuitorilor
satelor ºi oraºelor. Aºa cum arãta mai
târziu profesorul Constantin Kiriþescu,
„situaþia devenise atât de încordatã,
încât ºi de o parte ºi de cealaltã se
simþea nevoia sã fie descurcatã cu
sabia”1.

Consiliul de Miniºtri de la
Bucureºti hotãrâse, la 10 aprilie,
înaintarea Armatei Române în vestul
Transilvaniei, iar generalul Berthelot îl
informa pe premierul Clemenceau
relatând cã aceastã hotãrâre a fost
necesarã pentru protecþia conaþionalilor
împotriva bandelor maghiare care
asasineazã locuitorii ºi dezvoltã anarhia.
În viziunea Înaltului Comandament
Român, operaþia de preluare sub
autoritatea sa a teritoriilor aflate încã
sub ocupaþie maghiarã, Criºana ºi
Maramureº, consta, în esenþã, în
deplasarea forþelor pe noi aliniamente.
Ca urmare a numeroaselor provocãri
din partea trupelor maghiare,
materializate prin încãlcarea „liniei de
demarcaþie”, bombardamente de
artilerie, ocuparea localitãþii Ciucea,
atacuri împotriva trupelor noastre de
acoperire, Comandamentul Român a
dispus pregãtirea diviziilor concentrate
în Transilvania pentru o autenticã
operaþie ofensivã.

În ziua de 10 aprilie s-a emis un
ordin de operaþii secret semnat de
generalul Prezan prin care se stabilea
misiunea Comandamentului Trupelor din
Transilvania ca, în prima etapã, sã
treacã dincolo de Munþii Apuseni, sã
ocupe Criºana ºi Maramureºul,
înaintând pânã pe aliniamentul Hust,
Satu Mare, Carei, Oradea, Salonta,
Beiuº, Sebiº, iar în a doua etapã sã
continue acþiune la vest pânã la Tisa.
Pentru conducerea operaþiilor ofensive,
la 11 aprilie a fost numit în funcþia de
comandant al trupelor din Transilvania
generalul de divizie Mãrdãrescu2. În
ajunul confruntãrilor din Munþii Apuseni
se gãseau în Transilvania ºase divizii de
infanterie, trei brigãzi de cavalerie, 28
escadroane ºi 45 baterii de artilerie,
însumând un efectiv de 64.000 de
militari.

Marile unitãþi au fost încorporate
în douã eºaloane operative:

- Grupul de Nord sub comanda
generalului Traian Moºoiu ºi

- Grupul de Sud, iniþial sub
ordinele directe ale generalului
Mãrdãrescu.

Armata maghiarã dispunea în
zona de la est de Tisa de ºapte divizii
cu un efectiv aproximativ de 70.000
de oameni. Întregul dispozitiv ofensiv
al trupelor române din Transilvania era
pregãtit pentru declanºarea acþiunilor
în dimineaþa zilei de 16 aprilie 1919.
Devansând momentul prevãzut în
planul de operaþii al Comandamentului
Român, forþele ungare au preluat
iniþiativa ºi, în noaptea de 15 spre 16
aprilie, dupã o scurtã pregãtire de
artilerie, au trecut la ofensivã în trei
sectoare ale frontului:

- În Valea Someºului, la Cicãrlãu,
reuºind sã respingã posturile înaintate.

- La Þigani ºi
- În defileul Criºului Repede, la

Ciucea.
Trupele române au oprit în scurt

timp ofensiva inamicului menþinându-ºi
poziþiile. „Ca o replicã a atacului
duºman”, scrie Constantin Kiriþescu,
„se deslãnþui, la ceasurile 3 dimineaþa,
ofensiva noastrã. În lungul Munþilor
Apuseni, de la Hodod la nord de Zalãu,
pânã la Mureº, pe un front de peste
200 de kilometri, s-au pus în miºcare
ca un val impetuos soldaþii celor trei
divizii de atac româneºti: 7, 6 ºi 2 de
Vânãtori. În numeroase coloane, în
putere cam de un regiment fiecare,
soldaþii români au atacat cu avânt
poziþiile ungureºti”. Fãcând bilanþul
primei zile a operaþiei ofensive din
Apuseni, comunicatul Marelui Cartier
General din 17 aprilie 1919
anunþa cã, dupã respingerea
atacului trupelor ungare din

(Urmare din numãrul trecut)
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noaptea de 15 spre 16 aprilie,
„forþele române au preluat

iniþiativa ºi au înaintat pânã pe
aliniamentul Hodod, Hereclean,
Vânãtori, Dealul Danieli. În timpul
luptelor au fost capturate 6 obuziere,
30 mitraliere, mai multe arme ºi mari
cantitãþi de muniþii; au fost fãcuþi
numeroºi prizonieri. Din rândurile
proprii s-au înregistrat 2 ofiþeri ºi 19
soldaþi morþi, 8 ofiþeri ºi 96 soldaþi rãniþi,
un ofiþer ºi 10 soldaþi dispãruþi”.
Pierderile inamicului au fost foarte
mari. „Numai în sectorul Criºul Alb au
fost înhumate mai mult de 300 de
cadavre, operaþiunile continuã”.

Zilele de 19 ºi 20 aprilie au
înregistrat încheierea cu succes a
primei etape a operaþiei. Dupã patru
zile de lupte neîntrerupte, trupele
române ºi-au deschis drum spre
câmpie, cucerind aliniamentul Satu
Mare, Carei, Oradea, Salonta.

Având în vedere pregãtirea trupelor
maghiare pentru noi acþiuni militare, la
intervenþia oficialitãþilor române,
generalul d*Esperey nu numai cã ºi-a
dat acordul pentru continuarea ofensivei,
dar a ºi recomandat ca trupele române
sã grãbeascã acþiunea ºi sã captureze
cât mai mult material de rãzboi ºi
prizonieri. În aceste condiþii, Marele
Cartier General a emis un nou ordin prin
care se preciza cã operaþia trebuie
continuatã cu maximum de energie pânã
la completa distrugere a forþelor cu care
inamicul acþioneazã la est de Tisa. Dupã
lupte grele desfãºurate în cadrul unei
concepþii moderne, pentru vremea
respectivã, în ziua de 1 mai 1919,
Armata Românã din Transilvania a atins
obiectivul final al operaþiei sale ofensive
– cursul Tisei pe toatã lungimea
frontului. Trupele române s-au oprit pe
malul stând al râului, cu excepþia unui
detaºament care a ocupat un cap de pod
pe malul drept, la Tokai, în vederea
realizãrii legãturii cu armata cehoslovacã
a cãrei ofensivã începuse la 27 aprilie.

În ziua de 2 mai, Comandamentul
Suprem Ungar a trimis parlamentari
solicitând încheierea armistiþiului.

Rãspunzând favorabil cererii
guvernului Republicii Ungare a
Sfaturilor, Comandamentul Trupelor din

Transilvania înaintat, la 3 mai 1919,
proiectul Acordului de Armistiþiu Militar
care conþinea condiþiile încetãrii
ostilitãþilor dintre cele douã þãri.
Armistiþiul urma sã fie valabil pânã la 5
august 1919, ora 12:00. Tergiversarea
transmiterii unui rãspuns de cãtre partea
ungarã avea sã demonstreze caracterul
nesincer al cererii de armistiþiu. În
aceste împrejurãri, Comandamentul
Trupelor Române din Transilvania a luat
mãsuri pentru organizarea acoperirii pe
Tisa. La flancul drept al dispozitivului
român de acoperire se aflau trupe
cehoslovace, iar la flancul stâng, la sud
de linia Mureºului, trupele franceze ºi
sârbe care ocupau Banatul. Atitudinea
agresivã a Armatei Roºii Ungare
manifestatã în cursul lunii iunie - de la
incursiuni de infanterie ºi bom-
bardamente de scurtã duratã asupra
poziþiilor româneºti, pânã la raiduri
aviatice în spatele acestora - se va
intensifica, la începutul lunii urmãtoare,
fapt care va marca intrarea în faza finalã
a conflictului româno-ungar. Dezlegarea
lui nu va mai suferi amânare.

Capitolul 4
Operaþia de apãrare a Armatei

Române pe Tisa. Contraofensiva
ºi trecerea la urmãrirea forþelor

ungare (iulie-august 1919)

Succesele Armatei Roºii Ungare
repurtate pe frontul cehoslovac au
sporit considerabil moralul acesteia ºi
au dat încredere guvernului de la
Budapesta pentru a organiza o nouã
acþiune militarã de proporþii mult mai
mari împotriva României. Aceasta va
avea drept scop respingerea Armatei
Rãmâne de pe Tisa ºi o cucerire a
Transilvaniei. Preparativele militare ale
Ungariei, contravenind prevederilor
convenþiilor ºi armistiþiilor semnate de
aceasta cu Puterile Aliate ºi Asociate,
au amplificat la Paris suspiciunile cu
privire la intenþiile rãzboinice ale
Budapestei.

În consecinþã, într-o serie de
ºedinþe ale Consiliului Suprem Aliat au
fost dezbãtute problemele privind
evoluþia fenomenelor din Ungaria ºi

mãsurile ce se impuneau pentru a þine
situaþia sub control, analizându-se
posibilitatea concentrãrii acþiunilor
forþelor aliate în vederea stãvilirii
pregãtirilor de rãzboi ale acesteia. În
lipsa unui consens, Clemenceau l-a
însãrcinat pe mareºalul Foch sã
restudieze problema ungarã, sã
consulte comandamentele român, sârb
ºi cehoslovac asupra situaþiei militare
din regiune ºi sã revinã cu propuneri
pentru rezolvarea stãrii conflictuale
generatã de Ungaria. Mareºalul Foch
a solicitat comandamentelor român,
iugoslav ºi cehoslovac acordul privind
rezolvarea problemei ungare pe cale
militarã. România ºi-a exprimat
disponibilitatea sã punã la dispoziþie
cinci divizii de infanterie ºi douã de
cavalerie, precum ºi o divizie de
rezervã. Marele Cartier General
Român a propus sã se constituie un
Comandament Unic, având în frunte un
general francez, grupul de forþe român
sã fie comandat de un general român,
prada de rãzboi sã fie repartizatã între
aliaþi proporþional cu forþele puse la
dispoziþie ºi alte câteva detalii privitoare
la desfãºurarea acþiunilor. Aceste
propuneri nu au fost finalizate din cauza
eºecului demersului Conferinþei de
Pace. Mareºalul Foch spunea cã „în
consecinþã, România ºi Statele Aliate
trebuie sã-ºi rezolve singure problemele
militare, fãrã a lua însã atitudini ostile
Antantei care va fi mulþumitã sã
constate situaþia de fapt ºi sã ia act de
ea. Era o concluzie tardivã pentru cã
rãzboiul de pe Tisa începuse deja. În
Ungaria, concomitent cu pregãtirile
militare, s-au declanºat acþiuni de
provocare a Armatei Române prin
violente ºi repetate atacuri pe Tisa,
bombardamente de artilerie ºi încercãri
de traversare a râului. La 17 iulie 1919,
forþele ungare ºi-au încheiat
concentrarea pe frontul român ºi au
început sã execute recunoaºteri de
aviaþie, precum ºi o puternicã pregãtire
de artilerie.

Comandamentul Trupelor din
Transilvania a trecut la mãsuri
pregãtitoare în vederea respingerii unei
ofensive de amploare. Efectivul
total al forþelor române de pe
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Tisa, în preziua declanºãrii
ofensivei ungare, era de 90.000
de luptãtori. Apãrarea trupelor

române era puternic eºalonatã în
adâncime, la limita dinainte fiind dispuse
doar elemente de acoperire, acest fapt
demonstrând cã românii nu aveau
intenþii ofensive dincolo de Tisa, dar
dispuneau de forþe suficiente pentru a
contracara acþiunile inamicului în
dispozitivul de apãrare al trupelor proprii.
În ajunul ofensivei, Înaltul
Comandament al Armatei Roºii Ungare
dispunea de patru corpuri de armatã.
Efectivul total era de aproximativ
90.000 de luptãtori, dintre care 60.000
pe frontul Tisei. Declanºarea ofensivei
a fost stabilitã pentru dimineaþa zilei de
20 iulie, la ora 3:00, cu direcþia loviturii
principale spre Oradea.

Comandamentul Român a
prevãzut ca, într-o primã fazã, sã fie
întârziatã înaintarea forþelor principale
maghiare ºi sã li se producã pierderi
cât mai mari, luptând pe aliniamente
intermediare, iar în a doua fazã se
preconiza o ripostã decisivã asupra
grupãrii principale de forþe a
adversarului. Ca urmare a concepþiei
iniþiale a Comandamentului Român,
confruntãrile s-au desfãºurat tot în douã
faze distincte:

a) Prima fazã a cuprins douã
etape: - ofensiva ungarã între 20 ºi 23
iulie ºi

- contraofensiva românã între 24
ºi 27 iulie.

b)  Cea de-a doua fazã a debutat
cu o etapã pregãtitoare (27-30 iulie)
pentru ca, la 30 iulie, sã se producã
forþarea Tisei de cãtre Armata Românã
continuatã cu operaþia de urmãrire
(între 31 iulie ºi 4 august) ºi ocuparea
Budapestei.

Operaþia ofensivã a armatei
ungare a început în zorii zilei de 20 iulie
1919. A debutat cu o puternicã
pregãtire de artilerie, iar forþarea râului
s-a declanºat succesiv începând cu ora
4:00. Pânã în seara zilei s-au realizat
unele capete de pod pe malul stâng al
râului cu dezvoltare frontalã de
maximum 14 kilometri ºi adâncime de
4 la 5 kilometri. Forþele române au opus
rezistenþã ºi au executat o serie de

contraatacuri în scopul întârzierii
inamicului. Concomitent cu efectuarea
unor restructurãri în cadrul dispozitivului
operativ, în urmãtoarele douã zile (21
ºi 22 iulie) acþiunile Armatei Române
s-au desfãºurat în mod organizat,
reuºindu-se diminuarea considerabilã a
ritmului ofensivei inamicului. Sub
aspectul raportului de forþe între
grupãrile aflate direct în confruntare,
situaþia din seara zilei de 22 iulie
prezenta încã o uºoarã superioritate în
favoarea trupelor ungare. În privinþa
rezervelor generale însã, situaþia era net
favorabilã trupelor române. Pentru ziua
de 23 iulie, comandamentul ungar a luat
hotãrârea continuãrii ofensivei într-un
ritm mai rapid, introducând noi forþe în
eºalonul întâi, pânã în seara zilei reuºind
sã realizeze o pãtrundere de 50 de
kilometri la est de râu în sectorul
Szolnok.

Contraofensiva forþelor române a
început în dimineaþa zilei de 24 iulie,
iar pânã seara forþele ungare au fost
respinse pe distanþe de 10-20 de
kilometri. În cea de a doua zi a
contraofensivei, pe 25 iulie, trupele
române au înregistrat succese
considerabile punând în pericol cãile de
retragere a inamicului spre Tisa.
Situaþia devenind criticã ºi sesizând
pericolul de a fi încercuite, trupele
ungare au început retragerea generalã
care, spre searã, a degenerat într-o
totalã degringoladã. Intrate în panicã,
s-au îndreptat spre podul de la Szolnok,
aruncând armele ºi muniþiile din cãruþe.
Toatã noaptea din 25 spre 26 iulie, lungi
coloane ungureºti treceau în goanã
spre pod unde era o învãlmãºealã de
neînchipuit. Numai între 23 ºi 25 iulie
armata românã a fãcut 616 prizonieri,
capturând un bogat material de rãzboi.
În seara zilei de 26 iulie, ºeful Statului
Major al Armatei Roºii Ungare ºi-a
prezentat demisia, cerând o anchetã
severã asupra unitãþilor învinovãþite
pentru înfrângerea suferitã.

Comandamentul Trupelor din
Transilvania a ordonat, pentru ziua de
26 iulie, urmãrirea inamicului cu toatã
energia, pentru a nu-i da posibilitatea
sã formeze un cap de pod în faþa
localitãþi Szolnok. În cursul zilei de 26

iulie, trupele române au continuat
urmãrirea ºi au respins forþele ungare
la vest de Tisa. Pentru a împiedica o
eventualã urmãrire a lor peste Tisa,
trupele ungare au distrus podul metalic
de la Szolnok ºi podul improvizat de la
Tokai. Guvernul Garbai-Kun nu se
aºtepta ca armata românã sã continue
ofensiva spre Budapesta. Se credea cã,
la fel ca în luna mai, trupele române se
vor opri ºi îºi vor reorganiza dispozitivul
de apãrare pe aliniamentul Tisei. Atât
timp însã cât cercurile politice
conducãtoare ungare continuau sã nu
recunoascã hotãrârea Adunãrii de la
Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, de
unire a Transilvaniei cu România,
oprirea forþelor române pe Tisa ar fi
fost o greºealã. În consecinþã, Înaltul
Comandament Român a hotãrât
forþarea râului ºi urmãrirea armatei
ungare pânã la capitulare, considerând
cã numai în acest fel se putea stinge
focarul de rãzboi din centrul Europei,
iar Marele Cartier General a cerut ca
inamicul „retras în completã dezordine
la vest de Tisa” sã fie urmãrit „pânã la
completa lui distrugere”3.

Generalul d*Esperey, care
cunoºtea bine situaþia, considera, de
asemenea necesarã trecerea Tisei de
cãtre armata românã ºi reluarea lupte
pânã la capitularea Ungariei. Pentru
continuarea operaþiilor s-au efectual
unele modificãri ale dispozitivului
operativ constituindu-se:

- Grupul de manevrã comandat de
generalul Traian Moºoiu;

- Grupul de Sud comandat de
generalul Holban;

- Grupul de Nord comandat de
generalul Mihãiescu.

Aviaþia urma sã sprijine acþiunile
forþelor terestre cu 12 aparate de zbor.
Marele Cartier General a luat
hotãrârea ca forþarea Tisei sã înceapã
în noaptea de 29/30 iulie. În momentul
premergãtor forþãrii, Comandamentul
Trupelor de Transilvania dispunea de
10 divizii de infanterie ºi vânãtori ºi 2
divizii de cavalerie cu un total de
120.000 de combatanþi.

Armata Roºie Ungarã
opunea forþelor române
57.000 de combatanþi în
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apropierea Tisei la care se
adãugau 30.000 din interiorul
þãrii.

Pregãtirea de artilerie a început
în dimineaþa zilei de 30 iulie, la ora 2:30,
iar pânã seara, majoritatea marilor
unitãþi române realizaserã deja
importante capete de pod pe malul
drept al râului. În dimineaþa zilei de
31 iulie, au executat forþarea ºi marile
unitãþi de cavalerie care urma sã
pãtrundã cu rapiditate în adâncime
pentru încercuirea grupãrilor de forþe
inamice ºi blocarea itinerariilor de
retragere spre Budapesta. Pânã
seara, cavaleria românã a atins un
aliniament situat la 20 kilometri vest
de râul Tisa.

În ziua de 1 august, inamicul a
rezistat la rezistenþã în faþa trupelor
române de la contact, lãsând numai
elemente de acoperire, iar în adâncime
intenþiona sã organizeze un nou
aliniament de apãrare în jurul
Budapestei. Ca urmare a dezastrului
militar suferit, în dimineaþa zilei de 1
august, social-democraþii de dreapta au
impus guvernului Sfaturilor sã-ºi
prezinte demisia, iar la ºedinþa
Consiliului Muncitoresc din Budapesta,
în dupã amiaza aceleiaºi zile, cabinetul
Garbai-Kun a depus mandatul, fiind
format un  guvern de nuanþã social-
democraticã. Datoritã faptul cã forþele
principale ungare aveau în adâncime
douã grupãri situate la 120 kilometri
distanþã una faþã de cealaltã, în seara
zilei de 1 august, Comandamentul
Trupelor de Transilvania a decis sã
constituie:

- O avangardã strategicã compusã
dintr-o divizie de vânãtori ºi douã
brigãzi de roºiori;

- Un grup de manevrã ºi
- Douã flancgãrzi, una la nord ºi

una la sud.
În ziua de 2 august, avangarda

ºi-a continuat operaþiile pe direcþia
Budapesta, reuºind sã menþinã
separate cele douã grupãri de forþe
inamice, ajungând pânã în seara zilei
la 12 kilometri de capitala Ungariei.
În aceste condiþii, Divizia 1 Infanterie
ungarã a trimis ofiþeri parlamentari la
trupele române pentru a trata condiþiile

de capitulare. La extremitatea sudicã,
Divizia 4 Infanterie ungarã recurgea
la aceeaºi soluþie.

Succesele repurtate de Armata
Românã în operaþiile desfãºurate între
30 iulie ºi 3 august au fost remarcabile.
Pentru ziua de 4 august,
Comandamentul Trupelor de
Transilvania au hotãrât preluarea
controlului deplin asupra spaþiului
dintre Tisa ºi Budapesta procedând la
curãþarea întregului teritoriu de trupe
înarmate. Primele subunitãþi care au
intrat în Budapesta în seara zilei de 3
august au fost trei escadroane din
Brigada 4 Roºiori comandatã de
generalul Gheorghe Rusescu. În
dimineaþa zilei urmãtoare, forþele
principale au înaintat spre Budapesta,
iar unitãþile de cavalerie au încercuit
oraºul ºi au realizat un cap de pod la
trei kilometri vest de capitala
Ungariei. La 4 august, ora 18:00,
generalul Mãrdãrescu primea, pe
bulevardul Andrassy, defilarea trupelor
române. Guvernator al Budapestei a
fost numit generalul ªtefan Holban.
În perioada imediat urmãtoare au fost
continuate operaþiile de capturare ºi
dezarmare a unor grupuri inamice
rãzleþe care încercau sã reziste în
zonele muntoase împãdurite dinspre
frontiera cu Cehoslovacia, iar capetele
de pod au fost extinse spre vest pânã
la 35-40 de kilometri. În ultima parte
a acþiunilor s-au predat trupelor
române 6 divizii cu un efectiv de 1235
ofiþeri ºi peste 10.000 soldaþi, au fost
capturate 350 de tunuri, 332 mitraliere,
51.450 puºti, 4316 carabine precum ºi
importante cantitãþi de muniþii ºi
materiale de rãzboi printre care 87
aeroplane. De la începutul ostilitãþilor,
în martie 1919, pânã la sfârºitul lor,
august 1919, pierderile Armatei
Române au fost de 188 ofiþeri ºi
11,478 soldaþi, dintre care 69 ofiþeroi
ºi 3556 soldaþi au fãcut sacrificiul
suprem.

La 9 septembrie 1919, Ion I. C.
Brãtianu a trimis la Budapesta o
telegramã prin care se cerea ca, de
comun acord, C. Diamandy ºi
generalul Mãrdãrescu sã stabileascã
data retragerii ºi sã transmitã la Paris

un comunicat de presã din care sã
rezulte cã „în faþa atitudinii Consiliului
celor Patru în chestiunile Ungariei ºi
pentru a evita motive de neînþelegere,
România a decis sã-ºi retragã trupele
de ocupaþie”4.

Intenþia românilor de a evacua
Budapesta a produs reacþii imediate
de îngrijorare chiar ºi în rândul unor
politicieni maghiari,  deoarece
populaþia se temea de instaurarea
unui regim dornic de represalii ºi
crime politice. Ministrul plenipotenþiar
la Franþei la Bucureºti declara cã atât
el, cât ºi însãrcinatul cu afaceri al
Marii  Britanii  considerau cã o
prematurã evacuare a Ungariei de
cãtre trupele române „ar fi  o
catastrofã pentru Antanta, cãci ar
avea în mod inevitabil  drept
consecinþã de a lãsa Europa Centralã
în anarhie.”5

În urma demersurilor Aliaþilor,
trupele române au rãmas în continuare
pe teritoriul Ungariei. La 11 noiembrie
1919, generalul Mãrdãrescu ºi
comisarul guvernului român, C.
Diamandy, adresau populaþiei ungare
o ultimã „Proclamaþie” prin care
anunþau retragerea armatei române ºi
evacuarea Budapestei.

Aºa s-a încheiat încã o paginã
glorioasã din istoria neamului
românesc.

1 Constantin Kiriþescu, Istoria rãzboiului
pentru întregirea României, 1916-1919,
Ediþia a III-a, Bucureºti, 1989, p. 422.
2 Gheorghe Mãrdãrescu, (nãscut 4 august
1866, Iaºi – mort 5 septembrie 1938,
Neuheimbad, Germania), general de corp
de armatã. Studii militare: ªcoala de ofiþeri
(1888) ºi ªcoala Superioarã de Rãzboi
(1894); specializãri în Bruck (Austro-
Ungaria) ºi Smandau (Germania).
3 Cercetãtor ºtiinþific principal Dumitru
Preda (coordonator), col. (r) Dr. Vasile
Alexandrescu, col (r) Costicã Prodan, În
apãrarea României Mari. Campania Armatei
Române din 1918-1919, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 1994, p. 281.
4 Ibidem, p. 318.
5 Ibidem.
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Personalitatea Reginei Maria este
marcantã în istoria þãrii noastre.
Nãscutã în localitatea Eastwel Park din
Marea Britanie, la 28 octombrie 1875,
a primit numele de Maria Alexandra
Victoria de Edinburg ºi Saxa Coburg
Gotha. Dupã o copilãrie fericitã
petrecutã pe la toate rudele sale de viþã
nobilã, la vârsta de 17 ani s-a cãsãtorit
cu principele Ferdinand, fiul regelui
Carol I al României. A fost implicatã
în treburile þãrii mai ales în perioada
Primului Rãzboi Mondial când a reuºit
sã înfiinþeze un spital de
campanie pentru soldaþii rãniþi
în luptã sau pentru cei bolnavi
de tifos. Dupã moartea lui
Carol I, când Ferdinand a ajuns
rege, Regina Maria influenþeazã
majoritatea deciziilor luate de
acesta. Ambasadorul Franþei la
Bucureºti, Charles de Saint
Aulaire spunea: „Existã un
singur bãrbat la palat ºi acela
este regina”.

A fost supranumitã
„regina soldat”, deoarece a
insistat de multe ori sã meargã
pe front îmbrãcatã fie în haine de ofiþer,
fie în uniformã de infirmierã, pentru a
încuraja soldaþii oferindu-le mici daruri,
sau pentru a le îngriji rãnile. La iniþiativa
ei,  s-a înfiinþat un serviciu de ambulanþã
sprijinit prin donaþii private atrase din
strãinãtate. Pentru cã purta cu cinste
uniforma militarã, Regimentul 4 Roºiori
a numit-o „comandant onorific”.

Regina Maria ajuns ºi în zona
noastrã, vizitând linia frontului de la
Cireºoaia de trei ori. Prima vizitã a
avut loc în toamna anului 1917, când a
fost impresionatã de primirea fãcutã de
soldaþi, dupã cum reiese din cartea
„Povestea vieþii mele” scrisã chiar de
ea. A doua oarã a venit în primãvara
anului 1918 (luna martie) împreunã cu
regele Ferdinand. Tot în 1918, pe 6
august, regina a venit a treia oarã pe
fronturile de la Cireºoaia ºi Coºna
însoþitã de principii Carol II ºi Nicolae

ºi de principesele Elisabeta ºi Maria.
La dorinþa ei, mormintele soldaþilor
cãzuþi la datorie au fost plivite ºi
însemnate cu cruci albe de mesteacãn.
Au fost aniversate marile bãtãlii de la
Mãrãºti-Mãrãºeºti-Oituz ºi s-a oficiat
un parastas pentru eroi. Apoi s-a sãpat
un ºanþ în formã de pãtrat cu laturile
de 50 m ºi adâncimea de 0,5 m, iar
familia regalã împreunã cu invitaþii au
luat prânzul pregãtit pe ºtergare
tradiþionale, stând aºezaþi pe taluzul
exterior al ºanþului. Momentul a fost

imortalizat de reporterul de rãzboi
Stanciu Koteþchi, care activa în divizia
a 6-a Infanterie. Locul acela a fost
numit simbolic „Masa Reginei” ºi
numele s-a pãstrat din generaþie în
generaþie pânã astãzi. Fotografia
evenimentului a fost ºi ea transmisã din
mânã în mânã pânã în 1991 când
farmacistul Sandu Teodor a donat-o
muzeului eroilor de pe muntele Mãgura
(Tg. Ocna) unde poate fi vãzutã ºi
astãzi.

 Regina a continuat sã iubeascã
poporul român ºi sã-l sprijine cu orice
ocazie. În anul 1926, pe 26 martie, a
decis sã treacã de la religia protestantã
la cea ortodoxã, slujba fiind oficiatã de
patriarhul Miron Cristea. În anul 1938,
dupã o perioadã îndelungatã de boalã,
regina Maria a murit, fiind
înmormântatã la castelul Peliºor cu
onoruri militare, în ziua de 18 iulie.

Eroilor Cireºoaiei li s-au mai
schimbat o datã crucile ºi li s-a montat
o cruce simplã de piatrã pe vârful
masivului în 1935, apoi în 1978 o unitate
militarã de transmisioniºti le-a ridicat
un monument de piatrã îngrãdit cu un
gard metalic pe vârful Vrânceanu.

Tradiþia comemorãrii lor începutã
de regina Maria a fost reînnodatã
începând cu anul 2000, când cu
binecuvântarea P.S. Episcop Eftimie
Luca al Romanului, Protosinghelul
Claudiu Constantin Panþîru, un nepot

de erou, a decis sã construiascã
pe Cireºoaia un schit închinat
eroilor care îºi dormeau somnul
de veci în acest loc. Tot la
iniþiativa sa, cele 6 morminte
comune care adãpostesc peste
2500 de eroi au fost restaurate
ºi anual, de sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului, se face un
pelerinaj de la schit la fiecare
dintre ele unde se oficiazã
slujba parastasului.

Tot pentru aceºti eroi au
mai fost înãlþate trei
monumente comemorative:

unul în 2012, în curtea Schitului „Sf.
Eftimie cel Mare”, altul în 2017, de
cãtre Brigada Mecanizatã „Podul
Înalt”, Iaºi, ºi Asociaþia „Cultul Eroilor”,
Bacãu, pe vârful Cireºoaia ºi al treilea,
la propunerea Brigãzii de Vânãtori de
Munte „General Virgil Bãdulescu”,
Miercurea Ciuc, în  colaborare cu mai
mulþi donatori, în 2018, amplasat în
imediata apropiere a schitului.

Amplasamentul „Masa Reginei”
nu a fost uitat. În prezent, conducerea
Schitului „Sf. Eftimie cel Mare” în
colaborare cu Primãria Staþiunii Tg.
Ocna fac toate demersurile pentru a-l
transforma într-un obiectiv istoric, dar
ºi turistic. Se intenþioneazã montarea
unei mese din piatrã în aceastã locaþie
care sã aminteascã de vizita reginei pe
aceste meleaguri ºi pe viitor
montarea unui bust al reginei
Maria ºi al poetului erou Ioan



Nr. 4 / oct-dec 2019 15SAREA PÃMÂNTULUI

Bibliografie
1. Maria Regina României, Povestea vieþii
mele, vol. 2, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1991,
p. 122;
2. Arthur Gould Lee, Elena Regina mamã a
României, Ed. Humanitas, Bucureºti, 2000,
p. 86;
3. Maria Regina României, Povestea vieþii
mele, vol. 3, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1991,
p. 64-67;
4. Principesa Martha Bibescu, Douã
portrete, Ferdinand al României, Anatole
France, Ed. Cultura Naþionalã, Bucureºti,
1930, p. 31;
5. Maria Regina României, Povestea vieþii
mele, vol. 1, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1991,
p. 325;
6. Principesa Martha Bibescu, op. cit., p.
58;
7. Cezar Petrescu, Cei trei regi, Ed. R.A.I. ,
Bucureºti, f.a., p. 124.

Grãmadã care ºi-a dat viaþa
în aceste locuri.

Preot Benone Paul VÃSÂI

Emaus este numele satului spre
care se îndreptau, în Duminica Învierii,
doi dintre ucenici, Luca ºi Cleopa,
cãrora li se alãturã Domnul, fãrã ca ei
sã-L cunoascã. Cei doi nu sunt singurii
care nu-L recunosc pe Iisus dupã
Înviere: Maria Magdalena crede cã este
grãdinarul (Ioan 20, 11-18), iar cei 11
Apostoli trebuie sã-L vadã mâncând
peºte ºi miere ca sã-ºi îndepãrteze
temerile cã au în faþã un duh, o fantomã
(Luca 24, 37 º.u.).

Cei doi ucenici au ascultat
tâlcuirea profeþiilor despre Mesia „de
la Moise ºi de la toþi profeþii”, s-a fãcut
searã „ºi, când au stat împreunã cu ei
la masã, luând El pâinea, a
binecuvântat ºi, frângând, le-a dat
lor. ªi s-au deschis ochii lor ºi L-au
cunoscut” (Luca 24, 30-31). Luca ºi
Cleopa L-au cunoscut pe Iisus când
Acesta face acelaºi gest pe care l-a
fãcut în Joia Patimilor la Cina cea de
Tainã: a frânt pâinea.

Când Mântuitorul
vrea sã se descopere ca
Dumnezeu în faþa mulþimii,
cu mult înainte de Cinã,
înmulþeºte pâinile ºi peºtii,
fãcând acelaºi gest:
„Luând cele cinci pâini […]
le-a binecuvântat, a frânt
ºi le-a dat ucenicilor ca sã
le punã înaintea mulþimii”
(Luca 9, 16). Înþelegem din
acestea, cã ucenicii nu
erau strãini de frângerea
pâinii ºi asociau gestul cu
o manifestare specificã
Domnului Hristos.

Cu toþii ne aducem
aminte de experienþa
fãcutã de fiziologul rus Ivan
P. Pavlov (1849-1936):
sunetul clopoþelului care
precede alimentarea unui
câine, dupã un numãr de repetiþii, devine
semnalul care declanºeazã reflexul
condiþionat al secreþiei glandei salivare.
Reflexul condiþionat (dobândit) al
salivãrii la sunetul clopoþelului, apare pe
baza celui necondiþionat (înnãscut) al
hrãnirii. Câinele din experimentul lui
Pavlov nu are nicio semnificaþie
spiritualã sau simbolicã. În locul câinelui
putea fi orice alt animal ºi rezultatul era
acelaºi: când sunã clopoþelul, animalul
saliveazã. Pavlov a descoperit reflexele
condiþionale (traduse, mai târziu, în
Occident ca reflexe condiþionate)
plecând de la cercetarea funcþiei
gastrice a câinelui ºi compoziþia
chimicã a salivei acestuia, prin
externalizarea glandei salivare
(scoaterea ei din corp ºi introducerea
într-o eprubetã).

Celor doi ucenici, ca ºi celorlalþi
de altfel, gestul „frângerii pâinii” era
suficient pentru a declanºa „reflexul
condiþionat” al „recunoaºterii” lui
Hristos, dobândit în timpul cât L-au
urmat pe Mântuitorul, prin participare
activã la înmulþirea pâinilor, la Cinã ºi
posibil, la multe acte asemãnãtoare,
neconsemnate în Scripturã. Iatã ce
spune Pavlov în cartea sa, intitulatã
„Experienþa de douãzeci de ani a
studiului obiectiv al activitãþii
nervoase superioare ale animalelor”:
„Din punctul de vedere al reflexelor

condiþionate, marile emisfere cerebrale
se prezintã ca un complex de
analizatori, care au sarcina de a
descompune complexitatea lumii
exterioare ºi interioare în elemente ºi
evenimente aparte, pentru ca ulterior sã
realizeze conexiunea acestora cu
diversele activitãþi ale organismului” sau
mai simplu, „bazându-ne pe fapte
concrete, putem afirma cã marile
emisfere cerebrale sunt un ansamblu
de analizatori care descompun
complexitatea lumii exterioare ºi
interioare în elemente ºi evenimente
aparte ºi apoi realizeazã conexiunea
fenomenelor analizate cu o activitate
sau alta a organismului”1. Cei doi
ucenici au descompus „complexitatea
lumii” în elemente simple cum este
acest gest de a frânge ºi au fãcut apoi
conexiunea cu ce s-a petrecut la
Emaus.

Dacã observãm drumul urmat de
Apostoli ºi ucenici în familiarizarea lor
cu „frângerea pâinii”, putem spune cã
Pavlov este prezent la Emaus, cu
aproape 2000 de ani înainte de a se
naºte, ca unul care prin cercetãrile sale
de fiziologie, ne descoperã valoarea
unui gest în „deschiderea ochilor”,
atunci când este asociat, un timp
anume, lucrãrii lui Hristos.
Creºtinilor de astãzi, urmaºi ai
celor care „stãruiau în învãþãtura
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Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

apostolilor ºi în împãrtãºire, în
frângerea pâinii ºi în
rugãciune” (Faptele Apostolilor

2, 42-46) trebuie sã le fie prezenþa la
Sfânta Liturghie, în cadrul cãreia se
frânge pâinea astãzi, semnalul care
„declanºeazã” recunoaºterea prezenþei
lui Dumnezeu în viaþa lor.

Mulþi oameni se mirã când aflã cã
pãrinþii din mãnãstiri, din lume sau
simpli credincioºi se roagã noaptea
când dorm. Însuºi Mântuitorul spune:
„Rugaþi-vã neîncetat!”. Sã fie aici un
îndemn fantezist sau o poruncã
realizabilã? Putem sã ne rugãm noaptea
în somn? Pavlov rãspunde afirmativ, nu
în calitate de cititor al Patericului, ca
fiu de preot sau ca fost seminarist
(teolog)2, ci în calitate de fiziolog.
Pentru a face ca un câine sã saliveze
când sunãm din clopoþel, este nevoie
de o perioadã în care câinele trebuie sã
audã clopoþelul atunci când primeºte
hrana. Omul respirã ºi noaptea, în
somn, proces desfãºurat în mod
inconºtient. Dacã unim în mod
conºtient respiraþia cu rugãciune, o
anumitã perioadã de timp, vom ajunge
sã ne rugãm neîncetat. Rugãciunea va
fi unitã cu respiraþia ºi va fi permanentã
(inclusiv noaptea). Pare uºor la prima
vedere, dar este bine de ºtiut cã pentru
aceastã metodã s-au scris tratate
întregi. Cele mai multe, recomandã
folosirea rugãciunii cunoscutã sub
numele de „rugãciunea inimii”: „Doamne
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul”,
despãrþitã, prima parte, pe inspiraþie,
„Fiul lui Dumnezeu” în pauza dintre
inspiraþie ºi expiraþie, iar partea finalã a
rugãciunii pe expiraþie. Uneori pãrinþii
foloseau ºi „simpla” rugãciune „Doamne
miluieºte”, unitã de asemenea cu
respiraþia. Trebuie reþinut, însã, cã
duhovnicul, ca îndrumãtor, este esenþial
în aceastã lucrare. Sunt credincioºi
care au început rugãciunea inimii fãrã
ajutorul unui duhovnic ºi au eºuat în
practicarea unor exerciþii de tip yoga.
Rãsplata acestor eforturi, de rugãciune
neîncetatã, este darul dumnezeiesc al
vederii luminii necreate, pe care Sfinþii
Apostoli au vãzut-o la Schimbarea la
Faþã, pe muntele Taborului.

Îmi povestea o femeie cum a
încercat rugãciunea inimii în tinereþe, în
casa pãrinteascã. A trudit câþiva ani, dar
valurile vieþii au îndepãrtat-o de aceastã
îndeletnicire care necesitã oarecare
stãruinþã. Peste ani ºi ani, fãrã nicio
intenþie de a reveni la practicarea

rugãciunii inimii, a vizitat casa
pãrinteascã, pustie acum. „M-am trezit
rugându-mã”, a spus. De atunci se roagã
neîncetat.

Omul, de-a lungul timpului, cãutând
sã ajungã la cunoaºterea lui Dumnezeu,
a codificat „experienþa dobânditã” pe
acest „drum” în gesturi strict rezervate
manifestãrii dumnezeieºti, atât pentru a
o transmite mai departe generaþiilor
viitoare, cât ºi pentru a face vizibilã, prin
acestea, voinþa lui Dumnezeu în lume.
Când Samuel turna ulei pe creºtetul lui
David, de pildã, toþi au ºtiut cã David a
fost ales de Dumnezeu. Ungerea ca
semn al alegerii de cãtre Dumnezeu a
supravieþuit pânã astãzi, fiind prezentã
ºi în creºtinism. Sfinþii Pãrinþi s-au folosit
de filozofia ºi ºtiinþa timpului în care au
trãit pentru a rãspândi credinþa în
sufletele oamenilor ºi au învãþat, totodatã,
pe creºtinii din toate timpurile, cã nu
trebuie sã ignore cuceririle ºtiinþelor
profane în lupta dusã de suflet cu duhurile
ºi cu trupul supus unor legi animalice
pentru a cuceri viaþa veºnicã propovãduitã
atât de evident de Sfintele Moaºte cele
atât de neanimalice.

1 Sfântul Luca (Voino-Iaseneþki),
Arhiepiscopul Crimeei, Puterea inimii,
Editura Sophia, Editura Cartea Ortodoxã,
Bucureºti, p. 50.
2 Sfântul Luca al Crimeii a purtat
corespondenþã cu I. P. Pavlov cãruia îi
scria: Îl slãvesc pe Domnul care v-a dãruit
atâtea harisme ºi Care a binecuvântat
marile dumneavoastrã lucrãri”, iar
medicul chirurg N. A. Ovcinikov povesteºte
un lucru ce s-a petrecut atunci când a
mers sã-l întâlneascã pe Sfântul Luca:
„Era pe 27 februarie 1946, a zecea
comemorare a morþii lui Ivan Pavlov. Se
înserase ºi drumurile Tambovului erau
pline de lume. M-am îndreptat spre casa
bãtrânului ºi am sunat la uºã. Am fost
surprins când m-au anunþat cã în ziua
aceea nu-l voi putea vedea pe
Arhiepiscopul Luca, întrucât era foarte
ocupat. Am insistat, spunându-mi numele,
calitatea de medic ºi scopul vizitei,
sperând cã voi fi primit. Monahul care îl
slujea pe Arhiepiscop s-a dus a doua
oarã ºi mi-a transmis cã voi fi primit în
ziua urmãtoare, la zece dimineaþa. Într-
adevãr, în ziua urmãtoare, exact la ora
zece, am intrat în biroul lui. Am constatat
cã Arhiepiscopul, în toatã noaptea trecutã,
fãcuse rugãciuni pentru odihna sufletului
academicianului Ivan Petrovici Pavlov”,
cf. Sfântul Luca (Voino-Iaseneþki),
Arhiepiscopul Crimeei, op.cit., p. 47-48.

Preot Cãtãlin ILIE

Hristos, adresându-Se Apostolilor,
imediat dupã Înviere, le-a amintit cã
trebuie sã se împlineascã toate cele
scrise despre El, „în Legea lui Moise,
în profeþi ºi în Psalmi” (Lc 24, 44).
Compuºi sub inspiraþia Duhului Sfânt
de cãtre Regele David, sub formã de
poezie cântatã, psalmii au devenit, cu
timpul, rugãciunea prin excelenþã a
Bisericii creºtine,1 mai ales în momente
de grele încercãri pentru creºtini (boalã,
suferinþã, vrãjmãºie, durere sufleteascã
º.a.). Istoviþi de pãcate, pot cere cu
insistenþã ajutorul lui Dumnezeu „spre
Care nãdãjduiesc cã nu le vor lua
sufletele” (Ps 140, 8). Alteori, pot lãuda
atotputernicia lui Dumnezeu, Care
judecã cu dreptate, „ridicând pe cel
sãrac din þãrânã ºi înãlþând pe cel
sãrman din gunoi, pentru a-i face sã stea
împreunã cu cei mari (Ps 112, 7-8), iar
dupã ce depãºesc orice fel de obstacol,
aduc mulþumire Celui Care pedepseºte,
dar nu ucide, ceartã, dar ia aminte la
lacrimile de pocãinþã (Ps 114, 8). Astfel,
Psaltirea mângâie ºi vindecã rãni vechi,
punând la îndemâna fiecãruia, dupã
ostenealã, tot ceea ce îi este de folos.

Dialogul dintre om ºi Dumnezeu,
prin intermediul psalmilor, nu are loc
doar la lumina palidã a candelei din
camerã, putând fi întâlnit în
solemnitatea slujbelor bisericeºti, ºi
aceasta chiar încã din perioada de
început a Bisericii (sec. I-IV d. Hr.).
,,Vorbiþi între voi în psalmi, în laude ºi în
cântãri duhovniceºti”, iatã îndemnul
adresat de Sf. Pavel efesenilor (5, 19)
sau ,,dacã este cineva cu inimã bunã,
sã cânte psalmi”, continuã apoi Sf. Ap.
Iacov (5, 13). Aºa se face cã pentru
toþi creatorii de imnuri creºtine, Sfinþii
Efrem Sirul (+373), Roman Melodul
(+sec. VI), Andrei Criteanul (+740),
Ioan Damaschin (+749) sau Teodor
Studitul (+826), Psaltirea a constituit
principala sursã de inspiraþie. Astfel, cu
osteneala acestora, apare încã
de timpuriu rânduiala celor 7

(urmare din p. 1)
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„

Laude ale Bisericii2, prefi-
gurate de glasul psalmistului
care spune: „De ºapte ori pe

zi Te-am lãudat, Doamne, pentru
judecãþile dreptãþii Tale.” (Ps 118, 164)
Însã cel mai emoþionant moment al
anului bisericesc îl constituie slujba din
Noaptea Învierii. Câþi dintre credincioºi
cunosc faptul cã, în textul serviciului
religios, întâlnim de multe ori cuvintele
Psaltirii? Bunãoarã, versurile rostite de
preot acum: Înviazã Dumnezeu,
risipindu-se vrãjmaºii Lui/ Precum
se împrãºtie fumul ºi nu mai este/
Precum se topeºte ceara de la faþa
focului,/ Aºa pier pãcãtoºii de la faþa
lui Dumnezeu./ Aceasta este ziua pe
care a fãcut-o Domnul, sã ne
bucurãm ºi sã ne veselim întru ea,
sunt preluate din Psalmul 67, 1-3,
respectiv 117, 24. Aceste exemple
demonstreazã încã o datã cã textul
preluat din psalmi creeazã acea
profunzime duhovniceascã ce conferã
slujbei ortodoxe unicitate.

Psaltirea n-a încetat nicicând sã
se afle în centrul preocupãrilor
spirituale ale creºtinului, însã acest
interes este arãtat mai mult în
perioadele de post ale Bisericii, atunci
când resimþim din plin dorinþa de
pocãinþã ºi întoarcere la Hristos. În
acest sens, Sf. Atanasie, episcop al
Alexandriei (+373 d. Hr.), remarcã:
„Psaltirea zugrãveºte în paginile ei toate
trãirile oricãrui suflet omenesc, cu
schimbãrile ºi înnoirile lui, iar cine
doreºte poate sã-ºi însuºeascã imaginea
ce i se potriveºte lui.”3

Începând chiar cu primul psalm,
din lista celor 150, ni se prezintã douã
categorii umane diferite, bãrbatul
drept ºi temãtor de Dumnezeu, faþã
în faþã cu pãcãtosul mândru. Acest
adevãr, al stãrii  permanente de
pãcãtoºenie, moºtenitã de la primii
oameni, nu putea fi omis de paginile
Psaltirii. Astfel, lectura binecu-
noscutului Psalm 50 poate însemna
reactualizarea actului de pocãinþã pe
care l-a fãcut oarecând David, dupã
ce a greºit: „Miluieºte-mã, Dum-
nezeule, dupã mare mila Ta ºi dupã
mulþimea fãrãdelegilor mele ºterge
fãrãdelegea mea”. Pocãinþa nu
reprezintã un scop în sine, ci mijloc
de eliberare ºi mântuire a sufletului:

„Dã-mi mie, Doamne, iarãºi bucuria
mântuirii Tale ºi cu duh stãpânitor mã
întãreºte.” (Ps 50, 12) Postul
înseamnã luptã duhovniceascã pentru
restaurarea locului firesc pe care
omul îl ocupã în mijlocul Creaþiei,
acela de moºtenitor al Împãrãþiei
Cerurilor ºi fiu al lui Dumnezeu, prin
har, cãci „nu dupã pãcatele noastre a
fãcut nouã Domnul, nici dupã
fãrãdelegile noastre a rãsplãtit
nouã... ci, în ce chip miluieºte tatãl
pe fii, aºa ne-a miluit ºi El pe noi“.
(Ps 102, 10, 12) Aºadar, psalmii sunt
plini de optimism, Dumnezeu fiind bun
cu toþi ºi îndurãrile Sale fiind peste
toate (Ps 144, 9), iar cine-i citeºte
calcã pe urmele îngerilor, ce cântã
pururea lui Hristos în ceruri.

Cum putem, în mod practic,
citi Psaltirea în vremurile
noastre? Posibilitãþile sunt
multiple - de la textul scris pe
hârtie, la cel electronic, de la
formatul audio4, la aplicaþiile de pe
telefoanele mobile 5,  iatã doar
câteva dintre acestea. În ceea ce
priveºte o anumitã regulã de tipic,
ea nu existã, deoarece vorbim de
rugãciunea particularã a fiecãruia.
Cartea psalmilor, care aduce mult
spor duhovnicesc, poate completa
rânduiala zilnicã de rugãciune,
neînlocuind-o pe aceasta, ci
desãvârºind-o. Putem totuºi sã
grupãm citirea psalmilor, în funcþie
de starea sufleteascã în care ne
aflãm, iar Psaltirea ne ajutã în acest
sens indicându-i dupã respectivul
criteriu.6 Întâlnim astfel rugãciuni
folositoare celor ce „au fost rãniþi
sufleteºte de semenii lor”, celor
„sãraci, care sunt lipsiþi ºi se
amãrãsc din pricina lipsurilor”,
celor „care nu au rãbdare ºi
îngãduinþã pentru semenii lor” º. a.
Psaltirea nu va fi cititã în niciun caz
pentru „pedepsirea vrãjmaºilor”,
acest gest fiind vãzut ca o
adevãratã blasfemie. Dupã cum
spune pãrintele Nicolae Necula,
citirea Psaltirii trebuie sã trezeascã
în noi sentimente de smerenie,
iubire, iertare ºi încredere în
Dumnezeu, nu urã ºi rãzbunare.”7

Începutul se face de cãtre
credinciosul obiºnuit cu formula

„Pentru rugãciunile Sfinþilor
Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Hristoase, miluieºte-ne pe noi!”, se
continuã cu Rugãciunile înce-
pãtoare (Împãrate ceresc..., Sfinte
Dumnezeule…, Slavã…, ªi acum….,
Preasfântã Treime…, Doamne
miluieºte!…, Slavã…, ªi acum….,
Tatãl nostru…), Troparele de
umilinþã, Doamne miluieºte! de 40
de ori, Rugãciunea cãtre Sfânta
Treime, dupã care se începe a citi
Psaltirea, încet ºi cu luare aminte,
fãrã grabã ºi, pentru a înþelege,
cugetând mereu la cele ce zicem.

În concluzie, citirea Psaltirii
poate fi consideratã drept una
dintre cele mai alese mãrturii ale
sentimentelor de pioºenie,8 pe care
le arãtãm mai ales în perioada
posturilor rânduite de Bisericã.
Împodobind sufletele credincioºilor,
psalmii au constituit dintotdeauna
un sprijin puternic pentru toþi cei
aflaþi pe calea desãvârºirii, de aici
ºi folosirea lor foarte frecventã. Se
cuvine, prin urmare, sã-i preþuim
ºi sã-i purtãm pe buze permanent.

1 Pr. Prof. Dr. Petre SEMEN, Meditaþii la
Psalmi, vol. II, Editura Sf. Mina, Iaºi, 2014,
p. 4.
21.CEASUL IX; 2. VECERNIA (slujba de
searã); 3. PAVECERNIÞA (rugãciunea de
dupã cinã sau dinainte de culcare); 4.
MIEZONOPTICA; 5. UTRENIA (slujba de
dimineaþã) cu Ceasul I; 6. CEASUL III; 7.
CEASUL VI.
3 http://ekladata.com/sie-
hIyxk_3PnPCEs32WBkriRv0/Despre-
Psalmi.pdf
4 https://www.youtube.com/
watch?v=mTcCHxkUsoQ
5 https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.mobileromania.psaltirea&hl=ro
6 Vezi ºi: https://doxologia.ro/intreaba-
preotul/ce-psalmi-se-citesc-pentru-diferite-
cazuri-situatii-dupa-randuiala-sf-arsenie
7 Apud Constantin Popa- https://
ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/
evanghelia-zilei/sfaturi-practice-in-
biserica-cum-citim-psaltirea-27860.html
8 Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan, Cartea
Psalmilor în spiritualitatea ortodoxã, în
Studii Teologice, nr. 7-8, Anul XXXVII,
1985, p. 469.
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…Conferinþa de astãzi este despre
cum Maica Domnului ne face unii altora
luminã în suflet. Nu putem exista unii
fãrã alþii. Sigur cã sãrbãtoarea pe care
noi o prãznuim în Biserica Ortodoxã,
Întâmpinarea Maicii Domnului, nu este
în Sfânta Scripturã. Prezenþa Maicii
Domnului în Sfânta Scripturã e foarte
finuþã, abia apare, ca orice mamã de
altfel. Câþi dintre noi ºtim astãzi cum o
chema pe mama Sfântului Andrei
ªaguna? Mamele din nefericire nu prea
apar în istorie, doar o nasc ºi o þin. Ei
bine, mama aceasta a Mântuitorului
este o puºtoaicã ca toate puºtoaicele,
mai întâi, o bebeluºã. de fapt teologia
aceasta a Maicii Domnului este o
teologie a aºteptãrii. Sunt convins cã
vã aduceþi aminte momentul în care
domniºoara Eva a muºcat din pomul
cunoaºterii ºi i-a dat ºi lui Adam. Dar,
la un moment dat, Domnul se plimba
prin Rai ºi constatã cã, dintr-odatã,
goliciunea celor doi nãscuþi de El, fãcuþi
de El, încep s-o priceapã. Domnul
spune atunci cã va pune duºmãnie între
sãmânþa ºarpelui ºi sãmânþa femeii ºi
cã ceva din sãmânþa femeii va zdrobi
capul ºarpelui.

Astãzi a intrat în Templu cea care
ne ajutã sã zdrobim capul ºarpelui.
Nãscutã la Ierusalim, dupã cele mai
multe poveºti, Maica Domnului este fiica
lui Ioachim ºi a Anei. Naºterea ei a fost
frumoasã ca-n poveºti. Ioachim se pare
cã, dincolo de faptul cã era dintr-o familie
preoþeascã, avea o funcþie foarte
importantã: pãzea scãldãtoarea oilor.
Era paznicul apei oraºului. ªi nici Ana,
nici Ioachim nu aveau copii, ceea ce-l
fãcea pe Ioachim aproape sã-ºi piardã
funcþia sa. Pentru cã, în vremea aceea,
sã nu ai copii, ori cât de bunã þi-ar fi
fost cariera, era semn de blestem. De
la Hristos încoace nu mai este aºa, dar
pânã la Hristos aºa a fost tot timpul.
Oamenii, privind la lipsa rodului unui om,
spuneau cã sigur are ceva defect în
„instalaþia sa internã“.

Ioachim pleacã în pustie, acolo
unde noi astãzi mergem sã vizitãm
moaºtele Sfântului Ioan de la Hozeva,
ºi urcã pe valea Hozevei. Ajuns acolo,

face cea mai interesantã rugãciune care
se pãstreazã într-o carte de evlavie: Sã
trãiascã Domnul Dumnezeul meu. Îmi
va fi foamea de mâncare ºi setea de
bãuturã pânã când îmi vei da copil. ªi
sta acolo ºi începu sã se roage. Dupã
o perioadã lungã de pocãinþã ºi
rugãciune, vine acasã ºi, spune apocrifa
cã, intrând la Ana, aceasta constatã cã
e grea. Nu ºtim cum a crescut Maica
Domnului, putem bãnui, ca orice copil
din Israel. Dar Maica Domnului se spune
cã, imediat cum s-a nãscut, a fãcut
ºapte paºi în jurul pãtuþului ºi s-a urcat
în pãtuþ. Ioachim a spus la un moment
dat cã, dacã va naºte Ana, el va da
copilul la Templu. Trece un timp, dar
Maica Domnului nu vorbeºte ºi nu
merge. Ioachim înþelege în schimb cã a
întins coarda cu Dumnezeu ºi cã
promisiunea datã e promisiune curatã.
Ia fata ºi urcã spre Templu. Asta
prãznuim astãzi: îngenunchierea tatãlui!
Un tatã care a înþeles cã nu e el
pãrintele. Maica Domnului intrã în
templu ºi acolo e preluatã de doamnele
mult mai liniºtite, de doamnele care
însoþeau Templul. Nu auzim la praznicul
acesta vreun comentariu al mulþimii.
ªtim în schimb numele celei care a avut
grijã de Maica Domnului, nu întâmplãtor
îl pãstreazã Evanghelia, Ana lui Fanuel.
Þineþi minte când ne povesteºte la un
moment dat cã, atunci când Domnul
Hristos este adus cãtre Templu,
reacþioneazã doi oameni, cel care
spune: „Acum slobozeºte pe robul Tãu,
Stãpâne” ºi Ana lui Fanuel, cel mai
probabil oamenii sub ochii cãrora Maica
Domnului crescuse.

De ce e importantã sãrbãtoarea
aceasta pentru Bisericã? E foarte
simplu. Astãzi o Catedralã se întâlneºte
cu Templul. Un imn bizantin spune aºa:
Bucurã-te, Catedralã, cã astãzi în
pântecele tãu feciorul tãu este hirotonit
arhiereu! Cu alte cuvinte, astãzi, o
catedralã micã, un chivot mic, o
nãstrapã de aur intrã în Templu ºi
descoperã sfinþenia care stã în om.
Dacã în Vechiul Testament era nevoie
de o clãdire pentru ca Duhul lui
Dumnezeu sã intre în lume, Noul

Testament ne dovedeºte cã e nevoie de
o mânã de þãrânã umanã ca sã intre în
lume. Astãzi, dacã vreþi, ne primim
prescura. ªtiþi cã ce slujim noi la
Dumnezeiasca Liturghie se scoate din
prescurã, aºa cum iese Hristos din
Maica Domnului. Fãrã Maica Domnului,
Hristos n-ar fi putut sã intre în lume.
Fãrã prezenþa ei extrem de fragilã ºi
extrem de transparentã, nimic din ceea
ce trãim ca frumuseþea Bisericii n-am fi
putut trãi. Trãieºte la Templu ºi una
dintre poveºti ne spune cum tocmai se
refãcea Templul acela. S-a tras la sorþi
ºi Maicii Domnului i-a cãzut sorþul ca
sã þese pânza care despãrþea Sfânta de
Sfânta Sfintelor. Acolo, în simplitate,
purta cu ea doi heruvimi pe care trebuia
sã-i þese mãnuþele fetei acesteia,
reîmpãcarea pânzei cu firul. De aceea,
în Acatistul Buneivestiri se spune cã ea
este cea care a þesut în purpurã Sfânta
de Sfânta Sfintelor, legându-le împreunã
în vederea heruvimilor. Nu-i o viaþa grea,
dar nici uºoarã. Într-un fel sau altul era
ca un copil la mãnãstire. Un coleg de
facultate ne spunea la cursuri, când
fãceam exegeza la „Mãreºte, suflete al
meu, pe Domnul”, cã e clar cã e insuflat
de Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt sufla
peste o femeie deºteaptã, nu una
neroadã. Maica Domnului învãþase
cuvântul acela al imnului ca ºi modul
de a se exprima aºa cu bucurie
imnologic, doar pentru cã stãtuse la
Templu ºi de zeci de ori citise,
ascultase psalmii, se bucurase de
psalmi. Nu era o fatã indiferentã faþã de
prezenþa lui Dumnezeu în lume. ªi aºa,
fata pãzitorului oilor ºi a apei de curãþire
a jertfei ajunse sã fie ea însãºi apã de
curãþire a Jertfei ºi pãzitoarea Mielului
celui mare Care este Hristosul nostru.
Este aºezatã în miezul sãrbãtorii
acesteia, a urcuºului cãtre Betleem, ca
sã nu uitãm prin cine Hristos a intrat în
lume. E interesant.

Pe vremea când eram un popor
normal, fãrã sã ne-o spunã nimeni,
sãrbãtoarea aceasta dãdea drumul la
colind. Abia asearã, în mod
tradiþional, se strângeau copiii
ºi fecioarele satului sã cânte
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cel dintâi colind. Nu se cânta
altundeva decât în faþa icoanei

Maicii Domnului, se aprindea o lumânare
ºi se colinda ce îºi aduceau aminte.
Existã niºte mãrturii din satul de
odinioarã când, strângându-se, niºte
fete au cântat de cum s-a lãsat seara
pânã s-a arãtat dimineaþa. Mare parte
dintre ele nu ºtiau a citi, dar reuºeau
sã cânte colinde de cu searã pânã de
dimineaþã. ªi era ziua cea dintâi. Abia
de astãzi numãraþi 40 de zile de post.
Primele zece zile sunt cele care
prisosesc, cele care ne aratã cã suntem
mai mult decât fariseii ºi cãrturarii ºi
care ne aratã cã Biserica funcþioneazã
din Cincizecime în Cincizecime, cã
sensul postirii este cel al dobândirii
Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu Se
putea dobândi, dacã Maica Domnului
nu urca frumos ºi cuminte în dreptul
Templului.

Copiii erau aduºi la Templu pe
poarta de aur, pe acolo unde avea sã
intre mai târziu Iisus Hristos ca sã-ªi
împlineascã Golgota. Recunosc cu
ruºine ca am pierdut 24 de ani din preoþie
nefiind atent la amãnunte. Noi, preoþii,
învãþãm la ºcoalã profeþiile mesianice, ce
spun profeþii din Vechiul Testament,ce
spun Pãrinþii, dar nu suntem atenþi la
gesturile care Îl descoperã pe Hristos în
mijlocul Bisericii. De exemplu,
Mântuitorul Hristos este botezat la Iordan
în locul prin care poporul lui Israel a ieºit
din robie ºi a intrat în þara promisã. Existã
un drum pe care îl strãbate un personaj
al Vechiul Testament, Avraam, care avea
un fiu ce nu era mai în vârstã decât Maica
Domnului când a intrat la Templu. ªi urcã
cu el din zona Ierihonului, merge prin
Betania, apoi urcã în Betfaghe, de unde
Mântuitorul Hristos Îºi ia mãgãruºul, urcã
în Ierusalim ºi noi ne-am obiºnuit sã
credem cã urcã pe partea aceea pe care
noi astãzi facem Drumul Crucii Dar el
urcã iniþial prin Poarta de Aur. Intrã pe
aici, se apropie de locul unde astãzi este
vârful muntelui Moria, traverseazã piaþa
interioarã a Templului ºi se îndreaptã sã-l
omoare pe micuþ pe piatra aceea. Dar
dinspre un colþ al Templului se îndreaptã
spre el un berbec tocmai eliberat din
tufiºuri. Tufiºurile din care este eliberat
sunt vârful unui deal, al unei coline pe
care sigur o ºtiþi, se cheamã Golgota.
Sub Golgota era o peºterã în care
locuiau, la vremea în care Maica
Domnului era adusã la Templu, profeþii

Templului, pãrinþii cei mai luminoºi.
Profeþilor acestora le adreseazã magii
întrebarea: „Unde se va naºte Hristosul?”
Ei, cei din peºtera Golgotei, sunt cei care
vestesc poporului cã din Betleem se
poate naºte ceva bun. Acolo a locuit
Maica Domnului, acolo a crescut, acolo
a înþeles ºi poate de acolo îi vine
mecanica aceasta incredibilã a
rãspunsului simplu adresat
Arhanghelului. Ori Maica Domnului
pãstreazã taina aceasta în inima ei, aºa
cum avea sã o pãstreze ºi pe aceea cu
„sabie va trece prin inima ta”. Pentru cã
aceeaºi puºtoaicã care intrã astãzi în
Templu, primeºte de la Ana lui Fanuel
vestea aceasta, profeþia aceasta.

Locul ei de joacã, copil fiind, era în
spatele Golgotei, cam pe unde este
astãzi curtea interioarã a bisericii copte.
Deci locul de joacã ajunge locul în care-i
trece sabie prin inimã. Despre taina
aceasta vorbeºte intrarea Maicii Domnului
în Templu. E întâlnirea dintre Catedralã ºi
Templu ºi, când pare cã Templul este la
pãmânt, Catedrala rãmâne în picioare,
deºi este din fragilul os al unei fetiþe, fragila
carne a unei fetiþe, fragila feciorie a unei
fetiþe. Cu alte cuvinte, astãzi prãznuim
prima porþiune din trupul tainic al Bisericii:
închegarea Bisericii, strângerea noastrã
în gloata aceasta duhovniceascã. În
modul acesta intrã Hristos în lume.
Domnul Hristos intrã în lume apropiindu-se
prin Maica Sa de noi, ia chipul mamei
sale, chipul omenitãþii noastre, ca sã nu
ne sperie ºi sã nu ne aducã în situaþia de
nedorit, de a ne înfricoºa de El mai mult
decât Îl iubim pe El. Cei care Îl iubesc pe
Dumnezeu ºtiu cã nu-i aºa. Cum sã te
sperii de un Dumnezeu care Se apropie
de tine prin cea mai frumoasã dintre
fecioarele lumii? Cum te-ai teme când
poarta prin care intrã spre noi este cea
mai frumoasã dintre toate alcãtuirile
omeneºti? Când taina femeii acesteia
este tot timpul pusã sub ocrotirea
mahramei aceleia care aratã bun-simþ ºi
binecuvântare. Acesta este modul prin
care Biserica intrã în lume, nu în marº
forþat, nu cu tancuri, nu cu avioane.
Biserica intrã în lume prin fecioria Maicii
Domnului extrem de fragilã…

*Fragment din conferinþa
susþinutã de pãrintele

conferenþiar universitar Dr.
Constantin Necula, la Oneºti,

21 noiembrie 2019

7 decembrie 2019. Se împlinesc 27 de
ani de la prima slujbã în locul binecuvântat
de Dumnezeu pentru slujire, la 240 de metri
adâncime în Biserica  Sfintei Mare Muceniþã
Varvara, din masivul de sare din  Tg. Ocna.
Acum ne-a unit în rugãciune bucuria cinstirii
Sfintelor Muceniþe Varvara ºi Filoteea,
aducând har ºi binecuvântare celor peste
1500 de suflete de creºtini prezenþi la hramul
de iarnã al Salinei Tg. Ocna. Am împãrþit
bucata de sare unii cu alþii, iar cerul era tot o
calotã imensã de sare prin care am respirat
harul ºi minunea de a fi creºtini în jurul
Dumnezeiescului Potir.

În primul rând se cuvine sã mulþumim
Milostivului Dumnezeu pentru aceastã zi
minunatã ºi pentru bucuria sfântã de a ne
întâlni în Dumnezeiasca Liturghie prin
rugãciunile Sfintei Mare Muceniþã Varvara ale
cãrei sfinte moaºte se gãsesc în acest loc din 4
decembrie 2017, prin grija Eparhiei noastre.

Aducem mulþumiri Arhiepiscopului
nostru Ioachim care, prin purtarea sa de grijã,
a rânduit aceastã zi a hramului prin buna
colaborare cu conducerea Salinei Tg. Ocna.
Prin binecuvântarea Înaltpreasfinþiei Sale, se
sãvârºeºte programul liturgic complet pe
parcursul unui an bisericesc, fiind unica
Bisericã Ortodoxã din lume unde se
sãvârºeºte Dumnezeiasca Liturghie în
duminici ºi sãrbãtori la o adâncime de minus
240 de metri într-un munte de sare. Iar din
cercetãrile fãcute de pãrinþii din zonã, este
unicul loc unde, la o asemenea adâncime,
pot participa peste 1000 de credincioºi la un
hram. Se datoreazã aceastã lucrare
duhovniceascã ºi pãrintelui Elisei Roncea,
preotul duhovnic rânduit de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, sã
slujeascã aici cultul divin public ºi sã dea
sfaturi duhovniceºti turiºtilor ce vin aici la
tratament ºi viziteazã mina ºi oraºul staþiune
Tg. Ocna. Amintim cã numãrul turiºtilor sau
pelerinilor din Salina Tg. Ocna depãºeºte

Protoiereu Ioan BÂRGÃOANU

(continuare în p. 27)
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Un pachet de 15 scrisori trimise
de Mihai Drãgan (4 dec. 1937 – 1 nov.
1993) în anii 1955-1957 documenteazã
asupra condiþiilor de formare ale
viitorului cãrturar, într-o perioadã
istoricã destul de tulbure. Studentul abia
ieºit din adolescenþã cultivã cu totalã
sinceritate ºi dãruire o prietenie
întemeiatã pe comunitate de „ideal”
(noþiune des invocatã în aceste
confesiuni), de lecturi ºi preocupãri
literare, ca ºi pe împãrtãºirea aceloraºi
sentimente de revoltã faþã de injustiþia
socialã, resimþitã de tineri cu specialã
acuitate. În una dintre scrisori (toate
fiind adresate foºtilor colegi de ºcoalã
ºi prieteni – dl. Prof. Ion Balcanu ºi
regretatul Aurel Beldea) rezumã ideile
tratatului despre prietenie (De
amicitia) al lui Cicero. Îl citise, desigur,
la îndemnul profesorului sãu de limba
latinã, Theofil Simenschy. Îmi amintesc
cât îl intriga faptul cã savantul
indoeuropenist fusese reprimit la
Universitatea ieºeanã doar ca simplu
lector de limba latinã.

Admiraþia pentru profesori de talia
lui Simenschy ºi Al. Dima este un stimul
în frecventarea izvoarelor clasice ale
culturii în bibliotecã, la Teatrul Naþional,
la Opera, în sala de conferinþe.
Împreunã cu un coleg, încearcã sã
traducã din germanã ºi rusã, adunã
material pentru o monografie a
mãnãstirii Vãratec, coordoneazã un
caiet literar al grupei de studenþi filologi
ºi începe sã-ºi exerseze spiritul critic
în parodie ºi epigramã. Toate aceste
ocupaþii îl fac sã mai uite de condiþiile
de subzistenþã destul de precare, de
inerentele dezamãgiri sentimentale.
Rãmâne marcat în continuare de
experienþa dureroasã a izgonirii din
ºcoalã (la vârsta de 15 ani!) pe motiv
de „origine socialã”. Remarcã mizeria
zilnicã în care trãia o bunã parte a
populaþiei Iaºilor, imposibil de acoperit
cu propaganda oficialã, pe care o
detestã în cuvinte dure ºi... imprudente.

Declarã cã se aflã în cãutare de noi
prieteni, de absolutã încredere, alãturi
de care sã se simtã mai puternic în faþa
tuturor provocãrilor unui regim politic
opresiv. Presupun cã unul dintre ei îi
furnizase copia unei poezii de Radu
Gyr, pe care i-a citit-o, patetic, tatãlui
sãu, imediat dupã reprimarea revoluþiei

anticomuniste din Ungaria, în toamna
anului 1956 (eveniment ce a fãcut ca
studenþii români sã fie trimiºi în vacanþã
mult mai devreme, ca mãsurã
preventivã). Mai sunt ºi alte experienþe
trãite intens, în mãsurã sã demonstreze
cã proiecþia propriei persoane într-un
erou de coloraturã romanticã nu se
datoreazã doar lecturilor ºi vârstei.

Iaºi, 15-IX-955.  Dragã Ioane,
[...] În general ca sã trãieºti, sã-þi
dezvolþi aptitudinile, sã fii mulþumit
de tine însuþi mai târziu, trebuie sã
te lupþi cu viaþa. [...] Ne-am pus noi
vreodatã întrebarea ce-i viaþa omului
pe pãmânt? Chiar sã ne fi pus
aceastã întrebare, n-am fi putut-o
rezolva. De exemplu, Giordano
Bruno are o afirmaþie foarte justã
despre aceasta spunând cã: „Viaþa
omului pe pãmânt nu-i altceva decât
o stare de rãzboi. El (omul) trebuie
sã învingã josnicia celor care
trândãvesc, sã opreascã insolenþa ºi
sã preîntâmpine loviturile” [...]
ªcoala unde învãþaþi voi acum ºi de

pe bãncile cãreia am plecat ºi eu nu
de mult „este un altar unde se
fãureºte virtutea muncii”. Aceastã
afirmaþie, în general pentru ºcoalã,
a spus-o dascãlul meu ºi al vostru,
Dan Protopopescu [...] Eu nu am
bursã pentru cã nu am dreptul la ea.
Acesta este rãspunsul dat de ºtabi.
[...] Aceastã scrisoare sã nu o arãþi
la alþi colegi ai tãi afarã de Aurel
dacã va fi nevoie. Pãstreaz-o cãci
poate vreodatã...

6-XI-955. [...] Prieteni, câtã
nedreptate existã azi! Câtã
mârºãvie, câtã degradare se gãseºte
în „oamenii noi”! Minciuna este
arma lor. Cu ajutorul minciunii
cautã sã arate viaþa de azi. Fierbe
sângele în mine de urã ºi revoltã
când aud vreun prãpãdit vorbind la
radio despre viaþa fericitã a celor
ce muncesc. Prieteni, la vârsta
noastrã nu trebuie sã rãmânem în
oala de lut a vieþii noastre, cã ea se
va sparge ºi va fi aruncatã în
gunoiul mormântului. Orizontul ne
este deschis, dar ca sã-l vedem cu
cea mai mare claritate trebuie sã
spargem stânca de cristal care ne stã
în faþã. Marele Cicero spune: „Ce
este mai dulce decât a avea un
prieten cãruia sã-i poþi spune toate,
ca þie însuþi?” [...] Prieteni, îmi
spuneþi cã a început sã vã cuprindã
osteneala. Curajul trebuie sã alunge
laºitatea. Tãria ºi încrederea trebuie
sã învingã toate obstacolele.
Sãrãcia va cultiva prietenia.
Prietenia noastrã nu s-a nãscut din
folos, dar folosul o va urma. [...] Dar
grupul nostru nu mai este format din
trei. S-a mai adãugat un prieten aºa
cum suntem noi, pe care am reuºit
sã-l atrag cu dibãcie. La început se
cam pãzea, dar l-am convins. Ce
fierbe în noi fierbe ºi în el. I-am citit
versuri, mi-a citit ºi el. o poe-
zie pe care mi-a citit-o ºi care
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m-a impresionat mult prin
conþinutul ei, care este plin

de urã ºi revoltã. Vã cunoaºte ºi pe
voi din detaliile mele. Mi-e coleg la
filologie. E fiul unui þãran de pe
lângã Rãdãuþi. Patru... patru
prieteni care vor sã lupte cu valurile
grozave...

23-XI-955.  Dragi prieteni, [...]
Ca sã cunosc pãrþile opuse ale
ºtiinþei care se bat cap în cap ca doi
berbeci, am început sã studiez
filozofia. Pânã acum am citit tratate
de Cicero, Leucip, Lucreþiu, Heraclit,
iar acum studiez o carte de filozofie
tradusã din limba sanscritã de
eminentul meu profesor de limba
latinã Theofil Simenschy. Acesta este
unicul om pe care l-am întâlnit în
viaþa mea, cu o culturã atât de mare.
Cunoaºte la perfecþie filozofia
greacã, francezã, latinã, germanã.
Mulþi cunosc filozofie, dar e în
zadar dacã n-o aplici în viaþã.
Profesorul meu în orice moment o
aplicã. Dar aceasta nu-i cultura lui
toatã. Cunoaºte ca ºi limba românã
limbile: sanscritã, latinã, greacã,
italianã, francezã, spaniolã, englezã
ºi germanã. E autorul multor
gramatici latine ºi greceºti, a diferite
tratate dintre care am citit ºi eu ºi a
multor traduceri din sanscritã ºi
elinã. Un alt profesor care se
bucurã de un frumos nume e Al.
Dima. Ceea ce a fost dl.
Protopopescu pentru mine în liceu,
este el aici la Universitate. Autor al
unor lucrãri critice pe care le voi
citi cât de curând pentru cã le-am
gãsit, acest profesor este „om”, nu
de aceia întâlniþi pe coridoarele
liceului din Târg. [...] Ieri, fulgii de
zãpadã cãdeau ca niºte note din
coarde obosite. Pe vremea asta fãrã
soare am oftat cu jale cãci am vãzut
mulþi sãrmani scrâºnind amar din
dinþi... ªi eu am scrâºnit din dinþi cu
urã ºi am zis în sinea mea: Aceasta
este fericirea oamenilor adusã de
conducãtorii „ubiþi” ºi „dragi”. Mi
se rupe inima când vãd pe strãzile
de la periferia acestui oraº sãrmani

în zdrenþe care muncesc din greu ca
sã-ºi câºtige o bucatã de pâine
neagrã ºi amarã. [...] Mã gândesc
la viaþa celor mulþi ºi goi, loviþi de
soartã, produs al orânduirii crude
ºi nedrepte. Aº lovi, dar nu cunosc
decât câþiva din jurul meu care au
aceleaºi gânduri cu ale mele. Dar
voi lovi când nu voi mai putea rãbda
loviturile date poporului. Fraþii mei
nu cred în visuri, dar dintr-o noapte
când am visat un vis gândurile mã
muncesc ºi mã fac sã fiu ºi mai
revoltat cãci nu mã tem de ceea ce
am gustat în vis – închisoarea.
...Parcã aflaserã duºmanii cã scriu
poezii revoluþionare ºi m-au dus la
închisoare... Mã aflam parcã într-o
stare oribilã, într-o celulã rece ºi
umedã. [>>>] M-am sãturat de
toate minciunile spuse de nelegiuiþii
vremurilor noastre. Oare cum pot sã
spunã cã viaþa poporului este
îndestulatã ºi frumoasã, când el
geme în robia ºi mizeria cea mai
neagrã? Cum pot sã scrie „cârnaþii”
de poeþi ºi prozatori cã viaþa
poporului este aºa de fericitã cum
n-a mai fost niciodatã? Ce fel de
români sunt aceºtia?

4-XII-955.  [...] În seara aceasta
când împlinesc 18 ani ºi vã scriu
vouã aceastã scrisoare îmi arunc
privirea în trecut ºi oftez amar cãci
îmi aduc aminte de cele mai negre zile
din viaþa mea. [...] Era o zi frumoasã
de septembrie a anului 1952. În
aceastã zi pe care n-am s-o uit nici în
mormânt am apucat cu mâna-mi de
copil toiagul pribegiei. Plecam din
Tg. Ocna sã-mi câºtig o pâine amarã,
cãci nu m-a primit la liceu pe motiv
cã sunt fiu de chiabur. De atunci
dateazã cele mai negre poezii pe care

le-am scris. Când scriu aceste
rânduri vã rog sã mã credeþi, dragi
prieteni, cã lãcrimez. Dupã aceastã
datã memorialã (sic!), cu mari
intervenþii am intrat la blestematul
liceu pe care-l cunoaºteþi. [...] Acum
am 18 ani. Am fãcut eu oare ceva de
folos pânã acum? Dupã mine, am
scris foarte mult pentru vârsta pe
care o am. Dar... am ajuns la
concluzia cã n-am scris nimic bun.

31-III-957. [...] Nu ºtiu în ce
mãsurã ai înþeles aforismele lui
Schopenhauer. (aici mã refer la faptul
dacã vrei sã-l urmezi sau nu!)
Împotriva filozofiei acestuia trebuie
sã ai un antidot puternic, cãci pe
urmã e greu. [...] ªi eu sunt de acord
cu tine, în sensul cã nu trebuie sã
crezi nici o filozofie (asta nu în
general), ci sã-þi creezi tu o linie
filozoficã de conduitã în viaþã. În
general cei care se ocupã cu filozofia
dar nu sunt filozofi (ca noi de pildã)
sunt eclectici (adicã selecteazã din
toþi ce e mai bun – asta dupã pãrerea
lor).

15-IV-957. Dragã Ioane, [...]
Ne-am întâlnit când am fost acasã;
am discutat; aveam iluzia cã în
preajma noastrã fâlfâie aripile
aceleiaºi prietenii care ne-a legat
odatã... Am simþit aceeaºi dulce
mireasmã rãspânditã altãdatã de
lungile noastre spovedanii.
Spunându-mi cã o sã-mi scrii am
aºteptat un rãvaº de la tine. Dar zilele
au trecut ºi trec mereu cu aceeaºã
nepãsare, ºi eu, omul care am dorit
sã am în fiecare om un prieten, sunt
uitat de toþi.

Profesor Ion V. BALCANU
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Sãrbãtorile de iarnã sunt bogate
în obiceiuri ºi tradiþii. Ajunul
Crãciunului, dar ºi ziua de Crãciun sunt,
cu siguranþã, unele dintre cele mai
aºteptate perioade ale anului.

În întâmpinarea luminosului
praznic al Naºterii Domnului, vã
propun o cãlãtorie simbolicã în lumea
satului tradiþional, pentru a vã reaminti
de datini ºi obiceiuri pãstrate din moºi
strãmoºi, unele dintre ele dispãrute,
altele încã prezente în viaþa creºtinului.

Naºterea Domnului Iisus Hristos,
prãznuitã pe 25 decembrie, este un
eveniment deosebit de important în viaþa
þãranului român, deschizând ciclul
sãrbãtorilor de iarnã care au fost
anunþate de Sfinþii Andrei ºi Nicolae ºi
se vor încheie cu Boboteaza. În satul
tradiþional românesc, aceastã sãrbãtoare
aºteptatã cu drag de întreaga familie
trebuie întâmpinatã cu sufletul ºi casa
curate. De aceea, în Postul Crãciunului,
se acordã o mare grijã acestor aspecte,
pentru ca totul sã fie în ordine perfectã.

Pregãtirea casei de sãrbãtoare,
constituirea cetelor de colindãtori dupã
reguli stricte, umblatul preotului cu
icoana Naºterii pe la casele
gospodarilor, tãierea porcului de Ignat,
pregãtirea bucatelor alese pentru masa
de Crãciun, colindatul propriu-zis, sunt
câteva dintre obiceiurile ºi tradiþiile care
definesc aceastã perioadã plinã de
farmec a lunii decembrie.

Femeile ºi fetele se ocupã cu
treburile din interiorul locuinþei (gãtit,
curãþenie). Casele primenite se
pregãtesc de sãrbãtoare cu þesãturi
lucrate cu mãiestrie de stãpânele casei.
În camera curatã, acolo unde se vor
primi colindãtori, se pun cele mai
frumoase ºi curate lucruri: aºternuturi,
feþe de pernã, ºtergare, iar pe jos se
aºtern foiþe de lânã.

Icoana Naºterii Domnului,
încadratã de ºtergar curat ºi cu un fir
de busuioc, precum ºi candela aprinsã
ocupã un loc de mare cinste, pe
peretele de la rãsãrit.

În pregãtirea Ajunului Crãciunului
sunt implicaþi ºi copiii de toate vârstele
care, cu mult timp înainte, s-au pregãtit
pentru a umbla cu colindatul. În fiecare
an, sãrbãtoarea Crãciunului aduce o
mireasmã aparte. Povestea, tradiþia ºi
bucatele specifice vin în completarea
bucuriilor duhovniceºti pe care românul
ºtie atât de bine sã le îmbine. Astfel,
agapa cu cei dragi ai familiei devine
una specialã ce reflectã întocmai
bogãþia darurilor lui Dumnezeu fãcute
omului. Acum, în apropierea
Praznicului Naºterii Domnului, se
pregãtesc cuptoarele pentru sarmale,
colãcei, covrigei ºi, mai ales, pentru
tradiþionalele turte cunoscute sub
denumirea popularã de „scutecele
Domnului”, preparat specific unor zone
din Moldova, Bucovina de Nord ºi din
Basarabia.

Pe scurt, povestea spune cã
Maica Domnului îºi cãuta loc sã nascã
ºi avea nevoie de scutece pentru
Mântuitorul Hristos ºi de aici
denumirea de „scutecele Domnului”.
Se preparã pentru ziua din Ajunul
Crãciunului, dar este nelipsitã de pe
masa de Crãciun.

Pentru cã în ziua de ajun se
mãnâncã fãrã ulei, „scutecele
Domnului” nu conþin nici un strop de
ulei. Se realizeazã din aluat nedospit,
spre deosebire de copturile rituale din
zilele Crãciunului, precum colaci ºi
cozonaci. Turtele simbolizeazã
austeritatea ºi aºteptarea sãrbãtorii
Crãciunului. Ele se fac destul de greu,
în sensul cã se coc cu câteva zile
înainte ºi trebuie lãsate sã se usuce
foarte bine. Este o formã de asumare
a gospodinei asemenea celei a chinului
Maicii Domnului ºi a condiþiilor austere
în care a nãscut pe Pruncul Iisus. Aºa
cum la Paºti se picteazã ouã ºi se
cheamã „ouã muncite”, adicã
lucrãtorul îºi asumã Patimile
Mântuitorului, în cazul de faþã
gospodina îºi asumã chinurile unei
naºteri.

În vechime, pentru umpluturã se
foloseau seminþe de cânepã, o plantã
foarte importantã în tradiþia popularã.
Astãzi se foloseºte miez de nucã pisat,
care îi dã gustul de prãjiturã delicioasã.
Turtele se pun pe masã în ziua de ajun
alãturi de o fierturã fãcutã din prune
uscate, iar când vine preotul cu Ajunul,
dupã ce le binecuvânteazã, cei ai casei
se sfinþesc ºi ei gustând din bucatele
binecuvântate de preot, apoi încep sã
împartã pe la vecini sau rude ºi
pomenesc ºi pe cei trecuþi la Domnul.

Acum se dã ºi startul la colindat.
Copiii strãbat satul cu colindul ºi,
deodatã, se pãtrunde în atmosfera de
sãrbãtoare ºi totul devine bucurie, stare
prilejuitã, desigur, de naºterea Celui
Care a venit în lume sã ne aducã vestea
cea mare a mântuirii neamului
omenesc. Darurile primite de copii,
merele, covrigii, nucile, sunt ofrande
simbolice, cu semnificaþie creºtinã ºi
precreºtinã, exprimând sincretismul
datinilor româneºti de la Crãciun.
Covrigii ºi colãceii sunt simbolul grâului,
expresie a rodniciei, dintr-un bob se
naºte un spic, dar este concomitent ºi
„Trupul Domnului” din Sfânta
Împãrtãºanie. Nucile simbolizeazã, prin
miezul lor, Crucea Mântuitorului, iar
merele care se oferã colindãtorilor
amintesc de rãscumpãrarea pãcatului
strãmoºesc. De aceea, bucuria
duhovniceascã este imensã, pentru cã
aceste tradiþii încã se împletesc
armonios în jurul marilor sãrbãtori, ºi
tot acum oamenii au inima deschisã
spre a lucra fapta bunã la o intensitate
mult mai mare.

Împodobirea mesei din seara de
Ajun diferã de la o zonã la alta, dar are
în comun faptul cã toate bucatele sunt
de post. Nimeni dintre cei ai casei nu
are voie sã guste nimic pânã când
preotul nu binecuvânteazã masa, nu
gustã din felurile de mâncare ºi nu bea
un pahar cu vin. Sfinþirea
mesei de Ajun ºi vestirea
Naºterii Domnului este o
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datinã veche îndeplinitã de
preoþi ºi însoþitorii acestuia. În

popor se spune cã Ajunul Crãciunului
presupune un post aspru. E indicat
chiar sã se ajuneze pânã se iveºte
prima stea de searã, care aminteºte de
steaua observatã de magii de la Rãsãrit.
Pânã atunci nu trebuie sã se mãnânce
nimic ºi astfel omul va fi sãnãtos, va
avea mult noroc ºi va fi mai demn
pentru Sfânta Împãrtãºanie.

„Scutecele Domnului”
Ingrediente: 500 g fãinã, un praf

de sare, 125-150 ml apã, miere/zahãr -
cantitatea o stabileºte fiecare în funcþie
de preferinþe, 500 g nucã datã prin
maºina de nucã, esenþe de vanilie, de
rom, coajã de portocalã, de lãmâie.

Mod de preparare: din fãinã, un
praf de sare ºi apã se preparã un aluat
nedospit, apoi se rup bucãþele din aluat
ºi se întind cu sucitorul sub formã
rotundã sau dreptunghiularã, foile
trebuie sã fie foarte subþiri. Se coc foile
pe plitã sau în tavã de teflon pe ambele
pãrþi. Se lasã la uscat minimum 48 de
ore. Pentru umplut, se pregãteºte un
sirop din 500 ml apã, 3 linguri miere de
albine, zahãr, arome ºi coaja rasã de
portocale ºi lãmâie. În nuca pentru
umplut se pun zahãr pudrã, zahãr
vanilat, coaja rasã de lãmâie ºi
portocalã. Pe rând se înmoaie fiecare
turtã 1-2 minute. Într-o tavã de cuptor
rotundã sau dreptunghiularã, cãptuºitã
cu folie alimentarã, se presarã un strat
de nucã, apoi se pune turta muiatã ºi
apoi un strat de nucã, aºa se
procedeazã pânã la ultima turtã, apoi
siropul rãmas se toarnã peste turte,
astfel încât sã fie bine însiropate.
Deasupra ultimei foi se presarã fulgi
de cocos ori nucã mãcinatã, pentru
aspect. Se acoperã bine cu folie
alimentarã ºi se dau la rece, apoi se
pot pune la frigider. În momentul servirii,
se taie pãtrãþele de aproximativ 5 cm.

Legenda bradului – pomul
darurilor

Când Bunul Dumnezeu a creat
lumea pomilor, a împodobit pe fiecare
cu o mulþime de lucruri frumoase ºi
bune. Astfel un pom a fost dãruit cu

pere de toatã mâna, ori cu frumoasele
mere galbene ºi roºii; altul a cãpãtat
gustoasele cireºe, care sunt cel dintâi
dar de fructe ale verii, sau viºinele roºii,
surori bune cu cireºele; iar alt pom a
rodit nucile cu coaja tare, care ne îmbie
la trudã, ca sã le putem gusta miezul
alb ºi lãptos; tot aºa a luat fiinþã rodul
diferit al lumii întregi de pomi, care
împodobesc dealurile ºi vãile, grãdinile
ºi livezile, de-a lungul ºi latul pãmântului
lui Dumnezeu.

Bradul, ar fi vrut ºi el sã fie un
pom cu fructe pe dânsul, sã stea în
apropierea oamenilor ºi sã aducã ºi el
bucurie copiilor, cum fac dulcile cireºe,
când se îngânã primãvara înfloritã cu
vara soarelui cald. Dar veºmântul lui
întunecat nu atrãgea pe nimeni ºi toþi
râdeau de frunzuþele lui ca acele ºi de
cucuruzul lui þepos.

ªi bietul brad, vãzând cã nici
cucuruzul, nici rãºina lui mirositoare nu
se pot asemãna cu fructele celorlalþi
pomi ºi nu ademenesc pe nimenea,
plecã amãrât din lumea pomilor ºi se
retrase departe, în pãdure. Acolo îºi

plângea în tainã obida. Ce putea sã
facã? N-avea ce sã dea oamenilor.
Plângea în sufletul sãu, dar fãrã sã se
tânguie, fãrã sã se revolte.

Iar Bunul Dumnezeu, Care le
vede pe toate ºi are grijã ºi de bobul de
rouã ºi de firul de iarbã, auzi râsul
rãutãcios al pomilor roditori ºi vãzu
lacrimile bradului cuminte. Se apropie
atunci de dânsul ºi-i spuse:

- Nu fi mâhnit, bradule. Þie nu þi-e
dat sã porþi fructe, pentru a sãtura
lãcomia nemãsuratã a celor mai
neastâmpãraþi copii ai mei care sunt
oamenii. Aºteaptã ºi vei vedea cã ºi
þie îþi port de grijã.

Aºa trecu vara ºi toamna. Când
veni iarna, pomii îºi pierduserã nu
numai fructele frumoase ºi ade-
menitoare, ci ºi întreaga bogãþie a
frunzelor. ªi stãteau acum cu ramurile
goale ºi triste, în bãtaia gerului ºi a
vânturilor, care treceau hãulind ºi
râdeau de sãrãcia lor.

Bradul însã rãmase verde,
pãstrându-ºi întregul veºmânt de
cetinã, nepãsãtor de asprimile iernii.

Iar dupã mulþi ani, când Fiul lui
Dumnezeu luã înfãþiºare de om,
nãscându-Se din trupul neprihãnit al
Fecioarei Maria, împãraþii de la rãsãrit,
care veniserã sã aducã daruri copilului
dumnezeiesc, voind sã le împo-
dobeascã ºi cu ramuri verzi, fiind iarnã,
n-au gãsit decât bradul, care îºi
pãstrase veºmântul verde.

Ei aduserã atunci copilului Iisus un
brãduleþ verde, pe care au aninat
darurile, aprinzând ºi lumânãri într-
însul.

De atunci ar fi ºi obiceiul pe care
noi, românii, l-am luat de la alte popoare
ºi care este atât de plãcut copiilor, cã
vine Moº-Ajun ºi le aduce bradul cu
daruri de sfintele sãrbãtori ale
Crãciunului.

„Sã fim fericiþi de Crãciun!” - e
într-adevãr o urare deosebitã. Dar a fi
fericit (de Crãciun ºi nu numai) înseamnã
trei lucruri: împãcat cu Dumnezeu,
împãcat cu oamenii ºi împãcat cu tine
însuþi. Acesta este omul fericit.

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Binele e nevãzut, ca cele din
cer; rãul se vede, ca cele de
pe pãmânt. Binele e ceea ce
nu are comparaþie; iar omul

care are minte îºi alege ceea
ce este mai bun, cãci numai

el înþelege pe Dumnezeu
ºi fãpturile Lui.

(Sf. Antonie cel Mare,
Filocalia I, Ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 48)

Ce este binele dacã nu
Dumnezeu? Aºadar, sã-I

lãsãm Lui toate cele ce ne
privesc ºi ne va fi bine. Cãci
Cel ce e bun desigur cã e ºi

dãtãtorul darurilor bune.
(Evagrie Monahul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 108)

Întâi ºtim cã Dumnezeu este
începutul, mijlocul ºi sfârºitul
oricãrui bine, iar binele este
cu neputinþã sã fie crezut ºi

sãvârºit altfel decât în Hristos
Iisus ºi Duhul sfânt.

(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 284)
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Recent, auzind despre un
curs predat la facultatea de
litere, numit „Scriere

Creatoare”, în mintea mea a încolþit o
idee: oare nu e orice scriere creatoare?
Evident, cursul se referã, cel mai
probabil, la înrâurirea slovelor spre a
crea lumi, personaje ºi destine, ceea
ce face denumirea cursului una
inspiratã, dacã prin „a crea” ne referim
doar la personaje ºi lumi. Dar dacã
extrapolãm ºi permitem acestui verb
sã desemneze orice tip de creaþie?
Atunci „scriere creatoare” devine o
structurã pleonasticã, pentru cã orice
slovã aºternutã pe hârtie creeazã ceva.

Omul de ºtiinþã care îºi petrece
zilele cercetând, iar nopþile aºternând,
obosit, pe hârtie rezultatele cercetãrilor,
oare nu creeazã nimic? În sensul
tradiþional, nu. El consemneazã
descoperiri despre ceva mai înainte
creat, dar prin rândurile sale, el creeazã
progres. Rezultatul scrierii lui creatoare
nu se gãseºte în lumea din spatele
literelor, precum personajele din
romane, ci în lumea realã, manifestate
prin punerea în practicã a descoperirilor
sale. Atunci când descoperirea sa
ºtiinþificã va fi ajutat omenirea sã treacã
într-o nouã erã, el va putea fi numit
creatorul noii ere ºtiinþifice, iar scrierile
lui, deºi lipsite de lumi sau personaje,
scrieri creatoare. Filosoful care îºi
aºterne pe hârtie regulile sistemului
sãu filosofic, nu creeazã, în sensul
tradiþional, nimic. El explicã realitatea
prin filtrul gândirii sale, sistemul lui este
o lentilã pusã în faþa ochilor cititorilor
sãi, care dã o altã nuanþã unor realitãþi
deja existente.  Dar dacã privim
problema mai adânc, el creeazã un mod
de gândire. Când urmãtoarea generaþie
va citi scrierile sale ºi va acþiona pe
baza sistemului sãu de gândire spre

modelarea societãþii, el va fi creat o
cãrare pentru o generaþie ºi va putea fi
numit creator al schimbãrii.

Dar nu mereu descoperiri le
ºtiinþifice conduc la progres ºi sistemele
filosofice la schimbãri benefice. Un
fizician poate studia îmbunãtãþirea
armelor atomice, iar un filosof poate
insufla tinerelor generaþii urã,
deznãdejde sau intoleranþã ºi atunci

scrierile lor vor fi creatoare de distrugere.
Sã luãm exemplul nefericit al
jurnaliºtilor care, în goana lor dupã
succes, scriu despre scandaluri, crime,
accidente. Ei devin creatori de
deznãdejde, scrierile lor sunt izvor de
neliniºti ºi tristeþi. Sã mai vorbim de cei
care, în lipsã de orori pe care sã le
exploateze, inventeazã? Acestora li se
adaugã „meritul” de a fi creatorii unei
societãþi dezinformate. „Scriitorul” care,
îngropat în mizerie sufleteascã, în
dezmãþ ºi dezordine, simte nevoia sã
îºi exteriorizeze starea sufleteascã prin
scrieri pornografice, prin pagini întregi
pline de cuvinte, dar goale de sensuri,
devine creator de instrumente ale
tentaþiei, iar scrierile lui sunt scrieri
creatoare de pãcate.

Am pornit de la gândurile
îmbucurãtoare despre cercetãtori care
lucreazã spre folosul omenirii ºi filosofi
care modeleazã generaþii de tineri buni
ºi responsabili ºi am coborât spre
jurnaliºti care dezinformeazã ºi oameni
care nu se dau în lãturi de la a aºterne
pãcate pe foi pentru a arãta cã orice
scriere este creatoare, dar nu orice lucru
creat de o scriere este bun. Omul cu
darul slovei trebuie sã îºi asume faptul

cã scrierile sale vor insufla anumite idei
celor ce le citesc ºi cã ei sunt, indirect,
creatorii acþiunilor întreprinse de cititori
în consecinþã. De ce unii scriu lucruri
frumoase, iar alþii expun urâþenii? Pentru
cã fiecare imprimã rândurilor scrise
culoarea sufletului sãu. Greu i-ar fi unui
om cu suflet curat sã scrie minciuni sau
lucruri de ruºine; greu i-ar fi ºi unui om
cu suflet negru sã scrie ceva frumos ºi

înãlþãtor. Dumnezeu Însuºi, când l-a
creat pe om, l-a creat din iubire ºi ca
urmare, omul a fost la început bun ºi
frumos. Deºi toate Îi sunt cu putinþã,
îndrãznesc sã spun cã I-ar fi fost greu

lui Dumnezeu sã creeze ceva urât ºi rãu.
De aceea, fãrã sã îºi cureþe inima,
jurnalistul corupt nu va publica articole
constructive, omul scufundat în imoralitãþi
nu va scrie romane despre valori morale
ºi omul de ºtiinþã lipsit de scrupule nu
va înceta sã publice despre noi moduri
de a face genocid. Dacã într-o persoanã,
însã, a rãmas o firmiturã de omenie,
gândul cã scrierile sale pot deveni o
treaptã pe care omenirea coboarã spre
iad, ar putea crea o vibraþie, care,
devenind cutremur sã dãrâme turnurile
de imoralitate din sufletul sãu ºi sã îi
cureþe, astfel, viitoarele scrieri. Acestea
sunt lucrurile cu care viitorul scriitor al
generaþiei mele ar trebui pus faþã în faþã.
Înainte de i se ºlefui abilitãþile de creator
ºi de i se oferi instrumentele cu care sã
creeze, ar trebui sã i se insufle
responsabilitatea creaþiei sale. Oare nu
s-ar îmbunãtãþii calitatea literaturii
contemporane de orice tip, dacã în
facultãþi s-ar introduce un curs menit sã
trezeascã în studenþi conºtiinþa puterii
asupra societãþii pe care le-o dã
abilitatea de a scrie? Eu l-aº numi „Curs
de scriere creatoare”.

Ing. Vasile ILIE

Cãci fiecare avea ca judecãtor nepãrtinitor
conºtiinþa sa. Nu era unul bogat, iar altul sãrac, nici
nu se sfârºea unul de foame, ca altul sã se spargã
de sãtul; cãci dãrnicia celor ce aveau de prisos
împlinea trebuinþa celor lipsiþi. Erau toþi deopotrivã
ºi aveau aceleaºi drepturi, cei mai de frunte
amestecându-se de bunã voie cu cei mai smeriþi ºi
în felul acesta fiind scoasã afarã inegalitatea.
(Nil Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993,
p. 196-197)

Când cauþi tãmãduire, ia seama la conºtiinþã ºi tot
ce-þi va spune ea sã faci ºi vei avea folos. Dumnezeu

ºi conºtiinþa ºtiu cele ascunse ale fiecãruia, deci prin
acestea sã primim îndreptarea. (Marcu Ascetul,
Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 293)

Conºtiinþa e o carte naturalã. Cel ce o citeºte cu
fapta face experienþa ajutorului dumnezeiesc.
(Marcu Ascetul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti,
19933, p. 307)

Conºtiinþa bunã se aflã prin rugãciune, iar rugãciunea
curatã prin conºtiinþã. Cãci una are trebuinþã de alta,
prin fire. (Marcu Ascetul, Filocalia I, ed. Harisma,
Bucureºti, 1993, p. 309)
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judeþean, parlamentari ºi constructori,
suntem bucuroºi ºi  vrem sã împãrtãºim
aceastã bucurie cu cititorii revistei,
informându-vã cã s-a finalizat asfaltarea
strãzilor Pârâul Vâlcica, Poet Ion

Grãmadã ºi Salina. Terminarea
asfaltãrii pe aceste strãzi a fãcut
posibilã semnarea procesului verbal  de
recepþie a lucrãrilor pentru proiectul
„Reabilitare strãzi în oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu”, finanþat cu
fonduri nerambursabile prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã ºi cu
sprijin substanþial, în trimestrul IV, 2019,
de la Guvernul României, sprijin fãrã de
care exista riscul sã trecem ºi aceastã
iarnã cu strada Salinei neasfaltatã.
Mulþumim pe aceastã cale celor care
s-au implicat ºi ne-au sprijinit pentru
alocarea de fonduri în vederea realizãrii
acestor lucrãri atât de necesare
oraºului nostru, strada
Salinei fiind calea de acces
cãtre punctul turistic din
Mina Salina vizitatã zilnic
de mulþi  turiºti. Lungimea
celor 8 strãzi care au fost
reabilitate ºi asfaltate prin
acest proiect este de 3.050
ml, redaþi comunitãþii la
nivel calitativ corespunzãtor
cerinþelor ºi normelor
actuale.

În acest an, au fost
terminate ºi lucrãrile
prevãzute în proiectul
„Modernizare 4 strãzi în
oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu” cu lungime totalã de 4.222 ml,
strãzile care au fost modernizate fiind
dintre cele mai circulate din oraº ºi cu
o populaþie destul de numeroasã, care

Realizãri ºi perspective
(urmare din p. 1) vor beneficia de condiþii civilizate ºi

sigure de circulaþie.
Prin finalizarea acestor douã

proiecte, se realizeazã accesul mai
uºor cãtre o parte dintre obiectivele
turistice ºi de agrement din oraºul

nostru, în principal Mina Salina ºi
Parcul Mãgura, dar ºi o legãturã mai
comodã ºi mai sigurã cu localitãþile
învecinate: Tg. Trotuº, Slãnic Moldova
etc.

Cele 4 proiecte de investiþii
finanþate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, etapa II, sunt în
diverse stadii de implementare. Pentru
proiectul: „Modernizare ºi dotare
Colegiu Costache Negri, oraº Tg.
Ocna, Jud. Bacãu”,  procedurile
licitaþiei au fost încheiate ºi a fost
desemnat constructorul, dupã obþinerea
tuturor avizelor ºi acordurilor prevãzute
de lege. Sperãm ca în cursul lunii

ianuarie 2020 sã fie eliberatã Autorizaþia
de construire ºi ordinul de începere a
lucrãrilor care sunt estimate la 21 de
luni (630 de zile). Proiectul:

„Reabilitare, modernizare ºi dotare
grãdiniþa Piticot A, oraº Tg. Ocna,
Jud. Bacãu“ se aflã la faza de
întocmire a proiectului tehnic, dupã care
vor urma celelalte etape de obþinere
avize, eliberare autorizaþie ºi darea
ordinului de începere lucrãri. Nu acelaºi
lucru putem spune despre obiectivul
„Reabilitare, modernizare ºi dotare
grãdiniþa Piticot B, oraº Tg. Ocna,
Jud. Bacãu“, obiectiv la care lucrãrile
au început ºi se desfãºoarã conform
programului aprobat de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi
Administraþiei, finanþatorul investiþiei.
Termenul de realizare a lucrãrilor la
aceastã grãdiniþã este de 26 de luni,
însã constructorul a promis micºorarea
acestuia, astfel încât beneficiarii
spaþiilor modernizate ºi dotate cu
mobilier modern – copiii – sã îºi poatã
relua activitatea în acest loc. Despre
cel de-al patrulea obiectiv finanþat de
Ministerul Lucrãrilor  Publice,
Dezvoltãrii ºi Administraþiei prin acelaºi
program ºi anume: „Construire ºi
dotare centru multifuncþional tip
creºã în zona Tiseºti, oraº Tg. Ocna,
judeþul Bacãu”, vã informãm cã nu a
fost desemnat deocamdatã
constructorul, ofertele primite de la
potenþialii executanþi fiind în evaluare.

 Cel mai mare proiect pentru care
oraºul Tg. Ocna va primi finanþare
europeanã prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020 - Axa Prioritarã 7-

7.1 - ºi va asigura
cofinanþare din Bugetul
Local, „Valorificare
turisticã ºi modernizare
infrastructurã specificã în
staþiunea balneocli-
maticã Tg. Ocna” se aflã
în faza de finalizare a
proiectu lu i  tehnic,
urmând apoi solicitarea
ofertelor pentru execuþia
de lucrãri. Despre lucrã-
rile ce se vor realiza prin
acest  pro iect ,  v-am
informat în numerele
noastre anter ioare,
lucrãri ce vor aduce un

plus oraºului nostru în ceea ce
priveºte modernizarea infrastructurii
rutiere, iluminat public, zone
de agrement etc.
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

Tot cu fonduri europene
prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020 - Axa

Prioritarã 10–10.1 ºi cofinanþare de la
bugetul local, urmeazã a fi realizate
lucrãri în cadrul investiþiei
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
din cadrul ªcolii gimnaziale nr. 1,
oraº Tg.  Ocna, jud. Bacãu”. Pentru
aceastã investiþie a fost lansatã licitaþia
pentru achiziþia de servicii de proiectare
ºi execuþie de lucrãri. Proiectul prevede
reabilitarea celor douã corpuri de clãdiri,
modernizarea ºi dotarea sãlilor de clasã
ºi a laboratoarelor cu echipamente
specifice, precum ºi construirea unei
sãli de sport unde elevii vor avea
posibilitatea sã facã miºcare în orele
de educaþie fizicã.

De asemenea, aºa cum deja v-am
informat, în curtea acestei ºcoli a fost
construit, cu sprijinul Fundaþiei Terre des
Homme - Elveþia ºi bugetul local, un
teren multisport cu gazon artificial
pe care se pot desfãºura atât orele de
Educaþie Fizicã, cât ºi diverse competiþii
sportive de handbal sau baschet.

În ºirul realizãrilor semnificative ale
autoritãþii publice locale din ultima
perioadã, vã arãtãm cã lucrãrile la
obiectivul: „Construire bloc de
locuinþe pentru tineret ANL – C8 în
oraºul Tg. Ocna” cu fonduri de la
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, se
apropie de sfârºit. Au rãmas de realizat

mai puþin de 20% din lucrãrile proiectate
ºi acestea privesc activitãþi ce se
desfãºoarã în interior: zugrãveli,
montare de echipamente, finisaje etc.
ºi apoi recepþia ºi repartizarea spaþiilor
de locuit cãtre beneficiarii care îºi
aºteaptã rândul de a primi o locuinþã.

Lista cu ordinea de prioritate a
repartizãrii a fost aprobatã de Consiliul
Local al oraºului nostru în urma analizei
solicitãrilor ºi a aplicãrii criteriilor de
departajare prevãzute de lege.

Din motive independente de
administraþia publicã localã, sunt puþin
întârziate faþã de graficul de execuþie
lucrãrile prevãzute în proiectul:
„Reabilitare, modernizare, extin-
dere ºi dotare Casa de Culturã Tg.
Ocna”, unde se lucreazã de
asemenea la interior. Dupã sãrbãtorile
de iarnã ºi montarea tuturor
echipamentelor, ne vom putea bucura
de un spaþiu modern unde se pot
desfãºura diverse activitãþi  ºi
spectacole artistice mult dorite de
cetãþenii noºtri.

Cu fonduri europene prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020 - Axa prioritarã  8.3, oraºul Tg.
Ocna, în parteneriat cu Guvernul
României ºi Consiliul Judeþean, va
beneficia de construirea unor spaþii
unde se vor desfãºura „Servicii
comunitare pentru persoane adulte
cu dizabilitãþi” în spaþiul din zona
fostului spital de pe str. Tiseºti. Despre
acest proiect aflat în faza de licitaþie
pentru execuþie de lucrãri vom reveni în
numele noastre viitoare.

S-a continuat activitatea de
monitorizare a izvoarelor cu apã
mineralã terapeuticã din Parcul Mãgura
pentru care oraºul nostru a obþinut

Licenþa de dare în administrare
pentru exploatare, se mãsoarã
debitul, temperatura, conductivitatea ºi
ceilalþi parametri prevãzuþi de actele
normative ce reglementeazã aceastã
activitate. S-au efectuat analizele
bacteriologice trimestriale, iar în

prezent se lucreazã la întocmirea
raportului anual de analizã a modului
de implementare a licenþei, activitãþi
realizate de o firmã de specialitate.

În urma demersurilor fãcute de
Primãria oraºului Târgu Ocna, s-a reuºit
atestarea „Lacului Fãrã Fund” din
Parcul Mãgura Târgu Ocna ca lac
terapeutic. Acest lac a apãrut în anul
1978, ca rezultat al exploatãrii ºi
extracþiei sãrii prin sonde. Începând cu
anul 2014, administraþia localã a
încheiat cu Institutul de Cercetãri ºi
Proiectãri Miniere MINESA – Cluj
Napoca un contract pentru
monitorizarea lacului.   S-a realizat un
studiu prin execuþia a 8 foraje
geotehnice ºi prelevarea de probe din
apã.

În anul 2018, administraþia localã
a încheiat o colaborare cu Institutul
Naþional de Recuperare Medicinã Fizicã
ºi Balneo-climatologie Bucureºti.
Conform analizelor efectuate, s-a emis
un buletin care atestã cã apa salinã a
lacului poate fi utilizatã în scop
terapeutic, sub formã de bãi, pentru
tratarea urmãtoarelor afecþiuni:

– afecþiuni reumatismale
degenerative cronice;

– afecþiuni reumatismale
abarticulare cronice;

– afecþiuni posttraumatice cronice
ale aparatului locomotor;

– afecþiuni neurologice periferice
cronice;

Valorificarea potenþialului acestui
obiectiv urmeazã sã se realizeze în
cadrul proiectului „Amenajare ca
zonã de agrement lacul cu apã
sãratã Parc Mãgura”, aprobat prin HG
1022/2018, privind Masterplanul
investiþiilor în turism ºi a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investiþie în
turism. Aceasta atestare întregeºte
într-un mod ideal lista factorilor
sanogeni ºi de mediu care fac din oraºul
Tg. Ocna o staþiune cãutatã din ce în
ce mai mult, atât de turiºti, cât ºi de
pacienþi care gãsesc la noi mijloace de
refacere a sãnãtãþii ºi de petrecere într-un
mod cât mai plãcut a timpului liber.

Administraþia publicã localã s-a
preocupat ºi în aceastã perioadã de
pãstrarea curãþeniei oraºului, de
efectuarea unor lucrãri specifice la
arborii ºi arbuºtii ornamentali, de
întreþinere a iluminatului
public, lucrãri de reprofilare ºi
balastare strãzi, repararea
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mobilierului stradal etc.
activitãþi care sunt atât de

necesare ºi în acest anotimp ºi cãrora
le vom acorda atenþie ºi în viitor.

Vã informãm, de asemenea, cã
ne-am implicat în desfãºurarea mai
multor activitãþi cu caracter cultural-
educativ ºi comemorativ ce au avut loc
în oraºul nostru în perioada la care ne
referim. Astfel, ne-am preocupat de
organizarea unor acþiuni care au avut
în centrul lor persoanele vârstnice,
organizând acþiuni dedicate „Zilei
Internaþionale a Persoanelor Vârstnice”,
apoi altele care au sãrbãtorit cadrele
didactice în „Ziua Mondialã a
Educaþiei”, manifestãri dedicate „Zilei
Armatei Române”, iar la începutul lunii
noiembrie ne-am implicat în activitatea
prin care Vânãtorii de munte din
Batalionul 22 Cireºoaia, din oraºul
Sfântul Gheorghe au sãrbãtorit cea de-
a XIV-a ediþie a „Zilei vânãtorilor de
munte”. La toate aceste activitãþi, au
fost implicate instituþiile ºcolare din
oraº, societãþi comerciale,
reprezentanþi ai autoritãþii judeþene,
cadre militare în rezervã ºi în retragere
etc.

 O mare atenþie am acordat ºi în
acest an sãrbãtorii de la 1 Decembrie -
Ziua României, activitãþi desfãºurate în
piaþeta centralã a oraºului unde, pe
lângã oficialitãþile locale ºi judeþene, ne-am
bucurat de prezenþa unui numeros
public, având de partea noastrã ºi
timpul foarte frumos! Au fost rostite
alocuþiuni, a fost sãvârºit un Tedeum în
memoria eroilor care ºi-au dat viaþa
pentru libertatea noastrã, au fost
depuse coroane de flori la monumentele
comemorative din oraº.

Meritã sã vã informãm cã elevii de
la ºcolile generale din oraº ºi cei de la
Colegiul Costache Negri, care au
participat la concursurile ºcolare
organizate sub egida Ministerului
Educaþiei, îndrumaþi de cadrele
didactice de la aceste instituþii, au
adus cu ei premii demne de toatã
lauda. Suntem bucuroºi de aceste
rezultate ºi îi felicitãm deopotrivã pe
câºtigãtori, pe îndrumãtori ºi pe pãrinþii
copiilor care i-au sprijinit pentru
participarea la astfel de competiþii
desfãºurate în alte localitãþi: Iaºi,
Vaslui, Bacãu etc.

Oraºul a îmbrãcat, la începutul
acestei luni, haine de sãrbãtoare, mii
de beculeþe multicolore împodobind

localitatea. Pe str. Carol ºi în piaþeta
centralã, Moº Crãciun a venit cu sãniuþa
ºi a împodobit doi brazi frumoºi, iar în
aceastã perioadã, este tare ocupat cu
împãrþirea darurilor pentru cei mici. Vor

primi daruri de la Moº Crãciun un numãr
de peste 1600  copii de la grãdiniþe ºi
ºcoli, dar ºi cei care vor fi prezenþi în
„Orãºelul copiilor”. Pentru ziua de 31
decembrie ºi pentru  trecerea dintre ani,

autoritãþile locale pregãtesc surprize la
care vã invitãm sã ne fiþi pãrtaºi.

 Aceste realizãri ne permit sã
afirmãm cã am lucrat bine ºi cu spor,
cã am ales sã rezolvãm cele mai

stringente probleme cu
care se confruntã oraºul
nostru ºi cã anul viitor va
fi un an al împlinirilor,
întrucât sunt de finalizat
multe din proiectele
începute, precum ºi altele
necesare comunitãþii.
Avem încã probleme pe
care trebuie sã le
rezolvãm în folosul ºi cu
aportul cetãþenilor, iar
disponibilitatea noastrã
este totalã!

 Suntem conºtienþi
cã aceste rezultate nu ar
fi fost posibile fãrã sprijinul
ºi înþelegerea consilierilor
locali ºi al cetãþenilor
oraºului, de aceea, acum,
când ne bat în geam copiii

cu ramuri de brad, iar aroma
sãrbãtorilor ne umple sufletele de
bucurii, dorim tuturor sãnãtate, cât mai
multe motive de bucurie, împliniri în
toate ºi „La  mulþi ºi fericiþi ani!”

200.000 într-un an de zile, dintre care
aproximativ 90 % sunt creºtini ortodocºi.

Mulþumim Pãrintelui Vicar Arhim. Dr.
Pimen Costea care a adus, prin prezenta sa,
un cuvânt de îmbãrbãtare credincioºilor
prezenþi, precizând importanta cinstirii
sfinþilor în Biserica Ortodoxã, Sfânta Mare
Muceniþã Varvara fiind un model viu si
lucrãtor pânã astãzi.

Mulþumim preacuvioºilor ºi
preacucernicilor pãrinþi prezenþi ºi, în mod
special, pãrintelui Elisei Roncea, care este
responsabil de oficierea slujbelor de la Salinã
ºi pentru buna organizare a evenimentului
religios; de asemenea, Coralei Trysaghion
din Iaºi care a încântat prin frumoasele
cântãri psaltice, precum ºi tinerilor coriºti
din parohiile Fulgeriº, Larga, M. Caºin.

Mulþumiri sincere aducem conducerii
Salinei Tg. Ocna, Domnului Director Ionel
Ilie ºi echipei sale, care, cu promptitudine ºi
profesionalism, au dirijat ºi organizat fluxul
intrãrii ºi ieºirii creºtinilor în ºi din minã.

Nu vom uita, de asemenea,
contribuþia duhovniceascã a aºezãrii
hramului Salinei a pãrintelui protoiereu
Constantin Alupei care, împreunã cu preoþii
Protoieriei Oneºti ºi cu credincioºii de pe
Valea Trotuºului, a creat o tradiþie a
hramului Salinei; mulþumiri ºi  pãrinþilor din
Tg. Ocna, respectiv pãrintelui Vasile
Panþâru ºi tuturor care au sprijinit aceastã
importantã locaþie de suflet.

Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi
ctitorii frumoasei biserici ºi, mai ales, pe
Domnul Director Milea Cernea,
responsabilul principal de finalizarea inimii
de sare ºi spirit din Muntele Ocnei.

Nu vom uita pe pãrintele Arhim.
Epifanie Bulancea, ctitorul care a adus
ideea duhovniceascã a unui Sf. Altar
Ortodox în masivul Muntelui Ocnei,
împreunã cu pãrintele Protopop Dumitru
Ciobotaru, având binecuvântarea
Arhiepiscopului Eftimie, ºi care au dus la
bun sfârºit lucrarea Casei lui Dumnezeu.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

(urmare din p. 19)
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Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

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

Un cãlãtor a întâlnit în drumul sãu
un orb care cobora cu greu la vale.
Drumul era îngust ºi la marginea lui se
deschidea o prãpastie nu prea adâncã,
dar destul de primejdioasã pentru cine ar
fi cãzut în ea. Înduioºat de suferinþa orbului
care pãºea nesigur, ajutat de toiagul sãu,
i-a dãruit ceva bani ºi l-a sfãtuit sã fie cu
mare bãgare de seamã pânã ce va trece
peste partea periculoasã. Acestea zicând,
s-au despãrþit, continuându-ºi fiecare
cãlãtoria sa. Peste câteva minute un
strigãt puternic a strãpuns vãzduhul.
Orbul, fãcând un pas greºit, a cãzut în
prãpastie ºi de acolo a început sã strige:

– Vai! Vai mie, nenorocitul! Nu-mi
era de ajuns orbia, acum mi s-au rupt ºi
picioarele. Ce voi face, cum voi ieºi de
aici, cum mã voi mai descurca în amara
mea viaþã?

Cãlãtorul, adânc miºcat de cele ce
auzea, s-a întors din cale, a coborât lângã
orb, l-a încurajat cu cuvinte mângâietoare,
i-a dat primul ajutor, legându-i rãnile ºi l-a
întrebat:

– Frate dragã, dacã ar veni cineva
ºi þi-ar vindeca picioarele ºi þi-ar deschide
ochii, ce i-ai da în schimbul acestor mari
binefaceri?

– O, dacã într-adevãr s-ar întâmpla
aºa ceva, dacã s-ar gãsi cineva sã poatã
face acestea, i-aº fi recunoscãtor, i-aº fi
supus ºi ascultãtor toatã viaþa mea, l-aº
iubi din toatã inima mea.

De veacuri, omenirea era în orbire
sufleteascã, era în întunericul
necunoºtinþei adevãrului dumnezeiesc,
era în paralizie moralã; picioarele ei nu
pãºeau pe calea cea dreaptã, mâinile ei

nu sãvârºeau binele, precum o spune
Dumnezeu prin gura psalmistului:
„Stricatu-s-au ºi urâþi s-au fãcut întru
îndeletnicirile lor… Toþi s-au abãtut,
împreunã netrebnici s-au fãcut; nu este
cel ce face bunãtate, nu este pânã la unul”
(Psalmi 13; 1-3).

A coborât Fiul lui Dumnezeu pe
pãmânt; a luat trup omenesc, nãscându-Se
din sângiuirile curate ale Sfintei Fecioare
Maria, în peºtera sãracã a Betleemului,
Hristos – Domnul, ca sã ajute omul, ca
sã-i lumineze ochii sufletului, sã poatã ieºi
pe calea adevãrului, trãind, prin credinþã,
în curãþie ºi sfinþenie. Prezenþa lui Hristos
în lume a fost, este ºi va fi prilejul unic de
înzdrãvenire moralã a omenirii, fiindcã El
este „Lumina lumii” (Ioan 8, 12); El este
„Calea, Adevãrul ºi Viaþa” (Ioan 14, 6);
El are „cuvintele vieþii celei veºnice”
(Ioan 6, 68). Istoria creºtinismului – de la
începuturile lui ºi pânã astãzi – pe care
n-o poate tãgãdui nimeni, dovedeºte cu
prisosinþã marile binefaceri la care a ajuns
omenirea prin credinþa lui Hristos ºi
împlinirea Sfintei Sale Evanghelii,
luminându-se ºi trezindu-se la iubirea de
Dumnezeu ºi de aproapele, la înfãptuirea
binelui, la înnoirea totalã a vieþii.

Binefacerile aduse de Domnul
Hristos în lume sunt în continuã creºtere
ºi întãrire. ªi noi stãm sub lumina Lui
Atotbiruitoare ºi noi suntem cuprinºi în
iubirea Lui nemãrginitã, pentru cã: „Iisus
Hristos – ieri ºi azi ºi în veci – este
acelaºi” (Evrei 13, 8). El lucreazã
neîncetat prin Sfânta Bisericã pentru a
pune în rânduialã moralã inima noastrã
înrãutãþitã ºi întunecatã de pãcat; pentru

a restatornici în sufletele noastre chipul
lui Dumnezeu ºi pentru a ne înstãri ca sã
putem deveni asemenea lui Dumnezeu.

Cum rãspundem noi la atâta iubire,
la atâta purtare de grijã ce ne aratã
Domnul ºi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos? Cu ce-I suntem noi
recunoscãtori, ce-I dãm noi în schimbul
atâtor binefaceri? Credem noi cu
adevãrat în El? Îl iubim noi mai presus
de orice? Suntem noi supuºi ºi
ascultãtori Lui toatã viaþa noastrã? Noi
sãrbãtorim Crãciunul cu mare bucurie
ºi cu belºug de bunãtãþi, dar aceasta
nu-i destul. Domnul Iisus se cuvine sã
ne fie stãpân ºi luminãtor pe parcursul
întregii noastre vieþi; sã-L slãvim ºi
sã-L lãudãm prin credinþa noastrã
statornicã ºi prin faptele noastre
creºtineºti în fiecare zi. Sã ne aducem
aminte pururi de El ºi de tot ce a fãcut
ºi face El pentru noi, nu numai cu
prilejul Crãciunului, iar dupã aceea sã-L
uitãm, uitând de Sfânta Bisericã,
nesocotind ºi pãrãsind adevãrata viaþã
creºtineascã. Ci sã sãdim adânc bune
gânduri în inimile noastre, care sã ne
frãmânte ºi sã ne zguduie cu putere,
ca sã preþuim la adevãrata ei valoare
sãrbãtoarea Naºterii Domnului, pentru
a fi îndemn ºi povãþuire spre trãire în
Hristos ºi pentru Hristos, pânã la
sfârºitul vieþii noastre pãmânteºti.


