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În ecoul sãrbãtorii Sfântului
Nicolae cel bun cu cei mici – cum nu
ºi-ar arãta bunãtatea faþã de toþi cei
asemenea copiilor pentru care ºi
Mântuitorul  ªi-a manifestat
afectivitatea lãsându-Se înconjurat de
ei –, inevitabil îþi apare în
preajmã ºi Arie. Acesta era

Jertfa ostaºilor români din Primul Rãzboi Mondial ºi-a
câºtigat un loc bine definit între actele fundamentale care
au contribuit la desãvârºirea identitãþii naþionale ºi spirituale
a acestui neam ºi care au marcat istoria noastrã, creionând
în timp ideea de Românie modernã ºi aºezând-o pe un loc
de cinste între statele independente ale Europei.

Toate evenimentele comemorative împlinite în acest
an centenar în diferite locuri din þarã au darul de a întinde

Mesaj adresat cu prilejul Zilei Armatei
Române, 25 octombrie 2018

În ziua a opta a lunii a noua,
Biserica cinsteºte nevãzutul sau lumea
îngerilor. Dacã ne gândim bine, vom
observa cã nu existã un fapt
semnificativ în istoria mântuirii unde sã
nu intervinã lucrarea puterilor celor
fãrã de trup. În grãdina paradisiacã,
în vieþile patriarhilor, în cultul divin

Preot Daniel NICHITA

(continuare în p. 3)

Anul 2018 este timpul în care ne
readucem aminte de Naºterea lui
Hristos-Dumnezeu, dar ºi de naºterea
noastrã ca popor creºtin unit într-o
singurã Patrie – România.

Etimologia cuvântului „colind” s-ar
afla în cuvântul latinesc „calendae” ce
ar defini începutul fiecãrei luni, deci ziua
întâi a lunii.

Practic, luna decembrie debuteazã
pentru români anul acesta nu numai cu

Cu paºi mã-
runþi ºi siguri, iatã,
ne apropiem de
sãrbãtorile de iarnã
atât de mult aºteptate de toatã lumea. Dar pânã atunci mai
sunt câteva zile, timp în care puteþi lectura în liniºte
informaþiile despre activitãþile desfãºurate în aceastã
ultimã parte a anului 2018.

Dupã cum am precizat în numerele anterioare ale
acestei reviste, la nivelul oraºului nostru sunt în derulare

În prag de
sãrbãtori
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un om credincios, de altfel, cititor de Biblie, numai
cã interpretarea proprie despre persoana

Mântuitorului l-a ispitit sã-ºi socoteascã ideile ca
intangibile.

Palma Sfântului Nicolae peste faþa lui Arie a fost
semnul iubirii dumnezeieºti care dorea îndreptarea lui,
un alt strigãt: Adame, unde eºti?, acea palmã simþitã
pentru prima datã de omul edenic mai înainte de a fi
izgonit afarã din Rai.

Se spune despre oamenii care au trecut prin necazuri
grele cã au primit o palmã de la Dumnezeu. Cei credincioºi
îºi dau seama cã din cauza propriilor pãcate primesc acest
semn al iubirii divine. Dar palma lui Dumnezeu înseamnã
ºi mãsura zilelor omului. „Iatã, cu palma ai mãsurat zilele
mele…” zice psalmistul (Ps 38, 7). Ceea ce înseamnã cã
viaþa noastrã este un numãr de palme dumnezeieºti
înºiruite de la naºtere la moarte, sau cã fiecare dintre noi
suntem însemnaþi pe palmele Domnului (cf. Is 49, 16),
când aceste palme ne mãsoarã zilele, întipãrindu-se pe
ele viaþa noastrã clipã de clipã.

Plecasem de la palma datã lui Arie de marele ierarh
al Mirelor Lichiei ºi iatã-ne noi înºine simþindu-ne atinºi
necurmat de palmele Domnului, cã nu trece o zi fãrã sã
pãcãtuim. Iar pãcatele noastre zilnice sunt ele însele
palme date feþei lui Hristos care se întipãresc pe palmele
Lui. Evangheliºtii relateazã cum unii din cei ce-L
batjocoreau pe Hristos Îl bãteau cu pumnii ºi slugile Îi
dãdeau palme (cf. Mt 26, 67; Mc 14, 65; In 19, 3).

Arie Î l  pãlmuia pe Hristos, bat jocorindu-I
dumnezeirea. ªi ce palmã a primit pentru aceasta!

Cititorule, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit pânã în
sfârºit. Nu-L mai pãlmui cu pãrerile tale proprii care mai
totdeauna sunt altfel decât Adevãrul. Când eºti mustrat,
pocãieºte-te, nu te împotrivi palmei lui Dumnezeu. ªi ceea
ce mãrturiseºti cu gura sã-þi fie ºi în inimã. Ai vãzut cã
Arie nu s-a trezit când a fost pãlmuit de ierarhul Domnului.
Cu gura spunea adevãrul, dar în inimã ascundea minciuna.
Pe dinafarã purta veºmintele preoþiei lui Hristos, înlãuntru
însã clocea erezia. Înfãþiºarea dinafarã exprimatã prin
veºminte predica despre întruparea lui Dumnezeu, cã
Hristos este Dumnezeu adevãrat ºi Om adevãrat, în
adâncul inimii însã Îl socotea doar om. ªi se bucura cã-ºi
adunã ucenici, neºtiind cã, cu cât atragi în propria
nelegiuire pe mai mulþi, toþi aceia îþi vor cauza un chin
veºnic prin amintirea în iad a pedepsei ce-i va aºtepta ºi
pe ei. Sã ne aducem aminte de chinul bogatului nemilostiv
care creºtea în iad pe mãsurã ce-ºi amintea de fraþii sãi
ºi cã-i aºteaptã aceeaºi osândã în care se afla el.
Cititorule, dacã-I dai palme lui Dumnezeu prin faptele ºi
(ne)credinþa ta, nu te bucura cã mulþi te urmeazã. Toþi
aceia vor aþâþa focul veºnic al pedepsei tale, Hristos ne-a
arãtat asta în pilda bogatului nemilostiv. Dacã eºti
atenþionat sau mustrat pentru pãcatele tale, nu te împotrivi.
Fie ca pe palma lui Dumnezeu sã se întipãreascã pocãinþa
ta, întoarcerea ta, sfinþirea vieþii tale ºi nu încãpãþânarea
rãmânerii în neascultare. Ca atunci când vei privi palmele
Domnului sã-þi vezi îndreptarea ºi nu pãcatele, în semnele
iubirii rãstignite din palmele lui Iisus sã-þi strãluceascã
harul mântuirii ºi nu focul gheenei. Cã ºi unul ºi celãlalt
se ascund în aceeaºi palmã a lui Dumnezeu.

2018: Anul omagial al unitãþii de credinþã
ºi de neam ºi Anul comemorativ

al fãuritorilor Marii Uniri din 1918.

Bun venit anului 2019: Anul omagial al satului
românesc (al preoþilor, învãþãtorilor

ºi primarilor gospodari) ºi Anul comemorativ
al patriarhilor Nicodim Munteanu

ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor
de cãrþi bisericeºti.
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(urmare din p. 1)

un arc peste timp ºi a aduce în
actualitate jertfa nemuritoare a eroilor
care ne-au lãsat moºtenire o þarã liberã
ºi demnã. 

La o sutã de ani de la sângeroa-
sele lupte din Primul Rãzboi Mondial,
românii ctitoresc monumente spre
veºnicã aducere aminte ºi smeritã
recunoºtinþã faþã de ceea ce au
sãvârºit înaintaºii noºtri. Aceste
monumente funerare, care traseazã
harta continuitãþii noastre în spaþiul
Carpato-danubiano-pontic, vor da
mãrturie generaþiilor viitoare despre
semnele rãstignirii ºi reînvierii ce pot fi
vãzute pe trupul istoriei zbuciumate a
neamului românesc, despre vitejia celor
a cãror nume sunt scrise pe
frontispiciul lor ºi care vor povesti
cãlãtorului grãbit cã aici a trãit un neam
de sfinþi ºi de eroi. Acesta este modul
în care am ales sã spunem celor ce ºi-
au gãsit liniºtea în pãmântul Împãrãþiei
Cerurilor cã nu i-am uitat ºi cã le
suntem recunoscãtori.

Noi, generaþia de astãzi, la
împlinirea a o sutã de ani de la Marea
Unire, avem datoria nu doar de a
comemora faptele nemuritoare ale
strãbunilor noºtri, ci ºi de a lupta pentru
pãstrarea patrimoniului material ºi

spiritual lãsat moºtenire de ei, de a le
arãta cã faptele noastre de astãzi sunt
întruchiparea idealurilor pentru care ei
s-au jertfit ºi, totodatã, de a împiedica
orice încercare de a arunca omenirea
într-o nouã ºi sângeroasã încleºtare
mondialã.

Sã nu trecem în uitare istoria
acestei þãri ºi faptele uimitoare pe care
bravii ostaºi români cãzuþi la datorie,
cu arma în mâini ºi gândul la
Dumnezeu, le-au aºezat la edificiul
României Mari. Sã nu uitãm faptele
celor care au dat sens ºi geniu acestei
naþiuni ºi care, sacrificând totul, au
luptat pentru un ideal ºi ne-au lãsat
moºtenire o Românie unitã.

Un român autentic îºi asumã
istoria neamului sãu ºi gândeºte cu
recunoºtinþã la cei ce au fãurit-o. Sã
nu ne dezicem de ceea ce suntem, sã
ne iubim þara ºi sã ne aducem
contribuþia la împlinirea ºi conservarea
idealurilor pentru care au luptat martirii
ºi eroii acestui neam! Sã luptãm pentru
menþinerea României unite, care îºi
ocroteºte cetãþenii ºi reflectã în tot ceea
ce împlineºte, dorinþa celor ce au ctitorit
o naþiune care a devenit definitorie
pentru noi toþi.

Ziua Armatei Române sã fie
pentru noi prilej de cinstire a eroilor, zi

de pomenire a tuturor martirilor ce ºi-
au încununat lupta cu laurii biruinþei
neamului ºi ai credinþei strãmoºeºti.
Astãzi este ziua soldatului român din
toate timpurile ºi din toate locurile, care
a fost scut de apãrare a valorilor care
au dat identitate acestui popor:
credinþa, neamul, libertatea, demni-
tatea, cultura ºi graniþele þãrii. Acestui
soldat neînfricat îi aducem, în An
Centenar, prinos de recunoºtinþã pentru
sacrificiul pe care l-a împlinit pe
câmpurile de luptã, iar celor de astãzi
le dorim sã rãmânã demni în faþa noilor
provocãri ale timpurilor ºi a celor care
încearcã sã dezbine sau sã îngenun-
cheze acest neam.

Aducem mulþumiri în aceastã zi
comemorativã, închinatã Armatei
Române, cadrelor militare ºi tuturor
soldaþilor care îºi desfãºoarã misiunea
în cadrul unitãþilor militare din judeþul
Bacãu, asociaþiilor, autoritãþilor centrale
ºi locale, profesorilor, preoþilor, precum
ºi bãcãuanilor care sunt conºtienþi de
importanþa acestui An Centenar ºi þin
mereu aprinsã flacãra memoriei
fãuritorilor unitãþii naþionale ºi îºi
cinstesc eroii care au ctitorit aceastã
þarã. 

Cinste ostaºilor români! 
Cinste Armatei Române!

Mesaj adresat cu prilejul Zilei Armatei Române, 25 octombrie 2018

la Templu, la Naºterea ºi în
activitatea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, în cãlãuzirea de mai
târziu a Bisericii creºtine, vedem peste
tot cum destinul lumii acesteia este
împletit cu cel al îngerilor. Acest adevãr
îl repetãm ºi în Simbolul de Credinþã,
în care Îl mãrturisim pe Hristos ca
,,fãcãtor al cerului ºi al pãmântului, al
tuturor celor vãzute ºi nevãzute.”
,,Cerul”,  interpretat de exegeþi ca
lumea spiritualã, a fost primul act al

Creaþiei, echilibrând-o, cãci în gândirea
Sf. Ioan Damaschin, lumea nevãzutã
a fost urmatã de cea materialã ºi în
cele din urmã, de om, ,,fãcut din
celelalte douã.” Scopul creãrii îngerilor
a fost veºnica preamãrire a lui
Dumnezeu ºi împlinirea voii Lui, în
lungul drum al mântuirii lumii (Evrei 1,
14), iar acest plan a fost gândit de cãtre
Atotputernicul, din veºnicie.

Cum sã pãtrundem cu mintea
noastrã taina îngerilor? Cum sã
înþelegem cã ei vãd faþa lui Dumnezeu,

cã se bucurã de întoarcerea
pãcãtoºilor ºi cã participã la mântuirea
personalã? Rãmâne sã folosim spre
ajutor cuvintele inspirate ale Sfintei
Scripturi. Aici, prezenþa Sfinþilor Îngeri
în preajma omului ºi pe pãmânt este
zugrãvitã încã din primele pagini ale
Genezei: dupã ce Dumnezeu a izgonit
pe Adam ºi Eva din Eden, a pus
,,Heruvimi ºi sabie de parã, sã pãzeascã
drumul cãtre pomul vieþii.” (3, 24)
Însuºirea lor distinctã este
nematerialitatea sau

(urmare din p. 1)
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spiritualitatea lor. În acest sens
Sf. Vasile cel Mare afirmã:

,,îngerii sunt lumini spirituale care-ºi au
lumina de la Lumina cea fãrã de început,
iar sfinþenia, primitã de la Sf. Duh, Care
sfinþeºte toate.” Arãtãrile sub formã
vãzutã, de cele mai multe ori îmbrãcate
în mister, sunt manifestãri ale voii
dumnezeieºti, demonstrând cã spiri-
tualitatea îngerilor nu este una absolutã,
cãci ei slujesc fãrã încetare Tronul Cel
de Sus.

Prezenþa ºi mijlocirile sfinþilor în
viaþa noastrã sunt indispensabil legate
de îndumnezeire, adicã de efortul
permanent al omului în urcuºul cãtre
împlinirea menirii sale, aceea de a
dobândi asemãnarea cu Dumnezeu. De
aceea, cinstirea puterilor netrupeºti o
facem odatã cu evocarea multitudinii
de personalitãþi sfinte ale istoriei
mântuirii, începând chiar cu profeþii
Vechiului Testament ºi terminând cu
Fecioara Maria, ,,mai cinstitã decât
heruvimii ºi serafimii.” Iosua, urmaºul
lui Moise în fruntea poporului ales, cade
cu faþa la pãmânt la auzul glasului
arhanghelului Mihail (Iosua 5, 14).
Aceeaºi închinare au adus-o Manoe ºi
soþia sa, pãrinþii lui Samson, când li s-a
vestit de cãtre înger cã vor avea un fiu
(Judecãtori 13, 20). Proorocul Ilie este
de mai multe ori însoþit în lucrãrile sale
de câte un înger (Judecãtori 13, 40).
Iezechiel priveºte spre cerurile deschise,
cum patru fiare cu înfãþiºare ca de om
ºi patru roþi purtau pe Dumnezeu
(Iezechiel 1, 19). Dacã la toate acestea
adãugãm locurile din Noul Aºezãmânt,
în care îngerii participã la Naºterea lui
Mesia, apoi Îi slujesc Lui pentru ca în
cele din urmã sã vesteascã minunea
Învierii, putem spune cã avem un tablou
complet al lumii lor imateriale, aflatã tot
timpul în preajma omului.

Încã din perioada de început a
acesteia, Biserica a indicat în mod cât
se poate de clar cinstirea ce li se cuvine
îngerilor, ca solitori ai lui Dumnezeu. O
frumoasã cântare a zilei de prãznuire a
Soborului Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavriil (8 Noiembrie) îl numeºte pe Sf.
Gavriil ,,tainic vestitor al Întrupãrii lui
Hristos”. El este prin urmare, aducãtor

de veºti bune, ºi de aceea creºtinii îl
implorã de multe ori în rugãciune, când
au un necaz sau trebuie sã primeascã
un rãspuns ce le poate schimba destinul.
Adunaþi în cete care preamãresc
divinitatea, îngerii sunt ºi simbolul unitãþii
Bisericii creºtine de pretutindeni, fiind
amintiþi toþi, în aceeaºi zi. Iatã ce spune
o cântare din Mineiul pe luna noiembrie:
,,Sã ne veselim duhovniceºte, noi
oamenii, împreunã cu îngerii, cã Gavriil
iarãºi binevesteºte acum unirea
Bisericilor ºi surparea a tot eresul.”
Biserica întreagã implorã pe Îngeri ca
prin veºnicele lor rugãciuni de mijlocire,
Dumnezeu sã înceteze toate dezbinãrile
ºi rãzboaiele dintre popoare, pãzindu-i
pe toþi în pace.

Îngerii sunt serbaþi ºi în mod
particular, aºa cum se întâmplã pe 6
septembrie, când în calendar avem
înscrisã Pomenirea minunii Sf.
Arhanghel Mihail în Colose.
Întreaga imnografie a acestei sãrbãtori
subliniazã încã odatã universalitatea
fiinþelor cereºti, în relaþie directã cu
lumea pãmânteascã. Iatã un exemplu:
,,Celor rãtãciþi povãþuitor, celor
nãpãstuiþi ocrotitor, celor întristaþi
mângâiere, celor înviforaþi liman foarte
lin, tu eºti, arhanghele al lui
Dumnezeu!” În fapt, nu existã un prilej
binecuvântat din viaþa unui om, în care
sã nu-ºi facã simþitã prezenþa ºi îngerii
lui Dumnezeu. Toate însã converg
cãtre Dumnezeiasca Liturghie, prima
formã de manifestare culticã în viaþa
Bisericii primare. Miezul acestei
supreme taine îl constituie jertfa
euharisticã fãrã de sânge, sãvârºitã de
preot în Sf. Altar, în psalmodierea ºi
prosternarea Sf. Îngeri.

Acest mister este ºi mai limpede
reprezentat în textul Heruvicului de la
Liturghia Darurilor mai înainte sfinþite:
,,Acum puterile cereºti împreunã cu noi
nevãzut slujesc, cã iatã intrã Împãratul
slavei. Iatã Jertfa tainicã, sãvârºitã de
dânsele, se înconjoarã. Cu credinþã ºi cu
dragoste sã ne apropiem, ca pãrtaºi ai
vieþii veºnice sã ne facem. Aliluia.”
Cugetând la aceastã tainã de nepãtruns
Sf. Ioan Hrisostom striga: ,,O, darurile
lui Hristos! Sus oºtile îngerilor
slavoslovesc, jos, în bisericã ceata
fãcându-se oameni, aceeaºi slavoslovie
cu dânºii urmeazã. Sus Serafimii,
cântarea cea întreit strigã, jos, mulþimea
oamenilor aceeaºi cântare înalþã.”1 Cerul
ºi pãmântul se unesc astfel, în chip tainic
în rugãciuni ºi cântãri, prosternându-se
în faþa Mielului euharistic, Care în fiecare
zi ºi pe fiecare altar se junghie în chip
nevãzut pentru pãcatele oamenilor ºi
mântuirea lor.

Ce mare tainã ne dãruieºte nouã
oamenilor bunãtatea cea fãrã de margini
a lui Dumnezeu, dându-ne nouã
ocrotitori pe Sf. Sãi Îngeri!

1 Slujba Învierii din Noaptea Paºtilor

La ceas
de-aniversare
La ceas de-aniversare
Sã ne unim, români,

ªi toþi, cu mic cu mare,
Sã fim mai buni creºtini.

Sã ne-amintim trecutul
Cu marii luptãtori

Ce-au îndurat tumultul
Amarelor vâltori.

Având în frunte steagul
Cu care-au biruit,

Românii rupt-au jugul
Sub care-au pãtimit.

ªi-au fãurit Unirea
Ascunsã-n piept din veci,

Ca-n România Mare
În pace sã petreci.

Ca cei de altã datã
Sã fim ºi noi acum,

Cu toþii laolaltã
Mergând pe-acelaºi drum.

La ceas de-aniversare
O rugã sã rostim
Pentru eroii care

Ne cheamnã sã-i cinstim.

(un imn dedicat eroilor Marii
Uniri, scris în seara de 1

decembrie 2018)
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Sfânta Scripturã este lucrarea în
care apar utilizate numeroase simboluri,
pe baza cãrora este mai uºor perceput
mesajul biblic, deoarece simbolurile
reprezintã esenþa sau materialul
limbajului prin care noi, oamenii,
comunicãm ºi ne înþelegem.

Lumea, cu nenumãratele sale
elemente ºi prin diversele ei reprezentãri,
constituie o adevãratã oglindã, astfel cã
toate faþetele inimii omeneºti îºi etaleazã
bogãþiile tocmai pentru a scoate în
evidenþã prezenþa lui Dumnezeu. El, Care
a creat lumea prin Cuvântul Sãu, face
toate lucrurile cuvinte ºi poate astfel
articula/formula un mesaj care se
adreseazã omului în întregul lui:
inteligenþei sale, avântului sãu emoþional,
simþului sãu pentru frumos.

De regulã, orice simbol ne dã de
gândit. Dacã Dumnezeu ne dovedeºte
permanent puterea Sa, înþelepciunea
nemãrginitã ºi armonia în toatã creaþia
Sa, atunci noi suntem datori sã fim
deschiºi cãtre tot ceea ce are o anumitã
semnificaþie sau – de ce nu? – mai multe
semnificaþii.

Ne referim în continuare la unul
dintre simbolurile creºtinismului: LUMINA
DIVINÃ.

Încã din Vechiul Testament
descoperim paragrafe numeroase din care
extragem aspecte legate de aceastã temã:
„Doamne, Dumnezeul meu, mãritu-Te-ai
foarte./ Întru strãlucire ºi în mare podoabã
Te-ai îmbrãcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina
ca ºi cu o hainã“(Psalmul 103, 1-2)

„Izbucnire de luminã ca la rãsãrit
de soare, raze vii din mâna lui pornesc.
Acolo stã tainic ascunsã puterea Lui
(Avacum 3, 3-4); Mãreþia Domnului
robeºte ºi cutremurã inima. Pe cel
Atotputernic nu putem sã-L ajungem cu
priceperea noastrã (...) ºi lumina Lui
sãlãºluieºte în El“ (Daniel 2, 22). ªi
prorocul Iezechiel aminteºte ideea cã
distinge, dupã foc, o luminã care este
Însuºi Dumnezeu: „se vedea un fel de
foc, un fel de luminã strãlucitoare care-L
împresura de jur împrejur. Cum este
curcubeul ce se aflã pe cer la vreme
de ploaie, aºa era înfãþiºarea acelei
lumini strãlucitoare care-l înconjura.
Astfel era chipul slavei Domnului“
(Iezechiel 1, 27-28; 2,1).

De asemenea, în Cartea înþelep-
ciunii lui Solomon, este amintit destul de
amãnunþit subiectul acesta, evidenþiidu-se
pe de o parte puterea ºi înþelepciunea lui
Dumnezeu, iar pe de altã parte valoarea
lucrãrii divine, lumina este perceputã nu
doar o strãlucire perceptibilã prin vedere,
ci este energie infinitã, nãvalnicã a naturii
divine, fiinþa sa darnicã prin excelenþã:
„înþelepciunea este strãlucirea luminii
celei veºnice ºi oglinda fãrã patã a lucrãrii
lui Dumnezeu ºi chipul bunãtãþii Sale“
(Înþelepciunea lui Solomon 7, 26). Însã
în alt context, aceste douã valori sunt
comparate ºi armonizate, ca fiind
aspecte implicite ale celui bineplãcut
înaintea lui Dumnezeu: „Înþelepciunea
este mai frumoasã decât soarele ºi decât
orânduiala stelelor; dacã o pui alãturi cu
lumina, înþelepciunea o întrece./ Fiindcã
dupã luminã urmeazã noaptea, pe când
înþelepciunea rãmâne nebiruitã în faþa
rãutãþii“ (Înþelepciunea lui Solomon 7,
28-30). Astfel, existã o legãturã logicã
între frumuseþe ºi luminã, deoarece
înþelepciunea este creatã ºi, concomitent,
ea îl învãluie pe om cu o strãlucire
deosebitã.

Tot lumina este centrul imensei
laude cosmice, deoarece aºtrii intrã în
corul creaþiei: „Lãudaþi-L pe El întru cele
înalte (...), toþi îngerii Lui, (...) toate puterile
Lui, (...) soarele ºi luna, toate stelele ºi
lumina!“ (Psalmul 14, 1-3).

Pe lângã alte splendori, lumina
creatoare a Domnului este mai presus
de toate, deoarece strãlucirea ei rãzbate
atât pe tãrâmul binelui, cât ºi pe cel al
frumosului. Însã poate fi descoperit
miracolul dumnezeiesc din timpul luptei
iudeilor împotriva duºmanilor lui Israel,
când rugãciunile oamenilor au fost
ascultate de cãtre Dumnnezeu, „N-a mai
fost nici pânã atunci, nici dupã aceea, o
astfel de zi, în care Domnul sã asculte
aºa glasul omului“ (Iosua 10, 14). În acel
context, aºtrii  sunt prezentaþi ca niºte
slujitori umili, care se supun poruncilor
omeneºti, deoarece, la un moment dat
(cum apare tot în Biblie) se rãzvrãtesc
împotriva lui Dumnezeu, ajungând
precum fiul dimineþii – Lucifer –, care este
astrul cãzut ºi a cãrui luminã era
orbitoare. În Apocalipsã este reabilitat ºi
luceafãrul de dimineaþã care devine

simbolul puterii regãsite, simultan cu gloria
sau izbânda Învierii lui Iisus Hristos
(Apocalipsa 2, 28). Aceastã simbiozã
între Dumnezeu ºi Om în Mântuitorul
nostru este cea care dovedeºte esenþa
simbolului luminii, iar acest fapt este
evidenþiat chiar în Apocalipsa 22, 16: „Eu
sunt rãdãcina ºi sãmânþa lui David, steaua
strãlucitoare cea de dimineaþã“.

Revenim la aspectul care ne
impulsioneazã în credinþã: dupã cum se
ºtie, lumina divinã îl învãluie pe
credinciosul trãitor, încurajându-l,
binecuvântându-l, precum apare în textele
rugãciunilor celor mai des întâlnite
(Psalmul 50: Nu mã lepãda de la faþa
Ta!). Faþa luminoasã a lui Dumnezeu în
Treime este de fapt puterea divinã, sfântã,
datoritã cãreia noi ne regãsim liniºtea ºi
fãgaºul prin sinceritatea adorãrii, a
mulþumirii precum ºi a cererilor adresate
prin rugãciuni.

„Lumina lui Hristos lumineazã
tuturor“ este un fragment semnificativ al
Sfintei Slujbe a Învierii prin care ni se
aminteºte dãrnicia ºi nepãrtinirea Fiului
lui Dumnezeu faþã de toþi creºtinii pãrtaºi
ai rememorãrii evenimentelor sfinte ºi
înãlþãtoare. Lumina lui Dumnezeu
strãluceºte întru Hristos, dovadã fiind
faptul cã Însuºi Mântuitorul le spunea
ucenicilor Sãi: „Eu sunt lumina lumii!“
(Ioan 9, 5); Eu, Luminã am venit în lume,
ca tot cel ce crede în Mine sã nu rãmânã
în întuneric.

Mântuitorul aminteºte cã menirea
Sa nu e cea de a-i judeca pe oameni, ci
luminarea celor pe care îi ameninþã
capcanele drumului vieþii. În lumina adusã
de cãtre El, oamenii pot sã se cunoascã
ºi sã se cerceteze, astfel cã toþi
credincioºii au deschisã calea spre
mântuire (ei contribuind prin credinþã ºi
fapte bune).

Credinþa în Iisus Hristos este de fapt
o luminã care îl transformã pe credincios
într-o fiinþã luminoasã. Acest fapt
constituie în realitate þelul sau scopul
fiecãruia dintre noi: unirea cu Dumnezeu,
precum este scris în Sf. Scripturã: „Cât
aveþi Luminã, credeþi în Luminã, ca sã fiþi
fii ai Luminii! (Ioan 12, 36)“.

Preot Cristian MAZILU
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Soseºte Anul Nou. Iarãºi
începem o numãrãtoare nouã a zilelor
de la 1 ianuarie.

Anul Nou este mai mult  o
sãrbãtoare laicã, decât una religioasã.
Ea marcheazã trecerea în noul an civil
(anul nou bisericesc începe la 1
septembrie), fiind ºi ziua de prãznuire
a Sfântului Vasile cel Mare. În aceastã
perioadã, se întâlnesc mai multe
obiceiuri populare, având, în general,
caracter distractiv sau de urare, dar
implicând ºi tradiþia româneascã, mai
veche sau mai nouã.

Oare nu este adevãrat cã timpul,
dupã cuvântul nimerit al Sfântului
Grigorie Teologul, se aseamãnã cu un
râu necontenit curgãtor care izvorãºte
din veºnicie ºi se varsã tot în veºnicie?
Trece în veºnicie anul 2018, ca
niciodatã sã nu se mai întoarcã ºi,
drept sol al acestei veºnicii, vine în
schimb anul 2019.

În fiecare an, zilele curg în
tãcere, unele dupã altele; ºi fiecare
an se schimbã în tãcere, cu altul. Pe
dinafarã, orice zi se aseamãnã cu ziua
de ieri ºi cu cea de mâine: ca ºi
celelalte zile, ea îºi are dimineaþa,
amiaza ºi seara ei aparte. În privinþa
aceasta, oricare an este asemãnãtor
întru totul cu anul trecut ºi cu anul
urmãtor: are aparte primãvarã, varã,
toamnã ºi iarnã. Dar, dupã cuprinsul
lor,  nu numai f iecare an se
deosebeºte de alt an, ºi nu numai
fiecare zi de altã zi, ci fiecare ceas
se deosebeºte de alt ceas.

Psalmistul David, cu mintea lui
insuflatã de Dumnezeu, ºi-a dat
seama de acest lucru, ºi în psalmul
al 18-lea grãieºte: ,,Ziua spune zilei
cuvânt ºi noaptea vesteºte nopþii
ºtiinþã” (Ps. 18, 3).

Aceasta înseamnã cã fiecare zi
poate sã înmâneze câte ceva zilei
urmãtoare, fiecare zi are povaþa ei
aparte pentru ziua urmãtoare, dupã
cum povaþã are fiecare noapte. Cu atât
mai mult trebuie sã spunem acest
lucru cu privire la anul întreg. Dacã
oricare zi are o povãþuire, cu atât mai
mult ne dã lecþii anul întreg. ªi când
stãm pe pragul unui an nou, am dori
sã facem cale întoarsã ºi sã luãm

învãþãturã pentru cãlãtoria ce ne stã
înainte, de la acest an, de care ne
despãrþim.

Ne adunãm în Casa lui
Dumnezeu, la rugãciunea de Anul
Nou, ºi  luãm parte la aceastã
rugãciune, fiind în viaþã ºi având
sãnãtate.

În adâncul suf letului  º i  al
cugetului nostru, fiecare dintre noi sã-ºi
aminteascã câte dovezi de iubire
dumnezeiascã faþã de noi am vãzut
în cursul acestui an. Pe unii dintre noi
Domnul ne-a mângâiat în ziua
necazului ºi a suferinþelor, ºi cu
cuvântul Evangheliei Sale ºi cu
rugãciunea Bisericii pentru noi, ºi prin
dragostea prietenilor; altora, în ziua
strâmtorãrii, a lipsei, le-a dat ajutorul
Sãu pe vreo cale neaºteptatã; în
timpul suferinþei ne trimite alinare ºi
vindecare; ne pãzeºte în toate
cãlãtor i i le ºi  în case de toate
nenorocirile. Ce simþãmânt de fiiascã
iubire recunoscãtoare se cade sã
umple inima noastrã în aceste clipe
când, întorcându-ne cu spatele spre
anul trecut, stãm pe Pragul Anului
Nou! Iatã de ce Sfânta noastrã
Bisericã, în rugãciunea ei de Anul
Nou, ne cheamã pe toþi sã aducem
mulþumire Domnului Dumnezeu:
„Cânta-voi Domnului, Binefãcãtorului
meu, ºi voi cânta numele Domnului în
veac”.

Nu numai prin aceste îngrijiri s-a
vãdit iubirea Tatãlui nostru Ceresc faþã
de noi. Încã un an am avut bucuria ºi
fericirea sã ne rugãm în bisericile
noastre, sã ne curãþim în ele cugetul
prin pocãinþã, sã gustãm hranã
dumnezeiascã din Potirul mântuirii,
sã ne hrãnim în ele cu toatã cereasca
hranã duhovniceascã pe care ne-o dã
Biserica.

Deci ºi noi toþi, întâmpinând Anul
Nou în Sfânta Bisericã, sã aducem la
picioarele Domnului Hristos, din
adâncul inimii noastre, mulþumire
curatã, nemãrginitã, pentru toate. „Nu
zece s-au curãþit? Dar ceilalþi nouã
unde sunt?” a întrebat Domnul pe
samarinean, unul din cei zece leproºi
venit sã mulþumeascã Binefãcãtorului
sãu. Sã nu fim la fel cu aceºtia nouã!

Asemãnându-ne samarineanului,
venim ºi noi la picioarele Dumne-
zeiescului nostru  Binefãcãtor ºi
Pãrinte cu simþãmântul mulþumirii
cucernice.

Dar nu numai aceste simþiri
umple sufletul nostru la întâmpinarea
Anului Nou. Iatã, a mai trecut un an;
ºi tot cu un an ne-am apropiat de
sfârºitul vieþii noastre pãmânteºti.
Viaþa noastrã pãmânteascã, de altfel
scurtã, s-a mai micºorat cu un an. ªi
ce adicã? Apropiindu-ne tot mai mult
de pragul veºniciei, apropiatu-ne-am
oare cu sufletul nostru de Împãrãþia
luminii ºi a iubirii care se deschide
pentru noi la acest prag?

Doar viaþa vi i toare nu se
aseamãnã cu viaþa de acum. Acolo
totul este curat, duhovnicesc, sfânt;
în viaþa aceea nu va fi nimic trupesc,
nimic, din ce ai putea pipãi. Putem
oare sã intrãm în ea nepregãtiþi ºi
ºtiind, poate, prea puþin lucru despre
aceastã viaþã duhovniceascã? Ce am
înfãptuit noi în curgerea acestui an cu
privire la pregãtirea pentru viaþa
veacului viitor? Sã rãspundã la aceastã
întrebare cugetul fiecãruia.

De multe ori în viaþã fãgãduim sã
ne facem mai buni, mai curaþi, sã ne
lepãdãm de vechile noastre pãcate ºi
patimi, sã învãþãm a ne ruga, sã iubim
cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu,
sã înfãptuim vreo ascultare sau un
lucru bun în numele mântuir i i
sufletului nostru. Câte dorinþe de
acestea bune, câte avânturi înalte
trãiesc în sufletul nostru! ªi ce?
Îndeplinitu-s-au oare dorinþele noastre
în acest an ce se duce; urcatu-ne-am
mãcar pe o treaptã, fie cât de micã,
deasupra acestei vieþi greºite, pe care
o ducem?

Fiecare sã priveascã în lãuntrul
sãu cu ochi ispititor de cuget, ºi atunci
simþul cãinþei cã acest an a fost
secetos pentru viaþa de veci sã-i umple
inima. Suntem pãcãtoºi, suntem
întinaþi, suntem leneºi ºi lãsãtori
pentru mântuirea noastrã. Suntem
nepãsãtori faþã de acest rost al vieþii
noastre pãmânteºti ºi pentru
toate acestea trebuie sã
cerem de la Domnul iertare.
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În rugãciunea de Anul Nou,
Sfânta Bisericã ne îndeamnã

la aceasta, când se roagã: „Cela ce
ne ierþi nouã ºi întregului Tãu popor
toate greºalele, cele de voie ºi cele
fãrã de voie, din rãutate fãcute de noi
anul trecut”.

Dacã te gândeºti, gândeºte-te cã
eºti în faþa Domnului; dacã doreºti
ceva, doreºte lucrul plãcut Domnului,
dacã mergi undeva, umblã în calea
Domnului.  Cine vede totdeauna
deasupra sa ochiul neadormit al lui
Dumnezeu, acela mai uºor se
împotriveºte ispitei pãcatului, pasului
greºit ,  într istãr i i ,  necazului  º i
deznãdejdii. Cine astfel „umblã în cãile
Domnului”, acela încredinþeazã lui
Dumnezeu mintea sa, acela îºi umple
inima de simþul îmbucurãtor al
apropierii lui Dumnezeu; aceastã inimã
este dogoritã de dorinþa sã urmeze
porunci le Mântuitorului ,  sã-ºi
încordeze toate puterile sufletului, ca
sã umple sfânta Lui voie, pentru ca
dupã aceastã viaþã cu Hristos ºi în
Hristos, sã ne unim în veci cu El.

Când oare vom începe sã creºtem
duhovniceºte, când vom începe sã ne
pregãtim pentru viaþa cea veºnicã? Iatã,
în faþa noastrã se deschide un an nou
în viaþa fiecãruia. El este un glas nou
al Tatãlui Ceresc care ne cheamã la
Sine. Dar oare nu cumva acest glas al
iubirii este cel din urmã pentru unii
dintre noi? Cât de grozav este sã
trecem mãsura îndelungii rãbdãri a lui
Dumnezeu! Dintre toate chinurile pe
care le îndurã inima omului, cel mai
grozav chin este gândul vieþii fãrã rod,
pe care n-o poþi înapoia.

Fereascã-ne Domnul pe noi toþi de
acest chin! Pe pragul Anului Nou, sã
cerem de la Domnul cereasca Lui
binecuvântare pentru noi toþi, în calea
ce ne stã înainte. Nimic sã nu ne
împiedice ca sã folosim anul ce vine
aºa încât sufletul nostru sã simtã o
sfântã bucurie în Domnul. Sã ne
pregãtim greºitul nostru suflet pentru
veºnicie!

Sã dea Domnul fiecãruia, în anul
care vine, sãnãtate ºi  fer ic ire
pãmânteascã; dar mai întâi de toate,
ajutorul harului Sãu în lucrarea noastrã
pentru mântuirea sufletului.

Pr. Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

1. Cine a mai vãzut un Prunc mai
bãtrân decât mama sa? Cel Vechi a
intrat ºi S-a fãcut tânãr în ea. Nou-
nãscut a ieºit din ea ºi a crescut cu
laptele ei. A intrat ºi S-a micºorat în
ea, a ieºit ºi a crescut prin ea - minune
mare!

2. Un prunc e în pântec ºi neatinsã
e pecetea fecioriei. Pântecul þi s-a fãcut
palat împãrãtesc ºi semnul fecioriei
perdea la uºa lui. În afarã semnul
fecioriei, înãuntru pruncul - uimire mare!

3. O, chivot gol ºi pecetluit! Pentru
cã a rãmas însemnat, a strãlucit
dinãuntrul sãu Pecetea cea Mare a
Împãratului împãraþilor. ªi martorul
strigã cu glas mare: «Darul acesta nu
vine de la fire!»

4. Neamului femeiesc i s-a dat
semnele fecioriei pentru Tine, ca sã
întãreascã zãmislirea Ta feciorelnicã.
Înãuntrul peceþii Te-ai sãlãºluit Tu, Cel
Curat. Pecetea îl combate pe cel ce
spune în chip mincinos: «Maica Ta a
minþit!»

5. Înãuntrul peceþii Te sãlãºluieºti
ºi acum în curatele fecioare. Dacã
cineva defaimã miresele Tale, iatã

Maica minunatã a lui Iisus
„1. Nimeni nu ºtie, Doamne cum

sã o numeascã pe maica Ta! De o
numeºte «fecioarã», stã de faþã
pruncul, de o numeºte «femeie», nimeni
nu a cunoscut-o. Dacã însã chiar ºi
maica Ta e necuprinsã cu mintea, cine
te poate atunci cuprinde pe Tine?

2. Ea singurã este Maica Ta ºi
sora Ta împreunã cu toþi. Þi s-a fãcut
maicã ºi Þi s-a fãcut sorã. Ba chiar e
ºi mireasa Ta împreunã cu toate
fecioarele curate. Întru  toate, iatã, ai
împodobit-o Tu, Cel ce eºti Frumuseþea
maicii Tale.

3. Logodnicã a fost dupã fire,
înainte de a veni Tu. Dar a zãmislit
împotriva firii dupã ce ai venit Tu, Cel
Sfânt! ªi fecioarã a fost atunci când
Te-a nãscut în chip feciorelnic/sfânt.

4. Prin Tine Fecioara a dobândit
toate cele proprii femeilor cãsãtorite:
zãmislire întru ea fãrã împreunare, lapte
în sânii ei în chip neobiºnuit. Pãmântul
cel uscat l-ai fãcut dintr-o datã izvor de
lapte.

5. Dacã te-a putut purta, Muntele
Tãu uriaº i-a fãcut uºoarã povara. Dacã
Te-a putut hrãni, a fost numai pentru cã
ai luat asupra ta foamea. Dacã Te-a
putut adãpa, a fost numai pentru cã ai
vrut sã însetezi. Dacã Te-a putut
îmbrãca, Cãrbunele milei (Is 6, 6) a pãzit
sânul ei nevãtãmat.

6. O minune e maica Ta. Domnul a
intrat în ea ºi S-a fãcut rob. A intrat
cuvântãtor ºi S-a fãcut mut în ea. A intrat
tunând ºi glasul Sãu a tãcut. A intrat
Pãstorul a toate ºi S-a fãcut în ea un
miel; behãind a ieºit din ea.

7. Rãsturnat-a rânduielile pântecul
maicii Tale. Fãcãtorul a toate a intrat
bogat ºi a ieºit cerºetor. A intrat Cel Înalt
ºi a ieºit ca unul de jos. A intrat strãlucitor
ºi a ieºit îmbrãcat în culori dispreþuite.

8. A intrat luptãtor viteaz ºi a
îmbrãcat în pântec haina fricii. A intrat
Cel ce hrãneºte toate ºi a învãþat sã
flãmânzeascã. A intrat Cel ce adapã
toate ºi a învãþat sã înseteze. Gol ºi
dezbrãcat a ieºit Cel ce îmbracã toate.

Minunea naºterii din Maria
zoreºte pecetea tãcutã; perdeaua
încuiatã strigã cu glas tare: «Înãuntru e
Împãratul nostru!»

6. Pecetea dã mãrturie pentru
miresele Tale ºi pentru cea care Te-a
nãscut. Înãuntrul peceþii ai locuit în
maica Ta, ºi în curatele fecioare locuieºti
tot înãuntrul semnului. Pecetea Ta sã
îndrepte pe miresele Tale ca ºi pe maica
Ta!

.......................................
10. Meterezul Tãu pãzeºte pe

miresele Tale ca ºi pe maica Ta. De vine
un tâlhar sã fure, va fi ruºinat ºi nimicit
de Tine! De vine un defãimãtor ca sã
defaime, el va fi silit spre tãcere de Tine!

11. Laudã Þie, Celui ce-Þi curãþeºti
turma ca pe maica Ta, pe curatele
fecioare ca pe cea care Te-a nãscut, ºi
pe slujnicele tale ca pe cea care Te-a
hrãnit. De la ele ºi de la ea, ca ºi de la
noi toþi, laudã fie adusã numelui Tãu!“

(Sfântul Efrem Sirul,
Imnele Naºterii ºi Arãtãrii

Domnului, Ed. Deisis, Sibiu,
2000, pp. 68-71),
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un colind de Centenar, împlinindu-se
100 de ani de la Marea Unire, ci ºi cu
un „colind” ce se doreºte a nu fi separat
de spiritul creºtin al neamului
românesc.

Dacã anul 1989 era un colind
însângerat cu jertfa tinerilor care au fãcut
din nou loc lui Hristos-Dumnezeu în
neamul nostru, jertfa sufletelor crude,
nevinovate, din decembrie 1989 au
readus colindul iertãrii ºi al
iubirii. Deºi ei
colindã în
l u m e a
îngerilor
de din-
colo, se
mai re-
simte ºi
a s t ã z i
b ã t a i a
a r i p e i
libertã-
þii: „Vom
muri ºi
vom fi liberi!”

Colindul este
starea de nou sau
înnoit în omenesc, de
aceea el surprinde reali-
tatea spiritualã evidentã ºi
dorinþa de purificare sau schimbare
în mai bine, în luminã. Lumina colindului
este calea iertãrii ºi a iubirii ce are la
bazã jertfa.

În acest sens, colindul aduce cu
sine lucrarea veºnicã a Duhului iertãrii
lui Hristos. Parafrazând pe Fericitul
Augustin: „V-a supãrat vreun om rãu?
Iertaþi-l, ca sã nu fie altfel doi oameni
rãi!”, colindul îndeamnã la comuniune
ºi la mãrturisirea lui Hristos-Dumnezeu
ºi a lucrãrii Sale soteriologice. Obser-
vãm cã în aceastã stare de nou-
secularizant în care se umple totul de
betealã, de imagini cu moºi crãciuni sau
crãciuniþe, reni de tot felul, debutând cu
o reducere de vinere neagrã tot mai
actualizatã, se uitã sensul sacru adus
pentru noi de Hristos-Dumnezeu prin
Naºterea Sa.

Se resimte din ce în ce mai acut
izgonirea Pruncului din noul colind ºi
„noul Crãciun lumesc”. Un „Crãciun”
care nu mai doreºte ideea de mamã ºi
tatã, ci de globuleþe, fãrã post sau

spovedanie ºi participare la Sfânta
Liturghie, dar permisiv la toate
petrecerile posibile încã înainte de
concelebrarea zilei de 25 decembrie,
Naºterea Pruncului Hristos.

Prin excelenþã, colindul aparþine
evenimentului crucial în istoria omenirii
– momentul venirii pe pãmânt a Fiului
Omului prin care sensul vieþii oamenilor
s-a schimbat radical, iar noi am primit
ºansa, prin jertfa ºi iubirea Sa, de a ne

reîntoarce spre Patria Cereascã.
Textele colindelor autentice apropie
sufletul de Hristos:

„Creºtinilor, noi astãzi
Un Praznic mare-avem.
Ca sã-l putem cunoaºte,
Veniþi la Vifleem...”
În mod logic, orice nouã schim-

bare, orice început presupune un prilej
de sãrbãtoare, iar sentimentul care
guverneazã este bucuria ºi iertarea.
Iatã aºadar cum colindele, prin
raportarea la Naºterea Mântui-
torului, celebreazã cel mai fericit
Praznic al creºtinãtãþii, cu o moti-
vaþie veºnicã:

„Praznic luminos
Strãlucind frumos
Astãzi ne-a vestit
ªi ne-a veselit
Cã Mântuitorul
ªi Izbãvitorul
Cu trup S-a nãscut”.

Sau într-un alt colind se face
referire la bucuria pe care o aduce
Naºterea lui Hristos:

„Nouã azi ne-a rãsãrit
Mesia cel mult dorit.
Cum e robul S-a smerit
ªi pe noi ne-a mântuit...”
Colindul devine nu numai cânt, dar

ºi ºtire duhovniceascã datã în treacãt
de colindãtori pe uliþele satului sau pe
strãzile oraºului:

„La Vifleem colo-n jos
Cerul arde luminos

P r e a c u r a t a
naºte astãzi

pe Hris-
tos”.

Ia tã
c u m
astãzi

spaþiul
mioritic

are din
nou ºi im-

perios tre-
buinþã de co-

linda curatã care
sã reînvie inima ºi

sufletul, ca prin rãb-
dare ºi iertare sã pã-

ºeascã pe calea luminii
Bethleemului ºi a iubirii hristice.

Astãzi ochii umanitãþii debusolate
spiritual ºi mult sãracã în detectarea
miracolului tainic al Bethleemului nu
mai vãd steaua de la Rãsãrit a lui
Hristos ca pe o stea cãlãuzitoare cãtre
locul unde S-a nãscut atunci spre ºansa
noastrã de mântuire. A înþelege profund
mesajul colindului înseamnã a înþelege
iubirea lui Hristos pentru noi ºi faptul
cã Hristos este ºi va fi veºnic în viaþa
noastrã de colindãtori. „Mesia cel mult
dorit” este Acelaºi care ºi astãzi ne
iartã ºi ne iubeºte. Noi nu putem sã ne
bucurãm de sãrbãtoarea Crãciunului
fãrã ca Hristos sã fie în sufletul ºi inima
noastrã. Nu poate fi un colind fãrã a
mãrturisi Naºterea lui Hristos mai întâi
în inima ºi viaþa noastrã. De aceea,
Colindul aparþine Bisericii lui Hristos
care dãruieºte ºi prin colind iertarea
sufletelor noastre.

„Hristos Se naºte, slãviþi-L,
Hristos din ceruri, întâmpinaþi-L,
Hristos pe pãmânt, înãlþaþi-vã”.

Amin.

(urmare din p. 1)
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mai multe lucrãri de investiþii aflate în
diferite stadii de execuþie, dar ºi lucrãri
care au început în aceastã toamnã.

Vremea a fost de partea con-
structorilor ºi a autoritãþii publice, aºa
încât s-a lucrat mult ºi cu spor la toate
obiectivele. Astfel, dupã cum se poate
observa, ºi în aceastã perioadã se
lucreazã la „Reabilitarea, moder-
nizarea, extinderea ºi dotarea
Casei de Culturã”– proiect finanþat
de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei publice prin Compania
Naþionalã de Investiþii. Constructorul

s-a mobilizat exemplar, iar pânã la
sfârºitul acestui an va termina de
reabilitat acoperiºul, urmând ca dupã
sãrbãtorile de iarnã sã efectueze
lucrãrile din interiorul clãdirii: sistemul
de încãlzire, alimentare cu energie
electricã, apã ºi canalizare, PSI etc.,
precum ºi dotarea cu echipamentele
specifice necesare desfãºurãrii în
condiþii optime a activitãþilor cultural -
educative.

Au mai rãmas puþine lucrãri de
realizat în cadrul proiectului de
„Modernizare 4 strãzi în oraºul Tg.
Ocna,  judeþul Bacãu”, finanþat cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, etapa 1. Va trebui finalizate
acostamentele pe strada Tãbãcari ºi

câteva lucrãri la ºanþurile de preluare
a apelor pluviale adiacente strãzii
Viiºoara, lucrãri ce vor fi terminate
imediat ce condiþiile meteorologice vor
permite realizarea în condiþii de calitate
corespunzãtoare.

Vã informam în numãrul trecut
despre lucrãrile executate în cadrul
investiþiei „Reabilitare strãzi în
oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu”,
lucrãri finanþate prin acelaºi program
ca ºi cele de la obiectivul anterior.
Suntem acum în mãsurã sã vã
informãm cã s-au realizat pânã la
aceastã datã lucrãrile de reabilitare ºi

de asfaltare pe strãzile: Vasile
Alecsandri, Avram Iancu, ªtefan
Constantinescu, Gura Slãnic, Coasta
Mãgurii ºi parþial pe strada Salinei. Cei
doi constructori sunt în mãsurã ca
imediat dupã sãrbãtori sã înceapã
lucrãrile ºi pe cele douã strãzi pe care
nu s-a intervenit pânã în prezent:
strada Vâlcica ºi Strada Poet Ion
Grãmadã, ºi sã definitiveze lucrãrile pe
strada Salinei, lucrãri sistate în prezent
datoritã apariþiei unor „elemente”
neprevãzute în proiect, dar a cãror
soluþionare este strict necesarã.
Costurile pentru lucrãrile „noi ºi
necesare” de pe strada Salina vor fi
suportate din bugetul local al oraºului
nostru. În primul trimestru al anului
2019, aceste sume vor fi prevãzute în
bugetul local, aºa încât constructorul

sã poatã continua ºi definitiva lucrãrile,
sezonul estival 2019 sã gãseascã
aceastã cale de acces spre obiectivul
turistic din Mina Salina  modernizatã.

Au fost  realizate ºi multe din
activitãþile prevãzute în proiectul
„Valorificare turisticã ºi moder-
nizare infrastructurã specificã în
staþiunea balneoclimaticã Târgu-
Ocna”, proiect finanþat cu fonduri
nerambursabile prin Programul
Operaþional Regional 2014 - 2020 (Axa
prioritarã 7.1). Pânã la aceastã datã au
fost definitivate procedurile de achiziþie
pentru realizarea proiectului tehnic, fiind
desemnatã societatea câºtigãtoare.
Semnarea contractului pentru realizarea
acestuia se va face imediat ce do-
cumentele achiziþiei vor fi verificate ºi
aprobate de cãtre Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Nord-Est de la
Piatra Neamþ.

Dupã întocmirea proiectului tehnic,
vor urma procedurile de achiziþie pentru
societatea constructoare. Prin acest
proiect, aºa cum v-am mai informat, vor
fi realizate: modernizarea ºi reabilitarea
a 8,246 km de strãzi, execuþie trotuare
pe o suprafaþã de 13.790 mp, amenajare
pistã de biciclete pe o lungime de 3,310
km, modernizare ºi amenajare spaþii
verzi ºi de agrement într-o zonã din
Parcul Mãgura prin plantarea de arbori
ºi arbuºti ornamentali, foiºoare, bãnci
etc., zonã care sã ofere spaþii cât mai
mari pentru petrecerea timpului liber,
modernizarea iluminatului public stradal
prin montarea de lãmpi cu tehnologie
LED, continuarea amenajãrii pieto-
nalului pe strada Victoriei, amenajarea
piaþetei Costache Negri din faþa
palatului administrativ etc.

S-a lucrat pânã la cãderea zãpezii
la investiþia „Construire bloc C8” cu
fonduri puse la dispoziþie  de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe,
destinat închirierii pentru tineri ºi
familiile acestora, pe str. 1 Mai din
oraºul nostru. A fost turnatã placa de

În prag de sãrbãtori
(urmare din p. 1)

(continuare în p. 26)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Numele Ecaterinei Teodoroiu a
depãºit graniþele þãrii.

A încerca însã realizarea unui
portret cuprinzãtor al eroinei Ecaterina
Teodoroiu mi se pare o mare cutezanþã.
Despre faptele ei mãreþe s-au scris
nenumãrate lucrãri. Poeþii, dramaturgii,
scenariºtii ºi artiºtii plastici au fãurit
opere care au intrat în tezaurul culturii
româneºti. Cum a ajuns fiica harnicului
gospodar din Vãdeni sã îmbrace haina
de soldat, sã punã mâna pe armã ºi sã
lupte împotriva cotropitorilor, sã
primeascã în mai puþin de un an de zile
tresa de sublocotenent, sã devinã un
destoinic comandant de pluton, un
instructor cu alese calitãþi pedagogico-
ostãºeºti, sã fie stimulatã de ºefi în
bogata ierarhie militarã ºi iubitã de
soldaþi, sunt desigur lucruri care
intereseazã pe cititori.

În toamna anului 1916, flãcãrile
nemiloase ale marelui incendiu provocat
de izbucnirea Primului Rãzboi Mondial
cuprinseserã în vâlvãtaia lor ºi teritoriul
þãrii noastre. În acele zile, când erau
ameninþate cu cotropirea ºi meleagurile
de dincoace de munþi, zeci de mii de
feciori au lãsat coarnele plugului ºi au pus
mâna pe arme, fãcând cu piepturile lor o
stavilã de netrecut. În trecãtorile
Carpaþilor, pe Valea Cernei, în defileul
Jiului, la Turnu-Roºu sau pe crestele
Coziei, în pasurile Predeal ºi Bratocea,
au fost scrise adevãrate pagini de epopee
care au încununat lupta poporului român
cu rãsunãtoarele victorii din vara anului
1917 în Triunghiul Eroic de la Mãrãºeºti,
Mãrãºti ºi Oituz. În clipele de grele
încercãri pentru þara noastrã, Ecaterina
Teodoroiu s-a aflat, ca ºi alte tinere din
oraºele ºi satele României, în rândurile
acelora care au sãrit cu însufleþire sã dea
o mânã de ajutor medicilor ºi corpului
sanitar auxiliar.

Lucrând ca sanitarã voluntarã, la
spitalul din Târgu-Jiu, încã din primele zile
ale rãzboiului, a vegheat zi ºi noapte la
cãpãtâiul rãniþilor, i-a îngrijit cu multã
cãldurã ºi devotament. În dorinþa de a fi
cât mai utilã medicilor, a însoþit adesea
ambulanþele care se deplasau în defileul
Jiului pânã în spatele liniei frontului pentru
a lua rãniþii de la punctele de prim-ajutor.

Devotamentul neþãrmurit ºi
dragostea de þarã, de locurile natale

ECATERINA TEODOROIU, SIMBOL AL LUPTEI FEMEILOR
DIN ROMÂNIA PENTRU APÃRAREA GLIEI STRÃBUNE

ameninþate cu invazia armatelor prusace,
i-au dat Ecaterinei încredere ºi putere de
muncã, curaj pentru a înfrânge greutãþile
rãzboiului. Tirul artileriei inamicului sau
rãpãiala mitralierelor nu o mai speriau
atunci când mergea în cãutarea celor
rãniþi. ªi-a cãlit curajul la ºcoala
suferinþelor rãzboiului ca oricare ostaº din
unitãþile ºi subunitãþile armatei. Din prima
zi s-a considerat angajatã în lupta pentru
apãrarea gliei strãbune ºi a fãcut totul
pentru a-ºi onora cu cinste ºi demnitate
acest angajament.

Pe când se afla în posesia uniformei
de cercetaºã ºi a semnului Crucii Roºii
pe braþ, cãci lucra la spitalul orãºenesc
din Târgu-Jiu, nu întrezãrea faptul cã în
curând va purta haina de soldat, sã poarte
pe umerii ei tineri mantaua unuia dintre
bravii generali ai Armatei Române, a
aceluia care a fost comandantul trupelor
de la Cerna ºi Jiu ºi primul general erou
al þãrii noastre în acest rãzboi. Întâmplarea
se impune a fi relatatã pe scurt.

Într-una din dimineþile ploioase ºi
rãcoroase ale primelor zile din luna
octombrie 1916, pe ºoseaua ce
ºerpuieºte de-a lungul Vãii Jiului, cãtre
Petroºani, printre zecile de cãruþe,
camioane ºi tunuri care mãrºãluiau în
defileu, ºi-a fãcut apariþia maºina
generalului Ion Dragalina. Oprind în dreptul
unui grup de rãniþi, aduºi la marginea
ºoselei pentru a fi transportaþi cu
autosanitarele la spitalul din Târgu-Jiu,
generalul a coborât. Cu grija care-l
caracteriza, a înfiripat o discuþie cu cei
pe ale cãror feþe se putea citi suferinþa
fizicã. Nu micã i-a fost mirarea când,
alãturi de cei doi sanitari, a zãrit o tânãrã
îmbrãcatã cu o bluzã subþire de cercetaº
ºi cu mâinile aproape îngheþate de frig.

„– Dar dumneata cine eºti,
domniºoarã? ªi cum te-ai încumetat sã
vii pânã aici?…” a întrebat generalul Ion
Dragalina.

„– Sunt infirmiera voluntarã Ecaterina
Teodoroiu, domnule general!... Pânã vin
ambulanþele de la Târgu-Jiu, am grijã de
rãniþi”, a adãugat pentru a fi cât mai explicitã.

„– Îmi place devotamentul dumitale!
Dar în bluza asta nu îþi este frig? Nu ai
vreo hainã sã te îmbraci?...” s-a interesat
grijuliu generalul, cãruia, pentru sufletul
sãu generos, ostaºii îi spuneau „tãtucul“
Dragalina.

„– N-am, domnule general. Dar nu
mi-e frig… ºi apoi pânã s-or întoarce
autosanitarele nu mai e mult….”

Plin de admiraþie, generalul ºi-a
dezbrãcat mantaua cu reverele de
postav roºu ºi epoleþii strãlucitori ºi,
aºezând-o cu grijã pe umerii Ecaterinei,
i-a spus pãrinteºte:

„– Copila mea, fapta ta e vrednicã
de uniforma pe care o porþi, însã þara
are nevoie mai mult ca oricând de
oameni sãnãtoºi, aºa cã ai grijã sã nu
te îmbolnãveºti!”

Fratele cel mai mic, Nicolae, cu
care-ºi petrecuse anii copilãriei, era
încorporat la Regimentul 18 Gorj, ale cãrui
subunitãþi se aflau încleºtate cu inamicul
la gura defileului Jiu, la ieºirea spre
Transilvania. Într-una din zile, aºternu pe
hârtie câteva rânduri pentru Nicolae.
„Departe peste zare, peste munþi vã ºtiu
pe voi cã luptaþi pentru dezrobirea fraþilor
noºtri. Eu sunt fatã ºi n-am voie sã încerc
tãria armelor, dar sufletul meu e cu voi în
primele rânduri.” Dupã câteva zile,
rãspunzând parcã unei chemãri lãuntrice,
Ecaterina îºi spuse în sinea ei: „Ce-ar fi
dacã m-aº duce sã-l vãd pe Nicolae?
Drumul îl cunosc… ºi apoi nu este nici
prea departe”. Afecþiunea pentru fratele ei
a fãcut-o sã depãºeascã multe reþineri.
Având aprobarea ºefului spitalului, porni
la drum spre linia frontului cu una din
autosanitarele care mergeau dupã rãniþi.
De la locul unde maºina n-a mai putut
pãtrunde, a parcurs defileul Jiului cu
cãruþa. Obiºnuitã cu soldaþii, nu i-a fost
prea greu sã gãseascã cãlãuza de care
avea nevoie, pentru a ajunge la
subunitatea fratelui ei. Cãtre orele
prânzului, Ecaterina ajunse pe dealul
Petrosu, unde se afla în refacere
Compania a 8-a, din care fãcea parte
Nicolae.

Bucuria revederii ºi îmbrãþiºãrile
celor doi fraþi i-au impresionat pânã la
lacrimi pe cei din jur.

„– Nu þi-a fost greu sã vii pânã aici,
domniºoarã?” se interesã locotenentul
Barbu Bãlãcescu, unul dintre ofiþeri,
surprins de strania prezenþã a unei fete
în primele linii ale frontului.

„– Deloc, domnule locotenent.
Dragostea pentru fratele meu
m-a fãcut sã trec peste
greutãþi.”
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„– Fratele dumitale este
un erou, zise ofiþerul. E mândria

companiei noastre. Nu este incursiune
la inamic la care sã nu participe… Nu
este atac la care sã nu fie cel dintâi. E
un viteaz fãrã pereche ºi pentru aceasta
trebuie sã fii mândrã.”

„– Mai am doi fraþi, domnule
locotenent, se destãinui Ecaterina. Unul
e sublocotenent în regimentul 7 Cãlãraºi,
iar altul este locotenent în regimentul 5
Vânãtori…”

„– Am aflat de la Nicolae, ºtiu cã
au fost niºte bravi. Niciodatã patria nu-i
va uita.”

Speriatã de cuvântul „au fost”, rostit
cu jumãtate de glas, îl privi atentã pe
Nicolae, apoi în întrebã nerãbdãtoare:

„– Cum, au fost?! Adicã nu mai
sunt?...”

Înþelegând din privirile fratelui sãu
rãspunsul, începu sã plângã. Îl îmbrãþiºã
cuprinsã de durere. La rândul sãu,
Nicolae o sãrutã pe frunte, o mângâie
pe pãr ºi îi ºopti:

„– Sorã Cãtãlinã, aºa-i rãzboiul,
…n-au fost singurii care s-au jertfit
pentru þarã.”

Impresionat, locotenentul se
adresã în cele din urmã Ecaterinei:

„– Nu existã pierdere mai mare ca
aceasta. Vã înþeleg durerea. Trebuie sã
ºtiþi cã poporul român, armata noastrã
se mândresc cu eroi ca fraþii
dumneavoastrã.”

Ecaterina reuºi sã-ºi conteneascã
plânsul. Ridicându-ºi privirea spre
locotenentul Barbu Bãlãcescu, îºi
exprimã gândurile ce se înfiripaserã în
mintea ei înfierbântatã de durere.

„– ªtiþi ce, domnule locotenent, aº
vrea sã rãmân aici, sã lupt alãturi de
fratele meu, sã fiu aproape de el, sã
îngrijesc de rãniþi aºa cum am fãcut ºi
la spitalul din Târgu-Jiu.”

Neaºteptata hotãrâre îl surprinse pe
ofiþer:

„– Asta nu, domniºoarã. Nu avem
dreptul. Aici moartea te pândeºte la
fiecare pas. Tot la spital e mai bine.”

„– ªtiu, dar nu mã tem de moarte,
aºa cum nu s-au temut nici fraþii mei.”

„– Cred, dar în primele linii cartuºul
e necruþãtor. Pentru dumneata e mai
bine dincolo de bãtaia tunurilor.”

Cuvintele ofiþerului ºi rugãminþile
fratelui de a se reîntoarce acasã nu au
avut darul sã-i schimbe hotãrârea. Durerea
o fãcuse neînduplecatã. „Oricât de greu
va fi, voi sta în primele rânduri, voi lupta
sã-mi rãzbun frãþiorii, voi sta acolo unde
îºi jertfesc viaþa cei care-ºi iubesc þara.”

Din acea zi, a rãmas lângã fratele ei,
drumul vieþii luând un alt sens, cel hãrãzit
marilor luptãtori crescuþi din brazda
pãmântului eroic al þãrii. A rãmas fãrã a
avea aprobare în acest sens, dar nimeni
ºi nimic n-a putut-o împiedica sã-ºi urmeze
fratele pe câmpul de luptã. Despre aceste
fapte avea sã arate într-un raport, adresat
Marelui Stat Major, cãpitanul Liviu Teiºanu
din Regimentul 18 Gorj: „Pe domniºoara
Teodoroiu Ecaterina am întâlnit-o de

câteva ori de la începerea rãzboiului,
þinându-se dupã unitatea fratelui ei ce se
gãsea în Compania a 8-a a Regimentului
18 Gorj. I s-a interzis de a mai cãlca în
zona brancardierilor. Totuºi, Ecaterina
Teodoroiu a cerut cu insistenþã sã i se
admitã sã rãmânã pe front, în dorinþa de a
ajuta pe fratele ei ºi pe toþi ceilalþi din
unitatea sa. Cu toate greutãþile luptei, ºi
mai ales ale primelor retrageri, Ecaterina
Teodoroiu a persistat, a rãmas pe lângã
Compania a 8-a, iar pentru a nu i se mai
face observaþii, a îmbrãcat o uniformã
militarã, ºi-a pus o raniþã ºi o capelã, ºi-a
luat o armã gãsitã pe câmp, pe care n-a
pãrãsit-o nici când a fost rãnitã de obuz,
aducând-o la spital… Rãmânându-i
singurul frate, cel din Compania a 8-a din
Regimentul 18 Gorj, s-a hotãrât sã lupte
ca soldat, lângã el, spre a îmbãrbãta pe
ostaºi sã-ºi elibereze þara. Într-adevãr, în
ziua de 16 octombrie 1916, dimineaþa,
tocmai pe timpul loviturii puternice ce am
dat cu divizia noastrã, distrugând Divizia
11 bavarezã, trecând sã observ mersul
luptei la Secþia a 2-a Mitraliere din
compania ce comandam, am întâlnit pe
domniºoara Ecaterina Teodoroiu cu fratele
ei, care tocmai o învãþa cum sã încarce

arma, cum sã ocheascã ºi sã punã
baioneta. De aici înainte, Teodoroiu
Ecaterina a luptat cu arma în mânã lângã
fratele sãu, constituind un adevãrat
exemplu eroic pentru soldaþii cu care a
îndurat toate greutãþile ºi de care nu s-a
despãrþit nici un moment, chiar când
compania pornea la atac cu baioneta”.

Ecaterina Teodoroiu a cãpãtat
acest drept, de a purta uniformã ºi armã,
în mod excepþional, numai cu preþul
pierderii celui de-al treilea frate aflat pe
front. Un raport scris chiar de cãtre
Ecaterina Teodoroiu în iarna anului 1917
ºi pãstrat la Muzeul Militar Naþional
confirmã acest lucru:

„La decretarea mobilizãrii din anul
1916, am fost întrebuinþatã ca cercetaºã
la îngrijirea rãniþilor în Târgu-Jiu… Cu
ocazia celei de-a doua invazii a nemþilor
la Târgu-Jiu, am aflat cã tata, care era
sublocotenent de rezervã în Regimentul
18 Gorj, a fost fãcut prizonier, iar doi
fraþi ai mei, unul sublocotenent în rezervã
în Regimentul 7 Cãlãraºi ºi celãlalt
locotenent în Regimentul 5 Vânãtori erau
amândoi morþi pe câmpul de onoare. În
ziua de 19 octombrie, pierd pe ultimul
meu frate, caporal în Regimentul 18 Gorj,
cãzut în lupta de la Porcenii de Gorj.
Atunci m-am dus la domnul colonel Jipa,
comandantul Regimentului 18 Gorj,
cerându-i voie sã lupt în regimentul
acesta. Cu începere de la 20 octombrie,
am luat parte la lupte în tranºee alãturi
de soldaþii Regimentului 18 Gorj.”

La intervenþia comandantului acestui
regiment care cunoºtea bine motivele
cererii, colonelul Obogeanu, comandantul
Brigãzii 22 Infanterie, a aprobat ca tânãra
sã fie încadratã ca soldat voluntar la
Batalionul 2, Compania a 8-a, din care a
fãcut parte ºi fratele ei, caporalul erou
Nicolae Teodoroiu. Din primele zile când,
oficial, comandantul companiei,
locotenentul Gheorghe Gheorghiþoiu a
repartizat-o la grupa a doua din plutonul
unu, Ecaterina a dovedit cã poate îndeplini
sarcinile ostãºeºti ca toþi ceilalþi tineri din
pluton. A executat serviciul de santinelã
stând nopþi întregi de veghe fãrã sã fie de
acord a fi înlocuitã. Evidenþiind-o,
locotenentul Gheorghe Gheorghiþoiu
arãta: „a stat în avanposturi toatã noaptea
fãrã a voi schimbarea, spunând cã
soldaþii sunt obosiþi”.

Nopþile de veghe au alternat cu zile
întregi de luptã, cu insuccese ºi victorii,
cu zeci de kilometri de marº, cu situaþii
critice ºi neprevãzute. La 4
noiembrie 1916, ostaºii Com-
paniei a 8-a, cu rândurile rãrite,
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au fost nevoiþi sã se replieze spre
sud, pentru a ocupa noi poziþii de

apãrare pe comunicaþia Peºteana-Târgu-
Jiu. În condiþiile terenului în mare parte
acoperit de pãduri, surprizele din partea
inamicului nu au întârziat sã se arate. Chiar
înainte de a ajunge la locul ordonat, ostaºii
s-au trezit aproape încercuiþi de o
subunitate germanã care se infiltrase în
dispozitivul român destrãmat. Încrezãtor
în forþele de care dispunea, comandantul
subunitãþii inamice a cerut ostaºilor români
sã depunã armele. În momentele de
ºovãialã care pusese stãpânire pe micul
efectiv al Companiei a 8-a, în mintea
Ecaterinei a încolþit o idee care, pusã în
aplicare, a dat roade. Lãsându-i pe nemþi
sã se apropie, a profitat de un moment de
neatenþie al acestora, „a pus arma la ochi
– dupã cum se arãta în jurnalul de operaþii
al regimentului – ºi trãgând cu o
îndemânare fãrã seamãn, a ucis câþiva
inºi”. Deruta care a cuprins efectivul inamic
a fost folositã de ostaºii români pentru a
riposta cum se cuvine. Lupta nu a fost
uºoarã, însã situaþia criticã a fost depãºitã.
Cea mai mare parte din efectivul
companiei a fost salvatã, însã, printre
puþinii prizonieri capturaþi de inamic în urma
acestei acþiuni, s-a numãrat ºi soldatul
voluntar, Ecaterina Teodoroiu. În noua
ipostazã pe care viaþa de campanie i-o
hãrãzise, nu ºi-a pierdut speranþa ºi
cumpãtul. Soluþia gãsitã pentru a scãpa
din prizonierat este relatatã cu ocazia unui
raport înaintat în primãvara anului 1917 de
Ecaterina Teodoroiu unuia dintre
comandanþii ei ierarhici, generalului
Broºteanu, ºi din care redãm urmãtorul
pasaj: „În urma unei surprinderi din partea
inamicului ºi a unei scurte lupte, am fost
luatã prizonierã. Puþin dupã aceea, fiind
escortatã de o santinelã germanã, am
scos neobservatã de nimeni un revolver
din sân, am împuºcat santinela ºi fiind
aproape noapte am fugit. Cu mine au mai
fugit ºi alþi ostaºi de-ai noºtri. În timp ce
fugeam, însã, inamicul a tras focuri, douã
gloanþe nimerindu-mã uºor la piciorul
drept. Trei zile mai pe urmã, spãrturi de
obuz m-au rãnit grav la cap”.

Scãpatã din prizonierat ºi rãnitã,
Ecaterina ºi-a regãsit subunitatea chiar
în aceeaºi noapte, însoþind-o în luptele
de la Bãrbãteºti unde, aºa cum arãta
raportul ei, a fost din nou lovitã.

La Bãrbãteºti, comandantul
companiei sale, grav rãnit, nu a mai putut
conduce subunitatea, iar Ecaterina i-a
încurajat pe ostaºi ºi a luat parte la lupte
alãturi de ei. Plutonierul major Copaciu
din Regimentul 73/79 Infanterie, cãruia

Ecaterina îi acordase prim-ajutor când a
fost rãnit, relata: „Comanda luptei de la
Bãrbãteºti, la 6 noiembrie 1916, o avea
un domn maior ajutat de un plutonier din
Regimentul 41 Infanterie ºi de
domniºoara din Târgu-Jiu care îmbãrbãta
soldaþii la luptã cu arma în mânã. În timpul
retragerii, am fost trântit la pãmânt de un
obuz, fãrã a fi rãnit ºi de unde am fost
ridicat de domniºoara Teodoroiu”. În
luptele din zona Filiaºi, mereu în primele
rânduri, Ecaterina a dat un nou tribut de
sânge. De astã datã, fiind rãnitã la ambele
picioare de schijele unui proiectil de
artilerie grea, a fost evacuatã la un spital
din Craiova, apoi la Bucureºti, iar de aici
la Iaºi. În spitalele în care a fost internatã,
a suportat cu stoicism intervenþiile
chirurgicale la care a fost supusã,
bucurându-se totodatã nu numai de
îngrijirea atentã a medicilor, ci ºi de
preþuirea ºi admiraþia acestora, a
ostaºilor rãniþi, a tuturor acelora care aflau
de faptele ei de arme.

Curând comportarea ei eroicã,
curajul dovedit în luptele de la Podul Jiu,
Bãrbãteºti ºi Filiaºi au fost aduse la
cunoºtinþa tuturor militarilor din Armata
Românã. Încã din zilele când se afla în
spitalul din Iaºi, i s-a conferit gradul de
sublocotenent ºi medalia „Virtutea
Militarã”. Era recunoºtinþa þãrii pentru
prima tânãrã trecutã în corpul ofiþerilor
combatanþi. Înaltul decret nr.191 din 10
martie 1917 specificã faptul cã medalia
se acordã: „Domniºoarei Ecaterina
Teodoroiu, pentru vitejia ºi devotamentul
ce a arãtat pe câmpul de luptã. S-a
distins în toate luptele ce Regimentul 18
Infanterie a dat cu începere de la 16
octombrie 1916”. Dupã însãnãtoºire,
sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu a
fost repartizat la Regimentul 43 Infanterie,
contopit cu Regimentul 59 Infanterie din
Divizia 11 Infanterie, unitate aflatã în
primãvara anului 1917 în refacere în
comuna Dumitreºti-Gãlãþei. A încercat
sentimentul deplinei mulþumiri fiind
repartizatã la Compania a 7-a unde l-a
reîntâlnit pe sublocotenentul de rezervã
Gh. Mãnoiu, învãþãtorul din comuna
Bãleºti, judeþul Gorj, pentru care nutrea
o afecþiune deosebitã încã din anii când
urma împreunã cu sora acestuia clasele
superioare ale liceului. Ultima oarã îl
întâlnise la spitalul din Iaºi, rãnit. Acolo îi
ceruse sfaturi, îndrumãri. Acum erau
comandanþi de plutoane în aceeaºi
companie. Alãturi de el, Ecaterinei i-a fost
mult mai uºor sã înfrunte greutãþile funcþiei
pe care o avea. El a învãþat-o cum sã
mânuiascã armamentul nou din dotare

ºi mai ales cum sã conducã plutonul în
luptã. Dornicã sã-ºi completeze
cunoºtinþele ºi pentru a dovedi cã-ºi
meritã gradul pe care-l purta, Ecaterina
nu a precupeþit nici un minut. În perioada
regimentului, în scopul perfecþionãrii
deprinderilor de luptã ale ofiþerilor, în spiritul
noilor prevederi regulamentare.
Comandantul Regimentului 43/59
Infanterie arãta: „Ecaterina Teodoroiu a
luat parte la toate clasele de instrucþie
cu plutonul sãu, a fãcut aceleaºi ºcoli
ca ºi ofiþerii, asistând la toate conferinþele
ºi la aplicarea noilor metode de luptã”.
Mereu în mijlocul ostaºilor din plutonul
pe care-l comanda, sublocotenentul
Ecaterina Teodoroiu trãia din plin viaþa
acestora cu bucuriile ºi necazurile ei.
Puþinele cunoºtinþe militare teoretice ºi
le-a completat în munca cu oamenii, pe
care-i iubea ºi cãrora le-a insuflat
încredere în victorie. „În timpul refacerii –
nota în anii de dupã rãzboi
sublocotenentul Gh. Mãnoiu – eroina
Ecaterina Teodoroiu a luat parte activã
la instrucþia trupei, cerutã de noile metode
de luptã…. În multe rânduri când am avut
comanda companiei sau am fost detaºat
pentru anumite servicii m-a înlocuit la
comandã”. Prin conºtiinciozitatea ei, prin
seriozitatea cu care rezolva sarcinile date
ºi-a atras stima soldaþilor, respectul
ofiþerilor din regiment ºi divizie, aprecierea
ºefilor ei ierarhici. Locotenentul Gh.
Rãdulescu, fostul ei comandant de
companie din aceastã perioadã,
consemneazã: „În cea de-a doua
perioadã a rãzboiului, când a fost în
fruntea unui pluton din compania ce
comandam, am  putut sã mã conving
direct cã faima ce cãpãtase era pe deplin
justificatã. Profundul sentiment patriotic
de care era însufleþitã, energia neobositã
de care dãdea dovadã inspirau soldaþilor
o nemãrginitã încredere. În acþiunile
desfãºurate împotriva tifosului se situase
întotdeauna printre cei mai destoinici. Nici
pe tãrâm militar nu voia sã rãmânã în
urmã. Conºtientã de misiunea ce-i
revenea în noua calitate de comandant
de pluton, cu simþul rãspunderii faþã de
vieþile ostaºilor ce-i fuseserã încredinþaþi
ºi pentru cã nu avea o pregãtire
prealabilã, Ecaterina Teodoroiu a cãutat
sã fie în apropierea unui ofiþer cu care sã
se poatã consulta. Cel mai indicat era
sublocotenentul  Mãnoiu, învãþãtor înainte
de rãzboi, iar acum ofiþer de nãdejde, pe
care-l cunoscuse în spital, fiind ºi el rãnit
în prima parte a rãzboiului.
Sublocotenentul Mãnoiu era
comandant al unui pluton în
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Compania a 7-a  a Regimentului
43/59 Infanterie. Îmi erau deci

amândoi subordonaþi. Tocmai de aceea
m-am putut apropia mai mult de ei ºi
i-am putut înþelege mai bine. Între cei
doi tineri se  stabiliserã raporturi militare
camaradereºti, pe baza cãrora s-a
înfiripat o afecþiune sufleteascã, o
prietenie adevãratã, care-i ajuta sã învingã
mai uºor greutãþile care-i oþelea ºi mai
mult în hotãrârea de a lupta pânã la
sacrificiu pentru alungarea duºmanului de
pe pãmântul strãmoºesc”. Deºi tifosul
exantematic secera mii de vieþi omeneºti,
acest fapt nu a speriat-o pe Ecaterina.
Rezistentã la îmbolnãvire, a luptat cu
putere împotriva „morþii albe”, cum era
denumitã epidemia ce bântuia în Moldova.
Dotatã cu mult spirit organizatoric ºi
umanitar, a vegheat pentru respectarea
întocmai a dispoziþiilor de profilaxie
elaborate de serviciile sanitare ale
armatei, luând toate mãsurile necesare
pentru dezinfectarea cantonamentelor
trupei, pentru pãstrarea igienei.
Nemulþumitã de calitatea mâncãrii
soldaþilor, de felul cum era pregãtitã, a
fãcut demersuri susþinute pentru
îmbunãtãþirea acesteia ºi pentru obþinerea
cantitãþilor de alimente necesare. În baza
nenumãratelor ei rapoarte, a primit câteva
mii de þigãri pe care le-a împãrþit personal
ostaºilor regimentului. Pentru bunul trai
al ostaºilor, îºi sacrifica lunar cea mai
mare parte din solda ei de ofiþer.

La începutul verii anului 1917,
pregãtirile Armatei Române pentru
alungarea cotropitorilor de pe teritoriul
naþional erau terminate. Inima
sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu
vibra la gândul apropiatelor lupte, în vârtejul
cãrora dorea sã fie cu orice preþ. O veste
a avut darul s-o întristeze din nou. Aflase
cã la cererea Societãþii de Cruce Roºie
din Iaºi, conducerea armatei intenþiona
sã o transfere la Crucea Roºie. Fiind cu
unitatea la Codãeºti, Ecaterina scria cu
regret: „Când mã gândesc cã aº putea fi
obligatã sã-mi pãrãsesc plutonul meu ºi
sã las camarazii mei, sã las soldaþii pe
care i-am instruit, i-am povãþuit, i-am
format eu, sã trec la vreo ambulanþã ori
în vreun spital, mi se strânge inima.
Soldaþii mei cãrora le-am stârnit curajul
cu exemplul meu, ce vor simþi ei, ce vor
gândi ei,  ce vor spune despre domniºoara
sublocotenent, despre sora lor de arme
care, aici, înapoia frontului, le-a vorbit de
nenumãrate jertfe, iar mâine, când va fi
sã intre plutonul în foc, ea se rupe de ei
ºi rãmâne înapoi. Nu, aceasta nu se
poate!”.

Hotãrâtã mai mult ca oricând,
Ecaterina Teodoroiu n-a acceptat sub
nicio formã propunerea ce i s-a fãcut. A
explicat tuturor comandanþilor cã locul
ei este lângã plutonul pe care-l
comanda. A cerut sã plece pe front, sã
lupte  alãturi de soldaþii pe care îi
instruise. La 4 august 1917, regimentul
din care fãcea parte a început marºul
lung ºi greu din inima Moldovei, pânã la
Mãrãºeºti. Timp de douã sãptãmâni,
mereu în fruntea plutonului,
sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu a
fost un exemplu demn de admirat. Cu
raniþa din spate, sacul de merinde la
ºold, cu cãrtuºeria plinã a mãrºãluit pe
drumurile desfundate pe ploi ale
Moldovei, îmbãrbãtându-ºi ostaºii atunci
când oboseala îºi spunea cuvântul: „Am
vãzut-o pe Ecaterina Teodoroiu – relata
fostului ei comandant – când regimentul
trebuia sã schimbe cantonamentul,
urmând coasta Movilei din Burcel.
Mergea pe jos, lângã doi ofiþeri cãlare,
cu arma în bandulierã, cu tot
echipamentul greu al unui soldat, deºi
gradul  ei o scutea de aceasta. La
invitaþiile ofiþerilor de a-i ceda un cal, ea
respinse propunerea cu încãpãþânare,
mãrturisind dorinþa de a da dovada în
adevãr trupeascã a bãrbãþiei ºi cã gradul
dobândit este înainte de toate meritat”.
Despre calitãþile ei morale ºi rezistenþa
fizicã fãcea referiri ºi generalul
Brãtãºanu, comandantul brigãzii: „Ea
insufla soldaþilor o încredere oarbã în
victorie. Îmbãrbãta pe orice soldat care,
din cauza oboselii, rãmânea în urmã.
Prin câte o vorbã duioasã, printr-o
atenþie cât de micã, Ecaterina Teodoroiu
servea de pildã în faþa soldaþilor, care
acum vedeau în ea icoana întregitã a
cinstei, abnegaþiei ºi devotamentului. Nu
rareori auzeam din gura soldaþilor
jurãminte prin care declarau cã o vor
urma pânã la moarte”.

Când Regimentul 43/59 a intrat pe
poziþie la Muncelu, n-a fost pas care sã
calce mai ager prin noroaiele Zãbrãuþului
ºi pe Dealul Secului, ca acela al
sublocotenentului  Ecaterina Teodoroiu
ºi nici ostaº care sã-ºi urmeze cu atâta
încredere comandantul, ca cei din
Plutonul 1, Compania a 7-a.

La 20 august, Regimentul a intrat
în dispozitiv pe frontul de la Mãrãºeºti.
Compania sa a ocupat poziþii de luptã în
zona Muncelu, pe malul Zãbrãuþului, la
vest de satul Fiþioneºti. Din  cauza
terenului accidentat, linia frontului
prezenta în acest sector un mic intrând
în dispozitivul realizat de regimentul

român. Pentru acest motiv, porþiunea de
teren ocupatã de inamic era puternic
apãratã. Orice încercare de lichidare a
acestei „pungi de foc” s-a dovedit
zadarnicã. Printr-un atac concentric,
executat cu multã vigoare, linia frontului
din sectorul Zãbrãuþ-Dealul Secului
trebuia sã fie îndepãrtatã. Misiunea a fost
încredinþatã companiilor 5 ºi 7 din
Regimentul 43/59 Infanterie. Plutonul 1
din Compania a 7-a, comandat de
sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu,
urma sã asigure legãtura între cele douã
companii. Atacul a început în seara zilei
de 22 august, la orele 21 ºi 15 minute.
ªi aici, ca ºi la Podul de peste Jiu, la
Bãrbãteºti ºi Filiaºi, Ecaterina a
constituit, prin atitudinea ºi comportarea
sa, o înaltã pildã de curaj. Neînfricatã s-
a avântat în luptã cu arma în mânã,
îmbãrbãtându-ºi soldaþii.

 „– Înainte bãieþi! … Dupã mine, nu
vã lãsaþi! La atac!...”

Unul dintre soldaþii plutonului,
comandat de sublocotenentul Ecaterina
Teodoroiu, povestea mai târziu:
„Compania a 6-a stãtea rãu (fusese
puternic contraatacatã de inamic, dupã
ce suportase un bombardament din
artilerie – n.n.). Atunci a pornit Plutonul
1 din Compania a 7-a cu domniºoara în
frunte. Domniºoara a pornit cea dintâi.
Mitralierele ne bãteau rãu. Am început
sã dãm înapoi ºi ne-am culcat la
pãmânt. Doar dânsa a rãmas în picioare
strigându-ne: «Înainte bãieþi! Dupã
mine!»... ªi am pornit”. În acest iureº
nãvalnic, douã gloanþe pornite dintr-o
mitralierã vrãjmaºã i-au sfredelit trupul.
Cu un ultim efort, a mai putut ºopti în
ultimele clipe: „Înainte! Înainte!” ºi s-a
prãbuºit la pãmânt. Era al patrulea vlãstar
al familiei Teodoroiu din Vãdeni, judeþul
Gorj, care în timpul aceluiaºi rãzboi
murea apãrându-ºi þara. Se jertfise cu
convingerea cã fãcuse totul pentru a
cinsti cu demnitate gradul de ofiþer ºi
încrederea ce i se acordaserã.

Câteva minute mai târziu, în bezna
nopþii ce învãluia Dealul Secului, braþele
obosite ale câtorva soldaþi transportau
într-o foaie de cort corpul neînsufleþit al
eroinei, spre Valea Zãbrãuþului. Vestea
care a întunecat sufletele tuturor
luptãtorilor a fost transmisã din gurã în
gurã, de-a lungul tranºeelor, în
adãposturi, în primele linii ºi în zona
ambulanþelor. Peste tot se putea auzi:
„A murit domniºoara sublocotenent
Ecaterina Teodoroiu! A murit
Eroina de la Jiu! A murit
domniºoara sublocotenent ….”
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În dimineaþa zilei de 23 august
1917, între fagii verzi ºi puternici

din Valea Pârâiaºului, la locul numit
„Poienele”, a fost înmormântatã alãturi de
cãpitanul Dumitru Morojan, un alt fiu al
Gorjului, care cãzuse în luptã în ziua
precedentã. Bubuitul îndepãrtat al
tunurilor a adus un ultim salut tinerei care
îºi jertfise viaþa pentru împlinirea unui
mãreþ ideal, eliberarea patriei, pentru care
a trãit ºi a luptat ea, fraþii ei, Armata
Românã, poporul întreg.

În ziua de 24 august 1917, prin
ordinul de zi al Regimentului 43/59
Infanterie, fapta eroicã a
sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu
era astfel consemnatã: „În timpul ciocnirii
de ieri noapte, pe Dealul Secului a cãzut
în fruntea plutonului sãu, lovitã în inima-i
generoasã de douã gloanþe, voluntara
Ecaterina Teodoroiu din Compania a 7-a.
Pilda rarã a unui cald entuziasm, unit
cu cea mai strãlucitoare energie, aceea
pe care au numit-o cu drept cuvânt
Eroina de la Jiu, ºi-a dat jertfa supremã,
lipsitã de orice trufie, de orice deºartã
ambiþie, numai din dragostea de a apãra
pãmântul þãrii noastre, cotropit de
duºmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la
înãlþimea celor mai viteji apãrãtori ai þãrii
sale, pe care i-a întrecut prin puterea cu
care îºi înfrângea slãbiciunea femeiascã,
ºtiind sã dovedeascã vigoarea bãrbãþiei
de trup ºi suflet ºi calitãþile întregi ale
unui ostaº îndrãzneþ, neobosit ºi plin de
entuziasm de a se face folositor cu
orice preþ. Aceea care a luptat ca un
viteaz din alte vremuri la Tg.-Jiu, aceea
care a desfãºurat o muncã energicã
împotriva morþii albe, care a secerat pe
camarazii ei bolnavi de tifos
exantematic, pornise din nou la luptã cu
un avânt renãscut. ªi-a dat viaþa cu
simplitatea eroismului adevãrat, pentru
cã aºa cerea inima ei, pentru cã aºa
cerea sufletul ei, cã i se împlineºte
dorinþa vieþii.

Aceea care în vitejia-i comunicativã
a murit în clipa în care se descoperea
spre a-ºi îndemna ostaºii cu vorbele
«Înainte bãieþi! Nu vã lãsaþi! Sunteþi cu
mine!» are drept cinstire recunoºtinþa
veºnicã a românilor. Pentru dragostea-i
de þarã, pentru simþu-i rar al datoriei,
pentru energia ºi avântul cu care ºi-a
îndeplinit ceea ce socotim misiunea ei
pânã la jertfa supremã, o citez prin ordin
de zi pe regiment, dând-o ca pildã tuturor
ostaºilor.”

Dupã exact patru ani, la 8 iunie
1921, se împlineau 100 de ani de la
miºcarea revoluþionarã condusã de Tudor

Vladimirescu. Centenarul acestui
important eveniment a fost sãrbãtorit la
Târgu-Jiu, ca ºi în alte oraºe ale þãrii, cu
mult fast. În cadrul numeroaselor acþiuni
organizate atunci, una a menþinut treazã
întreaga atenþie a opiniei publice
româneºti: deshumarea osemintelor
Ecaterinei Teodoroiu ºi aducerea lor pe
meleagurile natale ale eroinei. ªi-au dat
concursul oficialitãþile civile ºi militare de
la Bucureºti, Târgu-Jiu, Focºani ºi
Mãrãºeºti.

Sâmbãtã dimineaþa, la 4 iunie 1921,
un afet de tun, tras de patru cai albi, având
pe el aºezat un sicriu realizat de muncitorii
Arsenalului Armatei din Bucureºti, din
metalul obþinut în urma topirii a douã þevi
de tun, unul românesc, iar celãlalt
capturat de la inamic, însoþit de un
escadron format din patruzeci de cãlãreþi
îmbrãcaþi în þinutã de paradã, au plecat
din Focºani cãtre Valea Zãbrãuþului. Aici,
sute de þãrani îmbrãcaþi în costume de
sãrbãtoare, sute de tineri ºi copii aºteptau
cu buchete de flori proaspete în mâini. În
timp ce corurile din satele vrâncene
intonau imnuri de slavã, osemintele au fost
deshumate cu multã pioºenie. Prin grija
locotenentului de rezervã Gh. Rãdulescu,
fostul comandant de companie al
Ecaterinei Teodoroiu ºi al altor ofiþeri,
rãmãºiþele pãmânteºti au fost aºezate pe
afetul de tun, drapat cu tricolorul þãrii. Însoþit
de cei patruzeci de cãlãreþi, de elevii ºi
elevele câtorva ºcoli, afetul de tun a
parcurs drumul pânã la Focºani. Scurtele
opriri prin aºezãrile Þãrii Vrancei au dat
posibilitatea sãtenilor sã aducã eroinei
omagiul lor. La bariera oraºului Focºani
dinspre Strãoani, i s-au dat onorurile
militare. Autoritãþile orãºeneºti ºi judeþene,
în frunte cu generalul Holban,
comandantul Diviziei a 6-a Infanterie, ofiþerii
ºi trupa câtorva regimente au ieºit în
întâmpinare. Alãturi de aceºtia, toate
instituþiile civile, aºezãmintele culturale ºi
obºteºti, din Focºani ºi Mãrãºeºti, liceele,
gimnaziile, ºcolile normale de bãieþi ºi fete,
au þinut sã fie prezente cu drapele tricolore,
eºarfe ºi flori. În acordurile solemne ale
unor lucrãri simfonice intonate de muzica
militarã, mii de cetãþeni au parcurs strãzile
oraºului pânã la capela militarã. Afetul de
tun a fost încadrat de patru tinere fete
îmbrãcate în alb ºi de patru ofiþeri echipaþi
în uniforme de ceremonie. Înapoia
acestora urmau oficialitãþile, ofiþerii
garnizoanei Focºani ºi cei veniþi din
Bucureºti, reprezentanþii ºcolilor, instituþiilor
ºi ai unitãþilor militare. În capelã, sicriul a
fost aºezat pe un postament îmbrãcat în
alb ºi strãjuit timp de o zi de faldurile

drapelului Regimentului 43/59 Infanterie,
încadrat de decoraþii. Garda a fost
asiguratã de foºtii camarazi, veniþi din toate
colþurile þãrii pentru a fi ºi în aceste clipe
alãturi de cea cu care împãrtãºiserã
greutãþile zilelor de front.

Duminicã, 7 iunie, de la orele 6
dimineaþa pânã la orele 13, suflarea
omeneascã din oraºele Focºani ºi
Mãrãºeºti, precum ºi din satele din
împrejurimi, a trecut  prin faþa catafalcului.
În dupã-amiaza aceleiaºi zile, strãzile
oraºului au fost înþesate de lume pânã la
garã. Martorii oculari povestesc cã la
trecerea cortegiului, de pe bordurile
trotuarelor, din balcoanele sau de la
ferestrele caselor s-au aruncat buchete
de flori care au acoperit ca un covor uriaº
tot caldarâmul. În sunetele muzicilor
militare, sicriul a fost ridicat de ºase ofiþeri
cu gradul de cãpitan ºi dus apoi în
vagonul împodobit cu drapele tricolore.
Cu câteva minute înainte de plecarea
trenului, reprezentantul autoritãþilor civile
din oraºul Focºani spunea în emoþionanta
sa cuvântare: „Dacã n-ar fi un ordin
superior, nu ne-aþi fi putut-o rãpi, cãci
dacã prin naºtere eroina este gorjancã,
prin moartea ei eroicã ne aparþine nouã,
sângele ei amestecându-se cu pãmântul
judeþului nostru”.

În gãrile Râmnicu-Sãrat, Buzãu,
Ploieºti, unde trenul a oprit, au avut loc
emoþionante manifestaþii. Luni, 8 iunie
1921, Capitala þãrii a dat onorurile
militare Eroinei de la Jiu. Cortegiul format
din afetul unui tun, pe care a fost aºezat
sicriul, douã dintre tunurile capturate la
Târgu-Jiu ºi Mãrãºeºti de ostaºii ºi ofiþerii
Regimentului 18 Gorj, oficialitãþile
oraºului, invalizi de rãzboi, elevi ºi
studenþi au strãbãtut principalele artere
ale oraºului într-o liniºte solemnã. Seara,
dupã ce elevii ªcolii de Ofiþeri de
Infanterie au defilat prin faþa eroinei,
vagonul special, precum ºi un vagon
platformã pe care se aflau cele douã
tunuri, au fost ataºate trenului care urma
sã o transporte la Târgu-Jiu. La 9 iunie
1921, mama ºi surorile Ecaterinei, cu
nãframe cernite pe cap, împreunã cu mii
de localnici din împrejurimi au primit în
mijlocul lor pe aceea care a înãlþat pe
culmile gloriei militare eroismul
românesc. Clopotele bisericilor au sunat
mai prelung ca oricând, muzica militarã
a intonat imnul eroilor, iar corurile ºcolilor
au cântat imnuri de slavã. Trupul „Eroinei
de la Jiu” a fost coborât în sarcofagul
aflat în piaþa din faþa primãriei care ºi
astãzi aminteºte trecãtorilor de un
simbol al luptei tinerilor din România.
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Mult încercatã familie, stimaþi
invitaþi, onoraþi credincioºi, prea-
cucernici pãrinþi,

Suntem marcaþi, evident, de
momentul acesta pe care-l trãim acum,
un moment tulburãtor deopotrivã ºi
înãlþãtor, pentru cã însoþim pe drumul
cãtre Comandantul Ceresc, Iisus
Hristos, pe cel care a slujit în lumea
aceasta în Armata Românã, colonelul
Gheorghe Pavel. Gândindu-ne la
misiunea îndeplinitã, ne oprim la douã
întâmplãri din Sfânta Scripturã a Noului
Testament pe care sã ni le punem pe
inimã, pentru cã la o înmormântare
întotdeauna inima este mai predispusã
a asculta ceva care sã rãmânã întipãrit
în ea ca o pecete ºi ca o piatrã de
aducere-aminte pentru cel pe care îl
însoþim pe ultimul sãu drum pãmântesc.

Prima întâmplare este cu sutaºul
din Capernaum. Era un militar roman,
comandant peste o sutã de soldaþi, care
era rânduit sã pãzeascã cetatea
Capernaumului. Acesta avea o slugã
bolnavã. ªi s-au dus cei din cetate la
Mântuitorul împreunã cu el ca sã-i
vindece sluga, iar oamenii din
Capernaum Îi spuneau Mântuitorului:
Meritã sã-i faci aceasta, cãci el ne-a
zidit sinagoga. El era militar roman,
poate idolatru, dar trãind acolo în
comunitatea evreilor din Capernaum ºi
vãzând cã aceia au nevoie de o
sinagogã, de un locaº de închinare
pentru ei, el, cu puterea pe care a avut-o,
le-a zidit sinagoga. Pentru aceasta,
evreii erau datori sã aibã recunoºtinþã
faþã de el ºi-L roagã pe Mântuitorul sã-i
vindece sluga. ªi Mântuitorul îi spune
sutaºului: Voi veni ºi-l voi vindeca pe
acel om al tãu! Dar sutaºul Îi spune:
Doamne, nu sunt vrednic sã intri în
casa mea. Spune un cuvânt ºi se va
tãmãdui sluga mea. ªi Mântuitorul

Dragostea de neam ºi de þarã
are legãturã cu dragostea de Rai

- cuvânt la înmormântarea colonelului Gheorghe Pavel -

Preot Petru RONCEA

exclamã: N-am vãzut nici în Israel aºa
credinþã ca în acest om! În acest militar
roman era credinþa necesarã pentru ca
sã se vindece sluga lui prin cuvintele

Mântuitorului. În sutaºul din
Capernaum era concentratã credinþa
tuturor sutaºilor ºi a tuturor militarilor
din armata romanã, credinþã ajunsã la
un apogeu în care el sã poatã sã se
exprime: Doamne, zi un cuvânt ºi se
va tãmãdui sluga mea.

Celãlalt caz la care ne oprim este
acela de pe Golgota când soldaþii
romani conduºi de un sutaº pãzeau pe
Hristos cel rãstignit. Sutaºul se numea
Longhin. Când Mântuitorul ªi-a dat
duhul, s-a fãcut întuneric, s-a
cutremurat pãmântul ºi acel sutaº a
exclamat: Cu adevãrat, Omul Acesta
drept a fost! Acesta a devenit om sfânt
ºi-l pomenim în Bisericã ca Sfântul
Longhin sutaºul. Un sutaº, un militar
comandant care a adunat în el, pe

Golgota, credinþa tuturor din tagma lui,
din ceata lui, prin aceastã mãrturisire
a dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Am adus înainte aceste douã
exemple din Noul Testament, pentru cã
avem înaintea noastrã un alt sutaº, un
alt comandant, pe colonelul Pavel
Gheorghe. Din anii pe care i-am
petrecut în împreunã-colaborare, mai
ales la activitãþile pe care Primãria
oraºului Târgu-Ocna le-a fãcut ºi la
care el era prezent ºi deosebit de activ,
precum ºi în colaborãrile pe care le-a
avut la revista oraºului Târgu-Ocna,
„Sarea pãmântului”, am vãzut cã în
acest om era concentratã dragostea de
neam ºi de þarã, eroismul luptãtorilor
români din toate timpurile ºi patriotismul
pe care dorea sã-l întipãreascã în
conºtiinþa copiilor, a tinerilor, a tuturor
credincioºilor care erau prezenþi la
manifestãrile amintite. Vedeam adunatã
în cuvântul sãu dorinþa tuturor
românilor de a-ºi iubi þara, de a-ºi iubi
poporul ºi de a avea recunoºtinþã faþã
de eroii neamului. În el am vãzut ceea
ce am observat în sutaºul din
Capernaum ºi în sutaºul Longhin,
sfântul de pe Golgota.

M-am uitat în colecþia revistei
noastre „Sarea pãmântului” ºi am gãsit
articolele scrise de colonelul Pavel
Gheorghe. Aº dori sã amintesc titlurile,
pentru cã din ele ne dãm seama ce a
însemnat acest om pentru generaþia de
azi ºi ce conºtiinþã avea pentru neamul
ºi pentru Biserica noastrã. Colonelul
Pavel Gheorghe a colaborat la revista
târgocneanã cu 15 articole, începând din
anul 2010. Primul articol a fost: „Crima
de pe Dealul Coºna”. Ne aducem
aminte de durerea pe care o simþea,
pentru cã monumentul
Caporalului Muºat era devastat
ºi a încercat sã-l reaºeze în
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Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

normalitate, reuºind lucrul
acesta. Apoi, alte titluri: „Slavã

veºnicã fãuritorilor României Mari”,
„Mãrturisirile unui preot”, „Deci ºtiþi de
ce am murit noi?”, „1 Decembrie - Ziua
Naþionalã a tuturor românilor”, „Unirea
- deziderat ºi necesitate”, „Ziua
Naþionalã a Eroilor Neamului”, „Bãtãlia
de la Mãrãºti”, „10 ani, în lumina
credinþei ºi dragostei de þarã”, „Ziua
Eroilor comemoratã la Târgu-Ocna”, „1
Decembrie - o zi sfântã pentru români”,
„Istoria se repetã”, „România reîntregitã,
aproape de Centenar” – asta era în 2016
–, „Coºna 789 - altar de jertfã ºi de
biruinþã”, „1916-1917”, anul trecut, iar
în anul acesta, în trimestrul al II-lea,
ultimul articol, „Rolul ºi importanþa lui
I.C. Brãtianu în realizarea României
Întregite”. ªi iatã, acum, în prag de
Centenar, comunitatea dumneavoastrã
aduce ca ofrandã lui Dumnezeu, întru
cinstirea Centenarului, în acest sicriu,
aceastã personalitate marcantã a zonei,
a parohiei Pârâu Boghii, a vãii Trotuºului,
ca un semn de aducere-aminte cã, în
anul ºi momentul când am sãrbãtorit 100
de ani de la Unirea cea mare a României,
am trimis în Cer un mãrturisitor ºi un
continuator al jertfei ºi-al iubirii de neam
a fãuritorilor Unirii de acum 100 de ani
ºi care s-au prelungit pânã la noi.

Fie ca jertfa ºi dragostea lui de
þarã, care întotdeauna ascunde în ea
dragostea de cer – pentru cã cine
iubeºte þara, iubeºte cerul, ºi cine-ºi
iubeºte Neamul, îºi iubeºte ºi strãmoºii
care sunt Dincolo –, sã fie primite de
Dumnezeu. Dragostea de neam ºi de
þarã are o legãturã cu dragostea de
Rai, de Dumnezeu, de cer. Sã fie
primit în Împãrãþia lui Dumnezeu unde
sã se întâlneascã cu fãuritorii Marii
Uniri ºi cu toþi cei care au apãrat acest
Neam, sub stindardul tricolor al
României! Dumnezeu sã-l ierte, sã-i
mângâie familia, sã ne mângâie pe noi
pe toþi, în acelaºi timp sã ne întãreascã
în credinþa cã ne vom reîntâlni! Noi
nu-i spunem „Adio!”, ci „La reve-
dere!”, pentru cã noi credem cã în
Împãrãþia lui Dumnezeu ne vom regãsi
cu toþi cei care, prin jertfã, ºi-au oferit
sufletul lui Dumnezeu ca o ofrandã cu
bunã mireasmã. Amin!

Basarabie iubitã

Basarabie iubitã,
Mult ai fost tu înrobitã,
Sate-ntregi þi-au fost mutate
În Siberia-ntr-o noapte.

Mame cu copii în braþe,
Sorã ºi bunici ºi frate
Duºi au fost spre rãstignire
Zile-ntregi fãrã oprire.

Cale lungã spre-njunghiere
Au bãut oþet ºi fiere,
Îndurând foamea ºi frigul
ªi purtându-ºi singuri jugul.

Dar arzând în suflet dorul
ªi-alungând din cale norul,
Au fãcut calea seninã
Pentru cei ce o sã vinã.

Acum strãjuiesc în ceruri
Sus nãlþând în mânã steaguri
ªi cântând imnuri de slavã
Pentru Þara noastrã bravã.

Plânge Þara, plânge mama
Ridicând spre cer nãframa,
Cerând milã ºi-ndurare
Pentru-o Românie Mare.

Un zvon
strãbate Bucovina

Un zvon strãbate Bucovina
Cã cei ce vor sã se îndrepte
Spre Þara noastrã România
Sã plece astãzi, laolaltã.

Cu mic cu mare, de prin sate
s-au strâns la Suceveni îndatã
cu trei Cruci mari þinute-n faþã
ca o Treime fãrã patã.

Dupã o caldã rugãciune
Rostitã-n cor de-acea mulþime
Au atârnat pe cruci ºi prapori,
Mici steaguri albe, semn de pace.

ªi au pornit cãtre Hliboca
Cu gândul sus la înviere,
Dar sunt întâmpinaþi cu urã
De grãniceri ca niºte fiare.

ªi în aceastã busculadã
Un biet soldat lovi o cruce
ªi-ndatã sabia-i se frânge
ªi cade de pe cal în moarte.

Vãzut-au toþi cã-i o minune
Ce lumea-ntreagã-o înspãimântã
ªi-au mers cu marºul lor cel paºnic
Spre þinta cea atât de sfântã.

S-au pregãtit ca o prescurã
Românii cei din Bucovina
ªi-au fost o sfântã bãuturã,
Iertându-li-se toatã vina.

Eroilor
de la Fântâna Albã

Mãrºãluiesc în pas domol
Cei duºi spre rãstignire
ªi pentru þelul ce-au nutrit
Au mers la fericire.

Trei cruci în frunte ºi-au luat
Cu steaguri atârnate
De la biserica din sat
Spre zãri apropiate.

Fântâna Albã le-a fost loc
De rugãciune sfântã
Nedreptãþiþilor de-atunci
Ce-acum în ceruri cântã.

Îi vom cinsti cu lumânãri
Pe-aceºti eroi de-asearã
Uciºi pe când croiau cãrãri
În dorul dupã Þarã.

Presb. Nina RONCEA
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„Cuvântãri funebre - vol. II”, Pr. Petru Roncea,
tipãritã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Dr.
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
Editura „Filocalia”, Roman, 2018, 344 pagini.Joi, 29 noiembrie 2018, parohia

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

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

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

Rãsfoind paginile materialului,
putem observa cum, în asemenea

momente, pãrintele nu schiþeazã doar
un portret istoric al celui/celei adormit
(e), ci încearcã sã deschidã perspectiva
veºniciei pentru cei adunaþi în jurul
sicriului. Subtitluri ca: ,,Dumnezeu are
în mâinile Lui viaþa noastrã”, „Fiecare
avem dreptul la o moºtenire
nestricãcioasã în cer” sau ,,Iertarea
pãcatelor în veacul de acum ºi în cel
ce va sã vinã”, reveleazã ascultãtorilor
ºi cititorilor adevãratul sens al MARII
TRECERI.

Din punct de vedere liturgico-
simbolic, autorul aratã cã, spre
întâlnirea cu Veºnicul Dumnezeu,
pentru cei adormiþi mijlocesc Maica
Domnului ºi comuniunea Sfinþilor pe
care Biserica îi invocã ºi îi pomeneºte
în rugãciunile Ei împreunã cu cei din
familie rãmaºi în viaþã, la timpuri ºi
soroace potrivite. Nu lipsesc nici
referirile fãcute la tradiþiile de
înmormântare ºi la elemente simbol
precum ar fi: vãlul care acoperã faþa,
sicriul, darurile ºi ofrandele sau
crucea ºi lumânarea.

Concluzionând: o carte care
îmbogãþeºte omiletica funerarã
ortodoxã,  un material  uºor de
parcurs atât de cãtre clerici cât ºi

de cei fãrã o pregãtire teologicã
academicã, un mijloc de regãsire cu
cei dragi plecaþi spre cer pentru
familiile din parohie, un mod în care
adormiþii  sunt pomeniþi într-un
parastas al memoriei.

Preot Silviu Andrei NEICU

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, sâmbãtã 15 septembrie 2018,
pe vârful masivului Cireºoaia între localitãþile
Tg. Ocna ºi Slãnic Moldova, a avut loc un
ceremonial militar-religios care a
comemorat un an de la sfinþirea troiþei
inãlþate  în memoria jertfei ostaºilor români
cãzuþi aici în Primul Rãzboi Mondial,
sãvârºitã de Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei,
ºi de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Ioachim
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului, pe
12 septembrie 2017.

ªi anul acesta au fost prezenþi la
acest eveniment unic militari ai Brigãzii

 SÃ NU-I UITÃM PE STRÃMOªII NOªTRI
15 Mecanizate-Podul Înalt Iaºi,
reprezentanþi ai Primãriei Slãnic-
Moldova ºi Dofteana, profesori ºi elevi
ai ºcolilor din Slãnic Moldova,Tg. Ocna
ºi Cireºoaia, preoþi ºi credincioºi din
localitãþile învecinate.

În peisajul acesta extraordinar în
care nuanþele de galben ºi maro ale
frunzelor din pomi se îmbinau perfect cu
verdele uniformelor militare ºi cu puritatea
albului din costumele populare purtate
cu mândrie de cei prezenþi, intonarea
imnului de stat ne-a fãcut sã ne simþim
mai aproape de glia strãmoºeascã ºi
slujba parastasului ne-a readus în
memorie chipurile strãmoºilor noºtri.

Dupã oficierea serviciului religios de
cãtre un sobor de preoþi conduºi de
pãrintele protoiereu Ioan Bârgãoanu, au
urmat alocuþiuni rostite de domnul
colonel Remus Bondor – comandantul
Brigãzii 15 Mecanizate Iaºi, domnul
Gheorghe Baciu – primarul localitãþii
Slãnic Moldova, ºi de domnul colonel
în rezervã Paul Valerian Timofte,
vicepreºedintele Asociaþiei Cultul Eroilor
- Regina Maria, Bacãu.

Momentul culminant al acestei
manifestãri l-a reprezentat înmânarea a
douã medalii comemorative de
aur din partea Asociaþiei Cultul
Eroilor Regina Maria, Bacãu, în
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Prilej de mare bucurie pentru
tinerii elevi ai Colegiului Naþional
„Costache Negri” ºi ai ºcolilor
gimnaziale din localitatea Târgu-Ocna
a fost ziua de 22 noiembrie 2018.
Cartea Cãrþilor-Sfânta Scripturã a
reuºit sã ne adune între paginile ei pe
toþi iubitorii de credinþã, tradiþie ºi
istorie.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, ºi sub atenta supraveghere a
preacucernicului pãrinte protoiereu Ioan
Bârgãoanu, a continuat ºi anul acesta
tradiþia serbãrii ,,Zilei Bibliei” iniþiatã la
Colegiul Naþional „Costache Negri”
Târgu-Ocna.

S-au vizionat filmuleþe ºi prezentãri
Power Point, s-au lecturat eseuri
despre vechimea ºi cãrþile Bibliei, s-au
susþinut prelegeri, au fost prezentate
diferite ediþii ale Sfintei Scripturi, dar
mai ales ne-am bucurat de poeziile
pregãtite cu grijã de elevii Colegiului
Naþional „Costache Negri”.

Pãrintele protoiereu Ioan
Bârgãoanu a rostit un frumos cuvânt
de învãþãturã despre importanþa
aplicãrii învãþãturilor Sfintei Scripturi în
viaþa noastrã ºi despre schimbãrile pe

Ziua Bibliei în an centenar

care ea le poate produce în sufletele
fiecãruia dintre noi.

Au fost prezenþi la acest frumos
moment pãrintele Silviu Butucaru,
preºedintele Asociaþiei «Sfânta
Anastasia Romana», pãrintele Valentin
Cojocaru, parohul bisericii Precista din
Târgu-Ocna, doamnele Aida Cristina
Ciobanu, directorul Centrului Educativ,
Târgu-Ocna, Maria Alina Grozescu,
directorul ªcolii Gimnaziale Nr. 7, Târgu-
Ocna, domnul Mihai Docan directorul
adjunct al Colegiului Naþional „Costache
Negri” Târgu Ocna, profesori de diverse
specialitãþi ºi un mare numãr de elevi.

În partea a II-a a întâlnirii a fost
sãvârºitã o slujbã de pomenire a
fãuritorilor Marii Uniri din 1918 ºi a
ostaºilor români cãzuþi pe toate
câmpurile de luptã pentru libertatea
ºi integritatea þãrii noastre. A fost un
moment solemn ºi încãrcat de emoþie.

La final fiecare participant a
primit o diplomã si dulciuri.

Mulþumim tuturor pentru
implicare ºi participare ºi rugãm pe
Hristos Dumnezeu sã rãsplãteascã
tuturor pentru efortul depus.

Preot Benone-Paul VÃSÂI

semn de adâncã preþuire
domnului Cornel Solomon,
Preºedintele Subfilialei Cultul

Eroilor Slãnic-Moldova, pentru iniþiativa de
a înãlþa o cruce comemorativã pentru eroi
pe masivul Cireºoaia, ºi protosinghelului
Claudiu Constantin Panþîru, pentru efortul
neîncetat depus la menþinerea ºi
întreþinerea crucilor comemorative
ridicate pe Cireºoaia în decursul timpului
ºi pentru cã pãstrezã vie amintirea
eroilor cãzuþi pe aceste meleaguri,
pomenindu-i la fiecare Sfântã Liturghie.

Evenimentul s-a încheiat cu o
ceremonie în care s-au depus coroane
ºi jerbe de  flori la troiþa închinatã
eroilor, apoi fiecare participant s-a
putut bucura de un pacheþel cu
mâncare, un colac ºi un pahar cu vin
sau apã prin grija organizatorilor ºi a
pãrintelui Claudiu Panþîru.

Mulþumim tuturor celor implicaþi în
organizarea acestui impresionant

   Preot Benone-Paul VÃSÂI

eveniment ºi sperãm ca el sã devinã o
tradiþie pentru locuitorii acestei zone.
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Începând cu secolul al XVIII-lea,
Liturghierele slave ºi româneºti  cuprind
un capitol special numit „Povãþuiri
necesare sfinþilor slujitori”1. În ceea ce
priveºte prescurile, Povãþuirile prevãd
anumite cerinþe de calitate: sã fie fãcute
din fãinã albã de grâu curat, nu prea
veche ºi nealteratã, sã fie pregãtite cu
apã naturalã, dospite, bine coapte ºi
nealterate.2

Motivul pentru care Sfântul Efrem
Sirul stãruie asupra calitãþii de pâine a
Pruncului ce Se naºte e cã Hristos S-a
dãruit de la început în Euharistia
Bisericii ca pâine, dar ºi cã Hristos
Însuºi S-a declarat pe Sine, în legãturã
cu fãgãduinþa cã-ªi va da Trupul Sãu
spre mâncare, „Pâinea care s-a coborât
din cer”. E pâinea care dã viaþã veºnicã,
spre deosebire de mâncarea ce nu
dãdea nemurirea (Ioan 6,28). E potrivit,
deci, ca, chiar de la naºtere, de la
pogorârea Lui din cer, în trup, Hristos
sã fie vãzut de Bisericã drept pâinea
coborâtã din cer, Care Se aratã în trup
ca o pâine vãzutã ce a venit sã
hrãneascã pe oameni în calitate de
pâine cereascã, prin Trupul Sãu ca
pâine vãzutã, plinã de dumnezeirea Lui
ca pâine nevãzutã. Trupul Lui e tocmai
mijlocul prin care Se dã El ca pâinea
cea cereascã ºi era firesc ca acest Trup
sã ni se dea sub chipul pâinii, pentru a
reprezenta cât mai adecvat pâinea cea
cereascã.

În mod special dupã ce jertfa Lui
Hristos s-a produs, ucenicii Lui ºi toþi
creºtinii vãd întipãrit în Pruncul Iisus tot
ce avea sã facã El pentru mântuirea
noastrã. Vãd cã El de aceea S-a
întrupat, ca sã Se jertfeascã  pentru noi
ºi sã ni Se dea ca pâine cereascã prin
Trupul Sãu, ca pâine vãzutã mijlocitoare
a celei nevãzute.3

Noi aducem „pâine ºi vin” ca pe o
pârgã a vieþii noastre înºine, ele
simbolizeazã viaþa noastrã trupeascã,
fiindcã o întreþin. Sfinþii Apostoli, când

SFÂNTA PROSCOMIDIE - OFRANDÃ
ªI JERTFÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

DARURILE DE PÂINE ªI VIN
au voit sã arate cã L-au vãzut pe
Mântuitorul, viu dupã înviere, au spus:
„Am mâncat ºi am bãut cu El, dupã
Învierea Lui din morþi” (FA10, 7). De
asemenea, dupã ce Domnul a înviat din
morþi pe fiica lui Iair (Lc 8, 55), a
poruncit sã-i dea sã mãnânce, fiindcã
viaþa se întreþine prin hranã. Aducem
aceste daruri de pâine ºi vin care
simbolizeazã viaþa noastrã
pãmânteascã, trecãtoare, pentru  ca El
sã ne dea viaþa cea netrecãtoare, viaþa
veºnicã. Noi aducem ca daruri „pâinea
noastrã cea de toate zilele”, „pâinea
care întãreºte inima omului… ºi vinul,
care veseleºte inima omului” (Ps 103,
15), pentru a primi în schimb „pâinea
cea vie” (In 6, 51) ºi „paharul mântuirii”
(Ps 115, 3).4

Pâinea ºi vinul au semnificaþie
adâncã. Ele sunt alimente esenþiale,
proprii omului, deoarece nu sunt luate
ca atare din naturã, ci obþinerea lor
necesitã un oarecare efort special de
prelucrare. Sunt alimente esenþiale,
pentru cã ne întreþin viaþa biologicã ºi
de aceea, ca imagine a întregii hrane,
ne simbolizeazã viaþa.5 Aºadar, aducând
pâine ºi vin la Sfânta Liturghie noi
aducem ºi Îi dãruim lui Dumnezeu
propria noastrã viaþã, ne dãruim pe noi
înºine ºi acesta este cel mai preþios dar
pe care îl putem face. „Vrei sã afli,
spune Fericitul Augustin, ce anume ai
putea sã oferi lui Dumnezeu pentru tine?
Oferã-te pe tine însuþi. Cãci ce cere de
la tine Domnul, dacã nu pe tine însuþi?
Pentru cã în toatã creaþia de pe pãmânt
n-a fãcut nimic mai bun, decât pe tine”6.
Nicolae Cabasila subliniazã cã viaþa
noastrã este cel mai potrivit dar pe care
îl putem face la Sfânta Liturghie, pentru
cã darul ce-l primim în schimb este tot
viaþã. Îi dãm lui Hristos pâinea ºi vinul
menite sã se prefacã  în trupul nostru
pãmântesc, ca sã ne întoarcã pâinea ºi
vinul prefãcute în Trupul ºi Sângele Lui.
În schimbul vieþii vremelnice, noi

dobândim viaþa veºnicã, Însuºi Trupul
ºi Sângele Mântuitorului.

Prin actul nostru de dãruire
recunoaºtem cã viaþa cea adevãratã
este la Dumnezeu. Pâinea, ca imagine
a întregii hrane, nu are viaþã în sine,
pentru cã Dumnezeu, ºi nu caloriile,
este principiul vieþii. În lumea cãzutã
diavolul a reuºit, însã, sã acrediteze
ideea cã omul trãieºte numai cu pâine,
„fãcând aceastã minciunã un adevãr
de la sine înþeles care nu mai poate fi
pus în discuþie, fundamentul întregii
noastre viziuni asupra lumii, al ºtiinþei
medicinii ºi poate chiar al religiei.
Aceasta este, de altfel, prima dintre
ispitele pe care diavolul o adreseazã
lui Iisus, în pustiu (Mc 4, 3; Lc 4, 3).
Dar Mântuitorul dãrâmã aceastã
amãgire a diavolului încã de la începutul
propovãduirii Sale, arãtând cã: „Nu
numai cu pâine va trãi omul, ci ºi cu tot
cuvântul care iese din gura lui
Dumnezeu” (Mt 4, 4). Iar cuvântul lui
Dumnezeu este Logosul divin, Fiul lui
Dumnezeu. Hrana în sine este moartã
ºi, pentru cine crede cã aceasta este
sursa vieþii ºi o primeºte separat de
Dumnezeu, mâncarea este, de fapt, o
comuniune cu moartea.

Aºadar, Dumnezeu este sursa
vieþii ºi de aceea, pâinea cea adevãratã
„care se pogoarã din cer ºi dã viaþã
lumii” (In 6, 33) este Însuºi Hristos7.

Alãturi de pâine, darurile aduse la
Proscomidie constau în vin ºi apã
curatã. Povãþuirile din Liturghier
prevãd, ºi în acest caz , anumite cerinþe
de calitate: vinul sã fie din struguri,
curat, cu gust ºi miros firesc, neoþetit8.
Culoarea vinului este indiferentã9.

Biserica Ortodoxã a pãstrat
pânã astãzi  practica Bisericii primare
de folosire a pâinii dospite pentru
Sfânta Jertfã. Romano-catolicii ºi
armenii utilizeazã, în schimb, azimã
(pâine nedospitã) la Sfânta
Liturghie, practicã mai târzie
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bazatã pe consideraþia cã
Mântuitorul a binecuvântat o

astfel de pâine la Cina cea de Tainã.
Este adevãrat cã potrivit textelor
Evangheliilor sinoptice Cina cea de
Tainã ar fi avut loc în „ziua cea dintâi
a azimelor” ºi ar fi constat în cina
pascalã ritualã iudaicã la care se
consuma numai azimã. Dar Sfântul
Evanghelist Ioan precizeazã cã
Mântuitorul a sãrbãtorit Paºtele cu
anticipaþie. Dupã cum aratã un
teolog biblist catolic, „din punct de
vedere istoric, mãrturia lui Ioan este
fãrã îndoialã mai bunã deoarece este
neverosimil ca Iisus sã fi fost rãstignit
chiar în ziua sãrbãtorii. Un text
evreiesc din Talmud de altfel, o
indicaþie care concordã cu ale lui: „În
ajun de Paºti,  l-au rãstignit pe
Iisus”(Talmudul de Babilon, tratatul
Sanhedrin, 43a). În consecinþã, Cina
din Joia Mare a avut loc prea devreme
(cu douãzeci ºi patru de ore) ca sã
fie o cinã pascalã, chiar dacã era
învãluitã în atmosfera sãrbãtorii
foarte apropiate. Sfinþii Evangheliºti
Matei, Marcu ºi Luca, prezentând-o
drept o cinã pascalã, situeazã
importanþa ei simbolicã înaintea griji
pentru exactitatea istoricã.“10 Dat
fiind faptul cã Cina cea de Tainã nu
a fost o cinã pascalã teologii ortodocºi
susþin cã Mântuitorul a binecuvântat
pâine dospitã, ºi nu azimã, dupã cum

ne indicã cuvântul (pâine dospitã)
întrebuinþat de toþi evangheliºtii în
descrierea acestei mese (ºi  nu
azimã).11

Dincolo de controversele privind
felul pâinii folosite de Mântuitorul
Hristos la Cina Cea de Tainã,
utilizarea la Sfânta Liturghie a pâinii
dospite are o semnificaþie adâncã,
deoarece este pâinea din uzul comun
care, împreunã cu vinul, reprezintã
alimente esenþiale, proprii omului.
Rugãciunea punerii  înainte din
rânduiala Proscomidiei exprimã
acelaºi adevãr când Îl numeºte pe
Hristos: „pâinea cea cereascã, hranã
a toatã lumea”12.  Pâinea fireascã
este, de fapt, numai o imagine a Pâinii
Vieþii, a lui Hristos Care este hrana
adevãratã ce ne þine în viaþã.
Dependenþa noastrã de pâinea
fireascã ne descoperã faptul cã nu
avem viaþã prin noi înºine, ci o primim
din afarã, ajutându-ne, astfel, sã ne
înþelegem propria condiþie. ªi dacã,
aºa cum am arãtat, diavolul încearcã
sã ne facã sã credem cã pâinea
fireascã este cea care ne dã viaþã,
Hristos ne descoperã cã Pâinea Vieþii
este Însuºi El. Chiar mai mult „El de
aceea S-a întrupat ca sã ni se dea ca
pâine cereascã prin Trupul Sãu, ca
pâine vãzutã, mijlocitoare a celei
nevãzute13". Ca urmare este firesc
ca El sã ni Se dãruiascã cu Trupul

1 Pr. Prof. Ene Braniºte,  Liturghierul slavon
tipãrit de Macarie la 1508, în „Biserica
Ortodoxã Românã”., nr. 10-11, LXXVI,
(1958),  p. 1040.
2 Liturghier, Bucureºti, 1980, p. 408.
3 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate
ºi comuniune,  op. cit., p.180.
4 Protos. Aurel Radu, Jertfa Liturgicã, în
„Mitropolia Ardealului”, VI, (1961), nr. 4-6,
p.309.
5 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumne-
zeieºtii Liturghii, op. cit., p. 32.
6 Ibidem, p. 32.
7 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate
ºi comuniune op. cit., p.180.
8 Liturghier, ed. cit., p. 409.
9 Pr. Petre Vintilescu, Culoarea vinului
pentru Sfânta Euharistie, în „Biserica
Ortodoxã Românã”, LIX, (1941), nr. 1-2,
p.324.
10 Michel Quesnel, Istoria Evangheliilor,
traducere de ªerban Velescu, Bucureºti,
1996, p. 22.
11 Pr. Prof. I. Todoran, Arhid. Prof. I.
Zãgrean, Teologia Dogmaticã, Manual
pentru seminariile teologice, Bucureºti,
1991, p. 339;
12 Liturghier, ed.cit., p. 99.
13 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae,
Spiritualitate ºi comuniune, op. cit., p. 183.

Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU,
Parohia Moreni, com. Berzunþi

Cãtre Tatãl meu,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mã bucur

cã m-ai vindecat de Crãciun. Mã dureau tare urechile ºi
chiar de Crãciun mi-a trecut durerea. Oamenii nu ar trebui
sã inventeze chestia asta cu Moº Crãciun în loc sã
vesteascã Naºterea Ta. Îþi mulþumesc foarte mult din suflet
ºi sper cã toþi oamenii vor înþelege cã Tu eºti izvorul vieþii
ºi al bucuriei. Te iubesc din suflet!

Cu drag, roaba Ta, Daria.
Clasa a III-a B

ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Tg. Ocna

Cãtre Domnul meu ceresc,
Doamne, Iisuse Hristoase, Îþi mulþumesc pentru

cã umpli de veselie sufletul meu. Fã ca lucrarea mea
sã fie de folos ºi mã mântuieºte! Amin!

Vartolomei Lucian
Clasa a III-a B

ªcoala Gimnazialã Nr. 1, Tg. Ocna

(Prof. religie ortodoxã Chiticaru Oana)

Sãu sub forma pâinii fireºti din uzul
comun, adicã a pâinii dospite.
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Am ales acest subiect, deoarece
suntem în Postul Crãciunului ºi poate cã
aceastã lecþie de viaþã ne va determina
sã vedem viaþa cu alþi ochi ºi ne va ajuta
sã ne schimbãm comportamentul  faþã
de semenii noºtri.

Am avut ocazia sã vãd la televizor o
întâmplare adevãratã petrecutã în
America, întâmplare  care pe mine m-a
emoþionat foarte mult.

Era vorba de o familie numeroasã ºi
iubitoare: pãrinþi ºi copii (trei surori ºi un
frate), foarte legaþi sufleteºte unii de alþii...
Una dintre surori avea o fetiþã în vârstã
de peste un an...

Într-o zi, douã dintre surori,
împreunã cu nepoþica, erau în trafic
cu maºina. În urmã venea tatãl lor cu
maºina când, la un moment dat, din
faþã se izbeºte în ele o maºinã
condusã de un ºofer beat. Tatãl vede
cu ochii lui cum acesta spulberã viaþa
celor douã fiice ale sale ºi ale
nepoatei...

La locul tragediei este adusã cea
de-a treia fiicã, mama copilei, care îºi
vede surorile decedate iar fiica, dusã
între timp la spital, decedatã ºi ea.

Poliþia, sositã la faþa locului, îl
aresteazã pe ºofer, dar, n-o sã vã vinã
sã credeþi, tatãl îl  iartã ºi  solicitã ca
acesta sã nu fie condamnat pe viaþã,
pentru ca sã nu mai fie irositã încã o
viaþã tânãrã.

Durerea familiei ºi a rudelor e
uriaºã ºi fãrã sfârºit...

Dupã mai mulþi ani, mama celor
douã surori decedate, care între timp îl
iertase ºi ea pe ucigaº, solicitã eliberarea
anticipatã a deþinutului, care scapã astfel
dupã doar 15 ani.

Între timp, tatãl lor se stinge din
viaþã. Soþia sa îi trimite vinovatului un
e-mail prin care îi transmite cã doreºte
sã vorbeascã cu el. Acesta însã, plin de
regrete, remuºcãri, conºtient de câtã
durere provocase ºi de faptul cã nu putea
face nimic sã îndrepte rãul fãcut, nu are
puterea sã ia legãtura cu ea.

Povestea lui era aceasta: avea o
meserie care îl nemulþumea ºi a început
sã bea tot mai des, zilnic chiar, ceea ce
a condus,  în acea zi fatidicã, la comiterea
accidentului. Omul  era oripilat de fapta
lui ºi nu ºi-o putea ierta nici o clipã. Aºa
se face cã a renunþat sã mai comunice

cu oamenii, ba chiar, dupã spusele lui, ºi
cu Dumnezeu.

Dupã douãzeci de ani de suferinþã
neîntreruptã, urmând exemplul pãrinþilor,
mama micuþei se hotãrãºte sã-l ierte ºi
ea, pentru a-ºi gãsi liniºtea sufleteascã.

Dupã cum singurã mãrturisea, „a
ierta este cel mai greu lucru”. ªi totuºi,
apeleazã, în acest sens, la o emisiune
de televiziune care ia legãtura cu autorul
accidentului, anunþându-l cã doreºte sã
îl întâlneascã. Aceasta fusese ºi dorinþa
mamei ei, dar ea se stinsese cu câteva

zile în urmã, nu înainte de a-i spune sã-i
transmitã din partea ei cã l-a iertat pentru
moartea fiicelor sale ºi a nepoatei.

În el se dã o luptã grea: pe de o
parte, din cauza remuºcãrilor... era o
suferinþã pe care o purta zilnic, ca o
pecete, pe suflet, deºi trecuserã atâþia
ani;  pe de altã parte, pentru cã nu ºtia
motivul întâlnirii.

În cele din urmã, acceptã întâlnirea,
care este foarte emoþionantã...

Mama fetiþei îi mulþumeºte cã a
acceptat sã vinã, îi spune cã îl iartã ºi  îi
transmite cã ºi mama ei l-a iertat; ba,
mai mult, îi spune cã îl iubeºte ºi se
îmbrãþiºeazã amândoi printre lacrimi.

Aflând de la partenera lui de viaþã
cã el nu se poate ierta, îi spune acestuia
sã þinã legãtura pe mai departe pentru
ca, susþinându-se unul pe celãlalt, sã

poatã trece acest impas greu al vieþii...
Vã daþi seama? Dupã câtã suferinþã

a avut de îndurat, dupã faptul cã „a ierta
e cel mai greu lucru” (ºi e de înþeles în
acest caz, dovadã cã nici el însuºi nu se
putea ierta, pentru cã, aºa cum
mãrturisea chiar el, „a avut un dar ºi el l-
a irosit ºi a produs atâta suferinþã”), ea l-
a iertat, ba a putut chiar mai mult, sã
iubeascã acest suflet pustiit de
deznãdejde, dându-i ºi lui o licãrire de
speranþã în inimã...

ªi noi nu putem ierta pe aproapele
nostru pentru o vorbã, pentru un gest
mãrunt... Uitãm sã fim unul faþã de
altul milostivi ºi buni, precum a zis
Hristos: „Poruncã nouã vã dau
vouã, sã vã iubiþi unul pe altul.
Întru aceasta vor cunoaºte toþi cã
sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi
avea dragoste unii faþã de alþii”
(Ioan 13, 34-35). Drept aceea, „de
voieºte cineva sã se mântuiascã,
fãrã de ostenealã, dragoste sã
aibã spre toþi.” *

Dacã vom fi convinºi în sinea
noastrã de aceste adevãruri, dacã ne
vom gândi mereu la ele, încercând sã le
punem ºi în practicã, vom avea parte ºi
de rãsplatã. ªi, mai trebuie sã mai ºtim
un lucru, care  e necesar sã-l ºi facem:
„ªi, de la vrãjmaºi sã rabzi rãutãþile
aduse asupra ta ºi nicidecum sã nu
gândeºti cã de la ei îþi este fãcut rãul,
ci de la diavolul, pentru pãcatele
noastre.” **

 „Deci, sã vã sârguiþi a iubi pe tot
omul din sufletele voastre, cã aceasta
este porunca Domnului. Iar dacã nu puteþi
sã o pãziþi, mãcar pe nimeni sã nu
urâþi, ca sã primiþi harul de la Hristos
Dumnezeu”. ***

Aºadar, acum este momentul
prielnic ca sã încercãm sã punem în
practicã aceastã poruncã a iubirii, pentru
ca, luminându-ne sufletele, sã primim cu
bucurie marea sãrbãtoare ce se apropie...

Cu acest prilej, vã doresc tuturor
multã sãnãtate ºi sãrbãtori fericite! LA
MULÞI ANI!

 * Proloagele, vol. II, Craiova, 1991, p. 989;
 **Proloagele, vol. I, Craiova, 1991, p.197;
 *** Ibidem.

Presb. Aurelia GENES

Sens
Din Amintire mã înalþ
cu inima punct într-o rozã de vânturi.
Zarea sub braþe-arcuiesc
ºi din ape îmi cresc pânã-n unghii
încordãri de culori curcubee.
Inima-ºi soarbe-n secunde vecia ce curge.
În vârful a ºapte culori rezemat

de la Deltã-n Zarand,
cresc dintr-un fluier vrâncean

ca un arc – Prometeu!
În ultima clipã de piatrã-s cioplit
gata sã-nalþ pe umeri albastrul
sã-ncapã Carpaþii ce cresc din genuni
cu Frumosul din inima mea –
proteicã rozã de-avânturi.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare –
 Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 26
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Amplasatã într-un mirific
cadru natural, în mijlocul pãdurii,
poziþionatã în partea de sud-vest
al oraºului Târgu-Ocna, la cota
545, ºi construitã în stil
moldovenesc, mãreaþã ºi
triumfãtoare Biserica Mãnãstirii
Mãgura Ocnei, cu hramul
,,Înãlþarea Domnului”, strãjuieºte
impunãtoare toatã valea
Trotuºului, reînnodând prezentul
cu trecutul acestor locuri
pitoreºti încãrcate de istorie.

Prima filã a acestui
aºezãmânt apare la anul 1653,
când aici s-a ridicat un schit din
lemn cu hramul „Înãlþarea
Domnului”, cãruia în anul 1665
monahia Salomia, fiica lui Donose din
Dãrmãneºti, i-a dãruit partea ei de avere.

În timpul domniei lui Constantin
Racoviþã, la anul 1750, Schitul Mãgura
este reconstruit, tot din lemn, cu hramul
„Sfântul Gheorghe“, iar la anul 1757,
domnitorul Racoviþã doneazã Spitalului
„Sfântul Spiridon“ din Iaºi moºia sa din
Târgu-Ocna, pe care se afla ºi Schitul
Mãgura, acesta devenind astfel Metocul
Bisericii „Sfântul Spiridon“.

Mai târziu, la anul 1803,
Arhimandritul Iacov, Stareþul Schitului
Mãgura, ridica a treia bisericã, de data
aceasta din piatrã, cu hramul „Buna
Vestire“, care va dãinui pânã la anul 1964,
luna februarie, atunci când va fi dãrâmatã
cu cruzime de cãtre tãvãlugul comunist,
în urma aplicãrii Decretului 410/1959,
dispãrând de pe vârful semeþ al muntelui
acest monument al istoriei unde credinþa,
munca, adevãrul, dragostea ºi rugãciunea
se uneau într-o adevaratã imagine
dumnezeiascã.

Dar vârful Mãgurei a fost ºi este plin
de jertfele ostaºilor români, care au cerut
din morminte rugãciunile neîncetate ale
unei biserici a neamului românesc.

Dumnezeu, Care pururea ascultã
rugãciunile celor care-L iubesc, a rânduit
ºi pentru acest loc binecuvântat o zi în
care, dintr-un loc închinat plãcerilor
acestei lumi, sã fie transformat într-un loc
în care se aduce necontenit rugãciune
lui Dumnezeu.

Astfel, în luna martie din anul 1990,
cu binecuvântarea ºi din ascultarea

vrednicului de pomenire IPS Eftimie Luca,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
urcã Muntele Mãgura un om plãcut lui
Dumnezeu, un pãrinte care-L avea pe
Hristos în el, fiind cuprins de o dorinþã
arzãtoare pentru reconstrucþia mãnãstirii,
plin de speranþã ºi voinþã sfântã de a înãlþa
o bisericã mai frumoasã ºi mai zveltã
decât cea care a cãzut sub vitregiile
vremurilor nemiloase.

Acesta era Pãrintele Epifanie
Bulancea care, cu hãrnicia, iscusinþa,
credinþa ºi toate celelalte calitãþi care-l
caracterizau, înconjurat de mãicuþele
care ºi-au închinat viaþa lui Hristos, a
reuºit sã refacã „din propria-i pulbere”, aºa
cum atât de frumos menþiona IPS Ioachim
la slujba de înmormântare a pãrintelui,
aceastã Sfântã Mãnãstire.

A ridicat o bisericã impunãtoare, a
statornicit un program liturgic zilnic, a
închegat o frumoasã obºte de cãlugãriþe,
a povãþuit pe calea mântuirii nenumãrate
suflete ºi, cu siguranþã, mai avea multe
planuri de înfãptuit, dacã legea firii nu
ºi-ar fi spus cuvântul ºi dacã în data de
25 aprilie 2018, la respectabila vârstã
de 88 ani, acea inimã mare care i-a
încãput pe toþi cei care i-a cunoscut nu
ar fi încetat sã mai batã.

A rãmas un gol imens în sufletele
tuturor celor care l-au cunoscut, l-au avut
duhovnic ºi povãþuitor.

Mãnãstirea îndoliatã a pierdut un
pãrinte, dar a câºtigat un rugãtor în cer.

În cuvântul funebru adresat cu
prilejul oficierii slujbei de înhumare, IPS

Ioachim îi spunea pãrintelui: „Îþi promit cã
vom termina tot ceea ce mai era de
înfãptuit, aºa cum tu ai plãnuit”.

Având datoria moralã de a duce mai
departe lucrarea duhovniceascã
începutã de pãrintele, dar ºi de a þine o
flacãrã aprinsã în acest „colþiºor de rai”
de pe Colina Mãgura, ºi potrivit rânduielii
ºi tradiþiei bisericeºti, conform statutului
pentru organizarea ºi funcþionarea BOR,
având în vedere vârsta înaintatã a maicii
Lavrentia, care a condus mãnãstirea
timp de peste 25 ani, s-a decis
reorganizarea mãnãstirii.

 În acest context, dupã trecerea
perioadei de doliu (40 zile), la iniþiativa
IPS Ioachim ºi a întregului Centru
Eparhial, obºtea mãnãstirii a propus
câteva canditate considerate a fi capabile
sã conducã mai departe soborul
mãnãstirii.

 În ziua de 13 iunie 2018, IPS Ioachim,
împreunã cu pãrintele exarh Arhimandrit
Serafim Huzdup, s-au aflat în mijlocul obºtii
de la Mãnãstirea Mãgura, unde, pentru
început, au oficiat slujba Parastasului pentru
Arhim. Epifanie, apoi o slujbã de mulþumire
pentru toate binefacerile revãrsate de
Dumnezeu asupra Mãnãstirii, dupã care
s-a parcurs întreaga procedurã pentru
alegerea de Stareþã.

În urma exprimãrii opþiunii prin vot
secret a fiecãrei vieþuitoare din
mânãstire, cu majoritate de voturi a fost
aleasã în funcþie de maicã
Stareþã monahia Filoteea
Ciocan.
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În ºedinþa din 27. 06. 2018,
a Permanenþei Consiliului

Eparhial, monahia Filoteea Ciocan a fost
numitã, prin decizia chiriarhalã nr.140/
01.07.2018, Stareþa aºezãmântului
monahal de pe Mãgura Ocnei (Gramata
Chiriarhalã nr. 1776).

Instalarea în funcþia de Stareþã a
maicii Filoteea a avut loc la data de
29.07.2018, când IPS Ioachim a oficiat
slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un
numeros sobor de preoþi, Pãrinþi Stareþi
ºi Maici Stareþe din Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului ºi în prezenþa unui

numãr impresionant de credincioºi sosiþi
din diferite zone ale þãrii, pentru a participa
în mod special la acest eveniment rar
întâlnit.

În cadrul acesteia, Preacuviosul
Pãrinte Arhid. Nectarie Iftimie, de la
Centrul Eparhial Roman, a dat citire
«Gramatei Chiriarhale» în care se
precizeazã cã:

„Apreciind faptul cã maica Filoteea
Ciocan este vieþuitoare a acestui
aºezãmânt monahal din anul 1994,
împlinind ascultarea de eclesiarh ºi a avut
o frumoasã ºi rodnicã colaborare cu
pãrintele Epifanie, cu maica Lavrentia, cu
celelalte vieþuitoare din obºte,

Preacuvioºia sa are o bunã aºezare
duhovniceascã, o frumoasã culturã
teologicã, fiind ºi absolventã a studiilor
de licenþã din cadrul Facultãþii de Teologie
din Târgoviºte”, precum ºi „Hotãrârii’’
cuprinsã în „Gramata Chiriarhalã“ în care
se spune:

«PC Monahia Filoteea Ciocan sã
îndeplineascã ascultarea de stareþã a
obºtii monahale de la Mãnãstirea

„Inãlþarea Domnului“, Mãgura Ocnei, oraº
Târgu-Ocna.

Potrivit Statutului Bisericii Ortodoxe
Române, art.79, Preacuvioºia Sa va
reprezenta Mãnãstirea în justiþie, în faþa
autoritãþilor locale ºi faþã de terþi, personal
sau prin împuterniciþi, în condiþiile art. 50,
lit. e din prezentul Statut.

În îndeplinirea atribuþiilor sale de
conducere va fi ajutatã de: Soborul
mãnãstiresc, Consiliul duhovnicesc ºi de
învãþãturã, Consiliul economic ºi Consiliul
de disciplinã.

Pe temeiul Sfintelor Canoane ºi a
Regulamentului pentru organizarea vieþii
monalale, art. 37, Vã îndemnãm
pãrinteºte sã-i daþi stareþei alese cinstea
ce i se cuvine, sã-i daþi ascultare în cele
cãtre Dumnezeu, sã o sprijiniþi sã poarte
întru toate crucea rânduitã de a fi stareþã
pentru întreaga obºte.

Preacuvioºia Sa este îndatoratã
sã pãstreze neºtirbitã credinþa
Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar
cu preþul vieþii, sã dea dovadã de
ascultare faþã de chiriarhul sãu, sã
sãvârºeascã, întru jertfelnicie, lucrarea
pastoral-misionarã ºi opera filantropicã
începutã de înaintaºi, sã aibã grijã de
patrimoniul eclesial încredinþat, sã-l
pãstreze, sã-l înfrumuseþeze ºi sã-l
îmbogãþeascã.»

 În  cuvântul de învãþãturã pe care
l-a rostit cu acest prilej, IPS Ioachim a
explicat importanþa numirii unui stareþ la
conducerea unui aºezamânt monahal,
apreciind cã: „Stareþa nu face altceva
decât sã fie mâna prelungitã a ierarhului,
prin care ea are identitate înaintea lui
Hristos ºi în obºtea
din mânastirea încre-
dinþatã. Fiecare dintre
noi avem conºtiinþa cã
drumul pe care-l
parcurgem cãtre
limanurile mântuirii nu
este uºor. Hristos ne
avizeazã acestui fapt,
dar  El promite sã ne
ajute“.

A urmat apoi
momentul cel mai
important ºi mai
înãlþãtor al acestui
eveniment ºi anume
investirea maicii
Filoteea ca Maicã Stareþã a Mânãstirii
Mãgura Ocnei, moment în care i s-au citit
rugãciunile special rânduite de Bisericã,
de cãtre IPS Ioachim,

A fost condusã în stranã, i-a fost
înmânatã decizia eparhialã ºi bastonul
de Sareþã ºi prezentatã obºtii ºi
credincioºilor ca întâistãtãtoare a
mãnãstirii.

Cuprinsã de un puternic sentiment
emoþional, conºtientizând rãspunderea ºi
responsabilitatea pe care din acest
moment le are atât înaintea lui
Dumnezeu, cât ºi înaintea obºtii care i-a
fost încredinþatã, printre lacrimi, Maica
Stareþã Filoteea a prezentat un mic
discurs în care a mulþumit lui Dumnezeu
pentru darurile ºi binecuvântarea revãrsate
asupra ei prin IPS Ioachim pentru
încrederea acordatã ºi pentru nespusa
purtare de grijã ºi pãrinteasca dragoste
pe care o manifestã faþã de obºte ºi
tuturor celor care au fost prezenþi la
eveniment.

Mai departe, Maica Stareþã ºi-a facut
o scurtã autobiografie, dupã care a spus:

„Astãzi, din Pronie Dumnezeiascã
ºi prin înþelepciunea Înaltpreasfinþiei
Voastre de a discerne lucrurile, cu
nevrednicie ºi împotriva voinþei mele, am
fost chematã la o ascultare mai înaltã ºi
mai grea, aceea de a conduce destinele
acestei mânãstiri.

ªtiu cã aceastã Cruce nu este deloc
uºoarã, dar dacã mi-aþi încredinþat-o, o
voi primi cu toatã smerenia ºi mã voi
strãdui cu timp ºi fãrã timp sã o port pe
umerii mei.

Vã asigur de toatã supunerea ºi
ascultarea mea ºi Vã rog sã-mi fiþi alãturi,
sã mã sprijiniþi ºi sã mã povãþuiþi ca un
adevãrat pãrinte, sã mã îndreptaþi ºi sã
mã certaþi, dar cu blândeþe, atunci când

este cazul, pentru a putea duce cu mine
necazul ºi bucuria surorilor mele
în Domnul ºi astfel, fiecare
aducând prin ascultãrile
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sãvârºite cu dragoste câte o
floare, sã alcãtuim un buchet
multicolor pe care sã-l oferim ca

ofrandã Maicii Domnului, spre mulþumire
pentru cã ne-a luat din valurile lumii ºi
ne-a adus în acest loc binecuvântat.”

Evenimentul s-a încheiat într-o
atmosferã deosebitã cu o agapã frãþeascã
la care au participat toþi cei prezenþi.

Înveºmântatã în porfirã de
sãrbãtoare, în aceastã binecuvântatã zi,
Sfânta Mãnãstire Mãgura pune un nou
început ºi aºazã încã o piatrã la temelia
sufletelor celor care vieþuiesc în ea ºi, nu
în ultimul rând, la ale acelora care îi vor
pãºi pragul, fie pentru a înãlþa o rugãciune,
fie pentru a admira frumuseþile create de
Dumnezeu sau pentru a-ºi liniºti sufletul
zbuciumat ºi tulburat de valurile acestei
vieþi trecãtoare, deoarece rugãciunea
zilnicã a Bisericii dãruieºte pace, bunã
rânduialã, bunãstare ºi liniºte în sufletele
ºi trupurile oamenilor.

Fie ca Bunul Dumnezeu sã
binecuvânteze acest nou început cu
înþelepciune, credinþã ºi putere ºi, aºa cum
extraordinar de frumos scrie într-una din
lucrãrile Sale IPS Ioachim: „Indiferent de
schimbãrile vremii ºi mutaþiile galopante
ale secolului, dacã rãmânem încorporaþi
în iubirea lui Hristos Cel veºnic, vom putea
pregusta darul comuniunii hristice dincolo
de iminenþa succesiunilor temporale ºi a
circumscrierilor spaþiale.“ (Arhiep. Ioachim
Giosanu, Panteonul sufletului meu -
portrete de preoþi, monahi ºi monahii -,
Filocalia, Roman, 2015, p. 202).

Luminiþa RADU

Ne gãsim în prag de sãrbãtoare.
Colindãtorii ne fac cunoscutã vestea
minunatã. Aromele bradului împodobit
transformã fiece casã într-o peºterã
primenitã în aºteptarea Pruncului
Sfânt. Totul pare desprins dintr-o
nesfârºitã poveste, rescrisã an de an,
iar noi devenim personaje ca de basm
ce populeazã istoria înomenirii lui
Dumnezeu. Oriunde te întorci, tablouri
uluitoare îþi încântã ochii ºi urechile:
la ferestre, colinde; pe uliþe ºi strãzi,
cete de vestitori ai Sfintei Naºteri; în

vãzduh, toacã ºi clopote, ori sunete de
zurgãlãi; în biserici, cântãri de
preamãrire aduse lui Dumnezeu
Copilul; în casele credincioºilor,
neamuri, prieteni, oaspeþi, iar pe mese,
alese bucate. Oricât de feerice ar fi
sãrbãtorile de astãzi, oricâte milioane
de beculeþe s-ar aprinde, spintecând
bezna nopþii, oricât ne-ar ispiti
freamãtul cumpãrãturilor, iar rafturile
unitãþilor comerciale, doldora de
nenumãrate „tentaþii”, ne-ar îndemna
sã oferim daruri celor apropiaþi, totuºi
parcã odinioarã sãrbãtorile erau
învãluite mai stãruitor în parfumul
sfintelor tradiþii ºi al evlaviei.

Pufoºi, rumeni, aromaþi, dulci ºi
savuroºi, cu nucã, stafide, rahat, mac
sau cacao, cozonacii rãspândesc, pe
orice masã s-ar afla, parfumul
sãrbãtorilor. Fie cã vorbim de
cozonacul românesc, de celebrul
panettone al italienilor, de brioºa
franþuzeascã, stollenul germanilor sau
baigliul unguresc, istoria cozonacului
începe cu mii de ani în urmã, odatã cu
cea a pâinii.

Cele mai vechi mãrturii istorice
sunt rãmãºiþele unor comunitãþi
neolitice unde s-a gãsit o formã de
aluat de cozonac. Cozonacul acelor
vremuri era doar un amestec de
grãunþe sfãrâmate, înmuiate ºi coapte
pe o piatrã caldã. Istoricii spun cã este
posibil ca primul cozonac sã fi fost
fãcut în Egiptul Antic. Probabil cã era
îndulcit cu miere ºi umplut cu seminþe.
Arheologii au descoperit, printre
ruinele din Egipt, cuptoare pentru copt,
care atestã cã egiptenii ºtiau sã facã
mai multe feluri de pâine dospitã, unele
îndulcite cu miere ºi bere.

Tot în Antichitate, grecii fãceau
un fel de cozonac îndulcit cu miere ºi
presãrat cu nuci. Se numea „plakous”.
Romanii au preluat arta brutãriei de
la egipteni ºi greci, inclusiv secretul
dospirii aluatului, ºi au diversificat ºi
îmbogãþit reþeta, inventând felurite
sortimente. Se pare cã ei ar fi copt
primii cozonaci fãcuþi dintr-un aluat

preparat cu ouã ºi unt, în care puneau
ºi fructe uscate. Romanii au avut la
început douã feluri de cozonac, iar
aceste delicatese, coapte în forme mici
ºi numite libum, erau destinate doar
zeilor, ca ofrandã.

Mai târziu au apãrut ºi variante
de cozonac de dimensiuni mai mari,
care se serveau la ospeþele celor
bogaþi, asociate cu vin dulce. Se
numeau placenta ºi erau un fel de
cozonac cu brânzã ºi stafide, uneori
ºi alune.

În  Evul  Mediu ,  brutar i i
europeni fãceau cozonaci cu fructe.
În Marea Britanie, prima reþetã de
cozonac a apãrut într-o carte de
bucate  în  1718,  autoarea
recomandând ca aluatul sã fie copt
în forme lungi ºi înguste. Aceastã
formã es te  pãs t ra tã  pent ru
cozonacul clasic ºi în zilele noastre.
Francezii foloseau pentru cozonac
termenul „la brioche”.

Panettone  este desertul
tradiþional în Italia. Inventat la Milano,
cozonacul rotund, umplut la
începuturile sale cu stafide ºi coji de
fructe confiate, a cucerit lumea ºi este
acum desertul de Crãciun preferat nu
doar de italieni. De-a lungul vremii,
reþeta a suferit numeroase îmbu-
nãtãþiri, astfel cã acum desertul
italienesc cunoaºte o multitudine de
variante: cu ciocolatã, amaretto,
vanilie, lichior etc.

În jurul tradiþionalului desert
panettone s-au þesut în timp numeroase
legende. Unele, susþinute de
documente, spun cã panettone era
cunoscut încã de la 1200, când
cozonacul era îmbogãþit cu miere,
umplut cu stafide sau chiar cu dovleac.

Scriitorul Pietro Verri amintea de
„pane di tono“ (pâine de lux în
dialectul milanez) în care se foloseau
stafide, considerate aducãtoare de
belºug datoritã formei lor,
asemãnãtoare unor bãnuþi de
aur.
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Una dintre cele mai

cunoscute legende spune cã
panettone a fost inventat de nobilul
milanez Ughetto degli Atellani, care a
trãit în jurul anilor 1400. El s-a
îndrãgostit nebuneºte de Adalgisa,
fiica unui brutar sãrac pe nume Toni.
Pentru a o cuceri pe frumoasa fatã,
nobilul s-a deghizat în brutar
ºi s-a angajat ca ucenic la
brutãria tatãlui celei pe care o
îndrãgea.

Pentru a se face remarcat
ºi a-i atrage atenþia Adalgisei,
nobilul a inventat o pâine
specialã, adãugând aluatului
din fãinã ºi drojdie noi
ingrediente: unt, ouã, stafide ºi
coji de fructe confiate. Noua
pâine de lux s-a bucurat de
mare succes, însuºi marele
duce de Milano, Ludovico il
Moro Sforza, încurajând co-
mercializarea noului sortiment
sub numele „pan del Toni”
(Pâinea lui Toni). Nobilul
Ughetto degli Atellani a
cucerit astfel nu doar piaþa
milanezã, ci ºi mâna frumoasei
pe care o iubea ºi o faimã care
l-a fãcut bogat.

Baigli – cea mai
îndrãgitã prãjiturã tradiþionalã de
Crãciun în comunitãþile maghiare –
este un fel de cozonac, dar mai puþin
înalt decât cozonacul clasic. Are o
formã de ruladã ºi conþine multã
umpluturã. Provine din Silezia, a ajuns
în Ungaria ºi în Transilvania prin
intermediul austriecilor, pe la sfârºitul
secolului XIX. Varianta tradiþionalã
este cu nucã ºi cu mac, dar mai nou
se face ºi cu umpluturã de castane,
de prune uscate, de viºine sau de
marþipan.

Stollen - un cozonac  apreciat,
dar cu o texturã diferitã de cea a
cozonacului  românesc sau al
panettone-ului ,  este  s tol len-ul
germa-nilor, un desert specific de
Crãciun. Stollen are chiar ºi propriul
festival, care se þine în fiecare an în
Dresda.  Unii  spun cã forma

cozonacului l-ar simboliza pe pruncul
Iisus înfãºat, alþii spun cã forma ar
imita intrarea într-o minã, precum
minele de argint ºi staniu din zonã.
Existã numeroase variante de stollen
în comunitãþ i le  germane,  dar
majoritatea conþin fructe confiate,
s taf ide,  condimente precum

cardamon, nucºoarã ºi scorþiºoarã,
uneori marþipan, nuci sau migdale.

Cozonacii românilor

Modul de preparare a cozonacilor
româneºti a fost descris pentru prima
datã în 1841 de cãtre cunoscuþii
scriitori ai vremii Mihail Kogãlniceanu
ºi Costache Negruzzi, în inedita lor
carte „200 reþete cercate de bucate,
prãjituri ºi alte trebi gospodãreºti“.

„Ia trei ocã (1 oca însemna
aproximativ 1 kg) de fãinã, faci
plãmãdealã cu o litrã (aproximativ
250 g) de drojdie ºi cu una litrã de
lapte, punând ºi trei ouã întregi.
Laºi de dospeºte frumos ºi pui douã
litre ºi jumãtate de lapte, 18 ouã
întregi, trei litre de unt topit ºi sarea
trebuincioasã ºi frãmântându-l
pânã ce se desprinde de mâini. Apoi

lasã de dospeºte frumos ºi, dupã ce
au dospit bine, întoarce aluatul, îl
mai lasã puþin de ºede, pe urmã,
fãcând cozonaci, îi ungi cu
gãlbenuº de ou ºi-i dai la cuptori“.
În cartea „Bucãtãria þãranului român“,
din 1916, Mihai Lupescu vorbea
despre tradiþiile româneºti legate de

cozonaci: „Cozonacii sunt
cunoscuþi mai mult în Moldova,
Bucovina ºi Basarabia. Ei au
diferite forme, dupã vasul în
care se pun. Dacã se pun pe
lopatã, seamãnã cu pâinea. Ca
sã fie galbeni, se pune în ei zamã
de ºofran, care nu le stricã
gustul. În cozonaci se pune ori
zahãr ori miere, ca sã fie dulci.
La cozonaci se pune drojdie
sau þaicã, ca sã creascã bine.
În unele locuri au forma unei
potcoave“.

Cozonacii copþi în regiunile
României pot fi lunguieþi sau
rotunzi, simpli sau împletiþi, dar
toþi  sunt rumeni ºi  bine
crescuþi. Umpluturile sunt dupã
gust ºi vremuri; deosebim
cozonaci simpli sau umpluþi cu
nucã, mac, stafide, rahat sau
amestecuri.

În Moldova se fac ºi
cozonaci rotunzi ºi înalþi,

neumpluþi, a cãror cocã e preparatã
cu multe gãlbenuºuri, unt, stafide ºi
coajã rasã de lãmâie ºi portocalã. În
Ardeal se pregãtesc mai ales
cozonacii cu mac ºi o variantã cu
influenþe austriece, cu zahãr ars, mult
unt ºi nucã tocatã mare. Termenul
românesc cozonac ar veni din limba
greacã, din cuvântul kosonáki; în
limba greacã cuvântul kosóna
înseamnã pãpuºã, formã care se dã
uneori cozonacului. Termenul este
folosit pentru acelaºi produs ºi în
limba bulgarã, cu o micã diferenþã de
scriere ºi pronunþie: kozunak.

Sãrbãtori binecuvântate tuturor
iar Naºterea lui Hristos sã ne fie de
folos!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Popas
E liniºte de miez de noapte în odaia mea –
liniºte de tablouri susþinute-n perete
de priviri peste gânduri
când cele ºapte flori

rãmân nemiºcate
cu palmele largi ale frunzelor lipite luminii.
E clipa de liniºte ce netezeºte iarba
ca vânturatã-n elice

spre marginea lunarã a nopþii.
În odaia mea simt tãcerea
dintre bãtãile inimii ce-ncepe abia
ritmul baladei de creºtere-n Timp.
E o liniºte de gânduri în pragul Ideii
ºi de Iubire ce taie veºnic vecia în douã.
Bucuria de a scrie de liniºte-n inimi,
în gânduri, în piatrã ºi-n rouã,
lasã-ne-o, noapte,

muritorilor
nouã.

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare –
Poezii, Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 25

7
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

(urmare din p. 9)

O varã cu multe activitãþi
bazã peste etajul al doilea ºi s-au
început lucrãrile la structura de
rezistenþã a etajului trei. Pe timpul
iernii, lucrãrile vor fi sistate, reluarea
lor urmând a se produce atunci când
vor fi condiþii meteorologice cores-
punzãtoare. La acest obiectiv, cu
fonduri de la bugetul local al oraºului,
au fost realizate toate reþelele de
utilitãþi pânã la limita amplasamentului
(apã, canalizare, energie electricã, gaze
naturale), în aºa fel încât, în primãvarã
sã se poatã lucra la interior. Blocul va
fi dat în folosinþã anul viitor, de spaþiile
nou create vor beneficia 48 de tineri ºi
familiile acestora; vor fi construite 9
unitãþi locative cu 2 camere ºi 39 unitãþi
locative de tip garsonierã.

Dupã cum v-am informat în
numerele anterioare, oraºul nostru
beneficiazã de finanþare nerambur-
sabilã prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, etapa 2, în valoare
de peste 18.800.000 lei pentru
realizarea a 4 mari obiective de
investiþii, ºi anume: „Construire ºi
dotare centru multifuncþional tip
creºã, modernizare ºi dotare în
zona Tiseºti, oraºul Tg. Ocna,
judeþul Bacãu”, „Reabilitare
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”.

 Toate documentele de licitaþie
pentru servicii de proiectare ºi execuþie
lucrãri pentru fiecare dintre aceste
obiective au fost publicate în sistemul
electronic. Pentru investiþia „Moder-
nizare ºi dotare Colegiu C.Negri,
oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu” au
fost primite ºi deschise ofertele,
comisia de evaluare a acestora va
stabili, cel mai probabil pânã la mijlocul
lunii ianuarie 2019, societatea
câºtigãtoare. Pentru celelalte trei
obiective, termenul de depunere ºi
deschidere a ofertelor este stabilit în

prima sãptãmânã din luna ianuarie a
anului viitor. Dupã stabilirea societãþilor
câºtigãtoare, se vor semna contractele,
proiectarea ºi execuþia realizându-se de
aceeaºi societate sau de societãþi
asociate. Execuþia se va întinde pe mai
mulþi ani.  Promitem sã vã informãm
în numerele viitoare despre derularea
acestor obiective.

Au continuat ºi vor continua
acþiunile de monitorizare a celor 7
izvoare din Parcul Mãgura, aºa cum
se prevede în Programul  anexat
Licenþei  de dare în administrare
pentru exploatare a acestor ape
minerale terapeutice (mãsurãtori,
rapoarte geologice semestriale ºi
anuale, analize microbiologice ºi
chimice etc). Au fost depuse la Direcþia
de Sãnãtate Publicã ºi Agenþia pentru
Protecþia Mediului Bacãu documentele
întocmite de societatea de profil,
necesare obþinerii autorizaþiilor specifice
pentru activitatea de exploatare,
autorizaþii solicitate de cãtre Agenþia
pentru Resurse Minerale Bucureºti.
Cele douã documente vor fi definitivate
ºi eliberate în primul trimestru al anului
viitor.

În aceastã toamnã, dupã multe
intervenþii ale edililor oraºului la
instituþiile ºi forurile competente, s-a
reuºit asfaltarea drumului DJ 116 care
asigurã accesul la Monumentul Eroilor
ºi Mãnãstirea de pe Muntele Mãgura,
acces care acum se face în deplinã
siguranþã, atât pentru pelerini sau turiºti,
cât ºi pentru mijloacele auto. De
asemenea, a fost redeschisã circulaþia
pe drumul DJ 12B care face legãtura
cu staþiunea Slãnic Moldova, pentru
mijloace de transport cu masa maximã
admisã de 3,5 tone, drum închis din
primãvara acestui an ca urmare a
surpãrilor ce au apãrut la partea
carosabilã pe o lungime de aproximativ
50 de metri. Mijloacele de transport cu
greutate mai mare vor folosi în
continuare varianta alternativã, pe
strada Bradului, care a fost ºi aceasta
reabilitatã ºi asfaltatã pe mai mult de
80% din lungimea ei. Lucrãrile de

consolidare pe DN 12B vor fi efectuate
în vara viitoare, dupã care se va reveni
la circulaþia pe acest drum a tuturor
mijloacelor de transport.

Pe lângã aceste obiective de mare
importanþã, nu au fost omise nici
acþiunile ce privesc curãþenia oraºului,
repararea strãzilor pietruite din cartiere,
repararea de poduri ºi podeþe,
întreþinerea spaþiilor verzi ºi floricole,
activitãþile culturale ºi educative etc.

Astfel, oraºul nostru, împreunã cu
Societatea Naþionalã a Sãrii „Salrom”
ºi Asociaþia de MTB „Trans Alpin”, au
organizat ediþia din acest an a
concursului „Cãlãtorie între cer ºi
pãmânt 2018”. Plecarea ºi sosirea
cicliºtilor s-a realizat din faþa primãriei
Tg. Ocna, cursã ce oferã un traseu
unic în lume. Este singurul concurs
cu traseu care sã intre în subteran,
sã parcurgã tunelurile din minã ºi apoi
sã iasã iar la suprafaþã pe dealurile din
zona Gãlean. Numãrul participanþilor
a fost de peste 250, amatori ºi
profesioniºti, din mai toate judeþele þãrii.
În prima zi s-a desfãºurat Maratonul
TrailRun, iar în a doua zi concursul de
MTB CROSS COUNTRY cu o
lungime totalã de aproximativ 15
km, din care jumãtate la suprafaþã,
jumãtate în subteran. Organizarea ºi
ospitalitatea au fost atuurile care au
condus la promisiunea participanþilor cã
vor reveni cu drag ºi în anii ce urmeazã
la aceastã competiþie ineditã!

La începutul lunii octombrie,
Primãria Tg. Ocna ºi DGAPSPC Bacãu
au organizat în piaþeta din faþa primãriei,
cu ocazia zilei persoanelor vârstnice, cea
de-a VI-a ediþie a acþiunilor „Plãcintele
bunicilor” ºi „Bicicleta, prietena vârstei
a III-a”, acþiune la care a participat un
numãr însemnat de persoane din aceastã
categorie de vârstã, dar ºi alþi cetãþeni
care au degustat produsele prezentate în
concurs de cãtre „bunicile noastre” ºi au
aplaudat pe cei care au luat startul în
întrecerea „bicicliºtilor”.

În sala de sport de la
Colegiul „Costache Negri” a
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fost sãrbãtoritã Ziua Mondialã
a Educaþiei prin evenimentul
intitulat „Ziua Educatorului”.

La aceastã acþiune au participat cadre
didactice de la toate ºcolile din oraº,
au fost premiate cadrele ale cãror elevi
au obþinut rezultate deosebite la
concursuri ºi olimpiade ºcolare, precum
ºi cadrele didactice pensionare.

Primãria oraºului Tg. Ocna ºi
Ministerul Apãrãrii Naþionale au
organizat a XIII-a ediþie a „Zilei
Vânãtorilor de munte” la începutul lunii
noiembrie 2018. Manifestãrile au
cuprins o prezentare de tehnicã militarã
din dotarea Vânãtorilor de Munte,
expoziþie armament din Primul Rãzboi
Mondial, au avut loc
ceremonii militare ºi
religioase, precum ºi
defilarea gãrzii de onoa-
re a Batalionului 22
Vânãtorilor de munte Sf.
Gheorghe, aplaudatã la
scenã deschisã de cãtre
toþi participanþii la
eveniment. Cu aceastã
ocazie, a fost oferitã
cadrelor militare cu
responsabilitãþi în or-
ganizarea evenimen-
tului, dar ºi altor
personalitãþi, medalia
aniversarã „Centenarul
Marii Uniri”.

Pe data de 1 de-
cembrie, într-o atmos-
ferã de mare sãrbã-

toare, am sãrbãtorit Centenarul
Mari i  Uniri i .  La manifestãri le
organizate în piaþeta primãriei au fost
prezenþi deputaþi din Parlamentul
României, primari din localitãþile
învecinate, conducãtori de instituþii
ºi societãþi comerciale, copii ºi elevi,
un numãr mare de cetãþeni ,
oficialitãþi judeþene ºi locale. S-a

intonat Imnul României, s-a oficiat
un Te-Deum de cãtre preoþii oraºului
închinat Eroilor neamului care ºi-au
jertf i t  viaþa  pentru l ibertatea
poporului român, au fost rostite
alocuþiuni, s-au depus coroane de
flori la monumentul din faþa Casei
de Culturã. Cei prezenþi s-au prins

la f inalul  evenimentului  într-o
frumoasã horã a unirii.

Au fost  aprinse luminiþele
ornamentale în oraº, iar Moº Crãciun
este prezent în grãdiniþe ºi scoli,
împãrþind din tolba sa daruri copiilor
cuminþi ºi ascultãtori. Are pregãtite
mai mult de 900 de pachete cu
dulciuri ºi fructe. Copiii îi mulþumesc

moºului cu rezultatele bune pe care
le-au obþinut la învãþãturã.

ªi pentru cã pânã la sfintele
sãrbãtori ale Crãciunului ºi ale
Anului Nou au mai rãmas câteva
zile, gãsim cã se cuvine sã adresãm
cuvinte de mulþumire consilierilor
locali ,  fãrã de care pro-iectele

noastre nu ar fi  putut
prinde viaþã, cetãþenilor
oraºului, fãrã sprijinul
cãrora multe din
iniþiativele noastre ar fi
rãmas fãrã ecou, precum
ºi tuturor salariaþilor din
primãrie. Primarul ora-
ºului ,  domnul Stefan
ªilochi,  domnul vice-
primar Nuþu Costache,
domnul administrator
public Ciubotaru Cristian
vã mulþumesc tuturor ºi
vã ureazã sãrbãtori
luminate, cu sãnãtate ºi
împliniri alãturi de cei
dragi!

La mulþi ºi fericiþi ani!
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Un preot venise de scurtã vreme în
noua sa parohie. Cu sufletul sãu plin de
credinþã ºi înflãcãrat pentru lucrarea cea
bunã a Sfintei Evanghelii, a reuºit sã
readucã la bisericã pe parohienii care se
înstrãinaserã cu totul de Dumnezeu.

Duminica ºi în sãrbãtori, când vedea
biserica plinã de credincioºi, simþea cum
i se umple sufletul de bucurie ºi de
fericire. Odatã s-a întors de la bisericã
mai mulþumit ca oricând. Fusese aºa de
multã lume la Sfânta Liturghie ºi el slujise
ºi predicase aºa de frumos, încât la
sfârºitul slujbei nu-ºi putea da seama ce
se petrecuse cu el. Era aºa de fericit în
sufletul sãu de parcã nu mai trãia pe
pãmânt. Gusta din plin bucuria de a trãi
cele mai mãreþe clipe din viaþa sa de preot
ortodox. Ajuns acasã, dupã masã, a
început a grãi în sine astfel:

– Astãzi pot sã mã odihnesc ºi eu
mai mult, pentru cã mi-am fãcut destul
de bine datoria de slujitor al Domnului.

Acestea zicând, s-a aºezat pe pat
sã se odihneascã. Dar, deodatã, a auzit
în sufletul sãu un glas vorbind: „Bun
lucru ai fãcut astãzi, dar încã nu þi-ai
îndeplinit pe deplin datoria. Adu-þi aminte
de tânãrul pe care l-ai vãzut ieri ºi l-ai
auzit cum Îl hulea pe Dumnezeu, ce-ai
fãcut pentru mântuirea acestui suflet?
Te poþi, oare, odihni fãrã grijã, când un
suflet este cuprins de puterea
întunericului? Dar dacã acest suflet se
pierde tocmai acum când te socoþi aºa
de mulþumit cã þi-ai fãcut datoria, vei mai
putea fi împãcat în conºtiinþa ta? Scoalã-te
ºi du-te la acest suflet rãtãcit, ridicã-l din
prãpastia pierzãrii, cãci vei da socotealã
de el înaintea lui Dumnezeu!”

Chinuit de acest glas, preotul a
sãrit din pat ºi nu ºtia ce sã facã. Atunci

Astãzi mi-am fãcut datoria pe deplin

Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

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

în faþa ochilor lui i-a apãrut chipul
tânãrului pe care-l întâlnise de mai multe
ori, de când era preot în aceastã parohie,
ºi de care numai ieri se despãrþise cu

convingerea cã nu se mai poate face
nimic pentru mântuirea lui, deoarece era
prea împietrit la inimã din cauza
pãcatului.

– Da, pentru acest suflet n-am
fãcut tot ce trebuia. Nu mai pot
întârzia. Merg sã vãd ce este cu acest
tânãr.  Acestea zicând, a luat
epitrahilul, molitfelnicul, crucea ºi
Sfânta Scripturã ºi a plecat. Peste o
jumãtate de orã s-a oprit la cea din
urmã casã din oraº ºi a bãtut la uºã.
Nici un rãspuns. A mai bãtut odatã.
Aceeaºi tãcere.

Atunci a pus mâna pe clanþã ºi a
intrat. Era cât pe ce sã se piardã cu firea,
la cele ce se petreceau în casã. Tânãrul
legase o funie de grinda din tavan ºi acum
îºi potrivea celãlalt capãt pe dupã gât,
ca sã se spânzure. Preocupat de gândul
sinuciderii, el nici n-a simþit c-a intrat
cineva în casã. Numai când braþul
puternic al preotului l-a apucat de mâna
dreaptã ºi când glasul lui îl întreabã ce
vrea sã facã, atunci ºi-a întors privirea
tulbure ºi furioasã spre preot întrebând:

– Ce cauþi la mine? Pentru ce-ai
venit? Ce-mi strici rosturile, de ce-mi stai
în calea planurilor mele?

– Fii liniºtit, tinere. Nu eºti tu cel
ce vorbeºti, ci diavolul, care a pus
stãpânire pe sufletul tãu, grãieºte prin
tine, fiindcã a simþit puterea crucii lui
Hristos ºi s-a cutremurat. Nu-i bine ce
faci ºi de aceea am venit sã te opresc la
timp de la o astfel de faptã necugetatã.

Tânãrul a lãsat funia din mânã, s-a
aºezat pe scaun ºi l-a poftit ºi pe
pãrintele sã ia loc. Se liniºtise. Prezenþa
Domnului, prin slujitorul Bisericii, a biruit
puterea întunecatului diavol. Se înserase
de-a binelea când pãrintele se întorcea
spre casã, dar nu mai era singur. Îl
însoþea tânãrul. Rugãciunile ºi vorbirea
preotului au pãtruns aºa de puternic în
sufletul lui, încât nu se mai sãtura
ascultându-l, nu se mai putea despãrþi
de el. Pãrintele l-a cucerit deplin pentru
Domnul, l-a smuls din întuneric ºi din
ghearele morþii ºi l-a adus la luminã, la
viaþã.

„Iisus Hristos este socotit
cel mai mare OM din istorie;

Iisus n-a avut servitori,
ºi totuºi I se spunea Stãpân;
N-a avut diplomã, ºi totuºi

I se spunea Învãþãtor;
N-a avut medicamente,

ºi totuºi I se spunea Vindecãtor;
N-a avut armatã,

dar unii se temeau de El;
N-a câºtigat nici un rãzboi,
ºi totuºi a câºtigat lumea;

N-a comis nici o crimã,
ºi totuºi L-au rãstignit;

A fost înmormântat,
ºi totuºi El a rãmas viu

pânã ºi în moarte.“
† Ioachim

Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului


