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N-ajunse iataganul barbarei semilune,
a cãrui plãgi fatale ºi azi le mai simþim;

Acum se vârã cnuta în vetrele strãbune,
Dar martor ne e Dommnul cã vii nu o primim!

Preoþi cu crucea-n frunte! Cãci oastea e creºtinã,
Deviza-i libertate ºi scopul ei preasfânt.

Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,
decât sã fim sclavi iarãºi în vechiul nost pãmânt!
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An de an, la 1 septembrie, Biserica
Ortodoxã sãrbãtoreºte începutul anului
bisericesc. Evenimentul are o semnificaþie
specialã faþã de celelalte sãrbãtori din
calendarul creºtin. Deºi ansamblul anului
bisericesc reprezintã istoria mântuirii
noastre, derularea lui nu începe cu
Naºterea Domnului ºi nu se încheie cu
moartea Lui. Aceasta, pentru cã legãtura lui
Hristos cu lumea creatã nu se limiteazã
numai la viaþa Sa pãmânteascã evocatã
de Noul Testament, ci întreg Vechiul
Testament este marcat de prezenþa Lui, iar
planul de mântuire a lumii este conceput
din eternitate.

Venirea lui Hristos în lume a fost prevestitã
încã din paradis, prorocii precizând timpul când
Se va întrupa, locul unde Se va naºte, pãtimirea
ºi moartea Lui, iar toate acestea au fost fãcute
pentru ca atunci când va veni în trup sã fie
cunoscut de lume.

În creºtinism a existat dintotdeauna o
delimitare clarã între timpul rãscumpãrat de
Hristos ºi timpul profan. În raport cu Dumnezeu,
timpul îºi modificã natura, deschizându-se
veºniciei ºi fãcând posibilã experierea
duhovniceascã a eternitãþii într-o singurã clipã,
iar acest lucru este posibil datoritã faptului cã
timpul îºi gãseºte împlinirea în veºnicie, ca timp
teologic. Hristos este axa timpului. Dacã înainte
de Întrupare timpul era orientat spre Hristos ca
aºteptare mesianicã, dupã Întrupare, Hristos
devine conþinutul adevãrat al timpului ºi este în
acelaºi timp orientat spre finalitatea împlinirii
sale. Astfel cã, prin Întrupare, Hristos nu
desfiinþeazã timpul istoric, ci îl împlineºte ºi îl
rãscumpãrã, imprimându-i o altã cronologie a
evenimentelor reprezentative pentru activitatea
Sa mesianicã (Naºtere, Înviere, Cincizecime).
Devine astfel posibilã coabitarea unor persoane
care au trãit în timpuri diferite, dar ºi pregustarea
veºniciei încã din timpul prezent.

Rãscumpãraþi vremea
IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului

Anul bisericesc reprezintã aºadar o istorie a
lucrãrii sãvârºite de Dumnezeu în omenire ºi cu
omenirea.

De ce anul bisericesc începe în septembrie
Care sunt motivele pentru care Sfinþii Pãrinþi

au ales luna septembrie ca început al anului
bisericesc ºi nu luna ianuarie, pentru a coincide
cu începutul anului convenþional, economic, sau
luna martie, care marca începutul anului la evrei
sau la romani? Argumente în acest sens gãsim
în câteva evenimente relatate în Vechiul
Testament.

Potrivit Pentateuhului, în aceastã lunã
Dumnezeu a început crearea lumii ºi tot în aceastã
lunã s-a sfârºit actul creaþiei „odihnindu-se de
toate lucrurile Sale”[1] Tot în luna a ºaptea a încetat
potopul lui Noe, lumea fiind „re-creatã” de
Dumnezeu.[2] În luna a ºaptea, Moise a coborât
din Muntele Sinai cu tablele legii, având faþa
luminatã dupã întâlnirea lui cu Dumnezeu.[3] În
aceastã lunã s-a început construcþia cortului
mãrturiei, dupã porunca Domnului[4], ºi tot acum
intrã arhiereul, o datã pe an, în Sfânta Sfintelor, la
zilele curãþirii, care aveau loc între 15 ºi 22 ale
lunii a ºaptea.[5] Aºa se explicã faptul cã pronia
divinã, la plinirea vremii, l-a desemnat prin sorþi
pe arhiereul Zaharia sã sãvârºeascã slujba de
curãþire pentru popor, intrând în Sfânta Sfintelor,
unde arhanghelul Gavriil i-a adus vestea zãmislirii
Sfântului Ioan Botezãtorul. Dupã terminarea
sãrbãtorii, Zaharia s-a întors acasã, deci dupã 22
ale lunii a ºaptea (septembrie), iar Sfinþii Pãrinþi
au fixat, mai târziu, în calendarul creºtin, zãmislirea
Sfântului Ioan Botezãtorul, la 23 septembrie. Tot
în aceastã lunã a fost sfinþit templul lui Solomon.
Din aceastã lunã începeau sã se numere anii
pentru jubileu. În luna septembrie membrii
poporului evreu aveau obligaþia sã meargã o datã
pe an la Ierusalim, pentru închinare. Aºa se explicã
faptul cã la vârsta de 12 ani Iisus se afla la templu
în mijlocul învãþãceilor „învãþaþi”, „ascultându-i ºi
întrebându-i”.[6]

CUVÂNTUL IERARHULUI
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Începutul ºi sfârºitul anului bisericesc, 
sub ocrotirea Maicii Domnului

Fãgãduinþa Mântuitorului fãcutã Apostolilor:
„Iatã, Eu sunt cu voi pânã la sfârºitul
veacurilor”[7] a fost împlinitã liturgic de cãtre
Bisericã, prin modul în care a întocmit anul
bisericesc.

Începutul ºi sfârºitul anului bisericesc stau sub
ocrotirea Maicii Domnului, pentru cã sub
binecuvântarea maternitãþii sale primim puterea
de a ne pregãti pentru înþelegerea timpului ca
antecamerã a veºniciei. Sãrbãtoarea închinatã
Tãierii capului Sfântului Ioan Botezãtorul
accentueazã înþelesul acestor semnificaþii,
mãrturisind faptul cã asumarea metanoiei, ca
schimbare substanþialã a modului de a gândi,
este condiþia accederii în Împãrãþia Cerurilor.

Aºezarea sãrbãtorii Sfintei Cruci în luna
septembrie ne indicã faptul cã efortul nostru
spiritual în anul care a început trebuie sã conþinã
implicit roadele crucii ºi cã sensul înaintãrii spre
Dumnezeu este asumarea crucii personale.

Astfel, dupã cum se poate observa din aceste
câteva exemple, în luna septembrie totul se pune
în miºcare. Chiar ºi principalele activitãþi ale
societãþii moderne reîncep din luna septembrie
(anul ºcolar, serviciile de dupã concediile din varã
etc). Toatã lumea re-creatã, odihnitã, îºi începe
activitatea pentru încã un an. Binecuvântarea
începutului de an ºcolar de cãtre Bisericã este
confirmarea unitãþii spirituale dintre cele douã
instituþii, care cultivã în sufletele auditoriului, ca ºi
Semãnãtorul din parabolã, cuvântul lui Dumnezeu
care germineazã, nãscând Împãrãþia lui
Dumnezeu înãuntrul omului. Proiectele adresate
tinerilor ºi derulate de Bisericã pe plan naþional
(„Alege ªcoala!” ºi „Hristos împãrtãºit copiilor”)
sau pe plan eparhial („Lãsaþi copiii sã vinã la Mine
ºi nu-i opriþi!”) au scopul întãririi legãturii tinerilor
cu parohia ºi al integrãrii lor în comunitatea
ecleziasticã, ce are ca fundament iubirea
aproapelui ºi solidaritatea.

Dumnezeu, creatorul ignorat
Faptul cã începutul anului bisericesc

concordã cu începutul ºi sfârºitul creaþiei, ne
determinã sã meditãm asupra universului creat
de Dumnezeu.

În ziua de astãzi, dupã douã mii de ani de
creºtinism, nu se mai vorbeºte nimic de începutul
lumii de cãtre Dumnezeu, prin Dumnezeu ºi cu
Dumnezeu. Foarte puþini oameni îºi mai încep
activitatea cu acel „Doamne ajutã!” pe care l-au
lãsat înaintaºii. Mai mult decât atât, frapeazã
faptul cã, în societãþile secularizate, se vorbeºte
deja de o epocã nouã, „epoca post-creºtinã”, ca
ºi cum era creºtinã a Bisericii, a Sfinþilor Pãrinþi
a devenit ceva caduc ºi anacronic. Vedem cã
omenirea nu se mai raporteazã la modernism,
postmodernism, neoliberalism, mondializare sau
globalizare, ci a trecut deja în epoca post-
creºtinã! Pare cã s-a uitat deja cã Dumnezeu este
creatorul cerului ºi al pãmântului.

Bineînþeles cã, pânã a se ajunge aici, toate
acestea au avut niºte premise. La începutul
secolului al XX-lea se vorbea despre „moartea
lui Dumnezeu” (filosofii nihiliºti). Dar s-a dovedit
cã a murit cu-adevãrat omul, nu Dumnezeu!
Omul, în cãutarea fericirii epicuriene, a provocat
genocide, masacre, rãzboaie cumplite de-a
lungul istoriei, iar fresca contemporaneitãþii aratã
din ce în ce mai monstruos. În ultimul timp,
totalitarismul tehnologic galopant, încã
necunoscut acum câteva decenii, nu mai poate
fi stãpânit, ameninþând cu dispariþia umanitatea
ºi toatã lumea vãzutã.

Restaurarea omului
ºi transfigurarea universului

În toatã aceastã incertitudine ºi instabilitate,
tuturor creºtinilor, dar cu precãdere ortodocºilor,
le revine sarcina „sã devinã ceea ce sunt”, sã
apere sensul divin al creaþiei, adicã sã fie
apãrãtorii dimensiunii spirituale a omului, pentru
ca acesta sã nu-ºi piardã orientarea în istorie ºi
asemãnarea cu Dumnezeu...

[1] Levitic 23, 39-44
[2] Facere 8,13
[3] Ieºire 34, 28-35
[4] Ieºire 36
[5] Levitic 23, 33
[6] Luca 2, 46-47
[7] Matei 28, 20

CUVÂNTUL IERARHULUI
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Hramul Protoieriei Oneºti, fixat cu acordul ºi
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, poartã numele
Sfântului Apostol ºi Evanghelist Ioan Teologul. De
aceea, sãrbãtoarea Adormirii Sf. Apostol ºi Evanghelist
Ioan,înscrisã în calendarul religios pe 26 septembrie,
este una specialã. În trecut, ea era însemnatã cu cruce
roºie, lucru consemnat ºi într-unul dintre vechile
calendare ale Sf. Munte Athos. Ioan, fiul lui Zevedeu ºi
fratele lui Iacov, a stat în timpul Cinei de Tainã la pieptul
Mântuitorului, ascultându-I cuvintele vieþii veºnice (In 13,
25; n.n. de aceea partea dreaptã a Sf. Mese din Altar,
este locul unde se hirotonesc preoþii). Urmând dispoziþiei
testamentare a Mântuitorului aflat pe Cruce, acelaºi
ucenic a luat-o la sine pe Maica Domnului, Eva cea nouã,
Maica tuturor credincioºilor (In 19, 26-27).

Finalul Evangheliei cititã astãzi în cadrul Sf. Liturghii
aratã menirea principalã a fiecãrui creºtin, ºi anume
mãrturisirea în lumea aceasta a toate câte a fãcut Hristos
pentru oameni ºi care se cer mai ales puse în practicã
(In 21, 24-25). Insuflat de Duhul Sfânt, Sf. Ioan scrie cea
mai frumoasã ºi plinã de profunzime Evanghelie a Noului
Testament, purtând ca mesaj central Întruparea Cuvântului
lui Dumnezeu în Persoana Fiului Sãu (In 1, 1). „La început
era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu
era Cuvântul”- nu existã o învãþãturã dumnezeiascã atât
de bogatã ºi, în acelaºi timp, expusã în atât de puþine cuvinte.
Evanghelia a patra descoperã tuturor teme fundamentale
ale credinþei noastre strãmoºeºti: Hristos - Pâinea
coborâtã din cer ºi din care dacã mãnâncã cineva, viu
va fi în veci (In 6, 51), El este Lumina lumii (cap. 8), Calea,
Adevãrul ºi Viaþa (cap. 14, 6), þinta pelerinajului nostru
efemer pe acest pãmânt. Însã, mai presus de toate,
„Dumnezeu este Iubire” (I In 4, 1), iar cel care spune cã-L
iubeºte pe Hristos, dar pe aproapele sãu îl urãºte, acela
este mincinos. Ce sintezã, cât adevãr! Pe aceastã Iubire
o slujim  noi, preoþii Bisericii, ºi de aceea considerãm foarte
inspiratã alegerea zilei de prãznuire a Sf. Apostol Ioan
drept hram al Protopopiatului Oneºti.

Cu titulatura de teolog, Biserica a cunoscut, de-a
lungul existenþei sale, trei mari sfinþi: Ioan Evanghelistul
(+100), Grigore de Nazianz (+389) ºi Simeon cel din

Hramul Iubirii lui Hristos*
Basileion (+1022). Cu ajutorul lui Dumnezeu, avem douã
biserici în Protoieria noastrã cu hramul Sf. Apostol ºi Ev.
Ioan, una cu hramul Sf. Simeon Noul Teolog ºi o troiþã
închinatã Sf. Grigorie Teologul, urmând, poate, sã facem
ºi o bisericã închinatã acestuia din urmã. Îi avem, aºadar,
ca ocrotitori ai noºtri, cler ºi credincioºi, pe aceste trei
sfeºnice mult strãlucitoare ºi, în acest rãstimp al istoriei,
când aniversãm 100 de ani de la fãurirea României Mari,
îi rugãm sã ajute acest neam al nostru sã treacã prin
toate încercãrile viitoare. Dealtfel, în Apocalipsã, scriere
referitoare la cea de-a doua venire a lui Hristos, Sf. Ioan
vorbeºte despre dialogul pe care Dumnezeu îl poartã cu
fiecare popor al lumii, ce strãbate timpul, în aºteptarea
unui cer ºi pãmânt nou. Pânã atunci, toate neamurile
vor cunoaºte multe tulburãri ºi necazuri, cãci potrivnicul
doreºte permanent pierderea sufletelor.

Un pãrinte duhovnicesc povestea cã, aflându-se în
Sf. Munte, într-un loc unde erau câþiva cãlugãri, a întrebat
pe stareþul mãnãstirii cum liturghiseºte atunci când în
bisericã se aflã doar doi sau trei cãlugãri. Oare Duhul
Sfânt mai coboarã dacã nu este multã lume? ªi a
rãspuns stareþul cã, pe lângã cei prezenþi, mai sunt câteva
milioane de îngeri. ªi noi am fost astãzi împreunã cu Sf.
Ioan Teologul, înconjuraþi de mulþimea netrupeºtilor puteri
ºi a celorlalþi sfinþi. Cel prãznuit astãzi descrie cât se
poate de clar, în Apocalipsã, Liturghia cereascã, în centrul
cãreia troneazã jertfelnicul pe care se aflã sufletele celor
morþi pentru Cuvântul lui Hristos (Ap 6, 1). Tot în aceastã
descoperire autorul vede cum îngerii lui Dumnezeu
tãmâiazã acest jertfelnic mai presus de ceruri, pe care
nimeni dintre oameni nu l-a cunoscut ºi nu poarte sã-l
cunoascã. De aceea, ne rugãm Mântuitorului Hristos ca,
prin mijlocirea Sf. Ioan Teologul, sã ne facã ºi nouã
trecerea frumoasã, mutarea la cele veºnice aºa cum a
fost a lui, în Insula Patmos. Sã cãutãm sã avem ºi noi
râvna lui, dragostea lui ºi mai ales curãþia pe care a
avut-o el în slujire, în aceste vremuri în care, dupã cum
aþi vãzut, suntem chemaþi sã-L mãrturisim pe Hristos cu
propria noastrã viaþã.

Protopop Ioan BÂRGÃOANU

* Cuvânt la hramul bisericii „Mutarea Sf. Ioan Evanghelistul”,
26 septembrie 2018
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Noile realitãþi ale vremurilor noastre, în care
întreaga creºtinãtate este angajatã în realizarea în
ceea ce noi numim crearea unei fãpturi noi, dupã
chipul Ziditorului, face ca principala menire a
preotului sã fie aceea de
învãþãtor, de pãstor de suflete.
De aici ºi necesitatea unei
pregãtiri teologice ºi a unei vieþi
morale, deosebite, cores-
punzãtoare chemãrii sacer-
dotale. Realizarea acestui
„obiectiv duhovnicesc” reiese ºi
din efervescenþa cu care sunt
organizate, de ceva timp,
activitãþile Protoieriei Oneºti
constituite într-o adevãratã
revigorare spiritual-religioasã.

Cel care creazã acest nou
suflu este Preacucernicia sa,
Pãrintele Protopop Ioan
Bârgãoanu. Admirãm, în primul
rând, dorinþa sa de a realiza
acea unitate a preoþilor Protoieriei Oneºti, prin
implicare directã ºi participare la toate activitãþile ce
au loc cu diferite prilejuri binecuvântate. Parcã acum,
mai mult ca niciodatã, Sfintele Slujbe se sãvârºesc
cu cãldurã, cu rugãciuni evlavioase, cu îndemnul de
a fi curaþi  în gânduri, pilduitori în purtare, prietenoºi
ºi fãcãtori de bine, apropiaþi de fiecare prin iubire
ºi rugãciune. Totodatã, credincioºii sunt mai antrenaþi
în înfrumuseþarea sfintelor slujbe cu cântarea în
comun în timpul participãrii la serviciul divin.

Implicarea tinerilor în viaþa Bisericii, dezvoltarea
creativitãþii ºi a imaginaþiei ziditoare, chiar ºi
întruparea unor deziderate ale fiecãruia dintre noi,
iatã câteva coordonate majore ale viziunii
Protoiereului Ioan Bârgãoanu. Sã luãm ca exemplu
minunatele concerte organizate, cu binecuvântarea
Inalt Preasfinþiului Pãrinte Ioachim, de cãtre Protoieria
noastrã ºi susþinute de coruri ca Ierotheos, Armonia
º.a., sau întâlnirile cu diferite personalitãþi religioase
ºi culturale, urmate de discuþii pline de interes. Ca
artã a divinului, muzica se constituie în acea rugãciune
ce se spune singurã ºi aºterne punþi între om ºi
Dumnezeu. Tot atunci, sufletul rãvãºit de sublim devine

Un Preot pentru preoþi
Catedrala în care Se preamãreºte Hristos. Nu
întâmplãtor, uriaºa audienþã, formatã din credincioºi
de toate vârstele, ne face sã conºtientizãm cã de multe
ori emoþiile pot prinde glas, iar cuvintele care încearcã

sã le descrie devin nespuse,
rãtãcindu-se în liniºtea inimii.

ªi mai cred ceva. Cred cã
întreaga activitate a Protoieriei
din urbea oneºteanã poate fi
rezumatã printr-o frazã ca
aceasta: „Într-o þarã atât de
frumoasã, cu un trecut glorios,
în mijlocul unui popor înþelept,
cum sã nu fie o adevãratã religie
iubirea de patrie ºi cum sã nu-þi
ridici fruntea, ca precum falnicii
strãmoºi de odinioarã, mândru
cã poþi spune: «Sunt român!»?”
Acþiunile organizate cu prilejul
Anului Centenar al Marii Uniri
constituie dovada certã a
acestei strãduinþe permanente

pentru  cultivarea sentimentului patriotic al dragostei
de þarã ºi de neam. Aceste valori au fãcut parte
întotdeauna din viaþa ºi idealurile românilor, care ºi-au
educat astfel copiii ºi nepoþii, mãrturisind adevãrul chiar
cu preþul vieþii lor. Astfel, ,,unire” este un cuvânt ce
depãºeºte limitele impuse de timp ºi spaþiu, creând
o legãturã profundã între românii din diferite areale
geografice. La fel cum Liturghia adunã în comuniune
euharisticã pe cei vii ºi pe cei adormiþi, astfel ºi Unirea
de la 1 Decembrie 1918 strãbate veacurile cu o forþã
spiritualã inepuizabilã, ce alimenteazã credinþa,
tradiþia ºi verticalitatea înaintaºilor noºtri.

Pentru toate acestea, aº dori sã-mi exprim
profunda recunoºtinþã ºi admiraþie pentru preoþii
protoieriei noastre, îndrumaþi de Preacucernicul
Pãrinte Ioan Bârgãoanu, iar în loc de încheiere am
apelat la câteva citate  pe care, personal, le consider
potrivite pentru aceste gânduri: „Toate visele pot deveni
realitate dacã avem curajul sã le urmãm. Cine are o
pasiune, nu se plictiseºte niciodatã.” (Stendhal),
„Caracterul întrece înãlþimea!” (Mare  Victoraº Alin),
„Fiecare om, în felul sãu, e un miracol!” (Aurelian
Silvestru).

Profesor Florica VELEªCU

DIGNUS EST



2018
7

Generaþia postdecembristã , cãreia
personal cred cã-i aparþin, se poate considera
privilegiatã, þinând cont de evenimentele interne
ºi internaþionale, cãrora, prin pronia divinã, le-a
fost martorã, chiar dacã memoria istoricã, se
ºtie, poate fi uneori scurtã. De la prãbuºirea
fostului lagãr comunist, pânã la încercãrile, pe
alocuri ezitante, de reconstruire a democraþiei,
de la prima vizitã a unui Papã într-o þarã majoritar
ortodoxã (Bucureºti, 1999), la aderarea
României la structura militarã nord-atlanticã
(2004) ºi apoi integrarea acesteia în spaþiul

La Alba-Iulia,
locul mântuirii neamului românesc

comunitar European (2007), la care am putea
adãuga, fãrã sã greºim, desfãºurarea lucrãrilor
Sfântului ºi Marelui Sinod Panortodox din Creta
(2016), iatã tot atâtea momente ce ne fac sã
credem la o veritabilã restituire a anilor
petrecuþi în întunericul totalitarismului. Având
convingerea cã muza Clio va verifica, în timp,
rostul fiecãruia dintre aceste repere, dorim sã
evocãm, pe lângã altele, ºi un fapt regional,
încãrcat însã de o puternicã simbolisticã
naþionalã, anume Centenarul Marii Uniri de la
Alba-Iulia (1918-2018).

ONOR EROILOR
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Realizarea ºi realitatea României Mari din
1918 a reprezentat o culme pentru istoria secolului
XX, la începutul cãruia, din cenuºa uriaºelor
imperii, formaþiuni teritoriale mici s-au unit, dând
naºtere numeroaselor state europene de astãzi.
Reazem permanent în realizarea visului de veacuri
al românilor a fost Biserica strãmoºeascã, cu
ajutorul cãreia s-a reuºit depãºirea barierelor
sociale sau de convingeri politice, idealul naþional
dovedindu-se mai puternic. Chiar dacã de-a
lungul zbuciumatei noastre istorii nu a existat o
unitate politicã în adevãratul înþeles al termenului,
aceasta a fost suplinitã de unitatea de limbã,
credinþã ºi culturã. De aceea Vasile Goldiº, unul
dintre fruntaºii unioniºti de la 1918, putea sã afirme
cu tãrie cã hotãrârea de la Alba-Iulia nu a însemnat
neapãrat punerea în practicã a vreunui program
politic al vremii, ci „tâlcuirea noii evanghelii a

civilizaþiei româneºti, pe care astãzi suflete cu
adevãrat civilizate o respectã”1.

Dorind sã marcheze importanþa oraºului-simbol
din inima României, Protopopiatul Oneºti a iniþiat
ºi organizat Pelerinajul în an centenar (9-10 mai),
cu ocazia cãruia sute de credincioºi de pe Vãile
Trotuºului ºi Caºinului s-au rugat în Catedrala
Reîntregirii din Alba-Iulia. Cu mic cu mare, ierarhi,
preoþi ºi credincioºi, pãrinþi ºi copii, bunici ºi
nepoþi, îmbarcaþi în 15 autocare, acoperiþi de
cântece ºi steaguri tricolore, au încercat o
recuperare a evenimentelor de acum 100 de ani,
când mulþimi din toate colþurile þãrii, înfruntând
vântul tãios ºi fulgii de ninsoare, s-au îndreptat
spre Cetatea lui Mihai Viteazul. Traseul a inclus
ºi vizitarea a douã mari simboluri ecleziastice ale
Transilvaniei: aºezãrile monahale de la Sâmbãta
de Sus ºi Prislop.

ONOR EROILOR
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1 VASILE GOLDIª, Adunarea întregii naþiuni, în
„Magazin istoric”, nr. 12, dec. 1998, p. 4.
2 PR. PROF. DR. MIRCEA PÃCURARIU, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române , Tipografia
Eparhialã Sibiu, 1972, p. 187.

Pe drumul care strãbate Þara Fãgãraºului,
dinspre Braºov spre Sibiu, se aflã Aºezãmântul
brâncovenesc de la Sâmbãta de Sus. Primele dovezi
concrete, directe cu privire la vechimea mânãstirii
dateazã de la începutul secolului al XVII-lea, dar
cercetãtorii au motive sã creadã cã lãcaºul de cult
este mult mai vechi2. Astfel, în jurul anului 1696, o
veche bisericã situatã în Poiana Braniºtei ºi
construitã probabil din lemn a fost refãcutã în piatrã
ºi cãrãmidã de domnitorul Constantin Brâncoveanu
(1688-1714), ca o pavãzã în faþa pericolului
catolicizãrii românilor. Personalitatea uriaºã a
marelui duhovnic de aici, Teofil Pãrãian, ne
întâmpinã parcã pe toþi cei care mergem în drumul
nostru spre Alba-Iulia, cu celebra-i zicere: Veniþi
de luaþi bucurie. Întâmpinaþi astfel la porþile
mãnãstirii, de Pacea lui Hristos, împãrtãºiþi de
Bucuria vieþuitorilor de aici ºi luând la plecare
Binecuvântare, pelerinii noºtri s-au îndreptat cãtre
Þara Haþegului, dornici de a-ºi spune din pãsurile
lor la mormântul Pãrintelui Arsenie.

Complexul monahal de la Prislop se dovedeºte
în fiecare zi a fi neîncãpãtor pentru mulþimea de
creºtini, sosiþi aici pe jos sau cu maºinile, fiecare cu
câte un gând, de cele mai multe ori o cerere adresatã
pãrintelui Arsenie Boca, celui care-i aduce pe aceºti
oameni aici. Pelerini ai Moldovei, ne întâlnim în Þara
Haþegului cu cel numit Sfântul Ardealului, adevãrat
simbol al istoricei provincii alipitã la Þara-Mamã în
1918. Lângã crucea care strãjuieºte mormântul
pãrintelui, trãim fiorul credinþei iubitoare ºi simþim cu
toþii harul binecuvântãrii de sus, care fac din orice
popas la Prislop un moment de neuitat. Înþelegem
cu toþii de ce idealul unirii tuturor românilor într-o
singurã þarã, în graniþele ei fireºti, a fost dintotdeauna
precedat de conºtiinþa profundã a unitãþii de credinþã,
în jurul Bisericii triumfãtoare a lui Hristos.

Ajungem a doua zi, dimineaþã, pe 10 Mai, în
Cetatea Alba-Iuliei. Scãldatã încã de la primele ore
de razele soarelui, acompaniate de sunetul
tradiþional al buciumului, Catedrala Reîntregirii ne
aºteaptã la Sf. Liturghie, în cuprinsul cãreia „timpul
se înveºniceºte” (Protopop Ioan Bârgãoanu),
devenind contemporani cu cei care acum 100 de
ani au înfãptuit Unirea. Slujba arhiereascã, prezidatã

ONOR EROILOR

de cei doi ierarhi, Înaltpreasfinþitul Ioachim,
Arhiepiscop al Romanului ºi Bacãului ºi
Înaltpreasfinþitul Irineu, Arhiepiscop al Alba-Iuliei,
însufleþeºte mulþimea de credincioºi care simt cã
Hristos este Cel care pe toate le împlineºte în
istoria fiecãrui neam.  În cuvântul sãu, IPS Ioachim
remarcã: „Am venit astãzi din inima Moldovei, în
inima þãrii, la Alba-Iulia, pentru a întinde un arc peste
timp ºi a aduce în actualitate jertfa nemuritoare a
eroilor ce ne-au lãsat moºtenire o þarã liberã ºi
demnã. Aici am înãlþat astãzi rugãciuni de
mulþumire ºi de sfântã pomenire pentru cei pe care
cu onoare ºi mândrie îi purtãm în inimile noastre
smerite ºi în gândurile înveºmântate de har. Facem
împreunã aceastã horã a unirii sufletelor noastre
într-un singur trup, România”. Cât sunt de înãlþãtoare
ºi actuale aceste cuvinte care parcã încearcã sã
vindece neamul românesc de dureroasele
dezbinãri ce ar putea avea loc!

La rândul sãu, IPS Irineu ºi-a exprimat bucuria
acestei întâlniri în cetatea de durere ºi de slavã a
neamului românesc: „Aþi venit astãzi în cel mai
istoric oraº românesc, pe un pãmânt sfânt, unde
cei peste 130.000 de participanþi la mãreþul
eveniment de acum un veac, au fãurit România
Mare ºi pentru aceasta Îi mulþumim Bunului
Dumnezeu”. În finalul slujbei, ca semn de preþuire,
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim a oferit
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu câteva daruri care
sã marcheze în mod simbolic întâlnirea de astãzi:
o icoanã a Sfintei Parascheva, ocrotitoarea
Eparhiei, un veºmânt realizat în culorile tricolorului
ºi o plachetã reprezentând România Mare.
Hrisovul semnat de cãtre cei doi reprezentanþi de
seamã va consemna pentru generaþiile viitoare
rostul ºi locul acestui pelerinaj pentru spiritualitatea
ºi identitatea naþionalã.

      Redacþia
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Cred, fãrã a încerca sã spun vorbe mari, cã
în cazul poporului nostru, dorinþa românilor de a fi
împreunã, formând un întreg, s-a manifestat
dintotdeauna „instinctual”, ca o necesitate
stringentã, ce nu mai trebuie explicatã. Mãrturie
strãveche stau curajul ºi dârzenia cu care dacii
lui Decebal s-au încãpãþânat sã-ºi pãstreze
propria unitate ºi identitate. De atunci pânã astãzi,
nenumãraþi eroi au adus ca jertfã supremã
închinatã þãrii propria viaþã, urmând astfel
exemplul înaintaºilor. Sf. ªtefan, Sf. Brâncoveni,
Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazul, Vlad Þepeº,
Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza sunt nume cu
rãsunet, înscrise de Dumnezeu în Calendarul
Istoriei Naþionale, pãtat cu sângele lor.

ªi eu am în trecutul familiei un astfel de dar
nepreþuit, strãbunicul Costea Ioan, care, cu toate
cã a fost un om simplu, ºi-a iubit þara, dându-ºi
ultima suflare pentru a o apãra, în timpul Primei
Conflagraþii Mondiale. Oare cum a trãit el, pe viu,
eroicele lupte de la Oituz, Mãrãºti sau Mãrãºeºti?
Ce a simþit atunci când se gãsea înconjurat de
trupurile camarazilor sãi doborâte de gloanþe? A
stat oare vreun moment sã cântãreascã dacã jertfa
sa înseamnã mult sau puþin pentru un biet þãran
plecat de lângã pãmântul ºi familia sa la rãzboi?

Aceste întrebãri parcã îmi revin în memorie,
ori de câte ori merg de Înãlþarea Domnului ºi aºez
o floare pe mormântul acestor „sfinþi necunoscuþi.”
Anul acesta, când vorbim cu toþii de Centenarul
Marii Uniri (1918-2018), parcã aº dori sã fac mai
mult pentru strãbunicul, aº vrea sã-i aprind o
candelã a recunoºtinþei, aº vrea sã-l întreb cum a
fost Atunci? Îmi vine parcã acum repede în minte
un dialog imaginar cu el:

„- Strãbunicule, de ce a trebuit ca tu ºi nu
altcineva, sã-þi dai viaþa pentru cei de acasã?

  -  Hei, Andreeo, dar nu sunt singur, îi am lângã
mine pe pãrinþi, pe fraþi, pe vecini, suntem cu toþii
aici ºi ne bucurãm de dragostea milostivã a lui

Întoarcerea eroilor
Dumnezeu, care ne-a încurajat sã ne apãrãm glia
strãmoºeascã.

- Aºa-i, însã la noi, cu toate cã se pomeneºte
deseori despre eroismul celor ca tine, pe foarte mulþi
dintre români nu-i mai intereseazã patriotismul ºi
sacrificiul pentru þarã. Ce sã le spun acestora?

  - Cã noi ne-am fãcut datoria cu gândul la ei,
ca generaþiile viitoare sã se bucure de libertate
ºi dreptate. Acestea sã le spui tuturor...!”

Aº mai fi vrut sã vorbesc cu Moº Ioan, însã
ultimele cuvintele „...sã le spui tuturor...!” mi-au
rãmas în minte ca un ecou neîntrerupt, ce refuzã
sã tacã. Merg pe stradã ºi privesc oamenii din
jur, absorbiþi de grijile zilnice sau plictisiþi de rutinã.
Aº vrea ca fiecãruia sã-i transmit ceea ce
strãbunicul a lãsat ca testament, însã simt cã-mi
lipseºte ceva... Ce sã fie? Unde greºesc? Da,
ºtiu... Acum mi-am dat seama! Cel mai nimerit
mod de a le spune ceva ar fi propriul meu exemplu
de patriotism. Cât de mândru ar fi soldatul Costea
Ioan cu strãnepoata sa!

ONOR EROILOR

Andreea COSTEA

Veteranul, picturã de Ioana Daria
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1. Unitatea - concept filozofic
Termenul de unitate provine din latinescul

unitas, -atis, desemnând pe de o parte numãrul unu
(mãrime care serveºte ca mãsurã de bazã pentru
toate mãrimile de acelaºi fel), iar pe de altã parte
„însuºirea a tot ce constituie un întreg indivizibil”1.
Noþiune filosoficã fundamentalã, conceptul, cu
valenþe de ambiguitate, scapã posibilitãþii definirii
exacte, sugerând posibilitatea de a desemna
nedespãrþirea în sine ºi totuºi împãrþirea prin
comparaþie. Pitagora îl considera pe Unu existând
în sine, principiu a tot ce este, guvernând împreunã
cu Multiplul, dar pãstrându-ºi primatul, unul ºi actul
sãu unificator primind o încãrcãturã de-a dreptul
pozitivã (Unul e divin, iar Dumnezeu e Unul). Puterea
unificatoare a lui Unu (Dumnezeu) are drept obiect
elementele, acþionând în material, fiind principiu
activ care formeazã o armonie cu principiul
diviziunii, opusul sãu2.

Întreaga gândire a lumii antice vorbeºte depre
unitatea cosmicã, dovadã a naºterii întregii
existenþe dintr-o singurã substanþã stabilã ºi
uniformã ca apa, aerul sau focul, dupã cum vedem
la Heraklid din Efes (cca. 510-490 î.d.Hr.). Chiar ºi
în zicerile sale, de multe ori în formã de ghicitoare,
rãspunsurile redau unitatea diferitelor înþelesuri, de
parcã ar imita structura lumii3. Spre exemplu, ideile
de simultaneitate, stabilitate ºi permanenþã în
aceastã lume sunt redate astfel: „Toate lucrurile vin
din Unul, ºi Unul se naºte din toate” 4. Pornind de la
dictonul lui Parmenides (cca. 501-470 î.d.Hr.),
conform cãruia „Orice existã este unul”5, Platon
(427-347 î.d.Hr.) a înþeles orice existã, ca fiind divizat
în fiinþa aceasta ºi fiinþa aceea, vorbind despre o
pluralitate a naturilor. Aceastã pluralitate se poate
reduce la esenþã prin conceptul de bine, care
depãºeste natura sau forma, nefiind în sine strict
definit de acestea ºi neamestecând acest concept
cu formele matematice, fiindcã acestea, spre

UNITATEA DE CREDINÞÃ
- consideraþii patristice -

deosebire de naturã, pot avea multiple feluri de
ilustrare pentru aceeaºi formã. Perspectiva
aristotelicã recunoaºte atât forma platonicã
naturalã, a identitãþii binomului unitate – existenþã,
cât ºi cea zenovianã cu privire la unitatea pãrþilor
constitutivã unei pluralitãþi6.

2. Era creºtinã
ºi unitatea de credinþã

Mai târziu, Plotin (205-270 d.Hr.) va anunþa
simbioza dintre învãþãtura creºtinã ºi conceptele
platonice amintite. Acesta vorbeºte în lucrãrile sale
despre Unul, Absolutul, ce nu poate fi definit (to
prôton)7. Unul exprimã mai degrabã perfecþiunea
unicã de maximã intensitate, decât totalitatea
cosmosului, infinitul actual, care acum este, în timp
ce infinitul potenþial e în mod succesiv într-o
perpetuã miºcare, deci niciodatã întreg. Aºadar,
eternitatea este o viaþã infinitã acum, în care este
totul plenar, neavând mãrginire, pe când timpul
este infinit doar în potenþã, ca o progresie spre
ceea ce este nelimitat. Iatã Unul divin, la care
participã diferitele ipostaze prin unitatea acestuia8.

Cel care însã prezintã Unul infinit, drept
energie divinã sau unul din numele Celui de
nenumit este Sf. Dionisie Areopagitul (sec. I-II
d.Hr.). Pentru el, Unul e Unitate, dar ºi Treime, e
simplu, dar ºi infinit, iar existenþa oricãrei fiinþe
depinde de participarea la aceastã Unitate, ceea
ce se va numi mai târziu Mistica. Nãscutã în Orient,
ea va influenþa toatã gândirea Rãsãriteanã de mai
târziu, ca ºi pe cea occidentalã, reprezentatã de
Ioan Scottus, Meister Eckhart sau Nicolaus
Cusanus9.

Deosebit de relevante pentru teologia
ortodoxã, în ceea ce priveºte definirea conceptului
de unitate, sunt scrierile filocalice ale lui Calist
Catafyghiotul (sec. XII-XIV d.Hr.). Pentru acesta,
Numele divin este Unul, fiind transcedental, cãci

Preot Simion PURICE
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e situat la limita gândirii raþionale, constituind totodatã
baza ei. Putând fi gândit, este un concept filosofic,
dar identificat cu principiul prim, imanent sau
transcendent, este obiect al teologiei. Însã, fiind de
negândit, fiind Altul pe care doreºte sã-l întâlneascã
ascetul, el poate fi experimentat mistic. Se disting
foarte clar în opera lui Calist douã infinite, ambele
pozitive ºi divine, anume natura divinã ºi actele crea-
toare ºi providenþiale a cãror distincþie nu introduce
complexitate în simplitatea divinã. Sf. Maxim
Mãrturisitorul10 dezvoltã
ceea ce Calist doar
enunþã, folosind, pentru
ceea ce este creat,
expresia ceea ce este în
jurul lui Dumnezeu.
Acest lucru va da naºtere
dialecticii dintre transcen-
denþa ºi imanenþa divi-
nului, în actul cunoaºterii lui Dumnezeu11. Astfel,
infinitul redã adecvat ideea cã Dumnezeu este
incomprehensibil, dar cognoscibil, de necircumscris,
dar tangibil, dincolo de intelect, însã inteligibil12.

3. Dimensiunea misionarã
a unitãþii de credinþã
la Sf. Ioan Teologul

În Evanghelia sa, Sf. Ioan Teologul trateazã
conceptul de unire, urmãrind, în principal, trei
abordãri.

1. Folosind tema binecunoscutã a Pãstorului
cel Bun, Ce-ªi pune viaþa pentru oile Sale (Ioan
10, 14-16), autorul aratã, în fapt, atributul
fundamental al Bisericii, acela de a fi Una.13

Unitatea Bisericii se bazeazã, pe de o parte, pe
credinþa unificatoare, ce coaguleazã comunitatea
creºtinilor, indiferent de elementele distinctive
(etnie, gen, statut social), iar pe de altã parte, pe
unicitatea Persoanei lui Hristos. O altã însuºire a
Bisericii accentueazã faptul cã nu este mãrginitã
de timp sau spaþiu, Hristos aducându-Se pe Sine
ca jertfã nu doar pentru Apostoli, ci pentru toþi
creºtinii din toate timpurile ºi locurile14.

2. În Rugãciunea arhiereascã (In 17, 20-21),
unitatea pe care Mântuitorul o cere de la Tatãl poate
fi experimentatã de fiecare persoanã umanã, prin
credinþa în Sf. Treime, ca model desãvârºit de
iubire. Prin vocaþia sa, omul poate fi pãrtaº vieþii
dumnezeieºti, în calitate de fiu al Dumnezeu, dupã
har, iar nu dupã naturã15.

3. Semnul principal al unitãþii creºtine este
dragostea, dupã care vor fi recunoscuþi toþi ucenicii
lui Hristos: „ªi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am

dat-o lor, ca sã fie una,
precum Noi una
suntem: Eu întru ei ºi
Tu întru Mine, ca ei sã
fie desãvârºiþi întru
unime, ºi sã cunoascã
lumea cã Tu M-ai trimis
ºi cã i-ai iubit pe ei,
precum M-ai iubit pe

Mine” (In 17, 22-23). Celor pe care îi trimite la
propovãduire, Hristos le încredinþeazã demnitatea,
dar ºi responsabilitatea de a transmite mesajul de
iubire al lui Dumnezeu lumii întregi, de a fi misionari
ºi a-i aduce pe toþi la cunoºtinþa adevãrului.

4. Conceptul de unitate
în actualitate

În zilele noastre, deºi de multe ori nu se mai dã
crezare transcendenþei, trebuie totuºi acceptatã
valenþa conceptualã a unitãþii cãci, spre exemplu, în
ciuda varietãþilor pe care formele de viaþã le au,
unitatea se creeazã prin elementul comun al bazei
de date ce guverneazã multitudinea fiinþelor,
ADN-ul. În fond, unitatea rãmâne netãgãduitã,
indiferent de curentul potrivnic ivit uneori în culturile
umane ºi care þine în fapt, de ontologie, un alt concept
deosebit de important pentru cugetarea umanã din
toate timpurile. Trei sunt modurile în care unitatea
este înþeleasã de cãtre om: ca element numeric,
element asociativ dintre pãrþile ce compun un grup
ºi element existenþial. Ultimul defineºte ºi omul ca
persoanã, de aceea Pãrintele Stãniloae, urmând
Sfinþilor Pãrinþi, spunea la rândul sãu: „Persoanele,
ca persoane, pun o limitã ºtiinþei în cunoaºterea
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contemplativ al Filocaliei bizantine, trad. de  Maria
Cornelia  ºi Diac. Ioan I. Icã jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2013,
p. 263.
3 Paul KEYSER, Georgia IRBY-MASSIE, The Encyclopedia of
Ancient Natural Scientists: The Greek tradition and its
many heirs, London and New York: Rouledge, 2008,
pp. 372-373.
4 Mircea ELIADE, „Misticul orfic al lui Heraclit”, în: Adevãrul
literar ºi artistic, VII (1927), 320, p. 67.
5 Constance MEINWALD, Plato’s Parmenides, Oxford
University Press, New York, 1991, p. 109.
6 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, Second edition, vol. 14,
Thomson Gale Press, Detroit, 2003, p. 316.
7 PLOTIN, Opere, trad. Andrei Cornea, Bucureºti, Ed.
Humanitas, 2003, p. 81.
8 Sofia AVRAMOVA, op. cit., pp. 264-268.
9 IBIDEM,  pp. 269-270.
10 SF.  MAXIM MÃRTURISITORUL, Capete despre Iubire, I, 100;
II, 26-27; IV, 7, în: Filocalia, vol. II, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stãniloae, Ed. Apologeticum, 2005.
11 IDEM, Capete despre Iubire I, 96; II, 27; IV, 1-2. Mistagogia
I, 10, 48.
12 Sofia AVRAMOVA, op. cit., p. 275.
13 SF. TEOFILACT AL OHRIDEI, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii
de la Ioan, Ed. Sofia, Alexandria, 2009, p. 264.
14 Craig S. Keener, The Gospel of John - a commentary,
vol. I, Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts,
2003, p. 818.
15 CYRIL OF ALEXANDRIA, Commentary on John, în: Ancient
Christian Texts, vol. II, trad. David R. Maxwell, Inter Varsity
Press, Downers Grove, SUA, 2015, p. 301.
16 Pr. Prof. Dumitru STÃNILOAE, Opere complete - Iisus
Hristos sau restaurarea omului, vol. IV, Ed. Basilica,
Bucureºti, 2013, pp. 604-605.
17 IDEM, Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol. III, EIBMBOR,
Bucureºti, p. 192.

generalului. În concret, generalul fiinþei nu existã
decât ca particular personal.”16

Unitatea descoperã persoana ºi totodatã
vocaþia ei de a ajunge la Unitate. În acest sens a
rânduit Dumnezeu ca omul sã nu fie singur pe
pãmânt. Pãrintele Dumitru Stãniloae spune în
acest sens: „Unitatea alcãtuitã între bãrbat ºi
femeie, fiind o unitate în plan uman, nu e atât o
unitate organicã, fiziologicã, ci o unitate prin iubire.
Ea se bazeazã pe iubirea între douã existenþe
umane, ce se completeazã nu numai pe plan
trupesc, ci ºi pe cel spiritual.”17 Mai departe, vedem
unitatea manifestatã ca dorinþa umanã de a crea
colectivitãþi, de a se grupa ºi a-ºi întemeia un
principiu ce leagã mai multe persoane, nu doar în
viaþa de zi cu zi, ci în plan istoric, depãºind bariere
geografice ºi temporale, precum este cazul
apartenenþei la un neam sau un popor - o familie
cu obârºie ºi elemente definitorii comune. Vocaþia
ontologicã de unire a persoanei umane se explicã
prin faptul cã este creatã dupã chipul lui Dumnezeu
Cel Unul în fiinþã, dar Întreit în Persoane ºi spre a
ajunge la asemãnarea cu Cel ce este Iubire.

Concluzii
Conceptul filosofic fundamental  de unitate se

aflã la baza întregii gândiri umane, suferind
dezvoltãri, mutaþii ºi adaptãri în funcþie de
personalitatea ºi perspectiva celor ce au abordat
aceastã temã. De aici ºi necesitatea unei incursiuni
mai largi în istoricul termenului.

Astfel, creºtinismul rãsãritean încorporeazã
prin înalta sa teologie, Unul ºi Unitatea,
aºezându-le în plan misionar, drept vocaþie intimã
a omului, sã dobândeascã unitatea interioarã ºi
pe cea exterioarã, în lume ºi dincolo de ea, în
Împãrãþia lui Dumnezeu

Sf. Ioan Teologul consemneazã în Evanghelia
sa tocmai cuvintele Mântuitorului Hristos, ce fac
referire la unitatea spre care suntem chemaþi ºi
responsabilitatea împlinirii mandatului misionar
primit, din iubire, de la Domnul.

Vedem la toþi Sf. Pãrinþi ai Bisericii acea
pãstrare a fidelitãþii faþã de Tradiþie, ei dezvoltând

o teologie având ca punct de plecare cugetãrile
cu adevãrat folositoare ale predecesorilor, iar
creativitatea înnoitoare este surprinsã tocmai
prin ridicarea conceptelor vechi la un nivel nou
de receptare.

Pentru noi cei de astãzi, modelul ioaneic ºi
al celorlalþi Sf. Pãrinþi, trebuie sã ducã la justa
utilizare contextualã a teologiei Bisericii în Duhul
lui Hristos, având drept scop împlinirea voii lui
Dumnezeu.
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Întoarcerea la Eminescu presupune, de
fiecare datã, o prelungire temporalã a sec. XX,
despre care Titu Maiorescu spunea, anticipând
cã „va începe sub auspiciile geniului eminescian1.
Este destul de greu de aºezat în tipare, cel nãscut
la 15 ianuarie 1850, chiar ºi dacã, secvenþial,
am încerca sã vorbim despre personalitate ºi
operã. Dincolo de vers,
Eminescu a fost un
promotor ºi susþinãtor
al identitãþii româneºti,
pe l inia ortodoxiei,
a naþionalismului ºi
culturii: „Poetul încerca
sã asimileze cugeta-
rea, credinþa, pasiunile,
energia tuturora, a
întregului neam româ-
nesc, ca în forma unui
europenism idealist,
sã prepare naþiunea
româneascã la viitorul
sãu”2.

Legãtura puternicã
între naþiune ºi con-
fesiune, în gândirea
marelui poet, va da naºtere unei idei, pusã în
practicã la mai bine de un secol de la moartea
acestuia, ºi anume construirea Catedralei
Mântuirii Neamului. Iatã ce spunea, în acest sens,
în 1883: „Noi, poporul latin de confesiune
ortodoxã suntem în realitate elementul, menit a
încheia lanþul dintre Apus ºi Rãsãrit”3. Acelaºi lucru
va fi reiterat ºi cu prilejul evenimentului mãreþ al
Serbãrii de la Putna, din august 1871, când, în
faþa unui numeros public, de circa 3000 de
suflete4, Eminescu a spus: „Ne uneºte aceeaºi
limbã, aceleaºi obiceiuri ºi aceeaºi religiune...
De la Tisa pânã la Marea Neagrã ºi de la Nistru

Eminescu – simbol al unitãþii
de credinþã ºi neam

pânã la Balcani”5. Dealtfel, pãmântul sfânt al
Moldovei, legãturile de rudenie cu anumiþi membri
ai cinului monahal sau imagini simbol, precum
figura lui ªtefan cel Mare, Mãnãstirea Putna º.a.,
vor constitui punctele forte ale operei sale politice.

În ceea ce priveºte trãirea ºi aprofundarea
credinþei ortodoxe, Mihai Eminescu, tributar

gândirii occidentale
de facturã germanicã,
se lasã copleºit mai
târziu ºi de influenþa
s l a v o - b i z a n t i n ã ,
manifestatã prin inter-
mediul folclorului, dar
ºi al duhului filocalic.
Numai astfel putem
sã ne explicãm cum, în
luna martie a anului
1875, acesta propunea
conducerii Bibliotecii
Centrale din Iaºi o listã
cuprinzând traduceri
vechi româneºti, tipã-
rite sau manuscrise,
din Pãrinþii Bisericii,
Vieþile Sfinþilor sau din

romane populare. Nu putem sã nu amintim aici
ºi momentul, consemnat de un preot duhovnic, în
care, cu puþin timp înainte de a trece la cele
veºnice, îl spovedeºte pe Eminescu: „În ziua de
Sf. Voievozi, la anul 1886, m-au chemat la M-rea
Neamþu, la bolniþã, ºi l-am spovedit ºi l-am
împãrtãºit pe poetul M. Eminescu. ªi au fost acolo
Ion Gheorghiþã, din Crãcãoani, care acum este
primar. Iar M. Eminescu era limpede la minte
numai, tare posac ºi trist”6. Fãrã a cãdea în
capcana emiterii unor pãreri personale legate de
sfârºitul marelui poet, învãluit dealtfel în mister,
refuzãm sã credem cã un om lipsit de
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discernãmânt s-ar mai fi apropiat de Scaunul
Mãrturisirii.

Scrierile eminesciene probeazã din plin ºi
aspecte ce þin foarte mult de pãstrarea unitãþii
de credinþã ortodoxã. Astfel de la poemul
Lumina Linã, ce
deschide perspec-
tiva cosmicã a Sfintei
Treimi, poate trece
la milostivirea Prea-
sfintei Nãscãtoare
de Dumnezeu, din
basmul Fãt-Frumos
din Lacrimã: „Sculatã
din patul ei, ea se
aruncã pe treptele
de piatrã a unei
bolte în zid, în care
veghea, deasupra unei candele fumegânde,
icoana îmbrãcatã în argint a Maicii durerilor.
Înduplecatã de rugãciunile împãrãtesei
îngenuncheate, pleoapele icoanei reci se
umezirã ºi o lacrimã curse din ochiul cel negru
al mamei lui Dumnezeu. Împãrãteasa se ridicã
în toatã mãreaþa ei staturã, atinse cu buza ei
seacã lacrima cea rece ºi o supse în adâncul
sufletului sãu. Din momentul acela ea purcese
îngreunatã”7.

În privinþa unitãþii de neam, inspiraþia
eminescianã privilegiazã istoria ºi peisajul
naþional, motivele de circulaþie europeanã sau
universalã, nereuºind sã concureze temele
specific româneºti8. Între acestea, naþiunea
ocupã un loc aparte, la fel ca ºi continuitatea
românilor. De la întâlnirea pan-româneascã în
jurul mormântului Sf. Voievod la Putna (depune
eforturi de a strânge fonduri, strãbãtând þara, ºi
redacteazã articole în presã pentru a populariza
evenimentul) ºi pânã la versuri, Eminescu
militeazã constant pentru închegarea neamului,
despãrþit de vicisitudinile vremurilor. Ca redactor
la Timpul, aratã o preocupare permanentã vis-
a-vis de soarta românilor ºi a þãrii lor.

Tenta naþionalistã este ºi parte a limbajului
eminescian colocvial, salutului preferat al

1 Titu MAIORESCU, „Eminescu ºi poesiile lui”, în:
Convorbiri literare, XXIII (1889), 8, p. 645.
2 REDACÞIA, „Mihai Eminescu”, în: Românul, V
(1915), 162, p. 1.
3 Mihai EMINESCU, „Religie ºi naþionalitate”, în:
Timpul, VIII (1883), 32, p. 1.
4 REDACÞIA, „Serbarea de la Putna”, în: Familia, VII
(1871), 35, p. 416.
5 Ioan PORUÞIU, „În Unire e tãria”, în: Federaþiunea,
III (1870), 34, p. 132.
6 Paul MIRON, ,,O însemnare pe o carte – Litus maris
ºi lumen jucundum”, în: Dacoromania, 1991,
Munchen, p. 13.
7 Mihai EMINESCU, Luceafãrul ºi alte poezii, ediþie
îngrijitã de Florin Mihãilescu, Editura Floarea
Darurilor, Bucureºti, 1995, p. 45.
8 IBIDEM,  p. 234.
9 Paul CORNEA, Florin MANOLESCU, Pompiliu MARCEA

Et Alii, Dicþionar de literaturã românã. Scriitori,
reviste, curente, Editura Univers, Bucureºti, 1979,
p. 156.

poetului „Trãiascã Naþia!”, rãspunzându-i-se cu
,,Sus cu ea!”. Chiar ºi sfârºitul sãu stã sub
semnul aceleiaºi înflãcãrãri; pe patul de moarte
se strãduieºte sã-l înveþe pe bãrbierul sãu imnul
„Deºteaptã-te, române!”.

„Cãlãtorul dru-
murilor lungi”, dupã
cum inspirat îl nu-
meºte Tudor Vianu,
geniul dotat cu o
permanentã volup-
tate a cunoaºterii9,
Eminescu se face
tuturor toate. Pentru
unii, maestru al ver-
sului, pentru alþii,
cronicar medieval,
rãtãcit în veacul

naþiunilor, romantic incurabil pentru unii, con-
servator pentru alþii, poetul rãmâne pentru toþi
românii un simbol al unitãþii de credinþã ºi de
neam.
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I. Serviciul Religios al Armatei
Ferdinand I, Ionel Brãtianu, Vaida-Voievod,

Vasile Goldiº, Gheorghe Pop-de-Bãseºti sau Iuliu
Maniu, iatã personalitãþi despre care vorbim de
cele mai multe atunci când evocãm Primul Rãzboi
Mondial ºi Anul Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918. Însã, cei care au plecat pe Front
la prima chemare a þãrii au fost þãranii români,
care ºi-au luat puºca ºi raniþa, grãbindu-se sã se
jertfeascã pentru credinþã ºi pãmânt. Alãturi de
ei, la aceastã întâlnire cu istoria au venit ºi cei
aproximativ 250 de preoþi militari, care L-au slujit
pe Dumnezeu în linia întâi, mulþi dintre ei
nemaiîntorcându-se niciodatã în propriile parohii.
Participarea preoþilor militari la efortul de rãzboi
al României, concretizat apoi în realizarea Marii
Uniri din 1918, rãmâne, astfel, în continuare un
subiect mai puþin prezent în cercetarea teologicã
sau în studiile de istorie militarã. De aceea, ne
propunem sã schiþãm în cele ce urmeazã doar o
imagine a acestui episod din zbuciumata istorie
a românilor. Chiar cu un an înainte de intrarea în
Marea Conflagraþie, Biserica Ortodoxã Românã
a propus autoritãþilor o coordonare centralizatã a
lucrãrii pastoral-misionare a preoþilor, în situaþia
în care rãzboiul bãtea la uºã.

Astfel, INSTRUCÞIUNILE (Ordinul 3451/28
oct. 2015), elaborate în ªedinþa Sfântului Sinod
din 16 mai 1915 ºi propuse apoi Marelui Cartier
General al Armatei Române1, îl numesc pe preotul
profesor Constantin Nazarie „Protopop al
preoþilor de armatã” ºi „ªef al Serviciului Religios”,
fapt împlinit imediat. În continuare, noul
regulament specific cerea ierarhilor români sã
dea Armatei, „preoþi trebuincioºi în timp de pace
ºi rãzboi”, care vor fi puºi la dispoziþia Ministerului

Clerici ortodocºi
din Eparhia Romanului

în timpul Primului Rãzboi Mondial
de Rãzboi. De asemenea, la aliniatele patru ºi
cinci se stipula: „Preoþii de armatã, în timpul
mobilizãrii însoþesc trupele oriunde vor merge,
dând poveþe pastorale militare, ce se impun de
împrejurãri ºi fãcând serviciile religioase fãrã
ezitare. Instrucþiunile conþineau ºi referiri la
obiectele necesare preotului pentru sãvârºirea
diferitelor servicii religioase în timp de rãzboi.
Aceste obiecte, procurate din timp de pace,
trebuiau ca unele sã se afle permanent asupra
preotului, iar altele, destinate serviciilor
importante, sã fie transportate în trãsurile de
bagaje ale unitãþii. O geantã specialã era
destinatã pentru a transporta epitrahilul, cutiuþa
de argint cu Sfânta Împãrtãºanie, Crucea,
Aghiazmatarul ºi Panihida, douã Procoveþe mici,
linguriþa, o sticluþã cu vin, o farfuriuþã de metal, o
sticluþã cu spirt ºi chibrituri. Tot aici trebuiau sã
se mai gãseascã pachetul individual de
pansament ºi un carnet special pentru notarea
deceselor.

În timpul mobilizãrii generale toþi preoþii de
armatã vor primi ordine directe din partea
arhimandritului (Constantin Nazarie), iar în ceea
ce priveºte serviciul preoþesc, vor sta sub
conducerea sa”. Ultimul punct din Instrucþiuni, al
ºaptelea, preciza cã „Decizia Sfântului Sinod, se
va urmãri pânã la facerea de legi”. Totodatã,
sprijinul acordat armatei  de cãtre bravii ostaºi ai
lui Hristos va fi completat de ceilalþi slujitori ai
altarelor, cântãreþi, cãlugãri ºi monahii din sfintele
mãnãstiri ºi schituri, situaþi în spatele frontului, care
în acele vremuri de restriºte, au þinut permanent
aprinsã candela rugãciunii fierbinþi pentru biruinþa
armatei române ºi s-au implicat direct în
strângerea de colecte pentru cei din tranºee.

Preot Dr. Daniel NICHITA
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Formarea Corpului preoþilor militari
constituia un fapt nou, în peisajul social al vremii,
de aceea nu puþine au fost dificultãþile apãrute în
calea organizãrii unei astfel de structuri. Toate
aceste probleme pot fi urmãrite în nenumãratele
documente ale vremii2, întocmite în principal de
cãtre pãrintele Nazarie ºi adresate autoritãþilor
militare ºi ecleziale centrale. Iatã câteva dintre
ele:

- Raport al iconomului Constantin Nazarie,
adresat preºedintelui Sfântului Sinod, prin care
atrage atenþia asupra faptului cã nu poate
cunoaºte preoþii mobilizabili  înainte de
declanºarea acestei operaþiuni. (22 mai, 1916)

-  Moþiunea adoptatã de cãtre preoþii
mobilizabili din Eparhia Mitropoliei Ungro-Vlahiei,
prin care sunt condamnaþi preoþii care încearcã
sã se sustragã de la mobilizare. (22 iunie, 1916)

- Raport al Protoiereului preoþilor de
armatã, prin care aduce la cunoºtinþa ªefului
Marelui Stat Major greutãþile întâmpinate de
preoþi cu procurarea echipamentului ºi obiectelor
de cult ºi solicitã mãsuri în consecinþã. (20
august, 1916)

- Diferite Rapoarte confidenþiale ale
preoþilor, adresate Protoiereului preoþilor militari,
privind greutãþile întâmpinate în îndeplinirea
atribuþiilor ce le revin.

- Ordin al Marelui Cartier General-Serviciul
Religios, cãtre preoþii Armatei Române, pentru
creºterea contribuþiei lor la menþinerea moralului
ridicat al trupei în condiþiile retragerii sub
presiunea inamicului. (8 decembrie, 1916)

- Proces verbal încheiat de cãtre Prea
Sfinþii membri ai Sfântului Sinod, întrunit la Iaºi
în ziua de 18 februarie 1917, prin care se acordã
Armatei ºi întregului popor Dispensã de post
pentru anul 1917. (2 martie, 1917).

În ciuda tuturor acestor obstacole, precum
ºi a altor momente de glorie sau de deznãdejde,
preoþii militari s-au gãsit la datorie. Iatã ce cuvinte
rostea, în acest sens, Generalul Ioan Rãºcanu,
Ministrul de Rãzboi, în Plenul Senatului României
(8 iulie 1921): „Sentimentul religios a fost veºnic
cald în sufletul soldatului nostru, cãci preoþimea
militarã care a însoþit armata în tot timpul
rãzboiului a fost mai presus de orice laudã ºi,
ca adevãraþi apostoli, preoþii nu au pãrãsit un
moment postul lor sfânt ºi de onoare, ajutând
ofiþerimea spre a putea duce la glorie trupele
noastre“3.

II. Purtând Cuvântul Domnului ºi
speranþa Reîntregirii4

Era firesc ca ºi slujitoriii Episcopiei
Romanului sã fie alãturi de pãstoriþii lor în toate
momentele de suferinþã ºi durere, pe care Primul
Rãzboi Mondial le-a adus odatã cu declanºarea
sa. Dealtfel, la toate sediile eparhiale ale Bisericii
Ortodoxe Române s-au gãsit documente ce
autentificã aceastã adevãratã frescã a luptei
pentru reîntregire. Iatã câteva figuri emblematice,
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provenind doar din localitãþi aflate în prezent sub
jurisdicþia canonicã localã a Protopopiatului
Oneºti.

1. Preotul Gheorghe Tudorache, din Târgu-Ocna
(Regimentul 55/69 Infanterie), un foarte apropiat
confesor al ostaºilor, prezent printre ei pe câmpul
de luptã, unde-i încuraja, sau în infirmerie, unde
le îngrijea trupurile ºi sufletele, fiind cunoscut de
toþi ca „tãtucul nostru”. A fost decorat cu „Virtutea
Militarã” de aur pentru  devotamentul arãtat celor
care la Zimnicea s-au îmbolnãvit de holerã5.

2. Preotul Sandu Stoian, tot din Târgu-Ocna,
a fost încorporat la Regimentul 27 Infanterie. Cu
un deosebit curaj sãvârºea deseori slujbele
religioase sub ploaie de gloanþe ale inamicului,
încurajându-i astfel pe români. Va fi ulterior
decorat cu Coroana României în grad de
Cavaler.

3. Preotul Gheorghe Ciosu, din Bârsãneºti-Bacãu
(Regimentul 55/69 Infanterie), a luat parte la toate
operaþinile desfãºurate de ceilalþi ostaºi ai
Regimentului pe Valea Prahovei, Ploieºti,
Vedea, Buzãu ºi Râmnic. Pentru devotamentul
ºi zelul sãu, a fost felicitat în nenumãrate rânduri.
Iatã ce scria într-unul din Rapoartele sale (26 mai,
1919): „Am cãutat pe cât posibil sã fiu în mijlocul
soldaþilor întotdeauna, ridicându-le moralul atât
prin cuvântãrile sãptãmânale, cât ºi în altele
ocazionale. În toate cuvântãrile am cãutat sã le
sãdesc credinþa în Dumnezeu, îndemnându-i sã
se înarmeze cu rãbdare creºtineascã, cãci
numai aºa vom putea învinge, putând astfel sã
ne realizãm idealul pentru care pãrinþii ºi
strãmoºii noºtri au îndurat atâtea suferinþe,
necruþând nici viaþa lor pentru realizarea visului
nostru milenar - Unitatea tuturor Românilor într-un
singur mãnunchi. ªi tot pentru acest ideal, eroii
de la Mãrãºti-Oituz ºi Mãrãºeºti ºi-au vãrsat cu
drag sângele, murind cu zâmbetul pe buze,
satisfãcuþi cã mor pentru mãrirea neamului,
arãtându-le, deci, înalta lor chemare de a duce
la bun sfârºit opera începutã”6.

4. Preot Gheorghe Marcu din Caºin-Bacãu
(Regimentul 14 Infanterie). Inteligent ºi foarte

cult, a rãspuns întotdeauna cu entuziasm când
a fost chemat sã îngroape pe cei trecuþi vitejeºte
la cele veºnice ºi sã sãvârºeascã serviciul
religios în imediata apropiere a frontului.

5. Protosinghel Isaia Cotârleþ, nãscut în 1887,
în localitatea Caºin-Bacãu, ca fiu al cântãreþului

de bisericã Ioan Cotârleþ. La începutul Primului
Rãzboi Mondial a fost încorporat ºi trimis pe front.
Luat apoi în prizonierat, a evadat ºi, cu mari riscuri,
a ajuns în þarã dupã aproape douã luni. Dupã
demobilizare intrã în monahism, la mãnãstirea
Bogdana, ajungând stareþ al acestui aºezãmânt.
Trece la Domnul la vârsta de 87 de ani, fiind
înmormântat în Guriþa, satul sãu natal.

PAGINI DE ISTORIE

Soldatul Ciopron ªtefan
(Partenie), grav rãnit în

luptele de la Oituz



Alba Iulia,
9-10 mai

Cireºoaia, 19 mai

Oneºti, 24 mai

Borzeºti, 1 iunie

Helegiu, 2 iunie
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Tânãrul oneºtean, 10 iulie

M-rea Caºin, 29 iulie

Caºin, 14 august

Oituz,
15 august

„Tradiþie ºi
continuitate“
Poiana Sãratã
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Mãrãºeºti,
4 septembrie

Cireºoaia,
15 septembrie

Târgu-Ocna,
9 noiembrie

Târgu-Ocna - Poiana
Sãratã - Oituz,
12 noiembrie

Oneºti, 20 noiembrie Fântâna „Ferdinand“, 21 noiembrie
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Catedrala Neamului, 28 noiembrie (pelerinaj)

V
i
i
º
o
a
r
a

29
noiembrie

Oneºti, 1 decembrie

Oituz, 3 decembrie
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Din toate aceste succinte prezentãri rezultã
cã slujitorii Bisericii ºi-au fãcut pe deplin datoria
faþã de popor, sprijinindu-l în toate aspiraþiile
sale înmãnunchiate în Actul Unirii de la 1
Decembrie 19187. Serviciul Religios al
Armatei, înfiinþat în 1916, a fost premisa
permanentizãrii clerului militar în Armata
Românã, prin înfiinþarea Episcopiei Armatei, în
1921. Cu acest prilej, a fost instituit
Inspectoratul Clerului Militar, al cãrui ºef avea
rangul de general de brigadã ºi era
arhiereu ºi membru al Sfântului Sinod, purtând

titlul de Episcop de Alba Iulia. Unul dintre cei
trei episcopi ai Armatei,  din perioada
interbelicã, a fost ºi Partenie Ciopron (1937-
1948), ajuns mai târziu titular al Scaunului de
la Roman. Ca fost ostaº, spunea el, „îmi dau
seama ce influenþã are cuvântul preotului, mai
ales în împrejurãri grele. ªi astãzi, dupã
douãzeci de ani, am înaintea ochilor figura
preotului militar de pe front, la care mã uitam
ca la un trimis al lui Dumnezeu ºi îmi amintesc

cu emoþie de cuvintele ce ni le spunea înainte
de începerea luptelor, oþelindu-ne sufletele:
«Viaþa unui om - spunea el -, oricât de lungã
ar fi, nu reprezintã aproape nimic faþã cu
veºnicia; deci, a-þi încheia viaþa mai târziu sau
mai devreme, n-are importanþã, însã foarte
important este felul cum þi-ai încheiat viaþa ºi
ce moºtenire ai lãsat urmaºilor tãi. Acel om
se poate socoti pe deplin fericit pe care
sfârºitul vieþii l-a gãsit fãcându-ºi datoria»”. La
22 august 1948, Episcopia Armatei a fost
desfiinþatã, iar preoþii militari trecuþi în rezervã,
punându-se capãt astfel, în mod brutal, unui
secol de prezenþã religioasã în armatã. Dupã
mai bine de patru decenii, în 1994, Armata ºi
Biserica s-au regãsit în Compartimentul de
Asistenþã Religioasã al Armatei, înfiinþat ca o
etapã necesarã în continuarea tradiþiei
preotului militar.

Trusa preoþeascã de Campanie
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1 Decembrie 1918 reprezintã rezultatul
unui proces istoric realizat în timp, etapizat, în
urma cãruia, pentru prima datã, toate
provinciile  istorice româneºti s-au unit în
cuprinsul unui singur stat unitar, român. Au
existat, desigur, etape preliminare ale acestui
proces istoric, realizate pe fondul renaºterii
naþionale a românilor din secolul al XIX-lea, ºi
anume:

Mica Unire (1859) - înfãptuitã de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, în care provincia Moldova
s-a unit cu Þara Româneascã;

Rãzboiul antiotoman ºi Proclamaþia
Independenþei României (1877-1878) -
realizate sub conducerea Principelui Carol I,
încoronat mai târziu ca rege.

România Întregitã (1918) - act istoric
înfãptuit în urma participãrii la Primul Rãzboi
Mondial, prin unirea provinciilor locuite de români
-  Basarabia, Bucovina, Banatul ºi Transilvania -
cu Vechiul Regat.

Drumul spre Împlinire
1918-2018

Preot Bogdan-Ionel PIªTEA
Parohia Ortodoxã Grozeºti-Oituz

Nume ca Oituz, Mãrãºti ºi Mãrãºeºti rãmân
de-a pururea în memoria colectivã a neamului
nostru, cãci aici s-a scris, de fapt, ceea ce la
Alba-Iulia doar s-a pecetluit la 1 Decembrie
1918. Care sunt însã cei mai importanþi factori
ce au contribuit la realizarea dezideratului de
veacuri?

· Acþiunea comunã a elitelor
intelectuale româneºti, dar ºi a
clerului ortodox din Imperiul
Austro-Ungar, conjugatã cu cea
a elitelor politice din Regat.

· Prãbuºirea celor douã mari puteri conti-
nentale: Imperiul Þarist ºi cel Austro-Ungar.

· Sãdirea ºi creºterea treptatã a sentimen-
tului naþional în rândul românilor.

· Afirmarea principiilor autodeterminãrii ºi
suveranitãþii naþionalitãþilor º.a..

Prima veste bunã pentru întreaga suflare
româneascã a venit la 27 Martie 1918, odatã cu
Unirea Basarabiei, pãmânt românesc aflat sub
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În medalion, Elena Alistar, prima femeie din Sfatul Þãrii
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ocupaþie þaristã încã din
1812. În favoarea acestei
mari izbânzi au votat
inclusiv delegaþii ruºi ºi
ucrainieni, speriaþi de
Revoluþia bolºevicã. A
urmat apoi actul de la 27
noiembrie 1918, ce a
însemnat revenirea
Bucovinei la Þara-Mamã.

La 1 Decembrie,
la Alba-Iulia, visul de
veacuri se împlinea, iar
România se constituia ca
stat modern, naþional ºi
unitar, urmând ºi recunoaºterea diplomaticã, parafatã
la Trianon, în 1920.

Doi ani mai târziu, în octombrie 1922, Regele
Ferdinand ºi Regina Maria au fost încoronaþi ca
regi ai României Mari în nou-construita Catedralã
din Alba-Iulia, iar la Bucureºti a fost inauguratã
prima versiune a  Arcului de Triumf. În urma Marii
Uniri, þara aproape îºi dubleazã teritoriul ºi
numãrul de locuitori, iar întinderea noului stat ºi
realitãþile economico-sociale au produs schimbãri
profunde în sistemul politico-constituþional,
în cel social-economic, dar ºi o efervescenþã
culturalã fãrã precedent.

Cu siguranþã, Centenarul 1918-2018
poate sã se constituie
într-un bun prilej de
recurs la memorie, dar
ºi un moment de în-
chinare în faþa jertfelor
nenumãrate de pe
câmpurile de luptã ale
Primului Rãzboi Mon-
dial. Din pãcate, mulþi
dintre eroii supravie-
þuitori ai Marelui Rãzboi
au pierit în temniþele
comuniste ale anilor
’50, la Gherla, Aiud sau
Sighet. Odatã cu liber-
tatea dobânditã în
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1989, când din nou  a curs sânge de martir,
cinstirea eroilor devine datorie sfântã.

Astãzi, la început de nou secol, ar trebui
sã cutezãm a face un bilanþ onest al celui
trecut, sã vedem ce am fãcut bine sau ce am
greºit, ce putem îndrepta ºi, mai ales, cum
putem continua. Sã  ne  gândim, aºadar, ce
moºtenire lãsãm generaþiior viitoare. Cei de
dupã noi vor ºti cã am cinstit memoria
înaintaºilor noºtri ºi am pãstrat vie amintirea
celor care au fãurit acest stat unitar, de aici ºi
marea responsabilitate de a pãstra ºi a
perpetua patriotismul confirmat de fapte.

Congresul Consiliului Naþional Român, din Cernãuþi
(Sala sinodalã)
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Traseul artileriei inamice
în luptele de la Coºna ºi Cireºoaia

(Frontul Oituz – Târgu-Ocna 1916-1917)
Muzeograf Alin RADU ºi Vasile BOBOC

Pe parcursul a mii de ani, tehnica de luptã a
evoluat ºi s-a trecut treptat de la lupta corp la corp,
la cea purtatã la distanþã. Dacã arcul ºi sãgeata,
folosite atât la vânãtoare, cât ºi în confruntãri armate,
au însemnat un prim-pas în
evoluþia umanã, odatã cu
apariþia catapultei ºi a
balistei s-a schimbat
tehnica de luptã, ceea ce
a conferit o oarecare supe-
rioritate celor care le
deþineau. Încã din secolul al
VI-lea î.Hr. s-au folosit
pentru prima datã maºini
de rãzboi, în Asia, de cãtre
Nabucodonosor al II-lea
(605–562 î.Hr.). Au urmat
apoi grecii ºi macedo-
nienii, care, începând cu
335 î. Hr., au dezvoltat tot
mai mult producþia de
baliste ºi catapulte pe care
le foloseau la asedierea cetãþilor1.

Termenul de artilerie a apãrut abia în secolul
al XV-lea, cu toate cã aceasta era folositã de
peste 1200 de ani. Termenul, tradus din francezul
artiller, exprima „arta de a construi ºi a mânui
diferite arme de rãzboi”2. Apariþia tunului a
reprezentat, aºa cum spunea cronicarul polonez
Gorecki, „sprijinul pe care se rezema toatã
puterea pedestrimii, toatã splendoarea cãlãrimii,
cu un cuvânt, toatã puterea rãzboiului”3.

Odatã cu începerea Primului Rãzboi Mondial,
planul de luptã s-a schimbat. Apar noi arme, noi
planuri de desfãºurare a confruntãrilor, trecându-se

de la cel terestru, la cel aerian ºi subteran, iar de
la cel acvatic, la cel subacvatic. Toate inovaþiile
aduse maºinii de rãzboi erau menite sã aducã
avantaje cât mai multe trupelor din ambele

tabere, însã aceasta însemna  mai multe
pierderi5. Tunul rãmânea totuºi cel mai de temut
inamic, calibrele sale diferite ºi în special
calibrele mari ale artileiriei grele provocând
groazã ºi nebunie în rândul trupelor6. Dupã
intrarea României în Marele Rãzboi (1916),
Imperiile Austro-Ungar ºi cel Prusac ºi-au
îndreptat asupra acesteia cele mai bune trupe ºi
echipamente moderne, menite sã facã faþã
rãzboiului din munþi. Dispunând de tunuri grele,
armatele inamice au reuºit, pânã la sfârºitul anului
1916, sã cucereascã o mare parte din teritoriul
românesc. În rândurile ce urmeazã, dorim sã

Harta frontului în sectorul Oituz, din
perioada 9 octombrie1916 – 8 august 19174
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prezentãm traseul trupelor inamice ºi, în special,
al artileriei, în efortul lor de a intra pe frontul de
luptã Oituz – Târgu-Ocna, aºa cum reiese din
descoperirile efectuate în teren, cu ajutorul
detectorului de metale, cercetãri ce se întind pe
parcursul a mai multor ani.

Odatã cu retragerea trupelor noastre din
Transilvania, armata austro-ungarã urma sã
atace Moldova, cu scopul de a pune stãpânire
pe trecãtorile Carpaþilor ºi de a ajunge la Bacãu.
Cucerirea trecãtorii Oituzului era misiunea
grupului Schmettow, compus din Divizia 71
austro-ungarã, Divizia 1 cavalerie austro-ungarã
ºi Divizia a 3-a cavalerie germanã, iar ca
rezerve, se aflau Divizia a 8-a bavarezã ºi Divizia
a 6-a cavalerie germanã7.

Plecând pe firul evenimentelor, aflãm cã
la 10 octombrie 1916 trupele inamice înaintau
din direcþia Lemnia, Breþcu, spre Mãgheruº,
unde se aflau soldaþii Diviziei 2 cavalerie
româneascã, iar în vãile Slãnicului ºi Caºinului
se aflau soldaþii Diviziei 15 infanterie. Dupã
lupte grele, trupele noastre din Regimentul 8
vânãtori ºi Divizia 2 cavalerie sunt nevoite sã
se retragã spre Oituz8.

La 11 octombrie 1916 artileria Diviziei 71
austro-ungarã ajunsese la Hârja ºi incendiase
satul. La fel s-a întâmplat ºi cu Poiana Sãratã.
Tunurile au început sã batã poziþiile româneºti, iar
soldaþii noºtri au rezistat cu greu.  În noaptea de
15 spre 16 octombrie au fost cinci atacuri asupra
poziþiilor noastre, iar batalioanele rãmaserã numai
cu 200-300 de oameni. Din cauza pierderilor mari,
soldaþii români au fost nevoiþi sã se retragã,
deoarece artileria austro-ungarã amplasatã pe
Coama Stãneica de la Poiana Sãratã trãgea cu
obuze de 155mm ºi 210mm9. Deplasarea
artileriilor austro-ungare ºi germane pentru frontul
Carpaþilor s-a fãcut din judeþele Harghita ºi
Covasna. Aºa cum am prezentat în rândurile de
mai sus, Divizia 71 austro-ungarã, Divizia 1
cavalerie austro-ungarã ºi Divizia a 3-a cavalerie
germanã, Divizia a 8-a bavarezã ºi Divizia a 6-a
cavalerie germanã, în confruntãrile din lunile
octombrie-noiembrie 1916, au ajuns din judeþul

Covasna, prin pasul Oituz, pe linia Mãgura
Caºinului, Leºunþul Mic ºi Leºunþul Mare, Coama
Stãneica, Hârja, vârful Pãltiniºului (aici a fost

gãsitã plãcuþa
de identificare
a soldatului
bavarez Pet
Kemser, din
Regimentul
18, 1k, nãscut
la 12.07.1893,
din Lausterser,
cu numãr de
înregistrare 91
ºi a soldatului
bavarez J. B.

din Regimentul 184, numãr de înregistrare 243),
Dobru ºi de aici pe linia de la Slãnic, spre Valea

Uzului.
În urma

cercetãrilor,
am reuºit sã
descoperim
puncte de tra-
gere situate pe
C o a m a
Stãneica ºi pe
v â r f u l
Pã l t in iºu lu i
(artilerie de
calibrul 75 mm),
de unde tirul
artileriei ajun-
gea pe frontul
dintre Oituz ºi
Slãnic Moldova.

Tot spre Valea Slãnicului au coborât ºi trupele
germane ºi austro-ungare dinspre versantul
ªandru, a-jungând apoi în Poiana Hebeder, zonã
unde a fost instalatã o baterie de artilerie calibrul
75 mm.

Cealaltã direcþie de atac a trupelor inamice
a fost din judeþul Harghita, prin pasul Ghimeº-
Palanca, spre Asãu-Valea Uzului-Dofteana.
Plecând pe urmele artileriei din zona munþilor

Plãcuþe de identificare
soldat german ºi soldat

bavarez: a) Franz Killing
din Regimentul 18, 6 k,

Pet Kemser, din
Regimentul 18, 1k, J. B.

din Regimentul 184.
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Tub de alamã pentru
obuz,1915 (Karlushe

– Germania),
calibrul 100 mm.

Repat ºi Baska, am identificat puncte de tragere
ale artileriei austro-ungare de calibrul 75 ºi 80
mm (pe lanþul muntos de la Repat)
ºi calibrul 80 mm (în Poiana
Pripou). Bateriile de aici erau
puse strategic pentru a sprijini
înaintarea trupelor de infanterie
pe direcþia Farcu Mic ºi Farcu
Mare, de pe linia Munþilor Nemira,
unde se afla Regimentul 18
german (în aceastã zonã am gãsit
plãcuþa de identificare a soldatului
german Franz Kil l ing din
Regimentul 18, 6 k, nr. 1293,
nãscut la data de 15.04.1893, cu
adresa: Anröchte – Lippstadt)10.

De pe Farcu Mic ºi Farcu
Mare au continuat deplasarea
spre valea Doftenei, dovadã fiind
ºi zona de campare descoperitã
la Bãlþile Nemirei, unde erau
bucãtãria, fierãria ºi grajdurile. Zona a fost
întãritã cu reþele de tranºee pe o distanþã de
aproximativ 3 km ºi prevãzutã cu
un punct de tragere austro-ungar
ºi german, cu artilerie de calibrul
100 ºi 120 de mm. Amplasarea
artilerie în zona Balta Nemira a
avut ca scop atacarea trupelor
ruseºti din Armata 9, aflate pe
vârful Pufu din apropierea
Slãnicului. Totodatã se putea
acþiona de aici ºi în direcþia Valea
Uzului – Dofteana.

Astfel, la începutul anului
1917 trupele germane ºi cele
austro-ungare ocupaserã deja
toate culmile mai înalte ºi se
puteau apropia uºor de Valea
Trotuºului. De la muntele Pufu
puteau ajunge uºor la Nineasa ºi
de aici pe Cireºoaia, iar din zona
Pãltiniº-Slãnic Moldova, în
direcþia Coºna, cota 789. Artileria dispunea de
tunuri de toate calibrele. La 8 august 1917 sunt

atacate dealurile Pravila (cota 875), Ungureanu
ºi ºoseaua Oituzului. S-au înregistrat pierderi

mari în rândurile armatei române,
în special din cauza lipsei
adãposturilor solide, a ºanþurilor,
a unei linii de apãrare rezistente.
Infanteria inamicã a atacat
Brigada 13 românã în direcþia
Pârâul Câmpului, între vârful
Pravila ºi Valea Slãnicului.
Soldaþii noºtri au respins atacul cu
tiruri de artilerie, puºti mitraliere
ºi grenade, luptele continuând
pânã a doua zi dimineaþã11.

Pe cealaltã parte a Vãii Slãnicului,
trupele germane au atacat dinspre
Oituz, spre Dealul Matiuºca, în
direcþia Dealului Ungureanu, iar
artileria austro-ungarã de la vârful
Pãltiniº ºi cea germanã, aflate la
confluenþa Pârâului Slãnicel cu

Slãnicul, au bombardat trupele ruseºti care se
gãseau pe Dealul Bolovanu (în urma cercetãrilor

efectuate cu detectorul de metale,
aici am descoperit fragmente ce
provin de la obuze de calibrul 305,
schije de obuze Skoda de calibrul
155 mm, precum ºi schije de obuze
Brendorf calibrul 75 mm. Tot pe
aceastã înãlþime am identificat ºi un
tub de alamã pentru obuz, fabricat
în 1898 la Karlushe-Germania,
refolosit apoi, începând cu anul
1910.

Pe 8 august 1917, Regimentul
16 Infanterie este copleºit de tirul
artileriei inamice, calibrul 30512, iar
presiunea exercitatã în zona
Vârfurilor Pãltiniº  ºi Pufu, a
determinat trupele ruseºti aflate pe
Bolovanu sã se retragã pe direcþia
Vârfului Pravila-Nineasa ºi de aici
spre Dofteana13. Trupele aceluiaºi

Regiment român s-au retras pe Dealul Iordogatu
ºi de aici pe Culmea Piciorul Porcului, oprindu-se

Tub de alamã pentru
obuz, 1898 (Karlushe
– Germania), refolosit

în anul 1910,
calibrul 77 mm
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pe  Coºna, la cota 78914, în partea de sud a oraºului
Târgu-Ocna.

Poziþii de tragere s-au stabilit ºi pe vârful
Pravila ºi Nineasa, unde au fost amplasate baterii
de artilerie uºoarã, calibrele 75, 80 ºi 100 mm.
Prin descoperirile fãcute în prima linie de la
Cireºoaia ºtim cã armata inamicã avea în zonã
Regimenele 17 ºi 29 Artilerie15, ale cãror rezerviºti
au luptat, cu siguranþã, în prima linie a ultimei mari
confruntãri din 9-11 septembrie 1917 (soldatul nr.
300, Regimentul Stabssaller 17 artilerie; Philipp
Knoden, Regimentul 29 artilerie, Batalion 13, nr.
109, nãscut în 1895).

Prin raportul asupra frontului, fãcut de Divizia
7 românã, aflãm cã în data de 17 august 1917
inamicii aduseserã 2 tunuri de calibrul 37 mm pe
dealul Cireºoaia16. Printre alte materiale de rãzboi,
germanii ºi austro-ungarii foloseau mortiere Lanz
91 pentru tranºee, obuze brizant, obuze incendiare,
obuze chimice etc. Împotriva acestui inamic de
temut, cu soldaþi infanteriºti bine echipaþi ºi instruiþi,

trupele noastre au arãtat un curaj deosebit, sfidând
moartea ºi
obligându-l  sã
se retragã cu
pierderi foarte
grele.

P lecând
de la cerce-
tarea în prea-
labil a surselor
documentare,
am expus în
paginile de mai
sus obiectele
descoperite în
teren, urmând
traseul parcurs
de cãtre arti-
leria inamicã
pentru a cuceri
Târgu-Ocna,
O i t u z u l ,
O n e º t i u l ,
precum ºi ce-
lelalte locali-
tãþi învecinate.

Elemente
de muniþie ne-
explodate au
fost predate,
iar procesele
verbale de pre-
dare reprezin-
tã dovada cer-
cetãrii noastre
istoriografice.
Sunt multe as-
pecte pe care
nu am reuºit
sã le expunem
aici, (de exemplu: liniile de aprovizionare, de
comunicaþie ºi constituirea unei hãrþi cu poziþiile
inamice), însã sperãm ca prin cercetãrile viitoare
sã le facem cunoscute publicului îndrãgostit de
muza Clio.

Obuze artilerie austro-ungarã ºi germanã:
în stânga - obuz Skoda, calibrul 155 mm;
în dreapta - obuz german, calibrul 305 mm

Plãcuþe de identificare ale
soldaþilor germani:

sus - Regimentul Stabssaller
17 artilerie, soldat nr. 300;

jos - Philipp Knoden,
Regimentul 29 artilerie, bat. 13
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Într-un peisaj de poveste, luni, 20 august
2018, la Schitul Sf. Eftimie cel Mare  din cartierul
Poieni, localitatea Târgu-Ocna, a avut loc cea
de-a patra ediþie a „Concursului de toacã ºi ie
moldoveneascã”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
s-au adunat aici, la picioarele eroilor cãzuþi pe
masivul Cireºoaia în Primul Rãzboi Mondial, un
numãr de 50 de tineri care au vrut sã-ºi
demonstreze mãiestria la „cântecul toacei”, dar
ºi sã arate frumuseþea ºi eleganþa costumului
popular autentic moldovenesc.

Totul a debutat în liniºtea dimineþii, când trilurile
pãsãrilor s-au îmbinat perfect cu slujba Utreniei ºi
a Sfintei Liturghii sãvârºite, sub protia pãrintelui
inspector Daniel  Marari, delegat al Centrului
Eparhial, de un sobor impresionant de preoþi, la
altarul de varã al Sfintei Mãnãstiri. În timpul Sfintei
Liturghii, s-a oficiat o slujbã de pomenire pentru
eroii cãzuþi la datorie pe aceste meleaguri ºi pentru
fãuritorii Marii Uniri din 1918, apoi o parte dintre
tineri au primit Taina Sfintei Împãrtãºanii.

La finalul slujbei, pãrintele inspector a
transmis mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim ºi a rostit un cuvânt de învãþãturã în

La hora de suflet cu strãbunii
care a e-
videnþiat
importanþa
prezenþei
tinerilor în
S f â n t a
Bisericã
ºi faptul cã
în portul
popular se
pãstreazã
identitatea poporului român. S-a cântat apoi Imnul
Naþional ºi s-a înconjurat biserica într-o „horã
misticã a unirii” de cãtre preoþi ºi concurenþi. Apoi
toþi participanþii s-au adunat în jurul troiþei-toacã,
ziditã special de pãrintele stareþ Claudiu Panþîru
care ºi-a dorit ca acest concurs de toacã ºi port
popular sã rãmânã o tradiþie a schitului „Sfântul
Eftimie cel Mare”, ºi astfel competiþia a început.
Organizaþi pe categorii de vârstã, toþi tinerii ºi-au
demonstrat dexteritatea. A urmat momentul
jurizãrii, timp în care toþi cei prezenþi s-au putut
bucura de agapa creºtinã pregãtitã cu dragoste
de preacuviosul pãrinte stareþ Claudiu.

La festivitatea de premiere, toþi tinerii prezenþi
au fost rãsplãtiþi pentru efortul lor.

Pãrintele protoiereu Ioan
Bârgãoanu a rostit un cuvânt de
mulþumire profesorilor de religie
îndrumãtori ºi preoþilor, pentru
rãbdarea ºi dãruirea de care au dat
dovadã, credincioºilor ºi copiilor,
pentru prezenþã, ºi, în special, celor
doi organizatori, protosinghelului
Claudiu-Constantin Panþîru, stareþul
schitului „Sfântul Eftimie cel Mare”, ºi
pãrintelui Cristian Mazilu de la parohia
Poieni, care au reuºit ºi în acest
An Centenar sã-ºi demonstreze
dragostea de neam ºi de patrie, prin
organizarea acestui frumos eveniment.

Preot Benone-Paul VÃSÂI

BISERICA ÎN MISIUNE
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În perioada 20-26 august a.c., cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop Ioachim, s-a desfãºurat în
Protopopiatul Oneºti tabãra naþionalã „Tradiþie ºi
Noutate”, ajunsã la cea de-a treia ediþie. Menirea
acesteia a fost aceea de a aduna tineri din mai
multe eparhii ale Patriarhiei Române, dornici sã ia
contact cu viaþa de rugãciune, locurile ºi tradiþiile
din zona canonic-administrativã  a Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, dar ºi de a le oferi o
alternativã creºtinã de petrecere a timpului liber.
Din programul foarte diversificat al taberei nu au
lipsit vizi-
tarea unor
obiect ive
locale cu
rezonanþã
i s t o r i c ã ,
concursurile
cu temã re-
ligioasã sau
de culturã
generalã,
vizionãrile
de film cu
mesaj reli-
gios, serile cultural-ar-tistice, între-cerile spor-tive,
focul de tabãrã ºi multe altele. În aceste activitãþi,
tinerii au fost sprijiniþi ºi asistaþi de cãtre pãrintele
Protopop Ioan Bârgãoanu, pãrintele Silviu Neicu,
doamna Mihaela Bolocan, asistent social al
Protoieriei, precum ºi de un grup de voluntari din
cadrul ATOR Oneºti.

Urmând tematica principalã a taberei, tinerii
au participat la o searã folcloricã, unde le-au fost
prezentate costume populare din zonele natale ale
fiecãruia dintre ei, precum ºi un program de
cântece ºi dansuri folclorice. Momentul a fost întregit
de o demonstraþie de virtuozitate în baterea toacei
cu participarea unui grup de copii din parohiile
Poieni ºi Larga, sub coordonarea preoþilor Cristian
Mazilu ºi Lucian Vartolomei. În urmãtoarea zi, cei
prezenþi în tabãrã au vizionat producþia româneascã
„Dimineaþa care nu se va sfârºi”, invitata surprizã
fiind actriþa principalã a filmului, Ela Ionescu.

CREATIV ªI RECREATIV
Un moment duhovnicesc deosebit s-a derulat

la Biserica Neamului din satul Poiana Sãratã, când,
uniþi în rugãciunea Sf. Liturghii, tinerii au primit Trupul
ºi Sângele Mântuitorului Hristos. Având în vedere
locaþia aleasã de organizatorii taberei, Valea
Oituzului, nume cu rãsunet pentru Centenarul Marii
Uniri, lucru acesta nu putea fi trecut cu vederea.
Pelerinajul ad-hoc, intitulat „Pe urmele eroilor”, a
cuprins Cimitirul Eroilor - Poiana Sãratã, Cimitirul
Eroilor - Oituz, Biserica „Sf. Impãraþi” - Oituz, Cimitirul
Eroilor - Bogdãneºti, Mausoleul ºi Muzeul de
Istorie - Mãrãºeºti, Mãnãstirea Bogdana, Biserica

Voievodalã
Borzeº t i ,
Mãnãstirea
Giurgeni cu
Icoana fã-
cãtoare de
minuni a
M a i c i i
Domnului,
Catedrala
Înã l þa rea
Domnului -
B a c ã u ,
Biserica Sf.

Mc. Dimitrie - Bacãu º.a. O vizitã mult aºteptatã a
fost cea de la reºedinþa arhiepiscopalã din Roman,
unde tinerii au primit cuvânt de învãþãturã ºi
binecuvântare din partea Înaltpreasfinþitului Ioachim,
întâistãtãtorul locului. Tot acum au fost conferite diferite
diplome ºi medalii obþinute de cãtre participanþii la
tabãra creºtinã din Protoieria Oneºti.

Toþi cei prezenþi la Poiana Sãratã  s-au simþit
bine, au legat prietenii, ºi-au descoperit ºi dezvoltat
aptitudini, au conºtientizat cã timpul liber poate fi
petrecut, în acelaºi timp, frumos ºi echilibrat, plãcut
ºi eficient, interesant ºi constructiv, într-o manierã
cu adevãrat folositoare ºi ziditoare. Focul de tabãrã
a marcat încheierea evenimentului în ziua de 26
august, cu nãdejdea cã pe viitor momentele de
bucurie duhovniceasã petrecute împreunã vor fi
tot mai numeroase.

A consemnat Bianca BOLOCAN

BISERICA ÎN MISIUNE
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Cartea de
faþã este cea
de-a 30-a apari-
þie editorialã
purtând sem-
nãtura ilustru-
lui profesor
Lucian Boia,
doctor în isto-
rie ºi cadru di-
dactic la Fa-
cultatea de Is-
torie din Bucu-
reºti.

Nãscut în
1944 în Bucu-
reºti, autorul ºi-a
petrecut copi-

lãria în Câmpulung Muscel alãturi de pãrinþi, mama
fiind de origine italianã. Mai târziu se va înscrie în
Bucureºti la Facultatea de Istorie, absolvitã ca
ºef de promoþie, drept pentru care va primi o
bursã de studii în Cehoslovacia. Întors în
România, s-a înscris la doctorat ºi a devenit
Asistent stagiar la Facultatea de Istorie. În
perioada 1980-1990 a fost Secretar General ºi
Vicepreºedinte al Comisiei Internaþionale de
Istorie a Istoriografiei, fapt care i-a permis sã
cãlãtoreascã frecvent în Occident. În 1993 a
devenit director fondator al Centrului de Istorie a
Imaginarului.

Volumul, semnat de cãtre distinsul cercetãtor,
ocupã deja un loc în topul celor mai bine vândute
titluri dedicate Centenarului Marii Uniri. Astfel,

„În jurul Marii Uniri de la 1918.
Naþiuni, frontiere, minoritãþi”

momentul de acum 100 de ani, derulat în
strãvechea cetate a lui Mihai Viteazul, este plasat
în mijlocul evenimentelor efervescente din Europa
anului 1918, fãrã de care nu ar fi fost posibil.
Împrejurãrile istorice ale destrãmãrii imperiilor ºi
formãrii statelor naþionale oferã un tablou complex
al tuturor dificultãþilor cu care s-au confruntat
diferitele naþiuni învecinate cu România. Iatã ce
spune Lucian Boia în acest sens: „În 1918
românii erau pregãtiþi pentru marele act al unirii.
Chiar ºi aºa, a fost nevoie ca istoria sã le vinã în
întâmpinare. Pânã la urmã, mai puþin a contribuit
lupta naþionalitãþilor la cãderea imperiilor, cât
cãderea imperiilor la desprinderea naþiunilor ºi
formarea sau desãvârºirea statelor naþionale.”

Este acesta un mod original, pe alocuri
p rovoca to r,
folosit de autor
în interpretarea
istoriei, ce se
doreºte a fi una
demitologizatã,
dincolo de co-
memorãri ºi
s imbo l i sme
eroice. Întâlnim,
în continuare,
o serie de afir-
maþii parado-
xale în legãturã
cu care Lucian
Boia îi averti-
zeazã pe cititori
încã din primele
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pagini cã ar putea stârni „pe alocuri indignare.”
Printre ele se aflã ºi ideile, dealtfel argumentate
istoric, potrivit cãrora Basarabia a avut o istorie
distinctã faþã de celelalte þinuturi româneºti, iar
„Transilvania, piesa cea mai preþioasã a unitãþii
naþionale, a avut timp de veacuri o altã istorie,
mai legatã, pânã la 1918, de a Ungariei decât
de a celor douã Principate Române.” Iatã,
aºadar, cum textul propus spre prezentare poate
sã se constituie ca sursã de dezbateri aprinse,
astãzi, când de multe ori, discursul naþionalist
este reîncãzit la nesfârºit.

Cele cinci capitole ale cãrþii aparþinând
prestigiosului profesor de istorie doresc sã
sublinieze multitudinea de legãturi dintre
provinciile istorice româneºti, care au dus, odatã
cu trecerea timpului, la cristalizarea conºtiinþei
naþionale ºi la înfãptuirea statului naþional unitar.
O astfel de construcþie solidã nu s-a rezumat
astfel doar la o schemã simplificatã, în care
Marea Unire a fost rezultatul unui proces istoric
desfãºurat între 1914 ºi 1918. El nu trebuie privit
ca un act izolat, ci ca o evoluþie pe o scenã
extrem de fragilã, cu primejdii rãsãrind la tot
pasul. Din acest punct de vedere, cartea este
plinã de statistici deosebit de relevante despre
cât de complicat a fost procesul ºi ce
compromisuri s-au fãcut atunci când s-au format
naþiunile de astãzi, atât în ceea ce priveºte
România, dar ºi celelalte state dimprejurul nostru.

În acest sens, capitolul IV, intitulat Minoritãþi,
analizeazã relaþia dintre statul naþional român ºi

RECENZII

minoritãþi, care, pe cât de presantã era acum
un veac în urmã, preocupã ºi agitã spiritele ºi în
prezent. Pentru rezolvarea problemei minori-
tãþilor s-a recurs, în baza unor acorduri, la
transferuri de populaþie, ceea ce a dus în cele
din urmã la purificãri entice. Acest proces a fost
o adevãratã dramã pentru cei implicaþi, iar
statisticile sunt impresionante. Chiar dacã au
fost asemãnate de multe ori cu soarta tragicã a
evreilor din lagãrele de concentrare organizare
de naziºti, deportãrile de populaþie mai
menþiuneau încã ºansa supravieþuirii. Prin
urmare, observãm încã o datã cã adevãrul
istoric, chiar incomod uneori, ,,este mult mai
complex ºi nuanþat decât cel întîlnit în memoria
istoricã a românilor.”

Lucrarea invitã la dezbatere pe toþi cei care
par sã fi aºteptat de mult o astfel de apariþie.
Dupã cum afirmã chiar autorul, este necesar
ca în present, Centenarul Marii Uniri, sã
stimuleze cercetãri înnoitoare, ºi sã nu se
rezume doar la reafirmarea unor locuri comune,
cãci „La ce mai e bunã istoria, dacã Dacia
înseamnã deja România? Ca sã nu mai
spunem cã e mai mare meritul de a face o þarã
decât de a o moºteni gata fãcutã!” Acesta este
tabloul general al cãrþii lui Lucian Boia, întregit
ºi de ilustraþiile de pe copertã, cu sceptrul
regelui Ferdinand realizat din aur si argint,
înconjurat de patru tinere în port popular,
reprezentând noile provincii alãturate României
reîntregite.

Lucrarea apãrutã la Editura Basilica,
publicatã în An Centenar, este coordonatã de
un colectiv de cercetãtori, format din Gheorghe
Nicolescu, Gheorghe Dobrescu ºi Andrei
Nicolescu. Dupã o temeinicã muncã de
documentare, cei trei aduc în prim-plan o
paginã mai puþin cunoscutã, din perioada

„Preoþi în tranºee”
izbucnirii  Primului Rãzboi Mondial ºi intrãrii,
apoi, a României în rândul þãrilor beligerante.
Este vorba despre organizarea serviciului
religios în armatã la început de secol XX ºi rolul
jucat de acesta în perioada anilor de rãzboi,
1916-1918. Noutatea editorialã este datã,
credem noi, de colecþia foarte bogatã de
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m ã r t u r i i
scrise, în
special au
fost puse ba-
zele institu-
þ ional izãr i i
a s i s t e n þ e i
religioase în
Armata Ro-
mânã. Struc-
tura cãrþii cu-
prinde, pe
lângã infor-
maþiile isto-
rice privitoa-
re la organi-
zarea ºi evo-
luþia servi-
ciului religi-
os pe parcur-

sul anilor 1915-1922, ºi o serie de documente
de arhivã, în special Rapoarte ale pãrintelui
Constantin Nazarie, protopopul preoþilor de pe
front.

Încã de la începutul primului volum aflãm cã
prezenþa preotului în mijlocul oºtirii româneºti
a fost o realitate incontestabilã de-a lungul
istoriei þãrilor române, fãrã însã a exista
preocupãri pentru crearea unui organism care
sã-i coordoneze activitatea. Poate mult prea
târziu, în timpul domniei lui Barbu ªtirbei (1849-
1853) ºi a Mitropolitului Nifon, Departamentul
Lucrãrilor Ostãºeºti din Þara Româneascã
hotãra instituirea unui preot pe lângã fiecare
polc (regiment) al oºtirii în garnizoanele
Bucureºti, Craiova ºi Brãila. Tot acum (1850)
apar ºi primele Instrucþiuni privind Îndatoririle
preoþilor de oºtire, referitoare la atribuþiile
religioase ale acestora, precum ºi la adoptarea
unor semne distinctive pentru þinutã, dupã
exemplul preoþilor din armata imperialã
ruseascã. Era însã nevoie de un Regulament
clar, care sã consfinþeascã prezenþa preotului
în unitãþile militare, iar acesta a fost adoptat în

1870. Prevederile sale vor fi în vigoare pânã la
momentul 1916, când România va intra în
Rãzboi alãturi de trupele Antantei.

Astfel, în anul 1914 activau 53 de preoþi, câte
unul în fiecare garnizoanã militarã, numãr
considerat insuficient în cazul unei iminente intrãri
a þãrii în Rãzboi. Cum acest moment se apropia
parcã inevitabil, Sfântul Sinod al Bisericii
Autocefale Române se preocupã din ce în ce mai
mult de constituirea unui corp al preoþilor militari,
care sã funcþioneze în cadrul unui Serviciu
Religios, subordonat canonic Bisericii, iar
disciplinar, Armatei. Acest lucru s-a hotãrât în
ªedinþa din 15 mai 1915, unde preotul Constantin
Nazarie, profesor de moralã la Institutul Teologic
Bucureºti ºi director al Seminarului Teologic, a
fost numit Superior al preoþilor din Armatã.
Imediat dupã numirea sa, Constantin Nazarie,
obþinând acordul autoritãþilor militare, a elaborat
Instrucþiuni pentru preoþii de armatã în vreme de
rãzboi, prezentate Marelui Stat Major al Armatei.
În rezumat, ele se referau în principal la rolul
preoþilor pe timp de rãzboi, drepturile lor materiale,
þinuta de campanie, precum ºi rezolvarea tuturor
cazurilor ce
puteau apã-
rea ulterior.

O d a t ã
cu mobiliza-
rea armatei,
au fost che-
maþi sub
arme un
numãr de
253 de pre-
oþi, fãcând
parte din
S e r - v i c i u l
Reli-gios al
Ar-matei ºi
apar-þinând
Eºa-lonului III
al Marelui
Cartier Ge-
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neral. Mulþi dintre ofiþerii de pe front  s-au
împãcat greu cu noul statut al preoþilor de
armatã, cu faptul cã preotul este pãrinte ºi
conducãtor spiritual al ostaºilor, de aici ºi unele
dificultãþi care, cu rãbdare ºi înþelepciune, au
fost surmontate. Gãsim în cuprinsul
documentelor din cele douã volume multe astfel
de exemple. Iatã unul dintre ele: Preotul N.
Hodoroabã, confesorul Regimentului 69
Infanterie, relateazã o discuþie edificatoare cu
comandantul Diviziei din care fãcea parte
Regimentul sãu: „Eu nu pot pricepe - spune
comandantul - ordinul Marelui Cartier General,
în care se spune cã serviciul dumneavoastrã
este de coordonare, ºi nu de subordonare.
Dacã eu dau ordin ca Regimentul 20 sã plece
la Adjud ºi dumneata rãmâi, cum poate fi
coordonare fãrã subordonare?” Bineînþeles cã
imediat Serviciul Religios a transmis o
circularã cãtre comandanþii de unitãþi, în care li
se aducea la cunoºtinþã faptul cã, potrivit
dispoziþiilor canonice ºi Instrucþiunilor, „preotul
dintr-o unitate nu poate fi privit ca un element
de subordonare, ci de coordonare, în ceea ce
priveºte cele bisericeºti”, conflictul fiind astfel
depãºit. La fel au existat probleme privitoare
ºi la  mobilizarea, salarizarea sau echiparea
preoþilor militari, despre care autorii studiului
de faþã publicã un bogat material arhivistic.

Autorii acestui adevãrat compediu doresc
sã-i imprime un caracter profund apologetic,
scoþând în evidenþã complexitatea misiunii
desfãºurate de preoþii militari în perioada
1914-1922. Slujirea Bisericii, alãturi de cea
a Armatei, a urmãrit în principal trei direcþii.

- Prima, activitatea pastoral-didacticã ,
consta în spoveditul ºi împãrtãºitul trupei,
binecuvântarea ei la plecarea din garnizoanã
spre locul destinat, sãvârºirea Sfintei Liturghii
ºi a serviciilor religioase ocazionale. De
asemenea, dupã fiecare slujbã oficiatã,
preotul þinea trupei o cuvântare ocazionalã, în
care se arãta, de regulã, însemnãtatea
momentului, amintind ºi vitejia strãmoºilor de

altãdatã. În acest scop, Protoiereul Constantin
Nazarie va tipãri, pe cheltuiala sa, 10
Cuvântãri pentru ostaºi ºi cler, menite a da
preoþilor un model de felul cum trebuie sã
vorbeascã trupei în diferite ocazii ºi situaþii de
rãzboi. Conþinutul se referea la ce înseamnã a
fi soldat, drapelul, importanþa ascultãrii de
superiori, încurajarea înainte de luptã sau în caz
de înfrângere º.a. Fiind apoi ºi învãþãtor,
preotul îºi lua angajamentul de a se ocupa sã
predea scrisul ºi cititul la soldaþii neºtiutori de
carte.

- O altã laturã a activitãþii preoþilor militari
a fost ajutorul dat formaþiunilor sanitare în
îngrijirea rãniþilor ºi combaterea epidemiilor,
nu numai prin mijloace specifice (cuvântãri de
îmbãrbãtare, predici, rãspândirea de cãrþi cu
conþinut moral etc.), dar ºi prin sprijinul efectiv
acordat medicilor ºi infirmierilor. De multe ori
când medicii ºi infirmierii unitãþii cãdeau
bolnavi, doar preotul, cu cunoºtinþele pe care
le dobândise, rãmânea sã îngrijeascã pe cei
în suferinþã. Totodatã, Serviciul Religios a dat
dispoziþii preoþilor sã se intereseze în mod
amãnunþit de copiii orfani din localitãþile unde
cantoneazã ºi din satele supuse evacuãrii ºi
sã colaboreze cu comitetele locale, pentru
întreþinerea lor.

- În toate cuvântãrile þinute cu diverse
prilejuri (Praznice Împãrãteºti, sãrbãtoarea
patronului regimentului, Parastase, Zile
Naþionale etc.), preoþii militari obiºnuiau sã
asocieze datele din istoria mântuirii cu
evenimentele recente. În acest fel, rãzboiul
era prezentat ca „începutul mântuirii noastre”
ca neam, un rãzboi sfânt pentru îndeplinirea
idealurilor naþionale. Ori de câte ori au avut
ocazia, preoþii s-au strãduit sã întreþinã vie,
în inimile soldaþilor, dragostea de neam ºi
þarã, dându-le exemple de patriotism ºi
jertfelnicie din trecutul mai îndepãrtat sau mai
apropiat al României. Astfel, întreaga lor
activitate a stat în slujba realizãrii unitãþii
tuturor românilor la Alba-Iulia.
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Într-o lume a diferitelor mãºti înºelãtoare, plinã
de jumãtãþi de adevãr ºi amestecãturi sau, mai bine
zis, de puþin adevãr ºi multã minciunã1,
propovãduirea cuvântului evanghelic
reprezintã opera de cãpãtâi a fiecãruia dintre
slujitorii Sfintei noastre Biserici, deoarece
 Hristos Însusi ne spune: „Cercetaþi Scripturile,
cã socotiþi cã în ele aveþi viaþã veºnicã” (In 5, 39).
Aceastã necesitate a lumii creºtine de astãzi o
desluºim ºi în cuprinsul lucrãrii Lumina întru
întuneric lumineazã, cu subtitlul Exegeze la
pericopele Apostolului ºi Evangheliei din cadrul
Sfintelor Liturghii ale Duminicilor de peste an,
aparþinând pãrintelui Petru Roncea. Cunoscut
publicului cititor cu lucrãri, prin care ar dori ca
fiecare dintre cei care-l lectureazã sã schimbe
ceva în viaþa lor spiritualã, pãrintele face muncã
de Apostol, mijlocind întâlnirea cu Sf. Scripturã,
pusã însã de data aceasta într-o altã luminã.

Dealtfel,
în întreaga
activitate pas-
toralã autorul
r e l i e f e a z ã
acel echilibru
între sacra-
mentalizare ºi
evanghelizare,
echilibru do-
vedit de multe
ori precar, în
cazul multor
slujitori ai Al-
tarului, care
accentueazã
mai mult ritu-
alul religios, în
defavoarea

,,LUMINA ÎNTRU ÎNTUNERIC
LUMINEAZÃ”

autor Preot PETRU RONCEA

predicãrii mesajului mântuitor. Iatã ce observã
interpretul, referitor la ceea ce ar putea fi numitã o
anumitã decadenþã a mãrturisirii în zilele
noastre: „În biserica în care cuvântul pãstorului
devine tot mai slab odatã cu trecerea anilor, poporul
aºeazã tot mai stãruitor în pomelnice cereri
vremelnice ºi mai ales prielnice, prin rezolvarea
cãrora sã pãcãtuiascã ºi mai mult”2. Pentru
misiunea Bisericii, cuvântul ar trebui, aºadar, sã
însemne mai mult ºi sã fie, alãturi de Sf. Cruce,
armã a propovãduirii.

De un real ajutor pentru cei care vestesc din
Evanghelie sau din Apostol, dar ºi folositoare
ascultãtorilor, predicile din cuprinsul lucrãrii
Lumina întru întuneric lumineazã sunt de o
simplitate aparte, în sensul în care evitã acea
împãrþire sofisticatã, de manual (omilii tematice,
panegirice, necroloage º.a.). Pãrintele Petru
foloseºte împãrþirea exegezei sale în douã
episoade, ºi anume analiza textului Apostolului
sau Evangheliei Duminicii respective ºi
actualizarea mesajului în prezentul cotidian. De
exemplu, la explicarea textului de la I Cor 9, 2-12
(Apostolul Duminicii a 11-a dupã Rusalii),
referitor la judecarea aproapelui, autorul
contextualizeazã astfel: „O, de câte ori nu se
întâmplã ºi-n lumea noastrã acelaºi lucru! N-aþi
observat niciodatã plecându-vã din casã cineva
fãrã sã doreascã a sta la masã? Gândiþi-vã dacã
nu cumva i-a ajuns la urechi ce-aþi spus împotriva-i.
Acest fel de manifestare  poate sã-i fi rãmas
singura apãrare împotriva celor ce-l judecã cã
îndrãzneºte sã se foloseascã de acest drept, pe
care de altfel conºtiinþa ne aduce aminte cã
suntem datori sã-l oferim”3. Abordarea este astfel
atât pe înþelesul teologilor, dar ºi al credincioºilor.

Cartea gãzduieºte în paginile sale un numãr de
60 de  predici, constituite în tot atâtea prilejuri de
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meditaþie […], „într-o lume aflatã mereu la rãspântia
ideilor”, dupã cum citim în Cuvântul de binecuvântare
al Înaltpreasfinþitul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului ºi Bacãului. Conþinutul tematic este
structurat pe cele trei mari perioade ale anului
bisericesc, anume Penticostarul, Octoihul ºi Triodul,
iar pãrintele urmãreºte pãstrarea acestei succesiuni,
statornicitã de cãtre Bisericã. Începând lecturarea
cãrþii, aflãm cã, deºi Biserica ne vorbeºte despre
Înviere de peste douã mii de ani, totuºi minunea
nevãzutã a ieºirii Luminii din întunericul iadului
persistã, nesuferind învechire4. Taina a fost greu de
crezut ºi ºtim cu toþii despre necazul Sf. Apostol
Toma, dar, se întreabã exegetul, „de ce trebuie totuºi
sã-L facem în continuare pe Hristos sã sufere prin
atingerea necredinþei noastre? Nu se aseamãnã
întâmplarea de demult cu neascultarea noastrã de
mai-marii noºtri, de vestirea Bisericii privitoare la
Jertfa lui Iisus ºi la Învierea Sa?”5. Retorica autorului
doreºte astfel sã arate cã transformarea, devenirea,
spiritualizarea vieþii noastre, încep de fapt din
noaptea Învierii, cãci credinþa pascalã se naºte dintr-
un mormânt gol.

Legat în continuare de aceasta, pãrintele Petru
atenþioneazã în cartea sa cu privire la douã mari
suferinþe spirituale ale omului contemporan, anume
singurãtatea trãitã în izolare ºi orbirea
duhovniceascã. Explicarea Sf. Evanghelii din
Duminica Slãbãnogului de la Scãldãtoarea
Vitezda ne determinã parcã sã meditãm la propria
existenþã, marcatã deseori de lipsa „Omului-Hristos”
resimþitã acut, mai apãsãtor decât boala fizicã.
Suferinþa este mai mare, cu cât trãim un mare
paradox: singurãtatea este resimþitã cel mai mult
în marile aglomeraþii urbane. De aceea, citim
printre paginile cãrþii: „Slãbãnogul n-avea om, din
cauza pãcatelor sale. Însã Hristos S-a fãcut Frate
cu toþi oamenii, ca fiecare pãcãtos sã-L aibã ca
ajutor spre mântuire”6. Depinde de fiecare dintre
noi cum ne raportãm la ceilalþi ºi la Hristos, pentru
a îndepãrta singurãtatea. Urmeazã apoi
vindecarea cea plinã de tainã a orbului din naºtere.
Minunea ne învaþã sã-L vedem pe Hristos, dincolo
de suferinþele ºi neîmplinirile noastre, cãci sensul
existenþei se descoperã aici, dar ºi în cealaltã viaþã.
Fãcându-i-Se cunoscut în viaþa sa ca Dumnezeu,

Hristos îi pune orbului în lucrare harul vederii fizice,
dar mai ales al celei spirituale, atât de importantã.
Devenim orbi când în jurul nostru nu mai existã
pace, iubire, liniºte, îndelungã-rãbdare, bunãtate,
credinþã ºi blândeþe. Aceasta este de fapt ºi solia
de mii de ani a Bisericii noastre.

 O altã temã fundamentalã prezentã în aceastã
adevãratã Cazanie a  pãrintelui Petru este
descoperirea puterii transfiguratoare a Sf.
Cruci. Semnele Domnului, ºi citãm din lucrare,
„pe care Sf. Pavel le purta pe trup, în urma
prigoanelor ºi bãtãilor suferite în timpul misiunii
sale, i-au conferit identitatea apostolicã în faþa celor
care-l acuzau de oportunism religios. Semnul Fiului
omului devine, pentru creºtinul autentic de astãzi,
suportul omului nou, ridicându-l la dreptatea
dumnezeiascã, ce este mai presus decât orice
dreptate pãmânteascã”7. Crucea este, aºadar,
altarul spre care privim ºi care are o putere
miraculoasã. Pãrintele ne oferã aici o interpretare
într-o altã cheie, în care mântuirea (acea dreptate
dumnezeiascã) se poate dobândi prin schimbarea
mentalitãþii ºi a modului de a ne raporta la noi înºine,
la Dumnezeu ºi la aproapele.

Aºadar, o lucrare unicat8 pentru cei care vor
sã se apropie în fiecare Duminicã de Sf.
Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o
carte cu tematicã bogatã, prezentatã parþial, dar
pe care, cu dragoste, v-o invit s-o descoperiþi.

1 Prefaþã, semnatã de Pr. Prof. Dr Vasile Mihoc, p. 8.
2 PREOT PETRU RONCEA, Evanghelia Duminicii a 7-a dupã
Rusalii, p. 162.
3 IDEM, Apostolul Duminicii a 11-a dupã Rusalii, p. 197.
4 IDEM, Evanghelia în prealuminata Duminicã Paºtilor, p. 20.
5 IDEM, Evanghelia Duminicii a 2-a dupã Paºti, p. 31.
6 IDEM, Evanghelia Duminicii a 4-a dupã Paºti, p. 53.
7 IDEM, Apostolul Duminicii dinaintea înãlþãrii S. Cruci, p.
266.
8 Alte apariþii cu tematicã apropiatã- Iosif TRIFA, Tâlcuirea
Evangheliilor Duminicilor de peste an, Tâlcuiri biblice, cu
materiale publicate în foi, între anii 1922-1937; Vasilios
BACOIANIS, Taine ºi Descoperiri în Evangheliile Duminicilor
de peste an, Editura ,,De suflet”, Bucureºti, 2016.
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„Cuvântãri funebre - vol. II”, Pr. Petru
Roncea, tipãritã cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Dr. Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura „Filocalia”, Roman, 2018,
344 pagini.

Joi, 29 noiembrie 2018, parohia Viiºoara din
Protopopiatul Oneºti a îmbrãcat haine de
sãrbãtoare. Cele ºase
decenii de viaþã ale pãrintelui
Petru Roncea au fost
marcate în Biserica „Sfântul
Nicolae” din localitate ºi prin
lansarea celei  de-a optspre-
zecea apariþii editoriale ce îi
poartã semnãtura, sub titlul:
„Cuvântãri funebre”, volumul
al II-lea.

Demersul acesta este o
continuare fireascã a primului
volum cu acelaºi titlu, apãrut
în anul 2017. Tema centralã
rãmâne conºtientizarea
întâlnirii cu Dumnezeu în viaþa
de veci, deziderat care
devine din ce în ce mai greu
de împlinit de cãtre omul
contemporan, fiinþã tot mai
îndepãrtatã de Universul
Împãrãþiei ºi mult mai tentatã
de a împãrãþi universul pe perioada existenþei
sale biologice.

În cele peste 300 de pagini ale volumului,
pãrintele Petru Roncea înmãnuncheazã, într-un
stil caracteristic ºi uºor de parcurs, cincizeci de
cuvântãri, sub forma unor necroloage
duhovniceºti, creionate în ultimul deceniu, în
Parohia Viiºoara, la slujbele de prohodire ºi
înmormântare ale enoriaºilor sãi.

Rãsfoind paginile materialului, putem
observa cum, în asemenea momente, pãrintele
nu schiþeazã doar un portret istoric al celui/celei
adormit (e), ci încearcã sã deschidã perspectiva

veºniciei pentru cei adunaþi în jurul sicriului.
Subtitluri ca: „Dumnezeu are în mâinile Lui viaþa

noastrã”, „Fiecare avem
dreptul la o moºtenire
nestricãcioasã în cer” sau
„Iertarea pãcatelor în veacul
de acum ºi în cel ce va sã
vinã”, reveleazã ascultãtorilor
ºi cititorilor adevãratul sens al
MARII TRECERI.

Din punct de vedere
liturgico-simbolic, autorul
aratã cã, spre întâlnirea cu
Veºnicul Dumnezeu, pentru
cei  adormiþ i  mi j locesc
Maica Domnului ºi comu-
niunea Sfinþilor pe care
Biser ica î i  invocã ºi  î i
pomeneºte în rugãciunile
Ei împreunã cu cei din
familie rãmaºi în viaþã, la
timpuri ºi soroace potrivite.
Nu lipsesc nici referirile
fãcute la t radi þ i i le de

înmormântare ºi la elemente simbol, precum
ar fi: vãlul care acoperã faþa, sicriul, darurile
ºi ofrandele sau crucea ºi lumânarea.

Concluzionând: o carte care îmbogãþeºte
omiletica funerarã ortodoxã, un material uºor
de parcurs atât de cãtre clerici, cât ºi de cei
fãrã o pregãtire teologicã academicã, un
mijloc de regãsire cu cei dragi plecaþi spre
cer pentru familiile din parohie, un mod în care
adormiþii sunt pomeniþi într-un parastas al
memoriei.

Preot Silviu-Andrei NEICU
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PRE TINE, DOAMNE...!

În urcuºul duhovnicesc al unui nou An Centenar
ce omagiazã satul românesc, ca loc unde s-a nãscut
veºnicia, dar care pãstreazã vie credinþa ortodoxã
ºi tradiþia neamului, având în vedere rememorarea
faptelor istorice desfãºurate acum 100 de ani, prin
jertfa eroilor, ne-am unit, de Ziua Culturii Naþionale,
în Catedrala Arhiepiscopalã „Sfânta Cuvioasã
Parascheva” din Roman ca semn al Unitãþii
euharistice ºi ecclesiale, pentru cã „acolo unde este
Episcopul, acolo este Biserica” (Sf. Ciprian al
Cartaginei). În acest sens, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Ioachim amintea în Pastorala „Crãciunul, începutul
unei noi ere” (Scrisoare pastoralã la sãrbãtoarea
Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos, 2018): „În anul
2019, Anul omagial al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari), suntem chemaþi

HRISTOS DUMNEZEU – izvorul unic
al identitãþii noastre de credinþã

sã împlinim în plan social ceea ce am încercat sã
realizãm în diferite momente comemorative în An
Centenar, continuând sã aºezãm în luminã faptele
elitelor satului tradiþional românesc, care au dat
identitate comunitãþilor rurale ºi tradiþiilor româneºti,
care au format, educat ºi evidenþiat frumuseþea
þãranului român, cu tradiþia ºi credinþa sa, pe care le-
a mãrturisit în cuvânt ºi faptã ºi au rãmas scrise spre
mãrturie în literatura, tradiþia ºi istoria neamului,
pãstrând în unitate trãirea unei generaþii”.

Totodatã, 2019 este anul în care vom aduce
în actualitate faptele patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu, personalitãþi emblematice
pentru viaþa eccleziasticã a traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti, prin jertfa cãrora cultul ºi învãþãtura de
credinþã s-au pãstrat în unitate cu Ortodoxia

Protoiereu Preot Ioan BÂRGÃOANU
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Universalã ºi cu izvorul unic al identitãþii  noastre
de credinþã care este Hristos-Domnul. Datoritã lor
creºtinãtatea ortodoxã universalã înalþã astãzi
rugãciuni în acelaºi duh ºi mãrturiseºte aceeaºi
învãþãturã de credinþã.

Arhiepiscopia Romanului ºi Bacãului a cunoscut
în ultimul timp o dinamizare a tuturor sectoarelor care
îºi desfãºoarã misiunea în cadrul Centrului Eparhial
ºi în toate parohiile din cuprinsul Eparhiei, sub directa
îndrumare a celui de-al 77-lea ierarh, Arhiepiscopul
Ioachim Giosanu, ierarhul euharistic ºi imnograf,
harnic, înþelept ºi neobosit. Vedem acest dinamism
prin organizarea sinaxelor preoþeºti, ce au drept scop
unitatea de slujire sacerdotalã în jurul Sfântului Potir,
lucrarea vie a lui Hristos în Bisericã.

Anul 2018 – An Centenar, an omagial al unitãþii
de credinþã ºi de neam, dar ºi an comemorativ al
fãuritorilor Marii Uniri din 1918 s-a derulat în spiritul
proiectului eparhial „Jertfã ºi Recunoºtinþã”, dedicat
Centenarului Marii Uniri ºi Eroilor neamului
românesc.

În anul 2018, toate evenimentele come-
morative dedicate Centenarului în toatã Protoieria
Oneºti s-au desfãºurat pe vãile istorice unde s-au
jertfit eroii neamului: Valea Trotuºului, Valea

Oituzului, Valea Caºinului, Valea Tazlãului, Oneºti,
Târgu-Ocna ºi toate localitãþile aferente.

Însumând peste 70 de activitãþi religios-cultural-
patriotice, aceste evenimente au adus în actualitate
jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lãsat o þarã
demnã ºi au scris istoria suveranitãþii naþionale,
câºtigând libertatea neamului românesc.

Ca punct culminant amintim evenimentul
eparhial „Pelerinaj în An Centenar la Catedrala
Reîntregirii - Alba Iulia” (9-10 mai 2018) ºi „Unire ºi
Recunoºtinþã – Oneºti” (24 mai 2018), precum ºi
organizarea pelerinajului la Sfinþirea Catedralei
Mântuirii neamului (25-28 noiembrie 2018) din
capitala patriei noastre.

În fiecare an ne întâlnim la Centrul Eparhial
pentru a celebra:

1. În primul rând, unitatea de credinþã ºi de
neam, datã în Bisericã de Comuniunea Treimicã,
de cea Euharisticã ºi Sacerdotalã conferitã prin
Episcop. Demn de amintit este cuvântul Sfântului
Ignatie Teoforul care învaþã: „Urmaþi pe Episcop
precum Iisus Hristos a urmat Tatãlui Sãu ºi pe preoþi
ca pe Apostoli; cât priveºte pe Diaconi, cinstiþi-i ca
pe Legea Lui Dumnezeu. Nimeni sã nu facã ceva în
afarã de Episcop din cele ce se referã la Bisericã;
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Numai Euharistia ce se face sub conducerea
Episcopului sau a aceluia pe care îl va însãrcina
Episcopul sã fie socotitã ca adevaratã. Acolo unde
este Episcopul, acolo sã fie comunitatea Bisericii,
dupã cum unde este Hristosul Iisus, acolo este
Biserica Soborniceascã. Nu este îngãduit în afarã
de Episcop sã se boteze sau sã se facã agape,
însã tot ceea ce aprobã Episcopul este plãcut lui
Dumnezeu.” (Epistola cãtre Smirna). Aºadar Hristos
Dumnezeu este izvorul unic al identitãþii noastre de
credinþã care se face prezent în orice Dumnezeiascã
Liturghie sãvârºitã cu binecuvântarea Ierarhului.

2. Faptul cã în fiecare an, Protoieria Oneºti a
reuºit achiziuþionarea a câte unui dispozitiv medicat
de strictã necesitate pentru dotarea Spitalului
orãºenesc „Sfântul Ierarh Luca al Krimeei”, Oneºti.

3. Ziua Culturii Naþionale ºi, în mod special, ziua
de naºtere a marelui poet român Mihai Eminescu.
Cu aceastã ocazie, corala „IEROTHEOS” a
Protopopiatului Oneºti organizeazã un moment
cultural artistic dedicat acestei sãrbãtori.

4. „Anul omagial al satului românesc (al
preoþilor, învãþãtorilor ºi primarilor gospodari)“,

punctat de proiectul „Dreptcredinciosul Voievod
ªtefan cel Mare ºi Sfânt, model de credinþã ºi ctitor
de locaºuri sfinte” în care ne propunem un pelerinaj,
pe data de 14-15 mai, de la Borzeºti la Putna.

Având Binecuvântarea Înaltpreasfinþiei Sale,
evenimentul Sinaxeii se doreºte a fi înscris în
calendarul manifestãrilor cultural-religioase pe care
Patriarhia Românã le propune pentru anul 2019.
Astfel, în Catedrala Muºatinã ocrotitã de Cuvioasa
Parascheva ºi Sfântul Antipa de la Calapodeºti, cu
rugãciunile Sf. Ap. ºi Ev.Ioan Teologul, ocrotitorul
spiritual al Protoieriei Oneºti, sub omoforul harului
arhieresc ºi în stare de bucurie ºi rugãciune, într-un
nou An Centenar,  efortul tuturor preoþilor slujitori ai
Protopopiatului Oneºti se vede încununat prin
rugãciunile de mulþumire aduse Preamilostivului
Dumnezeu ºi Maicii Domnului.

„Întâi pomeneºte, Doamne, pe Înalt-
preasfinþitul Pãrintele nostru IOACHIM,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, pe
care-l dãruieºte Bisericii Tale întreg, cinstit
sãnãtos, îndelungat în zile, drept învãþând
Cuvântul Adevãrului Tãu!“






