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Activitãþi specifice

Îndureratã adunare, Hristos a Înviat!
Am oficiat slujba de înmormântare a celui ce a fost ,,vas

de cinste, sfinþit, de bunã trebuinþã Stãpânului, potrivit
pentru tot lucrul bun,, (II Timotei 2, 21), parte din
acea ,,rãmãºiþã aleasã prin har” (Romani 11, 5).

Pãrintele arhimandrit Epifanie Bulancea, ctitorul înnoitor
al  mãnãstirii Mãgura Ocnei, iscusitul duhovnic al mãicuþelor
acestui aºezãmânt, restauratorul de temple ale Duhului Sfânt

Multe sunt ac-
tivitãþile pe care
autoritatea publicã
localã le-a desfãºurat
în aceastã primãvarã
în oraºul nostru!
Poate o parte dintre ele au trecut neobservate de cãtre cititorii
acestei reviste, de aceea vom încerca în rândurile ce urmeazã
sã vi le prezentãm.

Am avut grijã ca topirea zãpezii sã nu provoace niciun
fel de pagube prin curãþirea ºanþurilor ºi rigolelor în toate

Zilele acestea, zile de înviere, zile de trecere, care sunt
în perioada aceasta pascalã binecuvântatã de Dumnezeu, de
pe data de 25 aprilie 2018, de ziua Sfântului Apostol ºi
Evanghelist Marcu, dar ºi a Sfântului Vasile de la Poiana
Mãrului, ne-am îndreptat cu toþii atenþia spre acest loc
binecuvântat, aceastã sfântã ºi dumnezeiascã bisericã, unde,
de fiecare datã, cel care se împãrtãºeºte cu Trupul ºi Sângele
Mântuitorului Hristos ºtie, dupã învãþãtura noastrã ortodoxã
soborniceascã, cã biserica nu este altceva decât mormântul
lui Hristos, locul în care descoperim taina cea negrãitã a

* Cuvânt rostit la despãrþirea de P. Cuv. Pãrinte Epifanie,
ctitorul înnoitor al Mânãstirii Mãgura Ocnei

Titlul nu este al unei poveºti. El provine din Psalmul 1,
versetul 1, din traducerea folositã de Fericitul Augustin. În
Ediþia jubiliarã a Sfântului Sinod, IPS Bartolomeu traduce
scaunul ucigaºilor, în cea sinodalã fiind scaunul hulitorilor.
L-am amintit pe Fericitul Augustin, pentru osteneala
extraordinarã a acestui scriitor bisericesc cãruia i-a trebuit
treizeci de ani sã conceapã comentariile sale la
Psalmi, fermecat de splendoarea acestor poeme
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davidice, dupã cum spune el în Confesiunile sale:
„Câte strigãte nu am înãlþat cãtre Tine, Dumnezeul

meu, când am citit Psalmii lui David, aceste cântãri de
credinþã!… Cum mã înflãcãram prin ei de iubire pentru Tine!”

Am ales sã atrag atenþia cititorului cu acest titlu, pentru
cã Fericitul Augustin copleºeºte prin ingeniozitatea prin care
dã sens lucrurilor ascunse din Psalmi, mai ales cã autorul

comentariilor vede întotdeauna în regele David, Psalmistul
ºi Profetul, figura luminoasã a lui Hristos. Prin urmare, ceea
ce citim în Psalmi e de fapt glasul lui Hristos adresat Bisericii.
ªi Psaltirea devine astfel profeþie.

Nouã ne vine uºor sã observãm, în chipul bãrbatului fericit,
pe omul întors la Dumnezeu, poate chiar pe noi, iar în cei de
la versetul 4 în continuare pe cei necredincioºi, pantã
alunecoasã spre judecata celuilalt, a gloatei ce merge la
osândã veºnicã. Fericitul Augustin vede însã în primul Psalm
pe omul pãmântesc ºi pe cel ceresc – pe Adam ºi pe
Hristos. De fapt, Fericitul Augustin, pornind de la Hristos ca
Adam cel nou, bãrbatul cel fericit din primul Psalm, ni-L
prezintã ca Împãrat al Bisericii în Psalmul al doilea, apoi în
al treilea Psalm vede Biserica biruitoare asupra tuturor
obstacolelor etc. Astfel toate cuvintele frumoase despre
biruinþã sunt aplicate lui Hristos ºi nu nouã, ceea ce-i pentru
noi revelaþie extrem de preþioasã pentru vremurile de azi,
când auditoriul mai rãmâne în faþa amvonului doar dacã noi,
cei de dincolo de amvon, reuºim sã adãugãm la ceea ce
ºtim – poate chiar în locul lor – nepreþuitele valori ale exegezei
patristice în ceea ce suntem ºi grãim.

Sã facem scurt popas la Psalmul 1. Bãrbatul fericit este
Domnul nostru Iisus Hristos, adicã omul ceresc. Dacã Adam,
omul cel pãmântesc, a cãlcat porunca lui Dumnezeu, oprindu-se
la dialog cu ºarpele, Hristos Se naºte în trup material, ca
pãcãtoºii, dar amãgirile veacului nu L-au oprit, adicã n-a
ºezut pe scaunul putreziciunii, zice Fericitul Augustin.
Scaunul ucigaºilor sau al celor pãcãtoºi ºi hulitori ce este
oare, pe care El n-a stat? Iatã cum aflãm din carte: Hristos
„nu a vrut împãrãþie pãmânteascã, þel al poftelor mândriei; la
mândrie se referã de fapt scaunul putreziciunii, pentru cã nu
este aproape nimeni care sã nu fie ferit de dragostea de
stãpânire ºi sã nu caute slava omeneascã; or pestilenþa
[mândria] este o boalã care se întinde pânã departe ºi care
cuprinde ca otrava sa pe toþi sau aproape pe toþi oamenii.”
Dar Fericitul Augustin merge mai departe cu comentariul la
acest scaun al ucigaºilor ºi spune cã „totuºi, scaunul
putreziciunii se referã mai clar la învãþãturile vãtãmãtoare, a
cãror molipsire se face din aproape în aproape ca ºi cangrena”
(cf. II Tim 2, 17). Ce cutremurãtor comentariu! Adicã
acceptarea unei învãþãturi strãine înseamnã aºezarea pe
scaunul ucigaºilor. O ce grozãvie!

Dacã „omul s-a abãtut când s-a îndepãrtat de Dumnezeu,
s-a oprit când s-a complãcut în pãcat, s-a aºezat când,
întãrit în mândria sa, nu a putut sã se întoarcã” la Dumnezeu,
apoi Hristos l-a eliberat pe om, pentru cã El „nu S-a abãtut
în adunarea necredincioºilor, nu S-a oprit în calea pãcãtoºilor
ºi nu a ºezut pe scaunul putreziciunii”. Dar ce-a fãcut?
Asemenea pomului sãdit lângã ape, „acest pom, adicã
Domnul nostru aºezat aproape de cãderea apelor sau de
oamenii pãcãtoºi îi va atrage din calea lor în rãdãcinile legii
Sale ºi «vor da roade» prin instituirea Bisericii Sale «în timpul
Sãu», adicã dupã ce a fost slãvit prin Învierea ºi Înãlþarea Sa
la ceruri”. E uimitor ce auzim aici. Sunt pe inima noastrã,
cititorule, aceste cuvinte, ºi ele se citesc în picioare, pentru
cã Psalmii sunt glasul profetic al lui Hristos, quintesenþa
Vechiului Testament ºi glasul Bisericii ce ne cheamã sã ne
ridicãm îndatã de pe scaunul putreziciunii, ca sã fim atraºi
în rãdãcinile lui Hristos cel preamãrit.

„Psalmul este liniºtea sufletelor, rãsplãtitorul pãcii,
potolitorul gãlãgiei ºi al valurilor gândurilor. El face
sã slãbeascã mânia sufletului ºi înfrâneazã
pornirea spre patimi; este tovarãºul prieteniei,
apropierea celor care stau departe, ca unul care
împacã pe cei ce-ºi poartã vrãjmãºie. Cãci cine,
oare, mai poate fi socotit vrãjmaº al altuia, atunci
când îºi uneºte glasul la un loc cu el, pentru a da
laolaltã laudã lui Dumnezeu?“

(Sf. Vasile cel Mare)
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(urmare din p. 1)

ale miilor de credincioºi laici sau ale
sutelor de preoþi de mir, mai din toatã þara,
în dimineaþa zilei de 25 a lui Prier, s-a
nãscut în cer.

Vestea aceasta a cernit, mai întâi,
sufletele celor care dau viabilitate acestei
mãnãstiri, dar ºi ale tuturor acelora care
au avut imensa ºansã de a cunoaºte sau
de a se bucura de paternitatea spiritualã
a acestui duhovnic paradigmatic,
insubstituibil.

 
Iubiþi credincioºi,
Astãzi s-au împlinit trei zile de când

Pãrintele arhimandrit Epifanie, dupã o
lungã suferinþã, la aproape 90 de ani, a
fost chemat de Preamilostivul Dumnezeu,
la veºnicile lãcaºuri. În tot acest timp,
ºiraguri neîntrerupte de credincioºi pelerini,
preoþi, maici ºi cãlugãri, au urcat pe colina
aceasta, pentru a aduce un ultim omagiu,
celui care a fost ales de Dumnezeu sã
transfigureze acest loc într-o oazã de
spiritualitate ºi o poartã a cerului.

Astãzi, la slujba de prohodire a
marelui duhovnic, vãzându-vã aici,
câteva mii de persoane, cler ºi credincioºi,
reuniþi în rugãciune în jurul catafalcului
cu trupul neînsufleþit al pãrintelui, gândul
ne sugereazã fiecãruia ideea de a spune
cã: Biserica noastrã Ortodoxã
Românã, în dinamica ei de a conduce
turma cea cuvântãtoare cãtre
Eshaton, a pierdut pe unul dintre cei
mai fervenþi ºi vrednici cãlugãri
misionari-mãrturisitori din ultimii 50-
60 de ani.

Pãrintele Epifanie, acum aproape
28 de ani, din ascultare faþã de
chiriarhul locului, a fost chemat sã
reconstituie din propria-i pulbere, adicã
din nimic, aceastã poartã a cerului,  al
cãrui prag îl trece acum, pentru a intra
în prezentul  continuu al lui Hristos, pe
Care L-a iubit.

 
Iubiþii mei,
Aþi venit astãzi nu pentru a asculta

sfaturile pãrintelui, ci pentru a cinsti cum
se cuvine pe un Atlet al lui Hristos ºi ca
sã vã rugaþi pentru el ºi împreunã cu el în
aceastã mãnãstire care simt cã va
rãmâne, datoritã lui, unul dintre punctele

importante de pelerinaj ale Vãii
Trotuºului.

Se spune în tradiþia noastrã cã Omul
sfinþeºte locul.

Da, aºa este!
O dovedeºte Pãrintele arhimandrit

Epifanie, adormit întru Domnul. El a fost
un om deosebit, care a ºtiut sã
transfigureze timpul ºi locul unde
Dumnezeu l-a trimis la misiune.

Ca monah de vocaþie, Pãrintele
Epifanie a impresionat prin simplitatea,
sfinþenia vieþii ºi cuminþenia sa. Smerit ºi
ascultãtor, oriunde a fost trimis, a muncit
cu asiduitate ºi a trãit fiecare clipã a
timpului efemer ca fiind o clipã a mântuirii.
S-a uitat pe sine ºi a fãcut totul pentru
ceilalþi, pentru Biserica ºi neamul din care
îºi trage obârºia. Vieþuirea acestuia o
putem asemãna cu un arbore a cãrui
rãdãcinã este înstrãinarea de grijile
lumeºti, ramurile îi sunt nepãtimirea, iar
rodul, dobândirea virtuþilor în perspectiva
asemãnãrii cu Dumnezeu. Pãrintele, din

momentul intrãrii în mãnãstire, dar mai
ales din momentul cãlugãririi, 14 sept.
1951, s-a considerat mort pentru aceastã
lume. De altfel, ceremonialul tunderii în
monahism anticipeazã slujba
înmormântãrii. Este un fel de
înmormântare de viu care, pe cât este
de emoþionantã, pe atât este de dramaticã,
faþã de ispitele acestui veac.

Sigur, prima moarte culmineazã prin
bucuria renaºterii la o nouã viaþã, pe când
cea de-a doua culmineazã în împãrtãºirea
bucuriei Învierii. ,,Scumpã este înaintea
Domnului moartea cuvioºilor lui”,
spune psalmistul (Psalm 115, 6). Monahii,
prin viaþa lor curatã ºi plinã de virtuþi,
anunþã deja, ca niºte vestale, Împãrãþia
lui Dumnezeu, „unde nimeni nu se
însoarã, nici nu se mãritã, ci toþi sunt
ca îngerii lui Dumnezeu în cer” (Matei
22, 30).

O Bisericã fãrã monahism este o
Bisericã fãrã ideal!

Pãrintele Epifanie a simþit aceasta
permanent.

De aceea, toatã viaþa lui a dedicat-o
slujirii aproapelui, cãci slujind oamenilor,
slujeºti lui Dumnezeu. El este un exemplu
viu care a mãrturisit cã viaþa monahalã
este jertfã, dar ºi bucurie, ºi
rãscumpãrare.

Cunoscând rigorile ºi asprimea vieþii
monahale, atunci când cineva îi cerea
sfatul ca sã meargã la mãnãstire ºi sã
îmbrãþiºeze viaþa cãlugãreascã, el îi
spunea cã aceasta este plinã de ispite ºi
asperitãþi. Însã, ca sã nu deznãdãjduiascã
pe cel ce-i ceruse sfatul, adãuga retoric,
ca un Avvã din pateric, zicând: Eu nu
sfãtuiesc pe nimeni sã meargã la
mãnãstire, dar dacã mã mai nasc
odatã, tot cãlugãr mã fac!

Da, pãrintele Epifanie a fost un
exemplu de cãlugãr autentic care a
îndrãgit din tinereþe îngerescul chip, iubind
viaþa monahalã, pentru cã a trãit-o ºi
experiat-o pe deplin în toatã dimensiunea
ei fizicã ºi metafizicã.

Viaþa lui a fost animatã de setea de
veºnicie. A fost un om al dragostei, al
pãcii, al rugãciunii, al smereniei, al trezviei,
al postului, al privegherii, al
pãstrãrii sfintelor rânduieli. Nu
era numai un slujitor al
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Liturghiei, ci ºi un adânc trãitor
al ei. Dacã viaþa lui a fost o

permanentã stare de jertfã în perspectiva
mânturii, in extenso, putem spune cã viaþa
terestrã a pãrintelui a fost o liturghie
neîntreruptã.

 
Iubiþi fraþi ºi surori întru

Domnul,
În astfel de momente, de obicei se

face o retrospectivã  a vieþii celui care s-a
mutat la veºnicile lãcaºuri. Se pune în
luminã viaþa ºi activitatea defunctului.
Dintre toþi care sunteþi aici, aþi cunoscut,
într-o manierã sau alta, viaþa ºi virtuþile
pãrintelui Epifanie, puse în paralel cu viaþa
dumneavoastrã. Cred cã fiecare ar putea
adãuga ceva la CV-ul pãrintelui.

În aceste zile, am fãcut o
incursiune pe Internet sã vãd cum este
creionat în cuvinte portretul acestui mare
avvã al monahismului românesc
contemporan care ne pãrãseºte. Nu voi
face o sintezã sau o compilaþie din cele
ce am gãsit, deºi ar fi interesant de vãzut
cum cãlugãri ºi cãlugãriþe, creºtini din
toate categoriile sociale, preoþi, notabili în
diferite funcþii administrative etc.,
zugrãvesc chipul duhovnicului lor ºi îi
aureoleazã personalitatea.

În ceea ce urmeazã aº vrea sã vã
prezint niºte lucruri mai tainice ale
pãrintelui Epifanie, împlinite într-un timp
pe care puþini dintre dumneavoastrã l-aþi
trãit. Aº vrea sã vã prezint pe pãrintele
Epifanie misionarul ºi mãrturisitorul
dreptei credinþe în vremurile de prigoanã
ºi opresiune a Bisericii lui Hristos din
timpul comunismului ateu.

 
Iubiþii mei,
În Fiºa personalã a defunctului am

vãzut scris cã Pãrintele Epifanie ºi-a început
viaþa monahalã în Mãnãstirea Bogdana, din
Jud. Bacãu, în luna lui martie 1950, ºi a
fost tuns în monahism la data de 14. 09.
1951, de cãtre stareþul mãnãstirii de atunci,
Protosinghelul Isaia Cotãrleþ. Erau anii grei
de dupã rãzboi. Poporul român încã îºi
plângea eroii ºi încerca sã-ºi oblojeascã
rãnile pricinuite de nefireasca conflagraþie
mondialã. România creºtinã ºi ortodoxã era
din ce în ce mai acoperitã de pesta
roºie inoculatã de  bolºevismul ateu ºi

degradant. Dupã cum se ºtie, Biserica
neamului a fost supusã unui regim opresor
care a fãcut tot atâtea victime ca ºi rãzboiul.
Cu toate acestea, în anii de dupã rãzboi,
viaþa monahalã pãrea din ce în ce mai
înfloritoare. Mãnãstirile deveniserã un fel
de cetãþi de scãpare a multor tineri ºi
tinere care se dedicau slujirii lui Dumnezeu.
Însã autoritãþile comuniste au gãsit o
formulã de distrugere a acestor adevãrate
ºcoli de duhovnicie a poporului ºi în anul
1959 au emis faimosul Decret 410, prin
care tot personalul monahal de pânã la 50
de ani era scos din mãnãstiri ºi silit sã intre
în programul de industrializare ºi
colectivizare a societãþii româneºti. Sute de
mãnãstiri au fost închise, iar cãlugãrii au
fost puºi pe drumuri.

În acest context, pãrintele Epifanie ºi-a
început viaþa monahalã la mãnãstirea
Bogdana. Dacã în anul 1951 a fost tuns în
monahism, la câþiva ani dupã aceea,
mãnãstirea sa de metanie a fost închisã, 
iar tânãrul  monah a fost alungat pe
drumuri. Reuºise însã sã urmeze doi ani
cursurile seminarului monahal, dar nu au
fost suficienþi pentru a nu fi fost înscris ºi
el pe faimoasele liste ale celor care erau
siliþi sã-ºi pãrãseascã mãnãstirea.
Dumnezeu a avut însã grijã de el, cãci a
fost chemat de cãtre Episcopului Teofil
Herineanu la Centrul eparhial de la Roman,
unde a prestat diverse ascultãri. Probabil
chiriarhul îl ºtia de la hirotonia sa în treapta
sacerdotalã de ierodiacon, din anul 1952,
ºi în cea de ieromonah, din anul 1958.

De aici, din Roman, pãrintele
Epifanie, cu înþelepciune ºi rãbdare, ºi-a
început misiunea de mãrturitor al dreptei
credinþe ºi trãitor al vieþii în Hristos.

În acest context l-am cunoscut ºi  eu.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul

1969 am intrat în viaþa consacratã slujirii
lui Dumnezeu la Mãnãstirea Sihãstria.
Am  avut prilejul, de-a lungul anilor, sã
cunosc pe mulþi pãrinþi mãrturisitori care
au salvat spiritualitatea ºi credinþa
poporului român. În raport cu viaþa
monahalã de acum, cred cã nu greºesc
spunând cã pe atunci lucrarea
duhovniceascã a cãlugãrilor ºi a preoþilor
parcã era mai jertfelnicã ºi mai aproape
de cea a Sfinþilor Pãrinþi. Atunci am simþit
cã biserica are douã mâini, dar o singurã

lucrare, aceea de a îndruma poporul pe
calea mântuirii. Cãlugãrii ºi preoþii de mir,
fãrã a avea un suport canonic ºi sinodal
adecvat, pentru cã Biserica era prigonitã,
lucrau împreunã. Am multe mãrturii
pentru aceasta, însã nu e timpul sã le
prezentãm aici. Dumnezeu a trimis
misionari ºi mãrturisitori care au salvat
spiritualitatea credincioºilor în timp. În
panteonul acestora trebuie înscris ºi
pãrintele Epifanie.

L-am cunoscut îndeaproape începând
cu anul 1972, când a revenit la Seminarul
Teologic de la Mrea Neamþ, pentru a-ºi
continua studiile întrerupte din cauza
Decretului 410. Am devenit colegi de clasã.
Preacuvioºia sa urma cursurile la fãrã
frecvenþã. Cum nu existau pe atunci
manuale ºi cursuri de teologie, fiind frate
de mãnãstire, încercam sã-i ajut pe bieþii
cãlugãri care încercau sã-ºi definitiveze
studiile. Am avut în anul al treilea de
seminar vreo ºapte cãlugãri ºi vreo trei
cãlugãriþe. Chiar unii profesori mai
înþelegãtori ne spuneau, celor care urmam
cursurile la zi, sã sprijinim pe cãlugãrii care
doresc sã înveþe ºi ei teologia în mod
structurat, cãci ei deja o trãiau în obºtea
mãnãstirilor din care fãceau parte. Eu
m-am ataºat mult de pãrintele Epifanie
Bulancea, ca ºi de alþi mari duhovnici, între
care amintesc pe pãrinþii Emilian Panait,
Xenofont Grapã, de la Tarcãu, Benedict,
sau pe pãrintele arhidiacon la catedrala din
Roman, Panaite, astãzi Partenie, fratele
pãrintelui. Cu Pãrintele Epifanie m-am
împrietenit mai mult. El fiind ºi economul
Centrului eparhial de la Roman, în calitatea
mea de romaºcan, m-am bucurat adesea
de ospitalitatea pãrintelui când treceam, din
când în când, pe la Centrul episcopal de la
Roman. Pãrintele Epifanie era ºi milostiv.
De fiecare datã când mã întâlnea îmi dãdea
câte ceva. Într-un an mi-a oferit 500 de lei,
gest pentru care l-am înscris în dipticele
celor care au contribuit al formarea mea
intelectualã ºi duhovniceascã.

Autoturismul Volga condus de
Pãrintele Epifanie, cu care venea uneori
Episcopul Eftimie pe la Seminarul de la
Neamþ, a devenit celebru. Camionul
Episcopiei Romanului, condus uneori de el
sau de fratele lui, actualul pãrinte 
Partenie, duhovnicul soborului de
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maici de la Mrea Bogdana, a fost
numit de pãrintele Ioanichie
Bãlan camionul misiunii orto-

doxe. Preasfinþitul Eftimie, de pioasã
amintire, a avut curajul sã-i dea
binecuvântare pe vremea aceea sã se
tipãreascã cãrþile pãrintelui
Ioanichie: Patericul Românesc, Vetre de
sihãstrie româneascã ºi Convorbiri
duhovniceºti, care au apãrut la Editura
Episcopiei Romanului. Imaginaþi-vã, cei
care aþi trãit acele timpuri, ce risc îºi asuma
ierarhul, autorul ºi transportatorul, pentru
ca niºte cãrþi de spiritualitate, unice, în plin
comunism ateu, sã  fie rãspândite la preoþi
ºi credincioºi. Îmi amintesc de pãrintele
Epifanie, cum umplea la refuz camionul
cu hârtie tipograficã de la
fabrica Mucavaua din Piatra Neamþ sau
de la fabrica Letea din Bacãu, pentru a fi
transportatã la tipografia Institutului Biblic
de la Bucureºti, singura tipografie din þarã
care avea aprobare sã tipãreascã cãrþi
bisericeºti. Hârtia era pentru cãrþile tipãrite
ale Pãrintelui Ioanichie, ce apãreau cu
binecuvântarea Preasfinþitului Eftimie la
Editura Episcopiei Romanului. Pãrintele
Epifanie revenea de la Bucureºti
cu diferite cãrþi ºi alte obiecte bisericeºti
pentru credincioºi  ºi cãlugãri. Doar cei
care au trãit acele vremuri pot înþelege
dimensiunea spiritualã a acestor oameni
care au trãit pe atunci, riscându-ºi uneori
libertatea sau chiar viaþa în misiunea lor.

Pãrintele Epifanie, dupã anii de
misiune la Roman, a fost trimis cu
ascultare sã reorganizeze viaþa
mãnãstireascã ºi administrativã a Schitului
Durãu. L-am cunoscut ºi în aceastã
calitate de stareþ, demnitate care i-a lãrgit
orizontul duhovnicesc ºi i-a definit
maturitatea misionarã. De aceea, atunci
când a venit în acest loc, avea deja aura
unui adevãrat pãrinte spiritual ºi înþelept
diriguitor al treburilor administrative. Se
vede dealtfel, din tot ceea ce a fãcut aici.
Aceastã mãnãstire a fost refãcutã din
propria-i pulbere.

Pãrintele a fost totuºi un cãlugãr
atipic. ªtia foarte bine sã împleteascã utilul
cu frumosul, asceza cu  libertatea, ºi
umorul duhovnicesc cu sobrietatea
liturgicã. Ieºea din fiecare situaþie folosind
tot felul de trucuri sau apoftegme filocalice

inspirate. Mi-a povestit odatã cum s-a dus
la un om înstãrit sã cearã ceva materiale
sau bani pentru continuarea lucrãrilor de
la aceastã mãnãstire. Cum înaintea lui mai
trecuserã niºte preoþi pentru aceleaºi
cerinþe, atunci  când Pãrintele Epifanie a
intrat în biroul acestuia, dupã ce l-a rugat 
frumos sã ofere ceva bãnuþi  pentru
bisericã, respectivul i-a rãspuns cu
oarecare rãutate în suflet: „Pãrinte, dar
ce-i cu atâtea biserici!... Iar pãrintele,
inspirat, i-a rãspuns instantaneu….Pãi,
domn’ director, dar ce-i cu  atâtea
crâºme!!... Sunt sate care au 10 crâºme
ºi nu au bisericã. Iar cei care o au, nu
o frecventeazã … ! No comment. 

Respectivul notabil, pânã la urmã, mai
ascultând câteva vorbe pline de mireasmã
duhovniceascã ale pãrintelui, nu l-a lãsat
sã plece de la el cu traista goalã.

Din cârtitor, l-a fãcut ctitor!
 
Iubiþii mei,
Chiar dacã numele pãrintelui Epifanie

nu este consemnat pânã în prezent în
paginile Patericului românesc sau
ale Convorbirilor duhovniceºti ale
pãrintelui Ioanichie Bãlan, el va trebui
inserat de cei ce vor mai scrie urmãtoarele
pagini de pateric. E adevãrat cã Pãrintele
Epifanie nu a lãsat cãrþi de referinþã în
spiritualitatea româneascã, dar a lãsat un
exemplu de viaþã patericalã ºi filocalicã
deosebitã care, în faþa lui Dumenzeu, are
aceeaºi valoare. O spun aceasta din 
experienþa personalã, ca cel ce am avut
prilejul sã cunosc ºi sã fiu în preajma multor
pãrinþi, asemenea pãrintelui Epifanie.

  Peregrinând prin þarã cu pãrintele
Ioanichie Bãlan pentru a aduna
documente ºi pentru a consemna
dialogurile duhovniceºti cu diferiþi pãrinþi
îmbunãtãþiþi, mi-a dat Dumnezeu
posibilitatea sã descopãr mulþi misionari
ai Ortodoxiei româneºti trãind întru
smerenie, viaþa curatã ºi virtuoasã.
Pãrintele Epifanie este unul dintre ei.

Cum am mai spus, de mai multã
vreme l-am aºezat pe pãrintele Epifanie
alãturi de pãrinþi îmbunãtãþiþi precum:
Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Nicodim
Mãndiþa, Dometie Manolache, Iachint
Unciuleac, Dosoftei Moraru, Nil
Dorobanþu, Isaia Þugurlan,  Ioachim

Spataru, Hrisostom Postolache,  Petroniu
Tãnase, Nifon Corduneanu, Mitrofan
Bãltuþã, Iustin Pârvu, Calinic Prisecariu, 
Zenovie Ghidescu, Damaschin Schipor,
Gamaliil Pãvãloiu,  Clement Cucu, Grigore
Halciuc, Paisie Nichitencu, în Moldova ºi
Bucovina; apoi  pãrinþii: Benedict Ghiuº,
Sofian Boghiu, Damian Guþea, Galaction
Stângã, Arsenie Papacioc, Iustinian Creþu,
Gamaliel Vaidas, Daniil Baicuº, Arcadie
Stratulat, Gherontie Ghenoiu, Elefterie
Mihail, Calinic Cãrãvan, Ilie Cioruþã, în
Muntenia ºi Oltenia; apoi Arsenie Boca,
Ioachim Popa, Timotei Eftimie, Teofil
Pãrãian, Cleopa Nanu,  Filaret Puþ, 
Nicolae de la Rohia,  Serafim Popescu,
din pãrþile Transilvaniei.

 Aºadar, astãzi când facem
prohodirea acestui Avvã mãrturisitor ºi
trãitor al Ortodoxiei, vã îndemn pãrinteºte
ca fiecare dintre voi sã aºeze chipul lui,
blând ºi liniºtit ca zorii unei dimineþi de
primãvarã, ca pe o icoanã în sufletul sãu,
pentru cã el a strãlucit ca o luminã pusã
în sfeºnic, pe care vânturile ºi necazurile
n-au putut sã o stingã.

Pãrintelui Epifanie, Preaînduratul
Dumnezeu i-a dat sã trãiascã timpul
eliberãrii Bisericii de sub braþul secular ºi
ateu, ceea ce nu li s-a dat celorlalþi. 
Dumnezeu are raþiunile Lui impenetrabile.
Dar pãrintele care, iatã, a intrat în mileniul
al treilea cu noi, nu ºi-a schimbat nici
maniera de misiune ºi nici graiul
duhovnicesc, filocalic, prin care exercita
paternitatea duhovniceascã asupra fiilor ºi
fiicelor duhovniceºti. A ºtiut sã fie acelaºi
pentru toþi ºi diferit pentru fiecare, virtute
pe care au dobândit-o marii duhovnici ai
neamului ºi ai Ortodoxiei universale.

Vor vorbi despre el toþi cei care i-au
stat în preajmã, toþi cei care i-au urmat
sfaturile, toþi cei care au fost îmbrãcaþi,
educaþi, hrãniþi de pãrintele acesta minunat
pe a cãrui chip se întrezãrea acea epifanie
permanentã a Duhului Sfânt.

De asemenea, vor suna peste ani
clopotele bisericilor donate de el. Vor
împodobi templul sufletului lui toate
catapetesmele ºi icoanele din bisericile pe
care el le-a construit sau dotat. Va fi pomenit
de „mulþimile cãlugãrilor” ºi ale
cãlugãriþelor cãrora le-a diriguit
viaþa spre mântuire.
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Dumnezeu a vrut sã ne
arate, prin pãrintele Epifanie, cã

ºi în mileniul al treilea poþi deveni sfânt…,
dar trebuie sã trãieºti viaþa asemenea
Pãrintelui!

 
Dragii mei,
Dupã acest scurt florilegiu de

gânduri, ce putem spune acum, la
despãrþire, despre iubitul nostru pãrinte
ºi frate în Hristos, Epifanie Arhimandritul?

Pãrinte Epifanie, astãzi pentru tine
este zi de Paºte. Toatã aceastã lume
adunatã în incinta Mãnãstirii Mãgura,
închinatã Înãlþãrii Domnului, pe care ai
ctitorit-o ºi unde ai slujit, unde te-ai
rugat, unde ai mângâiat atâþia
credincioºi ºi ai consacrat atâtea tinere
pentru viaþa monahalã,  a venit pentru
tine. Tu i-ai mobilizat  pe toþi încã o datã,
dar nu pentru o corvoadã anume, ci
pentru a cinsti trupul tãu ostenit de atâta
efort ºi alergare, cãci sufletul tãu a
plecat cãtre ceruri sã vadã faþa Celui
în Care ai crezut. De data aceasta sunt
adunaþi în jurul tãu nu pentru a face
planuri de viitor în perspectiva bunului
mers al mãnãstirii, ci pentru a se ruga
pentru tine, aºa cum ºi tu te-ai rugat
de atâtea ori pentru ei. Îþi promit cã
vor termina tot ceea ce mai era de
înfãptuit, aºa cum tu ai plãnuit. Tu
odihneºte-te în pace ºi priveºte-ne de
acolo de unde eºti.

Dumnezeu sã te odihneascã în pace
ºi sã te aºeze în soborul cuvioºilor pãrinþi.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate ºi
fie numele Lui binecuvântat deapururea.
Amin!

Dumnezeu sã îl ierte ºi sã-l
odihneascã în pace!

Veºnicã lui pomenire!

Cuvânt funebru adresat de
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, preoþilor ºi
credincioºilor prezenþi în biserica
Mãnãstirii Mãgura Ocnei, cu
prilejul oficierii slujbei de
înhumare pentru pãrintele
Arhimandrit Epifanie Bulancea, în
data de 28 aprilie 2018

Învierii Lui aici în sufletul nostru, acolo
unde numai Dumnezeu cunoaºte acea
despãrþiturã dintre suflet ºi trup, unde
Cuvântul lui Dumnezeu lucreazã viu ca
sã ne facã pe noi ceea ce nu este nãscut
din sânge ºi din poftã trupeascã, acela
ce se numeºte fiu al lui Dumnezeu,
creºtin, nãscut nu din aceastã lucrare
omeneascã, ci din apã ºi din Duh, dupã
învãþãtura lui Dumnezeu, Mântuitorul
nostru.

Iatã cã zilele acestea noi, cei care
suntem în jurul acestui munte al Mãgurei
Ocnei, ne-am adunat ºi ne-am urcat la
cel pe care l-am recunoscut ca pãrinte
duhovnicesc, pãrintele Epifanie de la
Mãgura, cum ºi-a câºtigat el numele
acesta între noi, om drag nouã tuturor,
milostiv, tãcut, rãbdãtor, cu fricã de
Dumnezeu. Am gãsit în acest om al lui
Dumnezeu mult curaj, curajul de a pune
cãrãmidã peste cãrãmidã ºi de a înãlþa
sfinte lãcaºuri, ºi bucurie de a înãlþa
bisericã ºi catedralã lui Dumnezeu în
sufletele noastre, ale tuturor celor care
au trecut pe sub epitrahilul ºi
binecuvântarea acestui munte al lui
Dumnezeu pe care ni l-a lãsat
Dumnezeu sã-l cunoaºtem ºi noi sub
aceastã frumoasã ºi binecuvântatã
formulã: pãrintele Epifanie
arhimandritul de la Mãnãstirea
„Înãlþarea Domnului” – Mãgura
Ocnei.

Ctitorul acestui sfânt locaº a vrut
ca Dumnezeu sã ridice din locul acesta
oameni binecuvântaþi de Dumnezeu,
dacã ne gândim la începutul secolului
XX, la un mare pãrinte, cum este
pãrintele Dionisie Ignat sau Ioan ªova,
care plecau din aceste locuri ºi ajungeau
în Muntele Athos. Pe aceastã colinã
care este trecutã prin sânge ºi prin foc,
pe locul acesta, în anul 1916 spre sfârºit
ºi în anul 1917, erau mulþi care primeau
alinare ºi vindecare prin mâinile
mângâietoare ale maicilor care erau în
aceastã zonã. Mulþi duhovnici ºi multe
maici au plecat de aici la Dumnezeu,
însã, dupã perioada interbelicã, vine în
zona aceastã o altã lucrare care nu este
la Dumnezeu, prin ceea ce s-a întâmplat

în anul 1959,  Decretul 410. În anul 1964,
biserica aceasta avea sã fie dãrâmatã,
sã nu mai rãmânã piatrã pe piatrã ºi sã
se transforme în loc turistic, profanând
Sfântul Altar, profanând moaºtele celor
care au suferit aici, cãci aici au fost
îngropaþi ºi eroi ai neamului nostru
românesc, mormintele cãlugãrilor ºi ale
maicilor. Drept mãrturie a acestui lucru
stau dovezile celor care ºtiu, pe bunã
dreptate, cã locul acesta a fost o cruce
a acestor vãi. Valea Trotuºului, Valea
Slãnicului, Valea Oituzului, Valea
Caºinului ºi toate zonele acestea au fost
umplute în perioada comunistã de multã
profanare din partea celor care nu L-au
iubit pe Dumnezeu. A venit anul 1990,
când în data de 3 martie, un om plãcut
lui Dumnezeu, venit de la Durãu, din
Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei, dupã
ce ºi acolo a reînnoit ºi a fãcut acea
mãnãstire frumoasã, pãrintele Epifanie.

A luat legãtura cu mulþi dintre cei
care se împotriveau sã facã aceastã
mãnãstire care s-a ridicat cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Eftimie Luca, sub a cãrui lucrare
ºi binecuvântare aproape toatã viaþa sa
ºi-a petrecut-o acest om bineplãcut lui
Dumnezeu, având ascultare sfântã de
ierarh, iubire de Bisericã ºi de fiii ºi
fiicele lui duhovniceºti. A trecut în toatã
viaþa sa prin ascultãri începând de la
Teofil Herineanu, Partenie, Emilian
Birdaº, Ioachim Vasluianul, Teoctist
Arãpaºu ºi atâþia ierarhi, toatã aceastã
ostenealã fiind încoronatã ºi încununatã
prin lucrarea pe care a fãcut-o aici în
aceastã zonã, ridicatã cu efortul ºi
dragostea pe care le-au pus rând pe
rând aceste albine ale lui Dumnezeu
care au pus cearã din suferinþa ºi din
dragostea lor peste aceste ziduri. Deºi
de multe ori au vrut a fi oprite de unii
sau de alþii, ele au fost înãlþate spre slava
lui Dumnezeu ºi nu s-a mai pus nici
hramul Sfântului Apostol Marcu, sau al
Sfântului Apostol Cleopa, zi în care s-a
nãscut pãrintele Epifanie, pe 30
octombrie 1929, ci s-a pus hramul
Înãlþarea Domnului, în cinstea
ºi pomenirea celor care au fost
profanaþi în locul acesta, dupã

(urmare din p. 1)
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a sa mãrturie, eroii neamului
nostru, cãlugãrii ºi ceilalþi care

au suferit aici. Spun lucrul acesta ca sã
se înþeleagã, atât maicii proestareþã, sora
pãrintelui, pãrintelui Partenie ºi celor 13
fraþi, sã se ºtie cã noi, fraþii lui de preoþie
ºi fiii ºi fiicele lui duhovniceºti, avem un
respect ºi o recunoºtinþã pentru cei care
au suferit în temniþele comuniste, cum a
fost ºi cazul pãrintelui Epifanie, dar ºi a
surorii care este de faþã, care, ºtiþi bine,
pentru faptul cã îmbrãca haina monahalã
a fost prigonitã.

Nu intrãm în alte detalii care nu se
impun aici, dar aº vrea ca sã se înþeleagã
faptul cã acest munte pe care am urcat
a fãcut sã plece din el nu numai biserici,
nu numai catapetesme, ci sã plece
oameni bineplãcuþi lui Dumnezeu, cum
este pãrintele Valerian, cum este pãrintele
Lucian, cum este pãrintele Constantin ºi
atâþia alþi preoþi care nu numai cã au fost
miluiþi, dar au ºtiut sã ducã mai departe
duhul acesta special pe care, prin harul
lui Dumnezeu, pãrintele Epifanie l-a avut.
Tainã mare este menirea omului pe
pãmânt ºi, spune pãrintele Iustin Popovici,
mai mare este a celui care este monah
sau monahie, pentru ei îºi înscriu viaþa
toatã unui „da” ce se numeºte „ascultare
în Hristos ºi în Bisericã”.

Sã ne aducem aminte de anul 1976
când în Protoieria Oneºti era o bisericã
aproape de Blidari, cum mergi spre
munte, acolo în comuna Cãiuþi, la Pralea
mai exact, unde era acest om, împreunã
fratele lui întru cãlugãrie, pãrintele Isaia
de la Mãnãstirea Bogdana. Nu cred cã
a fost prietenie mai adevãratã ca între
aceºtia doi, decât la Sfântul Vasile cel
Mare ºi Sfântul Grigorie Teologul. ªi s-a
mai alãturat lor pãrintele Emilian ºi atâþia
alþi mari duhovnici pe care judeþul acesta
i-a dat Bisericii noastre Ortodoxe.
Noaptea fãceau biserica, ziua îi urmãrea
prin pãdure ºi se spunea, citez din
cuvintele celor care sunt la Pralea
minoritar ortodocºi: „Prindeþi hoþii aceºtia
care fac dezbinare!”, pentru cã fãceau
bisericã. Hoþii erau preoþii. Noaptea, la
ora 3, se trezea pãrintele Epifanie cu
pãrintele Isaia, care era foarte bun
tinichigiu, ºi punea acoperiºul bisericii, iar
ziua, la ora 7 jumãtate, ca sã nu-i audã
satul care era turnãtor, plecau iar în
pãdure, pânã când n-au mai putut, cã-i

prigonea, ºi le-a dat o aprobare, cã se
fãcea o vizitã oficialã în zonã etc. ªi
dacã toate casele erau frumoase,
numai Casa lui Dumnezeu n-avea voie
sã aibã acoperiº. Acum nu ne lasã
numai fãrã acoperiº. Vor sã ne lase ºi
fãrã preoþi ºi fãrã maici, ºi fãrã
dumneavoastrã, iubiþi credincioºi, iar
bisericile, dacã s-ar putea, sã fie goale
ºi sã dicteze alte interese decât acela
de a-L proslãvi pe Hristos cel Înviat
pentru mântuirea noastrã.

Nu se va întâmpla lucrul acesta,
pentru cã pãrintele Epifanie a înþeles
acest lucru prin Acatistul pe care-l
fãcea zilnic. Nu ºtiu câþi preoþi fac acest
Acatist, al Sfintei Treimi. „Sfânt, Sfânt,
Sfânt eºti Dumnezeule, miluieºte-ne pe
noi, zidirea Ta cea cãzutã, pentru
numele Tãu cel Sfânt!” L-a ajutat mult
Maica Domnului, pentru cã v-a ajutat
pe dumneavoastrã ºi ne-a ajutat pe noi
toþi. ªtia sã ajute ºi sã sprijine cu
cuvântul. Au fost mulþi duhovnici în
zonã, dar, din cunoºtinþele pe care le
avem, ºtim cã nu  atât de mulþi preoþi
s-au spovedit la un preot, ca la pãrintele
Epifanie. Foarte mulþi preoþi, aproape
din toatã þara, se spovedeau ºi veneau
la pãrintele aici sus, pe munte, ºi-ºi
lãsau pãcatele ºi neputinþele, iar mulþi
dintre ei plecau cu problemele
rezolvate, adicã cu catapetesmele, cu
bisericile, cu clopotele care vor bate
necontenit întru slava lui Dumnezeu ºi
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Dacã am face o statisticã din ceea
ce a fãcut pãrintele în ceea ce priveºte
partea aceastã financiarã, care nu este
atât de importantã, dar trebuie spusã,
este faptul cã nu ºtiu dacã un Consiliu
Judeþean ar fi putut sã aloce atâþia bani
câþi a dat pãrintele. Numai sã ne gândim
cât ar costa 100 de catapetesme, iar
lucrul acesta sã rãmânã, sã-l avem noi
numai pentru sufletul nostru ºi dacã noi
vom putea face aceasta. Cu siguranþã
jertfa aceasta nu este numai a
pãrintelui, ci este a tuturor maicilor de
aici, a tuturor pãrinþilor care sunt ºi care
au trecut prin acest loc, a tuturor
credincioºilor care au înþeles cã
pãrintele face un lucru bun, acela de a
picta o bisericã, de a picta o
catapeteasmã, sau de a ridica un sfânt
locaº. Credem cã prin credinþa lui L-a

vãzut pe Hristos în Liturghie, cum
frumos spune el într-un cuvânt:
„Coborâþi-L zilnic pe Hristos în Sfânta
Liturghie!” Este îndemnul pe care îl
fãcea preoþilor ºi aºa este. Avea cuvântul
acesta atât de puternic pe care ni-l
spunea nouã: „Pãrinþilor, nu aveþi bani?
Eu cunosc pe Cineva care are în
buzunarele Lui multe, multe bucurii ºi
bunãtãþi. Rugaþi-L pe El! ªi acela este
Hristos, Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu”.
ªi dacã noi ca preoþi ºi credincioºi ne
uitãm în viaþa noastrã, observãm ºi
vedem cã El, Hristos, este Acela care
ne sprijinã, ne ajutã, ne cãlãuzeºte de
atunci de când suntem ºi spunem cã
suntem neajutaþi ºi nesprijiniþi.
Recunoaºtem cã atunci El mai tare ne-a
ajutat, Hristos Dumnezeul nostru pe
Care-L slujim.

Iatã cã suntem în ultima searã ºi se
apropie o clipã în care trupul lui
neputincios, la 88 de primãveri, în An
Centenar, se întoarce în pãmântul acesta
stropit cu sângele eroilor neamului, al
monahilor ºi al tuturor celor care au fost
în aceastã zonã. Dar se vor ruga pentru
el ºi cei de pe Tabor ºi maicile care sunt
plecate acolo cu ascultare, în Ierihon sau
în alte locuri. Se vor ruga pentru el
preoþii, cãlugãrii ºi cei care l-au cunoscut
pe acest mare duhovnic ºi om cu
credinþã ºi cu multã rãbdare, care ne-a
ascultat pe fiecare în parte.

Sã pãstrãm în inima noastrã chipul
lui drag ºi zâmbitor, un om care niciodatã
nu ºtia sã gândeascã rãul, ci doar binele.
ªtia sã ajute mult, întâi în Eparhia
Romanului ºi Huºilor, pe care a slujit-o
peste 35 de ani, apoi în Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului unde,
recunoscându-i-se meritele, a primit ºi
aceastã titulaturã de Arhimandrit, cea
mai mare în monahism.

Ne rugãm Preamilostivului
Dumnezeu ca prin mijlocirea Sfântului
Apostol ºi Evanghelist Luca ºi a
Sfântului Vasile de la Poiana Mãrului ºi
mai ales a tuturor Sfinþilor pe care i-a
iubit ºi i-a pictat în aceastã viaþã, sã-i
ocroteascã sufletul lui, sã-i dãruiascã
Dumnezeu un colþiºor de Rai, sã fie acolo
în genunchi în faþa Stãpânului nostru
Hristos totdeauna, ca sã se roage pentru
noi cei care credem cã vom avea alinare
prin rugãciunile lui în vecii vecilor. Amin!
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Aºezãmântul monahal Schitul
Sfântul Eftimie cel Mare din cartierul
Poieni, localitatea Târgu-Ocna, a
îmbrãcat veºmânt de sãrbãtoare pe data
de 19 mai 2018 când a avut loc dezvelirea
ºi sfinþirea monumentului eroilor cãzuþi pe
masivul Cireºoaia în Primul Rãzboi
Mondial. În an centenar de la Marea Unire
din 1918, a reuºit sã prindã contur
propunerea domnilor Adrian Tânjalã,
Lucian Liche ºi Dionisie Lichi, toþi cadre
militare la Brigada 61 Vânãtori de Munte
Miercurea Ciuc, care ºi-au dorit sã înalþe
pe dealul Cireºoaia un monument
închinat eroilor cãzuþi la datorie pentru
libertatea ºi unitatea naþionalã.

Iniþiativa a fost acceptatã de pãrintele
Claudiu Constantin Panþîru, stareþul
Schitului Sfântul Eftimie cel Mare din
cartierul Poieni – Târgu-Ocna, care a
sprijinit cu tot ce a putut punerea în
practicã a acestui proiect pânã s-a ajuns
la final. Ziua de 19 mai a debutat din punct
de vedere liturgic cu oficierea slujbei
Utreniei ºi a Sfintei Liturghii de cãtre un
numeros sobor de preoþi în biserica
Schitului Sfântul Eftimie cel Mare.
Aproximativ douã sute de pelerini au fost
prezenþi încã de la orele dimineþii. Acestora
li s-au adãugat peste o sutã de cadre
militare de la Brigada 61 Vânãtori de
Munte General Virgil Bãdulescu
Miercurea Ciuc ºi Brigada 2 Vânãtori de
Munte Sarmizegetusa Braºov care s-au
mobilizat în dispozitiv. La ora 12:00, pe
platoul din faþa mãnãstirii, s-a oficiat
slujba de dezvelire ºi sfinþire a
monumentului construit, de cãtre un
sobor de preoþi sub protia pãrintelui
Arhimandrit Serafim Huzdup, delegat din
partea Centrului Eparhial, ºi a pãrintelui
protoiereu Ioan Bârgãoanu.

S-a oficiat ºi un parastas de
pomenire a eroilor cãzuþi pe aceste
meleaguri. Dupã ceremonia religioasã, a
urmat o festivitate de acordare de
plachete ºi diplome onorifice. În cadrul
acestei festivitãþi, pãrintele protosinghel
Claudiu Constantin Panþîru a primit o
plachetã din partea celor douã unitãþi
militare prezente ºi una din partea
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului, în
semn de respect ºi preþuire pentru tot
efortul depus în promovarea cultului eroilor
cãzuþi pe dealul Cireºoaia.

Pãrintele a mulþumit ºi a rostit un
emoþionant discurs, accentuând
importanþa respectãrii libertãþii ºi a
integritãþii teritoriului românesc câºtigate

cu sacrificiul suprem al moºilor ºi
strãmoºilor noºtri.

A urmat apoi depunerea de coroane
ºi jerbe de flori în ritmurile solemne ale
fanfarei militare ºi apoi defilarea militarilor
prezenþi la eveniment.

Preacuvioase pãrinte exarh, Preacucernice pãrinte protopop, Preacuvioºi ºi
Preacucernici pãrinþi, Distinse oficialitãþi, Bravi ostaºi vânãtori de munte

ai Armatei Române, Onoratã asistenþã
Anul Centenar 2018 este aniversat în România prin multe evenimente cultural-

religioase care vor rãmâne în conºtiinþa poporului adevãrate borne de hotar pentru
marcarea unui act unic în istoria lui bimilenarã. Unirea tuturor Principatelor Române
într-o singurã þarã a fost idealul care s-a întipãrit în memoria neamului românesc. În
decursul timpului, acest ideal a rãmas înscris în diferite forme de aducere aminte,
cum ar fi biserici, monumente, scrieri etc.

Muntele Cireºoaia a rãmas el însuºi un monument al jertfei ostaºilor români care a
contribuit la împlinirea visului de aur al strãmoºilor noºtri, acela de a trãi într-o sigurã þarã.
Actul istoric de la 1 decembrie 1918 a împlinit acest dor de veacuri amintit mai înainte.

Biserica, aceastã „maicã a neamului românesc”, cum o vedea Mihai Eminescu,
a suferit deopotrivã cu fiii ei în tot acest timp de aºteptare a împlinirii marelui deziderat,
unitatea de neam ºi de credinþã a românilor. Ca semn al participãrii afective la jertfa
eroilor de pe muntele Cireºoaia, din Primul Rãzboi Mondial, Arhiepiscopia Romanului
ºi Bacãului a binecuvântat propunerea noastrã de a înãlþa aici un Altar de rugãciune
în memoria miilor de jertfe care s-au dat pe aceste locuri istorice.

Din anul 2000 a luat fiinþã acest aºezãmânt monahal menit sã cinsteascã prin
rugãciune jertfa eroilor ºi sã transmitã generaþiilor viitoare sentimentul recunoºtinþei
veºnice faþã de moºtenirea lãsatã urmaºilor de strãmoºi.

În anul 2017, întru cinstirea anului centenar 2018, s-a propus ridicarea unui
monument în cinstea ºi amintirea Vânãtorilor de munte cãzuþi pe aceste locuri. Iniþiativa
a fost preluatã de colonelul Adrian Tânjalã, maiorul Lucian Liche ºi maiorul Dionisie
Lichi de la Brigada 61 Vânãtori de munte „Virgil Bãdulescu”, din Miercurea Ciuc.

Cu contribuþia financiarã a cadrelor angajate în unitãþile de Vânãtori de
munte, Brigada 61 Miercurea Ciuc ºi Brigada 2 Braºov, a membrilor Grupului de
iniþiativã „Centenarul Vânãtorilor de munte”, a Domnului arhitect Ionescu
Nicolae Aurelian ºi a Domnului Romeo Bocãnescu, de la Societatea de Asigurare
– Reasigurare Destine, Monumentul a fost oferit astãzi privirii noastre prin
dezvelirea ºi sfinþirea lui cu rugãciunile Bisericii.

Mulþumim tuturor participanþilor la acest eveniment centenar ºi rugãm pe Hristos
Domnul ca acest monument sã rãmânã peste veacuri un semn al recunoºtinþei noastre faþã
de jertfa de acum o sutã de ani a neamului românesc. (P. Cuv. Claudiu Constantin Panþiru)

Mulþumim tuturor celor care s-au
implicat în construirea acestui monument
ºi rugãm pe Bunul Dumnezeu sã le
rãsplãteascã însutit jertfa ºi dragostea lor.

Preot Benone Paul VÃSÂI
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DARURILE DE PÂINE ªI VIN
(PARTEA ÎNTÂI) CAPITOLUL IV

Sfânta Liturghie a fost întemeiatã
de Iisus Hristos la Cina cea de Tainã
când, potrivit  Sfintei Scripturi, „luând
pâine ºi binecuvântând, a frânt ºi dând
ucenicilor, a zis: Luaþi mâncaþi acesta
este Trupul Meu, ºi luând paharul ºi
mulþumind, le-a zis: Beþi dintru acesta
toþi cã acesta este Sângele Meu, al
Legii celei noi, care pentru mulþi se
varsã spre iertarea pãcatelor, ºi vã spun
vouã cã nu voi mai bea de acum din
acest rod al viþei pânã în ziua aceea
când îl voi bea cu voi, nou în Împãrãþia
Tatãlui Meu”(Mt 26, 26-28). Sfinþii
Evangheliºti Marcu ºi Luca, precum ºi
Sfântul Pavel precizeazã cã
Mântuitorul a adãugat: „Sã faceþi
aceasta întru pomenirea Mea”.(Mc 15,
22-24, Lc 22, 19-20, I Cor 11, 22-25).
Biserica a înþeles întocmai acest îndemn
al Mântuitorului ºi, dupã Pogorârea
Sfântului Duh, creºtinii „stãruiau în
frângerea pâinii”(FA 2, 42-46), adicã
în slujirea Sfintei Euharistii.

Darurile euharistice sunt pâinea ºi
vinul deoarece, dupã cum am vãzut,
Însuºi Domnul Iisus Hristos este Cel
care le instituie. Precum rezultã din
proorocia lui Maleahi (1, 11), toate
jertfele Vechiului Testament aveau sã
fie înlocuite în Noul Testament printr-o
singurã jertfã, prinos curat, jertfa
liturgicã, adusã din pâine ºi vin, dupã
preînchipuirea simbolico-tipicã a darului
lui Melchisedec (cf. Fac 14, 18).1 La
început se aduceau spre sfinþire pâini
dospite dintre cele folosite în mod
curent în alimentaþie.2 Erau necesare
mai multe pâini întregi deoarece, dupã
cum se ºtie, în perioada primarã cei ce
participau la Sfânta Liturghie se
împãrtãºeau, primind cu toþii, clerici ºi
laici, Sfântul Trup în mânã ºi sorbind
Sfântul Sânge din Potir. Pe de altã
parte, datoritã abuzurilor profanãrilor
la care se putea ajunge prin primirea
în mânã a Sfântului Trup al Domnului,
s-a introdus, în secolul VII, împãrtãºirea
laicilor cu linguriþa, de cãtre preot, cu
Sfintele Taine în cantitãþi fireºte mai
mici.3 Toate aceste au fãcut ca ºi

Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU,
Parohia Moreni, com. Berzunþi SFÂNTA PROSCOMIDIE, OFRANDÃ ªI

JERTFÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII
cantitatea de pâine necesarã la
Proscomidie sã scadã. S-a ajuns astfel
ca pentru Sfânta Jertfã sã fie suficientã
o singurã pâine. Aceastã pâine a
început sã aibã o formã ºi o mãrime
specialã, dupã secolul VIII, fiind
desemnatã cu denumirea de prescurã.
În primele secole creºtine termenul era
utilizat, în literatura creºtinã, pentru
orice act de proaducere îndeplinit fie
de popor, chiar ºi pentru desemnarea
Jertfei euharistice ºi a pãrþii Liturghiei
în care e adusã aceasta. Dupã secolul
VIII, termenul este folosit exclusiv
pentru pâinea Proscomidiei.4 Este de
admis cã forma prescurii trebuie sã fie
diferenþiatã de cea a pâinii din
întrebuinþarea zilnicã. Caracterul ei
religios îi era consacrat nu numai prin
destinaþie, ci ºi prin formã, dar mai ales
prin pecetea imprimatã pe faþa ei.5

Prima menþiune a ei o întâlnim într-o
rânduialã a Proscomidiei alcãtuitã în
secolul X-XI, pentru episcopul
Galipoli6, dar probabil se folosea încã
dinainte. Pecetea este alcãtuitã dintr-
o cruce cu însemnarea „Iisus (IS)
Hristos (HR), învinge (NI KA-în limba
greacã)”. Pecetea se aplicã cu ajutorul
unui obiect numit pistornic sau
pristolnic fãcut din lemn, mai rar din
piatrã, bronz, sau alte materiale. Forma
ºi numãrul peceþilor aplicate diferã.
Existã pistornice care, pe lângã pecete,
cuprind ºi formele miridelor.

Dacã mãrimea prescurii este
determinatã de motive practice, forma
îi este datã de simbolismul ei: rotundã
pentru dumnezeirea fãrã început ºi
sfârºit ºi pentru rotunjimea pãmântului,
cu trei cornuri pentru Sfânta Treime,
cu patru cornuri în forma de cruce, cu
cinci cornuri amintind cele cinci pâini
înmulþite de Mântuitorul în pustie.7

Prescura cu patru cornuri în formã de
cruce, cu patru cornuri obiºnuitã la noi
în þarã, este recomandatã de cãtre
Sfântul Simeon al Tesalonicului
„pentru cã ºi Dumnezeu S-a fãcut om
cu totul desãvârºit alcãtuit din suflet ºi
din cele patru stihii, pentru cã ºi lumea
este din patru pãrþi, ºi Cuvântul acesta
al lui Dumnezeu este Trupul care l-a
luat Hristos”8. De asemenea fiecare

corn al prescurii, prin forma sa rotundã,
simbolizeazã  dumnezeirea fãrã început
ºi fãrã sfârºit. În ultimul timp, în special
la oraºe, s-au rãspândit prescurile
rotunde mici cu o singurã pecete. În
practica bisericeascã s-a folosit încã de
multã vreme, pe de o parte forma
rotundã, în douã straturi suprapuse,
simbolizând cele douã firi din persoana
Mântuitorului.9

Numãrul prescurilor folosite la
Proscomidie a variat în decursul timpului
de la una la ºapte, pânã la fixarea în
secolul XIV a numãrului de cinci, aºa
cum a rãmas pânã în prezent10. Acest
numãr ne aminteºte de cele cinci pâini
cu care Mântuitorul a sãturat mulþimile
în pustie ca o prefigurare a Sfintei
Euharistii. Totuºi, în caz de lipsã, se pot
folosi mai puþine prescuri sau chiar
pâine obiºnuitã pe care preotul va
însemna cu copia semnul crucii în locul
peceþii11.

1 Pr. Dr. Ioan Zãgrean, Pâinea ºi vinul
liturgic, în  rev. „Mitropolia Banatului, XIV,
(1964), nr. 4-6, p. 270.
2 Pr. Prof. Ene Braniºte, Liturgicã specialã,
p. 243.
3 Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Se pot schimba
locul ºi rolul Proscomidiei din cultul
Bisericii Ortodoxe?, în „Vestitorul
Ortodoxiei”, nr. 169-170, (1996), p. 7; Diac.
Constantin Caraisaridis op. cit., p. 652.
4 Pr. Prof. Petre  Vintilescu, Proscomidia
privitã istoric, p. 322.
5 Idem, Liturghierul explicat, p. 123.
6 Ibidem, p.124.
7 Pr. Prof. Ene Braniºte, Liturgicã Specialã,
op. cit., p. 246.
8 Simeon al Tesalonicului, Despre Sfânta
Liturghie, cap. 87, în Tratat asupra tuturor
dogmelor credinþei noastre ortodoxe,
Bucureºti,1863, p. 94.
9 Pr. D. Buzatu, Paniornameutica, în
„Mitropolia Olteniei”, XV, (1963), nr. 7-8, p.
568-578.
10 Pr. Prof. Petre Vintilescu, Proscomidia
privitã istoric, op. cit.,  p. 330.
11 Pr. Prof. Ene Braniºte, Liturgica Specialã,
op. cit.,  p. 244.
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1. Presiunile exercitate de
Puterile Centrale asupra
României, în vederea încheierii
pãcii.
2. Armistiþiul de la Focºani (9
decembrie 1917).
3. Preliminariile Pãcii de la
Buftea (5 martie 1918).
4. Pacea de la Bucureºti (7 mai
1918); consecinþe internaþionale
asupra României.

1. Presiunile exercitate de
Puterile Centrale asupra

României, în vederea
încheierii pãcii.

1. Dupã dezastruoasa campanie
din toamna anului 1916 ºi dramaticele
acþiuni militare din vara anului 1917 la
porþile Moldovei, asupra României
planau noi ameninþãri care puneau în
pericol existenþa statului.

Odatã cu începerea tratativelor
privind încheierea armistiþiului între
Puterile Centrale ºi Rusia, autoritãþile
române au înþeles pe deplin marele
pericol care se apropia, conºtientizând
cã România nu putea sã menþinã
singurã întregul front, deºi aceastã
dorinþã exista în inima tuturor factorilor
de decizie. Dupã ce puterea sovieticã
instalatã la Petrograd în noiembrie 1917
a început imediat demersurile pentru
încheierea armistiþiului cu Germania,
drept rãsplatã pentru ajutorul dat
revoluþiei bolºevice, presiunile asupra
guvernului român pentru a semna
tratatul de pace s-au intensificat ºi s-au
concretizat în ultimatumul lui
Mackensen, care cerea lãmurirea
atitudinii militare ºi politice a României
în termen de 4 zile ºi impunerea
semnãrii pãcii de la Buftea.

La 5 decembrie 1917, la Brest-
Litovsk s-a semnat armistiþiul ruso-
german, care a dus la o dramaticã
schimbare a raportului de forþe pe frontul
românesc ºi la dezmembrarea armatei
ruse.

Aºa cum sublinia Constantin
Kiriþescu, „Rusia bolºevicã era grãbitã

Un secol de la încheierea Pãcii de la Bucureºti
(7 mai 1918)

sã încheie pacea, ca sã aibã mânã
liberã în interior spre a-ºi desãvârºi opera
de consolidare a revoluþiei sociale.
Armata rusã a fost lovitã mortal de
revoluþia bolºevicã. Pe frontul român,
Comitetul Militar-Revoluþionar se
declarã autoritatea supremã ºi
convoacã un congres al tuturor unitãþilor
de pe acest front. Congresul s-a þinut
la Roman. Rezultatul lui a fost
bolºevizarea armatei”1.

O parte din unitãþile ruse a
continuat sã rãmânã credincioasã
vechilor autoritãþi, iar alta conducerii
bolºevice. Comandantul suprem al
armatei ruse, generalul Dukhonin, a
refuzat sã încheie armistiþiul. Împotriva
sa a fost trimisã o unitate bolºevicã,
comandatã de praporcicul Krîlenko, iar
în gara Moghilev acesta „l-a ucis pe
Dukhonin în trenul marelui cartier”2.

Krîlenko a fost unul dintre
semnatarii armistiþiului de la Brest-
Litovsk. Pe frontul român, generalul
Scerbacev, comandantul trupelor ruse,
a refuzat sã recunoascã atât autoritatea
guvernului bolºevic de la Petrograd cât
ºi a lui Krîlenko. În unitãþile de sub
comanda sa au început frãmântãrile,
soldaþii destituindu-ºi ofiþerii ºi
constituidu-se în unitãþi revoluþionare.
Alþii îºi lãsau armele ºi plecau, iar dacã
întâmpinau rezistenþã din partea unor
comandanþi, aceºtia erau dezarmaþi ºi
puºi în situaþia de a nu putea sã-ºi
îndeplineascã misiunile. În aceastã
situaþie, D.G. Scerbacev a comunicat
regelui Ferdinand cã nu mai poate
stãpâni armata ºi va începe negocieri
cu Germania. La 3 decembrie 1917, el
a trimis o telegramã feldmareºalului
Mackensen ºi arhiducelui Iosif
propunând încheierea unui armistiþiu cu
trupele ruse ºi române de pe frontul
român, solicitând ca loc al discuþiilor
oraºul Focºani.

2. Armistiþiul de la Focºani (9
decembrie 1917)

Consiliul de miniºtri, dupã ce în
Consiliul de Coroanã din 2 decembrie
1917 se pronunþase pentru continuarea

luptei, s-a întrunit în seara zilei de 5
decembrie într-o nouã ºedinþã la care
au participat ºi generalii Constantin
Prezan, Alexandru Averescu ºi Eremia
Grigorescu.

Aceasta s-a desfãºurat sub
conducerea prim ministrului I.I.C.
Brãtianu ºi s-a încheiat prin adoptarea
hotãrârii „de a se trimite delegaþi la
Focºani, împreunã cu cei ai generalului

rus Scerbacev, cu instrucþiuni pur
militare”3.

Din delegaþia românã trebuia sã
facã parte generalul Alexandru Lupescu
ºi coloneii Nicolae Condeescu ºi
Gheorghe Mladin care aveau misiunea
„sã încheie armistiþiul pe aceleaºi baze
ca armata rusã, fãrã a se angaja câtuºi
de puþin în vederea pãcii, deoarece în
intenþiile guvernului stã sã nu încheie
pacea cu nici un preþ”4.

La douã zile dupã încheierea
armistiþiului de la Brest-Litovsk, la
Focºani, delegaþiile românã ºi rusã au
avut o primã întâlnire cu delegaþia
germanã condusã de generalul Kurt von
Morgen. Peste alte douã zile, la 9
decembrie 1917, a fost semnat
armistiþiul cu Puterile Centrale, care
prevedea încetarea opera-
þiunilor militare între Puterile
Centrale ºi România, iar „cele

I.I.C. Brãtianu
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douã pãrþi contractante se
obligã sã anunþe reluarea

ostilitãþilor cu 72 de ore înainte de
reînceperea lor; se interzice slãbirea
unitãþilor existente pe front prin retrageri
individuale sau colective, cu scopul
întãririi altor fronturi”5.

Pentru ca armistiþiul sã aibã un
caracter pur militar, fãrã nici o conotaþie
politicã, la 6 decembrie 1917 generalul
Constantin Prezan a fost însãrcinat cu
comanda Armatei române, regele
Ferdinand I renunþând pentru moment
la prerogativa constituþionalã de cap al
oºtirii.

Dupã semnarea armistiþiului de la
Focºani, s-a încheiat la Brãila, la 12
ianuarie 1918, ºi o convenþie de
armistiþiu referitoare la operaþiile militare
fluviale ºi maritime.

Semnarea armistiþiului de la Brest-
Litovsk a constituit semnalul care a
determinat descompunerea frontului
rusesc, pãrãsirea în masã a fâºiilor
încredinþate marilor unitãþi ºi începerea
deplasãrii în dezordine spre Ucraina ºi
Rusia. Între unitãþile militare ruse
contrarevoluþionare ºi cele credincioase
noului regim bolºevic se declanºau
conflicte armate pe teritoriul român care
puneau în pericol suveranitatea þãrii.

În aceste condiþii dramatice, în
noaptea de 22/23 decembrie, Consiliul
de Miniºtri a hotãrât sã curãþe teritoriul
românesc de trupe strãine printr-o
intervenþie promptã ºi hotãrâtã a armatei
române în vederea întronãrii ordinii între
Carpaþii Orientali ºi Prut.

Astfel Divizia 16 din garnizoana
Iaºi a trecut urgent, chiar în aceeaºi
noapte, la dezarmarea grupurilor
înarmate care ocupaserã cartierul
Socola îmbarcându-le în vagoane ºi
expediindu-le dincolo de râul Prut.
Cererii generalului Scerbacev ca armata
românã sã intervinã în acelaºi fel ºi la
est de Prut, prim ministrul I.I.C.
Brãtianu nu i-a dat curs afirmând: „nu
pot mobiliza nici un singur soldat român
pentru a vã apãra contra propriilor
dumneavoastrã trupe fãrã a mã vedea
amestecat în luptele interne din Rusia
ºi fãrã a provoca un conflict cu noii
conducãtori”.

Lenin a considerat cã acþiunea
Guvernului de la Iaºi din 22/23
decembrie 1917 era ostilã Rusiei ºi nu
o mãsurã de apãrare a teritoriului sãu,
înaintând ministrului român la
Petersburg un protest vehement în care

spunea: „Totodatã considerãm necesar
sã punem în vedere, prin intermediul
ambasadei dumneavoastrã, tuturor
autoritãþilor româneºti, cã puterea
sovieticã nu va pregeta sã ia cele mai
aspre mãsuri împotriva trãdãtorilor
contrarevoluþionari români, aliaþi ai lui
Kaledin, Scerbacev ºi Radei, indiferent
de posturile pe care le ocupã ei în
ierarhia româneascã”6.

În acelaºi sens, la 13 ianuarie
1918, Guvernul sovietic a trimis
Guvernului român o notã ultimativã
semnatã de V.I. Lenin, V.H. Vrilenko ºi
N. Prodoiski redactatã în termenii unei
declaraþii de rãzboi, iar în seara aceleiaºi
zile, în baza unui ordin semnat de Lenin,
ministrul României la Persburg
împreunã cu întreg personalul
diplomatic consular ºi cu misiunea
militarã au fost arestaþi ºi internaþi la
închisoarea Petroplavlowsk. Eliberarea
personalului diplomatic român va avea
loc abia dupã douã zile, în urma
protestului oficial adresat de
reprezentanþii a 20 de misiuni
diplomatice în frunte cu ambasadorul
S.U.A.

Lenin ºi Consiliul Comisarilor
Poporului au hotãrât ruperea relaþiilor cu
România ºi sechestrarea „fondului
românesc de aur” care fusese
transportat în Rusia pentru a fi protejat
împotriva Puterilor Centrale. Conþinutul
hotãrârii este esenþializat în trei puncte
pe care le redãm integral.

 „1. Toate relaþiile diplomatice cu
România sunt întrerupte, Consulatul
român ºi, în general, toþi agenþii
Guvernului român sunt trimiºi înapoi pe
drumul cel mai scurt, dincolo de
frontierã.

2. Fondul român de aur care se
gãseºte la Moscova este declarat
intangibil pentru oligarhia românã.
Guvernul sovietelor îºi asumã
rãspunderea de a conserva acest fond
ºi de a-l remite în mâinile poporului
român.

3. Scerbacev, comandant suprem
al frontului ruso-român, trecut de partea
contrarevoluþiei, e declarat duºman al
poporului ºi pus în afara legii”7.

Pentru a readuce în atenþie intenþiile
Rusiei sovietice, redãm relatarea
agentului diplomatic al Serbiei,
Spolaikovici, cãtre Ministrul Afacerilor
Externe.

„Planul bolºevicilor este: revoluþie
în România ºi intrarea sa împreunã

cu Basarabia, ca republicã românã,
ca un tot unitar în componenþa
Republicii Federative Ruse. Dupã
victoria bolºevicilor în Ucraina, care
va duce la încheierea pãcii, România
nu va mai putea continua rãzboiul ºi
va fi nevoitã, de asemenea, sã încheie
pacea care va pr imi probabi l
consimþãmântul aliaþilor”8.

3. Preliminariile pãcii
de la Buftea (5 martie 1918)

La începutul anului 1918 era tot mai
evident cã Rusia va ajunge la încheierea
unei pãci cu Puterile Centrale.

În contextul tratativelor de la Brest-
Litovsk care au durat pânã la 3 martie,
când Rusia sovieticã a încheiat pacea
cu Puterile Centrale, Mackensen a
somat Guvernul de la Iaºi la 5 februarie
1918 ca, în termen de 4 zile, sã
lãmureascã atitudinea militarã ºi
politicã a României.

Discuþii le purtate în cadrul
Consiliului de Miniºtri referitoare la
ultimatumul germanilor, a împãrþit
Guvernul Brãtianu în douã tabere, în
principiu ambele fiind pentru
continuarea rãzboiului, iar dezacordul

dintre Primul ministru ºi Take Ionescu
în privinþa acþiunii viitoare a determinat
demisia premierului.

Regele Ferdinand I a fãcut apel la
generalul Alexandru Averescu pentru
formarea unui nou guvern care trebuia
sã trateze pacea cu Puterile Centrale.

Presiunea Puterilor
Centrale a crescut dupã ce, la

General Alexandru Averescu
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9 februarie 1918, la Brest-
Litovsk, a fost semnat tratatul

de pace dintre Ucraina ºi Puterile
Centrale.

În perioada 18-24 februarie 1918, la
Buftea au avut loc primele discuþii în
legãturã cu termenii viitorului Tratat de
pace. Pentru a urgenta impunerea
condiþiilor de pace cãtre România,
împãratul Austro-Ungariei l-a trimis pe
fostul ataºat militar pe lângã Guvernul
român, colonelul Randa, la Regele
României, asigurându-l cu cinism „de
bunãvoinþa lui de a acorda României o
pace onorabilã”9.

Regele a avut o întâlnire cu Ottokar
Czernin într-un vagon salon de cale
feratã în gara Rãcãciuni despre care
ministrul austro-ungar relateazã:
„Convorbirea mea cu regele Ferdinand
a durat circa trei sferturi de orã. Eu am
început convorbirea spunându-i cã n-am
venit în nici un caz pentru a cãuta pacea,
ci pur ºi simplu din însãrcinarea
maiestãþii sale preamilostivul meu
stãpân care, în ciuda josnicei trãdãri a
României, fapt fãrã precedent în istorie,
vrea sã exercite blândeþe ºi menajament,
dacã regele Ferdinand vrea sã facã pace
imediat în condiþiile convenite de cele
patru puteri aliate, condiþii din care nu
poate fi schimbatã  nici o iotã ºi a cãror
comunicare constituie scopul venirii mele
azi. Dacã regele nu le acceptã,
continuarea luptei este inevitabilã ºi
aceasta înseamnã sfârºitul României ºi
al dinastiei. Noi ºtim cã România nu
poate avea în curând nici un fel de muniþie
ºi dacã se reia lupta, regatul ºi dinastia
vor înceta sã mai existe în cel mult ºase
sãptãmâni.

Regele n-a fãcut în general vreo
obiecþie, a spus însã cã, condiþiile sunt
îngrozitor de dure. Fãrã Dobrogea
România nu poate respira. Regele s-a
plâns din nou de asprimea condiþiilor
puse lui ºi a opinat cã nu va gãsi niciodatã
un guvern care sã le accepte.

Nu am replicat regelui cã formarea
cabinetului este o chestiune internã a
României, dar cã, dupã pãrerea mea
personalã, un cabinet Marghiloman se
va împãca cu condiþiile puse pentru a
salva România. ..

Dacã respinge mâna prietenoasã
întinsã generos, s-a isprãvit ºi niciodatã
nu o va mai apuca.

Altã discuþie este fãrã rost. Eu
aºtept timp de 48 de ore un rãspuns clar,
neechivoc, dacã regele este dispus sã

intre în tratative pe baza condiþiilor
cunoscute, de neschimbat.

Dacã face acest lucru, România
poate avea o pace onorabilã, în caz
contrar, lucrurile îºi vor urma cursul lor
imuabil.”10

În cadrul a trei Consilii de Coroanã,
desfãºurate în zilele de 2, 3 ºi 4 martie
1918 s-a analizat situaþia ºi s-a încercat
adoptarea unei hotãrâri pentru acþiunile
viitoare. Într-un context internaþional total
nefavorabil, România a fost nevoitã sã
semneze, la 5 martie 1918, preliminariile
de pace cu Puterile Centrale, la Buftea.
Documentul a fost semnat de
Constantin Argentoianu care la acea
datã îndeplinea funcþia de ministru de
justiþie.

Generalul Averescu, prim ministru
al guvernului român, nu a recunoscut
caracterul de pace preliminarã al
documentului, ci l-a apreciat ca fiind doar
„o convenþie pentru prelungirea
armistiþiului ºi, prin urmare, condiþiile
specificate de el nu ar fi avut nici un
caracter definitiv.”

În documentul semnat la Buftea se
prevedea printre altele:

- sã cedãm puterilor aliate
Dobrogea pânã la Dunãre, iar Puterile

Centrale urmau sã amenajeze pentru
România un drum comercial pânã la
Constanþa;

- administrarea unor rectificãri de
frontierã în favoarea Austro-Ungariei ºi a
unor raporturi economice conform
situaþiei;

- România urma sã demobilizeze
cel puþin 8 divizii;

- România se obliga sã sprijine
trecerea trupelor Puterilor Centrale prin
Moldova ºi Basarabia spre Odessa;

- România se obliga sã licenþieze
pe toþi ofiþerii strãini ºi inamicii trupelor
aliate ºi a împuterniciþilor lor;

- Tratatul se va aplica imediat (în 4
zile) începând de la 5 martie; se vor
încheia tratate speciale cu fiecare putere
în baza acestui tratat.

Condiþiile de pace impuse României
erau înrobitoare. Germania râvnea în
primul rând la petrolul românesc. Ea
proiectase sã impunã României în
domeniul economic o serie de obligaþii
printre care ºi aceea a cedãrii în deplinã
proprietate unor societãþi germane a
tuturor regiunilor ei petrolifere, a cãilor
ferate, a pãdurilor ºi, în general, a tuturor
resurselor ei economice.

Guvernul Averescu ºi-a încheiat
activitatea la 18 martie 1918 când s-a
format un guvern conservator, în frunte
cu Alexandru Marghiloman, care a
început tratativele pentru pacea cu
Puterile Centrale.

4. Pacea de la Bucureºti
(7 mai 1918).

Consecinþe internaþionale
asupra României.

Cabinetul constituit de Alexandru
Marghiloman a dãinuit pânã la
capitularea Puterilor Centrale, iar

activitatea sa a fost criticatã de cãtre
politicienii vremii, dar ºi de cãtre o parte
a politicienilor de ieri ºi de azi.

I.G. Duca a descris
aceastã perioadã astfel: „cu o

Alexandru
Marghiloman
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desãvârºitã lipsã de simþ
polit ic, Marghiloman n-a

priceput însã deloc rostul guvernãrii
sale. ªi-a închipuit cã politica lui
biruise, cã evenimentele au dat
dreptate prevederilor lui, cã soarta
rãzboiului era definitiv hotãrâtã, cã
victoria Puteri lor Centrale e
asiguratã.”11

Acelaºi om politic aprecia cã:
„obiectivul pentru care Alexandru
Marghiloman fusese chemat la putere
era semnarea pãcii.

În concepþia regelui ºi a lui
Brãtianu, menirea lui era sã asigure
pânã la pacea generalã un modus
vivendi acceptabil cu Puterile Centrale,
la discreþia cãrora ne aflam vremelnic
de pe vremea ieºirii din luptã a
Rusiei.”12

Cabinetul format de Alexandru
Marghiloman cuprindea politicienii
conservatori care aveau orientare
politicã filocentralã.

Constantin Kiriþescu, referindu-se
la noul guvern constituit, arãta cã
Alexandru Marghiloman a venit la
conducerea þãri i  „prin puterea
împrejurãrilor ºi prin încrederea
contelui Czernin”.

Într-adevãr, în „Destãinuirile”
Czernin precizeazã cã „am lucrat ca
sã se formeze un cabinet Marghiloman
spre a inaugura o politicã dispusã
nouã”.13

ªeful Partidului Liberal I.I.C.
Brãtianu, deºi adversar politic, arãta cã
Marghiloman „se sacrificã primind sã se
înhame la o operã tragicã dar patrioticã”14

ºi cã acesta „va fi calomniat, ofensat,
batjocorit, trebuie sã se ºtie cã acest
om a salvat coroana ºi Moldova ºi cã
acest lucru primeazã”.15

La 22 martie 1918 au început
tratativele dintre reprezentanþii Puterilor
Centrale ºi cei ai României, pentru
încheierea pãcii.

Tratativele s-au desfãºurat în patru
secþiuni: politicã, militarã, juridicã ºi
economicã. Delegaþia germanã s-a
dovedit cea mai activã, fiind alcãtuitã
dintr-un mare numãr de experþi în
fiecare domeniu ºi a reuºit sã impunã,
aºa cum sublinia Constantin Kiriþescu,
„cel mai îngrozitor jug pe care o þarã l-a
impus altei þãri”. 16

La data de 7 mai 1918, la
Bucureºti a fost semnat Tratatul de
pace între România ºi Puteri le
Centrale. Prin conþinutul sãu, Tratatul,

Convenþiile adiþionale ºi Dispoziþiile
constituiau un dictat menit sã
desfiinþeze România ca þarã de sine
stãtãtoare. În perioada mai – noiembrie
1918, România a fost nevoitã sã
suporte consecinþele prevederilor
Tratatului de Pace ale cãrui principale
prevederi se refereau la: rectificãri de
frontierã la graniþa româno-ungarã;
rãmânerea sub ocupaþia Puterilor
Centrale a Olteniei, Munteniei ºi
Dobrogei; transferarea unei pãrþi din
resursele aflate pe teritoriul Moldovei
ºi Basarabiei în spaþiul dintre Carpaþi
ºi Dunãre. Printre altele, tratatul
prevedea controlul asupra armatei ºi
bugetului.

Dupã ratificarea Tratatului de
Pace, întreþinerea armatei de ocupaþie
trebuia sã treacã în sarcina României,
ceea ce însemna cheltuirea a
aproximativ 700 milioane lei anual, o
sumã care depãºea bugetul þãrii
dinainte de rãzboi.

Prin condiþiile economice stabilite,
statul român era obligat sã predea
Germaniei prisosul de cereale, petrol
ºi alte produse. Cu toate acestea,
Alexandru Marghiloman aprecia cã
pacea pe care a semnat-o asigura
maximum de concesii ce se puteau
obþine”, concesii pe care „nimeni alþii
decât noi le puteam obþine” ºi cã „ea
avea menirea sã restabileascã
raporturile durabile ºi comunitatea de
interese economice cu Puteri le
Centrale”.17

Cu toate cã majoritatea
parlamentarã conservatoare a votat
ratificarea Pãcii de la Bucureºti atât
în Camerã cât ºi la Senat, la sfatul
liberalilor ºi al reginei Maria, regele
Ferdinand I nu l-a sancþionat, fapt care
l-a fãcut practic nul din punct de vedere
al dreptului internaþional, deºi, în mare
mãsurã el se aplica având consecinþe
nefaste pentru þarã.

Unul din cele mai controversate
aspecte ale guvernãrii conservatoare
l-a constituit darea în judecatã a
guvernului l iberal, la presiunea
Puterilor Centrale.

În acest sens, a fost constituitã o
comisie parlamentarã care sã
formuleze capetele de acuzare,
aceasta identificând pentru fostul
guvern vina „de a fi precipitat intrarea
României într-un rãzboi pe care numai
lipsa voitã de informaþiuni îl poate
explica”.18

Regele Ferdinand nu a agreat
demersul lui Alexandru Marghiloman,
respingând iniþiativa parlamentarã
privind „responsabilitatea ministerialã”.

Deºi diplomaþia germanã insista
tot mai stãruitor pentru ratificarea
tratatului, Marghiloman cãuta sã obþinã
revizuirea clauzelor acestui document
îngrozitor ºi îl îndemna el însuºi pe
rege sã nu-l semneze.

Înfrângerea trupelor germane pe
frontul de sud ºi în Balcani ºi reluarea
operaþiilor militare de cãtre România
împotriva Puterilor Centrale, au dus la
anularea tratatului de pace înainte ca
acesta sã fi intrat în vigoare.
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UN OMAGIU ADUS  MARELUI  OM  DE STAT,  LA ÎMPLINIREA  A 101 ANI
DE LA BÃTÃLIILE  DIN ANUL 1917 DE LA:  MÃRÃªTI, MÃRÃªEªTI ªI OITUZ

ªI 100 DE ANI DE LA REALIZAREA ROMÂNIEI  REÎNTREGITE.
Cele trei localitãþi amintite mai sus

au intrat în istorie ca borne ale
rezistenþei ºi dãinuirii noastre ca
neam. Sacrificiul eroic al zecilor de mii
de ostaºi cãzuþi la datorie pentru
apãrarea þãrii a fost temeiul realizãrii
izbânzii istorice de la 1 Decembrie
1918. „Trupurile fãrã viaþã ale acestor
eroi au rãmas ca o chezãºie ºi strajã
pentru veºnicie în pãmântul nostru
românesc. Ei ne vegheazã, de dincolo
de moarte, ºi ne îndeamnã sã facem
ºi noi zid de netrecut în cazul în care
þara va fi în pericol.” Am citat aici pe
Constantin  Kiriþescu. Cu gândul la
acei bravi ostaºi care au înnobilat cu
sîngele lor pãmântul þãrii, sau care ºi-au
gãsit sfârºitul în chip eroic pe
câmpurile de bãtãlie, nu trebuie sã-i
uitãm pe marii oameni de stat ai acelor
ani fãrã de care adunarea plebiscitarã
de la 1 Decembrie 1918 nu ar fi fost
posibilã.

Istoria înfãptuirii României Mari s-a
scris atât în tranºee, pe câmpurile de
luptã, cât ºi în  complicatele bãtãlii
politico-diplomatice ce s-au dus în
cancelariile vremurilor acelor ani. Se
cuvine sã amintim aici pe marii bãrbaþi
de stat care au contribuit decisiv,
alãturi de rege ºi de reginã, la
realizarea acesteia.

Incontestabil, la loc de mare
cinste trebuie aºezat regele
FERDINAND I „Întregitorul de þarã”,
care s-a înfrânt pe sine însuºi, intrând
în rãzboi împotriva þãrii sale de origine.
Amintesc aici o scenã emoþionantã
petrecutã  la sfârºitul acelei ºedinþe a
Consilului de Coroanã, þinutã în sala
tronului, unde s-a luat hotãrârea de-a
intra în rãzboi în noaptea de 14/15
august 1916 prin trecerea Carpaþilor ºi
atacarea Austro-Ungariei. Dupã ce
regele rosteºte cuvintele: „Domnilor, cu
Dumnezeu înainte!” iese din sala
tronului cu ochii în lacrimi, însoþit de
moºtenitorul tronului, Carol al II-lea ,
intrã în camera lui de lucru ºi-l

întâlneºte pe camerierul lui, Neuman,
cãruia îi spune: „Neuman, sã ºtii cã în
interesul Þãrii al cãrui Rege sunt, am
trebuit sã trag spada împotriva þãrii
mele de origine. Tu eºti german ºi ai
rãmas german, prin urmare nu am
dreptul sã-þi mai cer nimic. Din ceasul
de faþã vei face ce-þi va dicta conºtiinþa.
Poþi sã te înapoiezi la Sigmaringen. Îþi
voi înlesni plecarea ºi te voi
binecuvânta”. Atunci bãtrânul camerier,
trecând peste toate prescripþii le
protocolare, l-a îmbrãþiºat pe Rege ºi
i-a spus cã va rãmâne câine credincios
la picioarele lui pânã la ultima sa
suflare. ªi, cãzând unul în braþele
altuia, au plâns cu hohote. Regele îºi
fãcuse cu bãrbãþie datoria, omul însã
avea dreptul sã-ºi manifeste
emoþiunea, vãzând cã cel puþin o fiinþã
din rasa lui germanã îi mai pãstreazã
întreagã dragostea ºi încrederea în
acele ceasuri. Regele Ferdinand I, în
ciuda unor slãbiciuni omeneºti, ºi-a
fãcut pe deplin datoria de suveran ºi a
contribuit decisiv la realizarea visului
nostru de unire a tuturor românilor, sub
un singur sceptru.

O altã mare personalitate care a
avut un mare rol în realizarea unirii a
fost regina Maria, „regina-soldat” sau
„mama-rãniþi lor”, cum îi spunea
majoritatea românilor. Aceasta a avut
un rol important în luarea deciziei de-a
intra în rãzboi alãturi de Antantã, ca
apoi sã se punã în fruntea celor care
au alinat suferinþele rãniþ i lor ºi
bolnavilor, susþinând astfel, prin
prezenþa ºi implicarea ei, moralul celor
de pe front.  Dupã rãzboi, ea a avut un
rol important în procesul negocierilor
pentru Tratatele de pace din 1920 de
la Paris, semnate de România  cu
þãrile beligerante.            

La începutul lui martie 1919, când
lucrurile erau complicate ºi riscul unor
blocaje majore era mare, în principal,
din cauza intransigenþei lui ION I.C.
BRÃTIANU în privinþa respectãrii

prevederilor tratatelor încheiate cu þãrile
Antantei în anii 1915-1916, pe care le
vedea aruncate la coº, delegaþia
românã a primit întãriri când regina
Maria, acompaniatã de trei servitoare
durdulii, a sosit cu trenul regal la Paris.
Prin puterea ei de convingere, prin
consistenþa argumentelor folosite în
susþinerea cauzei României în faþa
delegaþilor celor patru mari puteri, care-ºi
arogaserã dreptul de a dispune
condiþiile tratatelor ce urmau sã se
semneze (România fiind tratatã ca o
þarã învinsã), de multe ori, folosind
farmecul ei deosebit, a reuºit sã
netezeascã multe din asperitãþile
tratativelor cu cei ce urmau sã decidã
soarta þãrii noastre ºi sã ajute la
obþinerea unor condiþii mai favorabile
pentru noi.

Colette, o ziaristã în vogã la
vremea aceea, a descris-o pentru Le
Matin: „Dimineaþa era cenuºie, dar
regina Maria aducea luminã.
Strãlucirea pãrului ei auriu, limpezimea
feþei sale rozalii, incandescenþa ochilor
ei care te dominau, dar erau totuºi
blânzi - o astfel de apariþie te face sã
rãmâi fãrã cuvinte”. Regina a vorbit
fermecãtor de dorinþa ei arzãtoare de
a-ºi ajuta þara; a atras atenþia asupra
muncii sale din timpul rãzboiului. „Pur
ºi simplu am mers, o Doamne! pur ºi
simplu am mers oriunde mã chemau
ºi aveau nevoie de mine peste tot”. Am
fost, spunea ea cu modestie, „un fel
de drapel ridicat pentru þara mea.”

În  aceastã bãtãlie diplomaticã,
omul care a avut rolul decisiv în
obþinerea celor mai bune prevederi
pentru România a fost primul-ministru
Ion I.C. Brãtianu – „om de stat care
unea un patriotism adânc cu o înaltã
inteligenþã ºi cu o extraordinarã
abilitate politicã”- care a avut ºi  rolul
determinant în încheierea  tratatelor  cu
þãrile Antantei (Franþa, Rusia,
Anglia ) ºi cu Italia, în baza
cãrora, în perioada de

Rolul ºi importanþa lui I.I.C. Brãtianu
în realizarea României reîntregite
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neutralitate, s-au stabil i t
condiþiile intrãrii României în

rãzboi alãturi de acestea. Tocmai
prevederile acestor tratate au  fost
pentru ION I.C. BRÃTIANU temelia pe
care s-a spri j init pe tot t impul
tratativelor de la Paris cu toate celelalte
delegaþii ale þãrilor beligerante. Aceste
prevederi au fost sacrosante pentru el
ºi asta a afirmat-o rãspicat în faþa
delegaþilor prezenþi la Conferinþa de
pace.

Delegaþia României la Conferinþa
de Pace era alcãtuitã din personalitãþi
de prestigiu ale vieþii politice, îndeosebi
de orientare liberalã, precum ºi din
diplomaþi de carierã, ºi anume: Ion I.
C. Brãtianu – primul ministru, Nicolae
Miºu – ministrul României la Londra,
Victor Antonescu – ministrul României
la Paris, generalul Coandã, Al. Vaida
Voievod. Ulterior, delegaþia a fost
completatã cu Nicolae Titulescu ºi dr.
Ioan Cantacuzino. Acesteia i s-au
adãugat unii experþi: Gheorghe Criºan,
Alexandru Lapedatu, Neagoe Flondor,
Ioan Pelivan, D. Danielopol, V. Stoica
ºi Constantin Brãtianu, secretar al
delegaþiei. Aceºtea au desfãºurat, încã
din primele zile, o amplã activitate
politico-diplomaticã pentru anihilarea
manevrelor de culise ale diplomaþiei ºi
ale propagandei desfãºurate de
exponenþii statelor cu care România
s-a aflat în rãzboi, precum ºi a
anumitor tentative ale unor diplomaþi
ai statelor Antantei de a menþine
conglomeratul multinaþional austro-
ungar sau de a impune României
condiþii absolut inacceptabile, care
lezau suveranitatea ºi interesele sale
naþionale.

În mod cu totul neaºteptat, chiar
din deschiderea Conferinþei, delegaþia
românã s-a confruntat cu numeroase
dificultãþi, inechitãþi ºi chiar ofense ce
veneau din partea foºtilor aliaþi. Aceste
probleme au fost relevate cu francheþe
de cãtre Ion I.C. Brãtianu în Raportul
cu privire la situaþia României, þinut în
ºedinþa din 1 februarie 1919, în faþa
Conferinþei de Pace de la Paris,
precum ºi în discursul, de valoare
excepþionalã rostit în ºedinþa Adunãrii
Deputaþilor din 16 februarie 1919.
„România a fost jignitã din primul
moment, fiind un timp exclusã de la
Conferinþã, sub pretextul cã a semnat
un tratat de pace cu Puterile Centrale

(1918)”. Antanta considera cã tratatul
din 1916 îºi pierduse valabilitatea ca
urmare a semnãri i  pãcii de la
Bucureºti, iar SUA refuzau orice acord
încheiat înainte de intrarea lor în rãzboi,
aºadar ºi tratatul din 1916.

Pentru a determina anularea
hotãrârii arbitrare a Consiliului Suprem,
alcãtuit din cei „Patru Mari” – Franþa,
Marea Britanie, SUA ºi Ital ia,
învingãtori în rãzboi – de excludere a
României de la Conferinþa de Pace de
la Paris, delegaþia românã a trebuit sã
depunã eforturi imense, politico-
diplomatice, demonstrând persuasiv
care au fost condiþiile fortuite ce au
obligat þara noastrã sã încheie
armistiþiul de la Focºani ºi Pacea de
la Bucureºti din mai 1918 cu Puterile
Centrale.

În faþa presiunilor Aliaþi lor,
Brãtianu, primul-ministru, reaminteºte
delegaþiilor de la conferinþã cã România
a trebuit sã semneze la 4/17 august
1916 Tratatul de Alianþã cu Antanta,
însoþit de Convenþia militarã, prin care
aceasta se angaja sã intre în rãzboi
contra Austro-Ungariei, iar Antanta îi
recunoºtea drepturile legitime de a alipi
teritoriile româneºti din Austro-Ungaria:
Transilvania cu Criºana, de la vãrsarea
Someºului în Tisa pînã la vãrsarea
Mureºului în Tisa, Bucovina, Banatul
întreg, inclusiv cel sârbesc.

Desfãºurarea acþiunilor de luptã în
cele patru luni de luptã – din
15.08.1916 ºi pânã în decembrie când
frontul s-a stabilizat între Dunãre ºi
Carpaþi – s-a soldat cu pierderea a douã
treimi din Regatul României. Aceastã
situaþie, catastrofalã pentru noi, s-a
datorat  unor multiple cauze interne,
dar ºi faptului cã aliaþii nu ºi-au
respectat promisiunile fãcute, sub
semnãturã, prin Tratatul  de asociere
cu România. Dotarea Armatei Române
a fost insuficientã ºi nu s-a respectat
ritmul aprovizionãrii de cãtre aliaþi cu
armament ºi muniþie, aºa cum au
promis; Rusia nu a desfãºurat ofensiva
promisã pe teritoriul Bulgariei; ofensiva
trupelor aflate la Salonic nu a avut loc
concomitant cu ofensiva noastrã din
Ardeal, aºa cum ni s-a promis, ºi nici
ofensiva trupelor ruseºti din nordul
Bucovinei, conduse de Brusilov, nu a
avut loc.

Apoi, ieºirea Rusiei din rãzboi ca
urmare a pãcii de la Brest-Litovsk,

semnatã cu Puterile Centrale la 5
decembrie 1917, a fãcut imposibilã
continuarea rãzboiului de cãtre
România, rãmasã singurã în faþa
armatelor Puterilor Centrale, care
dispuneau de o superioritate
copleºitoare ºi erau pãtrunse adânc nu
numai în România, ci ºi în Ucraina, pe
frontul din Galiþia.

Amintesc aici cã Pacea de la
Buftea-Bucureºti, numitã de istorici
„pacea odioasã”, impunea României
condiþii foarte aspre: Austro-Ungaria
ocupa crestele Carpaþilor; România
renunþa la Dobrogea în favoarea
Bulgariei; României îi erau impuse
convenþii (agricolã, a petrolului, a
pãdurilor), care o puneau într-o
dependenþã economicã totalã faþã de
Germania. Tratatul mai prevedea
demobilizarea armatei române ºi
menþinerea în þarã a unor forþe militare
de ocupaþie pînã la încheierea pãcii
definitive.

Regele, riscând consecinþele cele
mai grave, a refuzat sã ratifice tratatul
de pace cu Germania, ceea ce a fãcut
ca acesta sã nu aibã niciodatã
valabilitate legalã. De asemenea, ºefii
guvernelor statelor Antantei au primit
din partea regelui Ferdinand „asigurãrile
necesare asupra politicii pe care voia
sã o urmeze”, chiar dupã încheierea
forþatã a tratatului de pace cu
Germania, în sensul menþineri i
alianþelor tradiþionale, precum ºi a
hotãrîrii poporului român de a reîncepe
ostilitãþile împotriva Puterilor Centrale,
în condiþiile posibile favorabile.

Victoriile Antantei, cãreia încã din
1917 i se alãturase ºi SUA, au creat
condiþiile favorabile pentru reintrarea
României în rãzboi. La sfârºitul lunii
octombrie 1918, guvernul român
prezidat de generalul Coandã a
denunþat pacea de la Buftea-Bucureºti
ºi armata românã, mobilizatã din nou,
a trecut pentru a doua oarã Carpaþii în
Transilvania.

Demersurile delegaþiei României,
a unor persoanlitãþi franceze, Saint
Aulaire, reprezentantul Franþei în
România, ºi Henri Berthelot, fostul
comandant al misiunii militare franceze
în România, la care s-au ral iat
numeroºi parlamentari, oameni de
culturã ºi presã, au deter-
minat guvernul francez ca,
prin ministrul sãu de externe,



Nr. 2 / apr-iun 2018 SAREA PÃMÂNTULUI 16

Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Stefan Pichou, sã propunã
guvernelor aliate de a trata cu
România ca aliat ºi „în aceastã

calitate sã fie admisã la negocierile de
pace.” În cele din urmã, România este
primitã la Conferinþa de Pace de la
Paris cu statutul de aliat.

Istoria  tratativelor, de la Conferinþa
de pace, cu multiplele ei dificultãþi,
produse de interesele mai mult sau mai
puþin justificate ale marilor puteri sau
ale vecinilor noºtri, este una complicatã
ºi extrem de dificilã. Delegaþia noastrã
a avut de surmontat greutãþi deosebite
în efortul de a ajunge la condiþii
favorabile interesului României, atât în
problema stabilirii viitoarelor graniþe cu
vecinii nostri, în special cu Ungaria ºi
Serbia – þarã, care a cerut pentru ea
întreg Banatul, inclusiv Timiºoara, cât
ºi în problema tratamentului ºi
drepturilor minoritãþilor din teritoriile ce
urmau sã fie incorporate României. Din
motive de spaþiu, aduc în atenþie doar
câteva aspecte legate de stabilirea
graniþelor cu Ungaria finalizate prin
Tratatul de la Trianon, semnat la
4.06.1920. Adoptarea acestuia a
solicitat o amplã activitate diplomaticã
a delegaþiei României la Conferinþa de
Pace, în frunte cu Ion I.C. Brãtianu,
deoarece delegaþia ungarã înainta
memorii peste memorii Conferinþei de
Pace, oamenilor polit ici, parla-
mentarilor ºi guvernelor europene,
întreþinea o anumitã campanie de
presã, contestând dreptul popoarelor
oprimate din fostul Imperiu austro-
ungar la autodeterminare ºi, ca urmare,
pretindea menþinerea Ungariei Mari.

Dupã ce a fost instaurat regimul
fascist al dictaturii militare, condus de
Horthy, a fost declanºatã o campanie
propagandisticã puternicã, vizând
revizuirea condiþiilor de pace incluse în
proiectul de tratat prezentat Consiliului
Suprem al celor patru în vara anului
1919 de cãtre Comisia de experþi.

În sprijinul interesului naþional,
pentru stabilirea unor frontiere drepte
pentru România, a interevenit ºi
Consiliul Naþional al Unitãþii Române, cu
sediul la Paris, avîndu-l ca preºedinte
pe marele om politic Take Ionescu,
care, încã de la 4 noiembrie 1918,
îngrijorat de pretenþiile teritoriale ale
Ungariei, a adresat un Memoriu amplu
guvernelor statelor Antantei, în care se
sublinia cã în Tratatul de Alianþã pe care
l-au încheiat cu Regatul României (1916)

au recunoscut legitimitatea
revendicãrilor naþiei române, a
locuitorilor români din Transilvania,
Banat ºi Bucovina, de a fi separaþi de
Austro-Ungaria ºi „sã constituie cu
românii din Regat o nouã Românie”.

În aceeaºi perioadã, Ministerul
Afacerilor Externe ale României a
întocmit un amplu Raport diplomatic
pentru informarea guvernului Franþei (în
care ne puneam speranþele de a
sprijini cauza noastrã naþionalã) cu
privire la lupta secularã de eliberare
naþionalã a românilor din Transilvania.

De asemenea, dupã începerea
lucrãr i lor Confer inþei  de Pace,
delegaþia României, condusã de
Brãtianu, a susþinut în permanenþã, cu
fermitate, drepturile teritoriale ale
României, cerând sã se respecte
graniþele convenite cu Antanta prin
Tratatul de Alianþã militarã, ca un drept
sacrosanct, aºa cum am mai spus.
În cele din urmã, Tratatul de pace cu
Ungaria a fost semnat pe 4.06.1920
în palatul Trianon de lângã Versailles,
dar, la semnarea acestuia de cãtre
ºeful delegaþiei ungare, contele
Apponyi,  a declarat:  „Nu, nu,
niciodatã”, iar aceastã zi de 4 iunie a
fost declaratã de Ungaria ca zi de doliu
naþional, prin aceasta arãtându-ºi
deschis dorinþele revanºarde ºi
revizioniste pe care le manifestã ºi în
zilele noastre.

Textul art. 45 din Tratatul de la
Trianon prevede: „Ungaria renunþã, în
ceea ce o priveºte, în favoarea
României, la toate drepturile ºi titlurile
asupra teritoriilor fostei monarhii
austro-ungare  situate dincolo de
frontierele Ungariei, astfel cum sunt
fixate la art. 27, partea a II-a ºi
recunoscute prin prezentul Tratat sau
prin orice alte Tratate încheiate în scop
de a regula afacerile actuale, ca
fãcând parte din România”.

Am amintit acest articol pentru a
vedea cât de ilegale sunt retrocedãrile
fãcute în Ardeal, cu atât mai mult cu
cât Romînia a plãtit despãgubiri mari
cãtre statul maghiar pentru imobilele
ºi proprietãþile ce le-au aparþinut, pânã
la semnarea Tratatului.

O altã problemã spinoasã ºi
complicatã a fost stabilirea graniþei cu
Serbia. Ion I.C Brãtianu a cerut cu
fermitate întreg Banatul pentru
România, aºa cum ni s-a promis
atunci când am semnat Tratatul de

alianþã cu Antanta pentru a intra în
rãzboi. Aceastã cerere a provocat o
mare iritare în rândul celor patru puteri
care dictau de fapt condiþiile de pace,
ºi Brãtianu a trebuit sã pãrãseascã
Conferinþa de la Paris, lãsând ca ºef
al delegaþiei pe Vaida Voievod. În final,
dupã lungi ºi anevoioase dezbateri
asupra diverselor solicitãri venite din
ambele pãrþi privitor la graniþa dintre
cele douã þãri,  a fost acceptatã o
soluþie de compromis, propusã de
delegaþia francezã, care este – în
liniile ei mari – cea de astãzi.

Dupã aceastã Conferinþã de pace
de la Paris, România era recunoscutã
ºi de iure ºi de facto în graniþele
României Mari. Visul românilor de a
fi împreunã sub acelaºi sceptru se
împlinise, iar la realizarea lui, Ion I C
Brãtianu ºi-a câºtigat pentru veºnicie
meritul de a fi unul din fãuritorii
importanþi al acestuia.

Toþi aceºti bãrbaþi de stat ºi toþi
cei care au cãzut eroic pe câmpurile
de luptã ºi-au fãcut datoria,  lãsându-ne
ca moºtenire aceastã frumoasã þarã.
Datoria noastrã, a celor de azi, dar ºi
a celor de mâine, este de a o pãstra
ºi a preda-o întreagã  generaþiilor care
vor veni.

Tuturor celor care ºi-au pus viaþa
în slujba întregirii þãrii ºi înãlþãrii ei,
veºnicã sã le f ie amint irea ºi
recunoºtinþa noastrã!
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TUTUROR  ROMÂNILOR   Ed . Andreas –
2016, pag. 83-84

Col. (rtg) Gheorghe PAVEL
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Presb. Aurelia GENES

Sfântul Apostol Pavel a propovãduit
Evanghelia la neamuri... Aºa se face cã
din  Asia, unde se afla predicând în a doua
sa cãlãtorie misionarã, în urma unei
viziuni, porneºte cu corabia de la Troa,
cãlãtorind spre Samotracia, însoþit fiind
de Sila, de Timotei ºi de Sfântul Luca. A
debarcat în Neapoli (astãzi Kavala) ºi de
acolo a plecat spre Filipi, oraº important
întemeiat de cãtre Filip al II-lea, împãratul
Macedoniei, în anul 356 î.Hr.

Aici, Sfântul Apostol Pavel va
începe a propovãdui pe Hristos... Cu
primii paºi ai apostolului neamurilor
în Elada, începe  propovãduirea
Evangheliei lui Iisus Hristos în
Europa...

În afara oraºului, pe malul râului
Gangitis (Gangos, Zygaktis) era  locul
de rugãciune evreiesc ºi acolo Sfântul
Pavel a întâlnit un grup de femei evreice.
Între aceste femei, adunate la râu,
Apostolul Pavel a propovãduit pentru
prima datã în Europa Cuvântul
Evangheliei Domnului. Printre ele se afla
ºi Lidia, o simpatizantã a iudaismului ºi
a credinþei într-un singur Dumnezeu. Ea
era de loc din Tiatira, localitatea în care
s-a nãscut, în Asia Mica (orãºelul Al-
Hissar din Turcia de astãzi). Primind
cuvântul Domnului, Lidia a îmbrãþiºat
fãrã nicio obiecþie noua învãþãturã, a
crezut în Hristos ºi a mãrturisit categoric
cã ºi ea vrea sã devinã creºtinã. ªi Sfântul
Apostol Pavel  a botezat-o în apele râului
Gangitis, Lidia devenind prima
creºtinã din Europa, primul membru
al Primei Biserici Creºtine din Grecia.

Dar nu a fost botezatã doar ea. A
fost condusã spre Taina Botezului, prin
îndemnurile ºi exemplul viu al Lidiei,
„toatã casa ei” (Fapte 16, 15). Sfânta
Lidia este prototipul ºi simbolul
tuturor  femeilor ce vor aduce ºi vor
menþine în familie credinþa în Hristos.

Înflãcãrarea Lidiei, exemplul ei,
dragostea ei curatã faþã de
Dumnezeu au fost mãrturia nece-
sarã care a condus întreaga ei
familie la credinþã ºi astfel a fost
creatã, în casa Lidiei, prima bisericã

din Filipi unde credincioºii se
reuneau pentru a împãrþi cuvântul
ºi pâinea Domnului.

Iatã cum descrie Noul Testament,
la Faptele Apostolilor, aceastã întâmplare:
„ªi în ziua sâmbetei am ieºit în afara porþii,
lângã râu, unde credeam cã este loc de
rugãciune ºi, ºezând, vorbeam femeilor
care se adunaserã. ªi o femeie, cu numele
Lidia, vânzãtoare de porfirã din cetatea
Tiatirelor, temãtoare de Dumnezeu,
asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis
inima sã ia aminte la cele grãite de Pavel.”
(Fapte 16,13)

În descrierea spontanã ºi modestã
a primului botez din Filipi fãcut de cãtre
cel mai de seamã Apostol, Pavel, cu
uºurinþã se întrevede metoda ºi se
identificã principalele condiþii pentru
participarea noului credincios în noua
viaþã întru Hristos ºi integrarea sa în
cadrul Bisericii.

Apostolii au predicat pe Hristos cel
rãstignit”, iar aceia dintre ascultãtori care
au primit de bunãvoie cuvântul apostolic
au urmat practica stabilitã în ziua
Cincizecimii. Se pocãiau (metanoó) ºi
se botezau în Numele lui Iisus Hristos,
asigurându-ºi astfel iertarea pãcatelor ºi
darurile Sfântului Duh, precum ºi
posibilitatea de a se naºte în noua viaþã
întru Hristos.

Inima Lidiei s-a umplut îndatã de
sentimente de recunoºtinþã ºi mulþumire
faþã de cei care i-au deschis ochii
sufletului ºi, invitându-i în casa sa, a cerut
sã-i gãzduiascã, zicând: De m-aþi socotit
cã sunt credincioasã Domnului,
intrând în casa mea, rãmâneþi. ªi ne-a
fãcut sã rãmânem. (Fapte 16, 15).

„Dar odatã, pe când ne duceam la
rugãciune, ne-a întâmpinat o slujnicã,
care avea duh pitonicesc ºi care aducea
mult câºtig stãpânilor ei, ghicind.
Aceasta, þinându-se dupã Pavel ºi dupã
noi, striga zicând: Aceºti oameni sunt
slujitori ai Dumnezeului Celui Preaînalt,
care vã vestesc vouã calea mântuirii. ªi
aceasta o fãcea timp de mai multe zile.
Iar Pavel, mâniindu-se ºi întorcându-se,

a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos
îþi poruncesc sã ieºi din ea. ªi în acel
ceas a ieºit.” (Fapte 16, 16-17)

Iar stãpânii ei i-au dat pe Pavel ºi
pe Sila pe mâna judecãtorilor care au
poruncit sã-i batã cu vergi ºi i-au aruncat
în temniþã. Dar pe la miezul nopþii, pe
când ei se rugau, s-a fãcut cutremur
mare, temeliile temniþei s-au zguduit ºi
toate uºile ºi legãturile tuturor s-au
dezlegat. Atunci temnicerul înspãimântat
i-a întrebat ce trebuie sã facã sã se
mântuiascã.

 „Iar ei i-au zis: Crede în Domnul
Iisus ºi te vei mântui tu ºi casa ta. ªi
i-au grãit lui cuvântul lui Dumnezeu ºi
tuturor celor din casa lui. ªi el, luându-i
la sine, în acel ceas al nopþii, a spãlat
rãnile lor ºi s-a botezat el ºi toþi ai lui
îndatã”(Fapte 16, 31-33)

A doua zi, judecãtorii i-au eliberat
temându-se cã-i bãtuserã în piaþã, fãrã
judecatã, deºi erau cetãþeni romani ºi-i
închiseserã pe nedrept, ºi îi rugau sã plece
din cetate.

 „Iar ei, ieºind din închisoare, s-au
dus în casa Lidiei; ºi vãzând pe fraþi, i-au
mângâiat ºi au plecat.” (Fapte 16, 40)

Mai târziu ºi alþi oameni din Filipi
s-au botezat ºi au devenit creºtini.

 Dupã câþiva ani, Apostolul Pavel
va scrie o scrisoare emoþionantã
comunitãþii creºtine din Filipi,
încredinþându-i cã-i poartã în inimã ºi în
rugãciunile sale. Epistola cãtre Filipeni
dateazã din anii 54-55, în ea vãzându-se
impactul imediat al predicii sfântului
asupra comunitãþii din Filipi:

„Pavel ºi Timotei, slujitori ai lui
Hristos Iisus, tuturor sfinþilor întru
Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi,
împreunã cu episcopii ºi diaconii: Har
vouã ºi pace, de la Dumnezeu, Tatãl
nostru, ºi de la  Iisus Hristos. Mulþumesc
Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi
amintesc de voi, Cãci totdeauna, în toate
rugãciunile mele, mã rog pentru
voi toþi, cu bucurie. Pentru
împãrtãºirea voastrã întru
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Evanghelie, din ziua dintâi pânã
acum.” (Filipeni 1, 1-5)

Apoi cu multã dragoste îi
cãlãuzeºte spre dreapta credinþã,
îndemnându-i sã pãzeascã tot ce i-a
învãþat, sã nu facã nimic din duh de
ceartã, nici din mãrire deºartã, ci cu
smerenie petrecând, cu iubire de
aproapele, sã fie aflaþi curaþi ºi fãrã
poticnire în ziua lui Hristos:

 „În petrecerea voastrã în lume,
purtaþi-vã numai în chip vrednic de
Evanghelia Lui Hristos” (Filipeni 1,
27), „Ca sã fiþi fãrã de prihanã ºi
curaþi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaþi
în mijlocul unui neam sucit rãu ºi
întru care strãluciþi ca niºte
luminãtori în lume.” (Filipeni 2, 15)

Apoi le dã multe sfaturi,
îndemnându-i sã urmeze pilda iubirii lui
Hristos, sã se sileascã sã dobândeascã
mântuirea, sã se fereascã de apostolii
mincinoºi, sã urmeze lui Hristos pânã la
jertfire, concluzionând:

„Deci, fraþii mei iubiþi ºi mult doriþi,
bucuria ºi cununa mea, staþi aºa
statornici întru Domnul, prea iubiþilor!”
(Filipeni,4,1).

Mai apoi, îi laudã pentru dãrnicia
lor cãci, pe când propovãduia în
Tesalonic, au fost singurii care i-au trimis
cele trebuincioase, ca prinos al dragostei
lor.

Dupã ce Pavel ºi Sila au plecat din
Filipi, din casa Lidiei, au trecut prin
Amfipoli ºi prin Apolonia, au venit la
Tesalonic, unde, dupã obiceiul sãu, Pavel
a intrat în sinagoga iudeilor; aici, în trei
sâmbete la rând, i-a învãþat din Scripturi.

 „ªi unii dintre ei au crezut ºi au
trecut de partea lui Pavel ºi a lui Sila, ºi
mare mulþime de Elini închinãtori la
Dumnezeu ºi dintre femeile de frunte nu
puþine” (Fapte 17, 4), iar Iudeii,
umplându-se de pizmã, adunând gloatã,
întãrâtau cetatea ºi pe mai-marii ei
împotriva lor. De aceea fraþii i-au trimis
la Bereea unde, de asemenea, intrând
în sinagoga Iudeilor ºi învãþând, au adus
la Hristos pe mulþi dintre ei, precum ºi
femeile de cinste ale Elinilor ºi mulþi
dintre  bãrbaþi.

Dar Iudeii din Tesalonic au venit ºi
aici, întãrâtând ºi tulburând mulþimile. De
aceea fraþii l-au dus pe Pavel la Atena.
Pavel, întristat cã cetatea e plinã de idoli,

discuta în sinagogã cu Iudeii ºi cu cei
credincioºi, ºi în piaþã în fiecare zi, cu
cei care erau de faþã, iar unii dintre filozofi
l-au luat în Areopag sã afle despre
aceastã nouã învãþãturã. ªi auzind
despre învierea morþilor, unii l-au luat în
râs, iar alþii, între care ºi Dionisie
Areopagitul, au crezut în el.

Din Atena, Pavel pleacã la Corint
unde, timp de un an ºi ºase luni, a învãþat
cuvântul lui Dumnezeu, predicând în
sinagogã în fiecare sâmbãtã, aducând la
credinþã Iudei ºi Elini, care credeau ºi
se botezau.

De aici Sfântul Apostol Pavel se
îndreaptã cu corabia în Siria, iar apoi
pleacã la Efes ºi, în final, la Ierusalim.

Apostolul Pavel a mai vizitat oraºul
Filipi ºi cu alte douã ocazii, în anii 56 ºi
57.

Aproape de locul anticei localitãþi
Filipi, din Grecia, în care, potrivit
tradiþiei, Sfânta Lidia a fost botezatã,
se înalþã astãzi o frumoasã bisericã
ortodoxã, ziditã în stil bizantin,  amintind
de locul în care a fost botezatã prima
creºtinã din Europa, de cãtre Sfântul
Apostol Pavel.

Biserica Ortodoxã, care o cinsteºte
pe Sfânta Lidia drept una „întocmai cu
Apostolii“, o prãznuieºte în ziua de 20
mai. Biserica Catolicã din Grecia o
prãznuieºte pe Sfânta Lidia, numind-o
„Lidia din Filipi“, în ziua de 3 august. În
unele calendare luterane, sfânta este
prãznuitã în zilele de 27 ianuarie ºi 25
octombrie.

Femeilor creºtine, acest nume le
aminteºte exemplul luminos de credinþã
ºi bunãtate al Sfintei Lidia, iar nouã
tuturor, de prima creºtinã din Europa...

doxologia.ro: Cum ºi-a creºtinat Sfânta Lidia
întreaga familie  - Traducere ºi adaptare: Pr.
Elisei Roncea
doxologia.ro : Viaþa Sfintei Lidia din Filipi -
traducere ºi adaptare Alexandra Cojocaru
Cine a fost primul creºtin din Europa? Pe
urmele Sfântului Pavel, la Filipi Autor: Tudor
Cres Simona Lazar Crestinortodox.ro:
Biserica Sfânta Lidia  - Teodor Danalache
calendarcatolic.ro: Sfânta Lidia
Pemptousia: Sfânta Lýdia din Filíppi, cea
întocmai cu Apostolii

IMNUL  UNIRII
Uniþi în faptã ºi-n cuvânt
ªi la necaz ºi la durere,

Românii-au mers plin de avânt
În lupta cãtre Înviere.

Ei pentru patria lor mamã
Tribut pe sânge au plãtit,

ªi lacrimi au vãrsat ca vamã,
Dar în final au biruit.

La Alba Iulia-ntr-un suflet
Au mers þãranii din oºtire

ªi-au spus cu toþii într-un cuget:
„Românii îºi doresc unire!”

ªi visul lor gândit de veacuri
Ce le-a fost leagãn dar si crez

Înveseleºte a lor chipuri
Ca taina Sfântului Botez.

În anul sfânt de Centenar,
Ne-ntoarcem astãzi cu sfialã;

Cu mii de jertfe la altar
Pentru iubita noastrã þarã.

AUTOR: VÃSÂI TEODOR CIPRIAN
CLASA a XI-a

COLEGIUL NAÞIONAL „COSTACHE
NEGRI“,  TG. OCNA

PREMIUL I  LA CONCURSUL:
CENTENAR «JERTFÃ ªI
RECUNOªTINÞÃ», 2018

Împliniri
Roteascã-se lumea de sunete –
Cer ameþit peste tot ce gândesc!

Roib sângerat ce-a cãlcat pe o stea
cãzãtoare;

gându-l desham, nepereche.
Cãlãtoresc anotimpuri,

sfâºii mãtãsuri de clipe trãite,
hohotesc umilind infinitu-ntre stele,

ºi muºc pânã-n sâmbur Ideea, pe buze.
Acopãr cu cântec geamãt de naºteri
ºi gându-mpietreºte în braþe de ode.

- Gând nepereche, te-aºeazã-n
genunchi,
ºi armoniei

lasã-te pradã…

Valeriu Filimon, Tãrâmuri
imaginare – Poezii, Edit. Paco,

Bucureºti, 2001, pag. 24
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Publicat la Didactica Publishing
House, volumul Primul Rãzboi
Mondial între realitate ºi ficþiune este
rezultatul unor cercetãri atente fãcute
în mai multe muzee din þarã (Muzeul
Naþional de Istorie a României, Muzeul
Militar Naþional Ferdinand I, Muzeul
Naþional al Literaturii Române din
Bucureºti, Muzeul Judeþean de Istorie
Ialomiþa) ºi la Serviciul Judeþean
Mehedinþi al Arhivelor Naþionale în
care, pornind de la literaturã ºi de la
documente autentice cu referire la
epocã, am reconstituit trecutul afectiv
al participantului la conflagraþie: oamenii
simpli ºi anonimi, care reînvie în
imaginea noastrã prin notiþele pe care
le-au scris pentru arhive, care le
pãstreazã sub menþiunea însemnãri din
rãzboi, ºi intelectuali: Camil Petrescu,
Ioan Missir, Felix Aderca, George
Topârceanu. Cercetarea mea a urmãrit
drame personale ºi mã refer la relaþia
lui Liviu Rebreanu cu fratele sãu Emil,
la modul în care infirmiera
Hortensia Papadat-Benges-
cu a perceput rãzboiul
îngrijind bolnavii ºi alinân-
du-le suferinþa, sau la Cezar
Petrescu, în opera cãruia
cititorul poate descoperi o
stratificare a societãþii în
funcþie de interese perso-
nale.

Bibliografia cuprinde
opere literare (Ultima
noapte de dragoste, întâia
noapte de rãzboi de Camil
Petrescu, Întunecare de
Cezar Petrescu, Fata
moartã de Ioan Missir, 1916
de Felix Aderca, Balaurul de Hortensia
Papadat-Bengescu, Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Rebreanu,
Spectre în labirintul uitãrii.
Romanul familiei Rebreanu de
Ilderim Rebreanu) alãturi de
memorialisticã (Însemnãri din
Rãzboiul României Mari de Vasile
Bianu, Notiþe zilnice din rãzboiu
(1916-1918) de Mareºal Alexandru
Averescu, Amintiri din luptele de la
Turtucaia. Pirin Planina (episoduri

tragice ºi comice din captivitate).
Memorii de rãzboi de George
Topîrceanu, Însemnãri din rãzboi de
Camil Petrescu, jurnalul de rãzboi al
generalului Berthelot, corespondenþa
unor oameni simpli cãtre familiile lor sau

a lui Emil ºi Liviu Rebreanu, a
generalului Berthelot cãtre soþie ºi cãtre
fiul sãu.

Am urmãrit trãirile umane ºi
atmosfera epocii din perioada
neutralitãþii, din timpul ºi de la sfârºitul
rãzboiului. Gesturile de omenie sau de
iubire faþã de semeni le-am prezentat
prin câteva exemple marcante: Regina
Maria, Colette Plagino ºi Elena
Cancicov. Demersul meu nu este unul
pur istoric sau pur literar. Am lãsat

cititorului libertatea de a judeca
atmosfera, deciziile, trãirile, inserând
documente (scrisori, fotografii, cãrþi
poºtale, hãrþi, ziare, ordine de zi etc.)
care sã întãreascã mesajul exprimat
prin cuvinte. Am creat astfel o carte

senzorialã pentru a
împãrtãºi alãturi de cititor
curiozitatea mea de a
descoperi adevãrul dincolo
de ficþiune. Astfel, am
încercat sã-i dezvolt
cititorului curiozitatea de a
citi într-o altã manierã
decât cea obiºnuitã în care
urmãreºte doar desfã-
ºurarea acþiunii. Cartea
oferã exemple de viaþã,
mentalitãþi, trãiri, stãri,
decizii care trebuie
înþelese ºi judecate
raportate la contextul
istoric.

Existã similitudini între realitate ºi
ficþiune, iar acest lucru se observã
foarte uºor ºi prin studiul atent al celor
350 de fotografii. Întoarcerea la trecut
trebuie sã se facã întotdeauna cu
respect faþã de valori ºi de oameni în
spiritul adevãrului istoric. Primul
Rãzboi Mondial nu a fost ficþiune,
dar putem înþelege istoria plecând
de la aceasta – este convingerea mea.

Prof. dr. Gabriela GÎRMACEA
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Preot Ioan Vasile PANÞÎRU

Întotdeauna un pelerinaj are un scop
duhovnicesc ºi pastoral-misionar, el
adresându-se îndeosebi sufletului.
Scopurile ºi motivaþia unui pelerinaj pot fi
multiple:

- dorinþa creºtinului – izvorâtã din
credinþa puternicã ºi vie – de a cunoaºte,
vedea, atinge ºi de a se închina în locuri
ºi la oameni sfinti unde ªi-a lãsat
amprenta Dumnezeu prin lucrarea Sa;

- zidirea sufleteascã prin trãire,
emoþie sfântã ºi rugãciune în locuri
binecuvântate  de Dumnezeu, biserici sau
mânãstiri în care au trãit, nevoit sau jertfit
mari sfinþi ai Bisericii sau care pãstreazã
sfintele lor moaºte;

- trãirea fapticã a credinþei ºi lucrarea
spiritualã concretã de mulþumire adusã
lui Dumnezeu pentru binefacerile ºi
darurile primite de la Dânsul;

- pocãinþã pentru pãcate, mãrturisire
a credinþei, smerenie ºi nevoinþã;

- prilej de a cere lui Dumnezeu ajutor
ºi binecuvântare, iar sfinþilor mijlocire
potrivit nevoilor fiecãruia etc.

O astfel de lucrare duhovniceascã
s-a dorit a fi ºi pelerinajul în Grecia
organizat de Parohia Buna Vestire –
Rãducanu din Tg. Ocna în perioada 17 –
23 iunie 2018, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
Ioachim, prin Agenþia de turism ºi
pelerinaje Meteora Tour a Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului.

Periplul duhovnicesc a început printr-
o rugãciune de binecuvântare a cãlãtoriei
ºi spor duhovnicesc fãcutã în biserica

Pelerini pe urmele sfinþilor
parohialã Buna Vestire din Tg. Ocna,
vechi monument istoric ºi fost metoc al
mânãstirii atonite Iviron. Astfel, pelerinii
au intrat în atmosfera ºi emoþia
duhovniceascã ce aveau sã creascã în
intensitate pe tot parcursul pelerinajului.

Dupã prezentarea detaliatã a
programului pelerinajului ºi a câtorva
considerente istorice, geografice,
administrative, economice ºi culturale
despre Grecia ºi dupã o noapte de
cãlãtorie, un prim popas duhovnicesc a
fost fãcut la Tesalonic,  în biserica
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir la ale cãrui sfinte
moaºte credincioºii s-au inchinat cu
evlavie ºi cu gândul la credinþa tare a
marelui mucenic. Bucuria a continuat
apoi cu închinarea în biserica Sfânta
Sofia – edificiu spiritual aflat în
patrimoniul Unesco - ºi care adãposteºte
moaºtele Sfântului Ierarh Vasile al
Tesalonicului, Catedrala Sfântul
Grigorie Palama unde sunt moaºtele
marelui ierarh isihast, Mânãstirea
Sfintei Teodora cu  moaºtele Sfintei
Teodora din Tesalonic ºi Biserica Sfântul
Gheorghe cunoscutã sub numele de
Rotonda datoritã arhitecturii deosebite.
De asemenea, pelerinii au avut
posibilitatea sã vadã ºi urme din istorie
ºi simboluri ale oraºului – Arcul lui
Galeriu ºi Turnul alb – , iar apoi sã facã
o plimbare pe frumoasa falezã a
Tesalonicului.

A doua zi, drumul a continuat spre
Kalambaka – oraºul turistic de la

poalele renumitelor mânãstiri de la
Meteora cu peisajul minunat ºi unic al
înãlþimilor stâncoase, iar dupã o vizitã la
un renumit atelier de pictat icoane,
sufletele s-au umplut de frumuseþea ºi
duhul celor douã aºezãminte monastice
vizitate: Mânãstirea Sfântul ªtefan ºi
Mânãstirea Varlaam. Coborând apoi
prin satul tradiþional Kastraki, cãlãtoria
a continuat pe autostrada spectaculoasã
– numitã Egnatia Odos(Drumul Sf.
Ignatie) –  ce taie munþii ºi coboarã spre
mare, la Igoumenitsa, de unde, cu
vaporul pelerinii au ajuns în insula Corfu.
Aici au primit harul sfinþeniei izvorât din
moaºtele Sfântului Ierarh Spiridon al
Trimitundei, „sfântul cãlãtor” ºi mare
fãcãtor de minuni, s-a citit Acatistul, s-a
cântat troparul ºi s-au rostit rugãciuni.

Dimineaþa urmãtoare, dupã
revenirea pe continent, drumul a
continuat spre Patras, în frumoasa
catedralã ce adãposteºte moaºtele
Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul
României, ºi un fragment din crucea pe
care a pãtimit apostolul nostru.
Pelerinajul a continuat deplasându-ne
spre Atena, cu un popas la Corint unde
este renumitul canal sãpat în secolul al
XIX-lea ºi care leagã cele douã mãri:
Marea Ionicã de Marea Egee.

În urmãtoarea zi, din portul Pireu,
tot pe mare, grupul de pelerini a poposit
în insula Eghina, unde, dupã închinarea
la Mânãstirea Sfânta Ecaterina,

(continuare în p. 23)
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Alegeri pentru Adunarea Eparhialã
a Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacaului

În Arhiepiscopia Romanului ºi
Bacãului s-a organizat joi, 26 aprilie
2018, cu binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Arhiepiscop Ioachim,
alegerea membrilor clerici ºi mireni
pentru Adunarea Eparhialã pe perioada
2018-2022.

Conform legiuirilor bisericeºti,
pentru buna desfãºurare a alegerilor,
pe teritoriul jurisdicþional al
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
în cadrul celor ºase protopopiate, s-au
deliminat zece circumscripþii electorale:
Nr. 1 ºi Nr. 2 (Protopopiatul Roman),
Nr. 3, 4 ºi 5 (Protopopiatul Bacau), Nr.
6 ºi 7 (Protopopiatul Oneºti), Nr. 8
(Protopopiatul Moineºti), Nr. 9
(Protopopiatul Buhuºi) ºi Nr. 10
(Protopopiatul Sascut).

Membrii aleºi ai Adunãrii
Eparhiale s-au reunit apoi sâmbãtã, 9
iunie 2018, la Roman. Conform
rânduielilor bisericeºti, întâlnirea a fost
precedatã de Dumnezeiasca Liturghie,
sãvârºitã la Catedrala Arhiepiscopalã
din Roman de un sobor de preoþi, sub
protia Arhimandritului Pimen Costea,
Vicar Administrativ. Apoi, în prezenþa
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,

clericii ºi mirenii au luat parte la slujba
de Te Deum, prin care s-a adus
mulþumire lui Dumnezeu pentru
binefacerile revãrsate asupra acestei
eparhii. Înainte de a fi depus jurãmântul
de cãtre noii membri aleºi, ierarhul a
rostit un cuvânt de învãþãturã, prin care
a explicat importanþa Adunãrii
Eparhiale ºi rolul pe care membrii
acesteia îl au în viaþa Bisericii.

A urmat depunerea jurãmântului
de cãtre fiecare membru ºi înmânarea
de cãtre chiriarh a Certificatelor de
Deputat eparhial ºi mai apoi un dialog
al ierarhului cu fiecare dintre cei 30 de
membri, preoþi ºi mireni, care a
completat frumuseþea ºi emoþia acestui
eveniment.

Întâlnirea s-a încheiat cu stabilirea
celor cinci comisii de lucru: comisia
administrativ bisericeascã, cea cultu-
ralã ºi educaþionalã, cea economicã,
bugetarã ºi patrimonialã, cea orga-
nizatoricã, juridicã ºi de validare ºi cea
social filantropicã.

Pentru Circumscripþia Electoralã
Nr. 6, deputaþi eparhiali au fost aleºi
P.C. Pr. Cristian Gabriel Mazilu,
Parohia Poieni Tg. Ocna, dl ing.
Nicolae Gnatiuc, primar al Municipiului

Oneºti ºi dl ing. Emil Drãgan, iar în
Colegiul Nr. 7 au fost desemnaþi ca
deputaþi eparhiali P.C. Pr. Aniculoaie
Gheorghe, Parohia Sf. Nicolae
Moineºti, dl ec. Viorel Miron, primar
al oraºului Comãneºti ºi dl Dan Cucu,
administrator al firmei DANPROD
SRL Tg. Ocna.

Adunarea Eparhialã este
organismul deliberativ pentru toate
problemele administrative, culturale,
social-filantropice, economice ºi
patrimoniale ale Eparhiei. Se compune
din reprezentanþi aleºi ai clerului ºi ai
credincioºilor, în proporþie de 1/3 clerici
ºi 2/3 mireni, cu o viaþã moralã ºi
religioasã demnã de un bun creºtin,
care au candidat cu binecuvântarea
ierarhului locului. Membrii Adunãrii
Eparhiale se aleg pe termen de 4 ani;
ei pot fi aleºi pentru cel mult douã
mandate. Numãrul total al membrilor
aleºi ai Adunãrii Eparhiale este de 30.
Adunarea Eparhialã se întruneºte în
ºedinþã de lucru în primul trimestru al
fiecãrui an, iar în ºedinþe extra-
ordinare, ori de câte ori este nevoie.

A consemnat
preot Cristian-Gabriel MAZILU
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Anul 1945 este primul an în care
avem un dosar complet cu acte de
corespondenþã, ordine trimise de
Episcopie cãtre parohie ºi adrese scrise
de parohul de atunci, pãrintele Dumitru
Gâdinceanu. Parohia Slãnic era supusã
presiunii atât din partea autoritãþilor
bisericeºti cât ºi din partea autoritãþilor
civile, datoritã noului context politic în
care se afla þara datoritã loviturii de
stat din anul 1944. Sã nu uitãm cã
rãzboiul nu se terminase, armata
românã fiind angajatã, la începutul
anului, împotriva Ungariei ocupate de
germani, iar Japonia va semna actul
capitulãrii pe 2 septembrie 1945, ceea
ce va duce la încheierea definitivã a
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Deºi
regimul comunist vorbea de „Eliberarea
României de cãtre glorioasa Uniune
Sovieticã”, în realitate þara era ocupatã
de Armata Roºie.

Primele ordine din dosar, emise de
Protoieria Circ a II-a „Trotuº” Tg.
Ocna, cere preotului Gâdinceanu sã
comunice „cu prima poºtã” dacã a fost
evacuat, sã nu primeascã la slujbã
„preoþii din alte eparhii” (ordinul
Episcopiei nr. 55/23.01.1945), îi
„interzice tipãrirea, importul,
rãspândirea sau afiºarea hãrþilor cu
frontierele României dinainte de 20
iunie 1940, înglobând Bucovina de
Nord ºi Basarabia” (ord. 53/945), „sã
contribuie prin prezenþã, faptã ºi
îndemn la campania de însãmân-
þare” (877/945), sã sãrbãtoreascã ziua
de 1 Mai „cu un fast deosebit, prin
cuvântãri ºi conferinþe rostite ºi de
slujitorii altarului, în care se vor
accentua creiarea unui regim cu
adevãrat democratic ºi liber pentru
toatã lumea” (877/945), „de a
distruge toate documentele ºi
materialele de naturã a influenþa în
rãu bunele relaþiuni ce trebuie sã
existe între noi ºi aliaþi (a se citi: ruºii
ocupanþi n.n.)” (410/945), sã restituie
„bunurile aduse din Basarabia”
(617/945).

Uneori Episcopia dãdea ºi ordine
ciudate: „Comisia Aliatã de Control
cautã Dosarele ºi Documentele
aparþinând Armatelor Ruse care au
operat pe frontul Româno–Rus–
Moldova, în perioada 1916/1918 ºi
care sã fie predate imediat. Aceste
dosare ºi documente au fost lãsate
la Iaºi în anul 1918 sub numele de

«Safeul Rusiei Întregi». Cine ºtie
sau posedã astfel de documente, sã
le depunã urgent la Protoiereu,
pentru a putea fi trimise la Bucureºti,
prin curier special” (ord. 1056/945).
De ce se grãbea Comisia Aliatã sã
caute, cu ajutorul preoþilor, documente
ruseºti pierdute în anul 1918? Dupã
aproape 30 de ani devenea o urgenþã
gãsirea acestor documente prin ordin
episcopal?

Parohiile vor retrage din circulaþie
„depozitând ºi sigilând în încãperi
sau dulapuri cu sertare speciale,
orice publicaþie periodicã sau
neperiodicã, care prin conþinutul
lor pot dãuna bunelor noastre relaþii
cu Naþiunile Unite (ruºii, în special
n.n.). La fel se va proceda cu

medaliile ºi insignele metalice
purtând inscripþii sau figuri cu
caracter similar” (ord. 603/945).

Pe lângã toate greutãþile
rãzboiului, poporul încerca sã
convieþuiascã alãturi de Armata Roºie
ºi abuzurile ei: „se face cunoscut cã
nici o cerere de materiale, adresatã
Autoritãþilor Româneºti direct de
cãtre Unitãþile Sovietice, nu se va
executa dacã nu are aprobarea
Comisiei Aliate de Control” (ord.
3090/945).

Dosarul parohial pe anul 1945
conþine ºi o declaraþie a epitropului
parohiei Slãnic-Bãi, Petrea M. Forcoº,
fost primar al „Comunei Slãnic –
Cerdac”, despre ordinul ºi modul
evacuãrii arhivei Bisericii, ªcolii ºi
Primãriei din Slãnic, în anul 1944, la
Slatina Olt, pierdutã, dupã cum reiese
dintr-un raport adresat Episcopiei
Romanului de cãtre paroh (nr. 14/
20.09.945). Lemnul din care au fost
construite lãzile necesare împachetãrii
arhivei, un metru jumãtate cub, a fost
luat de la parohia Slãnic, conform
Procesului Verbal din 23 mai 1945 nr.
24/21.07.945, prin care preotul
Gâdinceanu cerea de la noul primar,
Gheorghe ªiloche, cinci metri cubi
butuci de brad, „de calitate inferioarã”
ºi nefasonat, în compensaþie, iar
„Consiliul a însãrcinat pe Dl.
Primar împreunã cu autoritãþile
poliþieneºti ºi doi cetãþeni ca
asistenþi sã predea parohiei imediat
materialul de mai sus, dresându-se
un proces-verbal în acest senz”.

Raportul nr. 16/26.08.1945,
adresat protoiereului, aratã marea
sãrãcie a parohiei: „Parohia Slãnic
fiind lipsitã complet de mijloace
financiare, neavând nici’o palmã de
pãmânt ºi nici alte soiuri de venituri,
cu foarte mare greutate se poate
întreþine ºi majoritatea cheltuielilor
sunt suportate personal de paroh,
care se bazeazã numai pe
umilul salar, veniturile epi-
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trahilului fiind inexistente,
parohia având numai circa

150 capi de familie foarte sãraci”.
Cu toate acestea preotul susþine ºcoala
din localitate primind o scrisoare de
mulþumire din partea directorului (nr.
26/12.11.1945): „Avem onoare a Vã
înainta procesul verbal prin care
Domnul Oprea Iordache directorul
ªc. noastre, respective Consiliul
ªcolar al acelei ªc. Cerdac din anul
ºcolar anterior justificã materialele
ce Dvoastrã aþi dãruit ªcoalei
primare Slãnic Cerdac din partea
Casei parohiale”.

Potrivit raportului nr. 60/15.11.1945,
adresat Episcopului, biserica „Sf. Ilie“
este proprietatea Spiridoniei, „scriptele
fiind þinute de Administraþia Bãilor
Slãnic ºi de Centrala Spiridoniei din
Iaºi”. De altfel pe ºtampila parohiei era
scris: „Parohia Sf. Gheorghe, comuna
Slãnic, jud. Bacãu”, centrul parohiei
propriu-zise fiind Cerdacul ºi nu Slãnicul.
Pe antetul-ºtampilã scrie totuºi
PAROHIA SLÃNIC – MOLDOVA,
Comuna Slãnic! Într-un tabel intitulat
„Tablou de enoriaºii ºi familiile lor din
Parohia Slãnic Moldova” din anul 1946
avem 194 de familii la Cerdac – 795
suflete, 2 la Cireºoaia (pe atunci Sat
Biserica) cu 5 suflete ºi numai 58 de
familii la Slãnic, cu 256 de suflete. Într-o
cerere (nr. 44/28 Septembrie 1945,
Dosarul anului 1945, Arhiva Parohiei
Slãnic) adresatã epitropilor Sfântului
Spiridon pãrintele Gâdinceanu se
intituleazã ca fiind „slujitor onorific al
bisericii Sfântul Ilie din parcul bãilor-
Slãnic, proprietatea onoratei
Epitropii a Sf. Spiridon din Iaºi”. Cele
de mai sus sunt confirmate de o adresã
a Epitropiei Sf. Spiridon (nr. 8292/
25.09.1945) adresatã „preotului
îngrijitor (n.n.) al Bisericii Sf. Ilie din
Slãnic” în care i se cere un inventar „în
care sã cuprindã toatã averea ce
aparþine Bis. Sf. Ilie din Slãnic” fiind
chiar ameninþat: „peste termenul de
mai sus, nu se acordã nici o întârziere,
sub nici un motiv, cunoscând cã în
caz de neexecutare a dispoziþiunilor
de mai sus, rãmâneþi direct
rãspunzãtor”. Pãrintele rãspunde
„Domnilor Epitropi”: „Cea mai mare

parte din inventarul Bisericii «Sf.
Ilie» a fost evacuatã în anul 1944.
De obiectele ridicate s’a încheiat
probabil un proces-verbal de fostul
administrator Dl. Carol Migdal care,
credem cã se aflã în arhiva adtiei
bãilor Slãnic; la oficiul parohial nu
avem nici’un act din care sã se poatã
vedea obiectele evacuate ºi nici cele
rãmase. Obiectele rãmase ne-au
servit la sãvârºirea serviciilor divine,
pânã la 23 august 1944, dupã care
datã, s’au mai pierdut datoritã
evenimentelor rãzboiului. Noi am
declarat la pagubele de rãzboiu pe
cele care le-am ºtiut, deºi nu era
datoria noastrã deoarece nu sunt
bunurile parohiei ci, ale Onoratei Preot Cãtãlin ILIE

Epitropii ºi deci organele Onoratei
Epitropii credem aveau datoria sã
facã aceste declaraþii” (Act 46/
26.10.1945).

Pãrintele, pe lângã activitatea
desfãºuratã ca paroh, mai deseneazã,
cu mâna sa, schiþe pentru toate
terenurile deþinute de parohie necesare
dosarului-cazier pentru inventar: „n’am
gãsit în arhiva parohiei planurile
cadastrale aºa dupã cum prevede ordinul
cã judeþele Roman ºi Bacãu din anii
1929-1931 sunt planurile cadastrale la
parohii” (Raportul nr. 60) ºi mai spune:
„Fotografii n’am fãcut deoarece suntem
foarte lipsiþi de mijloacele financiare
(n.n.)”.

Pelerini pe urmele sfinþilor

rugãciunile, cântãrile ºi acatistul au fost
rostite la moaºtele Sfântului Ierarh
Nectarie, cunoscut ºi cinstit ca mare
vindecãtor ºi ajutãtor. Dupã amiazã,
bucuria rugãciunii a continuat lângã
moaºtele Sfântului Cuvios  Mucenic
Efrem cel Nou fãcãtorul de minuni de
la Nea Makri, unde sfântul a primit
cununa muceniciei prin cumplite chinuri.

Localitatea Prokopi din insula
Evia, a fost destinaþia dimineþii urmã-
toare, prin popasul de suflet la biserica
ce are ca odor nepreþuit moaºtele
Sfântului Ioan Rusul, „robul cel liber”
ºi dãruit de Dumnezeu datoritã virtuþilor
ºi nevoinþei sale cu darul sfinþeniei ºi
facerii de minuni. Tot în Evia, pelerinii s-au
„întâlnit” tainic ºi cu Sfântul Cuvios
David numit încã de tânãr „cel bãtrân”,
datoritã înþelepciunii ºi râvnei sale în
cunoaºterea lui Dumnezeu. Apoi,
traversând iarãºi marea spre continent,
au primit binecuvântarea de la Maica

Domnului prin Icoana fãcãtoare de minuni
Panaghia Xenia (Maica Domnului
Strãina) de la foarte frumoasa mânãstire
Kato Xenia ce are ca odor ºi un
fragment din brâul Preasfintei Nãscã-
toare de Dumnezeu. Spre searã, un ultim
obiectiv al pelerinajului a fost popasul din
Valea Tembi, la frumoasa bisericuþa ºi
izvorul Sfintei Muceniþe Paraschevi –
Aghia Paraschevi – cunoscutã ºi ca
vindecãtoarea de ochi, încheindu-se
astfel o frumoasã, binecuvântatã dar ºi
rodnicã ostenelã a unui mãnunchi de
suflete ce au cãutat câteva zile sã
meargã pe urmele sfinþilor pentru zidire
sufleteascã.

Mãrturiile prin cuvinte sincere ºi
frumoase, bucuria exprimatã cu emoþie
privind toate cele vãzute, auzite ºi trãite
de cãtre toþi pelerinii dovedesc ºi
întãresc convingerea cã acest demers
duhovnicesc ºi-a atins scopul, fiind
folositor în perspectiva „marelui
pelerinaj” pe care toþi îl vom face spre
Împãrãþia cea de sus.

(urmare din p. 20)
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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 minciunã,1 propovãduirea
cuvântului evanghelic reprezintã opera de
cãpãtâi a fiecãruia dintre slujitorii Sfintei
noastre Biserici, deoarece  Hristos Însusi
ne spune: ,,Cercetati Scripturile, cã în ele
socotiþi a avea 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 de data aceasta însã
într-o altã luminã.

Dealtfel, în întreaga activitate
pastoralã autorul reliefeazã acel echilibru
între sacramentalizare ºi evanghelizare,
echilibru dovedit de multe ori precar, în
cazul multor slujitori ai altarului, care
accentueazã mai mult ritualul religios, în
defavoarea 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 aºazã
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, o altã armã a
propovãduirii.

Ajutor omiletic pentru cei care
vestesc din Evanghelie sau din Apostol,
folositoare pentru ce-i ce le ascultã,
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 apoi

„Lumina întru întuneric lumineazã”,
Pr. Petru Roncea, tipãritã
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Dr. Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, Editura Filocalia, Roman,
2018, 564 pag.

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, pãrintele
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, dupã ce-a plecat. Cã 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 Prin urmare, abordarea
urmãreºte ca în principal sã fie atât pe
înþelesul teologilor, dar ºi al credincioºilor.

Cartea gãzduieºte în paginile sale
un numãr de 112 de  predici, constituite
în tot atâtea prilejuri de meditaþie […],
într-o lume aflatã mereu la rãspântia
ideilor”, dupã cum frumos subliniazã în
Cuvântul de binecuvântare Înalt
Preasfinþitul Ioachim, Arhiepiscop al
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
iadului4, persistã, nesuferind învechire.
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 Prin
acest retorism, autorul doreºte sã arate
cã transformarea, devenirea, spiri-
tualizarea vieþii noastre încep de fapt din

Noaptea Învierii, deoarece credinþa
pascalã se naºte dintr-un mormânt gol.
În continuare, 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, datoritã
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 dinre 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
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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
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.

Preot Dr. Daniel NICHITA

1 RONCEA PETRU, Prefaþã, semnatã de Pr.
Prof. Dr Vasile Mihoc, p. 8.
2 IDEM, 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.

Colegiul Naþional Costache Negri din
localitatea Târgu-Ocna este unul dintre cele
mai bune licee ale judeþului Bacãu, dar ºi
cea mai veche instituþie de învãþãmânt de
pe Valea Trotuºului. Anul acesta, elevii ºi
profesorii liceului sãrbãtoresc 100 de ani
de funcþionare neîntreruptã a ºcolii.

În acest sens, pentru a marca
acest eveniment important, la sediul
instituþiei au fost organizate mai multe
activitãþi religioase ºi cultural educative.

Ziua prãznuirii Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi Elena a debutat cu
festivitatea de deschidere a manifestãrilor.
Momentul cel mai important al zilei a fost
dezvelirea unei plãci comemorative care
sã aminteascã generaþiilor viitoare
importanþa evenimentului.

Dupã primirea invitaþilor cu
tradiþionala pâine ºi sare ºi cuvântul de
întâmpinare al doamnei director Carmen
Antohe, s-a dezvelit placa de cãtre
reprezentanþi  ai Guvernului, Consiliului
Judeþean,  Inspectoratului ªcolar ºi ai
Colegiului Costache Negri.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, slujba de sfinþire a plãcii a
fost oficiatã de un sobor de preoþi sub protia
pãrintelui protoiereu Ioan Bârgãoanu.
Preacucernicia sa a rostit un cuvânt de
învãþãturã în care a subliniat importanþa
Colegiului Costache Negri în promovarea

educaþiei în aceastã zonã a Moldovei ºi
cã aceastã instituþie este patronatã de
Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena care
au fost iubitori de ºtiinþã ºi de educaþie.

Au urmat apoi alocuþiuni din partea
autoritãþilor prezente la eveniment, o
expoziþie de fotografie intitulatã: ªcoala
în oglinda timpului, premierea elevilor
olimpici din acest an ºi lansarea a douã
volume importante scrise de domnul
profesor Corneliu Stoica ºi anume:
Monografia liceului ºi volumul Costache
Negri, apoi un moment artistic susþinut
de elevii liceului.

La final a avut loc un dialog între
generaþii, lansarea simbolicã a 100 de
baloane ºi un toast aniversar.

A fost un eveniment important ºi
emoþionant în care foºti directori,
profesori ºi absolvenþi au putut sã
împãrtãºeascã tinerelor vlãstare din
experienþele lor trãite în aceastã
instituþie de-a lungul timpului. Fiecare
invitat a primit o diplomã aniversarã.

Mulþumim tuturor celor care s-au
implicat în organizarea acestui
eveniment ºi putem spune cu
sinceritate cã la Colegiul Naþional
Costache Negri s-a fãcut ºi se face o
educaþie de calitate bazatã pe
seriozitate, respect ºi dãruire.

CENTENARIUM
de la tradiþie la modernitate

100 de ani de educaþie

Preot Prof. Benone Paul VÃSÂI
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

(urmare din p. 1)
cartierele oraºului, curãþirea pâraielor,
a malurilor râurilor, precum ºi a
acostamentelor unor strãzi. ªi o mare
parte dintre cetãþeni au avut grijã sã
igienizeze spaþiul verde din faþa
proprietãþilor, sã repare gardurile, sã-ºi
taie pomii, pentru a da localitãþii o
notã aparte. Spaþiile verzi din întreg
oraºul au fost curãþate ºi igienizate,
au fost plantate flori, au fost toaletaþi
arborii din incintele blocurilor, din
parcuri, precum ºi cei de pe
marginea strãzilor. În acelaºi context
se înscriu ºi acþiunile de curãþire a
izlazurilor ºi fâneþelor realizate în
toate cartierele din oraº. Chiar dacã nu
a fost o primãvarã bogatã în precipitaþii,
iarba de pe spaþiile verzi a crescut,
aceasta fiind cositã de câte ori a fost
nevoie ºi spaþiile verzi curãþate de
resturile vegetale.

Dar activitãþile pe care le-am
desfãºurat în aceastã perioadã au vizat
mai cu seamã lucrãrile de investiþii. Aºa
dupã cum se poate vedea, sunt în grafic
lucrãrile ce se realizeazã în cadrul
proiectului „Reabilitarea, moder-
nizarea, extinderea ºi dotarea Casei
de Culturã“ – proiect finanþat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene prin Compania Naþionalã de
Investiþii. Constructorul s-a mobilizat în
ºantier ºi va termina lucrãrile în termenul
stabilit. Casa de Culturã va dispune de
mai multe spaþii, de o salã de spectacole
modernã dotatã cu echipamente
performante, mobilier specific etc.
Despre funcþionalitatea Casei de
Culturã, dupã finalizarea acestor lucrãri,
vom vorbi în numerele noastre viitoare.

Au continuat lucrãrile prevãzute în
proiectul „Modernizare 4 strãzi în
oraºul Tg. Ocna,  judeþul Bacãu“,
finanþat prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, pe str. Tãbãcari,
unde a fost turnat covorul asfaltic pe
întreaga suprafaþã prevãzutã în proiect,
rãmânând de efectuat trotuare ºi
acostamente. Aceste lucrãri, precum ºi
cele rãmase de efectuat pe str. Viiºoara,
respectiv o porþiune de aproximativ 250

ml de rigole ºi acostamentul aferent vor
fi terminate, conform  contractului, pânã
la sfârºitul trim. III 2018. Pe str.
Tãbãcari a fost înlocuitã, cu fonduri din
bugetul local, reþeaua de alimentare cu
apã potabilã ºi s-au realizat lucrãri de

decolmatare a conductei de canalizare
din aceastã zonã a oraºului.

Au început lucrãrile prevãzute în
proiectul „Reabilitare strãzi în
oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu“, în
cadrul cãruia 8 strãzi vor fi reabilitate
ºi asfaltate cu fonduri de la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene,
lungimea acestora fiind de 3,050 km.
Durata  de execuþie a lucrãrilor este
de 12 luni. S-a emis autorizaþia de
construire ºi s-a dat ordinul de începere
a lucrãrilor, asocierea de firme care a
câºtigat licitaþia a început lucrãrile pe
toate strãzile, respectiv str. Avram
Iancu, str. ªtefan Constantinescu, str.
Vasile Alecsandri, str. Salinei - în
prezent se lucreazã la reabilitarea
porþiunii de drum pe care se va circula
în perioada execuþiei lucrãrilor, din str.
Cãpitan Buºilã, pe sub podul CFR, prin
faþa gãrii Salina, pe lângã banda
transportoare de la mina Salina ºi în
continuare pe str. Vâlcele), str. Pârâul
Vâlcica, str. Poet Ion Grãmadã, str.
Gura Slãnic ºi str. Coasta Mãgurii. Pe
toate aceste strãzi, cu fonduri de la
bugetul local, se vor executa ºi
branºamentele la noile reþele de apã ºi
canalizare edificate cu fonduri
europene. Avem încredere cã printr-o
mobilizare exemplarã, asocierea de
firme va reuºi sã realizeze în termen
reabilitarea acestor strãzi, contribuind
astfel la fluidizarea traficului ºi a
accesului spre zonele turistice din oraº.

În urma precipitaþiilor abundente
din perioada 12 - 14 martie 2018 ºi a
cutremurului de pãmânt din data de 14
martie 2018, s-a activat o alunecare de
teren pe sectorul de drum DN 12B, km
0+452 – km 0+487, sector care asigurã

legãtura între localitãþile Tg. Ocna ºi
Slãnic Moldova, judeþul Bacãu, având
ca origine versantul din dreapta
drumului. Având în vedere degradãrile
constatate, în faza iniþialã au fost
instituite restricþii de circulaþie pe
jumãtate de cale, iar în etapa a doua,
din motive de siguranþã, circulaþia pe
acest sector de drum a fost închisã.
În sprijinul conducãtorilor auto, a fost

pusã la dispoziþie varianta ocolitoare prin
Gura Slãnic pe str. Bradului, arterã aflatã
în administrarea Primãriei oraºului Tg.
Ocna. La începutul lunii iunie 2018 a fost
dat de cãtre Direcþia Regionalã de
Drumuri ºi Poduri Iaºi ordinul de
începere a lucrãrilor pentru
redeschiderea circulaþiei pe acest
tronson de drum. Soluþiile de intervenþie
avute în vedere de DRDP Iaºi vizeazã
lucrãri de evacuare a apelor pluviale
(ºanþ, podeþ ºi drenuri), realizarea unei
structuri de sprijin pe bazã de piloþi foraþi
din beton armat, zid de sprijin din beton
armat ºi montarea de parapet metalic,
dupã care se va trece la refacerea
complexului rutier pe o lungime de 60
m, cu dimensionarea la condiþiile de
trafic ºi la acþiunea fenomenului îngheþ-
dezgheþ. Termenul legal de finalizare a
lucrãrilor este de 90 de zile de la data
emiterii ordinului de începere, însã
specialiºtii DRDP Iaºi estimeazã cã
acestea ar putea fi duse la îndeplinire
mai rapid, în aproximativ douã luni, iar
circulaþia spre Slãnic Moldova pe
aceastã rutã sã fie reluatã în condiþii de
maximã siguranþã.

A fost lansatã licitaþia prin
publicarea în sistemul informatic de
achiziþii publice a documentaþiilor
pentru achiziþia serviciilor de întocmire
a proiectului tehnic pentru obiectivul
„Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã
specificã în staþiunea
balneoclimaticã Târgu-

Activitãþi specifice
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Ocna“, proiect finanþat cu
fonduri nerambursabile prin
Programul Operaþional

Regional 2014 - 2020. Dupã întocmirea
proiectului tehnic ºi avizarea acestuia
de cãtre autoritatea de implementare,
se va trece la organizarea licitaþiei
pentru lucrãrile de execuþie, termenul
estimat în proiect fiind de 24 de luni de
la data primirii de cãtre constructor a
ordinului de începere a lucrãrilor.
Credem cã pânã la sfârºitul acestui an
toate aceste etape premergãtoare ºi
obligatorii vor fi parcurse, iar anul viitor
sã înceapã lucrãrile de execuþie.

În acelaºi stadiu de pregãtire a
documentaþiilor pentru licitaþie se aflã
ºi cele 4 proiecte finanþate prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, etapa 2, ºi anume: „Construire
ºi dotare centru multifuncþional tip
creºã în zona Tiseºti, oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu“, „Reabilitare,
modernizare ºi dotare grãdiniþa
Piticot A, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu“, „Reabilitare, modernizare
ºi dotare grãdiniþa Piticot B, oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu“ ºi
„Modernizare ºi dotare Colegiu C.
Negri, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu“. Dupã stabilirea ofertelor
câºtigãtoare pentru întocmirea
proiectului tehnic, se va trece la
urmãtoarea etapã de licitaþie pentru
realizarea lucrãrilor de execuþie.
Termenul de realizare pentru aceste
obiective este de 3 ani.

Se lucreazã intens la construcþia
blocului C8 de pe str. 1 Mai, investiþie
finanþatã de Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe Bucureºti. Blocul va avea 48
de unitãþi locative ºi este destinat
închirierii pentru tineri, termenul de
execuþie fiind de 12 luni de la data
începerii lucrãrilor, respectiv în  luna
februarie 2019. Constructorul ne asigurã
ºi garanteazã respectarea graficului de
execuþie ºi a termenului de finalizare a
lucrãrilor.

Autoritatea publicã localã
continuã activitatea de monitorizare a
izvoarelor cu apã mineralã  terapeuticã
din Parcul Mãgura, ca urmare a
obþinerii  Licenþei de dare în
administrare pentru exploatare. A fost
încheiat contract de prestãri servicii cu

o societate specializatã, care
efectueazã monitorizarea acestora,
constând în mãsurãtori de debite, de
temperaturi, electroconductivitate etc.,
întocmeºte documentele ºi recolteazã
probe pentru efectuarea analizelor
prevãzute de lege pentru aceastã
etapã.

În toatã aceastã perioadã,
autoritatea publicã localã, în afara
acþiunilor specifice, a desfãºurat ºi alte
activitãþi cultural-educative cuprinse în
calendarul manifestãrilor care
marcheazã 100 de ani de la începerea
Primului Rãzboi Mondial, manifestãrile
dedicate Zilei Eroilor ºi desfãºurate la
Monumentul Eroilor Independenþei –
Biserica ,,Rãducanu“, la care au
participat  oficialitãþi  judeþene ºi locale,
elevii ºi personalul ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Penitenciare,
conducãtori ai unor societãþi
comerciale, elevi de la instituþiile de
învãþãmânt din oraº, un numeros public
A fost oficiat un Tedeum, au fost rostite
alocuþiuni ºi au fost depuse coroane de

flori în memoria eroilor care ºi-au dat
viaþa pentru apãrarea pãmântului
strãmoºesc. Manifestãri similare au
fost desfãºurate ºi la Monumentul
eroilor de pe Muntele Mãgura ºi la
Monumentul de la Poieni.

 În ziua de 19 mai 2018, a avut
loc o ceremonie militarã pe Dealul
Cireºoaia, în faþa Schitului „Sfântul
Cuvios Eftimie cel Mare“, prilejuitã de
dezvelirea Monumentului Vânã-
torilor de Munte ,  ridicat prin
subscripþie publicã. La eveniment au
participat oficialitãþile locale ºi
judeþene, reprezentanþi ai Bisericii,
Brigada 61 Vânãtori de Munte
„General Virgil Bãdulescu“ -
Miercurea Ciuc, Brigada 2 Vânãtori
de Munte „Sarmizegetusa“ - Braºov,
Asociaþia Prospectorii Istoriei -

Comãneºti, numeroºi cetãþeni urmaºi
de pe aceste meleaguri ai eroilor
cãzuþi la datorie pe Dealul Cireºoaia

ºi împrejurimi în Primul Rãzboi
Mondial.

Sãrbãtorea zilei de 1 iunie, Ziua
Internaþionalã a Copilului, a adus în
Parcul Mãgura mulþime de copii care
ºi-au sãrbãtorit ziua într-un mod cu totul
special. Au participat la diverse
concursuri specifice vârstei ºi au fost
recompensaþi cu diplome. De
asemenea, în zona pietonalã a oraºului,
pe str. Victoriei, au avut loc activitãþi
artistice, diverse concursuri ºi jocuri
interactive la care au fost prezenþi copii
din toate instituþiile de învãþãmânt,
preºcolari ºi ºcolari, cadrele didactice
din ºcoli ocupându-se în mod
responsabil de pregãtirea acestor
acþiuni. Pãrinþi ºi bunici i-au însoþit ºi
aplaudat pe cei mici pentru evoluþiile
lor. Încheierea anului ºcolar 2017 -
2018 a fost marcatã cum se cuvine
cu organizarea serbãrilor de sfârºit de
an ºcolar, unde cei mai silitori elevi au
fost recompensaþi cu diplome ºi

premii.
Pentru sezonul estival am pregãtit

deschiderea piscinelor din Parcul
Mãgura, au fost cosite toate parcurile
din oraº, florile sunt întreþinute
corespunzãtor ºi dau un aspect plãcut,
atractiv zonelor unde sunt plantate, iar
curãþenia oraºului se realizeazã în bune
condiþii.

ªtim cã mai avem multe de fãcut,
dar suntem permanent mobilizaþi pentru
a rãspunde în cel mai scurt timp ºi cât
mai profesional posibil tuturor
propunerilor venite din partea
cetãþenilor oraºului nostru. Vã
asigurãm cã toate problemele
dumneavoastrã privitoare la mai binele
oraºului vor fi ºi problemele noastre ºi
ne vom strãdui sã le rezolvãm cu
promptitudine.
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La biserica „Sfântul Nicolae” venea
multã lume sã se închine ºi sã asculte
sfânta slujbã ºi predica, fiindcã preotul
de aici era foarte credincios, bun slujitor
ºi bun vorbitor.

Într-o Duminicã, dupã Sfânta
Liturghie, preotul a vãzut cã în bisericã
a mai rãmas un bãrbat, care se ruga cu
atâta credinþã cã pe faþa lui curgeau
ºiroaie de lacrimi. Impresionat de acest
fapt, preotul a aºteptat sã-ºi termine
rugãciunea, apoi s-a apropiat de el ºi i-a
zis:

– Fiule, aº vrea sã stãm puþin de
vorbã. Am vãzut ºi am auzit din altar cu
câtã cãldurã te rugai lui Dumnezeu. Ai
ceva pe suflet? Te apasã vreo durere,
vreun necaz?

– Pãrinte, cine n-are dureri ºi
necazuri în lumea aceasta? Care om ar
putea spune cã este cu sufletul curat?
Toþi avem pãcatele noastre. Eu mã rugam
ºi mã rog totdeauna Domnului cu
aceeaºi credinþã ºi cãldurã pentru
iertarea pãcatelor mele ºi ale tuturor celor
din casa mea. De când umblu la biserica
„Sfântul Nicolae”, m-am încredinþat cã
trupul omului este fãcut de Dumnezeu
ca sã fie templu al Duhului Sfânt ºi cer
de la Domnul putere sã mã învrednicesc
a fi un templu curat ºi frumos al Duhului
Sfânt. Din predicile ce-am ascultat pânã
acum, m-am convins cã viaþa noastrã
n-are nici un rost dacã nu-i trãitã dupã
învãþãtura Sfintei Evanghelii ºi de aceea
mã rog Domnului sã-mi ajute sã duc o
viaþã cât mai curatã, sã împlinesc cât
mai deplin porunca Sfintei Evanghelii, cãci
numai aºa simt cum se pogoarã liniºtea
ºi mulþumirea în sufletul meu.

– ªi de mult te osteneºti în acest
trai aºa de frumos ºi creºtinesc?

Luminarea Duhului Sfânt
– Drept sã vã spun, pãrinte, cã

nu chiar aºa de mult. Am fost ºi eu un
mare pãcãtos, dar de când am început
sã vin la bisericã s-a produs o
schimbare în mine. Dintr-odatã am simþit
un dor aprins dupã un trai creºtinesc.
Mintea mi s-a luminat ºi am înþeles care
este adevãrata menire a omului pe acest
pãmânt, voinþa mi s-a oþelit ºi am
început a duce o viaþã nouã. De multe
ori mã întreb: oare cui se datoreºte
aceastã schimbare în sufletul meu? Prin
ce întâmplare am devenit un om nou?
Desigur cã nu sunt un om desãvârºit,
ar trebui sã fiu un nesocotit sã susþin
aºa ceva, dar nici nu mai sunt un rob al
patimilor, ca altã datã.

– Fratele meu, schimbarea din
temelie a felului de trai de care-mi
vorbeºti se datoreºte puterii Duhului
Sfânt care lucreazã asupra sufletului
omenesc. Biserica, prin slujitorii sãi,
cheamã Duhul Sfânt peste oameni ºi
El se pogoarã, lumineazã mintea
noastrã, ca sã înþelegem adevãrurile
veºnice; ne aprinde inima de focul
dragostei creºtine ºi ne întãreºte voinþa
pentru împlinirea legii lui Dumnezeu.
Dureros este cã nu toþi oamenii vor sã
primeascã aceastã luminare a Duhului
Sfânt, fiindcã El nu se impune cu sila.
Duhul Sfânt se pogoarã peste toþi, dar
rãmâne numai în sufletele acelora care-L
primesc cu bunãvoinþã ºi cu dragoste.
Fericit eºti, frate, cã ai înþeles luminarea
cereascã ºi te-ai supus întru toate
lucrãrii Duhului Sfânt.

Pr. Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos, Colecþia
Teologicã „Cuvântul Vieþii”, 1985,
Detroit, Michigan

Ca mai Mereu, de-acum înainte,
preþ de-o Veºnicie sisificã,

în luna lui iulie a fiecãrui an
pãmântesc, Valeriu Filimon

coboarã din Munþii Slãnicului
la Vatra noastrã de suflet,

spunându-ne cã nu ne poate
uita! Pe cât l-am uitat noi!

Pe nedrept! *

Ziua manolicã
Vitraliu de vis mã-nziureºte…
Se-ncopciazã gândul în surâs,
Ursite zodii îmi încing chimirul
ªi ciuturi verzi cu rouã boltuitã

Ating a zãmislire fruntea.
În arcul încruntãrii pun cocardã

Cristal de cer. Din Amintire
Îmi iau cuvintele merinde

ªi-n labirint de semeni, pier…
… Eoliene curcubeie firuiesc

Strãbãtorind ºiraguri de cupole…
Auzul albãstrit în harfã-astralã

Opreºte clipa vis în fiecare.
Vulcanic strigãt zguduie zidirea:

–  Cresc marmorele-n om cariatide
Cu înjeliri de apã vie-n ºipot!

Poveri de bucurii îmi frâng toiagul…
Odãjduit în smeurii chindii
Cu pulbere de mit în palme
Vitraliu de vis eu trag vederii
ªi luna o aprind opaiþ ceresc.

Valeriu FILIMON

* Trimisã Redacþiei de prof. Dan SANDU


