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Ce iarnã fru-
moasã am avut! A
fost zãpadã, a fost
viscol, doar atât cât sã nu creeze probleme deosebite, a
fost ger aspru, vânt, obiceiuri de iarnã, hora unirii ºi tot ce
cuprinde o iarnã de poveste! Dar toate au trecut ºi iatã-ne
din nou dornici ºi cu chef de muncã, pentru cã multe sunt
treburile pe care le avem de realizat. Aºa cum v-am obiºnuit,
ºi în acest numãr vom prezenta care au fost ºi care sunt

Reperele anului
2019

Când vin la Bisericã, negreºit
oamenii le aduc cu ei ºi le oferã, într-un
gest cât se poate de simplu, la Sf. Altar.
Petice de hârtie, de cele mai multe ori
uzate de atâta folosire, dar care doresc
transmiterea unui mesaj. Unul pe care
stau scrise, ca-ntr-un ºirag scump,
numele celor dragi, din familie ºi nu

POMELNICUL -
cea mai întâlnitã

formã de rugãciune

Preot Daniel NICHITA

Glasurile clopotelor anunþã astãzi în întreaga Ortodoxie
româneascã recunoºtinþa liturgicã pe care Biserica o aduce

Unirea
Principatelor –
un pas major
spre împlinirea unui vis*

Despre Esop se spune cã umbla
în amiaza unei zile cu o fãclie aprinsã
prin Cetate. Cãuta ceva, aºa l-a înþeles
unul care l-a ºi întrebat: ce cauþi,
maestre? Un Om, fu rãspunsul
filozofului.

În anul 1994, am fost trimis sã
caut Oameni pentru Cer în
periferia Bârsãneºtiului de
lângã Tazlãu. Mi-au fost

Pe locul acesta, aproape de
tezaurul Bisericii noastre Ortodoxe,
mãrturisitorii Mântuitorului nostru Iisus
Hristos zac undeva aici îngropaþi. Locul
acesta ºi multe alte locuri – pe lângã
Târgu Ocna, Aiud, Jilava, Periplava,
Râmnicu Sãrat, Piteºti –, sunt

Temniþa ºi
mãrturisirea*

* Cuvânt rostit la Biserica „Sfinþii
Împãraþi“, Târgu Ocna, pe 18 februarie
2019, la comemorarea mãrturisitorilor
din temniþele comuniste
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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.

hãrãziþi treisprezece ani pentru aceastã muncã
pastoralã ºi n-aº putea spune cã n-am gãsit. Aº

putea aici prezenta dintre ei pe doi, bogaþi în ani ºi
hãruiþi cu dar scriitoricesc, mai ales ea, Ileana, soþia
veteranului Jenicã Apostol. Fondasem, în 1998, o revistã
a parohiei intitulatã „Fãclia Bisericii”, lucrare de pionierat
în arealul pastoral al acelor vremuri ºi locuri ºi cãutam
condeie pentru a-i umple paginile spre bucuria ºi
înveºnicirea lor. Printre puþinele încercãri, îmi sosesc la
„Redacþie” câteva poezii semnate de cãtre Ileana Apostol.
Era soþia veteranului Jenicã, o femeie cu un caracter
dialogal aparte ºi care-ºi rostuia gândurile în versuri la
ceas de liniºtire. Iatã una dintre ele, publicatã în numãrul
15 (martie-aprilie) 2001:

Alinare
O, Mãicuþa mea cea dragã,
m-ai iubit o viaþã-ntreagã
Tu în grijã m-ai avut
Pânã mare am crescut.

Dar ºi ajungând mai mare
mi-ai dat dulce alinare
când necazuri mi-au venit
ºi la tine m-am gândit.

M-ai pãzit ca ºi o mamã
ºi mi-ai spus sã nu am teamã,
O, Mãicuþã-þi mulþumesc,
pentru tine mai trãiesc.
Ei, bine, aceºti pãrinþi speciali s-apucaserã sã

construiascã o nouã casã, la timpul perilor cãrunþi. Pentru
cine vã osteniþi, îi întrebai odatã. Avem un bãiat, rãspundeau
solemn, de parcã prezentau un raport militar. El n-are casã.
Într-adevãr, aveam sã aflu cã bãiatul lor e general ºi-am înþeles
de ce o „mamã de general”, cum îi plãcea sã se prezinte,
poate avea tãria luptei cu ideile pentru a le ordona în versuri
mãsurate ºi însufleþite.

Veni vremea sã le cunosc bãiatul. Tocmai se mutase în
casa cea nouã, poate prima nouã din celelalte multe pe
care le schimbase în timpul serviciului militar. Intrai cu paºi
atenþi salutând, ca unul ce fãcusem stagiul militar ºi
cunoºteam ce înseamnã sã te afli în faþa unui ofiþer de rang
superior. Nu ºtiu sã fi stat vreodatã în faþa unui general, dar
acum iatã-mã purtat de vremi ºi prezentându-mã: Sunt
pãrintele paroh de aici. Bine aþi venit, domnule general ºi
doamnã Maria, acasã! Cu o bucurie exprimatã pe faþa-i prin
multe trecutã, îmi zise: Pãrinte, aceasta este a unsprezecea
casã în care ne mutãm ºi cred cã e ultima. Ieºise la pensie
ºi a ales sã se odihneascã în satul natal, sã bea în partea
din urmã a vieþii apã din izvoarele locului din care îºi ostoise
setea în vremea copilãriei. Poate cântãrise în aceastã alegere
ºi descoperirile ºtiinþei medicale care au atestat cã
reaºezarea organismului uman în normalitate se face cel
mai eficient întorcându-te mãcar pentru o vreme în locurile
natale. Dar poate cã a fost ºi nevoia de liniºte ce i-a lipsit în
toate peregrinãrile vieþii prin atâtea teatre de rãzboi ale lumii.

În fine, îi rãspund ºi eu aºa, hâtru, pentru cã mi-a spus
„pãrinte” ºi am gândit cã mã va înþelege: ultima casã e la

(continuare în p. 6)

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

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

ca ofrandã fiilor sãi comemoraþi la
acest moment solemn deosebit din
istoria poporului român.

Preaiubiþi fii ºi fiice duhov-
niceºti,

Astãzi, 24 ianuarie 2019, se împlinesc
160 de ani de când românii fãceau primul
pas major spre împlinirea unui vis pentru
care au luptat ºi la care au sperat: unirea
geo-politicã într-un singur principat a
Moldovei cu Þara Româneascã. Înfãptuit
la Bucureºti, în data de 24 ianuarie 1859,
prin alegerea ca domnitor al Þãrii
Româneºti a lui Alexandru Ioan Cuza, în
clãdirea cunoscutã acum  sub denumirea
de Palatul Patriarhiei, acest act
fundamental din istoria þãrii aratã peste
timp nu doar solidaritatea Bisericii faþã de
fiii sãi, cât  mai ales sprijinul ºi implicarea
voluntarã în viaþa socialã a neamului a
ierarhiei unei instituþii ce a fost numitã de
cel mai mare poet naþional: Maica
neamului românesc….

Manifestãrile din aceastã zi au o
importanþã deosebitã, cu atât mai  mult
cu cât la 1 decembrie 2018 am serbat
împlinirea a 100 de ani de la Marea
Unire realizatã în anul 1918. În acest
context, anul pe care tocmai l-am
încheiat a fost declarat de cãtre Sfântul
Sinod al BOR ca an Omagial al unitãþii
ºi An comemorativ al Marii Uniri,
tocmai pentru a sublinia faptul cã unirea
Principatelor Române este expresia
politicã a unei realitãþi mult mai
profunde ce ne vorbeºte despre
existenþa unei unitãþi religioase
manifestate între românii din cele trei
principate, totodatã credinþa, limba ºi
idealul politic fiind premisele ce au
determinat dorinþa constituirii într-un
singur stat independent ºi suveran.

Mai mult, cele douã elemente
fundamentale ale fiinþei naþionale
româneºti - naþiunea ºi credinþa, au
constituit dintotdeauna plãmada din care
s-a nãscut idealul Unirii dupã modelul
suprem al Unitãþii din lãuntrul Preasfintei

Treimi. Aºadar, putem spune cã actul de
la 1859 este forma politicã a unei unitãþi
deja existente ºi în egalã mãsurã pasul
decisiv în perspectiva desãvârºirii Marii
Uniri de la 1918.

Ea nu este doar împlinirea unui
ideal sau consecinþa fireascã a unei
stãri de fapt, ci este forma politicã a
unui sentiment, a unei trãiri spirituale,
religioase, a unei naþiuni ce s-a adãpat
de-a lungul timpului din acelaºi izvor
nesecat al Evangheliei, s-a închinat
Aceluiaºi Dumnezeu împãrtãºindu-se
din aceleaºi Sfinte Taine în cadrul
aceloraºi slujbe. Dincolo de graniþele
geo-politice ce îi despãrþeau, românii
au simþit la fel prezenþa lui Dumnezeu,
fiind în unitate de credinþã.

Iubiþii mei,
Actul istoric de la 1859 are pentru

noi valoare de simbol, el fiind icoana
dorinþei comune a fiilor unui popor ce a
plãtit prin martiriu naºterea sa între statele
lumii. Are valoare de simbol deoarece
conþine germenele Marii ºi deplinei Uniri
de la 1 decembrie 1918 ºi ideea de
Românie modernã, independentã ºi
demnã. Este sãmânþa care a fost plantatã
cu grijã în Moldova la 5 ianuarie 1859 ºi
din care a crescut ºi s-a maturizat arborele
demnitãþii acestui neam ºi ale cãrui roade
este chematã sã le culeagã generaþia
românilor de astãzi.

Generaþia de astãzi are datoria
sacrã nu doar de a purta o vie amintire
ºi de a comemora periodic faptele
strãbunilor, ci ºi de a lupta pentru
pãstrarea patrimoniului material ºi
spiritual lãsat moºtenire de aceºtia.
Acest patrimoniu este România la care
au visat voievozii, pentru care au murit
eroii, pe care au cântat-o poeþii.

Cât de unitã mai este România de
astãzi? Cât de mult ne mai dorim acum
binele acestei naþiuni? Cât de mult cei
ce ne conduc mai apãrã integritatea
acestei þãri ºi binele acestui neam? Mai
este ea astãzi întruchiparea idealului
pentru care au luptat bravii ostaºi

români acum 100 de ani ºi la care au
visat cei pe care astãzi îi comemorãm?

Dincolo de opþiunea politicã, de
crezul religios, de statutul social, sã nu
trecem sub tãcere, în uitare, istoria
acestui neam ºi faptele uimitoare pe
care înaintaºii noºtri cu arma, cu crucea
sau cuvântul le-au aºezat la edificiul sãu
spiritual. 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 þarã.

Oricât de risipiþi am fi prin lume ºi
oricât de mult am admira civilizaþiile
marilor puteri mondiale, sã facem
recurs la memorie, sã nu uitãm cine
suntem, sã nu uitãm identitatea noastrã
ºi faptele voievozilor, sã ne pomenim
eroii ºi sã fim mândri de cei ce au fãurit
România modernã, cãci toate aceste
împliniri sunt coloana vertebralã a
acestei naþiuni ºi amprenta identitãþii
fiinþei noastre naþionale.

Chiar dacã paradigma politico-
socialã contemporanã s-a schimbat, iar
omul recent nu mai are o rigoare în
stabilirea prioritãþilor când vine vorba
de axiologia valorilor, fundamentele
care definesc existenþa noastrã trebuie
asumate. Oricât de departe am fi de
þarã ºi de etosul ei, sã nu ne
dezrãdãcinãm, sã nu ne înstrãinãm de
ceea ce suntem ºi constituie matricea
noastrã fiinþialã. 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 aportul la împlinirea ºi
conservarea idealurilor pentru care au
luptat martirii ºi eroii acestui neam!

Dumnezeu sã ocroteascã
România, pãstrând-o creºtinã ºi unitã!

Dumnezeu sã binecuvânteze
România ºi pe români!

 
* Mesaj cu prilejul împlinirii a 160

de ani de la Unirea Principatelor Moldova
ºi Þara Româneascã - 24 ianuarie 1859.

Unirea Principatelor – un pas major
spre împlinirea unui vis
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„ªi a zis Maria: Iatã roaba
Domnului. Fie mie dupã cuvântul tãu!”

(Luca 1, 38)
Prima sãrbãtoare din calendarul

ortodox, închinatã Maicii Domnului, se
cinsteºte pe 25 martie, Buna Vestire,
ziua când Fecioara Maria a primit vestea
de la Arhanghelul Gavriil cã Îl va naºte
pe Fiul lui Dumnezeu ºi, odatã cu
încuviinþarea Sfintei Fecioare, s-a fãcut
întruparea Cuvântului Tatãlui Ceresc.
Una din cele mai vechi sãrbãtori
dedicate Maicii Domnului, Buna Vestire
este singurul praznic din ciclul
mariologic care are un temei biblic.

Fericitul Augustin spune cã prima
paginã a Evangheliei Sfântului Ioan este
bine sã fie sãpatã cu litere de aur în toate
bisericile. Acelaºi lucru s-ar putea spune
ºi despre Sfânta Evanghelie a sãrbãtorii
din 25 martie, cãci amândouã au aceeaºi
însemnãtate. Sfântul Ioan Evanghelistul
descrie naºterea cea din veci a
Cuvântului Care S-a pogorât din sânul lui
Dumnezeu ºi zice: „La început era
Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi
Dumnezeu era Cuvântul. Toate prin El s-au
fãcut; fãrã El nimic nu s-a fãcut din ce s-a
fãcut...”, ºi mai departe: „ªi Cuvântul trup
S-a fãcut ºi S-a sãlãºluit între noi ºi am
vãzut slava Lui, slavã ca a Unuia-Nãscut
din Tatãl, plin de har ºi de adevãr.”

Pânã la venirea Mântuitorului în
lume, omenirea cãzuse într-o mare
dobitocie cu pãcatele. Cinci mii de ani
ºi mai bine, adevãrul ºi virtuþile sfinte,
care sunt cele mai preþioase bunuri
pentru om, au fost înãbuºite de întuneric
ºi de crime, cãci de la Adam, întunericul
pãcatului apãsa greu asupra pãmântului.
Oamenii trãiau afundaþi în acest
întuneric, în aceastã noapte întune-
coasã, cãci toþi se fãceau vinovaþi de
pãcate ºi de pãcatul neascultãrii lui
Adam sãvârºit în Rai. De aceea, ei
purtau pe frunte pecetea rãzbunãrii
cereºti.

Dar, odatã cu venirea pe lume a
Sfintei Fecioare Maria, se vesteºte
apropiatul sfârºit al tristei nopþi a
pãcatului, începutul zilei de luminã ºi
de bucurie.

Aþi vãzut, când zorile se aratã, toatã
firea se bucurã; pãsãrile cântã, pomii
înfloresc, vãzduhul se îmbatã de mirosul
florilor ºi toatã natura râde de bucurie
încãlzindu-se de la razele soarelui. Aºa

a fost Sfânta Fecioarã Maria asemãnatã
în Sfânta Scripturã cu zorile, cu razele
ce se ivesc, cu luna care e mai
strãlucitoare decât toate celelalte stele
ºi care lumineazã în timpul nopþii
împrumutându-ºi strãlucirea de la soare.

Prin Fecioara Maria a început a se
risipi întunericul care învãluia omenirea,
fiindcã, prin minunata strãlucire a virtuþilor
sale, ne aratã calea de urmat ºi ca un
soare strãluceºte între noi ºi Dumnezeu.
Iatã dar despre cine se întreba Solomon
împãratul zicând: „Cine este aceasta
care se iveºte ca zorile, frumoasã ca
luna ºi aleasã ca soarele?”, iar împãratul
David zice: „Dumnezeu ªi-a aºezat
scaunul Sãu în soare!”

Potrivit Evanghelistului Luca,
Arhanghelul Gavriil a fost trimis la

Fecioara Maria, care era logoditã cu
dreptul Iosif din seminþia lui Iuda, în
Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti
Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Felul în
care Arhanghelul îi vesteºte acest lucru
este inedit. Mai întâi o întâmpinã pe
Fecioara Maria prin cuvintele: „Bucurã-te,
ceea ce eºti plinã de har! Domnul este
cu tine, binecuvântatã eºti tu între
femei!”(Luca 1, 28). Bucuria pe care i-o
vesteºte trimite la bucuria prezenþei lui
Dumnezeu ce caracterizeazã mesajul
evanghelic ºi care este opusã tristeþii
pãcatului. Motivul alegerii divine nu ne
este relatat ºi, deºi Evangheliile nu ne
spun nimic cu privire la trecutul
Preasfintei Fecioare, din tradiþia oralã,
consemnatã din vechime la Iuliu
Africanul (sec. II), în evangheliile apocrife,
în unele scrieri patristice ºi în imnografia
Bisericii, aflãm câteva amãnunte care
completeazã imaginea despre Maica
Domnului ºi care justificã oarecum
cuvintele îngerului. Astfel, aflãm cã ea s-a
nãscut în urma rugãciunilor pãrinþilor ei
Ioachim ºi Ana, cã a fost închinatã
Templului, unde a ºi petrecut de la 3 la
15 ani, cã în Templu a trãit în rugãciune,
curãþie ºi studiu etc. Dovedind maturitate
spiritualã ºi multã smerenie, Maica
Domnului cere explicaþii: „Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu ºtiu de
bãrbat?”(Luca 1, 34). Atunci i se
descoperã faptul cã zãmislirea va fi prin
pogorârea Duhului Sfânt, iar ca semn îi
vesteºte zãmislirea Elisabetei, care era
stearpã. În urma acestui dialog, Maica
Domnului se supune alegerii divine
rostind: „Iatã roaba Domnului. Fie mie
dupã cuvântul tãu!” (Luca 1, 38).

Deoarece acum Fiul lui Dumnezeu
Se pogoarã în pântecele Fecioarei Maria
prin Duhul Sfânt pentru a Se înomeni,
Buna Vestire este rãdãcina sau temeiul
tuturor praznicelor, întrucât toate
celelalte momente importante ale
iconomiei mântuirii serbate în cadrul
anului bisericesc derivã din ea. În acest
sens, putem afirma cã toate celelalte
praznice sunt cuprinse virtual în praznicul
Bunei Vestiri, sau cã este „început” al
tuturor celorlalte.

Buna Vestire este o sãrbãtoare
foarte aºteptatã, datoritã evlaviei pe care
credincioºii o au cãtre Maica
Domnului. De asemenea, ea
vine ca o oazã de întãrire

Imn închinat
Sfintei Nina
Sfântã rugãtoare

ºi ocrotitoare,
Nina-nfloritoare
ºi luminãtoare.

Maica Iviriei,
stânca-nþelepþirii,

vas al fericirii
ºi al proslãvirii.

Ai ajuns mireasã
de Mire aleasã,

ca un crin culeasã
în dor de Acasã.

C-o sfântã solie
ºi cu Apã Vie,

ai scos din robie
pe-aceia daþi þie.

Vino cu grãbire
la noi în simþire,
care cu iubire

þi-aducem cinstire.

Presb. Nina RONCEA
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trupeascã ºi sufleteascã
pentru vremea Postului Mare,
pentru cã în aceastã zi avem

aºa numita „dezlegare la peºte“. Ea
este o sãrbãtoare a bucuriei, care
anunþã începutul mântuirii. „Fãrã Buna
Vestire, nu avem nici Crãciun, nici
Paºte“, spunea un cunoscut pãrinte.
Bucuria anunþatã de Înger cuprinde
astãzi comunitãþile credincioºilor ºi se
adreseazã fiecãruia dintre noi, dându-ne
fãgãduinþã ºi speranþã: „Cele ce nu sunt
cu putinþã oamenilor sunt cu putinþã la
Dumnezeu“.

Dacã vrem sã ne facem fii ai lui
Dumnezeu, trebuie sã ascultãm de
poruncile Lui, trebuie sã ne silim sã
dobândim ºi noi darurile cele alese ale
Sfintei Fecioare Maria. S-o avem pildã
de urmat înaintea ochilor noºtri, sã
iubim curãþia trupului, rugãciunea minþii,
smerenia inimii; cãci cine se întineazã
cu plãceri ºi griji pãmânteºti, cine-ºi
umple inima cu trufia vieþii ticãloase,
acela nu poate fi un copil al darului
dumnezeiesc, acela nu poate vedea faþa
lui Hristos ºi nu se va învrednici nici de
mila rugãciunilor Maicii Domnului.

Sã ne aducem aminte de Sfânta
Fecioarã Maria ºi s-o avem întotdeauna
în faþa ochilor noºtri ca pildã de urmat.
Sã urmãm smerenia ei, supunerea ºi
ascultarea ei de poruncile dumnezeieºti
ºi începând de astãzi sã ne lãsãm de
toate obiceiurile cele rele, de toate
pãcatele, de toate poftele cele
pãcãtoase ºi sã mergem hotãrâþi pe
calea cea bunã a Bisericii, ca sã ne
mântuim ºi ca sã ajungem la locul acela
fericit, la viaþa cea veºnicã.

Rugãciune
O, Prea Curatã Fecioarã, ceea ce

eºti plinã de daruri, Împãrãteasa
îngerilor ºi Maica creºtinilor, ajutã-ne ºi
nouã cu sfintele tale rugãciuni ºi roagã-L
pe Fiul tãu ºi Dumnezeul nostru sã ne
apere de toate ispitele celui rãu! Roagã-te
ºi pentru preoþii þãrii noastre, pentru tot
clerul Bisericii Ortodoxe; roagã-te,
Preafericitã Fecioarã, pentru pãrinþii,
moºii ºi strãmoºii noºtri, roagã-te pentru
þara aceasta, România, sã fie pãzitã
de vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi!

Întãreºte-ne în credinþã ºi ajutã-ne
sã ajungem cu toþii la limanul mântuirii,
sã slãvim ºi noi în ceruri pe Tatãl ºi pe
Fiul ºi pe Sfântul Duh, împreunã cu tine
în vecii vecilor. Amin!

Preot Lucian Dumitru
VARTOLOMEI

încãrcate de sângele neamului nostru
românesc – oamenii dragi ai neamului
nostru, românii noºtri dragi care au
suferit pentru aceastã þarã
binecuvântatã ºi cu credinþa în Iisus

Hristos, aceºti oameni care ºi-au dat
viaþa pentru El. Ne aducem aminte de
Gherasim Iscu care, într-o zi de
Crãciun, pentru cã începuse sã cânte:
«O, ce veste minunatã», a fost scos
afarã, bolnav fiind de tuberculozã, ca
atâþia alþii care au stat în acest loc.
Închisoarea aceasta de la Târgu Ocna
a nãscut mucenici ºi mãrturisitori ai
credinþei noastre. Acest lucru nu l-a
înþeles comunismul. Deºi perioada
aceea continuã ºi astãzi, prin
necredinþã ºi credinþã, poporul român a
ajuns sã lupte împotriva poporului
român. Nicãieri parcã în istoria
popoarelor n-am întâlnit atâta cruzime,

cum s-a întâmplat la Piteºti, cum s-a
întâmplat la Aiud. Sã ne aducem aminte
de fiul unui întemeietor al României
Mari, Ioan Brãtianu, care-l avea fiu pe
Gheorghe Brãtianu ºi care, undeva la
Aiud, pentru cã s-a îndreptat ca sã vadã

soarele, caraliul i-a dat cu o rangã în
cap, pentru cã el dorea sã vadã soarele.
ªi-atâþia alþi mãrturisitori... Valeriu
Gafencu, în momentul în care l-a întrebat
Þurcanu ºi i-a spus: Te lepezi de Hristos
ºi nu-þi mai fac nimic, el îi spune:
Niciodatã nu mã voi lepãda de Iisus
Hristos, Fiul ºi Cuvântul lui Dumnezeu.
Cine se leapãdã de Hristos, se leapãdã
de neamul sãu ºi de tot ceea ce este
sfânt în neamul acesta românesc.

Ziua de astãzi binecuvântatã de
Dumnezeu prin aceastã pomenire a
mãrturisitorilor ºi martirilor
neamului nostru, ziua de 18
februarie ne adunã pe toþi în

Temniþa ºi mãrturisirea
(urmare din p. 1)
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mine, în cimitir, acolo ne mutãm fiecare
pentru ultima datã. Într-adevãr, dupã ce
s-a sfãtuit cu Doamna Maria, o soþie cum
rar întâlneºti, împreunã la plug ºi la jertfã
cu soþul ei, cere loc de odihnã în cimitir,
douã locuri, aºa cum împreunã au fost
pe pãmânt, împreunã sub el ºi în cer.

Iatã, aºa l-am aflat pe acest Om
între oameni: generalul Vasile Jenicã
Apostol.

Animat de vraja Logosului întrupat
în slove tipãrite, am fondat, la începutul
anului 2005, în oraºul meu natal, Târgu
Ocna, un trimestrial de culturã ºi
spiritualitate, botezându-l cu numele
providenþial: „Sarea pãmântului”. Ce putea
fi alt nume mai generic pentru oraºul sãrii
cunoscut aºa de sute bune de ani! Se
întâmpla minunea asta pe când încã eram
la parohia domnului general Vasile
Apostol. Încã doi ani aveam sã rãmân la
Gura Vãii, Bârsãneºti, dupã fondarea
acestei reviste târgocnene, iar condeiul
acestui Om cu o vastã culturã despre
istoria poporului român, mai ales cea mai

necunoscutã în profunzimile ºi
dedesubturile ei, cea militarã, mi-a dat
un imbold încurajator în a-mi completa
lista colaboratorilor atât de necesarã unui
demers editorial ca acesta. Aveam deja
experienþa acestei urgente probleme atât
de anevoie de rezolvat în condiþia unei
libertãþi care sã te atragã totuºi la o astfel
de muncã ale cãrei roade nu le culegi
adesea prea curând. Dacã gãseºti mãcar
un colaborator care sã-þi rãspundã la timp
cu articole, simþi deja cã nu eºti singur ºi
cã în acela vezi deja în potenþã întreaga
echipã susþinându-te. Ei bine, acel
colaborator l-am simþit în persoana
acestui militar de carierã, integru
comandant care nu doar a fost gata sã
dea ordine ºi sã fie ascultat la comandã,
ci el însuºi s-a supus cu acelaºi
devotament mai-marilor sãi. Aºa l-am
simþit. Cunoscându-mã ca fondator ºi
redactor-ºef al acestei reviste, socotea
cã invitaþia ce i-o fãceam de a participa
cu ceva din domeniul istoriei militare sau
a evenimentelor necunoscute din istoria
recentã a României nu era o rugãminte,

ci un ordin ce trebuia dus la îndeplinire ºi
modul în care a colaborat pânã acum
m-a determinat sã afirm cã, într-adevãr,
am gãsit un Om: generalul Vasile Jenicã
Apostol.

Activitatea redacþionalã ºi
editorialã împreunã ne-am împletit-o.
Cartea, acest mãrgãritar de mare preþ
pentru care cãutãtorul de mãrgãritare
dã totul în schimbul lui, cartea ce
ascunde între paginile ei slujirea
devotatã a þãrii ºi istoria însângeratã a
poporului român îi este acestui Om
legitimaþia de înscriere în arcul de timp
ce uneºte prezentul cu veºnicia.

Am întâlnit un Om. Când întâlneºti
un Om, ai aflat un Prieten. Iar un prieten
adevãrat îþi este uneori mai de folos
decât un frate. Nu aº putea încheia
acest demers de suflet fãrã a oferi o
floare Doamnei Maria pentru tãcuta-i
prezenþã, asemenea Preacuratei
Fecioare Maria lângã Fiul ei, datoritã
cãreia soþul de cununie, generalul
Vasile Apostol, a devenit Omul ce l-am
întâlnit la ceas de searã al Istoriei.

(urrmare din p. 2)

rugãciune într-o
perioadã a Tri-
odului de înce-

put de mãrturisire a pã-
catelor noastre, a neputin-
þelor noastre în faþa celor
care au putut sã stea
drepþi pânã la capãt în faþa
Crucii lui Hristos ºi sã o
mãrturiseascã. Biserica
aceasta în care se
sãvârºea Sfânta Liturghie
este foarte aproape de
„fabrica” în care se
nãºteau martirii neamului
nostru. Sã luãm aminte la
aceastã dilemã pe care o
produce aceeaºi naþiune:
temniþa ºi mãrturisirea,
locul în care îþi mãrturiseºti credinþa în Iisus
Hristos, în Bisericã, dar ºi liturghia pe care
o sãvârºeºti prin jertfa vieþii, prin
închisoarea pe care au suferit-o atâþia din
cei care sunt pomeniþi aici în locul acesta.
ªi îl aminteam pe Gherasim Iscu, pe Ilie
Lãcãtuºu, pe pãrintele Constantin
Voicescu, Niþã Braºov, Valeriu Gafencu,

pomenit astãzi, toþi aceºtia pe care
nominal i-am pomenit. Noi nu avem dreptul
niciodatã sã uitãm pe cei care au creat
prin sângele lor Biserica sfântã ºi vie a
neamului nostru românesc. „Sã credem
în Iisus Hristos!”, acesta este mesajul ce
ni se transmite. L-am mãrturisit astãzi
smerit aici în aceastã bisericã, cu

binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrintelui
nostru Ioachim, prin Liturghie, prin Crez ºi
prin pomenirea morþilor pe care Biserica
Ortodoxã o pãstreazã vie ºi actualã. Sã
nu-i uitãm, sã-i punem în inima noastrã,
mãrturisind pe Iisus Hristos, Fiul ºi
Cuvântul lui Dumnezeu, în vecii vecilor.
Amin!
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Proscomidia, în esenþa ei, constã
în punerea înainte a darurilor pentru
jertfã. Ea este încã de la început o parte
integrantã ºi indispensabilã a Sfintei
Liturghii. Ritualul ei, iniþial foarte
simplu, s-a dezvoltat mult, astfel încât
astãzi Proscomidia are forma ºi
întinderea unei adevãrate slujbe aparte
cu un titlu propriu, cu o formulã
introductivã de binecuvântare la
început ºi una de încheiere la sfârºit.1

Slujba propriu-zisã a Proscomidiei
se sãvârºeºte de cãtre preot împreunã
cu diaconul sau de cãtre preot singur,
în altar, în acel loc special numit
proscomidiar aflat în partea de nord a
altarului. Credincioºii participã la slujbã
prin darurile de pâine ºi vin pe care le
aduc la altar.

Ca act de aducere, de oferire sau
de punere înainte a darurilor de jertfã,
Proscomidia a fost dintru început unul
din momentele constitutive Liturghiei
creºtine, precum mãrturiseºte textul
Sfântului Vasile cel Mare: „...În
noaptea în care S-a dat pe Sine însuºi
pentru viaþa lumii, luând pâine în
sfintele ºi preacuratele Sale mâini,
arãtând-o Þie, lui Dumnezeu-Tatãl,
mulþumind… a dat Sfinþilor Sãi ucenici
ºi Apostoli…”. Deci, când Mântuitorul
a instituit Sfânta Euharistie, a trebuit
mai întâi sã „punã înainte” pe masa de
cinã, adicã sã ofere pâinea ºi vinul, pe
care le-a ales sã serveascã drept
elemente pentru Jertfa cea fãrã de
sânge în Biserica Sa.2

Ritualul Proscomidiei s-a dezvoltat
din preocuparea de a reprezenta, ºi sub
forme tipice, Jertfa Mântuitorului în
Sfânta Liturghie, recurgându-se la
preînchipuirile ei din Vechiul Testament
care au anticipat-o sub formã de
profeþii ºi tipuri sau simboale. Jertfa de
la proscomidiar stã deci, faþã de jertfa
propriu-zisã de pe Sfânta Masã, ca tipul
faþã de antitip, adicã în acelaºi raport

SFÂNTA PROSCOMIDIE - OFRANDÃ
ªI JERTFÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

EXPLICAREA SIMBOLISMULUI RITUALULUI PROSCOMIDIEI (V)

în care stau preînchipuirile jertfei
Crucii faþã de faptul istoric al jertfei
înseºi. Este adicã o anticipare sau o
preînchipuire sub formã de tipuri a
jertfei celei adevãrate care va avea
loc pe Sfânta Masã.

Ritualul Proscomidiei nu
constituie deci o ofrandã sau o jertfã
adevãratã, ci are un caracter pur tipic
sau, cel mult, simbolic. În erminia
liturgicã, Cabasila exprimã cã toate
cele rostite ºi sãvârºite în pâine, prin
care se închipuia moartea Domnului,
aveau numai valoarea de figurã de
tip, iar agneþul în acest prim stadiu
nu se preface în Însuºi Sfântul Trup,
ci poartã numai preînchipuirea sau
tipul Trupului Domnului.3

Preotul merge la proscomidiar,
unde orânduieºte toate cele de
trebuinþã pentru slujbã. Când toate
sunt gata, se închinã de trei ori în faþa
proscomidiarului, zicând de fiecare
datã: „Dumnezeule, curãþeºte-mã pe
mine pãcãtosul ºi mã miluieºte”4. Prin
aceasta, preotul aratã cã nu
sãvârºeºte numai un simbol gol de
prezenþa lui Hristos, ci, în ceea ce va
sãvârºi, prezenþa prin lucrare a lui
Hristos va fi mai accentuatã.

Dupã aceastã închinare, preotul
duce prescura ºi copia cu amândouã
mâinile în dreptul frunþii, arãtând cã
porneºte pregãtirea jertfei
mântuitoare a lui Hristos de la
amintirea iconomiei mântuirii, a cãrei
temelie a pus-o Hristos prin rãstignire
ºi prin curgerea sângelui din coasta
Lui, strãpunsã cu suliþa, sânge prin
care s-a fãcut izvorul nemuririi
oamenilor. Prescura cu copia lângã
ea reprezintã ºi are într-un anumit
grad pe Hristos Care, pe de o parte,
S-a rãstignit, pe de altã parte, Se va
rãstigni, plin de amintirea ºi de
continuarea ei în fiinþa Lui. Trecutul
Îl leagã cu viitorul prin prezent, prin

intenþia de a-L menþine veºnic în Sine
ºi ele de a-l face eficient pânã la
sfârºitul lumii.5 Sângele lui Hristos
curs odatã va dãrui nemurirea pânã
la sfârºitul lumii tuturor celor ce-l vor
bea în Taina Euharistiei, cãci în el e
însãºi dumnezeirea lui Hristos, e viaþa
nemuritoare, cum nu e în sângele
primit prin pãrinþii celui ce se naºte
de la Adam. Dar ca sã se poatã bea
continuu de toþi cei ce cred în El, acest
sânge trebuie sã fie mereu gata spre
a se da. Dupã acest preambul, preotul
binecuvinteazã iarãºi în semnul crucii
prescura cu copia, reamintind,
prefigurând ºi actualizând într-un
anumit grad rãstignirea trupului lui
Hristos, rostind, ca la începutul oricãrei
ierurgii sau slujbe, cuvintele:
„Binecuvântat este Dumnezeul nostru,
totdeauna, acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin”6.

În timpul sãvârºirii Proscomidiei,
în bisericã se oficiazã de obicei slujbele
premergãtoare Sfintei Liturghii
(Utrenia, Ceasurile sau, în cazuri
speciale, Vecernia).

1 Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte, Liturgica
specialã pentru instituþiile teologice,
ediþia II-a, Bucureºti, 1995, p. 250.
2 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu,
Liturghierul explicat, op. cit., p. 121.
3 Pr. Prof. Ene Braniºte, Explicarea
Sfintei Liturghii, op. cit., p. 345.
4 Pr. Prof. Ene Braniºte Liturgica
Generalã, Editura Lumea Credinþei,
Bucureºti, 2005, p. 185
5 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae,
Spiritualitate ºi comuniune, op. cit.,
p.186.
6 Ibidem, p.187.

Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU,
Parohia Moreni, com. Berzunþi
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numai. Aceste scrisori, având ca
destinatar cerul ºi care se transmit de la
o generaþie la alta, pânã la ultimul
descendent, sunt numite pomelnice. În
lucrãrile teologice întâlnim ºi denumirea
de diptice, însã cu sens mai larg, definind
acele liste de nume folosite de o Bisericã
autocefalã pentru pomenirea întâistã-
tãtorilor din toate Bisericile autocefale din
lume. Ca exemplu, expresia ,,scrierea
numelui unui episcop în diptice” înseamnã
cã Biserica se considerã în comuniune cu
acesta, iar îndepãrtarea numelui unui
episcop de aici înseamnã ruperea
comuniunii cu el.1 La rândul lor, ºi
mãnãstirile au diptice, cu cãlugãrii care au
vieþuit ºi vieþuiesc în ele, precum ºi
cu stareþii lor. De fapt imaginea legatã de
aducerea pomelnicului la bisericã este una
evanghelicã. Sã ne amintim de bãrbaþii
ce-ºi purtau prietenul foarte bolnav pe pat,
în faþa lui Hristos, pentru a-l vindeca: „ªi
vãzând credinþa lor, El le-a zis: Omule,
iertate îþi sunt pãcatele tale!” (Lc 5, 17-
26). Asta se întâmplã ºi la Sf. Liturghie,
vãzând Domnul credinþa noastrã ºi iubirea
pe care o arãtãm celor de pe pomelnic,
le iartã acestora pãcatele arãtându-le milã
ºi oferindu-le ajutor.

Cum au apãrut pomelnicele în
Bisericã? Istoria lor este veche ºi direct
legatã de cea a aºa-numitelor diptice,
utilizate încã din perioada anticã, un fel
de tãbliþe, cerate sau din pergament, ce
se puteau plia în douã (gr. diptos=îndoit,
pliat). În acest sens, un obicei latin, datând
din sec. al IV-lea î.d.Hr., aratã cã diferiþi
oameni importanþi ai Imperiului Roman
ofereau prietenilor lor, în ziua instalãrii într-o
anumitã demnitate, astfel de daruri,
confecþionate din materiale scumpe
(fildeº, aur, sidef º.a.).2 Provenind din
Roma, Bizanþ, Antiohia sau Alexandria,
dipticele aveau imprimate chipul
respectivului consul, precum ºi data la care
acesta ºi-a preluat noua funcþie. Multe
dintre ele împodobesc ºi astãzi multe
muzee ale lumii. Mai târziu, în secolele
IV-VI d.Hr., odatã cu declararea
creºtinismului drept religie de stat, aceste

adevãrate ,,pomelnice luxoase”, dupã
cum le numea un mare liturgist român,3
au fost încredinþate de cãtre înalþii
dregãtori episcopilor, pentru ca numele
sã le fie pomenite la slujbã. S-a ajuns
astfel ca dipticele romane sã fie însuºite
ulterior ºi de cãtre dregãtorii ºi familiile
lor creºtine. În urma acestui proces de
adevãratã ,,încreºtinare” a dipticelor, i-a
naºtere pomelnicul.

Întâlnim nenumãrate mãrturii scrise,
la Sf. Pãrinþi ai Bisericii, în legãturã cu
apariþia ºi importanþa pomelnicelor pentru
vii ºi morþi, în cult. Iatã cum îi îndeamnã
Sf. Ioan Gurã de Aur pe credincioºi:
,,Plânge-i pe cei necredincioºi, plânge-i
ºi pe cei care prin nimic nu se deosebesc
de ei. Pe unii ca aceºtia îi vom ajuta dupã
puterile noastre. Cum ºi în ce fel?
Rugându-ne pentru ei, punându-i ºi pe
alþii sã se roage, dându-le sãracilor
milostenie pentru sufletele lor.”4 În
formularul Liturghiei primare din
Constituþiile Sf. Apostoli gãsim un
pomelnic general, în care sunt amintiþi
patriarhii, proorocii, drepþii, apostolii,
martirii, mãrturisitorii, episcopii, preoþii,
diaconii, ipodiaconii, citeþii, psalþii,
fecioarele, vãduvele, laicii ºi ,,toti ale cãror
nume le stim.”5 Între textele liturgice la
fel de vechi (sec. IV), amintim ºi
Evhologhiul Episcopului Serapion de
Thmuis, în care  rugãciunile de mijlocire
pentru cei adormiþi sunt urmate de cele
pentru cei vii: ,,Sfinþeºte aceste suflete...
Primeºte ºi rugãciunile de mulþumire ale
poporului ºi binecuvinteazã ºi pe cei care
au adus aceste sfinte daruri, ºi dãruieºte-le
sãnãtate desãvârºitã, deplinãtate ºi
bucurie ºi toatã propãºirea sufleteascã
ºi trupeascã.”6 Aºadar, pomelnicul,
urmaº direct al dipticelor, a fost prezent
mai întâi în inimile creºtinilor, pentru ca
ulterior sã se exteriorizeze, odatã cu
însemnarea numelor celor dragi. El
devine ,,Cartea vietii”, despre care
vorbeste Sf. Pavel (Fil 4, 3), având darul
de a-i prezenta în faþa altarului lui Hristos
pe cei care s-au botezat în numele Lui,
certificându-le  dreapta credinþã în Izvorul
vietii. Sã vedem ce semnificaþie mai

pãstreazã astãzi, în conºtiinþa creºtinului
de rând, pomelnicul.

Mai întâi, pomenirea pe care o fac
preoþii la Sfântul Altar este de fapt
pomenirea pe care o face Dumnezeu.
Dragostea lui Hristos fundameneazã ºi
explicã legãtura dintre membrii Bisericii,
vii ºi adormiþi. În consecinþã, în
pomelnicele personale credincioºii se
roagã sfinþilor sã mijloceascã la tronul
dumnezeiesc pentru ei ºi pentru strãmoºii
lor, înmormântaþi în cimitirele de
pretutindeni. Atunci când preotul þine în
mânã acea foaie micã de hârtie, tocmai
acest mesaj îl transmite, anume, cã pe
drumul mântuirii nu suntem singuri, ci în
comuniune cu ceilalþi oameni contem-
porani sau nu cu noi. Rugãciunea,
exprimatã prin aducerea pomelnicului la
Altar, devine astfel o datorie sfântã ºi, în
acelaºi timp, o acþiune de îmbunãtãþire a
sufletului în scopul iertãrii pãcatelor
personale. În acest sens, existã obiceiul,
pãstrat pânã astãzi în bisericã, de a se
scrie pe peretii Sf. Altar, în locul unde se
pregãtesc Sfintele Daruri, numele tuturor
ctitorilor ºi ale ostenitorilor lãcaºului de
cult respectiv. ªtergerea din aceste
pomelnice murale, lucru întâlnit de-a
lungul zbuciumatei istorii creºtine,
echivala cu excomunicarea sau pierderea
comuniunii canonice cu Biserica
Universalã.7

În al doilea rând, inspiraþi de imaginea
tâlharului de pe Cruce, rãstignit alãturi
de Mântuitorul Hristos, ºi care se roagã
Acestuia: ,,Pomeneºte-mã, Doamne, întru
Împãrãþia Ta!” (Lc 23, 43), vedem cã
scopul pomelnicului nu este dobândirea
imediatã ºi automatã a unor foloase
materiale sau a unor împliniri pe plan
profesional sau sentimental,8 ci a harului
divin mângâietor al lui Dumnezeu care
poate sã cãlãuzeascã ºi sã îndrepte viaþa
ºi paºii pe calea mântuirii. De aceea, este
indicat ca pomelnicul sã fie scris concis,
doar cu numele de botez, fãrã a face din
el un adevãrat roman. Dumnezeu ºtie
doar mai bine decât omul însuºi
ce anume îi este acestuia de
folos. Totodatã, citirea numelor

(urmare din p. 1)

POMELNICUL - cea mai întâlnitã formã de rugãciune
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înscrise pe pomelnic se face de
obicei în tainã, de cãtre preot,
cãci acesta se adreseazã lui

Dumnezeu ºi în niciun caz credincioºilor,
adunaþi la rugãciune în lãcaºul bisericii.
De aceea pretenþia unora de ,,a-ºi auzi
numele” o considerãm exageratã, mai
ales cã slujitorul sfinþit poate adãuga în
cadrul cererilor ecteniei întreite ºi o
cerere specialã ºi anume: ,,pentru toþi
cei pe care nu i-am pomenit din neºtiinþã,
din uitare sau din pricina mulþimii
numelor”, rugând pe Dumnezeu sã-i
pomeneascã El.

În cazul pomenirii celor vii ºi a celor
adormiþi, se impun câteva restricþii demne
de menþionat. Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie cheamã poporul creºtin la
împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele lui
Hristos, în urma mãrturisirii credinþei
apostolice, neputând fi trecuþi în pomelnic
cei de altã credinþã (heterodocºi sau
adepþi ai altor religii), vrãjitorii,
descântãtorii º.a., aflaþi cu toþii în afara
limitelor de vindecare din partea Bisericii.
Aici avem de a face însã ºi cu o serie de
excese, des întâlnite printre credincioºii
participanþi la Sf. Liturghie. Astfel, sub
influenþa unor scrieri duhovniceºti,9

interpretate trunchiat, s-ar dori sã se
creadã cã numele persoanelor stãpânite
de pãcate grele nu pot fi amintite în timpul
Jertfei Euharistice, transformând astfel
pomelnicul în prilej de judecatã. Trebuie
sã se înþeleagã însã cã sfinþenia ºi curãþia
Bisericii nu o dau membrii acesteia, ci
Hristos, Capul ei, iar dacã Mântuitorul  a
 avut  puterea  de  a  fãgãdui  unui tâlhar
mântuirea, noi cum i-o vom refuza? Cum
vom lãsa fãrã ajutor ºi întãrire pe cei
despre care doar cu buzele mãrturisim
cã îi iubim, dar pe care voim sã-i lãsãm
în uitare? Pe cei aflaþi în mlaºtina
pãcatului, cine sã-i mai scoatã la liman,
cine sã mai mijloceascã pentru ei?

Este necesar sã amintim aici ºi
câteva practici interzise de Bisericã ºi ne
referim la cererea pedepsirii unei
persoane consideratã duºman sau la
scrierea numelui acesteia pe toacã ori
pe limba de la clopot. Religia creºtinã este
religia iubirii pusã în practicã ºi confirmatã
de Hristos prin dragostea faþã de
vrãjmaºi. Rugându-ne pentru îndreptarea

celor ce ne pricinuiesc neajunsuri, atunci
ruga noastrã va fi ascultatã iar noi mai
câºtigãm un pãcãtos.

În cazul pomenirii celor decedaþi,
cu toate cã aceasta reflectã credinþa
noastrã în Înviere, nu pot fi trecuþi
sinucigaºii, dupã mãrturia Scripturii,
care vorbeºte despre pãcatul de
neiertat al lui Iuda Iscarioteanul,
anume deznãdejdea (Mt 27, 6).
Putem include aici ºi copiii nebotezaþi
sau cei avortaþi, întrucât învãþãtura de
credinþã ortodoxã spune cã aceºtia nu
intrã în Împãrãþia lui Dumnezeu, ci
rãmân în planul iconomiei, milei ºi
iubirii divine. Poarta de intrare în
rândul creºtinilor este Botezul, fiind
absolut necesarã, aºadar, ,,naºterea
din apã ºi din Duh” (In 3, 5). În
concluzie, pomelnicul ne ajutã sã ne
amintim cã în bisericã nu suntem
singuri ºi cã, dincolo de cererile
noastre egoiste, rugãciunea comunã
este mult mai puternicã în chemarea
milei lui Dumnezeu.

1 GEORGES FLOROVSKY, Pãrinþii orientali ai
secolelor VI-VIII, Editura Apa Vieþii, 2015, p.
14.
2 PR. PROF. DR. ENE BRANIªTE, Liturgica
specialã, EIBM, Bucureºti, 1980, p. 277.
3 PREOT PROF. DR. PETRE VINTILESCU,
Liturghierul explicat, EIBMOR, Bucureºti,
1998, p. 273
4 SF. IOAN GURÃ DE AUR, Omilii la Epistola
cãtre Filipeni a Sf. Ap. Pavel, Editura Icos,
Bucureºti, 1998, p. 32.
5 DIAC. IOAN I. ICÃ JR., Canonul Ortodoxiei,
Editura Deisis, Bucureºti, 2008, p. 896.
6 IBIDEM, p. 867.
7 În Canonul 81 al Sinodului de la
Cartagina (419 d.Hr.), se dispune sã se
ºteargã din diptice numele acelor episcopi
care lasã ,,moºtenitori pe eretici sau pe
pãgâni”. În textul respectiv cuvântul ,,diptic”
era substituit prin ,,pomelnic”.
8 Ex.: ,,câºtig de bani”, ,,aducerea cât mai
repede a ursitei”, ,,dezlegarea cununiilor”,
,,bãrbat bun”, ,,fãrã vicii”, ,,îndepãrtarea
femeilor desfrânate ºi clevetitoare, care vor
sã ne distrugã familia”, ,,reuºitã la tribunal”,
,,ferirea de accidente” º.a.
9 Ex.: Pravila bisericeascã - Arhim. Nicodim
Sachelarie, Cãlãuza Ortodoxã în Bisericã -
Ioanichie Bãlan, Predici - Pãrintele Ilie
Cleopa.

Om se numeºte sau cel raþional, sau
cel ce îngãduie sã fie îndreptat. Cel ce
nu poate fi îndreptat este neom, cãci
aceasta se aflã numai la neoameni. Iar
de unii ca aceºtia trebuie sã fugim, cãci
celor ce trãiesc laolaltã cu pãcatul nu li
se îngãduie sã se afle niciodatã printre
cei nemuritori.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti,1993, p. 18-19)

Raþiunea ne face vrednici sã ne
numim oameni. Iar de nu o avem pe
aceasta, numai cu glasul ºi cu forma
mãdularelor ne deosebim de dobitoace.
Sã recunoascã omul cu mintea întreagã
cã este nemuritor ºi va urî toatã pofta
cea pãcãtoasã, care se face între
oameni pricinã de moarte.
Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 19)

Omul dupã partea raþionalã e în
legãturã cu puterea aceea negrãitã ºi
dumnezeiascã; iar dupã trup se
înrudeºte cu dobitoacele. Dar puþini sunt
oamenii desãvârºiþi ºi raþionali care se
sârguiesc dupã înrudirea cu Dumnezeu
ºi cu Mântuitorul, iar aceasta o aratã
prin fapte ºi viaþã virtuoasã. Cei mai mulþi
dintre oameni, mãrunþi la cuget,
pãrãsind acea dumnezeiascã ºi
nemuritoare înfiere, se coboarã la
rudenia moartã, nefericitã ºi de scurtã
vreme a trupului. Ei cugetã, asemenea
dobitoacelor, cele ale trupului, ºi
aprinzându-se de plãceri, se despart de
Dumnezeu. Ei trag sufletul din ceruri în
prãpastie, departe de voirile sale.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 25).

Numai pe om îl ascultã Dumnezeu
ºi numai omului Se aratã, fiind iubitor
de oameni oriunde ar fi. ªi iarãºi, numai
omul este închinãtor vrednic al lui
Dumnezeu. Pentru om numai Se
schimbã Dumnezeu la faþã. Dumnezeu
a fãcut omului cerul pe care îl
împodobesc stelele pentru om, pãmântul
pe care îl lucreazã oamenii pentru ei
înºiºi. Cei ce nu simt o atât de mare
purtare de grijã au sufletul lipsit de minte.
(Sf. Antonie cel Mare, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 47)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Între dragostea de Þarã ºi trãdarea Þãrii
Nimic nu este mai scump pentru

un nativ decât þara lui care-i asigurã
identitatea. Prin raportarea la þarã
(patrie), „oamenii locului” devin sursa
perenã a energiilor vitale care asigurã
veºnicia naþiunii în vatra sa de vieþuire.
Existenþa fiecãrei naþiuni a fost ºi este
posibilã datoritã dragostei faþã de þarã,
precum ºi fidelitãþii oamenilor ºi
comunitãþilor sociale faþã de valorile,
interesele ºi necesitãþile acesteia.
Iubirea þãrii a constituit sentimentul cel
mai înalt pentru fiecare om conºtient
de sine. Pe fundamentul ei se clãdeºte
apãrarea þãrii. „Apãrându-ºi þara,
oamenii conºtienþi de sine îºi apãrã
neamul (naþiunea), cãci þara este legatã
organic de neam (naþiune)”1.

Adevãrata dragoste de þarã nu se
declarã prin cuvinte, ci se adevereºte
prin fapte. Oamenii sunt în serviciul
þãrii, potrivit competenþelor ºi rolurilor
sociale primite în cadrul organizaþiilor
sociale ºi instituþiilor politico-statale.
Acestea slujesc þara în virtutea
asumãrii conºtiente a apartenenþei lor
la naþiune. În acest sens, fidelitatea faþã
de þarã îmbracã forma respectului faþã
de obligaþiile ce ne revin, faþã de
cuvântul dat ºi faþã de faptele de zi cu
zi. Aceasta se opune fãþãrniciei,
înºelãtoriei, minciunii, perfidiei ºi
trãdãrii. A fi infidel faþã de þarã este
totuna cu a fi infidel faþã de neam ºi de
strãmoºi. Astfel se explicã dispreþul
oricãrei naþiuni faþã de trãdãtori.

Expresiile trãdãtori de þarã ºi
trãdare de þarã sunt întâlnite cu
aproape 500 de ani înainte de Hristos,
la poetul grec Eschil (525-456 îHr), cel
mai timpuriu dramaturg al Greciei
antice, supranumit pãrintele tragediei
universale. Eschil a afirmat: „Am
învãþat sã urãsc trãdãtorii de þarã ºi nu
este boalã pe care o condamn mai mult
decât trãdarea de þarã”2.

În sistemul Dreptului medieval
românesc, înalta trãdare era numitã
hiclenie, aceasta fiind consideratã cea
mai gravã infracþiune la adresa þãrii.

Hiclenia era actul de trãdare imputat
unor boieri pentru încãlcarea obligaþiei
de credinþã ºi loialitate faþã de Domn –
recunoscut ca reprezentant legitim al
þãrii. Erau considerate acte de hiclenie
alianþele, comploturile ºi intrigile contra
Domnului, fuga din þarã fãrã
încuviinþarea sa, însuºirea de bani din
vistieria þãrii, rãscoala sau rãzvrãtirea
organizatã pentru înlocuirea Domnului
precum ºi trãdarea fãþiºã la vreme de
rãzboi.

Hiclenia era pedepsitã cu moartea
prin spânzurare, dacã hicleanul era un
om simplu, sau prin decapitare ori
tragere în þeapã, precum ºi confiscarea
averii, dacã acesta era boier.

De asemenea, deci, proprietarul de
pãmânt care refuza sã-ºi facã datoria
de ostaº era acuzat de hiclenie, iar când
hicleanul reuºea sã fugã peste hotare,
din poruncã domneascã, îi era
confiscatã averea.

Începând din epoca modernã a
istoriei noastre, este semnificativ
complotul prin care a fost trãdat
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 11
februarie 1866. Printre complotiºti s-a
aflat ºi maiorul Dimitrie Lecca,
comandantul gãrzii Palatului, care a fost
dezavuat de întreaga oºtire. Deºi a
devenit general ºi ministru al oºtirii în
timpul domniei lui Carol I, Dimitrie
Lecca a rãmas în istoria ºi în conºtiinþa
românilor ca trãdãtor, nu ca demnitar.
În legãturã cu acest moment istoric,
sunt elocvente afirmaþiile critice ale lui
Nicolae Iorga ºi este semnificativã
predicþia lui Mihai Eminescu: „Vor trece
veacuri ºi nu va exista român cãruia sã
nu-i crape obrazul de ruºine de câte ori
va rãsfoi istoria neamului sãu la pagina
11 februarie ºi stigmatizarea acelei
negre felonii va rãsãri pururi în memoria
generaþiilor, precum în orice an rãsare
iarba lângã mormântul vândutului
Domn”3.

Din timpul Primului Rãzboi Mondial
au rãmas, de asemenea, în memoria
socialã, câteva fapte nedemne sãvârºite

de militari considerate ca acte de
trãdare de þarã.

Generalul Socec Alexandru a fost
condamnat la cinci ani muncã silnicã
pentru „pãrãsirea de post în faþa
inamicului” ºi degradat printr-o
ceremonie desfãºuratã la începutul
lunii martie 1917 pe platoul
Regimentului 7 Roºiori de pe Dealul
Copou; în careul format de trupe ale
unor unitãþi militare din Iaºi, s-a citit
sentinþa, iar colonelul Holban4 s-a
apropiat de cel degradat, i-a rupt
epoleþii, spunând: „nu eºti demn sã le
porþi”. Apoi, i-a smuls steaua de
general de la chipiu ºi i-a scos sabia
aruncând-o la pãmânt. Jandarmul din
spatele condamnatului a luat sabia, a
rupt-o în trei bucãþi ºi a depus-o la
picioarele colonelului Holban. Dupã
aceea, condamnatul a fost introdus
într-o dubã pentru a fi transportat la
închisoare, iar mulþimea adunatã acolo
l-a huiduit ºi a aruncat cu bulgãri de
zãpadã în duba respectivã.

Generalul Vasile Zottu, ºeful
Marelui Stat Major, a fost bãnuit cã a
favorizat transmiterea cãtre inamic a
planului de campanie al Armatei
Române din anul 1916; numele sãu a
fost gãsit pe aºa-numita „listã a lui
Gunther”5* ºi, de teama opiniei publice,
dar ºi a Curþii Marþiale, la 12 noiembrie
1916, dupã dezastrul Armatei Române
de la Turtucaia, acesta s-a sinucis în
locuinþa sa din Bucureºti. Acestor
nedemne exemple li se adaugã
abominabila trãdare sãvârºitã de
colonelul Alexandru Sturdza împreunã
cu cei doi complici ai sãi, locotenentul
Constantin Wackmann ºi locotenent-
colonelul Constantin Crãiniceanu**.

În istoria participãrii României la
Primul Rãzboi Mondial, dezertarea ºi
trãdarea colonelului Alexandru Sturdza
constituie un caz aparte atât prin
notorietatea personajului implicat, cât
ºi prin motivaþia care a stat la baza
gestului sãu. „Trecerea la
inamic a fiului fostului prim-
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ministru ºi lider timp de mai
mulþi ani al Partidului Naþional

Liberal, Dimitrie A. Sturdza, a ºocat
pe toatã lumea de la sferele înalte ale
clasei politice la simplii militari ºi
cetãþeni”6. Generalul Alexandru
Averescu, viitorul mareºal,
comandantul Armatei a II-a, care l-a
avut subordonat direct în ultima parte
a campaniei din anul 1916, considera
gestul drept „o paginã urâtã pentru
noi”. Pe aceeaºi linie, I. Gh. Duca,
ministrul Instrucþiunii publice ºi cultelor,
nota ºi el cã „episodul trecerii la inamic
a fiului lui Mitiþã Sturdza, un om care,
în întreaga lui viaþã, fusese
personificarea cinstei ºi corectitudinii
morale, reprezenta una dintre paginile
de ruºine ale epopeii întregirii
neamului.”

Chiar dacã „încercarea criminalã
a lui Sturdza n-a reuºit, mulþumitã
cinstei ºi patriotismului simplilor soldaþi
de care el a voit sã se slujeascã” –
aprecia istoricul Constantin Kiriþescu,
fapta sa a produs „o impresie
deprimantã în armatã ºi în populaþie”
ºi „a zdruncinat întrucâtva încrederea
pe care þara ºi armata o puneau în
fruntaºii lor”.

Alexandru D. Sturdza a fãcut parte
din marele neam al sturdzeºtilor. Din
aceastã bogatã familie au fãcut parte
domnitori (Ioniþã Sandu Sturdza ºi
Mihail Sturdza), demnitari de rang înalt
(prim-miniºtri ºi miniºtri) precum ºi
personalitãþi culturale, ºtiinþifice ºi
artistice de prestigiu. Tatãl sãu, Dimitrie
A. Sturdza a fost una dintre
personalitãþile politice ºi ºtiinþifice
emblematice ale României în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului XX. A fãcut studii
în Germania, rãmânând ataºat toatã
viaþa de aceastã þarã sub raport politic
ºi cultural. Reîntors în Moldova,
Dimitrie A. Sturdza a participat activ
la procesul unirii celor douã principate
extracarpatice, fiind secretarul
divanurilor ad-hoc ºi apoi al
cãimãcãmiei de trei. Pentru scurtã
vreme, a îndeplinit funcþia de secretar
particular al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, dar marile nepotriviri de
caracter dintre ei i-au transformat în

adversari înverºunaþi. Un incident grav,
cu consecinþe politice de importanþã
istoricã pentru tânãrul stat român, l-a
constituit actul de trãdare comis de
Dimitrie A. Sturdza faþã de þarã ºi de
domnitor prin faptul cã a încredinþat
unor ambasadori strãini copia unei
scrisori adresatã în anul 1864 de

împãratul Napoleon al III-lea lui
Alexandru Ioan Cuza, prin care-i
sugera sã treacã la apãrare pe Dunãre
cu cei 12.000 de oºteni ai armatei ºi
12.000 de grãniceri ºi sã declare
independenþa faþã de Imperiul
Otoman. În aceeaºi scrisoare,
împãratul îi promitea sprijinul Franþei

ºi diligenþele necesare pe lângã Anglia
în acest sens. Copia scrisorii a fost
publicatã într-un ziar londonez pe care
împãratul i l-a trimis lui Cuza împreunã
cu o scrisoare de reproº. În aceste
împrejurãri, Cuza, ºtiind cã de conþinutul
scrisorii nu avea cunoºtinþã decât el ºi
Sturdza, l-a chemat pe acesta, l-a

admonestat ºi chiar brutalizat, iar mai
târziu, când a vrut sã-l pedepseascã,
nu l-a mai gãsit, deoarece fugise la
Giurgiu ºi a trecut Dunãrea la
protectorii sãi. În consecinþã, Dimitrie
A. Sturdza s-a implicat în conspiraþia
cunoscutã drept „monstruoasa
coaliþie”, care l-a forþat pe
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Cuza sã abdice. Dupã venirea
lui Carol I pe tronul României,
a fost de mai multe ori ministru

ºi reprezentant al României la Istanbul.
Deºi a fost participant la acþiunile

de rãsturnare a domnitorului Carol,

organizatã de liberali în anul 1870,
Dimitrie Sturdza a devenit, dupã
Rãzboiul de Independenþã, un
colaborator fidel al regelui Carol I. În
calitate de ministru de externe, el a fost
cel care, la 18 octombrie 1883, a
semnat la Viena Tratatul de alianþã cu
Austro-Ungaria la care a aderat în
aceeaºi zi Germania ºi, mai târziu, Italia
(1888). Dupã moartea lui Ion C.
Brãtianu, în 1892, pânã în anul 1909, a
îndeplinit funcþia de ºef al Partidului
Naþional Liberal. În aceastã perioadã,
a fost de patru ori prim-ministru. În
privinþa relaþiilor cu armata, este
cunoscut faptul cã, atunci când era
prim-ministru ºi ministru de rãzboi, nu
a asigurat fondurile necesare pentru
aceastã instituþie fundamentalã,
declarând cã „armata nu renteazã”.

Alexandru Sturdza a primit de
timpuriu o educaþie aleasã, având
profesori germani ºi francezi, iar mama
i-a transmis marea pasiune pentru
muzicã. A fost un copil precoce,
învãþând sã scrie ºi sã citeascã în mai
multe limbi strãine, de la o vârstã
fragedã, iar la trei ani ºi câteva luni i-a
scris tatãlui sãu prima scrisoare în limba

germanã. Studiile gimnaziale ºi
secundare le-a urmat la Jena ºi pe cele
universitare la Breslau, în Germania.
La 9 martie 1989, Alexandru Sturdza
este înregistrat ca soldat voluntar în
Armata Românã, dar la 16 noiembrie,
acelaºi an, primea un concediu de trei
ani pentru a urma studiile militare în
Germania. A rãmas în Germania timp
de doisprezece ani, urmând în acest
timp cursurile mai multor instituþii de
învãþãmânt ºi efectuând stagii de
practicã în unitãþi ºi comandamente de
diferite arme. La 17 noiembrie 1891, a
absolvit ªcoala militarã din Hanovra ºi
cu aceeaºi datã a fost primit în Armata
Românã cu grad de sublocotenent, dar
a servit în continuare în Armata
Germanã pânã în toamna anului 1901,
completându-ºi studiile la Academia de
Rãzboi. În aceastã perioadã s-a
înregistrat ºi primul contact ºi conflict
cu maiorul Alexandru Averescu,
ataºatul militar al României la Berlin
care fusese numit în aceastã funcþie la
28 august 1896. În aceastã calitate,
Averescu, avându-i în subordine pe
militarii români care îndeplineau
anumite misiuni în Germania, i-a cerut
lui Alexandru Sturdza o serie de
informaþii „rezervate”, respectiv câteva
regulamente ale Armatei Germane.
Acesta a refuzat, reamintindu-i cã se
aflã sub jurãmântul depus regelui
Prusiei, iar acþiunea ar putea fi
catalogatã drept spionaj. Mai mult, l-a
informat pe ministrul român la Berlin
ºi i-a scris tatãlui sãu despre relaþia
tensionatã cu Averescu. În final,
demersurile lui Alexandru Sturdza au
avut efect, ducând în cele din urmã la
rechemarea lui Averescu, ceea ce a
constituit o surprizã pentru cercurile
militare de la Bucureºti, deoarece
acesta nu epuizase perioada de stagiu
la Berlin.

Alexandru Sturdza, dupã revenirea
în þarã, ºi-a continuat cariera militarã,
îndeplinind succesiv anumite funcþii:
comandant de companie, comandant ºi
instructor la ªcoala Militarã de
Infanterie ºi Cavalerie, ataºat militar
la Paris ºi Bruxelles, comandant al
Batalionului 6 Vânãtori, comandant al
ªcolii Militare de ofiþeri de Infanterie.

În toatã aceastã perioadã, numele sãu
era frecvent pronunþat în armatã,
îndeosebi din cauza numeroaselor stãri
conflictuale pe care le crea ºi care de
multe ori aveau ca efect participarea
la unele dueluri în urma cãrora
renumele sãu se deteriora, mai ales cã,
de cele mai multe ori, era învins,

pricinuindu-i totodatã mari suferinþe
tatãlui sãu. În caz de mobilizare, în
conformitate cu dispoziþiile în vigoare,
colonelul Alexandru Sturdza era
desemnat sã comande o unitate de
infanterie, la 14 august 1916 fiindu-i
repartizat Regimentul nr. 1 „Dolj” cu
garnizoana la Craiova. A luat contact
cu unitatea, dupã declanºarea
mobilizãrii, iar episodul scurtei sale
comenzi este relatat pe larg în „Jurnal”.
În momentul când se familiariza cu
unitatea ºi oamenii ei, a primit ordin sã
revinã la Bucureºti unde i s-a
încredinþat comanda Brigãzii 7 mixtã,
o unitate care nu exista în organica
armatei, ea urmând sã se creeze ad-
hoc în rezerva Marelui Cartier General
pânã la data de 15 septembrie 1916.
Din cauza faptului cã în a doua parte a
lunii septembrie 1916 trupele române
au început retragerea din Transilvania
pe direcþii divergente, iar între Armatele
2 ºi 4 Române se crease o porþiune de
front descoperitã între vãile Oituzului
ºi Buzãului, s-a luat hotãrârea
ca aceasta sã fie acoperitã de
Brigada 7 mixtã. La 28
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septembrie 1916, Marele
Cartier General a pus Brigada
7 mixtã la dispoziþia Armatei a

2-a, fixându-i misiunea de a împiedica
înaintarea inamicului pe vãile Putnei ºi
Zãbalei. Ocuparea sectorului
încredinþat, care avea o lãrgime de
aproximativ 50 de kilometri, s-a fãcut
în noaptea de 28 spre 29 septembrie
1916. Pânã în luna decembrie 1916,
Brigada 7 mixtã a îndeplinit misiuni în
cadrul dispozitivului operativ al Armatei
a 4-a, ulterior intrând din nou în
compunerea Armatei a 2-a în cadrul
grupului „Oituz-Vrancea” care avea în
subordine ºi Divizia 15 Infanterie
comandatã de generalul Eremia
Grigorescu. Brigada 7 mixtã apãra
fâºia vârful Clãbuc-muntele Furu
Mare. În timpul bãtãliei de la Caºin,
apar deja primele suspiciuni cu privire
la atitudinea colonelului Alexandru
Sturdza, iar cel care sesizeazã ºi
consemneazã pentru istorie este
generalul Alexandru Averescu,
comandantul Armatei a 2-a. Astfel, în
documentul „Notiþe zilnice din rãzboiul
1916-1918” noteazã:

20 XII 1916 „Situaþiunea rea pe tot
frontul, mai ales în aripa dreaptã.
Brigada colonelului Sturdza dã
continuu înapoi”…

24 XII 1916 „Cea mai urâtã zi din
cursul campaniei ºi poate din viaþã
chiar! Colonelul Sturdza s-a retras fãrã
cauze aparente, precipitat ºi fãrã a mã
preveni la timp, astfel cã a lãsat un gol
între el ºi generalul Grigorescu. Austro-
germanii, dupã cum era ºi firesc, au
profitat. Patrulele lor sunt deja la Pralea.
Dacã nu parez repede lovitura, linia
Trotuºului este ameninþatã foarte
serios. Am dispus sã meargã la Pralea
Divizia a I-a ºi prima Brigadã a Diviziei
a 7-a, Brigada a 2-a va urma mâine.

27 XII 1916 „Colonelul Sturdza
este supãrat cã judec sever retragerea
lui… Am scris generalului Prezan sã
mi-l ia din Armatã. Nu am ce face cu
astfel de înfumuraþi care, cu toate cã
au unele calitãþi, sunt mai mult o
încurcãturã decât un ajutor. Prin noua
ordine de bãtaie, acest tactician
suisgeneris este numit comandant de
divizie. Sper sã mã curãþ de el.”

24 I 1917 „Am venit înainte de ora
11 la Târgu Frumos. Când am trecut
în cancelaria unde era regele ºi
adjuncþii, maiorul Ressel, generalul
Aslan ºi generalul Pretorian, mi s-a
spus cã de la Corpul II de Armatã,
generalul Vãitoianu comunicã de pe
front, cã colonelul Sturdza, care trebuia
sã pãrãseascã frontul ºi sã meargã în
interior, a venit de la aripa dreaptã a
Armatei la aripa stângã sã vadã
Brigada de Grãniceri ºi cã acolo ar fi
dispãrut cu locotenentul Wachmann.
S-a gãsit cadavrul ordonanþei lui Sturdza,
omorât de cine? Ce s-a întâmplat?”

27 I 1917 „Dispariþia colonelului
Sturdza devine tot mai enigmaticã.
Generalul Vãitoianu este convins cã a
trecut la inamic! Sã fie aºa??”

29 I 1917 „Oribil… Colonelul
Sturdza a trecut la inamic! Astãzi au
fost prinºi mai mulþi soldaþi de ai noºtri
prizonieri trimiºi de Sturdza cu
manifeste prin care înseamnã trupele
sã treacã la duºman.

L o c o t e n e n t - c o l o n e l u l
Crãiniceanu, comandantul Regi-
mentului 25 Infanterie, a fost arestat
pentru cã a avut o între-
vedere cu Sturdza între linii

27 Ianuarie 1917
Chemare
Eu, colonelul Alexandru D. Sturdza, cu care v-aþi luptat cot la cot, vã trimit
urmãtoarea vorbã:
În fruntea noastrã vreau sã fac o oºtire nouã, bine înzestratã cu
maºinile rãzboiului ºi bine condusã de ºefi inimoºi. Cu ea vreau sã
scãpãm tot ce am pierdut, sã alungãm din þarã pe jefuitorul rus ºi sã facem
ca mai repede sã ne reîntoarcem la vetrele noastre. Ne vor ajuta la
aceasta cei douã sute de prizonieri români, pe care îi vom scãpa.
Repede trebuie sã vã hotãrâþi, cãci iatã cum stãm acum:
Þara noastrã ºi oºtirea a rãtãcit sub conducerea nepriceputã a unor capete
slabe, douã treimi din teritoriul ei s-a pierdut. Cealaltã treime este prãdatã
de ruºi; ei îºi bat joc de ofiþerii ºi soldaþii ºi de sãrmanii locuitori; ei
necinstesc nepedepsiþi femeile noastre; ei ne rãpesc ultimele vite pe care le
avem ºi ne-au împiedicat sã lucrãm pãmântul. Averea þãrii s-a risipit ºi
înstreinat; dacã nu ne hotãrâm de pe acum, vom muri de foame cu copii ºi
nepoþi. Ni se pregãteºte pribegia în strãinãtatea neagrã; este vorba ca
armata noastrã sã treacã Prutul, ca guvernul sã fugã ruºinos la Cherson, în
Rusia, iar celor bogaþi sã li se înlesneascã aºezarea în oraºe depãrtate
ruseºti, robiþi de legi asupritoare.
Aþi fost amãgiþi de cei mari prin cuvinte înºelãtoare despre un ideal
naþional; aþi vãzut cum acest ideal s-a prãbuºit din cauza uºurinþei ºi
ticãloºiei lor. Treziþi-vã ºi nu mai credeþi minciunile ce vi le spun. Victoria
ruºilor nu vã va scãpa, cãci ea nu va putea fi. Dispreþuiþi pe acei ce se
încãpãþâneazã a lega soarta noastrã de armate strãine, cãci nicãieri nu
reuºesc sã fie învingãtoare. Mai bine mergem cu cei puþini, dar vrednici,
cinstiþi ºi tari.
Lepãdaþi-vã de acei ce v-au înºelat amarnic. Aþi jurat credinþã Þãrii,
iar nu unor netrebnici care vã conduc la pieire.
Dacã aveþi încredere în braþul nostru, în mintea ºi sfatul meu, veniþi îndatã
la mine. Vã aºtept în munþii Vrancei. Veþi cãpãta semne de la mine. Voi
elibera pe prizonierii noºtri. Totul este pregãtit. Cu ei vom forma o oaste
nouã ºi, cu autorul lui Dumnezeu, vitejeascã, cu care vom recuceri ce s-a
pierdut, vom reîntregi ce s-a stricat ºi vom da afarã pe netrebnicii care
ne-au adus în starea de azi.
Treceþi fãrã întârziere cu arme cu tot spre mine, sã scãpãm România.
Dumnezeu va binecuvânta fapta voastrã.
Colonel A. D. Sturdza
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ºi s-a înapoiat cu un sul de
manifeste!

30 I 1917 „Am venit la
Coþofãneºti; am interogat mai mulþi din

soldaþii care au adus manifestele lui
Sturdza. Mi-au descris primirea ce s-a
fãcut acestuia la Soveja de cãtre ofiþerii
duºmani. Apoi cuvântarea ce a þinut
soldaþilor noºtri, alegând vreo 40 dintre
ei pentru a veni cu manifeste în liniile
noastre”.

30 I 1917 „Am fost seara la Oneºti
ºi am interogat pe locotenent-colonelul
Crãiniceanu. Un adevãrat inconºtient.
S-a încurcat în rãspunsurile sale ºi când
a vãzut cã nu mai poate sã-ºi justifice
pasul nenorocit ce a fãcut, a cãutat sã
mã înduioºeze spunând cã a fost o
copilãrie necugetatã din partea lui ºi cã
eu aº putea, dacã aº voi, sã-l scap,
nedând nici o urmare afacerii!... Faptul
este cert. A ºtiut de plecarea lui Sturdza
în ajunul dezertãrii ºi era convenit a se
întâlni în ziua de 29. S-a dus la întâlnire
ºi s-a întors cu manifestele.”

5 II 1917 „Am scris generalului
Crãiniceanu7*** prin generalul
Mãrdãrescu sã vie la Bacãu spre a
vorbi cu el despre afacerea fiului sãu.
Cred cã s-ar putea rezolva chestiunea
foarte simplu, dacã nenorocitul ºi-ar
aplica singur pedeapsa de care sigur
nu poate sã scape. La aceasta nu-l
poate hotãrî decât pãrintele lui. Dar
aveam de a face cu Crãiniceanu. Mi-a
rãspuns cã între patrie ºi fiul sãu nu

ezitã a-ºi face datoria faþã de patrie.
ªi de aceea nu poate veni.”

Tot la data de 5 februarie 1917,
generalul Averescu a înaintat regelui

Ferdinand un raport
detaliat cu privire la actul
de trãdare al colonelului
Sturdza prin conþinutul
cãruia prezintã princi-
palele constatãri ºi
concluzii rezultate în
urma cercetãrilor per-
sonale.

Trecerea colo-
nelului Sturdza la
duºman a generat o
stare de stupefacþie
generalã la nivelul
întregii societãþi. Majo-
ritatea liderilor politici
aflaþi la Iaºi nu credea
cã fiul lui Mitiþã Sturdza
putea sã treacã la

inamic, sã dezerteze ca orice simplu
ostaº. Din pãcate, trãdarea a fost
confirmatã, mai ales cã la ordonanþa
ucisã, caporalul Marin Nãstase, se
gãsiserã ºi documente care arãtau cã
acþiunea fusese îndelung gânditã ºi
pregãtitã. Jurnalul lui Alexandru
Sturdza, care se gãsea în una din cele
douã valize de lângã corpul neînsufleþit
al ordonanþei, a ajuns pe masa regelui
Ferdinand ºi este lesne de înþeles
reacþia pe care a avut-o suveranul la
citirea aprecierilor fãcute de colonelul
trãdãtor la adresa sa.

În amintirile sale, regina Maria a
redat starea sufleteascã a suveranului.
„Azi dimineaþã”, nota regina la 12
februarie 1917, „a venit la mine Nando
(aºa i se spunea regelui Ferdinand în
familie n.n.). Era galben la faþã ºi mi-a
adus o veste grozavã: colonelul
Alexandru Sturdza (fiul bãtrânului
Dimitrie Sturdza, ºeful Partidului
Naþional Liberal în timpul domniei
unchiului), care de câteva zile dispãruse
în chip misterios, ar fi fost un trãdãtor
de cea mai mizerabilã speþã.
Crãiniceanu, fiul generalului, a fost
prins cu buzunarele pline de manifeste
iscãlite de colonelul Sturdza prin care
se îndemna armata sã se predea
inamicului ºi sã se uneascã cu

prizonierii români de partea cealaltã
pentru a goni pe ruºi din þarã. Nando a
fost aproape doborât de aceastã veste
ºi nu este de mirare. Totuºi nu ºtiu de
ce nu-mi pot închipui cã Sturdza a putut
pãta astfel numele tatãlui sãu”8.

În ce priveºte atitudinea militarilor
români este de subliniat faptul cã
nimeni nu a dat curs invitaþiei fãcute
de colonelul Alexandru Sturdza, ci,
dimpotrivã, comandanþii de la diferite
eºaloane au luat atitudine fermã pentru
a-ºi convinge subordonaþii cã dragostea
de þarã este mai presus de orice
sentiment. În acest sens, generalul
Eremia Grigorescu a emis, în calitatea
de comandant al Corpului IV Armatã,
un impresionant ordin pe care-l redãm
dupã traducerea în limba germanã,
consemnat în cartea „Cazul fostului
colonel Alexandru Sturdza – un episod
din Rãzboiul Mondial 1914-1918 pe
frontul român” scrisã de un martor
ocular al evenimentelor, baronul Valeriu
Kapri, fost maior în cavaleria armatei
austro-ungare:

„Ordinul  Comandantului
Corpului 4 Armatã, Generalul
Grigorescu
(dupã traducere din limba germanã)

Soldaþi!
O parte din voi stã de aproape 6 luni

sub ordinile mele, o altã parte de un timp
mai scurt; totuºi fiecare din voi v-aþi
convins cã am luat parte împreunã cu voi
ºi la bucuriile voastre, cât ºi la zilele voastre
grele ºi pline de griji, ºi cã totdeauna v-am
spus adevãrul.

Aþi fost deprinºi prin ordinile zilnice
ce vi le-am dat ºi care le-am adus la
cunoºtinþa voastrã, cã lumea întreagã a
admirat capacitatea voastrã ºi aþi fost
deprinºi de a auzi dela mine numai ºtiri
bune ºi îmbucurãtoare.

Astãzi însã trebue cu sufletul îndurerat
sã vã spun despre o faptã murdarã, care
a fost comisã de cãtre unul care pânã-n
ziua de 24 Ianuarie a stat în mijlocul vostru,
lipsit de ruºine, ºi care, sub frumoasa
uniformã româneascã, a ascuns un suflet
strãin ºi murdar.

E vorba de un trãdãtor, de
fostul Colonel A. D. Sturdza.
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Nãscut ºi crescut pe

pãmântul românesc, cu avere,
renume ºi îmbogãþit prin

sudoarea muncei voastre, a gãsit de cale,
tocmai acum, când scumpa noastrã þarã
se aflã în pericol, sã calce jurãmântul dat
Regelui, drapelului ºi patriei, ºi sã treacã
în rândurile inamicului.

Fapta fostului Colonel Sturdza este o
crimã, comisã de un om fãrã minte, de un
nebun.

Acest criminal însã nu se mulþumeºte
sã se vândã, nu se mulþumeºte sã trãdeze
planul nostru de rãzboiu inamicului, ci
intenþioneazã ceva mult mai mult: voieºte,
din soldaþii noºtri ce se gãsesc prizonieri
la inamic ºi din dezertori, sã formeze o
nouã armatã, ºi cu aceasta sã lupte contra
voastrã ºi astfel sã stropeascã cu sângele
frãþesc pãmântul nostru românesc.

Voieºte din lupta frãþeascã sã aducã
inamicului victorie. Victorie pentru
Germani, pentru Unguri, pentru Bulgari ºi
pentru Turci, inamicii noºtri de astãzi,
inamici de secoli.

În rãtãcirea lui, fostul Colonel
Sturdza cautã pe pãmântul nostru ºi
prin manifeste aruncate din aeroplane,
sã vã sfãtuiascã ca sã-l urmaþi; el vrea
sã vã miºte la asemenea pas, sã faceþi
la fel cu el acest miºelesc fapt, cu
credinþa cã, cu cât mai mulþi vor face,
cu atâta mai bine pentru el.

El vã chiamã ca sã luptaþi alãturi de
inamic ºi vã fãgãdueºte cerul ºi pãmântul.

Bravi soldaþi! Nu vã lãsaþi amãgiþi
de vorbele unui criminal ºi trãdãtor de
þarã. Nu uitaþi cã aþi jurat credinþã
Majestãþii Sale Regelui, þãrei ºi drapelului.

Fiþi ºi rãmâneþi credincioºi
jurãmântului vostru!

Fãgãduelile care vi le face acest
criminal nu pot fi împlinite. Puternicii noºtri
aliaþi, Rusia, Franþa, Anglia, Italia, Belgia,
Serbia, Muntenegru ºi noi, luptãm pentru
dreptatea ºi libertatea popoarelor.

Germanii, Ungurii, Bulgarii ºi Turcii
luptã numai sã ne stãpâneascã ºi sã ne
înjoseascã.

România nu poate trãi lângã acei cari
îi sunt duºmani de secoli. Noi nu putem
lupta niciodatã alãturi de acei cari în þara
noastrã au fãptuit lucrurile cele mai
îngrozitoare ºi iarãºi nu putem lãsa
nepedepsiþi pe inamicii noºtri, care au pustiit

o parte din þara noastrã, ne-au smuls
pãmântul din mâna plugarului, ne-au ucis
vitele ºi necinstit casele noastre.

Bravii mei soldaþi! Nu credeþi unei
fãgãdueli pe care vã face un trãdãtor ºi
un criminal, cum e fostul Colonel Sturdza.

Pentru el ºi toþi de felul lui, cari au
cãzut sau vor cãdea în aceastã ispitã,
chiar spânzurãtoarea – pe lângã
ruºinea lumei ºi blestemul unei întregi
naþiuni – va fi prea micã.

Acela care trece de partea inamicului,
pierde dreptul de a trãi pe pãmântul sfânt
al þãrii sale, atât el, cât ºi familia lui.

Fiþi la înãlþimea credinþei ce
întotdeauna am pus-o în voi.

Ascultaþi cuvântul meu, care pânã
acum v-a dus numai la glorie ºi onoare.

Cu credinþa în Dumnezeu ºi în puterea
voastrã, înlãturaþi gândurile necurate, cari
vor sã se apropie de voi.

Ridicaþi sus fruntea cu conºtiinþa
curatã ºi faceþi ca pânã acum un zid cu
pieptul vostru la frontiera þãrei. Rãspundeþi
totuºi îndemnurilor neruºinate, care vin dela
un trãdãtor ºi un vândut, cu arma ºi tun,
cu care aþi cioplit numele vostru în stâncile
Carpaþilor ºi dovediþi inamicilor voºtri cã
bravura ºi cinstea voastrã sunt lucruri ce
nu se pot precupeþi.

Comandantul Corp. 4 Armatã
General Grigorescu

 (Va urma)
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Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Cuvântul „icoanã” este de origine
greacã: eikon ºi înseamnã imagine sau
portret. Biserica Ortodoxã afirmã cã
icoana este o urmare a Întrupãrii lui
Dumnezeu, cã ea se întemeiazã pe
aceastã întrupare, fiind proprie esenþei
însãºi a creºtinismului ºi inseparabilã
de aceasta. Tradiþia Bisericii men-
þioneazã cã prima icoanã a lui Hristos
a apãrut încã din timpul vieþii Sale
pãmânteºti, era imaginea numitã în
Occident „Sântul Chip”, iar în Biserica
Ortodoxã imaginea „nefãcutã de mânã
omeneascã”. Dacã icoana lui Hristos -
fundament al iconografiei creºtine -
reproduce trãsãturile Dumnezeului
devenit Om, icoana Maicii Domnului
reprezintã, dimpotrivã, prima fiinþã
umanã care a realizat þelul Întrupãrii:
Îndumnezeirea omului (Cristoph
Schonborn, Icoana lui Hristos,
Bucureºti, 1996, trad. Pr. Vasile
Raducã, p. 170).

Imaginea ei ocupã primul loc dupã
cea a lui Hristos ºi îi este
complementarã; ea se deosebeºte de
icoanele celorlalþi sfinþi sau de a îngerilor,
atât prin  varietatea tipurilor iconografice,
cât ºi prin cantitatea sau intensitatea
cu care este veneratã.

Potrivit tradiþiei ortodoxe, Sfântul
Evanghelist Luca ar fi pictat primele trei
icoane ale Maicii Domnului ºi anume:
Milostiva (Eleousa), Cãlãuzitoarea
(Odighitria) ºi Fecioara fãrã Prunc. Pe
lângã icoanele pictate de Sfântul Luca,
tradiþia vorbeºte ºi de o icoanã a Maicii
Domnului pictatã în chip miraculos,
adicã nefãcutã de mânã de om, icoana
numitã ,,a Stãpânei Noastre din Lidda”
(N. Kondakov, Iconografia Maicii
Domnului, Bucureºti,1976, vol. II, trad.
Florin Chiriþescu, p. 176-179).

Icoana Maicii Domnului este
reprezentatã cel puþin la fel de des ca
ºi cea a Mântuitorului.

Calendarul Bisericii Ruse, unde
iconografia Maicii Domnului este
foarte dezvoltatã, menþioneazã un
numãr de 260 de icoane ale sale care
au fãcut minuni ºi sunt sãrbãtorite
liturgic; cât despre numãrul global al
icoanelor Fecioarei Maria ºi
denumirilor acordate acestora, Mineiul
lui Serghie consemneazã cifra 700
(Leonid Uspensky, Teologia icoanei,

ICOANE ALE MAICII DOMNULUI
CARE OCROTESC ORAªUL TÂRGU OCNA

Bucureºti, 1994, trad. Teodor Ba-
consky, p. 35).

Referitor la icoanele facãtoare de
minuni ale Maicii Domnului din
România, putem spune cã numãrul lor
este impresionant, o parte din ele fiind
remarcate chiar de cãtre închinãtori,
martori oculari ai unor evenimente
miraculoase petrecute fie în urma
rugãciunilor adresate în faþa sfintelor
icoane, fie chiar cu icoanele însele,
cum este cazul icoanelor Maicii
Domnului de la Sfintele  Mânãstiri
Nicula, Hadâmbu, Neamþ, Giurgeni,
Trifeºti ºi, nu în ultimul rând, a celor
douã icoane de la Sfânta Mânãstire
„Mãgura Ocnei”, din cadrul Arhiepis-
copiei Romanului ºi Bacãului.

Despre aceste icoane de la
Mânãstirea Mãgura s-a vorbit foarte
puþin. Cu privire la prima icoanã a Maicii
Domnului, care a existat în Schitul
Mãgura înaine de intrarea în vigoare a
Decretului 410/1959, avem câteva
mãrturii ale unor foºti vieþuitori din
mânãstire, dintre care amintim pe
Pãrintele Ghimnazie Ignat, tuns în
monahism în anul 1923 în Schitul
Mãgura Ocnei, cel ce „aminteºte de
Icoana Fãcãtoare de minuni a Maicii

Domnului de la acest schit, care a
vindecat pe mulþi bolnavi veniþi de
departe.” (Iordache, Gh., Icoane
tãrgocnene. Icoane ºi priveliºti, oameni
ºi fapte din trecutul Târgului Ocnei,
Editura Noastrã, 1940, p. 16). De
asemenea, Pãrintele Dionisie Ignat
(fratele Pãrintelui Ghimnazie), ºi el fost
vieþuitor al acestui Schit, ajuns unul
dintre cei mai mari pãrinti ºi îndrumãtori
din Athos (+ 11. 04. 2004), vorbeºte
foarte frumos despre multe minuni
sãvârºite de Maica Domnului în aceastã
mânãstire, cuvinte care din nefericire au
rãmas doar sub formã de înregistrãri
audio, ºi nu scrise.

Martore ale minunilor petrecute în
aceastã Sfântã Mânãstire au fost ºi
Stavrofora Anatolia Dodiþã, (+ 22. 08.
2015), Stareþã înainte de desfiinþarea
mânãstirii, ºi Monahia Ecaterina
Iordache (+11. 02. 2016), care povestesc
urmãtorele:

„Era la ceasul vecerniei ºi cele
40 de cãlugãriþe de la Mânãstirea
Mãgura Ocnei erau adunate,  toate,
în bisericã. Murmurul rugãciunilor se
împletea cu mireasma tãmâiei ºi cu
glasul maicii din stranã, care cânta
subþire, cu glas  stins, un psalm.
Taina sfântã a clipei era sporitã de
aurul înserãrii care pãtrundea prin
ferestre, aprinzând culorile icoanelor
împãrãteºti. Atunci s-a auzit. Un sunet
înfundat ºi puternic, ca o respiraþie
omeneascã întreruptã de plâns. Un
oftat dureros, reverberat pânã sub
cupola bisericii. Încremenite, maicile
ºi-au oprit rugãciunea ºi au privit spre
altar. Nu încãpea îndoialã. Sunetul
pornise de acolo, dintre icoane.
Auziserã bine, iar f iorul care le
strãbãtuse pe toate arãta cã fusese
adevãrat. În bisericã se petrecuse o
minune. Din locul ei, aflat în stânga
catapetesmei, icoana Maicii Domnului
suspinase cu glas omenesc.
Copleºite ºi înspãimântate de semnul
care li se arãtase, cele 40 de maici s-au
aruncat, plângând, la pãmânt. Trei zile
s-au tras clopotele încontinuu. Vestea
minunii a fãcut înconjurul þinutului,
credincioºii din Târgu Ocna veneau
sã sãrute pãmântul mânãs-
tirii, în timp ce bolnavii fãrã
leac soseau cu moartea în
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trup ºi plecau însãnãtoºiþi.”
(Suspinul Maicii  Domnului, în

Formula AS, nr. 717, 2006, p.18).
Iatã cât de relevante ºi elocvente

sunt mãrturiile celor care au vãzut
cum Maica Domnului la Mânãstirea
Mãgura a suspinat, a plâns ºi a
tãmãduit bolnavii care nu mai aveau
nici o speranþã de viaþã.

Sã nu uitãm însã cã cele mai
mari  minuni pe care le-a sãvârºit
Ocrotitoarea noastrã a tuturor în
acest loc au fost în timpul celor douã
Rãzboaie Mondiale, atunci când
biserica era bombardatã din toate
pãrþile, obuzele ºuierau pe lângã
ziduri ºi cãdeau de-a stânga ºi de-a
dreapta lor, iar Mãicuþa Sfântã în
vãzduh, cu cinstitul ei Acoperãmânt,
acoperea ºi apãra Mânãstirea pentru
a nu fi lovitã sau dãrâmatã de
duºmanii neamului nostru.

ªi într-adevãr nu a fost nici
mãcar atinsã.

Ceea ce nu au putut face obuzele
duºmanilor, au reuºit sã facã însã
oamenii cu târnacoapele, în februarie
1964, când, fãrã milã ºi motiv, au
dãrâmat  biserica de pe vârful Mãgurii.

Odatã cu demolarea bisericii, cu
inimile zdrobite de durere ºi cu ºiruri de
lacrimi ce curgeau din ochi, maicile sunt
nevoite sã ia drumul pribegiei, fiecare
acolo unde Sfântul Înger le cãlãuzeºte
paºii.

Rãmasã singurã, cu inima sfâºiatã
de suferinþã, precum pe muntele
Mãslinilor dupã Înãlþarea Domnului la
Cer, Mãicuþa Sfântã cu a sa icoanã
coboara lin Muntele Mãgura, dar
neîndurându-se de locul acesta
minunat, nu se depãrteazã mult de el,
ci se sãlãºluieºte în Capela Cimitirului
,,Eternitatea” din  Târgu Ocna (conform
Ordinului Sfintei Episcopii a Romanului
ºi Huºilor Nr. 520, din 15 Mai 1964,
Tabel, poziþia nr. 35, privind repartizarea
obiectelor de cult de la Biserica fostului
Schit „Mãgura Ocnei”).

 De atunci, din mijlocul oraºului,
Maica Domnului nu a încetat nici o clipã
sã priveascã cu jale vârful muntelui
Mãgura, în speranþa cã va mai auzi
cândva dangãtul clopotelor de acolo ºi
vocile suave ale celor ce cu drag vor mai
îmbrãca haina monahalã. În acelaºi
timp, nu a pregetat nici un moment sã
ºteargã toatã lacrima de pe faþa fiecãrei
mame îndurerate, sã mângâie ºi sã
creascã pe tot copilul orfan al oraºului,

sã aline durerea ºi suferinta oricãrui
bolnav, sã le dea putere si rãbdare celor
întemniþaþi pentru Fiul ei în Penitenciarul
din Târgu Ocna, sã se roage pentru cei

ce îºi dorm somnul de veci în cimitirul
„Eternitatea” ºi, nu în ultimul rând, sã
ocroteascã ºi sã acopere cu cinstitul
ei Acoperãmânt toatã Valea Trotuºului,
chiar dacã tãvãlugul comunismului ºi
praful nepãsãrii au luptat continuu sã-i
striveascã valoarea ei inestimabilã.

Cât a suspinat ºi câte lacrimi a
vãrsat Mãicuþa Domnului, numai ea ºtie!
Cert este faptul cã Dumnezeu a ascultat
rugãmintea ei ºi a rânduit o zi, anume
3 Martie 1990, când porþile mânãstirii
s-au redeschis de cãtre vrednicul de
pomenire Arhim. Epifanie Bulancea,
clopotele au început din nou sã batã,
mãicuþele sã se adune ºi lumea sã urce
iarãºi muntele la mânãstire pentru
rugãciune.

Icoana plinã de har a Maicii
Domnului a poposit în biserica Cimitirului
„Eternitatea” din 15 Mai 1964 pânã în
data de 25 Martie 2018 (Praznicul Bunei
Vestiri) când, cu binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Arhiepiscop Ioachim,
a fost mutatã în biserica „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” din oraº de
cãtre un slujitor adevãrat al lui
Dumnezeu, un om cu suflet mare, în
persoana pãrintelui paroh Sorin-Mihail
Postelnicu, care a simþit-o pe Maica
Domnului ca pe o scumpã mamã,
grabnicã ajutãtoare ºi mângâietoare în
grelele momente de încercãri ale vieþii
ºi cãreia cu multã recunoºtinã ºi evlavie
i se închinã, o venereazã ºi o pãstreazã.
În aceastã bisericuþã, icoana fãcãtoare
de minuni a Maicii Domnului, cu un chip

blând ºi o strãlucire rar întâlnitã,
aºteaptã pe fiecare sã meargã sã-i
spunã bucuria sau necazul ºi ea sã-l
mângâie ºi sã  se roage pentru el

iubitului sãu Fiu.
În acelaºi timp, Maica

Domnului, cu aceeaºi intensitate
ºi dragoste, poartã grijã de
Mânãstirea ei de  suflet „Mãgura”,
pe care a binecuvântat-o ºi a
înzestrat-o cu o altã icoanã
fãcãtoare de minuni numitã Maica
Domnului „Zburãtoarea”, care
dateazã de peste 430  de ani,  o
icoanã pictatã, de o frumusete
deosebitã.

Despre aceastã icoana,
maica Anatolia spunea: „Da’ câþi
strãini nu au venit ºi au filmat-o ºi
mi-au cerut sã le-o vând ºi io le-am
zis poa’ sã îmi dea ºi camera asta
plinã de galbeni ºi io nu le-o dau.
Icoana asta a zburat. Era într-o

casã din mãnãstire, ºi într-o noapte,
când au venit niºte hoþi sã o fure, ea a
zburat din casa aceea într-o chilie.
Maicile or simþit, or auzit un zgomot
mare, ºi au ieºit toate sã vadã ce-i. ªi
hoþii atunci or fugit. Da’ aºa portret
pentru Maica Domnului, cu o asemenea
expresie pe chip, eu nici nu am mai
vazut, cã numa’ ce te uiþi la ea ºi te
cutremuri”. (Suspinul Maicii Domnului,
în Formula AS, nr 717, 2006, p. 19).

Aceastã icoanã, de o încãrcãturã
spiritualã copleºitoare, a însoþit-o ºi
ocrotit-o pe maica Anatolia în toþi anii
pribegiei. Dupã revenirea maicii în
Mânãstirea Mãgura, a fost pãstratã în
chilia maicii, iar dupã trecerea maicii la
cele veºnice (+ 22. 08. 2015), a fost
aºezatã în Biserica Mânãstirii spre
închinare ºi mângâiere celor care
pãºesc pragul acestei Sfinte Mânãstiri.

Dar nu este suficient sã ne
limitãm numai la vederea fizicã a
icoanei. Prin ea, icoana ne trimite
dincolo de ea. În centrul fluxului de
imagini care invadeazã lumea de astãzi,
aceastã icoanã reveleazã ceea ce ochii
noºtri trupeºti suportã sã vadã din
lumina lumii nevãzute. Ea se descoperã
în liniºtea unei întâlniri faþã cãtre faþã ºi
de aceea trebuie sã o venerãm ºi sã o
iubim, pentru ca din ea sã ne vinã
ajutorul, liniºtea, precum ºi „toatã darea
cea bunã ºi tot darul cel desãvârºit”.

Luminiþa RADU
Mânãstirea Mãgura Ocnei

„
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Azi, Sfântul Eftimie cel Mare
Pe toþi ne strânge lângã el,
În rugãciune ºi cântare
În jurul Sfântului Drapel.

Azi se adunã ºi eroii
Cãzuþi pe câmpuri ºi livezi,
Sã-ºi vadã neamul ºi copiii
La parastas printre zãpezi.

La Cireºoaia-i sãrbãtoare
Cã Domnul face-aici minuni,
ªi Liturghia-i ca un soare
Ce strãluceºte din genuni.

Veniþi cu drag, iubiþi români,
Prin ger sã fim cu Sfântul rugãtori!
Ne cheamã Domnul slujit de strãbuni
ªi Tricolorul sã-i fim ocrotitori.

Aproape de finalul lunii lui Gerar,
avem din nou prilejul sã ne aflãm în
rugãciune la Schitul Sfântul Eftimie cel
Mare din cartierul Poieni al Staþiunii Tg.
Ocna, într-un loc sfinþit cu sânge de erou
în Primul Rãzboi Mondial. Norii grei cern
zãpada albã peste pãmântul amorþit.
Natura s-a înveºmântat în strai de
sãrbãtoare pentru a-l serba pe Sfântul
Eftimie cel Mare, ocrotitorul obºtii
monahale a Schitului Cireºoaia. Este zi
de Duminicã, 20 ianuarie. Printre ramurile
îngheþate ale pomilor se aratã primele raze

ale soarelui. Sunetul de toacã ºi de clopot
ce rãsunã din turnul clopotniþei schitului
îndeamnã creºtinii sã-ºi relaxeze sufletele
la slujba care a început în acest peisaj de
basm. Pelerinii  urcã încet pe acest Tabor
al eroilor, cãutând liniºte ºi admirând
frumuseþea naturii aºezatã de Dumnezeu
pe aceste meleaguri.

Chiar dacã este zi de Duminicã,
îndemnaþi de dragostea pentru Sfântul
Eftimie ºi pentru eroii ce se odihnesc în
aceste locuri, un sobor de 11 preoþi s-a
adunat în faþa mesei Sfântului Altar pentru
a sãvârºi împreunã Sfânta Liturghie. La
momentul potrivit, s-a oficiat ºi parastasul
rânduit de pãrintele stareþ pentru eroii
Cireºoaiei. Preot Benone Paul VÃSÂI

La finalul slujbei, pãrintele Andrei
Silviu Neicu a creionat cele mai
importante aspecte din viaþa Sfântului
Eftimie, ocrotitorul acestui sfânt locaº.

Ca în fiecare an, dupã hrana
duhovniceascã, fiecare creºtin s-a putut
bucura ºi de agapa pregãtitã de
pãrintele Claudiu cu acest prilej.

A fost o zi specialã petrecutã sub
ocrotirea lui Dumnezeu ºi a Sfântului
Eftimie. Mulþumim tuturor celor care
s-au ostenit pentru organizarea
acestui sfânt eveniment.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate!

Pãrinte de zei,
omule laº!
Te smulgi din tine când râvneºti curcubee
ºi sufletu-arunci cu cãmaºa pe mal
când intri-n albastrul genezei.
Piatra cioplind-o

o minþi
crezându-te visul râvnit,
crezându-te în þipãtul pruncului uitat, izbãvit
lãsându-te descãrcat în palma escavatoare
ce chinuie sânii albiþi de pudoare,
lãudând credinþe de câine
uitând sub lunã colþii de lup.
Omule laº!
Ca zburãtoarea ce-ºi smulge din trup veninul
cu gând sã ucidã,
te mângâi, adormi,

ºi în zori
semenii-i rupi ca pe-un vreasc pe genunche.
Te îndrepþi de ºale în soare-rãsare
ºi umbra-þi loveºte capãtul lumii.
Omule laº!
Pãrinte de zei,
ajuns pânã-n secolul meu

ai uitat
sã mai fii pe mãsurã cu zeii…
Îþi dãruiesc sãrutul,

îmbrãþiºarea
ºi te primesc:

intrã din nou în albastrul genezei,
ia-þi ghemul de suflet de sub cãmaºã
ºi, hai!

Katarsis

Valeriu Filimon, Tãrâmuri imaginare – Poezii,
Edit. Paco, Bucureºti, 2001, pag. 27
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În locul în care bravii ostaºi români
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial îºi dorm
somnul cel veºnic acoperiþi cu plapuma
imaculatã a zãpezii, aici, pe Cireºoaia, în
18 decembrie 2018, micuþa bisericã a
Schitului Sfântul Eftimie cel Mare ne
strigã cu glasul clopotelor din nou la
rugãciune. Este o zi deosebit de
importantã. Micuþa obºte îºi serbeazã
astãzi îndrumãtorul duhovnicesc ºi ctitorul
acestui aºezãmânt. În liniºtea pãdurii
rãsunã frumoasele cântãri ale Sfintei
Liturghii. Un sobor impresionant de 12
preoþi îºi îngemãneazã glasurile împreunã
cu pãrintele stareþ rugându-se pentru
pacea lumii, mântuire ºi unitate în credinþã
ºi mulþumesc lui Dumnezeu pentru toate
binefacerile trimise acestei mânãstiri ºi
asupra ctitorului sãu. În aceastã zi,
preacuviosul pãrinte stareþ protosinghelul
Claudiu Constantin Panþîru serbeazã ºase
decenii de viaþã. Nãscut într-o familie de
moldoveni veritabili, Gheorghe ºi Aglaia,
în satul Copãlãu din judeþul Botoºani,
pãrintele Claudiu a avut o viaþã demnã
de subiectul unui roman. Rãmas din
copilãrie orfan de mamã, bunica sa
Ruxandra este îngerul pãzitor care îl
poartã pe cãile credinþei în Dumnezeu,
învãþându-l sã respecte ºi sã preþuiascã
oamenii ºi mai ales sã nu uite niciodatã
de jertfa ostaºilor români care ºi-au dat
viaþa pentru libertatea acestui petic de
pãmânt numit „Grãdina Maicii Domnului”.
Îndemnurile acestea din copilãrie au
devenit un crez pentru pãrintele. Din 1973,
urmeazã cursurile liceului pedagogic Emil
Bodnãraº, din Suceava, ºi apoi, din 1975,
intrã ca frate ascultãtor la mãnãstirea
„Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava.

Fiind îndemnat de vrednicul de
pomenire Preafericitul Pãrinte Teoctist
Arãpaºu, pe atunci Mitropolit al Moldovei
ºi Sucevei, pãrintele Claudiu merge la
Seminarul Teologic de la Mãnãstirea
Neamþ. În 1985, este tuns în monahism
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Pimen
Suceveanul, Episcop Vicar al Mitropoliei
Moldovei ºi Sucevei. În 1986, a fost
hirotonit ierodiacon la aceeaºi mãnãstire
de cãtre Preafericitul Pãrinte Teoctist,
Patriarhul României.

Fiind un slujitor cu vocaþie ºi un
liturgist de excepþie, Dumnezeu a rânduit

ca din anul 1993 sã-l cheme la treapta
preoþiei prin mâinile Preasfinþitului pãrinte
Eftimie Luca, Episcopul Romanului, pe
seama mânãstirii Mãgura Ocnei, care
fusese reînfiinþatã prin dragostea
credincioºilor din zona oraºului Tg. Ocna.

A fost un câºtig pentru locuitorii zonei
noastre care l-au putut cunoaºte în calitate
de preot slujitor la mãnãstire sau de profesor
la catedra de limba latinã la Colegiul Naþional
Costache Negri din Tg. Ocna.

Dorinþa de a se perfecþiona l-a
îndemnat pe pãrintele Claudiu sã termine
studiile universitare de licenþã, master ºi
apoi doctoratul pe care la absolvit în 2008.

Un moment important al vieþii sale
este anul 2000 când, îndemnat de dorul
faþã de bunicul sãu mort pe front departe
de þarã, la Cotu Donului, pãrintele stareþ
hotãrãºte ca prin efort personal sã
demareze ctitorirea unui schit pentru eroii
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial în bãtãlia
de pe dealul Cireºoaiei. Luând ca ocrotitor
pe Sfântul Eftimie cel Mare ºi fãcând
mari eforturi, pãrintele Claudiu a reuºit
sã ctitoreascã aceastã oazã de
spiritualitate cunoscutã astãzi sub numele
de mânãstirea Cireºoaia. În paralel cu
munca de zidire a mãnãstirii, el a continuat
sã fie un ziditor de suflete, scriind douã
cãrþi ºi nenumãrate articole cu subiect
teologic în revistele de specialitate.

Tot prin grija sa, au început lucrãrile
de restaurare la gropile comune în care

sunt înmormântaþi eroii cãzuþi pe vârful
Cireºoaia ºi pelerinajul la ele, anual, în
ziua Înãlþãrii Domnului, pentru a li se oficia
slujbe de pomenire. Din luna august a
anului 2016, se organizeazã la Schitul
Sfântul Eftimie cel Mare „Concursul de
toacã ºi ie moldoveneascã” iniþiat în
Protopopiatul Oneºti. În anul 2017,
pãrintele Claudiu a reuºit, colaborând cu
Armata Românã, sã ctitoreascã ºi un
monument închinat Vânãtorilor de Munte
morþi pe aceste meleaguri, în proximitatea
schitului.

Iatã pe scurt bilanþul celor 60 de ani
de viaþã, din care 43 petrecuþi în slujba
lui Dumnezeu.

Cu pãrul ºi barba albite de vitregia
timpurilor ºi cu ochii senini ca bolta
cerului, pãrintele Claudiu ne primeºte ºi
astãzi cu bucuria ºi cu blândeþea unui
Sfânt Nicolae al plaiurilor noastre.

A fost o relaxare sufleteascã
încheiatã cu o agapã pregãtitã în amãnunt
de sãrbãtorit.

La ceas aniversar, rugãm pe Hristos
Dumnezeu sã-i dãruiascã pãrintelui
Claudiu sãnãtate trupeascã, liniºte
sufleteascã ºi spor în toate lucrãrile sale!

Întru mulþi ºi binecuvântaþi ani,
preacuvioase pãrinte protosinghel
Claudiu!

Preot Benone Paul VÃSÂI
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Pãrintele Gheorghe Albu este numit
la parohia Slãnic Moldova în data de 6
decembrie 1950, fiind nãscut la 15 iunie
1913, din pãrinþii Gheorghe ºi Catrina, în
comuna Asãu, judeþul Bacãu.

Pãrintele Gheorghe a fost preot
militar în Al Doilea Rãzboi Mondial1
cu grad de Cãpitan. A luptat în
campania din Est la Batalionul 10
Vânãtori de Munte ºi a fost decorat
cu Ordinul „Coroana României” clasa
a V-a cu spade, fãrã panglicã de
Virtute Militarã, conform ordinului de
zi nr. 30/04.01.1945 în grad de cavaler,
decretul nr. 814 din 23 martie 1945
semnat de Regele Mihai.

Potrivit mãrturiei fiului sãu, Sebastian
Albu, pãrintele Gheorghe vine la Slãnic
de la parohia Mãieruº, judeþul Braºov.
Cum a ajuns la Mãieruº, nu am putut afla.
Este posibil ca dupã rãzboi, odatã cu
intrarea Armatei Roºii în þarã, sã se
retragã în Ardeal, la Mãieruº, aºa cum
s-a retras ºi pãrintele Clement Filimon la
Lipova, deoarece preoþii militari erau
consideraþi „criminali de rãzboi”.
Pãrintele Gheorghe ºi-a luat parohie
în judeþul Braºov, însã dorinþa de a
se apropia de locul natal îl face sã
cearã o parohie în judeþul Bacãu.

La Slãnic gãseºte o parohie
sãracã, într-o perioadã de intensã
propagandã comunistã, cu biserica din
staþiune vãduvitã de casa parohialã
donatã de Axente Pandrea.

Cu toate greutãþile întâlnite,
reuºeºte, în vara anului 1951, sã facã
o colectã ºi picteazã biserica din
Cerdac în perioada anilor 1951-19522,
ridicã douã porþi acoperite, la cimitir ºi la
biserica din Cerdac, în 1952, iar în anul
1953 a început strângerea banilor pentru
ºindrila nouã necesarã casei parohiale din
sat ºi planteazã peste 300 de pomi3 în
curtea bisericii ºi în cimitir, la Cerdac.

La trei ani dupã terminarea picturii, în
anul 1955, pãrintele Albu este cercetat din
ordinul Patriarhiei4 ºi al Ministerului
Cultelor5, somat sã raporteze prin „curier

special” ºi sã menþioneze „pe a mea
rãspundere” dacã pictorul C. Teodoru din
Tg. Ocna a „executat: pictat pereþi ºi
catapiteazma (sic!) din nou”6. Mai este

înºtiinþat, în aceeaºi adresã: „vã atragem
atenþia, sã daþi date f. exacte, pentrucã
(sic!), deja, pictorul în cauzã a arãtat
data ºi felul picturei executatã”.
Rãspunsul pãrintelui Albu, datat 10 Martie
19557, aratã situaþia dramaticã a bisericii
din Cerdac, la nici 20 de ani de la sfinþirea
ei, în iarna anului 1950: „La Bisericuþa
din satul Cerdac, în urma ploilor, picuri

de apã pãtrundeau prin acoperiºul de
tablã, ajungând pînã înlãuntru, din
care cauzã, în vreo cinci locuri cãzuse
tencuiala jos. În aceastã situaþie, am
propus credincioºilor în Bisericã, sã
trecem imediat la repararea
acoperiºului fiindcã orice amînare
ne-ar putea aduce în situaþia de a nu
mai putea sluji în Bisericã. Credincioºii
ne-au ascultat, ºi astfel, chiar în
primãvara anului 1951, am trecut la

repararea acoperiºului […]. Acum era
cazul sã trecem ºi la retencuirea pãrþilor
cãzute din lãuntrul Bisericii ºi apoi la
zugrãvirea ei. Nimãnui nu-i trecea prin

minte la vreo pictare a Bisericii.
Puterile noastre erau prea slabe ca
sã visãm aºa ceva (sublin. n.)”.

Biserica din Cerdac fusese ridicatã
cu sprijinul ctitorei Eufrosina
ªtefãnescu din Bucureºti ºi sfinþitã în
anul 1932. La data sfinþirii nu era pictatã
interior. ªi pãrintele continuã în raportul
sãu: „Într’o Duminicã dupã slujbã,
pictorul Const. Teodoru se ridicã
dela stranã ºi cere voie ºi spune în

auzul tuturor oamenilor cã D-sa doreºte
sã-ºi lege numele de Bisericuþa din
Satul Cerdac, deoarece a fost aici în
tinereþe învãþãtor, cunoaºte oamenii ºi
vrea sã facã ceva frumos în Biserica
noastrã. Cunoaºte starea materialã a
oamenilor ºi deaceea a accentuat D-sa,
cã nu are pretenþia decît de gãzduire ºi
de’or vrea oamenii sã-l recunoascã cu

ceva alimente, lemne ºi ceva bani
pentru materiale. Oamenii
entuziasmaþi, au cãzut de acord.
În aceastã situaþie fiind, cred sus
ºi tare cã nici un alt preot în locul
meu, nu ar fi rezistat acestei oferte
atît de ispititoare ºi convenabile,
pentru a-ºi vedea Biserica
refãcutã. Ba i-am dat personal
gãzduire vreme de un an chiar în
casa parohialã. A urmat
zugrãvirea ºi pictarea în întregime
a Bisericii în cursul anului 1951
ºi parte din 1952, cât ºi refacerea

icoanelor dela Catapeteasmã”.
În concluzie, pãrintele este nevoit sã

recunoascã: „dat fiind situaþia vãdit
sãracã a Cerdãcenilor, cu pictor
autorizat nu aºi fi putut niciodatã sã
zugrãvesc, mãcar, Biserica din Cerdac.
Nu am avut intenþia de nici o picturã,
ci numai de insistenþa credincioºilor ºi
a buneivoinþe arãtate de pictor, m-am
vãzut oarecum silit sã accept
o situaþie ilegalã, care altcum

În bisericã, la Slãnic

În Ajunul Botezului Domnului, 1945,
lângã un post de prim ajutor
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nu se putea face. Aceasta îmi
este declaraþia […] ºi sunt

gata sã primesc pedeapsa pentru faptul
cã nu am lãsat sã se ruineze Biserica –
ci aºa cum am prezentat lucrurile mai
sus – am refãcut-o”.

În urma acestei anchete nu avem
cunoºtinþã de vreo pedeapsã aplicatã
pãrintelui Albu care, în noaptea de 2 spre
3 aprilie, în anul cercetãrii, 1955, mai are o
greutate: arde grajdul din Cerdac, în pericol
de a lua foc casa parohialã, dar ºi ºcoala
din apropiere. Cu acest prilej ard 10500
bucãþi de draniþã8, depozitate în grajd,
pregãtite pentru acoperirea casei

parohiale, lucrare pe care pãrintele o
iniþiase în anul 1953. Focul a apãrut în
partea de nord (miazãnoapte) a grajdului,
adicã în grãdina casei parohiale, iar cauza
este necunoscutã. Dacã ar fi fost un foc
de primãvarã, lãsat nesupravegheat,
izbucnit „pe la ora 4 fãrã un sfert
dimineaþa”9, pãrintele nu ar fi scris atât
de senin în raport: „Nu ºtim de unde a luat
foc. Organele Miliþiei fac cercetãri”10.

Marele merit al pãrintelui Gheorghe
Albu este cã a început scrierea unei istorii
a Parohiei Slãnic, din care se pãstreazã
câteva pagini de manuscris. Primele
cercetãri privind ºirul preoþilor se
datoreazã tot pãrintelui Albu.

În aprilie 1956, pãrintele Gheorghe
nu rateazã ocazia de a face schimb cu
pãrintele Constantin Cartas, de la parohia
Asãu, un om ambiþios, dornic de a pleca
din comunã la oraº. Aici vedem intenþia
sa de a ajunge, cu orice preþ, în parohia

din satul natal, unde scrie o monografie
a comunei Asãu publicatã post-mortem
la Editura Cronica, în anul 1996. Trece
la cele veºnice în anul 1983, la vârsta de
70 de ani.

Prezbitera Polixenia, casnicã,
aparþinea familiei Merluºcã din
Comãneºti. Familia Albu a avut un singur
fiu, nãscut la 27 decembrie 1952, botezat
Sebastian, dupã numele Mitropolitului
Sebastian al Moldovei care venea des în
acea perioadã la Slãnic Moldova.
Sebastian a urmat tatãlui sãu ºi a studiat
teologia. A fost preot la parohia Caraclãu
între anii 1976 ºi 2003, apoi la Spitalul din

Oneºti ºi se pensioneazã, la începutul
anului 2018, de la Catedrala „Pogorârea
Duhului Sfânt” din Oneºti.

Pãrintele Gheorghe Albu a fost un
preot vrednic, bun gospodar, un român
adevãrat preocupat de istoria neamului
românesc. Nu a beneficiat de
posibilitatea de a-ºi tipãri studiile în timpul
vieþii, asemenea pãrintelui Neculai
Munteanu Muntmarg, datoritã cenzurii
comuniste. I-au fost publicate de familie,
la 13 ani de la moarte. Credincioºii din
Slãnic pãstreazã amintirea acestui preot
demn, prin pomenire, ºi astãzi – dupã
aproape 70 de ani de la plecarea sa la
Asãu.

Preot Cãtãlin ILIE

1 Perioada cât a fost pe front: 24.05.1943 –
13.05.1944 cf. adresei nr. IT 45/1-2 din

9.12.2010 trimisã Parohiei Slãnic de Unitatea
Militarã 02405 Piteºti, Arhiva parohiei Slãnic.
2 Notificare din istoria scrisã de pãrintele
Gheorghe Albu – în manuscris: „În anul
Domnului 1951 Noiembrie 1, s’au început
lucrãrile de picturã a bisericii din Cerdac.
Lucrarea a fost predatã D-lui Const.
Teodoru, pictor din Tg. Ocna, ºi susþinutã
de credincioºii bisericii din Cerdac, ºi cu
concursul colectelor ce s’au fãcut în vara
anului 1951 pe la pacienþii veniþi în
Staþiunea Slãnic-bãi, dela care s’a colectat
suma de lei 32.000. Credincioºii satului
Cerdac ºi-au luat angajamentul sã
plãteascã ºi sã susþie fiecare câte o icoanã,
mai mare sau mai micã, dupã puterea lor;
numele tuturor susþinãtorilor ºi plãtitorilor
de icoane li s’au scris pe icoana respectivã.
Reforma bãneascã din 28 Ian 952, ne-a
gãsit la mijlocul lucrãrilor, cu singurul
avantaj cã am cumpãrat toate materialele
ºi culorile necesare pânã la sfârºitul
lucrãrii. Prin reforma bãneascã, biserica
noastrã pierde 35.000 lei din contribuþia
credincioºilor pentru icoane. […] Constat
cu bucurie cã aproape toþi credincioºii au
ajutat cu banul ºi munca lor la susþinerea
intereselor ºi lucrãrilor bisericii. Cerdac
la 1 Martie 952. Lucrãrile continuã.”
3 În special pruni – tãiaþi, fiind uscaþi, în 2008.
4 Ordinul 758/1955, cf Adresei Protoieriei Tg.
Ocna cãtre parohia Slãnic, nr. 239/8.03.1955,
aflatã în arhiva parohiei Slãnic, Dosar pe anul
1955.
5 Adresa nr. 990/1955, cf Adresei Protoieriei
Tg. Ocna cãtre parohia Slãnic, nr. 239/
8.03.1955, aflatã în arhiva parohiei Slãnic,
Dosar pe anul 1955.
 6 Adresa Protoieriei Tg. Ocna cãtre parohia
Slãnic, nr. 239/8.03.1955, emisã în urma
ordinului Sf. Episcopii nr. 2066/1955,
înregistratã la parohie cu nr. 19/955, aflatã în
arhiva parohiei Slãnic, Dosar pe anul 1955.
7 Nr. 19/1955 Martie 10, aflat în arhiva parohiei
Slãnic, Dosar pe anul 1955.
8 Raportul pãrintelui Albu, nr. 23/4 aprilie
1955, aflat în arhiva parohiei Slãnic, Dosar pe
anul 1955.
9 Idem.
10 Idem.
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Întrucât  suntem în Marele Post al
Paºtelui, am sã mã refer în cele ce
urmeazã la:

I - mãrturii istorice legate de
persoana  Mântuitorului , de
Pãtimirile, Rãstignirea ºi Învierea Sa,
precum ºi la

II - documente vii rãmase
mãrturie de la Însuºi Iisus Hristos,
Domnul  nostru...

În afarã de Codexul Evangheliºtilor
ºi al Epistolelor, care se referã la viaþa
Mântuitorului, se mai gãsesc în analele
istoriei antice unele documente care ne
informeazã despre felul cum a fost privit
Iisus Hristos de cãtre cei care
stãpâneau  popoarele pe vremea Lui.

Este vorba în primul rând de o
scrisoare a unui funcþionar roman din
regiunea Tirului ºi a Sidonului, trimisã
împãratului roman Tiberiu:

„Maiestãþii voastre ºi stimatului
Senat al Romei, din partea
senatorului  Lentullus Publius,
proconsul, salutare! Am aflat cã doriþi
sã ºtiþi cele ce acum vã comunic prin
aceastã scrisoare:

Trãieºte aici un om care se bucurã
de mare faimã, anume Iisus Hristos.
Poporul îl numeºte profet al adevãrului,
iar ucenicii zic cã este Fiul lui
Dumnezeu, cel care a fãcut cerul ºi
pãmântul ºi toate cele ce au fost ºi vor
mai fi în univers! ªi-n adevãr, o, împãrate,
în fiecare zi se aud minuni din partea
acestui Iisus Hristos. Printr-unul ºi
singurul Lui cuvânt, El dã viaþã morþilor
ºi sãnãtate bolnavilor.

Este de o staturã mijlocie ºi de o
frumuseþe fãrã seamãn, uimitoare, ºi
seamãnã cu mama Lui, care este cea
mai frumoasã femeie din lume. Pãrul
Lui este ca aluna coaptã ºi îi cade pânã
la umeri, se împarte în douã prin mijlocul
capului, dupã obiceiul locuitorilor din
Nazaret. Fruntea Lui este latã,
exprimând inocenþã ºi liniºte. Nici o
patã sau zbârciturã nu se vede pe faþa
Lui rumenã. Nasul drept, buzele subþiri,
expresia nobilã, nu aratã nici un
argument pentru vreo criticã logicã, iar
barba Lui bogatã ºi de aceeaºi culoare
cu pãrul Sãu, este lungã ºi se desparte
în douã prin mijloc. Ochii sunt albaºtri-
vineþi, blânzi ºi senini. Privirea Lui este
însã mãreaþã, încât insuflã respect la

toþi oamenii care îl privesc ºi care se
vãd siliþi sã-L iubeascã ºi sã se teamã
de El. Lumina ce revarsã faþa Lui e ca
lumina soarelui, aºa încât este cu
neputinþã a o privi cineva mai îndelung.
Inspirã spaimã acea lucire. Când însã
povãþuieºte ºi sfãtuieºte, face aceasta
plângând ºi atrage iubirea ºi respectul
ascultãtorilor. Se asigurã cã niciodatã
nu a râs, dar ochii Lui veºnic
lãcrimeazã. Braþele ºi mâinile lui sunt
foarte frumoase.

Este foarte plãcut când vorbeºte.
Cât despre învãþãturã, El atrage atenþia
întregului Ierusalim. Cunoaºte perfect
toate ºtiinþele, fãrã sã fi studiat vreuna.
Cãlãtoreºte desculþ ºi cu capul
descoperit. Se vorbeºte pe aici cã
asemenea om nu s-a mai vãzut pânã
acum prin pãrþile acestea. Mulþi iudei îl
considerã chiar ca Dumnezeu, iar alþii
îl denunþã cã lucreazã contra legilor
Maiestãþii Voastre. Mã revolt foarte
împotriva acestor iudei foarte pizmaºi.
Omul acesta nu a cauzat nici o
nemulþumire la nici un om, niciodatã.
Dacã Maiestatea Voastrã doreºte însã
sã-L vadã, precum mi-aþi scris deunãzi,
faceþi-mi cunoscut aceasta ºi eu
imediat îl voi trimite, cãci sunt gata sã
îndeplinesc cu smerenie ºi supunere,
tot ce maiestatea Voastrã îmi va
ordona. Scrisã în Ierusalim, Grupul X,
luna a IX-a.

Al Maiestãþii Voastre prea smerit
ºi supus servitor, Publius Lentullus,
proconsul.”1

Declaraþia de mai sus, dupã cum
putem observa, coincide întocmai cu
raportul Scripturii. Cã El plângea
adesea, ne vorbeºte ºi Evanghelia. El
a plâns asupra Ierusalimului, a plâns
pentru Lazãr când era mort ºi în alte
dãþi, dar nu citim sã fi râs vreodatã.
Despre învãþãtura ºi înþelepciunea Lui
Evanghelia ne spune cã gloatele
rãmâneau uimite la auzirea cuvintelor
Lui, ºi de aceea se întrebau: „Cum de
ºtie Acesta carte, neînvãþând?”

Un alt document istoric important
este un raport foarte detaliat al
Guvernatorului Ponþiu Pilat cãtre
Cezarul din Roma, document aflat în
arhivele Vaticanului:

Raportul lui Pilat,  Guvernatorul
roman al Iudeii.

Cãtre Cezarul Tiberiu;
„Nobile Suverane, Salutare!
Cauzele care au provocat acea

tulburare în Ierusalim, au fost în legãturã
cu moartea lui Iisus din Nazaret ºi
evenimentele ce au avut loc în provincia
mea, acum câteva zile, au fost de un
astfel de caracter, care mã fac sã vi le
raportez cu de-amãnuntul, pentru cã eu
nu voi fi deloc surprins, dacã în curgerea
timpului acestuia nu se va schimba  cu
totul soarta naþiunii noastre, cã se pare
cã în zilele din urmã zeii au încetat de
a mai putea fi ispãºiþi.”2

Urmeazã apoi descrierea
amãnunþitã a sosirii ºi instalãrii sale în
Ierusalim, despre starea de spirit a
evreilor care se declarau duºmani ai
cuceritorilor, erau greu de cârmuit,
foarte turbulenþi.

„Atât de turbulent este acest popor
încât eu trãiam mereu cu teama cã va
izbucni în orice moment o rãscoalã.
Pentru reprimarea ei nu aveam însã
decât o mânã de soldaþi ºi un singur
sutaº. Am cerut întãriri de la
Guvernatorul Siriei, dar acesta m-a
informat cã ºi el abia are trupe
îndeajuns pentru a-ºi apãra provincia
sa.”

Îl informeazã  apoi pe împãrat
despre Iisus ºi predicarea unei alte legi,
în numele lui Dumnezeu ce L-a trimis.
Mãrturiseºte cã Secretarul sãu i-a zis
cã niciodatã n-a citit în cãrþi sau în
lucrãrile filozofilor ceva asemãnãtor
predicilor lui Iisus ºi relateazã vestitul
rãspuns la întrebarea dacã trebuie sã
se dea tribut Cezarului.

Motiveazã cã din cauza
înþelepciunii Nazarineanului ºi a faptului
cã nu era nici tendenþios, nici agitator
împotriva romanilor, el I-a oferit
libertatea de a face adunãri, de a
predica poporului, de a-ªi alege ucenici,
deºi avea puterea sã-L aresteze.

Dar aceastã libertate datã lui Iisus
a indignat tare pe evreii bogaþi ºi
puternici, deoarece El era foarte aspru
cu ei, pe bunã dreptate. Disputele  cu
Fariseii ºi Cãrturarii, precum ºi cu cei
bogaþi, coincid cu cele din Scripturã.

Profitând de sãrbãtoarea Paºtilor
ce se apropia, Irodienii,
Fariseii, Saducheii, împreunã
cu poporul turbulent, au pus
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mâna pe Iisus, ºi L-au silit pe
guvernator sã Îl condamne.

Asediat în propriul palat, cu o mânã de
soldaþi îmbãtrâniþi, neputând reprima o
rãscoalã, Pilat încearcã sã-I salveze
viaþa, poruncind sã fie biciuit. Mulþimea
furibundã nu se mulþumeºte cu atât  ºi
cere sã fie rãstignit. Pilat, avertizat de
soþia lui ce avusese un vis prevestitor,
încearcã sã-L elibereze, dar poporul
strigã sã-L rãstigneascã. Spãlându-ºi
mâinile în faþa lor, Pilat s-a arãtat
nevinovat de sângele vãrsat...

Guvernatorul mai raporteazã
împãratului despre semnele
înfricoºãtoare ce au urmat rãstignirii,
atât în cer, cât ºi pe pãmânt, care au
fãcut pe mulþi sã fie cuprinºi de fricã ºi
de remuºcare, precum ºi despre faptul
cã bãtrânul Iosif din Arimateia i-a cerut
permisiunea sã-L îngroape pe Iisus.

În încheiere, Pilat aduce la
cunoºtinþa Cezarului cã peste câteva
zile mormântul a fost gãsit gol, iar
ucenicii au vestit în toatã provincia cã
Iisus S-a sculat din morþi, aºa cum
prezisese.

„Acesta este cuprinsul raportului ºi
rãmân al Maiestãþii Voastre supus, cu
respect ºi smerenie.

Guvernatorul Ponþiu Pilat.
Fãcut în Ierusalim, în a XXVIII-a zi

a lunii Martie - anul 4147 de la creaþie”.3

Raportul lui Pilat corespunde întru
totul cu celelalte rapoarte din Evanghelii
cu privire la interogatoriul lui Iisus,
trimiterea lui Irod ºi împãcarea lui Pilat
cu Irod, precum ºi celelalte...

Ponþiu Pilat a mai trimis apoi
împãratului, dupã ce nu mai era
guvernator,  douã epistole scurte.

În prima menþioneazã cã „iudeii cu
urmaºii lor ºi-au atras asupra lor
pedeapsa unei aspre condamnãri”, fiind
rãspunzãtori de rãstignirea lui Iisus,
Cãruia el Îi vãzuse minunile din timpul
vieþii, pe vremea când era guvernator al
Iudeii. Mai scrie cã pe când ostaºii
pãzeau mormântul, El a înviat a treia zi
din morþi, iar iudeii au dat bani strãjerilor
sã spunã cã ucenicii Lui I-au furat trupul
din mormânt. Dar cu toate cã primiserã
bani, ostaºii n-au putut sã tacã ºi au
mãrturisit adevãrul: cã L-au vãzut înviind
ºi cã iudeii le-au dat bani sã tacã. ªi
conchide:

„Drept aceia þi-am scris ºi eu
despre aceastã întâmplare, temându-mã
ca nu cumva sã-þi facã cineva vreo

arãtare, altfel descrisã. ªi nu trebuie sã
dai crezare mincinoºilor Iudei”.4

În urmãtoarea epistolã, aminteºte
de complotul poporului în urma cãruia
Iisus Hristos a suferit o torturã foarte
crudã, „fãrã voia mea, dar ºi fãrã sã fi
putut cuteza a mã opune la aceasta
(...) Dacã eu nu m-aº fi temut de o
rãscoalã a poporului ce sta gata sã
izbucneascã, poate cã acest om nobil
ar fi trãit încã ºi pânã acum între noi.”

În final îºi exprimã regretul cã nu s-a
opus din toate puterile sale, „spre a opri,
ca sângele celui drept, curat de orice
acuzã, sã nu se dea ºi sã nu se verse
pentru saþiul rãutãþii oamenilor”.5

Un document istoric foarte
interesant îl constituie ºi Epistola soþiei
lui Pilat, Claudia Procula, adresatã
prietenei sale, Pulvia Romelia, în
care vorbeºte despre ultimele
evenimente din viaþa lui Iisus.

Originalul acestei scrisori se aflã
în biblioteca Vaticanului.

În ea, soþia lui Pilat îi mãrturiseºte
prietenei sale cum, dupã ce s-a
cãsãtorit la doar 16 ani, a trebuit  sã-ºi
urmeze soþul în provincia care i-a fost
încredinþatã. Primii ani ai vieþii de familie
au fost liniºtiþi, având ºi un fiu pe care-l
adora. În Iudeea, a trãit în tristeþe ºi în
izolare, din cauza mândriei ºi dispreþului
cu care evreii îi tratau pe „pãgâni”.

O singurã familie din înalta clasã
din Ierusalim îi arãta o oarecare
prietenie. Vizitele la Salomeea, soþia lui
Iair, cãpitanul sinagogii, îi oferea uneori
prilejul de a asculta povestiri despre
Dumnezeul lor, pasaje din sfintele cãrþi
ºi cunoscutele lor cântãri de laude
compuse de Solomon pentru
Dumnezeul lui Iacob.

De asemenea, ºi soþul sãu, Pilat,
era întunecat ºi trist datoritã situaþiei
politice complicate ºi încordate,
menþinând cu greu acest popor veºnic
rãzvrãtit în supunere.

Claudia avea sã fie martora învierii
fiicei de 12 ani, Semida, a lui Iair, de
cãtre Iisus, lucru ce îl va povesti ºi
soþului sãu, care îi împãrtãºi neliniºtea
referitoare la ura crescândã a fariseilor,
saducheilor, irodienilor ºi leviþilor
îngâmfaþi de la templu împotriva
Nazarineanului.

În continuare, Claudia istoriseºte
prietenei sale cu lux de amãnunte
despre ultimele evenimente din viaþa lui
Iisus Hristos, aflându-se alãturi de soþul
sãu în miezul evenimentelor care au

culminat cu Rãstignirea, Îngroparea ºi
Învierea Lui. Totul este în concordanþã
perfectã cu spusele Evangheliei.

Dupã tragedia rãstignirii
Mântuitorului, Claudia fu nevoitã sã
întrerupã vizitele la Salomeea ºi
Semida, care deveniserã urmaºele Lui
ºi vedeau în ea soþia prigonitorului... De
aceea, ea s-a refugiat în cercetarea
neîntreruptã a unor învãþãturi morale ale
lui Iisus, ce îi fuseserã predate de
Salomeea înainte. De aceea, în
încheierea depeºei sale, ea exclamã:

„O, scumpã prietenã! Cât de adânci
sunt aceste cuvinte înþelepte. Ce pace
ºi bunãtate inspirã ele. Unica mea
mângâiere constã în a le citi ºi a le reciti
mereu. Dupã trecerea câtorva luni,
Ponþiu a fost demis din postul sãu. Noi
a trebuit sã ne întoarcem în Europa,
peregrinând din oraº în oraº. El purta
cu sine, în toatã împãrãþia, greutatea
umilirii ºi întristãrii sale ºi a chinurilor
descurajãrii sale sufleteºti. Eu am
mers împreunã cu el. (...) Nu peste mult
timp, copilul meu muri în braþele mele,
scãpând de uriaºa povarã a numelui
tatãlui sãu.”6

Peste tot numele lui era pomenit
cu indignare, deoarece învãþãtura lui
Iisus s-a rãspândit în tot imperiul ºi cei
care o predicau menþionau cuvintele: „El
a fost rãstignit din ordinul lui Ponþiu
Pilat”.7

„Pilat nu s-a putut îndreptãþi în faþa
lui Tiberiu Cezar, din care cauzã a fost
internat în Galia, la anul 37 dupã Hristos.
De acolo l-a înaintat la Viena, unde s-a
sinucis din cauza umilirii ºi mustrãrii
de  cuget”.8

Dupã unele documente istorice,
soþia lui Pilat  a murit creºtinã, ba încã
a ºi suferit  pentru credinþa lui Hristos.
Grecii o numãrã printre sfinþi, amintirea
ei serbându-se la 24 decembrie.

Alte mãrturii istorice referitoare la
Mântuitorul le avem de la istoriograful
Iosif Flaviu, care era iudeu  ºi care
afirmã:

„În acel timp, trãia Iisus, om învãþat,
dacã poate fi numit om, cãci El fãcea
fapte extraordinare; era învãþãtor al
oamenilor, care cu bucurie ascultau
adevãrul. Avea mulþi învãþãcei care Îl
urmau, atât dintre iudei, cât ºi dintre
elini. Acesta era Hristos. Dupã ce Pilat
a lãsat sã fie crucificat, aceasta n-a
împiedicat ca ucenicii Lui sã-L
iubeascã ºi mai departe. El li
se arãtã viu, la trei zile dupã
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Apa este izvorul vieþii „Apã, dacã
am avea nevoie de tine, doar pentru
viaþa noastrã – dar tu eºti Viaþa însãþi!
Nu existã cuvânt sã exprime ce
uºurare dã frãgezimea ta miraculoasã.
Dacã a pierit puterea noastrã de
odinioarã, tu o readuci imediat ºi
izvoarele secate ale sufletului nostru se
revarsã din nou neclintit. Îþi datorãm
mulþumiri, recunoºtinþã veºnicã: tu eºti
cel mai magnific dar al lumii!”
(Antonie de Saint-Exupéry)

Apa este o componentã vitalã a
organismului uman, însemnând 70% din
corpul nostru, iar acest adevãr cunoscut
de sute de ani ar trebui sã fie suficient
pentru ca fiecare dintre noi sã consume
mai multe lichide ºi sã ajungã la
necesarul sãu zilnic. Totuºi, foarte
puþine persoane realizeazã importanþa
apei în alimentaþie, ajungând rareori sã
consume cantitatea zilnicã de care
organismul lor are nevoie pentru a
funcþiona normal.

Ce se întâmplã dacã bei
puþinã apã?

Riºti sã faci astmã, pentru cã
plãmânii nu se hidrateazã suficient,
poþi dezvolta o boalã cardio-vascularã
dupã vârsta de 30 de ani, pielea se
usucã ºi se iritã mai repede, migrenele
ºi stãrile de nervozitate se instaleazã
mult mai uºor, deoarece organele,
þesuturile ºi creierul nu sunt irigate
suficient.

Câtã apã trebuie sã bei
zilnic, în funcþie de

greutate
Fiecare 10 kg din greutate impun

330 ml apã, adicã 33 ml per kilogram.
Astfel, fiecare dintre noi îºi poate
calcula uºor necesarul zilnic, înmulþind
33 cu greutatea sa.  De exemplu, o
persoanã cu greutatea de 60 kg are
nevoie de 1980 ml de ap zilnic, în timp
ce o persoanã cu greutatea de 80 kg
are nevoie de 2640 ml de apã.

45 de motive sã bei apã
În anul 2003, medicul nutriþionist

F. Batmanghelidj a publicat cartea
„Water and Salt” – o carte sub formã
de studiu despre apã ºi sare în
alimentaþia omului. Medicul a subliniat
45 de motive vitale pentru care trebuie
sã atingem zilnic necesarul de apã:

1. Fãrã apã nu existã viaþã.
2. Lipsa apei încetineºte sau

stopeazã anumite funcþii ale
organismului.

3. Apa este o importantã sursã de
energie ºi þine permanent corpul în miºcare.

4. Furnizeazã energia electricã ºi
magneticã a fiecãrei celule din
organism.

5. Este un liant în arhitectura
structurilor celulare.

6. Dar ºi factorul principal în
prevenirea degradãrii ADN-ului. Cu cât
mai puþinã apã bei, pe termen lung, cu atât
mai lezatã va fi structura ADN-ului tãu.

7. Consumul de apã creºte
eficienþa sistemului imunitar.

8. Fãrã un consum adecvat de apã,
alimentele nu pot fi procesate,
metabolizate ºi asimilate corespunzãtor.

9. Orice aliment, dacã nu este
asociat cu consumul de apã, are
valoare 0 pentru organism.

10. Apa intensificã asimilarea
elementelor nutritive din alimentele
consumate.

11. Este folositã pentru transportul
ºi, dupã caz, eliminarea tuturor
substanþelor din corp. Practic, cu cât
mai multã apã consumãm, cu atât
organismul va reþine mai uºor
elementele nutritive ºi le va elimina mai
repede pe cele dãunãtoare.

12.  Creºte eficienþa hematiilor în
procesul de colectare a oxigenului în
plãmâni.

13. Iar la nivelul fiecãrei celule
ajutã la pãtrunderea oxigenului ºi, apoi,
la eliminarea deºeurilor metabolice.

14. Apa duce deºeurile
metabolice, din diferite zone
ale corpului, cãtre ficat ºi
rinichi pentru a fi eliminate.

moarte, dupã cum sfinþii profeþi
preziserã acest fapt ºi multe
altele minunate. Încã ºi azi

dãinuieºte acest popor al creºtinilor,
numit aºa dupã El.”9

De asemeni, Tacit, vorbind despre
arderea Romei la anul 64 dupã Hristos,
mãrturiseºte cã Nero, care însuºi
pusese la cale aceastã ardere, a
aruncat vina pe creºtini, spre a evita o
rãscoalã. ªi continuã:

„Numele acestora îºi avea obârºia
de la Hristos, care pe timpul domniei
lui Tiberiu, a fost condamnat la moarte
de guvernatorul Pontius Pilat”.

Pliniu, guvernator al Bitiniei, la 70
de ani dupã moartea ºi Învierea
Domnului, transmite împãratului Traian,
care îi era bun prieten, rezultatul
cercetãrilor asupra creºtinilor, astfel:

„Pretutindeni în jur s-a rãspândit
aceastã rãtãcire în oraºe, ºi sate ºi la
þarã; templele zeilor noºtri s-au golit ºi
de multã vreme în ele nu s-au mai adus
jertfe... Am lãsat sã fie prinse câteva
feþe care sunt „slujitoare”, însã n-am
gãsit altceva la ele, decât o rãtãcire
peste mãsurã de stricatã... Ei (creºtinii)
se întrunesc dis-de-dimineaþã pentru a
cânta imne lui Hristos Dumnezeul lor.”10

Iatã, deci, cã Iisus Hristos este o
persoanã istoricã ce a existat cu
adevãrat, a lucrat, a pãtimit, a murit, a
înviat ºi acum petrece în ceruri, de unde
a venit. El este Dumnezeul nostru, al
tuturor creºtinilor din lume, Care ne
aºteaptã în Împãrãþia Tatãlui ºi a  Fiului
ºi a Sfântului Duh. Amin!

Data viitoare ne dorim sã aflãm ºi
despre documentele vii rãmase mãrturie
de la Însuºi Iisus Hristos, Domnul nostru...

Pânã atunci, Dumnezeu sã ne
ajute ºi sã ne ofere milele Sale cele
bogate!

Presb. Aurelia GENES

1 „Iisus Hristos în istorie - Dumnezeu ºi
om, Cele 24 de Vãmi ale Vãzduhului”, Ed.
Pelerinul Român, Oradea, 2015, p. 3-4
2 Ibidem, p. 7-8
3 Ibidem, p. 7-19
4 Ibidem, p. 77-78
5 Ibidem, p. 78-79
6 Ibidem, p. 40
7 Ibidem, p. 42
8 Ibidem, p. 42 -43 ºi ISTORIA lui Nichifor
Kalist, vol. 2, cap. 10
9 Ibidem, p. 79
10 Ibidem, p.80
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15. Este principalul
lubrifiant al articulaþiilor. Dacã

auzi cum îþi scârþâie oasele sau genunchii/
coatele te dor dupã fiecare sesiune de
exerciþii, bea mai multã apã ºi vei observa
diferenþa în bine.

16. Este folositã de discurile
intervertebrale pentru a amortiza
ºocurile. Cu cât vei bea mai puþinã apã,
cu atât discurile coloanei vertebrale se
vor deshidrata ºi vor fi mai sensibile.

17. Poate nu ºtiai, dar este ºi un
bun laxativ.

18. Apa ajutã la scãderea riscului
de a face accident vascular cerebral.

19. Previne ºi obstrucþia arterialã
la nivelul inimii ºi creierului.

20. Apa este esenþialã pentru
reglarea temperaturii organismului.

21. E foarte importantã pentru
toate procesele ce au loc la nivel
cerebral.

22. Apa înlesneºte activitatea
neurotransmiþãtorilor, astfel cã fãrã
apã pur ºi simplu nu ai mai putea sã îþi
coordonezi miºcãrile, gândurile ºi
reacþiile la stimuli.

23. Ba chiar ajutã la producerea
tuturor tipurilor de hormoni, ceea ce
este absolut vital pentru organism.

24. Poate preveni ADHD. Aºadar
viitoarea mamã, în timpul sarcinii,
trebuie sã bea multã apã.

25. Apa creºte rezistenþa
persoanei în cauzã la efort fizic ºi
intelectual.

26. Împiedicã imboldul cãtre
dependenþa de alcool, tutun sau cafea.

27. Apa reduce stresul ºi
anxietatea. Reversul este, bineînþeles,
valabil: bei puþinã apã, eºti mult mai
predispus la stres ºi stãri de nervozitate.

28. Apa induce un ritm normal al
somnului.

29. Ajutã organismul în perioadele
de obosealã ºi de convalescenþã.

30. Apa sporeºte elasticitatea
pielii.

31. Dã strãlucire ochilor.
32. Consumul de apã previne

apariþia glaucomului.

33. Echilibreazã hematopoieza –
procesul de producere, multiplicare ºi
specializare a celulelor sângelui în
mãduva osoasã.

34. Apa dilueazã ºi fluidificã
sângele, prevenind trombozarea.

35. Apa întãreºte sistemul
imunitar.

36. Consumul de apã diminueazã
durerile premenstruale.

37. Apa formeazã, cu ajutorul
bãtãilor cardiace, fluxurile sangvine
care împiedicã formarea trombilor.

38. Organismul uman nu
depoziteazã apa, ci o foloseºte intens,
zilnic, la sute de procese. De aceea,
trebuie sã consumãm apã zi de zi, în
cantitãþile recomandate.

39. Deshidratarea împiedicã
producerea hormonilor sexuali.

40. Când bei apã separi senzaþia
de sete de senzaþia de foame.

41. În curele de slãbire, apa este
un element esenþial ºi asta nu pentru
cã ar induce senzaþia de saþietate.

42. Deshidratarea face sã creascã
substanþele toxice din organism.

43. Consumul echilibrat de apã
scade greþurile matinale din timpul
sarcinii.

44. Sau împiedicã scãderea
capacitãþii de memorie, odatã cu
înaintarea în vârstã.

45. Este cea mai bunã bãuturã, cu
0 reacþii adverse. Bineînþeles, vorbim
despre cea curatã, nu despre cea de
la robinet, plinã de clor ºi, eventual, cu
impuritãþi.

Acum ai suficiente motive sã
bei apã? Calculeazã-þi necesarul
zilnic, înmulþind 33 ml cu greutatea
ta, apoi ai grijã sã atingi acest
obiectiv în fiecare zi!

Începeþi-vã ziua cu un pahar de
apã pe stomacul gol! Îmbunãtãþeºte
metabolismul ºi pregãteºte corpul
pentru o nouã zi!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Sfântul Sava, fiind blând cu oamenii,
dar luptãtor dârz împotriva demonilor, s-a
retras în þinutul Schitopolisului, aºezându-se
într-un loc pustiu de lângã râul numit
Gadaron, ºi a rãmas puþinã vreme acolo,
într-o peºterã în care obiºnuia sã se
adãposteascã ºi un leu foarte mare. Acest
leu, venind pe la miez de noapte, l-a gãsit
pe fericitul dormind. Apucându-l cu gura
de haina zdrenþuroasã cu care era îmbrãcat,
îl trãgea ca sã-l scoatã din peºterã. El însã
s-a trezit ºi a început psalmodia de noapte,
iar leul a ieºit din peºterã ºi l-a aºteptat afarã.
Dupã ce Bãtrânul ºi-a isprãvit canonul, s-a
întins în locul în care avea leul obiceiul sã
se odihneascã. Intrând iarãºi în peºterã ºi
apucându-l de haina sa cea zdrenþuroasã,
leul încerca sã-l scoatã afarã. Pe când leul
îl silea sã iasã din peºterã, Bãtrânul i-a spus
cu cuget îndrãzneþ: „Peºtera-i încãpãtoare
ºi ne poate primi cu uºurinþã pe amândoi,
pentru cã Unul este ºi Fãcãtorul
amândurora. Dacã vrei, rãmâi aici, dacã
nu, pleacã! Pentru cã eu am fost fãcut de
mâna lui Dumnezeu ºi cu chipul Lui am
fost cinstit.” Când a auzit leul aceste
cuvinte, s-a mirat, ca sã zic aºa, ºi a plecat.

În scurtã vreme, Sava a ajuns vestit
prin pãrþile locului ºi au început sã vinã la
el unii din Schitopolis ºi din Gadara, printre
care ºi un tânãr pe nume Vasile. Acesta era
rudenie cu Sever ºi Sofronie, bãrbaþi de
vazã în þinutul acela, ºi, fiind miºcat de
dumnezeiasca strãpungere, a venit la el, s-a
lepãdat de lume ºi învãþa acrivia asceticã.
Niºte tâlhari, aflând de acest Vasile, au venit
peste ei în miezul nopþii crezând cã au bani.
Dar, neaflând nimic din cele ale veacului
acestuia, s-au dus zidiþi sufleteºte vãzând
vieþuirea ºi sãrãcia lor. Plecând de acolo,
au întâlnit doi lei foarte mari. Cuprinºi de o
mare fricã, au poruncit fiarelor zicând aºa:
„Cu rugãciunile lui Avva Sava, de a cãrui
virtute tocmai ne-am minunat, daþi-vã la o
parte din cale ca sã trecem!” Când fiarele
au auzit numele lui Avva Sava, au fugit ca
lovite de bici, iar tâlharii, uimiþi de aceastã
minune, se gândeau cã Bãtrânul este cu
adevãrat robul lui Dumnezeu ºi cã face
minuni chiar nefiind de faþã. Aºa cã s-au
întors cu toþi într-un cuget la el ºi, cãzându-i
înainte, i-au istorisit minunea petrecutã.
Fãgãduind lui Dumnezeu sã nu mai
nedreptãþeascã pe nici un om, au lepãdat
toatã fãrãdelegea ºi de atunci s-au
îndeletnicit cu lucrul câmpului.

Minuni cu leii
Sfântului Sava

(Chiril de Schitopolis, Vieþile
Pustnicilor Palestinei, Ed. Sf. Nectarie,
Arad, 2013, p. 243-245)
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cele mai importante „lucruri“ pe care
ne propunem sã le înfãptuim în anul
2019.

Constructorii cei de la obiectivul
„Reabilitarea, modernizarea,
extinderea ºi dotarea Casei de
Culturã” ºi respectiv cei care lucreazã
la „Construire bloc C8 (ANL)
destinat închirierii pentru tineri”,
s-au aflat pe amplasamente ºi în timpul

iernii, efectuând lucrãri permise la
temperaturi scãzute. Atât la Casa de
Culturã, cât ºi la blocul C8 se lucreazã
ºi în prezent ºi nu sunt departe zilele în
care vom anunþa terminarea lucrãrilor.
Casa de Culturã va dispune de o salã
de spectacole, nouã ºi modernã, dotatã
cu echipamente de actualitate, ºi de
alte spaþii generoase unde se vor putea
organiza activitãþi cultural-educative
diverse, precum ºi o salã pentru muzeul
de istorie al oraºului. Finalizarea
lucrãrilor la Blocul C8 va bucura un
numãr de 48 de tineri care vor primi
locuinþe în acest imobil construit cu
fonduri guvernamentale prin Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe, cu
materiale de calitate superioarã ºi dotat
cu toate utilitãþile necesare: apã,
canalizare, centralã termicã, gaze
naturale, energie electricã, parcãri auto,
loc de joacã pentru copii, spaþiu verde,
loc de colectare a deºeurilor etc. Stadiul
actual ne permite sã afirmãm cã
recepþia la terminarea lucrãrilor la

blocul C8 va avea loc în vara acestui
an, potrivit constructorului ºi
contractului încheiat.

În acest an vor începe lucrãrile
prevãzute în proiectul „Valorificare
turisticã ºi modernizare
infrastructurã specificã în staþiunea
balneoclimaticã Târgu Ocna”, proiect
finanþat cu fonduri nerambursabile prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020 (Axa prioritara 7.1). Au fost
definitivate procedurile de achiziþie a
serviciilor de proiectare, iar pânã la
începutul lunii aprilie proiectul va fi
terminat ºi depus la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Nord - Est de la
Piatra Neamþ, pentru verificare ºi
aprobare. Imediat dupã aprobare, vom
lansa în SICAP licitaþia pentru executarea
lucrãrilor de construire, lucrãri ce vor fi
demarate în toamna acestui an ºi vor
continua ºi în anul urmãtor, durata de
execuþie, datã fiind amploarea acestora,
se va întinde pe o perioadã mai mare de
timp. Dar, despre acest obiectiv menit
sã schimbe faþa zonei centrale a oraºului
ºi sã aducã îmbunãtãþiri substanþiale în
peisajul turistic al urbei, vom reveni cu
amãnunte în numerele viitoare.

Tot cu fonduri europene, prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020 (Axa prioritarã 10.1), a fost depus
la Agenþia  de Dezvoltare Regionalã
Nord-Est de la Piatra Neamþ proiectul
„Dezvoltarea, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii operaþionale
în cadrul ªcolii nr. 1, oraº  Tg. Ocna,
judeþul Bacãu”, proiect admis din punct
de vedere al eligibilitãþii ºi aflat în
procedura de evaluare tehnicã ºi
financiarã, precum ºi proiectul
„Modernizare, dotare ºi reabilitare
ªcoala Gimnazialã nr. 2, oraº Tg.
Ocna, judeþul Bacãu” aflat în
procedura de evaluare. Dupã aprobarea
celor douã proiecte ºi semnarea
contractelor de finanþare, vom trece la
implementare, respectiv demararea
procedurile de achiziþie de servicii ºi
lucrãri pentru proiectare ºi execuþie.

Programul National de Dezvoltare
Localã, finanþat de Guvernul României

prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, a oferit posibilitatea
de a solicita fonduri atât pentru efectuarea
unor lucrãri de reabilitare ºi modernizare
a drumurilor, cât ºi pentru lucrãri la
instituþiile de învãþãmânt.

Astfel, cu fonduri prin acest program,
este realizat în procent de 95% proiectul
„Modernizare 4 strãzi în oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu” prin care au fost
modernizate str. Cãpitan Buºilã, str.
Daniela Caurea, str. Viiºoara ºi str.
Tãbãcari, în lungime totalã de 4.222 ml.
În urmãtoarele câteva sãptãmâni, vor fi
finalizate toate lucrãrile din acest proiect
ºi se va proceda la recepþia la terminarea
lucrãrilor. Circulaþia rutierã ºi pietonalã pe
aceste strãzi se desfãºoarã în prezent în
condiþii depline de siguranþã ºi confort.

Celãlalt obiectiv de investiþii
finanþat tot prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, ºi anume
„Reabilitare strãzi în oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu” este realizat
aproximativ 75 % ºi, imediat ce
condiþiile vor deveni prielnice, se vor
continua lucrãrile pe str. Salinei, str.
Pârâu Vâlcica, str. Poet Ion Grãmadã
ºi vor fi definitivate lucrãrile rãmase
de executat pe celelalte strãzi
reabilitate prin acest proiect de
investiþii. Suntem în permanentã
legãturã cu constructorii acestor
obiective ºi urmãrim ca lucrãrile sã se
execute în condiþii de calitate ºi la
termenul prevãzut în contract.

Documentaþiile pentru încheierea
contractelor pentru lucrãrile prevãzute
în cele 4 mari obiective de investiþii
pentru care au fost semnate
contractele de finanþare prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã, etapa
a 2-a, în valoare de peste 18.800.000
lei, 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

Reperele anului 2019
(urmare din p. 1)
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Bacãu” ºi „Modernizare ºi
dotare Colegiu C. Negri,
oraºul Tg. Ocna, judeþul

Bacãu”  se aflã în diverse etape
de analizã. Pentru investiþia
„Modernizare ºi dotare Colegiu C.
Negri, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu” a  fost semnat contractul cu
societatea câºtigãtoare care lucreazã
la întocmirea proiectului tehnic. Dupã
finalizarea acestuia, vor începe
lucrãrile de execuþie care se vor întinde
pe parcursul mai multor ani.

Cele 7 izvoare din Parcul Mãgura
sunt în continuare monitorizate, aºa cum
se prevede în Programul anexat
Licenþei de dare în administrare
pentru exploatare a acestor ape
minerale terapeutice. Se fac
mãsurãtori de debite ºi temperaturi,
rapoarte geologice semestriale ºi anuale,
analize microbiologice ºi chimice etc. Au
fost obþinute Autorizaþiile de la Agenþia
pentru Protecþia Mediului Bacãu ºi de
la Administraþia  Naþionalã „Apele
Române”, autorizaþii solicitate de cãtre
Agenþia pentru Resurse Minerale
Bucureºti în vederea publicãrii în
Monitorul Oficial a Licenþei de dare în
administrare pentru exploatare.

Spaþiile din Centrul balnear din
Parcul Mãgura au fost închiriate unei
societãþi medicale private pentru

efectuarea de servicii medicale, apa
mineralã terapeuticã provenitã de la
cele 6 izvoare recomandate pentru curã
externã (izvoarele nr.1-6) urmând a fi
utilizatã în tratamentul pacienþilor. Apa
provenitã de la izvorul nr. 7 are indicaþii
terapeutice pentru curã internã.
Autoritatea publicã localã, în calitate
de titular al licenþei de dare în
administrare pentru exploatare, se
ocupã permanent de îngrijirea ºi
întreþinerea acestor surse, zilnic se
face curãþenie în zonã, au fost
amplasate borne pentru delimitarea
perimetrului de protecþie
hidrogeologicã ºi de protecþie sanitarã
severã, sunt afiºate la loc vizibil
rezultatele analizelor ºi indicaþiile
terapeutice pentru fiecare izvor.

Parcul Mãgura se aflã în aceastã
perioadã într-un proces de igienizare,
se toaleteazã arborii ºi arbuºtii, se
curãþã ºi se strâng crengile ºi frunzele
uscate, se reparã, se completeazã ºi
se vopseºte mobilierul urban. Imediat
ce timpul va deveni prielnic, vom planta
florile ce vor împodobi aceastã zonã
de agrement pe care oraºul o are. De
altfel, aºa cum aþi observat, în tot
oraºul, în parcurile ºi zonele verzi, se
efectueazã lucrãri de curãþenie: se
curãþã ºanþurile ºi pâraiele, se strâng
deºeurile depozitate necontrolat, se

planteazã pomi ºi vom planta în spaþiile
floricole, deja pregãtite, flori din primul
sezon. În acest context, în vederea
reducerii cantitãþii de deºeuri provenite
din gospodãriile populaþiei depozitate
neconform, Primãria oraºului Tg. Ocna
ºi Compania de utilitãþi publice Tg.
Ocna au iniþiat un program prin care
deºeurile provenite din gospodãriile
populaþiei: crengi, lãstari de viþã de vie,
frunze uscate, resturi de ierburi ºi plante
etc. sã fie compostate individual în
gospodãrii, ori sã fie  transportate de
cãtre cetãþeni în vederea balotãrii lor
la depozitul situat pe str. Fundãtura
Costache Negri. Dacã cele douã
variante nu sunt posibile, deºeurile pot
fi preluate de cãtre salariaþii de la
salubritate în ziua planificatã pentru
ridicarea deºeurilor din cartiere,
ambalate în anumite condiþii: cele de
dimensiuni mici în saci din folie
transparentã sau din pânzã, iar cele
mari legate în snopi. Pentru ridicarea,
transportul ºi balotarea acestora nu se
percepe nici o taxã. Ar fi bine sã dãm
dovadã de puþinã conºtiinþã civicã ºi sã
uzãm de aceste oportunitãþi puse la
dispoziþie în mod gratuit, pentru a ne
asigura de un mediu curat ºi sãnãtos!

Vrem ca începând cu luna aprilie -
luna curãþeniei, sã avem un oraº mai
curat, demn de statutul de staþiune

turisticã! Noi facem
tot ce se poate, dar vã
rugãm sã ne fiþi alãturi
în acest demers util
tuturor.

 Vom continua ºi
în acest an sã efectuãm
lucrãri de reparare ºi
de întreþinere a
strãzilor din cartiere,
strãzile neasfaltate
încã, prin nivelare ºi
balastare, precum
ºi de curãþarea ºi
igienizarea surselor
de apã - fântâni,
puþuri, izvoare, acolo
unde ele mai existã.

Nu au trecut
fãrã a fi marcate
corespunzãtor
evenimentele
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Preot Dr. Dumitru I. BODALE,
Trãiri în Hristos,

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

Un tânãr, dupã ce a dus o viaþã
uºuraticã, s-a hotãrât sã se îndrepteze.
Simþea o mare nemulþumire în sufletul
sãu pentru toate relele ce fãptuise pânã
acum. A început sã umble regulat la
bisericã ºi asculta cu multã plãcere
tãlmãcirea cuvântului Sfintei Scripturi.

Într-o Duminicã, pe când preotul
predica despre datoria ce o au toþi, mici
ºi mari, tineri ºi bãtrâni, de a se împãca
cu Dumnezeu ºi a-ºi închina viaþa
Domnului, tânãrul a fost adânc miºcat
de aceastã chemare. Dupã slujbã, s-a
apropiat sfios de preot ºi l-a întrebat:

– Pãrinte, oare pe mine m-ar primi
Dumnezeu sã mã împac cu El? Eu am
trãit o viaþã aºa de pãcãtoasã, oare
s-ar scârbi Dumnezeu de mine? Vai,
ce fericit aº fi dacã Dumnezeu ar cãuta
ºi spre mine cu milostivirea Sa ºi mi-ar
ajuta sã devin ºi eu un om vrednic de
numele de creºtin!

Tinere, te cheamã Domnul!
– Nu trebuie sã ai nici o îndoialã,

fiule! Dacã gândurile tale sunt curate,
dacã dorinþa inimii tale este sincerã ºi
dacã te cãieºti cu toatã smerenia
pentru pãcatele tale, Domnul te
primeºte. Domnul îþi va trimite ajutorul
Sãu ºi vei fi un creºtin adevãrat. Domnul
a fãgãduit iertare celor ce se cãiesc
de pãcatele lor când zice: „Cãci pentru
voi este fãgãduinþa ºi pentru copiii voºtri
ºi pentru toþi cei de departe, pe oricâþi
va chema Domnul Dumnezeul nostru”
(Faptele Apostolilor 2, 39). Iar în Sfânta
Evanghelie citim: „Pe cel ce vine la
Mine, nu-l voi da afarã” (Ioan 6, 37).
Eu cred cã Însuºi Dumnezeu a lucrat
în sufletul tãu, te-a chemat în mod
tainic la credinþã ºi ferice de tine cã ai
ascultat de chemarea Domnului.

– Vã mulþumesc, pãrinte, cã
mi-aþi  lãmurit lucruri le ºi mi-aþi
deºteptat curajul sã mã apropii de

Dumnezeu. De astãzi înainte am
terminat cu trecutul, o schimbare de
temelie s-a fãcut în sufletul meu. Mã
voi ruga neîncetat Domnului sã-mi fie
ajutor pentru a duce cu sfinþenie viaþa
nouã câte zi le voi mai avea pe
aceastã lume.

O, dacã toþi tinerii de astãzi ar
voi sã asculte de chemarea ce le-o
face Domnul din faþa Sfintelor Altare!
Dacã ar vrea ºi tinerii vremurilor
noastre sã-ºi cerceteze viaþa ºi sã
ºi-o închine lui Dumnezeu! Câtã
fericire ar simþi în sufletele lor! Ce
bucur ie  ar  f i  º i  în  cer  pent ru
întoarcerea lor la Dumnezeu!

aniversare din aceastã perioadã.
A fost sãrbãtorit, la 15 ianuarie,

poetul nepereche Mihai Eminescu printr-
un spectacol intitulat „Dor de Eminescu”,
iar pe 24 ianuarie, la 160 de ani de la Mica
Unire consideratã „actul energic al întregii
naþiuni române”. Dupã un moment de
evocare a însemnãtãþii acestei zile, în
piaþeta din faþa Primãriei s-au prins într-o
mare horã copiii, tinerii ºi toþi cei prezenþi
la aceastã acþiune.

La începutul lunii martie a fost
sãrbãtoritã „Femeia, eterna poveste”
printr-un spectacol organizat ºi susþinut
de formaþiile Casei de Culturã, dar ºi de

tineri de la instituþiile de învãþãmânt din
oraº. Trebuie sã remarcãm implicarea în
ultima perioadã a unui numãr din ce în ce
mai mare de tineri în acþiunile educative,
dar ºi în cele artistice ºi filantropice
organizate la nivelul oraºului cu ocazia
diferitelor evenimente. Acest lucru este,
fãrã îndoialã, rodul activitãþilor desfãºurate
de cadrele didactice din toate ºcolile, de
pãrinþi, de factorii educaþionali ºi este un
semn bun cã, atunci când eforturile sunt
conjugate, lucrurile bune încep sã aparã.

ªtim cã mai avem neîmpliniri, cã
mai avem multe de fãcut. De aceea, vã
solicitãm sprijin în ceea ce facem, vã

rugãm sã ne aduceþi la cunoºtinþã
aspectele ce vã nemulþumesc ºi, în
mãsura în care acestea sunt de
competenta autoritãþii publice, ele vor fi
rezolvate. Vã asigurãm de totala noastrã
implicare în soluþionarea aspectelor pe
care ni le veþi sesiza.

Acest numãr al revistei va
vedea lumina tiparului înaintea
sãrbãtorilor pascale, de aceea, încã
de pe acum, vã dorim sã petreceþi
aceste sãrbãtori cu liniºte, cu pace
ºi cu bucuria reîntâlnirii cu toþi cei
dragi!


