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Am obiºnuit ci-
titorii acestei reviste
sã gãseascã în arti-
colele noastre informaþii privind activitãþile pe care le
desfãºoarã autoritatea publicã localã în interesul cetãþenilor
oraºului. ªi de aceastã datã vom face acelaºi lucru ºi vã
prezentãm în continuare o parte din ceea ce am realizat în
ultimul trimestru, dar ºi ceea ce ne propunem pentru
perioada urmãtoare.

ACTIVITÃÞI
PREZENTE ªI
VIITOARE*

* Mulþumim, pe aceastã cale, Doamnei jurist Maria Stan pentru
informãrile pertinente pe care le-a oferit revistei „Sarea pãmântului“
de-alungul anilor, acest articol fiindu-i ultimul de acest gen, datoritã
ieºirii la pensie. La mulþi ani cu sãnãtate, Doamna Maria Stan!

Când Dumnezeu Creatorul a voit faptul kenotic,
A pornit palingeneza printr-un mãreþ act teologic.
A fost aleasã Fecioara din viþã împãrãteascã,
Sã nascã pe Fiul-veºnic dupã firea omeneascã.
 
De cum Miriam Fecioara a devenit Mamã sfântã,
Toatã fãptura vãzutã ºi cea nevãzutã-i cântã.
Cântã îngerii din ceruri, în armonii negrãite,
Cetele de sfinþi îi cântã multe imnuri ticluite.
 
Oamenii, vãzând minunea, înalþã sfântã cântare,
Lãudând pe Maica noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoare.
Maica Domnului ascultã, stând în slavã majestos,
Apoi duce cântul nostru ca ofrandã lui Hristos.

Imn la Adormirea
Maicii Domnului

La jumãtatea lunii august, apropiindu-ne de sfârºitul
anului bisericesc, te uimeºte aºezarea sãrbãtorii Adormirii
Maicii Domnului tocmai la acest capãt de periplu
duhovnicesc în cursul unui an plin de rememorãri ale istoriei
mântuirii. Dar chiar am putea numi luna august, din
perspectiva sfârºitului de an bisericesc, luna Maicii
Domnului sau timpul de peste an în care-i oferim ei

Luna Maicii Domnului

Sfânta Liturghie este o deschidere a pleoapelor Împã-
rãþiei lui Dumnezeu. Prin Sfânta Liturghie Dumnezeu
priveºte spre noi cu pace ºi cu milã, revãrsând asupra
noastrã harul dumnezeiesc în spaþiul eclesial. Sfânta
Liturghie este plãmânul Bisericii. Biserica respirã
privirea lui Dumnezeu îndreptatã asupra ei prin plãmânii

Lumina Liturghiei –
scop al vieþii creºtine
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Întru impulsul credinþei ºi-al smeritei cugetãri
Îndrãznesc ºi eu, Fecioarei, sã-i ofer niºte cântãri.
Aºadar, slãvitã Maicã, de Dumnezeu Nãscãtoare,
Primeºte cu bucurie ºi smerita mea cântare.
 
Înmulþeºte-mi, Maicã, râvna ºi iubirea de-a-þi cânta
Imn de preaslãvire sfântã, din suflet zicând aºa:
O, Preasfântã Nãscãtoare, Fecioarã, profund mister,
Care la plinirea vremii ai fost scarã cãtre cer,
 
Coborâtu-S-a din Ceruri, la noi, cei de pe pãmânt,
Fiul Cel nãscut din tine, prin harul Duhului Sfânt.
Ai devenit cea mai cinstitã între cetele cereºti,

Imn la Adormirea
Maicii Domnului

rugãciunea cea din urmã spre mijlocire la Fiul ei
pentru mântuirea lumii. Pe de altã parte, luna august

are ºi un caracter eshatologic, în sensul cã ea îndreaptã
atenþia Bisericii cãtre sfârºitul existenþei ei pãmânteºti, Maica
Domnului însãºi fiind icoana Bisericii atunci când o numim
Mireasa Fiului lui Dumnezeu. ªi toþi credem asta ºi tocmai
pentru aceasta i-aducem cinstire nu doar datoritã tradiþiei
de veacuri a poporului nostru, care a avut ºi are mare evlavie
la Maica Domnului, ci mai ales pentru cã ne porunceºte sã
o fericim însuºi Cuvântul lui Dumnezeu (Lc 8, 48-49).

Când ajungi sã crezi cã Biserica este Mireasa lui
Hristos, atunci te minunezi nu doar de imnologia liturgicã
închinatã Maicii Domnului ºi de iconografia ce-i redã chipul
în cele mai diverse ipostaze, de la Naºtere, la Adormire, dar
ºi de dincolo de mormânt. Ci te minunezi cã tocmai acestea,
cântãrile ºi icoanele, te ajutã, în spirit biblic, sã te pãtrunzi
tot mai profund de marele adevãr cã Maica Domnului este
icoana Bisericii ºi, precum i s-a dat Sfintei Fecioare, Biserica
însãºi a fost investitã cu harul de a deveni împreunã-lucrãtoare
cu Dumnezeu la mântuirea din pãcate a lumii întregi.

Am amintit douã coordonate ale cinstirii Maicii
Domnului, una imnologicã ºi alta iconograficã. ªi le-am legat
pe amândouã de ultima lunã a anului bisericesc în care
prãznuim Adormirea ei, pe care am asociat-o, eshatologic,
timpului celei de a Doua Veniri a lui Hristos. Coordonata
imnologicã am amintit-o pentru cã se cuvine ca, aºa cum în
slujbele Bisericii orice serie de cântãri se încheie dupã fiecare
„ªi acum ºi pururea“ cu un imn adresat Maicii Domnului, ca
un fel de pecetluire a credinþei în Sfânta Treime de la „Slavã
Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh“ sau, de ce nu, ca o ajutorare
grabnicã sã n-o pierdem, se cuvine sã ne încheiem orice
rugãciune cu un imn adresat Maicii Sfinte. Va fi aceasta
mãrturia unei creºteri duhovniceºti ce se împlineºte, cum
am învãþat la slujbele Bisericii, cu cinstirea aproape de la
sine a Sfintei Fecioare Maria. ªi, nu în ultimul rând, un act
de smerenie care ne trebuie.

Cealaltã coordonatã, iconograficã, ne predicã atât de
puternic, mai ales în spaþiul consacrat Liturghiei, în bisericã.
În cele mai multe locaºuri sfinte, icoana ce te însoþeºte la
ieºirea din bisericã, sus, deasupra uºii, este cea a Adormirii
Maicii Domnului, imagine a sfârºitului Bisericii, a ieºirii din
timp ºi a pãtrunderii în veºnicie. La intrare, privind bolta
Altarului, Maica cu Pruncul troneazã deasupra, pentru cã
ea-i mai presus decât Altarul. Nenumãrate alte icoane o au
în centrul atenþiei; ºi evlavia te apleacã sã-i faci plecãciune,
mai ales când ºtii cã un înger strãlucit s-a închinat profund
înaintea ei; ºi, simþindu-ne fiecare cât de departe suntem de
neprihãnirea angelicã, gândindu-ne cum îngerul i s-a închinat,
profund miºcat, cu ce teamã sfântã ar trebui sã ne plecãm
genunchii înaintea ei! ªi încã ceva: ºi locul rugãciunii noastre
de-acasã se cade sã aibã aceastã deplinãtate iconograficã,
adicã lângã icoana Fiului s-o avem ºi pe-a Maicii Sale. Ca,
dupã ce ne-nchinãm Fiului, sã ne-ndreptãm cu evlavioasã
aplecare ºi spre Maica Sa. Cu aceeaºi uimire cu care
Arhistrategul ceresc i s-a plecat când i-a tâlcuit ei Vestea
cea Bunã.
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Eºti ºi cuibul dintru care vulturul dumnezeiesc
A zburat spre înãlþime cu tot neamul omenesc;
Maicã Sfântã Preacuratã, eºti taina cea negrãitã,
Adâncimea nepãtrunsã, minunea cea neºtiutã;
Porumbiþa cea preabunã, fãrã patã sau cusur,
Ciocârlia ce se-nalþã spre a cerului azur.
Bisericã nefãcutã de o mânã omeneascã,
Veºmânt þesut din porfirã de o mânã îngereascã;
Picãtura de agheasmã din izvor taumaturg,
Sã cadã în rãni deschise din zori pânã în amurg.
 
Din þara fãgãduinþei ai adus struguri cereºti,
Vinul lor s-a pus în cupe prin cetele îngereºti.
Tu ne-ai astâmpãrat setea din potirul plin cu har
ªi ne-ai hrãnit din pâinea vieþii frãmântatã pe altar.
O, Marie, Maicã Sfântã, Fecioarã prealãudatã,
Ai adus Lumina-n lume prin viaþa ta cea curatã.
Când toatã creºtinãtatea îþi serbeazã adormirea,
Cu ochi milostiv priveºte peste toatã omenirea.
Roagã-te cu stãruinþã Fiului tãu preaiubit,
Ca sã ierte de pãcate pe cei ce s-au spovedit.
Pãzeºte obºtea aceasta care cheamã al tãu nume,
Acoperã ºi pãzeºte pe toþi creºtinii din lume.
Fereºte-ne de cutremur, de necaz ºi de rãzboi,
Risipeºte toatã ura, duºmãnia dintre noi.
Ocroteºte ca o mamã neamul, credinþa ºi glia,
Cã grãdina ta, Mãicuþã, este toatã ROMÂNIA.
Lacrima-þi din rugãciune o preschimbã întru ploaie,
Sã curgã din munþi în vale doar agheasmã pe pâraie.
Tot pãmântul României nu îl pierde din priviri,
Tu doar ºtii cã glia þãri-i înþesatã de martiri.
Mai ales, o, Maicã Sfântã, te rugãm sã iei aminte
De Biserica mãririi, cu locaºurile-i sfinte.
Ea a fost rãscumpãratã prin moartea Fiului Tãu,
De aceea, Preacuratã, tu pãzeºte-o de rãu.
Credincioºii îi îmbracã în cãmaºã luminatã,
Candela tu le-o aprinde din luminã necreatã.
Ajutã ºi miluieºte, ca pe cel mai scump Ierarh,
Pe Preafericitul nostru, Pãrintele Patriarh,
Pe mitropoliþii þãrii, preasfinþiþii arhierei,
Cler ºi credincioºi ce poartã chipul lui Hristos în ei.
Mântuieºte, Preacuratã, pe cei care-n tot pãmântul
Cu smerenie mãsoarã Universul cu genunchiul.
Tu, Mãicuþã atotsfântã, nu uita sã pomeneºti
Pe pãrinþi ºi fraþi ai noºtri mutaþi la cele cereºti.
Fã sã stea fãrã ruºine înaintea lui Hristos
Toþi cei morþi, strãbuni ai noºtri, care au trãit frumos.
Sã se odihneascã-n pace contemplând pe Fiul tãu,
Aºteptând doar Parusia ºi iubind pe Dumnezeu.
 
Aºadar, Sfântã Fecioarã, eu te rog ca sã primeºti
Acest imn de preamãrire dupã forme omeneºti.
Azi se cântã în Biserici la aleasa-þi prãznuire
Multe imnuri preafrumoase, slãvind sfânta-þi adormire.
Astãzi, Fiul Tãu preadulce, învãluit de mister,
Þi-a luat trupul în braþe ºi-n cântãri l-a dus în cer.
Tot aºa ºi tu mã poartã în a tale braþe sfinte,
Cã viaþa pãmânteascã-i un complex de labirinte.
ªi nici la sfârºitul vieþii, vai, nu mã lãsa stingher,
Lasã-mi trupul în þãrânã, dar du-mi sufletul la cer!

Mai înaltã ºi mai sfântã întru cele pãmânteºti.
Toatã oastea cea cereascã îþi aduce prea cinstire,

Cã tu ai adus în lume Logosul spre mântuire.
Când a fost Bunavestire, Dumnezeu a revãrsat
În sufletul tãu lumina harului cel necreat.
Prin Fiul nãscut din Tatã mai-nainte de toþi vecii
S-a aprins lumina-n lume de s-au minunat proorocii,
S-a uimit toatã fãptura, iar ritorii, bunãoarã,
S-au mirat cum devii Mamã ºi rãmâi totuºi Fecioarã.
De aceea Fiul veºnic, nãscut din sângiurile tale,
Te-a fãcut dupã dreptate Icoana mãririi Sale.
Astfel te cinstesc proorocii, apostolii, mucenicii,
Te laudã pruncii-n leagãn, toþi copiii ºi bunicii.
Ierarhi, preoþii cucernici ºi cãlugãri cuvioºi,
Pustnici, monahii, fecioare, voievozi evlavioºi,
Toþi te preamãresc, Fecioarã, ca cel mai scump giuvaer,
Cã le eºti icoanã sfântã ºi pe pãmânt, dar ºi în cer.
Tu eºti lauda de cinste a apostolilor sfinþi,
Tu eºti ºipotul prin care curge har cãtre Pãrinþi,
Tu eºti povãþuitoare, bucurie negrãitã
Tuturor care în lume duc viaþã neprihãnitã.
Cãlugãrilor dai tãrie, smerenie ºi rãbdare,
Pustnicilor, bãrbãþie, tihnã, liniºte-nfrânare.
Maicilor afierosite pentru viaþa monahalã
Ajutã-le sã trãiascã întru bunã-rânduialã,
Din izvorul milei tale dã-le dar din darul tãu,
Sã petreacã-n armonie ºi-n fricã de Dumnezeu.
Ascultarea, curãþia ºi smerita cugetare,
Sã le fie ca podoabã în smerita lor lucrare.
Pe fiii Ortodoxiei rãspândiþi pe tot pãmântul
Ajutã-i ca sã vesteascã pe Iisus Hristos - Cuvântul.
Oricine vine la tine, cu credinþã ºi smerit,
Nu se-ntoarce niciodatã fãr’ sã fie miluit.
 
Tu, Mãicuþã preacuratã, eºti Mamã ocrotitoare,
Cã pe toþi copiii lumii tu-i cunoºti pe fiecare.
Veselie pentru mame, hrãnitoare pentru prunci,
Tinerilor cãlãuzã dupã sfintele porunci,
Pentru bolnavi vindecare, celor goi îmbrãcãminte,
Grabnicã ajutãtoare celor ce cad în ispite,
Liman bun ºi adãpostul pentru toþi cei osteniþi
Tu dai liniºte ºi pace celor ce sunt oropsiþi.
Eºti icoanã nepãtatã în Biserica mãririi,
Biruinþã în rãzboaie ºi nãdejdea mântuirii.
 
* * *
O, preamilostivã Doamnã ºi Crãiasã peste îngeri,
Care asculþi cu rãbdare ruga ºi-ale noastre plângeri,
ªtim cã ai adus în lume pe Dumnezeu nevãzut,
Prin Fiul nãscut din tine, pe Tatãl noi L-am vãzut.
Fecioarã, Împãrãteasã de Dumnezeu Nãscãtoare,
Tu eºti minte îngereascã ºi razã ruptã din soare,
Mireasã neprihãnitã ºi sãlaº împãrãtesc,
Îþi cântãm cu veselie imn ales, duhovnicesc:
Tu eºti chivotul în care se pãstreazã apa vie,
Bând dintr-însa cu credinþã sufletele reînvie.
Ai fost, la plinirea vremii, palat al Duhului Sfânt,
Unde Tatãl Cel din ceruri a spus ultimul Cuvânt.
De la momentul rusalic tu ai devenit grãdinã,
Unde îngerii din ceruri culeg crinii de luminã.
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memoriei ºi iubirii. Ochiul dumnezeiesc
ne trimite binecuvântarea în Sfânta
Liturghie ºi ne urmãreºte lacrima ochilor
sufletului, pocãinþa ºi bucuria regãsirii.
Liturghia este timpul în care Dumnezeu
pãºeºte pe pãmânt.

Sufletul simte atunci când este
privit de ochiul Tatãlui Ceresc – Tatãl
iubeºte pe fiecare suflet omenesc ºi
trimite pe Fiul Sãu hranã, prin lucrarea
Duhului Sfânt.

Sufletele noastre au ochii aþintiþi cu
fricã ºi cu dragoste spre mâna
dumnezeiascã ºi primesc Pâinea ºi
Sângele Vieþii Veºnice. Gândirea
liturgicã a Sfântului Pãrinte Simeon
Noul Teolog are acelaºi scop: în primul
rând, Jertfa euharisticã ºi, în al doilea
rând, sfinþirea credincioºilor sau
Împãrtãºirea cu Sfântele Taine, astfel
spus lumina Liturghiei este scop al vieþii.
Lumina Liturghiei fiind dobândire a vieþii
în Hristos prin lumina Duhului Sfânt.

Încã de la început trebuie sã
amintim faptul cã Sfântul Simeon nu
consacrã un tratat sau o erminie acestui
subiect (Sfânta Liturghie), dar nici nu
putem spune cã preocuparea pentru
aceastã temã lipseºte. Însãºi viaþa sa
aratã accentul deosebit care cade în
mistica sa pe rolul Sfintei Împãrtãºanii
în viaþa credinciosului, un rol central ºi
mântuitor.

Totodatã, preocuparea intensã
pentru pregãtirea Sfintei Liturghii
devine, pentru Sfântul Simeon, un scop
liturgic în sine, adicã sfinþirea vieþii prin
simþirea trainicã a prezenþei harului.

Aceastã stare de comuniune cu
Dumnezeu era trãitã cel mai intens în
Sfânta Liturghie. Totuºi, deºi nu gãsim
la Sfântul Simeon un capitol special
dedicat tâlcuirii Sfintei Liturghii ºi
momentelor ei, vom încerca sã atingem
anumite momente care se desprind din
opera sa ºi care aduc creºtinului
împãrtãºirea cu darurile dumnezeieºti.

Accentul principal e pus, aºadar, pe
Sfânta Euharistie ºi împãrtãºire, însã
Euharistia urmeazã Jertfei euharistice

dupã cum precizeazã Pr. prof. P.
Vintilescu: „Împãrtãºirea stã, precum se
vede, în nemijlocitã relaþie cu jertfa,
pentru ca sã fie ce sã se dea spre
împãrtãºire în tainã, iar jertfa, odatã
adusã, pentru a-ºi împlini sensul ei
trebuie consumatã prin împãrtãºire. De
aceea, cel puþin liturghisitorii sunt datori
sã primeascã Trupul ºi Sângele
euharistic.”1

Sfântul Simeon Noul Teolog face
parte din rândul sfinþilor care practicau
deasa împãrtãºanie, dar el pune la baza
împãrtãºirii starea de curãþire
sufleteascã; atât preoþii, cât ºi
credincioºii trebuie sã se cerceteze în
funcþie de starea de vrednicie ºi
nevrednicie ºi numai dupã aceea sã
participe la Sfânta Împãrtãºanie.

Scopul Liturghiei este, aºadar,
îndoit: acela de Jertfã ºi de Sfânta Tainã,
însã jertfa euharisticã cere sãvârºi-
torului, de asemenea, curãþirea inimii ºi
simþirea harului, iar credinciosului o
pregãtire prin ascezã care este
„mortificare de viaþã dãtãtoare”
(Sfântul Simeon).

Împãrtãºania deasã a fost
practicatã ºi de mulþi dintre sfinþii
apropiaþi secolului nostru, precum
Sfântul Serafim, Teofan Zãvorâtul,
Sfântul Ioan de Kronstand, Siluan
Athonitul, Paisie Aghioritul, dar de
fiecare datã a fost dublatã de o intensã
viaþã asceticã.

Teologia ortodoxã accentueazã
faptul cã noi ne împãrtãºim cu Hristos
în stare de jertfã care are drept scop
transfigurarea ºi îndumnezeirea firii
umane. Sfântul Simeon Noul Teolog
accentueazã în sensul urcuºului
duhovnicesc, inclusiv urcuºul liturgic cã
„nu este urcuº la Dumnezeu fãrã
adâncul smereniei”2. „Fiindcã cei ce
se împãrtãºesc din acesta cu nevred-
nicie, osândã îºi mãnâncã ºi beau,
nedeosebind Trupul Domnului” (I Cor
11, 29).3

În acest sens, pr. Dumitru Stãniloae
precizeazã: „Gândindu-ne la tradiþia din
timpurile de început ale Bisericii ºi la

îndemnul dat prin preot la Sfânta
Liturghie: „Cu fricã de Dumnezeu, cu
credinþã ºi cu dragoste sã vã apropiaþi”,
se pare cã s-ar cuveni ca sã nu rãmânã
nici o Sfânta Liturghie la care sã nu se
împãrtãºeascã câþiva credincioºi dintre
cei cu o viaþã curatã. Dar credem cã
nu e bine sã se împãrtãºeascã toþi
credincioºii sau foarte mulþi la fiecare
Liturghie fãrã spovedanie ºi post, chiar
dacã ei se socotesc lipsiþi de pãcate
grele. Acesta poate duce la un
automatism lipsit de simþire al primirii
Sfintei Împãrtãºanii”4.

Automatismul lipsit de simþire e
condamnat de Sfântul Simeon în opera
sa, cãutând sã punã accent pe simþire
ºi vedere a luminii dumnezeieºti. Tema
simþirii harului nu este o temã nouã în
Teologia Ortodoxã; o gãsim la Origen,
Diadoh al Foticeii, Marcu Ascetul sau
Macarie Egipteanul.

Teologia lui nu se poate despãrþi de
teologia liturgicã, de experienþa
euharisticã.5 Iatã ce spune despre
unirea cu Hristos, pur sentimentalistã,
fãrã conºtientizarea lui Hristos în stare
de jertfã: „Nesimþirea este omorârea
sufletului ºi moartea minþii înainte de
moartea trupului. Nu se poate numi
creºtin acela ce n-a simþit cu mintea ºi
cu vederea lucrarea cea dinãuntru a
Sfântul Duh“6.

Lumina Liturghiei – scop al vieþii creºtine
(urmare din p. 1)

1 Pr. prof. Petre Vintilescu, Trupul ºi Sângele
Domnului din Sfânta Împãrtãºanie,
„BOR”, an LV (1937), p. 302.
2 Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursul 9,
în Discursuri teologice ºi etice. Scrieri I,
Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 306-307.
3 Idem, Discursul 3, Discursuri teologice
ºi etice. Scrieri I, Editura Deisis, Sibiu, 2001,
p. 202.
4 Pr. prof. D. Stãniloae, Nouã convorbiri
duhovniceºti realizate de arhimandritul
Ioanichie Bãlan, Editura Episcopiei
Romanului ºi Huºilor, 1993, p. 95.
5 Pr. Viorel Sava, Curs de liturgicã, Iaºi,
1998, p. 34.
6 Sfântul Simeon Noul Teolog,Cateheza 15,
în Cateheze, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p.
185.
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Chemarea evangheliei din Duminica
dupã Înãlþarea Sfintei Cruci (Marcu 8, 34-
38; 9, 1) ne face invitaþie la îndumnezeire,
arãtându-ne luminat calea ce duce acolo.
Acelaºi text evanghelic îl auzim la
mijlocul Postului Mare, în Duminica
Crucii, chemare ºi rechemare la a-L însoþi
pe Hristos pe urma Crucii Sale, prin
acceptarea de bunãvoie a sacrificiului
acestui mântuitor itinerar.

Primul cuvânt din discursul
Mântuitorului se referã la voinþa omului.
Zadarnicã ar fi toatã iconomia mântuirii,
dacã omul nu s-ar deschide ºi n-ar dori
sã fie pãrtaº acestui har. Omul care
voieºte sã meargã dupã Hristos deja se
învredniceºte de darul mântuirii, pe când
împotrivitorul tocmai prin aceasta se
aratã cã nu este vrednic de Domnul. ªi,
vai, câþi creºtini sunt nevrednici de
Bisericã, ºi doar pentru cã nu voiesc sã
vinã la slujbele ei! ªi cum Biserica este
trupul lui Hristos, aceºtia se aflã
nevrednici de Hristos, Care este capul
Bisericii. Vai, în ce înºelare
duhovniceascã trãiesc atâþia dintre
creºtinii lumii de azi, dintre fraþii noºtri,
care cred cã sunt ai lui Hristos, dar de
fapt sunt nevrednici de El!

Al doilea cuvânt este în legãturã cu
lepãdarea de sine. Cu cât se face mai
fãrã durere, cu atât ne arãtãm mai
vrednici de Împãrãþia Cerurilor. ªi invers,
cu cât lepãdãm mai greu lumescul din
noi, cu atât suntem mai nevrednici de
Domnul. ªi-aici, câtã înºelare nu-i în
Bisericã? Oare cum se pot împãca
orgoliile ºi încãpãþânãrile creºtinilor cu
trãirea în Hristos? Ia sã încerci a mustra
sau corecta atare om evlavios ºi-l vei
vedea îndatã câtã lepãdare de sine
poartã sub chipul cuminþeniei sale. Mi
s-a întâmplat sã fiu profund dezamãgit
în câteva cazuri de astfel de mãrturii de
nevrednicie de Hristos a unora faþã de
care aveam deosebitã aplecare pentru
râvna cu care slujeau credinþa. Dacã
voinþa este uºa de intrare pe calea
strâmtã, lepãdarea de sine este
încercarea dintâi ºi cea mai profundã
alegere în turma Domnului.

Al treilea cuvânt este luarea crucii.
Dar pentru ascultãtorii Sãi din vremea
aceea, când Crucea nu fusese încã
slãvitã prin Rãstignirea Domnului, ci mai
era socotitã ocarã, invitaþia la a-ºi lua
fiecare crucea pãrea întocmai cum ai

CEL CARE VOIEªTE SÃ VINÃ...
Preot Petru RONCEA

propovãdui astãzi sectarilor despre
cinstirea Crucii. Însuºi cuvântul cruce
stârnea ura evreilor faþã de pãgânii care
puseserã stãpânire ºi peste þara lor ºi
care foloseau omorârea prin rãstignire
mai ales pentru pedepsirea tâlharilor ºi
a criminalilor. Orice alt înþeles al Crucii
se izbea de grosimea minþii iudaice
incapabile de a-l pricepe dupã cuviinþã
(cf. I Cor 1, 18).

Un ultim cuvânt este al faptelor.
Evident al celor bune, cãci a urma lui
Hristos nu înseamnã altceva decât
întruparea acestei invitaþii la
îndumnezeire. Oare nu ne învaþã ºi
Biserica adevãrul atât de evanghelic cã
mântuirea ne-o însuºim prin harul
dumnezeiesc, cu care trebuie sã
conlucrãm prin credinþã ºi fapte bune?1
Cãci dacã „harul ºi adevãrul prin Iisus
Hristos au venit“ (In 1, 17), apoi cuvintele
de chemare pe care ni le ºopteºte glasul
Domnului în evanghelia acestei duminici
oare nu sunt tocmai ceea ce ne aparþine
nouã sã facem, dupã cum ne învaþã ºi
Biserica? Adicã voinþa ºi înfãptuirea,
care tot darul Domnului sunt, dupã cum
spune fericitul Pavel în Epistola cãtre
Filipeni: „Cãci Dumnezeu este Cel ce-
ntru voi lucreazã ºi pe «a vrea» ºi pe «a
lucra», pentru bunãvoirea Sa“ (2, 13).
Iatã cum harul cuprinde în sine ºi pe
una ºi pe cealaltã, ºi partea lui Hristos
– Care a plinit cu scumpãtate actul
restaurãrii omului –, ºi partea omului –
care se face vrednic de iubirea jertfitoare
a lui Dumnezeu. Cât de insensibilã este
gândirea protestantã care ignorã flagrant

aceastã atât de evanghelicã învãþãturã
a Bisericii Ortodoxe, tocmai pentru a
preîntâmpina necesitatea propovãduirii
Crucii care ºi pentru ei este o nebunie
ºi o piatrã de smintealã aºezatã în
drumul pe care-au apucat cu siguranþa
cã vor ajunge mai simplu în Împãrãþia
Cerurilor!

În continuare, Mântuitorul atrage
atenþia acelora care încearcã sã
ocoleascã aceastã faþã a harului, nouã
adicã, celor care credem cã-n Împãrãþia
Cerurilor se ajunge mai uºor decât
pretinde Evanghelia. Care iubim mai mult
viaþa pãmânteascã decât pe cea
nemuritoare. Care ne extindem mai mult
pe orizontalã, stabilindu-ne relaþii pânã
la marginile lumii, ca ºi cum ne-ar
aparþine, în detrimentul sufletului pãgubit
de rãscumpãrare. Ni se atrage atenþia cã
porunca luãrii crucii cu cele ale morþii ce-i
sortitã vieþii acesteia – în traducerile mai
vechi, sufletul, în cea actualã, viaþa, pentru
o mai uºoarã înþelegere a argumentãrii
pe care Mântuitorul o face chemãrii Sale
–, este condiþie sine qua non a mântuirii.

Dar, oare, chiar luându-ne crucea cu
lepãdare de sine ºi urmându-L smeriþi pe
Hristos, am putea spune cã-i destul
pentru suflet sã treacã peste moarte?
Însã ce ar putea omul sã dea în schimb
pentru sufletul sãu? Vai, oricât am trudi
sub crucea noastrã, tot slugi netrebnice
suntem. Cã n-am fãcut mai mult decât
eram datori (Lc 17, 10), dacã cumva ni
se pare c-am ostenit mai mult decât alþii.
ªi totuºi Hristos aºteaptã puþinul nostru,
ca sã-I fie temei de laudã înaintea Tatãlui
Sãu. Dar încã ceva mai mult aºteaptã
Domnul de la fiecare. Nu numai de
Crucea Lui sã nu ne ruºinãm, ci nici de a
mãrturisi Cuvântul despre Cruce ºi moarte
sã nu ne fie greu. Cãci „de vreme ce îndoit
este omul, îndoitã este ºi sfinþirea,
sfinþindu-se sufletul prin credinþã, iar trupul
prin mãrturisire“2, zice Sfântul Teofilact,
ºi cred cã are mare dreptate.

Ferice de creºtinii care-L aflã ºi-L
vestesc cu putere multã pe Iisus cel
Rãstignit!

1 vezi în Credinþa Ortodoxã, Ed. Trinitas,
Iaºi, 1999, p 7;
2 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea
Sfintelor Evanghelii de la Matei ºi Marcu,
Ed. Sofia, Bucureºti, 1998, p 222.

„Simþirea minþii constã în
gustarea precisã a realitãþilor
distincte din lumea nevãzutã.

Cãci precum prin simþul
gustului trupesc, când se aflã

în stare de sãnãtate, deosebim
fãrã greºealã cele bune de

cele rele ºi dorim cele bune,
tot aºa mintea noastrã, când
începe sã se miºte în deplinã
sãnãtate ºi fãrã griji, poate sã
simtã din belºug mângâierea
dumnezeiascã ºi sã nu mai fie
rãpitã niciodatã de contrariul

aceleia.“
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed.
Harisma, Bucureºti, 1993, p. 425-426).
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„Preacuratului Tãu chip ne închinãm,
Bunule, cerând iertare greºalelor noastre,
Hristoase Dumnezeule. Cã de voie ai
binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca
sã scapi din robia vrãjmaºului pe cei pe
care i-ai zidit. Pentru aceasta cu
mulþumire strigãm Þie: Toate le-ai umplut
de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai
venit sã mântuieºti lumea“.

Una din caracteristicile fundamentale
ale Ortodoxiei este cinstirea icoanelor.

Cuvântul „icoanã” este de origine
greacã, însemnând imagine. Mai mult
decât atât, icoana este o imagine fãcutã
nu pentru ochi ºi minte, ci pentru suflet
ºi inimã, cãci, chiar dacã sensurile nu
sunt înþelese de la prima vedere, icoana
aduce mângâiere, ne întãreºte fãcându-ne
sã avem nãdejde; când sufletul „plânge”
ºi privim icoana Maicii Domnului, parcã
simþim iubirea, milostivirea ºi sprijinul
aceleia care „a nãscut pricina veseliei”.

„Icoana este Împãrãþia lui Dumnezeu
deschisã lumii, ºi lumea îndreptatã spre
Împãrãþia lui Dumnezeu”[1].

Anul acesta, fiind unul omagial al
iconarilor ºi pictorilor bisericeºti, precizãm
ce a hotãrât Sinodul VII Ecumenic
referitor la icoane: „Este permis ºi chiar
util ºi bineplãcut lui Dumnezeu a face
icoane religioase ºi a le venera; dar
aceastã venerare sã fie numai cinstire,
iar nu adorare, cãci aceasta se cuvine
numai lui Dumnezeu; apoi cinstirea
icoanelor este numai relativã, pentru cã
respectãm icoana numai pentru cã ea
reprezintã o persoanã sfântã, pe Hristos.
Deci, cinstirea nu se adreseazã materiei
icoanei ºi astfel ea nu este idolatrie. În
consecinþã, este bineplãcutã ºi cinstirea
icoanelor sfinþilor lui Hristos, ale Maicii
Domnului, ale sfinþilor îngeri, ca ºi a
sfintelor moaºte ºi a sfintei cruci” [2].

 Icoana ne ridicã din lumea concretã,
din zbuciumul cotidian, ducându-ne cu
gândul la cele mai presus de lume, la
contemplaþia care ne sfinþeºte vederea ºi,
prin ea, sufletul, cãci prin intermediul sfintelor
icoane noi suntem permanent în comuniune
cu Iisus Hristos, cu Fecioara Maria –
Nãscãtoarea de Dumnezeu ºi cu toþi sfinþii,
datoritã sfintelor rugãciuni. Prin icoane
întreþinem un continuu dialog cu Creatorul
cerului ºi al pãmântului ºi cu toþi sfinþii.

Prin intermediul icoanelor, oamenii
contemplã Împãrãþia lui Dumnezeu ºi intrã
într-un dialog direct cu divinitatea, cãci,
aºa cum afirma Pãrintele Dumitru
Stãniloae, „icoana reprezintã o veritabilã
fereastrã prin care omul ºi Dumnezeu se
pot privi faþã în faþã”. Cu alte cuvinte,
icoanele scurteazã calea între cer ºi
pãmânt, întreþin un permanent dialog între

Icoana- întâlnirea de tainã între om ºi Dumnezeu
Dumnezeu ºi om, îl urcã pe om spre cer,
dupã mãsura smereniei lui, ºi Îl coboarã
pe Dumnezeu spre pãmânt, dupã
nemãsurata Lui dragoste!…

Icoanele împodobesc bisericile ºi
casele noastre, nu doar datoritã caracterului
lor estetic, ci ºi caracterului lor liturgic –
 pentru cã, fiind imagini sacre, ne dau
sentimentul real al prezenþei lui Dumnezeu
sau a sfântului reprezentat în icoanã.

Citind cu atenþie Vechiul Testament,
constatãm cã prima icoanã (chip) a lui
Dumnezeu a fãurit-o El Însuºi, atunci
când, ca încununare a creaþiei, l-a creat
pe om. „ªi a zis Dumnezeu: Sã facem
om dupã chipul ºi dupã asemãnarea
Noastrã, ca sã stãpâneascã peºtii mãrii,
pãsãrile cerului, animalele domestice,
toate vietãþile ce se târãsc pe pãmânt ºi
tot pãmântul! ªi a fãcut Dumnezeu pe
om dupã chipul Sãu; dupã chipul lui
Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat ºi
femeie”. E vorba nu despre o icoanã
zugrãvitã, ci despre o icoanã vie, dupã
chipul Dumnezeului celui viu, în care, pe
lângã darul vieþii, Dumnezeu a suflat
„suflare de viaþã”, suflare din suflarea Sa,
suflarea care-l face pe om capabil ca pe
lângã viaþa biologicã sã aibã ºi o viaþã
duhovniceascã ºi raþionalã.

Dacã omul este un chip, o icoanã vie
a lui Dumnezeu, icoana este ºi ea o
fereastrã prin care vedem chipul omului
îndumnezeit, ajuns la asemãnarea cu
Dumnezeu, prin care Îl contemplãm în
ultimã instanþã pe Dumnezeu. Orice icoanã
este o fereastrã, care trimite spre o realitate
alta decât ea însãºi. Aºa cum o fereastrã
este fereastrã doar în mãsura în care în
spatele ei se întinde o zonã de luminã pe
care ea o face accesibilã, tot astfel icoana
este icoanã doar în mãsura în care ne
conduce spre sfântul sau evenimentul din
istoria mântuirii pe care ni-l înfãþiºeazã. 

Sfântul Ioan Damaschin ne învaþã cã
„ne închinãm Sfinþilor ca unora ce sunt
slãviþi de Dumnezeu, ca unora ce sunt
fãcuþi de Dumnezeu temãtori potrivnicilor
ºi binefãcãtori celor care se apropie de
ei cu credinþã; nu ne închinãm lor ca
unora care ar fi prin fire dumnezei ºi
binefãcãtori, ci ca unor servi ºi slujitori ai
lui Dumnezeu”[3].

Sfântul Siluan Athonitul, trecând
printr-o teribilã crizã sufleteascã ºi
ajungând la ultima treaptã a deznãdejdii,
merge la bisericã ºi de-abia rosteºte
rugãciunea: „Doamne Iisuse Hristoase,
miluieºte-mã!” ºi „în dreapta uºilor
împãrãteºti în locul icoanei Mântuitorului
Îl vede pe Hristos Cel viu. Întreaga sa
fiinþã i se umple de lumina harului
Sfântului Duh, în care recunoaºte pe

Domnul. Privirea Sa blândã ºi infinit de
bunã, iradiind iertare, pace ºi bucurie,
atrage irezistibil întreaga sa fãpturã” [4].
Aºadar icoana este locul unei prezenþe
harice ºi o fereastrã spre Raiul Învierii.

Spuneam cã omul contemporan a
devenit rob imaginii. Dacã imaginea este
bunã, lucrurile sunt în ordine. Dar dacã
imaginea este rea, pãcãtoasã sau
indecentã? Atunci este o problemã.
Pentru cã prin imagine intrã dracul în
suflet. Or imaginile pãcãtoase pot fi oferite
de televizor, de site-urile indecente de pe
internet, de facebook. ªi în felul
acesta imaginea pãcãtoasã devine o
fereastrã înspre iad.

Pãrintele Profesor Ilie Moldovan, de
pioasã amintire, subliniazã modul pervers
în care lucreazã imaginaþia, pe tãrâm
moral, la toatã lumea, dar mai ales la
tineri: „Pericolul cel mai de seamã pentru
om constã, tocmai în modul în care
acþioneazã imaginaþia lui pe tãrâmul
imoralitãþii, întrucât aceasta pune
stãpânire pe întreg interiorul lui. Iar dupã
ce a cãzut pradã acestei caracatiþe
imaginative, nevoia lui de a-ºi astâmpãra
setea de reprezentãri indecente, din cãrþi
ºi reviste, desene ºi fotografii, de la
televiziune ºi de pe internet, de pe stradã
ºi de la discotecã, devine tot mai
imperioasã. În cultura contemporanã, se
pare cã totul lucreazã asupra
imaginaþiei…” [5]. Urmarea? „Imaginaþia
devine o adevãratã sursã de otravã, de
neliniºte ºi de dezorientare” [6].  

Cinstindu-le, nu facem altceva
decât sã intrãm în lumea casnicilor lui
Dumnezeu, a prietenilor Lui, într-o lume
care ne oferã modele concrete cât ºi
ajutor în lucrarea propriei noastre
mântuiri ºi îndumnezeiri.

Sã trãim astfel încât sã ne
transformãm tot mai mult în adevãrate
chipuri ale lui Dumnezeu; sã devenim
tot mai mult icoane!

Pr. Lucian Dumitru VARTOLOMEI

[1] Protos. Conf. Dr. Daniel
Ciobotea, Iconografia Ortodoxã –Memoria
vizualã a Bisericii, „Ortodoxia” 3 (1989), p. 115.

[2] Prof. Dr. Emilian Popescu, Aniversarea
a 1200 de ani de la Sinodul al VII –lea
ecumenic, „ST”, 6 (1987), p. 18.

[3] Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica,
trad. de D. Fecioru, Bucureºti, 1938, p. 283.

[4] Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul
deznãdejdii ºi iadul smereniei, Deisis, Alba
Iulia, 1994, p. 15.

[5] Preot. Prof. Dr. Ilie Moldovan, Adolescenþa,
preludiu la poemul iubirii curate, Renaºterea,
2001, p. 187.

[6] Ibidem.
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Preot Ionel LÃCÃTUªU-ISCU,
Parohia Moreni, com. Berzunþi

Subiectul ºi materia jertfei

Hristos este, în acelaºi timp, ºi
preotul ºi jertfa noastrã desãvârºitã, ºi
subiectul ºi materia de jertfã (Evr 7,
26-27). El e dãruirea de sine cea
desãvârºitã fãcutã totodatã Tatãlui ºi
nouã. El oferã Tatãlui însãºi viaþa Lui,
în care este asumatã ºi viaþa noastrã.
ªi oferindu-I viaþa, Îi oferã cu aceasta
totul. În acelaºi timp ºi nouã ne oferã
în dar totul: Trupul, Sângele, cuvântul,
slava ºi, cu toate deodatã, dragostea
Lui.1

„Mântuitorul nu numai cã a instituit
jertfa liturgicã, dar, ceva mai mult, a
indicat chiar ºi modalitatea ºi materia
ei (êáé ôßíá äÝé äùÞñá ðñïóÜãåéí).
Cãci El Însuºi a poruncit sã aducem
pâine ºi vin”2. Între jertfa
Mântuitorului de pe cruce ºi jertfa
euharisticã existã nu numai o
asemãnare, ci o adevãratã identitate,
prin faptul cã Hristos este pentru
ambele sãvârºitor, primitor ºi materie
de jertfã, aºa cum mãrturisim în
rugãciunea heruvicului: „Tu eºti Cel ce
aduci (jertfa) ºi Cel ce te aduci (ca
jertfã), Cel ce primeºti (jertfa) ºi Cel
ce te împarþi, Hristoase, Dumnezeul
nostru; Hristos, Cel care S-a adus ca
jertfã sângeroasã, odatã pentru
totdeauna, cuprinzându-ne în Sine pe
toþi, ne face pãrtaºi roadelor acestei
jertfe la fiecare Sfântã Liturghie,
primind darurile noastre ºi aducându-ne
ºi pe noi împreunã cu ele jertfã
Tatãlui”3. Dar trupul lui Hristos a fost
ºi jertfã ºi dar. Într-adevãr, la sfârºit
El a fost jertfã, jertfindu-Se pentru
slava Tatãlui; dar chiar dintru început
era închinat lui Dumnezeu ca un dar
de preþ, atât ca pârgã a neamului
omenesc, cât ºi dupã Lege, pentru cã
era un întâi-nãscut. „Or, darurile aduse
la proscomidie închipuie trupul
Domnului. De aceea ele nu se aduc ºi
nu se jertfesc de la început pe Sfânta
Masã, ci mai târziu; mai întâi se
afierosesc, adicã se numesc ºi devin

SFÂNTA PROSCOMIDIE, OFRANDÃ
ªI JERTFÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

„cinstite daruri” închinate lui
Dumnezeu.”4

Mântuitorul Însuºi vorbeºte despre
ducerea darului la altar (Mt 5, 23-24).
Numai la Cina cea de Tainã El a arãtat
care este materia  pentru jertfa Noului
Testament. Dacã Iisus nu ar fi arãtat
atunci, acolo, cã materia jertfei Legii
celei noi e pâinea ºi vinul, noi n-am fi
ºtiut ce fel de jertfã sã aducem.”5 Aºa
a fãcut Mântuitorul (la Cina cea de
Tainã). Luând în mâini pâinea ºi vinul,
El le-a arãtat mai întâi lui Dumnezeu-
Tatãl, închinându-I-le ca daruri.”6 De
unde se vede aceasta? Din însuºi
faptul cã Biserica le face ºi le numeºte
daruri. Ceea ce n-ar fi fãcut dacã n-ar
fi ºtiut cã Hristos Însuºi a fãcut acest
lucru. Dar ea L-a auzit poruncind:
„Aceasta sã faceþi (întru pomenirea
Mea)”. La Cina cea de Tainã,
Mântuitorul stabileºte materia acestei
Taine, pâinea ºi vinul, care constituie
nu numai hrana de bazã a omului, spre
întreþinerea vieþii fizice, ci ºi simbolul
acestei existenþe. Pâinea este simbolul
cel adecvat al trupului omenesc, iar
vinul este simbolul sângelui. Valoarea
lor de materii de jertfã este întãritã de
munca depusã de om pentru pregãtirea
lor. Pâinea ºi vinul, fãcute dintr-o
mulþime de boabe de grâu sau struguri,
simbolizeazã totodatã comuniunea
spiritualã care uneºte pe toþi
credincioºii în Trupul tainic al
Domnului, Sfânta Bisericã.7 „Noi ºtim
cã în Hristos – spune un comentator
liturgic – hrana noastrã pãmânteascã,
care se transformã în trupul ºi sângele
nostru, în viaþa noastrã, în noi înºine,
devine aceea pentru care a fost creatã:
comuniune cu viaþa divinã, prin care
cel supus morþii îmbracã nemurirea ºi
viaþa triumfã asupra morþii.”

„Materia (obiectul) prefacerii este
pâinea, dar darul de jertfã (materia)
este trupul lui Hristos: numeric deci,
darul nostru de jertfã este identic cu
cel de pe Golgota, dar în liturghie el nu
rezultã dintr-o nouã jertfire sau

junghiere sângeroasã a lui Hristos, ci
din prefacerea care a avut loc în
pâinea euharisticã. Actul prefacerii
este, deci, cel care dã liturghiei atât
valoarea ºi caracterul de jertfã
adevãratã ºi realã – cãci pâinea
nejertfitã se preface nu în pâine
jertfitã, ci în trupul (care a fost) cu
adevãrat jertfit – cât ºi unitatea ºi
identitatea ei cu jertfa crucii – deoarece
în ambele este vorba de unul ºi acelaºi
dar de jertfã”8.

Jertfirea,care trebuia în mod
normal sã aibã ca subiect pâinea, din
cauza prefacerii, se considerã cã nu
mai existã în pâine, care a dispãrut, ci
în trupul lui Iisus Hristos, în care s-a ºi
prefãcut… aceastã jertfã nu se
produce prin junghierea actualã a
Mielului, ci prin prefacerea pâinii în
Mielul care a fost junghiat mai dinainte.
„Prefacerea se repetã, dar Hristos
însuºi nu se repetã, El este unic ºi
acelaºi.”9

„Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut trup
pentru a ne mântui prin jertfa Lui. Încã
din primul moment al naºterii Sale ca
om implicã în El jertfa Sa viitoare ce ni
se va da ca pâinea vieþii veºnice.
Aceasta a vãzut-o duhovniceºte
dreptul Simeon ºi de aceea i-a spus Sf.
Fecioare: «ªi prin sufletul tãu va trece
sabia» (Luca 2, 35). De aceea ochii
«Fecioarei din Vladimir» privesc în
depãrtare, cu nesfârºitã durere la
moartea ce avea sã o suporte Pruncul
din braþele ei. Motivul pentru care
Sfântul Efrem Sirul stãruie asupra
calitãþii de pâine a Pruncului ce se naºte
e cã Hristos S-a dãruit de la început în
Euharistia Bisericii ca pâine, dar ºi cã
Hristos Însuºi s-a declarat pe Sine,
tocmai în legãturã cu fãgãduinþa cã-ªi
va da trupul Sãu spre
mâncare, «pâinea care s-a
coborât din cer». E pâinea
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care dã viaþã veºnicã, spre
deosebire de mâncarea care
nu dãdea nemurirea (Ioan 6,

58). E potrivit deci ca chiar de la
naºtere, de la pogorârea Lui din cer, în
trup, Hristos sã fie vãzut de Bisericã
ca pâinea pogorâtã din cer, Care se
aratã în trup ca într-o pâine vãzutã ºi a
venit sã hrãneascã pe oameni în calitate
de pâine cereascã prin trupul Sãu ca
pâine vãzutã, plinã de dumnezeirea Lui
ca pâine nevãzutã. Trupul Lui e tocmai
mijlocul prin care se dã El ca pâinea
cea cereascã ºi era firesc ca acest trup
sã ni se dea sub chipul pâinii pentru a
reprezenta cât mai adecvat pâinea
cereascã. Cãci trupul Lui jertfit ºi
umplut de viaþa învierii hrãneºte ca o
pâine cu viaþa jertfelnicã ºi
nemuritoare”10.

1 Pr. Constantin N. Galeriu, Jertfã ºi
rãscumpãrare,  Editura  Harisma, Bucureºti,
1973, p. 22.
2 Pr. Prof . Dr. Ene Braniºte Explicarea
Sfintei Liturghii dupã Nicolae Cabasila
p. 202
3 Pr. Prof. Dr. Liviu Streza, Originea ºi sensul
divin al cultului ortodox, în rev.
„Mitropolia Olteniei”, XLI, (1989), nr. 3-5,
p. 46.
4 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumne-
zeieºtii Liturghii, studiu introductiv ºi
traducere de Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte,
Bucureºti 1989 p.13-14.
5 Pr. Prof. D. Belu, Jertfa Liturgicã, în rev.
„Mitropolia Ardealului”, VI, (1961), nr., 4-
6, p. 309.
6 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumne-
zeieºtii Liturghii, op., cit.,  p. 14.
7 Pr. Prof. Ene Braniºte, Liturgica Specialã,
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
1980, p. 305.
8 Pr. Prof. Dr. Ene Braniºte, Explicarea
Sfintei Liturghii , op. cit.,  p. 231
9 Paul Evdochimov, Ortodoxia, op. cit., p.
269.
10 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Proscomidia
sau rânduiala pro aducerii darurilor
pentru Sfânta Jertfã a lui Hristos, în rev.
„Mitropolia Banatului”, XXX, (1984), nr.,
5-6, p. 263.

Zilele trecute, ,,rãsfoind” cunos-
cutul motor media Youtube, mi-a fost dat
sã aud o poveste cu tâlc. ,,Cicã în timpuri
de mult uitate, trãia un rege care
conducea o þarã prosperã. Într-una din
zile, acesta s-a dus sã viziteze unul
dintre cele mai îndepãrtate colþuri ale
regatului. Când s-a întors la palat a
început sã se plângã de cât de tare îl
dureau picioarele, întrucât a fost prima
datã când a strãbãtut o cale atât de lungã
iar drumul a fost abrupt ºi dificil. Prin
urmare, a decis luarea unor mãsuri. A
poruncit oamenilor sãi sã acopere fiecare
drum din întreg regatul cu piele. În mod
cert va fi fost nevoie de mii de piei de
vite costurile fiind uriaºe. De aceea, unul
dintre slujitori, dând dovadã de
înþelepciune, a cutezat sã-i spunã regelui:

– Mãria Ta, de ce sã cheltuiþi fãrã
folos atâþia bani? Mai bine porunciþi sã
vã taie o bucatã mai micã de piele cu
care sã vã acoperiþi picioarele.

La început surprins, regele a
acceptat sã-ºi facã mai întâi lui încãlþãri
cu care sã poatã strãbate toate
drumurile grele ale regatului.”

Morala textului nu este greu de
intuit: Dacã doreºti sã schimbi ceva,
pentru a-þi fi mai uºor în viaþã, nu aºtepta
aceastã schimbare de la cei din jur, ci
întoarce-þi mai întâi privirea spre tine,
investeºte în tine. Naraþiunea mi-a amintit

Schimbarea ca zidire
ºi reînnoire - meditaþie -

de textul citit în Duminica dupã Înãlþarea
Sfintei Cruci: ,,Oricine voieºte sã vinã
dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie.” (Mc 8,
34) Drumul crucii nu a fost ºi nici nu va fi
vreodatã uºor. Important este sã te
întrarmezi cu lepãdarea de sine.
Expresia, foarte des folositã în textele
ascetice ale pãrinþilor pustiei, nu se referã
la ura sau la anularea propriei persoane,
ci reprezintã programul de viaþã creºtinã
ce poate cãlãuzi pe drumul dificil al
sfinþeniei. De fapt, mântuirea înseamnã
unirea cu Hristos, Care ,,S-a schimbat”,
fãcâdu-se la fel ca noi, pentru ca la
rându-ne sã ne schimbãm firea cea
cãzutã. Sensul adevãrat al operei
mântuitoare începutã odatã cu Întruparea
Lui Hristos este acela de reînnoire a
umanitãþii.

Omul nu este doar cinstitor al
crucii, ci mai ales purtãtor al
,,însufleþitului lemn al Domnului.” Urmând
lepãdarea de sine, ca început al propriei
schimbãri duhovniceºti, creºtinul alungã
egoismul ºi suficienþa de sine,
deschizându-se spre harul Sf. Duh. Într-o
lume în care se vorbeºte despre reformã,
fãrã fond, adevãrata schimbare începe
atunci când Îl afli pe Dumnezeu ºi
implicit pe aproapele. Purtând crucea,
„care nu este uºoarã”, pentru a-L
parafraza pe Mântuitorul, simþim umãrul
Acestuia doar când nu mai trãim doar
pentru noi, ci pentru cei din jur. Pe mulþi
dintre noi ne cuprinde deznãdejdea ºi
frica în faþa propriei cruci primite, ºi nu
de puþine ori am vrea sã întrebãm, la fel
cum a fãcut-o Sf. Petru, de ce trebuie
chiar noi sã suportãm acea greutate,
neîmplinire sau acel neajuns. Rãspunsul
este unul singur, dupã acea deznãdejde
urmeazã speranþa, iar dupã tristeþe,
bucuria învierii ºi a transfigurãrii
personale.

În sfatul înþelept pe care împãratul
din povestea noastrã l-a primit, trebuie
sã vedem îndemnul la rugãciune, la
aprofundarea pocãinþei, ca înnoire
interioarã permanentã, precum ºi la
apropierea de cel sãrac, de cel orfan,
de cel aflat pe patul de suferinþã, toþi
aceºtia dorind ca în existenþa lor sã
intervinã o schimbare. Sã-i ajutãm s-o
facã!

Preot Daniel NICHITA

„Crucea este portativul tãcerii
pe care stã þintuit de veacuri

CÂNTECUL DE LEAGÃN
AL IUBIRII...

CRUCEA este racla în care
se aflã îngropat sâmburele

de rai împrejmuit de hotarele
minunii de a Învia...

Suferinþa asumatã este
vitraliul prin care Lumina

pãtrunde mistuind întunericul
din noi, pentru ca apoi

sã putem vedea lãmurit Raiul...
Cine poate opri neobosita
strãdanie a Mântuitorului
de a ne aduna pe Cale

de pe cãrãrile noastre pierdute!
SÃ NU FUGIM DE IZBÃVIRE!
DOAMNE, ne iartã cu frumos
Cuvântul Tãu!“ (poet creºtin)
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Tineretul trebuie sã fie modelat de
educaþie ºi culturã care în ansamblu
cuprinde estetica ºi etica moralã.

Am gândit cã aceastã temã este un
subiect excelent pentru educaþia în
familie, ca primã ºcoalã a copilului ºi
instrucþie ºcolarã. În prezenta amploare
socialã ritmul vieþii fiind mereu agitat,
mediul social poate influenþa defavorabil
generaþia tânãrã.

Preceptele educaþionale, nu numai
ºtiinþific, îndeamnã tineretul ºcolar spre
a cunoaºte sublimul artei din tezaurul
istoric cultural ºi universal, în toatã
frumuseþea ºi graiurile lui.

Un exemplu elocvent de strãduinþã,
muncã ºi talent aratã Iulia Haºdeu care
a venerat frumuseþea ºi, cu creaþiile sale
poetice în circuitul sãu cultural-artistic, a
primit elogioase aprecieri.

Iulia s-a nãscut la 14 noiembrie
1869. La vârsta de 2 ani ºi jumãtate ºtia
sã citeascã ºi fãcea dovada unei memorii
excepþionale, recitând lungi poezii; la 8
ani vorbea curent franceza, germana,
engleza. La 11 ani terminase Gimnaziul
Sf. Sava în Bucureºti cu premiul I, ºi,
totodatã ºi-a încheiat în mod strãlucit
pregãtirea muzicalã la Conservator. În
septembrie 1881, sosea la Paris, spre a-ºi
continua studiile, mama sa (cu numele
tot Iulia) însoþind-o la Paris în tot cuprinsul
anilor. Era alintatã în familie cu
diminuntivul Lilica (suavã ca liliacul). La
11 ani, ºi-a încununat eforturile în
obþinerea bacalaureatului în Litere,
Retoricã ºi Filosofie. Tânãra româncã
dotatã cu o voce de mezzosopranã, lua
ore de muzicã, îºi exersa talentul în
picturã, învãþa latina ºi greaca. Cu marea
ei pasiune, continua studiul limbii
franceze pentru a-ºi exprima starea
poeticã a sufletului sãu sensibil. A creat
ºi publicat multe versuri în limba francezã,
fiind elogiatã în presa de la Paris ca poetã
admirabilã. Pe Iulia a interesat-o arta în
istoria umanitãþii, ºtiind cã arta este o
sursã de energie pe care nu mulþi o au.

Din Bucureºti, tatãl ei, Bogdan
Petriceicu Haºdeu, prin scrisori o
ambiþiona cãtre studii: Nu uita cã eºti fiica
lui Haºdeu! Tatãl Iuliei, un basarabean
de viþã nobilã, nãscut la Harcov, în
Ucraina, a deþinut funcþii importante:
profesor la Universitatea din Bucureºti,
director la Arhivele Statului, fiind un
renumit istoric, lingvist ºi filolog, scriitor
în toate genurile literare, conferenþiar ºi
publicist în volumele: Scrieri alese,
Cuvinte din bãtrâni, Istoria criticã a
românilor.

Educaþie, Perseverenþã, Talent
La vremea tinereþii mele, prin unele

lecturi, am admirat multe înþelepciuni
cuprinse în scrierile sale, printre care ºi
preocupãrile Iuliei care îºi punea mereu
problema scopului existenþei umane
comparabilã cu existenþa naturii ce
reprezenta pentru ea opera lui Dumnezeu,
Cel Care vegheazã la menþinerea armoniei,
oferind protecþia Sa divinã de dragoste ºi
bunãtate pentru oameni. Iulia adora tot
ceea ce era pur, sacru, ideal. Ea dedicase
un imn lui Dumnezeu, Creatorul
Universului, Cel Care deþinea cheia
enigmei, vieþii ºi a morþii.

Secolul al XIX-lea a fost marea
epocã tragicã a tuberculozei (fãrã leac
atunci), ce rãpunea adesea persoane
tinere în floarea vieþii.

La Paris, Iulia tânjea dupã bucuriile
copilãriei ºi, departe de þara sa, poeta
cu frenezie îºi chema muza la un dialog
despre frumuseþea þãrii natale ROMÂNIA.

Bolnavã de ftizie, cãuta liniºtea ºi
iubirea cu sine însãºi în faþa hârtiei, martor
mut, discret ºi fidel, care o întãrea în zelul
creaþiei poetice, îndepãrtând groaza
suferinþei ºi monotonia vieþii. Îndelungata
suferinþã ºi necruþãtoarea maladie a fãcut
ca la 29 septembrie 1888, când Iulia nu
avea decât 18 ani, moartea sã frângã
frumoasele vise ale poetei studente care
îþi pregãtea teza de doctorat cu tema
Filosofia popularã la români, logica,
psihologia ºi etica. Nefericiþii sãi pãrinþi au
fãcut ca prin publicaþii, Iulia sã fie
recunoscutã ca scriitoare. Astfel,
inspiraþiile poetice ale Iuliei au fost
cuprinse în câteva volume: Mugur de
aprilie, Medievale, Legende ºi povestiri,
Povestiri albastre-lacrimi de copil.

Apariþia operelor postume ale Iuliei
îi consola pe cei doi pãrinþi având efectul
unui balsam. Era singura lor mângâiere
când Iulia pãrãsise viaþa terestrã pentru
a se înãlþa ca un înger cãtre Împãrãþia
Cerurilor. Tânãra poetã a fost
înmormântatã la Cimitirul Belu din
Bucureºti, în cavoul familiei construit la
dorinþa tatãlui sãu.

Pe când studiam în Bucureºti, cu
multe intervenþii la administraþia cimitirului,
am pãtruns în cavoul Iuliei. M-a
impresionat spiritual într-un mod
neasemuit cu ceea ce ar fi un cavou
obiºnuit. Comparasem autenticul cu ceea
ce citisem demult în cartea
Scânteietoarea viaþa Iuliei Haºdeu. Pe
fundal, printr-un geam de sticlã se vedea
bine chipul îngeresc ce pãrea cã doarme,
strãjuit deasupra de mormântul mamei
sale Iulia. Mai mult, inscripþiile lui Bogdan

Petriceicu Haºdeu, mãsuþa ºi scaunele
(toate în trepied) aveau motivaþia
comunicãrii cu fiica sa. În oraºul prahovean
Câmpina, unde locuiam cu pãrinþii, existã
Castelul cu Muzeul Memorial Bogdan
Petriceicu Haºdeu, în vecinãtatea genialului
pictor român Nicolae Grigorescu care a
pictat Mãnãstirile Agapia, Zamfira ºi
Cãldãruºani.

Castelul de la Câmpina, construit între
anii 1888-1896, Haºdeu l-a închinat fiicei
sale defuncte, Iulia, ca un templu, spre a
se consola comunicând cu lumea de
dincolo. Deasupra uºii de intrare se gãseºte
Ochiul luminii cu vitralii colorate ºi crucea în
poziþie verticalã. Castelul muzeu cuprinde
biroul savantului Haºdeu, camera de zi ºi
camera obscurã cu un cap de înger al Iuliei
între stele (era camerã de spiritism).

Haºdeu a trãit în acest castel 10 ani,
din 1897-1907, când la 25 august s-a stins
din viaþã, soþia sa Iulia murise la 2 iulie
1902. În timp, castelul cu biblioteca ºi
arhiva muzeului cu frumoasa statuie a lui
Hristos, din pricina celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial ºi a cutremurului din 4
martie 1977, a devenit o ruinã, riscând sã
se prãbuºeascã; dar a fost restaurat
pentru a reda cât mai fidel misterul creaþiei
în piatrã a eruditului român Bogdan
Petriceicu Haºdeu. În 1996, a fost
sãrbãtorit centenarul castelului Iulia
Haºdeu, care i-a oferit o aurã legendarã.

Pentru generaþia tânãrã cu viitoarea
maturitate în civilizaþia modernã, ca
împlinire a aspiraþiilor de viaþã, este
povãþuitoare gândirea lui R. Kipling –
autorul  scrierii Cãrþile Junglei – într-un
text intitulat DACÃ:

Prof. Presb. Ecaterina CAPOTÃ

(continuare în p. 12)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

140 de ani de la proclamarea ºi cucerirea
Independenþei de Stat a României

(urmare din numãrul trecut)
În urma apelurilor þarului ºi ale marelui

duce Nicolae, Marele Cartier General
Român a hotãrât sã trimitã la Nicopole o
brigadã de infanterie ºi una de cavalerie
pentru a-l ocupa ºi a face în acest fel
disponibile forþele ruse care se pregãteau
pentru o nouã ofensivã asupra Plevnei.
În acest scop, la 11 iulie 1877, ºeful Statului
Major al Armatei a transmis generalului
George Masnu, comandantul Diviziei 4
Infanterie, aflat la Turnu Mãgurele, ordinul
sã dea întreg sprijinul Armatei Ruse „chiar
în Bulgaria“. La 16 iulie, primele unitãþi
române au început sã treacã Dunãrea.
„Acest prim transport“ – dupã cum
consemneazã un document al vremii – „fu
întâmpinat pe malul drept de douã companii
ruse, cu muzicã ºi drapel, din Regimentul
Kostroma. Ele primirã cu ceremonial
cuvenit primului detaºament român, care
se coborî pe malul bulgar, cu urale
entuziaste. Atunci ambele trupe se
salutarã, drapelele înclinarã de amândouã
pãrþile… Dupã aceea, pavilionul rus fu
coborât de pe cetatea Nicopoli ºi înlocuit
cu cel român.

În ziua de 18 iulie, trupele ruse au
început un nou atac asupra Plevnei, dar ºi
acesta a fost respins cu mari pierderi pentru
atacator. A doua zi, comandantul Armatei
Ruse, marele duce Nicolae1 a adresat
domnitorului României o telegramã în care
solicita intervenþia imediatã a Armatei
Române: „Turcii, aducând cele mai mari
mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog
sã faci fuziune, demonstraþiune ºi, dacã
se poate, sã treci Dunãrea cu Armata
dupã cum doreºti. Între Jiu ºi Corabia
demonstraþiunea aceasta este neapãrat
necesarã pentru înlesnirea miºcãrilor
mele.“ Guvernul român ºi Marele Cartier
General au acceptat ca Armata noastrã
sã particiope la marea bãtãlie de la Plevna.
Ca urmare, în seara zilei de 9 iulie, Marele
Cartier General a trecut noi forþe peste
Dunãre concomitent cu intensificarea

Capitolul 3: Trecerea Dunãrii ºi participarea
Armatei Române la a treia bãtãlie de la Plevna

bombardamentelor de artilerie asupra
trupelor otomane. Totodatã, la 23 iulie,
întreaga armatã tacticã a fost reorganizatã.
Astfel, a fost creatã Armata de operaþii,
compusã din trei divizii, pusã sub comanda
generalului Alexandru Cernat desemnatã
ducerii luptei în jurul Plevnei, însumând
43.414 militari, 7.170 cai ºi 110 tunuri.
Pentru acoperirea frontierei între Calafat
ºi Turnu Mãgurele, s-a constituit Corpul
de observaþie care totaliza un efectiv de
11.380 militari, 1.350 cai ºi 74  tunuri. Pânã
la 24 iulie au trecut fluviul forþele principale
ale Diviziei 4 Infanterie care, pe lângã
apãrarea Nicopolelui, aveau misiunea de
a sprijini trecerea celorlalte trupe române
peste Dunãre. În urma discuþiilor purtate
cu partea rusã, s-a hotãrât ca la baza
acestei cooperãri sã stea, pe lângã altele,
respectarea individualitãþii ºi unitãþii de
comandã a Armatei Ropmâne, iar la
Plevna sã se constituie din trupele ruse ºi
române o singurã grupare sub denumirea
de Armata de Vest. Comanda acestei
Armate a fost încredinþatã domnitorului
Carol, decizie luatã în urma unei întrevederi
între þarul Alexandru al II-lea, marele duce
Nicolae ºi domnitorul român, dupã ce
acesta replicase cã „nu poate sta sub
comanda unui general rus, dar zece
generali ruºi pot sta sub comanda sa.“2

Pânã la 25 august, cele trei divizii
române – diviziile 3 ºi 4 ºi cea de rezervã
– au trecut Dunãrea, au executat marºul
de apropiere ºi s-au concentrat în zona
Plevnei. Pentru definitivarea planului de
operaþii, la Marele Cartier General Rus s-a
convocat, la 25 august, un Consiliu de
Rãzboi în cadrul cãruia s-a hotãrât ca cel
de-al treilea asalt asupra Plevnei sã fie
dat în ziua de 30 august 1877. Garnizoana
otomanã de la Plevna ocupa o poziþie
strategicã deosebitã, terenul din jurul
oraºului fiind în mare parte accidentat, cu
dealuri în amfiteatru ºi cu vãi strãbãtute în
toate direcþiile de pâraie cu sau fãrã apã
în acel moment.

În ziua de 29 august, au fost date
ordinele pentru asaltul general asupra
Plevnei care se va declanºa în ziua
urmãtoare, deºi generalul Alexandru
Cernat a propus amânarea acestuia.
Semnificative sunt în acest sens notiþele
generalului român: „Pentru zioa de 30
august, onomastica împãratului
(Alexandru al II-lea) s-au decis a se da
asalt Plevnei de toate trupele din
înconjurare. În ajunu acestei zile au fugit
din Plevna un individ grec care s-au prins
la avanposturile noastre ºi care ne-au
asigurat cã Osman Paºa3 se aºtepta sã
fie atacat a doua zi, ºtiind cã este
aniversarea împãratului ºi au luat toate
mãsurile de apãrare în consecinþã. Imediat
m-am dus la Poradin, unde se afla cartieru
prinþului Carol ºi acolo am gãsit pe marele
duce Nicolae, cãrora le-am pus în
cunoºtinþã cele ce mi se comunicase de
spionul grec ºi, la propunerea ce le-am
fãcut de a se amâna atacul pentru altã zi4
când putem surprinde pe Osman Paºa,
marele duce mi-au rãspuns cã a doua zi
trebuie a se face atacul, fiind aniversarea
Împãratului totoror ruºilor ºi cã toatã
armata imperialã ori va peri ori va lua
Plevna.“

Trupelor române le revenea misiunea
sã atace poziþiile turceºti din zona nordicã
a Plevnei, constituind în acest scop douã
coloane de atac: numãrul 1 – Divizia 3
Infanterie ºi numãrul 2 – Divizia 4
Infanterie, ambele coloane fiind compuse
din câte patru batalioane. Ordinul de
operaþii ºi dispozitivul adoptat prezentau
câteva serioase deficienþe din cauza
insuficientei recunoaºteri a poziþiei
inamicului, cea mai gravã fiind organizarea
acþiunilor pentru cucerirea unei singure
redute, iar în realitate existau douã. Acest
fapt a avut repercusiuni negative asupra
desfãºurãrii asaltului, dar ele nu au putut
umbri înaltele virtuþi ostãºeºti
dovedite de trupele române în
bãtãlia istoricã din 30 august
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1877. La asaltul executat de
Divizia 3 Infanterie asupra

redutei Griviþa, deºi acesta s-a desfãºurat
în condiþii deosebit de grele din cauza
necunoaºterii exacte a poziþiilor otomane,
ostaºii Regimentelor 8 Infanterie de linie
ºi 10 Dorobanþi au luptat cu un eroism
demn de toatã lauda. Maiorul Gheorghe
ªonþu cade în fruntea dorobanþilor sãi pe
drumul spre redutã dupã cum ºi cãpitanul
Leon Cracalia ºi locotenentul Chivu
Stãnescu, care i-au urmat la comandã.
Atacul continuã, iar cãpitanul Nicolae
Walter Mãrãcineanu reuºeºte sã ajungã
cu infanteriºtii sãi ºi cu dorobanþii putneni
ai lui ªonþu pânã la parapetul redutei unde,
printr-un efort suprem, face sã fâlfîie
fanionul batalionului pe care l-a înfipt în
pãmântul jilav, înainte de a i se curma firul
vieþii. Un grup de 30 de infanteriºti
comandat de sublocotenentul Cugler
Vladimir, reuºeºte sã ajungã chiar pânã în
ºanþul redutei. Cad în luptã aproape toþi
ofiþerii batalioanelor din linia întâi ºi
aproape jumãtate din efectivele lor. Reduta
rezistã. Acum se vede cã, de fapt, Divizia
3 Infanterie nu ataca aceeaºi redutã ce
trebuia sã fie luatã prin efortul comun cu
Divizia 4 Infanterie, ci o altã redutã,
necunoscutã anterior ºi care va lua
denumirea de Griviþa 2. Dupã încheierea
luptei, colonelul Grigore Ipãtescu,
comandantul coloanei de asalt, raporta cã
„trupa sub foc a fost admirabilã, a mers
înainte în liniºte, fãrã zgomot ºi fãrã
murmur, deºi cãdeau cu zecile la fiecare
pas… Ofiþerii ºi-au fãcut datoria cu
conºtiinþã ºi cu prisos… toþi ºi-au fãcut
datoria þinându-se mereu în picioare în faþa
trupelor.“ Ziarul „Dorobanþul“ sublinia:
„Maiorul ªonþu stropi cu sângele sãu
pãmântul roditor al gloriei. Memoria lui va
fi scumpã tuturor celor care iubesc
libertatea, dreptatea ºi curajul. Cãpitanul
Walter Mãrãcineanu fu între cei dintâi care
pusese piciorul pe redutã. Cu stindardul în
mânã, pânã în ultimul moment,el îmbãrbãta
pe bravii sãi ºi pânã în ultimul moment fu
exemplul devotamentului, cãzând unde
datoria o cere… ºi pe lângã aceºtia, câþi
alþii!“

La ora 15, concomitent cu Divizia 3
Infanterie, a trecut la asalt asupra redutei
Griviþa 1 Divizia 4 Infanterie comandatã
de colonelul Alexandru Anghelescu.
Coloana formatã din Batalionul 2
Vânãtori, în linia întâi, urmat de
Batalioanele 1 (din Regimentul 16
Dorobanþi), 2 (din Regimentul 5 Infanterie
de linie) ºi 1 (din Regimentul 14 Dorobanþi)

înainteazã cu multã bravurã ºi bãrbãþie
pânã la ºanþurile avansate ale redutei unde
începe o luptã crâncenã. Prin rezistenþa
tenace a otomanilor din redutã ºi a unui
contraatac violent, asaltul este respins.
Sunt respinse, de asemenea, de cãtre
otomani ºi atacurile date la orele 16 ºi 17,
deºi vânãtorii, infanteriºtii ºi dorobanþii
ajung pânã sub redutã. Jertfele sunt mari,
dar înfrângerile nu le produc ostaºilor
deznãdejde, ci le întãresc ºi mai mult
hotãrârea de a-ºi spori forþa de luptã pentru
a-l înfrânge pe duºman. La ora 18 pornesc
cel de-al patrulea asalt. Printr-o încordare
supremã a voinþei, reduta Griviþa 1 este
ocupatã în urma luptei la baionetã, la ora
19, ºi este organizatã pentru apãrare. Toate
contraatacurile executate de cãtre otomani
pentru a o recuceri sunt respinse, iar
cucerirea redutei Griviþa 1 rãmâne singura
victorie în cadrul asaltului dat de Armata
de Vest asupra Plevnei la 30 augut 1877.
Eroismul ostaºilor români a fost oglindit în
rapoartele comandanþilor ºi în comu-
nicatele oficiale. „Monitorul Oficial“ din 4
septembrie consemna cã „trupele în tot
timpul acþiunii au dat probã de cel mai mare
devotament ºi abnegaþie; s-au luptat ca
niºte eroi. Moralul lor era excelent.“
Comandantul Armatei de Vest arãta în
Ordinul de zi din 5 septembrie 1877: „În
bãtãlia de la 30 august ca ºi în luptele care
au precedat ºi urmat aceastã memorabilã

zi, voi aþi dovedit cã virtuþile strãbune n-au
pierit din rândurile oºtenilor români. Sub
focul cel mai viu al inamicului aþi înfruntat
moartea cu bãrbãþie, aþi luat o redutã, un
drapel ºi trei tunuri. Þara vã va fi
recunoscãtoare de devotamentul, de
abnegaþiunea voastrã.“ În ziarul
„România Liberã“ din 3 septembrie se
scria: „S-au luptat ca niºte lei copiii
Carpaþilor! Împotriva întãriturilor pãgâne
care zvârleau plumbi încinºi, ei ºi-au
aruncat piepturile înflãcãrate. Au murit
mulþi, dar au murit ca eroi, au murit
jertfindu-se pentru o patrie adevãratã,
pentru dreptatea trecutului glorios al
României“.

Încercuirea ºi asediul Plevnei

Asaltul din 30 august, ca ºi celelalte
douã anterioare, au demonstrat cã Plevna
nu putea fi cuceritã decât printr-un asediu
îndelungat. Pentru gãsirea soluþiei celei
mai judicioase, a fost convocat în ziua de
1 septembrie un Consiliu de Rãzboi Aliat
la care au luat parte þarul Alexandru,
domnitorul Carol, marele duce Nicolae,
generalul Miliutin – ministrul de rãzboi
rus – ºi comandanþii de corpuri de armatã.
În legãturã cu dezbaterile din cadrul
acestuia, generalul Cernat ne
informeazã: „La 1 septembrie s-au
þinut un Consiliu de rãzbel la
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Dacã-þi poþi pãstra capul când toþi
în jurul tãu ºi-l pierd pe al lor ºi pun vina
pe tine,

Dacã te poþi încrede în tine când
oamenii se îndoiesc de tine, dar sã þii
seama de îndoiala lor,

Dacã poþi aºtepta, dar sã nu
oboseºti aºteptând, ori fiind minþit sã nu
comercializezi minciunile, ori fiind urât sã
nu faci concesii urii, nici sã pari prea
bine, ºi nici sã vorbeºti prea înþelept,

Dacã poþi sã visezi, dar sã nu-þi faci
stãpân visurile...

Dacã poþi sã gãndeºti, dar sã nu-þi
faci scop gândurile...

Dacã poþi întâlni dragostea ºi
triumful ºi sã-i tratezi pe aceºti doi
impostori exact la fel,

Dacã poþi sã faci o grãmadã din toate
cuceririle tale ºi sã o riºti ca la o singurã
datã sã o pierzi, dar sã nu sufli nimãnui
nici o vorbã despre pierderea ta,

Dacã te poþi opri o clipã în faþa
locurilor cãrora tu le-ai dat viaþã ºi care
fac cinste la picioarele tale, ºi sã te apuci
cu unelte uzate sã refaci totul aºa cum a
fost la început,

Dacã-þi poþi sili inima ºi nervul sã
vinã mult timp dupã ce au plecat, atunci
când în tine nu mai existã nimic în afarã
de voinþa care sã le spunã: „ajutaþi-vã,
pentru Dumnezeu, ajutaþi-vã!!”,

Dacã te poþi plimba cu regi, dar sã
nu pierzi legãtura comunã, ori fiind în
mulþime sã nu-þi pierzi virtutea,

Dacã poþi asculta adevãrul pe care
l-ai spus deformat de erori pentru a face
o capcanã pentru nebuni,

Dacã nici prietenii iubitori ºi nici
duºmanii nu te pot rãni,

Dacã poþi umple minutul de neuitat
cu 60 de secunde demne de o alegere
de performanþã,

Ei bine...
Al tãu este pãmântul, cu tot ce este

mai minunat, mai fermecãtor, mai frumos
ºi mai mult pe el, vei fi OM, fiul meu!

Rudyard Kipling

N.B.  „DACÃ” – reprezintã ipostaze,
îndrumãri care deºteaptã Autoeducaþia.

(urmare din p. 9)

Educaþie,
Perseverenþã,

Talent

Radeniþa5 în apropiere de
Muntele Verde, sub preºedinþa

împãratului Alexandru al II-lea, la care
Consiliu erau convocaþi toþi generalii
comandanþi de corpuri d-armate ºi marele
duce Nicolae, iar din partea Armatei
Române principele Carol I ºi generalul
Cernat. În acest Consiliu mai mulþi
generali ruºi au exprimat opinia, fiindcã
armata imperialã a suferit mari pierderi
ºi au rãmas în numãr foarte mic, sã se
ridice asediul Plevnei; sã se retragã toatã
armata imperialã în România unde va sta
ºi se va reorganiza toatã iarna ºi la
primãvarã se va continua din nou rãzbelul
cu forþe mai mari. MS Împãratul mi-au
fãcut onoarea a mã întreba ce numãr de
oameni am pierdut pânã în acea zi ºi ce
efectiv ne-au mai rãmas ºi care îmi este
opinia în privinþa propunerii de ridicare a
asediului. La care am rãspuns cã
perderile în morþi, rãniþi ºi bolnavi se ridicã
la 4.000 oameni6 ºi aveam prezenþi sub
arme 39.6007; prezentându-i ºi situaþia
acestui efectiv, mi-au rãspuns cã foarte
puþini oameni am pierdut în comparaþie
cu pierderile armatei imperiale. I-am
rãspuns cã România nu mai are alte
rezerve ºi aceasta este toatã forþa ei; nu
se poate compara o naþiune de cinci
milioane locuitori cu un mare imperiu de
100 de milioane ºi cã-n România ºefii
armatei, dupã Constituþiune, sunt
responsabili înaintea Camerilor8 de toate
pierderile oamenilor fãrã rezultat ºi cã
prin urmare sîntem datori a fi mai
circonspecþi ºi mai prudenþi. În privinþa
ridicãrii asediului am zis: Rog pe domnii
generali cari au emis aceastî pãrere sã
mã ierte dacã nu o pot împãrtãºi cãci am
ferma convicþie cã dacã se va ridica
fortificaþii ºi din partea armatei imperiale
cum s-au fãcut despre partea armatei
române am putea în toatã siguranþa
aºtepta sosirea Goardei imperiale, care
ºi plecase din Petersburg9, ºi astfel vom
þine asediul pânã ce Osman Paºa,
constrâns de foame, se va preda. Apoi,
care va fi opinia publicã în Europa când
va afla cã armata imperialã, fãrã sã fie
învinsã, se retrage pentru ºase luni în
România spre a se reorganiza ºi a începe
în anul viitor rãzbelul din nou, care rãzbel
ar putea continua în condiþiile de azi ºi nu
s-ar ivi dificultãþi mai mari de-învins; dar
noi ne vom supune la decisiunea MS
Împãratul. Cum va ordona, aºa vom
executa. Atunci Împãratul se scoalã în
picere ºi bate cu mâna în masã zicând:
Ori Plevna va fi luatã, ori oasele mele

1 Marele duce Nicolae Nicolaevici
Romanov (1831-1891), fratele þarului
Alexandru al II-lea.
2 Historia, nr. 184, mai 2017, p. 16.
3 Generalul Osman Paºa Ghazil (1837-1900)
a devenit mai târziu mareºal.
4 La Consiliul de Rãzboi din 29 august de
la Radeniþa, ºi domnitorul Carol „se declarã
contra operaþiunilor pripite ºi dã sfatul de
a se amâna asaltul Plevnei“ (general Radu
Rosetti, Partea luatã de Armata Românã
în Rãzboiul din 1877-1878, Bucureºti,
1926, p. 127).
5 Localitate în apropiere de Plevna unde,
pentru scurt timp, s-a aflat cartierul marelui
duce Nicolae.
6 Generalul Cernat a indicat o cifrã
aproximativã.
7 Probabil, Alexandru Cernat s-a referit
numai la trupele folosite pentru asediul
Plevnei. În realitate, armata de operaþii
numãra 43.414 oameni.
8 Se referea la Camera Deputaþilor ºi Senat.
9 Garda Imperialã a sosit pe frontul din
Bulgaria la sfârºitul lunii septembrie ºi în
prima decadã a lunii octombrie 1877.

vor rãmâne aicea!, ºi întorcându-se cãtre
mine îmi mulþumeºte pentru curajul ºi
francheþea cu care mi-am exprimat
opinia.“

Dupã dezbateri îndelungi, Consiliul de
Rãzboi s-a pronunþat pentru o soluþie care
prevedea în principal douã puncte: sã nu
se mai dea nici un atac în forþã împotriva
Plevnei; sã se întãreascã poziþiile pânã la
sosirea unor noi trupe din Rusia; sã se
adopte mãsuri pentru a împiedica
aprovizionarea ºi sporirea efectivelor
otomane din Plevna. În urma acestor
hotãrâri, Comandamentul român ºi-a
îndreptat atenþia spre organizarea apãrãrii
redutei cucerite precum ºi a lucrãrilor care
sã asigure stabilitatea poziþiilor ocupate de
trupele noastre. Totodatã, convins de
importanþa ce o prezenta pentru întreaga
apãrare otomanã reduta Griviþa 2, a
încercat sã punã stãpânire pe aceasta
executând un atac la 6 septembrie.
Luptele date cu forþele Batalionului 1 din
Regimentul 15 Dorobanþi, Batalionului 2
din Regimentul 9 Dorobanþi, Batalionului
2 din regimentul 1 Infanterie, au întrecut
ca intensitate de foc pe cele de la 30
august. A urmat apoi acþiunea de închidere
completã a cercului în jurul Plevnei, prilej
cu care trupele române sãvârºesc noi
fapte de vitejie.

(continuare în numãrul viitor)
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Au fost finalizate lucrãrile de
reabilitare a DJ 116 – strada Gãlean, pe
o lungime de peste 2,7 km, aºa încât una
din cele mai circulate strãzi din oraº este
acum modernizatã realizând legãtura cu
localitatea Bârsãneºti ºi de acolo, prin
DN 11, cu municipiile Bacãu ºi Braºov
ºi respectiv cu drumurile europene ce
traverseazã judeþul.  Lucrãrile au fost
achitate în procent de 90% de Consiliul
judetean Bacãu, iar diferenþa ºi toate
cheltuielile referitoare la documentaþii,
avize, acorduri, taxe ISC au fost
suportate din bugetul local.

Au continuat lucrãrile prevãzute în
proiectul „Modernizare 4 strãzi în oraºul
Tg. Ocna“ cu realizarea infrastructurii,
a trotuarelor, parcãrilor ºi asfaltarea
strãzilor Daniela Caurea ºi Cãpitan
Buºilã. Pe aceste douã strãzi s-au
amplasat indicatoarele ºi s-au realizat
marcajele rutiere, fiind pregãtite pentru
recepþie. Au început lucrãrile la
infrastructurã pe strada Tãbãcari, pe
care anterior am înlocuit reþelele de
alimentare cu apã potabilã cu fonduri
din bugetul local ºi am realizat parþial
racordurile la proprietãþi. În aceastã
perioadã sunt în plinã desfãºurare
lucrãrile prevãzute în proiect pe aceastã
stradã, constructorul asigurându-ne cã
se va încadra în termenul de realizare.
Vor continua lucrãrile ce au mai rãmas
de realizat pe strada Viiºoara, aºa încât
pânã la sfârºitul acestui an sã terminãm
tot ce s-a prevãzut în proiectul
susmenþionat.

Sunt în stadiu avansat de realizare
lucrãrile prevãzute în proiectul
„Reabilitarea ºi extinderea infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în judeþul Bacãu“
prin care în oraºul nostru s-a construit o
nouã staþie de epurare a apelor  uzate
în care se monteazã ultimele
echipamente precum ºi realizarea unei
reþele noi de canalizare cu 9 staþii de
pompare a apelor uzate. Lucrãrile vor
fi terminate în toamna acestui an,
urmând ca cetãþenii de pe strãzile unde
s-au edificat reþele noi sã fie racordaþi
la aceasta, beneficiind astfel de condiþii
corespunzãtoare de preluare a apelor
uzate. Pe cele douã strãzi principale,

ACTIVITÃÞI PREZENTE ªI VIITOARE
strada Costache Negri ºi
Bulevardul Republicii, se
executã lucrãrile de
refacere / asfaltare a
pãrþii carosabile  afectate
de amplasarea reþelelor ºi
a trotuareler aferente.

Licitaþia privind
proiectarea ºi construcþia
unui nou bloc – C8 – cu
fonduri guvernamentale
prin Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe a fost încheiatã, a fost
desemnatã societatea câºtigãtoare, la
începutul lunii septembrie fiind predat
acesteia amplasamentul pentru
edificarea blocului situat pe strada 1 Mai
nr.11–13. Blocul va avea 48 de unitãþi
locative ºi este destinat închirierii pentru
tineri, termenul de execuþie fiind de 12
luni de la data începerii lucrãrilor.
Societatea câºtigãtoare lucreazã în
prezent la întocmirea proiectului tehnic,
lucrãrile urmând a fi începute cel mai
devreme în primãvara anului 2018.

În urmãtoarele douã sãptãmâni va
fi încheiatã licitaþia privind „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea ºi dotarea
Casei de Culturã“ – proiect finanþat de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
administraþia publicã ºi fondurile europene
prin Compania naþionalã
de investiþii, societatea
câºtigãtoare având la
dispoziþie 12 luni pentru
realizarea acestora.

Obþinerea Licenþei
de dare în administrare
pentru exploatare a
izvoarelor cu apã
mineralã terapeuticã din
Parcul Mãgura, obligã
autoritatea publicã localã
sã continue activitatea de
monitorizare a acestora ºi sã gãseascã
soluþii de exploatare în condiþii de
eficienþã economicã ºi un grad sporit de
eficacitate a tratamentelor. Am încheiat
contract de prestãri servicii cu o
societate specializatã care întocmeºte
documentele ºi realizeazã analizele
prevãtute de lege pentru aceastã etapã,
documente ce urmeazã a fi depuse la
Agenþia Naþionalã pentru Resurse

Minerale Bucureºti, instituþie care
urmãreºte ducerea la îndeplinire a
obiectivelor licenþei.

Pentru începerea noului an ºcolar,
toate unitãþile de învãþãmânt au fost
igienizate ºi au obþinut avizele ºi
autorizaþiile prevãzute de lege pentru
funcþionare în bune condiþii de siguranþã
ºi confort pentru elevi. La manifestãrile
organizate cu prilejul deschiderii noului
an ºcolar, au participat oficialitãþi locale
ºi judeþene precum ºi Doamna deputat
Theodora ªotcan, fost director al
Colegiului Costache Negri.

Oraºul nostru are un însemnat
numãr de obiective incluse în lista
monumentelor istorice, unele în
categoria celor de importanþã localã, iar
altele de importanþã naþionalã. Pentru

completarea acestei liste, am întocmit
documentaþii cadastrale pentru 4
monumente pe care dorim sã le
includem în aceastã listã, ºi anume:
Monumentul eroilor de pe Muntele
Mãgura, Monumenul eroilor sovietici,
Osuarul ºi monumentul de la Poieni ºi
Monumentul din faþa Bisericii

(urmare din p. 1)

(continuare în p. 27)
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Bunul Dumnezeu a rânduit ca noi,
cei de astãzi, sã ne vrednicim sã adu-
cem un omagiu ºi semn de recunoºtinþã
bravilor luptãtori care ºi-au dat viaþa
pe câmpurile de bãtãlie duse în anii
1916-1919.

Dupã doi ani de neutralitate ºi o
îndelungatã ºi temeinicã chibzuinþã,
România a decis sã intre în rãzboi
alãturi de Puterile  Antantei: Franþa,
Anglia ºi Rusia. Scopul major al acestei
hotãrâri a fost acela al aducerii tuturor
teritoriilor strãvechi geto-dacice,
locuite majoritar de români, în graniþele
unui singur stat ºi sub un singur sceptru.
Venise vremea ca visul de veacuri al
tuturor generaþiilor de români sã fie
înfãptuit prin forþa armelor ºi
recunoscut apoi, prin forþa ºi iscusinþa
diplomaþiei.

În noaptea de 14/15 august 1916,
s-a dat ordinul de trecere la ofensivã
în trecãtorile Carpaþilor, pentru
eliberarea Ardealului, concomitent cu
o acþiune vastã de acoperire a
frontierelor în sudul ºi vestul þãrii.

Dupã o înaintare destul de facilã
cu pãtrunderi de 30-40 km. în interiorul
Transilvaniei, Armata Românã a fost
supusã la douã atacuri masive din
partea armatelor Puterilor Centrale
astfel: pe frontul din sud au trecut la
atac forþe din armatele Germaniei,
Turciei ºi Bulgariei, iar pe frontul din
Transilvania au atacat forþe din
armatele Germaniei ºi Austro-Ungariei.

În aceste condiþii, în care România
nu era pregãtitã sã ducã lupte
concomitent pe douã fronturi, a fost
obligatã sã treacã la apãrare pe
aliniamente succesive pe  toate
direcþiile  ºi, în mai puþin de patru luni,
cu pierderi umane ºi materiale imense,
frontul s-a stabilizat pe linia: Galaþi,
Nãmoloasa, Mãrãºeºti, Mãrãºti,
Zboina Verde, Oituz ºi apoi pe vechea
graniþã, pânã în nordul Moldovei de
atunci.

Guvernul ºi conducerea þãrii s-au
stabilit la Iaºi. Rãmãsesem cu mai puþin
de o treime din teritoriul Regatului
României, cel de dinainte de a intra în
rãzboi.

COªNA (789), ALTAR DE JERTFÃ
ªI DE BIRUINÞÃ, 1916-1917

În  iarna lui 1916 ºi primele 6 luni
din 1917 – ºi de o parte ºi de alta – s-au
fãcut pregãtiri pentru reluarea luptelor
de pe frontul din  Moldova.

Comandamentul Puterilor Centrale
a prevãzut o loviturã puternicã în
sectorul Nãmoloasa, cu dezvoltarea
acesteia, între Siret ºi Prut, pe direcþia
Bacãu-Iaºi,  cu scopul de a scoate
definitiv din luptã România.

Lovitura acestora a fost, spre
norocul nostru, devansatã de o acþiune

ofensivã desfãºuratã de trupele
Armatei a II-a conduse de Generalul
Alexandru Averescu, dusã pe direcþia
Mãrãºti-Focºani, care a reuºit sã
pãtrundã adânc în flancul stâng al
grupãrii principale de forþe ale
inamicului, pânã în Valea  ªuºiþei.

În aceastã situaþie, Comanda-
mentul Puterilor Centrale a schimbat
concepþia iniþialã de acþiune ºi a hotãrît
sã execute douã lovituri concentrice:
una pe direcþia: Mãrãºeºti-Adjud ºi alta
pe direcþia: Oituz-Oneºti, sã facã
ulterior joncþiunea celor douã grupãri
ºi apoi sã continuie ofensiva cãtre
Bacãu ºi Iaºi, cu acelaºi scop, de a
scoate România din luptã. Amintesc
aici cã pe aceste direcþii se apãrau
trupe, preponderent româneºti, care au
luptat pe viaþã ºi pe moarte ca sã-ºi
apãre þara.

Este uºor de imaginat ce s-ar fi
întâmplat dacã armata condusã de
generalul Makenzen ar fi desfãºurat
ofensiva între Siret ºi Prut, acolo unde

erau în dispozitiv de apãrare numai
trupe din Armata a VI-a ºi Armata a
IV-a intrate într-o totalã dezordine ºi
insubordonare faþã de proprii
comandanþi. Nu le trebuiau nici
mãcar douã sãptãmâni sã ajungã la
Iaºi ºi sã scoatã România definitiv din
luptã.

În acest context, evoc faptul cã,
atunci când Armata a IX-a a trecut la
ofensivã la Mãrãºeºti, douã Divizii
ruseºti care se gãseau în apãrare pe

acel alianiament au refuzat lupta ºi au
pãrãsit frontul, situaþie în care
comandantul Armatei I, generalul
Eremia Grigorescu, a dat ordin de a
acoperi golurile lãsate de aceste divizii
ºi s-a ajuns la acea situaþie, intratã în
istorie, ca soldaþii, care se gãseau la
îmbãiere, sã punã mâna pe arme ºi sã
lupte în cãmãºi ºi izmene. Situaþia era
aºa de gravã încât nu-ºi puteau permite
sã piardã nici un fel de timp.

Rezistenþa eroicã a trupelor
române dintre Siret ºi Carpaþi, sprijinite
cu mari disfuncþionalitãþi de unele trupe
þariste, a fãcut ca aceste planuri sã nu
se realizeze ºi porþile Moldovei sã
rãmânã de netrecut. Aici, la Oituz,
generalul Eremia Grigorescu a lansat
în 1916 deviza: „PE AICI NU SE
TRECE”, ca apoi, când a fost numit
comandant al Armatei I  de pe frontul
de la Mãrãºeºti, sã lanseze deviza:
„NICI PE AICI NU SE TRECE”,
devizã înscrisã pe monumentul
de la Tiºiþa. sIatã de ce, cu
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deplinã îndreptãþire, Regele
Ferdinand I, când a inspectat
frontul de la Oituz în 1916, i-a

strâs mâna generalului Eremia
Grigorescu ºi i-a zis: „Generale,
dumneata înfãptuieºti istoria.” Aceste
cuvinte sunt înscrise pe monumentul
eroilor din Satul Nou, com. Pârgãreºti.

Cele trei  localitãþi: Mãrãºti,
Mãrãºeºti, Oituz au intrat în istoria
Primului Rãzboi Mondial, iar eroismul
ostaºilor români a fost recunoscut chiar
ºi de trufaºii comandanþi ai armatelor
germano-austro-ungare.

În bãtãlia Oituzului din iulie-
septembrie 1917, cele mai crâncene
lupte s-au dat pe: Dealul Coºna (789),
Dealul Vrânceanul, Dealul Cireºoaia
ºi Mãgura Ocnei. Pe aceste dealuri
au murit zeci de mii de ostaºi, iar
oraºul Tg. Ocna a fost bombardat
miºeleºte ºi distrus în proporþie de
80%. Toate satele din spatele
frontului de pe raza com. Pârgãreºti
au fost sistematic bombardate ºi ele
ºi distruse în mare parte. Locul cel
mai important din bãtãlia Oituzului a
fost însã Dealul Coºna (cota 789),
fiind considerat de toþi comandanþii
militari ca fiind „cheia apãrãrii
noastre”. Dealul Coºna are o poziþie
dominantã ºi  a fost numit de
locotenentul ERWIN ROMMEL
(mareºalul de mai târziu poreclit ºi
„vulpea deºertului”) „un adevãrat
cuib de vultur”, pentru cã asigura
oricãrui comandant conducerea la
vedere a bãtãliilor în desfãºurare,
lucrul acesta  fiind un avantaj enorm.

Aici au fost cele mai crâncene
bãtãlii ºi implicit cele mai mari
pierderi de vieþi omeneºti din cadrul
bãtãliei OITUZULUI.  Numai în ziua
de 13/VIII/1917, Grupul Gerock a
atacat cu o maximã violenþã în
sectorul de apãrare al D. 1 Cav. de
pe Dealul Coºna ºi dealul, în aceeaºi
zi, a trecut de 5 ori dintr-o mânã în
alta. Au urmat zile ºi nopþi de bãtãlii
crâncene pentru cucerirea ºi
recucerirea acestui deal strategic.

Pierderea acestui deal, deschidea
drumul spre Valea Trotuºului ºi de aici
se putea prãbuºi tot frontul din
Moldova. Numai în acea zi de 13
august, în încleºtãrile pe viaþã ºi pe
moarte, în atmosfera aceea de iad
creatã de exploziile obuzelor, a

grenadelor ºi a þãcãnitului de mitraliere,
s-au ridicat la ceruri sufletele a peste
1600 de luptãtori români ºi a peste
1700 de nemþi ºi austro-ungari. Prin
intervenþia decisivã a vânãtorilor de
munte, dealul Coºna a fost recucerit
de trupele române ºi frontul s-a
stabilizat. Moldova a rãmas în picioare,
iar statul român nu s-a prãbuºit, aºa
cum ºi-au dorit trufaºele armate
germane ºi austro-ungare.

Pe 13/VIII/1917, în asaltul final
dat de trupele române pentru
recucerirea dealului Coºna, a murit
eroic caporalul grenadier Constantin
Muºat. Acesta este luptãtorul intrat în
sufletele camarazilor de arme, în poezie
ºi, mai târziu, în legendã. Rãmas fãrã
braþul stâng, fiind clasat ca inapt pentru

serviciul militar, acesta a cerut cu
insistenþã sã fie trimis din nou pe front
pentru a-ºi servi þara cu singurul braþ
care i-a mai rãmas.

România acelor ani a pierdut în
cei trei ani de rãzboi, duºi din august
1916 pânã în august 1919, peste
800.000 de oameni, morþi pe
câmpurile de luptã, în lagãrele de
concentrare, în prizonierat sau rãpuºi
de boli, de frig ºi de foame. Acesta a
fost  tributul de sânge pe care bunicii
ºi strãbunicii noºtri l-au dat pentru a
se realiza marea izbândã de la 1
Decembrie 1918, când s-a înfãptuit
ROMÂNIA MARE.

În memoria celor care au luptat
ºi ºi-au dat viaþa pentru apãrarea
fiinþei naþionale ºi a pãmânturilor
noastre strãmoºeºti geto-dacice, au
fost ridicate dupã rãzboi numeroase
monumente destinate sã eternizeze
eroismul ºi bravura  celor care au
cãzut la datorie ºi care, prin rezistenþa
ºi sacrificiul lor suprem, au fãcut
posibilã unirea de la 1 Decembrie
1918.

Toate aceste  monumente,  ridicate
în memoria eroilor, încorporeazã în ele
nu numai piatra, marmura sau lemnul
din care sunt fãcute, ci ºi sufletele
(spiritele) celor cãzuþi la datorie.

Prin sfinþirea lor de cãtre preoþi,
în chip tainic, ceea ce este vãzut
încorporeazã ºi nevãzutul, adicã spiritul
sau sufletul eroilor în memoria cãrora
au fost ridicate. De aceea, aceste
monumente  trebuiesc îngrijite ºi
pãstrate cu sfinþenie pentru a nu
batjocori memoria eroilor ºi a nesocoti
puterea slujbelor de sfinþire. Acestea
sunt simboluri sfinte ºi aºa trebuie sã
le pãstrãm veºnic!

Eroilor, pe care îi comemorãm
astãzi, la o sutã de ani de la bãtãliile
purtate la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz,
Coºna, Cireºoaia ºi Mãgura Ocnei,
le datorãm recunoºtinþã veºnicã ºi
preþuire aºa cum se cuvine, pentru
bravura cu care s-au luptat ºi s-au
jertfit, ca noi  sã moºtenim aceastã
frumoasã þarã.

Bunul Dumnezeu sã ne bine-
cuvânteze ºi sã ne ocroteascã pe toþi!

COªNA 10/08/2017
Col. (rtg) Gheorghe Pavel

Luceafãrul de searã

Între razele de soare
S-a ascuns o stea,

Nici prea micã, nici prea mare:
Cât sã mângâie pãmântul

Cu lumina sa.

Dar modestã ºi cuminte
Pe cer nu ieºea,

Ca sã nu umbreascã raza
Vreunei stele cât de micã

Cu o raz-a sa.

Pânã când regina Lunã
De ea auzi

ªi pe boltã negãsind-o,
Cãutã de o aduse

ªi o pedepsi.

Cã nici bolta nu e micã
ªi nici stele nu-s

Ca sã nu încapã toate
ªi sã lumineze-n noapte

Cerul cel de sus.

ªi o puse sã aparã
Prima-n bolte reci,
Cãlãuzã sã le fie

Stelelor ce ies pe searã,
Omenirii-n veci.

(2014)

Maria ILIE, Frânturi de cer,
Editura Enesis, Baia Mare,

2016, p. 85
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Înaltpreasfinþite,
bine aþi venit,
în Mina Salina,
la sarea pãmântului,

Catren la întâmpinarea IPS Ioachim

Oricâte rânduri ar fi aºternute pe
hârtie, cu siguranþã nu ar fi în stare sã redea
sacrificiul îmbrãcat în glorie ºi tragedie al
românilor cãzuþi în vara lui 1917.

Istoriografia ultimelor ºapte decenii
suferã mutaþii ºi deformãri în cãutarea unor
puncte de sprijin în ceea ce priveºte
implicarea Armatei Române în luptele din
Primul Rãzboi Mondial, în mod deosebit în
cele din Campania iulie-august 1917. Existã
un oarecare blocaj care nu permite o
explorare mai adâncã a acestui vast subiect.
Un asemenea blocaj este redat prin
intermediul popularei expresii, bine conturatã
în mentalul colectiv, anume: ,,Triunghiul de
foc Mãrãºti-Mãrãºeºti-Oituz”.

Trei bãtãlii importante, trei momente
marcate de supraeroismul soldaþilor români,
de destabilizare a unui adversar cu o
încredere suficient de mare în forþa sa, dar
ºi de un amalgam al deciziilor luate la extrem
de cãtre comandanþii autohtoni: fie în pripã
ºi dezastruoase, fie cântãrite ºi chiar cu aer
de inspiraþie divinã. Însã, pe lângã aceste
trei repere, altele mai puþin menþionate îºi
delimiteazã mai puþin cu cernealã ºi mai mult
cu sânge locul lor în istoria neamului. Unul
dintre ele se numeºte simplu Cireºoaia ºi
poartã în substratul toponimei sale parcã nu
întâmplãtor culoarea sângelui (cu referire
la culoare cireºelor).

Între 27-29 august / 9-11 septembrie
1917, ultima încercare de a captura
Cireºoaia va însemna o jerfã de aproxi-
mativ 1.200 de suflete, cãzute într-o ecuaþie
un pic forþatã gânditã sau nu de Alexandru
Averescu. General cu merite incontes-
tabile, deºi gurile rele îl considerau
vulnerabil în faþa femeilor ºi galoanelor
(Constantin Argetoianu - Memorii), era
incitat de ideea cã ar putea captura culmea
Cireºoaiei, în contextul în care la începutul
lui septembrie (stil nou) feldmareºalul
August von Mackensen începuse sã
transfere trupe pe frontul italian, iar ca atare
trupele arhiducelui Joseph al Austriei ar fi
urmat sã devinã vulnerabile.

Cu garanþiile oferite de generalii
ªcerbacev ºi Ragoza, conform cãrora
Divizia 49 Infanterie rusã va ataca în partea
de nord, lui Averescu i se întrezãrea
posibilitatea unei victorii. Atacul planificat
pentru 25 august / 7septembrie, a început
cu douã zile mai târziu; garanþii tipic ruseºti.

Atacul a debutat în jurul orelor 6 în
dimineaþa zilei de 27 august / 9 septembrie

 Cireºoaia ultimele flori - Toamna unei veri fierbinþi
imediat dupã ce tirul de artilerie început la
orele 3 încetase. Neinspiraþiei lui Averescu i
se va adãuga ºi neºansa ca planul de atac sã
fie dezvãluit cu o noapte înainte de un dezertor.
Astfel, cunoscând poziþia trupelor române,
artileria austro-ungarã a efectuat bombar-
damente de precizie care au avut un impact
destabilizator.

Sub o ploaie de grenade ºi gloanþe de
mitralierã, atât Divizia 1 Infanterie cât ºi
Divizia 7 Infanterie
românã au pierdut
peste 500 de soldaþi în
prima zi. Divizia 49
Infanterie rusã, dupã
ce înregistrase mici
progrese, a fost ºi ea
respinsã, iar la sud
secuii ºi un regiment
bosniac au respins
Batalionul românesc
Vânãtori de Munte.

Ordinul lui Ave-
rescu ca ofensiva sã
se desfãºoare ºi în
ziua urmãtoare, a fost
condiþionat de gene-
ralul Vãltoianu. Aces-
ta îºi dorea reducerea
pierderilor umane, prin
efectuarea în prealabil
a unor breºe în plasele
de sârmã ghimpatã
ale inamicului. Des-
chiderea pe care
câteva grupe de
ingineri ale Diviziei 1
Infanterie au fãcut-o
în noaptea de 28-29
august / 10-11 sep-
tembrie cu ajutorul
unor foarfece de
sârmã, a fost de circa
20 de metri. Dimi-
neaþa, primul rând de
trupe a reuºit sã
treacã prin breºã, dar
ceea ce a urmat avea
sã fie un adevãrat
carnagiu printre
sârme, bariere de
lemn ºi alte obstacole.

În condiþiile în
care generalul Rago-
za ordonase trupelor
ruse sã înceteze

atacul ºi observând dimensiunea pierderilor,
Averescu acceptã sã punã capãt
încercãrilor de pãtrundere în zona
controlatã de inamic la finele zilei de 29
august / 11 septembrie.

Cine au fost eroii acelor ultime douã
zile? Probabil cu asta ar fi trebuit sã
începem, dar întru smerenie ei, cei care
au stat în faþa morþii ºi a învierii stau în
spatele rândurilor. Dumnezeu îi cunoaºte

pe fiecare în parte,
istoria doar pe câþiva,
iar noi la un loc îi
numim: Divizia 1
Infanterie, Divizia 7
Infanterie, Regi-
mentul sau Regimen-
tul 15 Rãzboieni.

Primele frunze
ale toamnei se
aºezau pe Cireºoaia,
acoperind trupurile
ultimei mii de bravi
români dintre cele
multe cãzute în vara
lui 1917.

Dincolo de con-
troverse istoriografice,
dincolo de limite ºi
interpretãri, dincolo de
subiectiv sau obiectiv,
dincolo de sintagme ºi
stereotipii sunt doar
ele, sufletele înãlþate la
cer, dincolo de care
nimic mult nu poate fi.
Cireºoaia alãturi de
Mãgura Caºinului,
Sticlãrie, Coºnea,
Bogdãneºti ºi alte
unghiuri sau unghere
redefineºte geometria
jertfei, transformând
acel triunghi rigid
Mãrãºti-Mãrãºeºti-
Oituz într-un hexa-
gon, octogon, dodeca-
gon sau orice alt gon.

Epilog Cireºoaia:
,,Sã nu judeci, sã nu
vezi, sã nu miroºi!”
(Ioan Missir – Fata
moartã).

   Preot Andrei-
Silviu NEICU

Codrul
Pãdurea veche fremãta
În paºnica-i verdeaþã;
O ciocârlie gri cânta

Un cânt de dimineaþã.

Un susur se aude clar
Prin tril de ciocârlie…
Ciocãnitoarea bate rar

Aceeaºi armonie.

Stejari cu fruntea rece stau
Sub veºnicele ceruri.

Sã cânte-ar vrea, dar glas nu au
Foºnitele refrenuri.

Un pas de om se arãtã
Strivind sub cizme valea;

Izvorul tot se tulburã
Voind sã-i schimbe calea.

Cum îl vãzu pe vânãtor,
O frunzã se desprinse.

Îngãlbeni de fricã-n zbor
Când flinta o atinse…

Dar vânãtorul o þinti
Pe mica ciocârlie!

Din þeavã glontele ieºi
Ca pieptul sã-i sfâºie.

Pasãrea moartã cãzu pe pãmânt
Cu ciocul deschis pentru ultimul cânt…
Codrul întreg suferinþa-ºi foºni,
Dar omul luã trupuºorul cel gri.

*
Trunchi bãtrâni, plecaþi de umbrã,

Se-nconvoaie gânditori…
Li-i înfãþiºarea sumbrã,

Dar într-înºii ascund sori.

Maria ILIE, Frânturi de cer,
Editura Enesis, Baia Mare,

2016, p. 83-84
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Evenimentul sãrbãtoririi Limbii
Române la Slãnic Moldova a fost iniþiativa
Protoieriei Oneºti, personal a pãrintelui
protopop Ioan Bârgãoanu. Aflat la a doua
ediþie, cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Arhiepiscop Ioachim, într-o
atmosferã festivã, mai mulþi scriitori din
toatã þara au rãspuns invitaþiei,
manifestarea fiind complexã, cu
multe activitãþi: concursul „Sfântul
grai românesc” ºi înmânarea
diplomelor ºi a premiilor, dublã
lansare de carte – „Cãlãtori ºi
cãlãtorii” scrisã de Mariana
Bendou ºi „Poveºti din Þara Iei”
scrisã de Vasile Ruºeþi ºi Mariana
Bendou, vernisaj Gheorghe
Parascan ºi Maria Margoº.

Pe parcursul a patru ore, s-au
ascultat discursurile membrilor
Clubului „Expresia Ideii”, ale
membrilor juriului concursului
„Sfântul grai strãmoºesc”: poeta
Cristina ªtefan, membru USR,
preºedinte – fondator al Cena-
clului literar Lira 21, scriitorul Marin
Moscu, membru USR, scriitoarea
Ileana Cornelia Neaga, scriitorul
Vasile Ruºeþi, secretar de redacþie
ºi administrator grup virtual
Revista „Expresia Ideii”, prof. Mariana
Bendou, scriitor membru LSR si USLR,
preºedinte – fondator al asociaþiei
culturale „Clubul Expresia Ideii”, director
– fondator al revistei Expresia Ideii.
Momentele muzicale deosebite ale
grupului vocal Vamadis, format din tinerii
Vasile, Maria ºi Dimitria Ilie, cu versuri
celebre omagiind Limba Românã, au
încântat audienþa, recitãri, muzicã
popularã. Momentele artistice prezentate
de Gheorghe Parascan ºi Maria Margoº
au întregit atmosfera sãrbãtoreascã. 

S-au remarcat discursurile scriitorilor
din þarã prezenþi la eveniment: Marin
Moscu, membru USR, Mariana Pândaru-
Bârgãu, membru USR din Deva, Mariana
Niculescu, din Bucureºti, Nina Casian,
Bacãu, Maria Ruscanu Bãlãcianu,
premiul I la concurs, Elena Petruþ,
membru USR, Deva, Daniel Baciu, Vasile
Unguraºu, Elena Foghel, Neamþ, Diana
Olteanu, Craiova.

„Ultimul cuvânt” l-a avut pãrintele
protopop Ioan Bârgãoanu care a invitat
toatã suflarea la slujba vecerniei în
biserica „Sf. Ilie” din staþiune unde
împreunã cu pãrinþii Petru ºi Elisei

Sãrbãtoarea limbii române. Slãnic Moldova.
30-31 august 2017

Roncea, Mircea, Cãtãlin ºi Valentin Ilie a
fãcut ºi acatistul Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava lângã Sfintele sale Moaºte.

A doua zi, pe 31 august, invitaþii
au participat la Sf. Liturghie în biserica
din Slãnic. Rãspunsurile la stranã au
fost date de corul Filomelos din Oneºti

care a avut ºi un scurt concert. Au urmat
grupul Vamadis ºi grupul format din
Maria ºi Ana Lungu, fiicele pãrintelui
Georgel Lungu din Lãloaia. S-au
înmânat diplome de excelenþã membrilor
corului Filomelos, grupului Vamadis,
Anei ºi Mariei Lungu, scriitorilor
participanþi, preoþilor din Slãnic ºi
Primarului staþiunii Gheorghe Baciu.
Preotul Andrei Silviu Neicu a susþinut o
conferinþã despre poezia închisorilor, iar
câþiva scriitori au luat cuvântul mulþumind
pãrintelui Ioan Bârgãoanu pentru
organizare. Manifestarea s-a încheiat cu
o agapã la pensiunea Izvoare.

Prima ediþie a sãrbãtoririi Limbii
Române la Slãnic Moldova, în anul 2016,
a avut în centru evocarea marelui scriitor
Valeriu Filimon, poet, critic literar, profesor
universitar.

Valeriu Filimon vede lumina vieþii
pãmânteºti la 12 octombrie 1931, în
Slãnic Moldova, ca fiu al preotului
Clement Filimon –sfinþitor al bisericii
din Slãnic-Bãi (1929) ºi ziditor al
bisericii din Slãnic-Cerdac (1932),
preot militar pe frontul de Rãsãrit, apoi
preot-maior la Regimentul de Gardã

Regalã ºi, dupã desfiinþarea clerului
militar prin detronarea Regelui Mihai,
preot civil la Biserica Mihai-Vodã,
ctitoria lui Mihai Viteazul, unde a slujit
pânã la strãmutarea ei, în 1985. Mama,
Zoia Filimon, va sluji învãþãmântului cu
gradul I ºi „gradul de merit”.

Poetul Valeriu Filimon a
fãcut parte din prima promoþie
a ªcolii de Literaturã „Mihai
Eminescu”, aflatã sub aus-
piciile Uniunii Scriitorilor,
avându-i colegi de seminar pe
Dumitru Micu, Dionisie ªincan,
Alexandru Oprea, Aurel Rãu,
Nicuþã Tãnase, Florian Saioc,
Aurel Covaci, Ilie Purcaru,
Traian Filip ºi Alexandru
Andriþoiu – coleg de bancã.
Între anii 1952-1957, a urmat ºi
absolvit Facultatea de Filologie,
fiind coleg de promoþie cu
Nichita Stãnescu, Florenþa
Albu, Doina Ciurea, Cãlin
Cãliman, Nicolae Ciobanu,
Matei Cãlinescu, Eugen
Simion. Despre prietenia ºi
relaþiile literare cu Nichita a
scris colegul de promoþie
Nicolae Mohorea-Corni, în

cartea Amintiri cu Nichita Stãnescu,
Editura Forum, Bucureºti, 1999.

Dupã absolvirea facultãþii, devine
cadru didactic la Catedra de Literaturã
Universalã, Teorie literarã ºi Folclor,
avându-l ca ºef de Catedrã pe celebrul
Tudor Vianu. În anul universitar 1971-
1972, deja renumitul dascãl universitar
înfiinþeazã Cursul de Poeticã – primul
de acest fel în toate facultãþile de profil
din þarã. A trecut la cele veºnice în luna
iulie 2004.

Ediþia din acest an a fost un
eveniment amplu, consistent, ce a
presupus efortul pãrintelui protopop
Ioan Bârgãoanu, al preoþilor din Slãnic,
al Asociaþiei „Club Expresia Ideii”, al
Primãriei Slãnic Moldova, al scriitorilor
prezenþi, al pictori lor Gheorghe
Parascan ºi Maria Margoº, dar nu în
ultimul rând al tinerilor care au adus
obolul lor prin cântarea limbii române,
prin floarea tinereþii lor depusã pe altarul
Sfântului Grai Românesc.

Preot Cãtãlin ILIE
Slãnic  Moldova
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ªedinþa Consiliului Local Slãnic Moldova în cadrul cãreia
s-a acordat titlul de Cetãþean de onoare lui Valeriu Filimon

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului
ºi Bacãului, în perioada 17-22 iulie 2017
la Parohia Buna Vestire din Tg. Ocna s-a
desfãºurat ªcoala de varã „Credinþã, Joc,
Creaþie” în baza Proiectului de parteneriat
încheiat între Parohia Buna Vestire Tg.
Ocna , ªcoala Gimnazialã Nr. 1 ºi ªcoala
Gimnazialã Nr. 2 din Tg. Ocna.

La ªcoala de varã s-au înscris 180
de copii participanþi, cu vârste cuprinse
între 4 ºi 14 ani. Programul ºcolii a fost
conceput cu scopul de a aduce copiilor
participanþi cunoaºterea adevãrurilor de
credinþã, respectarea valorilor tradiþionale,
comuniunea cu Dumnezeu, dobândirea
unor deprinderi practice ºi buna dispoziþie.
La Festivitatea de deschidere, Pãrintele
paroh Ioan Vasile Panþîru – coordonator
al activitãþii, împreunã cu Pr. Þopa Adrian,
slujitor la Biserica Sf. Nicolae din Oneºti,
au sãvârºit o slujbã de binecuvântare la
început de activitate. Cei 180 de copii au
fost împãrþiþi pe grupe de vârste, fiecare
grupã având câte un sfânt ocrotitor: grupa
nr. 1- Sf. Ecaterina; grupa nr. 2- Sf.
Nicolae; grupa nr. 3- Sf. Andrei; grupa nr.4-
Sf. Ioan; grupa nr.5- Sf. Parascheva- grupa
nr.6- Sf. Varvara; grupa nr. 7- Sf.
Pantelimon. Programul activitãþilor din
perioada 17-22 iulie s-a desfãºurat între
orele 9-13 ºi a avut în structura sa 7 ateliere
la care copiii au participat zi de zi. Fiecare
atelier a fost sub coordonarea cadrelor
didactice voluntare de la ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 ºi ªcoala Gimnazialã
Nr. 2 din Tg. Ocna.

Responsabilii de ateliere au lucrat cu
fiecare grupã rând pe rând, astfel cã
interesul copiilor a crescut de la o zi la
alta, elevii aºteptând cu nerãbdare
urmãtoarea zi de ºcoalã. Atelierele

ªCOALA DE VARÃ „CREDINÞÃ, JOC, CREAÞIE“
Parohia Buna Vestire, Tg. Ocna

prevãzute în program au avut scopul de a
dezvolta relaþiile dintre copii ºi a le trezi
sentimentul de cunoaºtere. Atelierul de
Gastronomie a fost sub coordonarea prof.
Chiticaru Oana ºi înv. Roncea Cristina,
Atelierul de Dezvoltare personalã a fost
sub coordonarea prof. Grozescu Alina ºi
înv. Ciobanu Daniela, Atelierul de Muzicã
a fost sub coordonarea prof. Rusu Vitalie
ºi Culiuc Gheorghe, Atelierul Micul
Grãdinar a fost coordonarea prof. Pavel
Carmen ºi instructor Serea Lãcrãmioara,
Atelierul de Hand Made a fost sub
coordonarea înv. Dumitraºcu Carmen ºi
înv. Criºman Nicoleta, Atelierul de Picturã
a fost sub coordonarea prof. Vamanu Alina
ºi Godzin Letiþia, Atelierul Sportiv a fost
sub coordonarea elevilor de liceu Lavinia
Popa, Georgiana Chiper ºi Cristin Rusu.
La buna desfãºurare a activitãþii din
ªcoala de varã a fost prezentã asistentul
medical Bixade Irina ºi voluntari liceeni
care s-au implicat cu seriozitate: Toma
Alexandra, Toma Teodora, Ciubotaru
Sânziana, Oprea Georgiana, Dãnãilã
Andrei, Parincu Smaranda, Tudoreanu
Miruna, Rusu Marina ºi Petcu  Georgiana.

Întregul suport financiar a fost
susþinut de cãtre Parohia Buna Vestire
Tg. Ocna sub coordonarea Preotului paroh
Ioan Vasile Panþîru. Materialele necesare
pentru cele 7 ateliere care s-au derulat zi
de zi, au dus la buna desfãºurare a
activitãþii: hârtie coloratã, foarfece,
plastilinã, ace quiling, sfoarã, ºnur satin,
carioci, tempera, creioane colorate, bloc
desen, carton pânzat, pensoane, cretã,
baloane, mingi, coarde, pãmânt flori,
mãnuºi, pahare plastic colorate, lac pe
bazã de apã, aracet, ochiºori mobili,
palete picturã, fãinã, ulei, hârtie copt,
aluat, zahãr, vanilie, lapte, ouã, fructe

(pepene galben ºi roºu), mere, kiwi,
portocale, gem, nutela, muºtar, ketchup,,
paie suc, pahare unicã folosinþã,
serveþele, cuptor electric, blender etc.

Programul zi de zi a debutat cu
înviorarea, rugãciunea de dimineaþã ºi
cuvântul de folos susþinut de cãtre preotul
paroh Ioan Vasile Panþîru, iar într-una din
zile a fost invitat ºi Pãrintele Petru
Roncea. Aprecierea a venit ºi din partea
Pãrintelui protoiereu Ioan Bãrgãoanu care
a vizitat ªcoala de varã în ziua de vineri
bucurându-se alãturi de copii ºi de
voluntarii implicaþi.

În fiecare zi copiii au avut o pauzã
de 20 de minute, în care li s-au oferit pe
lângã ceea ce s-a gãtit la atelierul de
Gastronomie (prescuri, cornuleþe,
prãjituri, gogoºi, ouã ornate ºi fresh-uri),
ºi cornuri, eugenii, covrigi, fructe ºi apã.

La Festivitatea de închidere a ªcolii
de varã Credinþã, Joc, Creaþie, Pãrintele
Paroh Ioan Vasile Panþîru a citit
rugãciunea de mulþumire cãtre Dumnezeu
pentru buna desfãºurare a activiþãþii, iar
cei 180 de copii au fost premiaþi cu
diplome personalizate, cu cãrþi de
rugãciuni, iconiþe ºi cd-uri inscripþionate
cu poze din perioada ªcolii de varã ºi un
filmuleþ realizat de voluntari. Cei 26 de
voluntari voluntari au primit certificate de
voluntariat ºi cãni personalizate
inscripþionate.

„Numãrul mare de copii,bucuria ºi
interesul arãtat,reacþia pozitivã a pãrinþilor
ne-au surprins într-un mod mai mult decât
plãcut, dar, mai ales ne determinã în a
intensifica ºi pregãti mult mai temeinic
astfel de activitãþi ce au un impact
misionar ºi pastoral deosebit,
arãtându-ne,încã o datã, cât de
minunatã este lucrarea cu cei



Nr. 3 / iul-sept 2017 19SAREA PÃMÂNTULUI

Slujba arhiereascã la mormântul
pãrintelui Arsenie Boca

mici ºi cu tinerii” (a menþionat  Pr.
Ioan Vasile Panþîru).

Activitatea ºi-a atins scopul
iar feedback-ul pãrinþilor a fost unul pozitiv:
copiii au pãrãsit jocurile pe calculator,
tableta ºi telefoanele mobile, ºi-au fãcut
prieteni noi, au învãþat sã planteze flori ºi
sã cureþe grãdina, sã se joace frumos ºi
sã nu uite jocurile copilãriei, sã gãteascã
sãnãtos ºi cu bucurie, sã confecþioneze
obiecte din hârtie, sã cânte, sã fie creativi,
sã se respecte ºi sã se cunoascã între
ei. Interesul deosebit arãtat de copii ºi
încântarea pãrinþilor motiveazã
permanentizarea proiectului pe perioada
vacanþelor de varã ºi încurajeazã
organizatorii ºi voluntarii pentru o mai
temeinica pregãtire a activitãþilor viitoare.

Prof. Oana CHITICARU
ªcoala Gimnazialã Nr. 1, Tg. Ocna

Cu ajutorul lui Dumnezeu ºi cu
binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, în sãptãmâna 24-28 iulie s-a
desfãºurat în oraºul Târgu-Ocna, la
Parohia Sfântul Ioan, a doua ediþie a
programului „ªcoala de varã” pentru toþi
tinerii din Parohie ºi din oraºul Târgu-Ocna.

Pe parcursul acestor 5 zile de
„cursuri”, cei 110 tineri care au fost
prezenþi s-au bucurat de un program
diversificat, începând cu rugãciunea,
cateheza ºi apoi jocurile ºi activitãþile
specifice fiecãrei zile. Prima zi a avut ca
þintã crearea de ateliere de lucru de
obiecte hand-made, în care copii sã

ªcoala de varã la Parohia Sf. Ioan – Tg. Ocna

realizeze diverse lucruri din hârtie, sfoarã,
sã interacþioneze prin jocuri, desene etc.
Ziua de marþi a fost ziua dedicatã
sportului. Cu sprijinul Primãriei, copiii au
putut sã fugã de ploaie ºi sã îºi continue
activitãþile în sala de sport a ªcolii nr. 3, o
salã de sport foarte generoasã ca spaþiu,
astfel încât întrecerile sportive, voley-ul,
baschetul, sau concursul de tras funia sã
fie desfãºurate nestingherit. Miercuri,
Dumnezeu ªi-a arãtat dragostea Sa
copiilor, întrucât vremea a fost foarte
frumoasã ºi aceºtia au putut merge,
încolonaþi, prin tot oraºul la Centrul
Balnear Parc Mãgura, unde s-au bucurat
de apa caldã din piscinele acestui loc
ofertant pentru ei. Ziua de joi a fost cea
care a adus copiilor muzica, atât cea
religioasã cât ºi cea uºoarã, dar ºi regulile
codului de bune maniere, transmise prin
cântec sau prin jocuri, dar au ºi învãþat ºi
cum sã tehnoredacteze un document, cum
sã facã o prezentare PowerPoint,
vizionând în ultima parte a zilei ºi un film
pentru cei mici.

Fiecare zi din acest program de
cursuri a debutat cu rugãciune, copiii
putând sã Îl cunoascã pe Dumnezeu ºi aºa
dar ºi în fiecare activitate pe care au fãcut-o,
în fiecare joc, în fiecare moment al
evenimentelor petrecute. „Scopul nostru
este de a-i scoate pe copii din faþa jocurilor
video, a aplicaþiilor de socializare, din faþa
televizorului, de a-i face sã petreacã timp
de calitate împreunã, sã socializeze într-un
mod real ºi benefic pentru interacþionarea
interpersonalã, sã îi facem sã îºi canalizeze
energia pe care o au din belºug spre lucruri

bune, de folos pentru trup ºi suflet” a
precizat pãrintele slujitor Silviu Butucaru,
coordonator al acestui proiect.

Bineînþeles, toate aceste activitãþi nu
ar fi fost posibile fãrã implicarea Parohiei
Sfântul Ioan, prin pãrintele paroh Sorin
Postelnicu, fãrã susþinerea Primãriei Tg.
Ocna ºi a Serviciului Comunitar pentru
Copii, a ªcolii nr 3 din oraº, dar mai ales
fãrã sprijinul ºi efortul constant depus de
voluntarii ce au animat aceste evenimente.
Amintim familia Vãsâi Benone (profesor
la Colegiul C. Negri din Târgu-Ocna) ºi
soþia Laura, coordonatori ºi ei ai acestui
proiect, Cuzic Mihai, Butucaru Nela,
Teuºanu Valeria, Grozescu Maria Alina,
Ionaºcu Ana, Birtea Valentina, Bixade
Irina, Voicu Fãnel, Voicu Elena.

În semn de mulþumire, ultima zi a
„ªcolii de varã” a fost dedicatã recunoºtinþei
faþã de toþi cei enumeraþi ce au sprijinit
acest proiect, cãrora li s-au oferit diplome
de voluntari, dar ºi de premiere a tuturor
celor 110 copii participanþi, întrucât toþi au
fost câºtigãtori ºi au luat premiul I, diplome
ºi cadouri. Bucuria lor este ºi bucuria noastrã
ºi prin ei noi toþi ne încãrcãm de energie, de
pozitivism ºi de zel misionar. Ei sunt cei
despre care Hristos a zis: „Lãsaþi copiii sã
vinã la Mine ºi nu-i opriþi, cãci a unora ca
aceºtia este Împãrãþia lui Dumnezeu”. Aºa
cã misiunea Bisericii este ºi aceea de a se
îngriji de aceºti tineri din „tinda ei” care au
nevoie de modele, de educaþie, de ajutor ºi
de recunoºtinþã, de a face cu ei catehezã,
joc ºi joacã ºi activitãþi frumoase.

Preot Silviu BUTUCARU
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spaþiul pietonal de pe strada VictorieiTârgu-Ocna este oraºul staþiune
strãjuit de dealurile Mãgura, Cireºoaia
ºi Coºna, locuri unde eroii patriei
noastre s-au adus ca jertfã pentru
apãrarea þãrii ºi a pãmântului
strãmoºesc. În data de 11 august 2017

Anamnezã
de centenar
la Cireºoaia

Cireºoaia se înscrie în arcul de
triumf al Armatei Române de la mijlocul
lui Gustar al anului 1917 când intenþiile
devastatoare ale inamicului erau sã
îngenuncheze Grãdina Maicii Domnului
sub talpa denominaþiunilor strãine
românilor de neam ºi de credinþã.
Dumnezeu a voit însã altfel ºi, cu preþ de
mari jertfe umane ºi materiale, a biruit
credinþa strãmoºeascã prelungitã în
braþele eroice ale bravilor soldaþi români.
La împlinirea a 100 de ani de la punctul
de cotiturã a istoriei noastre naþionale, cu
binecuvântarea IPS Ioachim, Arhie-
piscopul Romanului ºi Bacãului, o parte
din preoþii târgocneni în frunte cu
pãrintele protopop de Oneºti Ioan
Bârgãoanu au aprins candelã de
rugãciune întru veºnicã pomenire a
eroilor în cadrul programului militar
desfãºurat la Mânãstirea „Sfântul Cuvios
Eftimie cel Mare” de lângã masivul
Cireºoaia, pe data de 10 august 2017.

De faþã fiind reprezentanþi ai Guvernului
României, ai administraþiei judeþene ºi
locale, programul a cuprins ºi cuvântãri
la care s-a adãugat elogiul de preþuire a
jertfei eroilor adus de pãrintele protopop
Ioan care a citit ºi poemul special întocmit
de IPS Ioachim pentru evocarea acestui
centenar.

Programul a sfârºit apoteotic prin
depuneri de coroane ºi jerbe de flori,
semne ale recunoºtinþei generaþiilor
rânduite sã fie contemporane anamnezei
centenarului primei conflagraþii mondiale.
S-a depus o coroanã ºi din partea
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului în
acelaºi semn de îndatoritã recunoºtinþã
ºi rugãciune de iertare ºi veºnicã odihnã.

În amurgul zilei de 10 august 2017,
în centrul oraºului Târgu-Ocna s-au
rememorat atacurile Armatei Române
asupra culmilor cucerite de inamic,
Coºna, Mãgura ºi Cireºoaia, ºi câte o
grupã de vânãtori de munte a mãrºãluit
cu fãclii aprinse spre cele trei vârfuri
pe care ostaºii români de odinioarã le-au
recucerit cu preþ de sânge, astfel încât
în negura nopþii se putea observa
urcând spre Coºna, Mãgura ºi
Cireºoaia lumini ºerpuitoare printre
tranºee ºi gropi de obuz.

Anamneza centenarului la
Cireºoaia, la Mãgura ºi la Coºna a
întipãrit în conºtiinþa generaþiilor de azi
cã cei de demult ºi-au fãcut datoria.

a avut loc la Târgu-Ocna, în „Cimitirul
cu tunuri” de la Biserica Sfântul

Nicolae, o slujbã de pomenire
a eroilor din Primul Rãzboi

Anamnezã
de Centenar

ºi la
Târgu-Ocna
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Pe data de 17 august 2017, a avut
loc, cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
a treia ediþie a concursului „Toacã ºi ie
moldoveneascã” la Schitul „Sfântul
Cuvios Eftimie cel Mare”, la iniþiativa
pãrintelui Ioan Bârgãoanu, protopop de
Oneºti, ºi cu implicarea specialã a
preacuviosului pãrinte protosinghel
Claudiu Panþiru, egumenul Schitului, ºi
a pãrintelui Cristian Mazilu de la
parohia „Schimbarea la Faþã” din
Poieni, Târgu-Ocna. Din partea
Biroului de Catehezã al Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului a participat
pãrintele inspector Daniel Ionel Marari.

Concursul se înscrie între
proiectele catehetice ale Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului, cu un mare
impact în rândurile copiilor ºi tinerilor,
la aceastã a treia ediþie participând
cincizeci de tineri din cuprinsul
Protoieriei Oneºti, dar ºi din alte
protopopiate ale Eparhiei, ceea ce-i
conferã deja concursului un caracter
eparhial, cel puþin pentru aceastã ediþie.

Mondial. Evenimentul a fost
marcant ºi datoritã prezenþei

Înaltpreasfinþiei Sale Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului,
alãturi de pãrintele Ioan Bârgãoanu,
Protopop de Oneºti, precum ºi de
numeroºi preoþi ºi credincioºi din oraºul
staþiune Târgu-Ocna.

Manifestãrile s-au desfãºurat în
prezenþa reprezentantului Adminis-
traþiei Prezidenþiale, Consilierul de stat,
domnul Constantin Ionescu, a minis-

trului Ilie Viorel, a Secretarului de stat
la Departamentul Centenar în
Guvernul României, domnul Cristian
Ioan Videscu, ºi a altor oficialitãþi
judeþene ºi locale.

Dupã slujba de pomenire a eroilor,
a urmat cuvântul Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Ioachim ºi înmânarea de
diplome din partea Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului unor oficialitãþi
judeþene ºi locale, precum ºi recitarea
poemului „Odã eroilor de pe Valea

Oituzului”, scris de Înaltpreasfinþia
Sa.

Programul a continuat prin
alocuþiuni ale oficialitãþilor prezente la
acest ceremonial, oferirea de plachete
ºi diplome din partea Primãriei Târgu-
Ocna, iar la sfârºit au fost depuse
coroane de flori întru cinstea eroilor
cãzuþi la datorie în Primul Rãzboi
Mondial.

Cinste eroilor neamului nostru
românesc!

A treia ediþie a concursului
„Toacã ºi ie moldoveneascã” la Schitul

„Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare”,
Târgu-Ocna, protoieria Oneºti

Dupã sãvârºirea Sfintei Liturghii
de un sobor de preoþi sub protia
pãrintelui protopop Ioan Bârgãoanu,
pãrintele inspector eparhial Daniel
Marari a transmis binecuvântarea IPS
Ioachim pentru desfãºurarea la Târgu-
Ocna a concursului „Toacã ºi ie
moldoveneascã”: „Mulþumesc pentru
invitaþie ºi felicit aceste activitãþi
memorabile pentru protopopiatul
Oneºti ale pãrintelui protopop care are

niºte activitãþi cu totul ºi cu totul
speciale pentru Arhiepiscopia
Romanului ºi Bacãului. De aceea,
Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Ioachim
mi-a spus sã vin
aici ºi sã felicit
pe pãrintele
protopop ºi pe
toþi cei
care se
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ostenesc pentru aceste
activitãþi deosebite.”

Copiii ºi tinerii au fost împãrþiþi în
patru categorii de vârstã: 7-10 ani, 11-
12 ani; 13-14 ani ºi 15-18 ani, fiecare
exersând bãtutul toacei în faþa unui juriu
format din patru preoþi care au evaluat
ºi rãsplãtit cu premii pe toþi cei care au
participat la concurs.

Un cuvânt înflãcãrat despre ce
înseamnã toaca l-a avut pãrintele
protopop Ioan: „Un cântec al dorului
dupã Cer, toaca este ea însãºi
rugãciune, este rugãciune primarã prin
formulele ritmice preluate din
rugãciunea cântatã ºi prin semnele
mistice încifrate în bãtaie: crucea,
cercul, triunghiul ºi spirala.”

Un moment deosebit l-a constituit
hora misticã a bucuriei în jurul locaºului
de cult, un lanþ uman în veºminte
naþionale format din copiii ºi tinerii
participanþi la concurs împreunã cu
preoþii slujitori în odãjdii sfinte intonând
imne religioase ºi patriotice ºi
îmbrãþiºând biserica într-un tainic dans
de cununie. În rãstimpul deliberãrilor
pentru premierea participanþilor,
pãrintele Lãzãrel Sinel de la Biserica
Neamului din Poiana Sãratã a oferit
spre contemplare copiilor ºi tinerilor
prezenþi o expoziþie de icoane, în centrul
atenþiei fiind ºi un tablou pictat al

locotenentului Nicolae Macarie, întâiul
erou cãzut în Primul Rãzboi Mondial.

Toþi participanþii la concurs au
participat ºi la o agapã frãþeascã prin
grija gazdelor care au iniþiat ºi au fãcut

posibilã desfãºurarea cu totul la înãlþime
a celei de a treia ediþii a concursului
eparhial „Toacã ºi ie moldoveneascã”
care se înscrie între proiectele de viitor
ale Biroului Catehetic Eparhial.

Editura Basilica a Patriarhiei
Române a editat, cu binecuvântarea
Preafericitului Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, un prim
Catalog Mediatic Ortodox pe anul
2017, cuprinzând „date tehnice ºi
informaþii actualizate privind utilizarea
mijloacelor moderne de comunicare de
cãtre unitãþile bisericeºti din Patriarhia
Românã” – cum afirmã Pr. Nicolae
Dascãlu în Argument-ul Catalogului.

Protoieria Oneºti în Catalogul Mediatic
Ortodox pe anul 2017

Catalogul cuprinde toate eparhiile
din cadrul Patriarhiei Române, din þarã
ºi din diaspora. Ceea ce este
remarcant la prezentarea instituþiilor
media bisericeºti în dreptul
Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
pe lângã prezentarea revistei noastre
eparhiale Cronica Romanului, este
prezentarea celor trei reviste din
cadrul Protoieriei Oneºti: Potirul
Viiºoarei , Sarea pãmântului ºi

Izvorul numãrul unu, Arhiepiscopia
noastrã ºi, în mod special, Protoieria
Oneºti figurând într-un loc de frunte
cu numãrul publicaþiilor între celelalte
unitãþi ºi subunitãþi de cult ortodoxe
din cadrul Patriarhiei Române.

Catalogul conþine 240 de pagini
color pe o hârtie superioarã, paginile
de la 133 pânã la 137 fiind alocate
Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului.
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Sub auspiciile Biroului de Catehezã
a Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului,
în cadrul Sectorului de Catehezã al
Protopopiatului Oneºti a avut loc la
Schitul „Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare”
din Târgu-Ocna o întâlnire pregãtitoare
a tinerilor care vor participa la ITO 2017
de la Iaºi din 1-4 septembrie 2017.
Întâlnirea a avut loc pe data de 17 august
2017, cu binecuvântarea IPS Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi Bacãului ºi
în prezenþa pãrintelui Daniel Ionel Marari,
Inspector eparhial în cadrul Sectorului
cultural al Arhiepiscopiei Romanului ºi
Bacãului, ºi a pãrintelui Ioan Bârgãoanu,
protopop de Oneºti.

Întâlnirea a debutat cu Sfânta
Liturghie oficiatã de un sobor de preoþi
sub protia pãrintelui protopop Ioan, dupã
care tinerii s-au cunoscut unii cu alþii ºi
au participat la un concurs care a avut
ca temã: „Icoana ºi eroii”. Tinerilor li s-a
solicitat sã compunã câte un scurt eseu
la douã subteme, la alegere, prima
numindu-se: „Icoana – punte nobilã spre
Dumnezeu”, iar a doua: „Eroii – modele
umane ale neamului românesc”.
Evaluarea lucrãrilor s-a fãcut în
perspectiva a ºase criterii: 1- pentru

Întrevedere pregãtitoare în Protoieria
Oneºti a tinerilor înscriºi la ITO 2017 – Iaºi

originalitatea structurii literare; 2- pentru
formularea artisticã; 3- pentru
creativitatea literarã; 4- pentru caligrafia
lucrãrii; 5- pentru profunzimea
conþinutului literar-teologic/istoric; 6-
pentru armonizarea aspectelor literare
ºi teologice/istorice. Cei patru evaluatori,
prof. Mazilu Nicoleta, ªcoala
Gimnazialã nr. 2, Târgu-Ocna, prof.
Apostu Loredana, ªcoala Gimnazialã

Târgu-Trotuº, prof. Mocanu Viorica,
Liceul Tehnologic ºi ªcoala Gimnazialã
nr. 1, Târgu-Ocna, ºi înv. Belchim Sanda,
ªcoala Gimnazialã nr. 2, Târgu-Ocna.

Dupã evaluarea lucrãrilor, tinerii au
fost premiaþi ºi încurajaþi spre activitãþi
spirituale ºi culturale fiind îndemnaþi sã
reprezinte cu demnitate ºi dãruire
Protoieria Oneºti la ITO 2017 – Iaºi.

Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finþitului Pãrinte Arhiepiscop Ioachim, 100
de tineri din zona canonic-administrativã
a Arhiepiscopiei Romanului ºi Bacãului
însoþiþi de un grup de preoþi responsabili
cu activitãþile catehetice în protoierii, în
frunte cu pãrintele Daniel Marari,
inspector eparhial la sectorul cultural, au
participat la deschiderea „Întâlnirii
Tinerilor Ortodocºi din toatã lumea” care
a avut loc în seara zilei de 1 septembrie
2017 la Iaºi. A doua zi, sâmbãtã, 2
septembrie, tinerii au participat la douã
seminarii pe tema libertãþii ºi la o amplã
conferinþã susþinutã în seara zilei de
pãrintele conferenþiar dr. Constantin

Întâlnirea internaþionalã a tinerilor
ortodocºi, Iaºi, 1-4 septembrie 2017

Necula de la Facultatea de Teologie
„Sfântul Andrei ªaguna” din Sibiu.

În searã zilei de 1 septembrie 2017,
a avut loc în Grãdina Palas din Iaºi
festivitatea de deschidere a Întâlnirii
Internaþionale a Tinerilor Ortodocºi (ITO).
Manifestarea a debutat cu prezentarea
delegaþiile participante. Fiecare dintre
delegaþii a fost reprezentatã de trei tineri
îmbrãcaþi în costume populare, care au
defilat þinând în mâini steagul ITO,
steagul þãrii din care vin ºi steagul
eparhiei. Delegaþia Arhiepiscopiei
Romanului ºi Bacãului s-a bucurat de
prezenþa la acest eveniment
a Înaltpreasfinþitului Ioachim, alãturi

de ceilalþi ierarhi prezenþi în frunte cu
Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel.

Moderatorii festivitãþii de deschidere
- Daniel Buzdugan ºi Roxana Chebac -
au fãcut o prezentare succintã a fiecãrei
delegaþii, dupã care Preasfinþitul Pãrinte
Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor, cel
mai tânãr ierarh al Bisericii noastre, a
oficiat o slujbã de Te Deum.

În continuare, a urmat cuvântul de
bun-venit al Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei, care a subliniat
cã „în ciuda multor greutãþi se
poate chiar ºi astãzi sã fii
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creºtin ºi tânãr, sã fii creºtin ºi
plin de bucurie”, dupã care s-a

adresat miilor de tineri pre-
zenþi Preafericitul Preafericitul
Pãrinte Patriarh Daniel: „Suntem
binecuvântaþi de Dumnezeu în aceastã
adunare care este deodatã venerabilã,
dar ºi admirabilã prin mulþimea tinerilor
ºi diverselor þãri ºi eparhii pe care le
reprezintã ºi se bucurã de aceºti tineri
care sunt daruri ale lui Dumnezeu. Copiii
ºi tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu
pentru familie, pentru Bisericã ºi pentru
societate. Însã orice dar trebuie cultivat.
Dumnezeu ne oferã daruri ºi omul
trebuie sã le cultive, sã le ducã la rodire,
la înfrumuseþare, pentru ca ºi libertatea
lui sã se întãreascã prin conlucrarea cu
Dumnezeu. Numai Iisus Hristos oferã
omului libertate deplinã. Sfântul Apostol
Pavel, în Epistola cãtre Galateni, cap. 5
versetul 1, „Staþi, deci, tari în libertatea
cu care Hristos ne-a fãcut liberi ºi nu vã
prindeþi iarãºi în jugul robiei”. Tema de
la Întâlnirea Internaþionalã a Tinerilor
Ortodocºi 2017 Iasi, „Tânãrul în cãutarea
libertãþii”, este de mare actualitate!
Libertatea este, a fost ºi va rãmâne o
preocupare constantã a umanitãþii, i-a
preocupat încã din Antichitate pe unii
filosofi, ca Platon, dar ºi în timpurile
moderne, cum a fost cazul lui Sartre.
Care este modul de a îmbina libertatea

cetãþeanului cu mulþimea legilor dintr-o
societate? Astãzi, în contextul capitalist
al noilor ideologii seculariste, se acordã
drepturi ºi libertãþi individuale fãrã nici o
referinþã la vocaþia omului de a trãi o
viaþã eternã. Deºi tema libertãþii a
preocupat omenirea de-a lungul timpului,
totuºi nu existã o definiþie în esenþã a
libertãþii. Se trãieºte Libertatea, dar nu
se defineºte. Desigur cã libertatea
naturalã ºi cea socialã reprezintã o
anumitã libertate pentru toþi oamenii, dar
pentru creºtini ele nu reprezintã
libertatea totalã, descoperitã de Hristos
ºi dãruitã celor ce cred în El. Pentru cã
libertatea omului s-a pervertit ºi a fost
coruptã prin cãderea din comuniunea de
viaþã cu Creatorul universului ºi al omului,
Dumnezeu. Libertatea a fost grav
coruptã prin neascultarea lui Adam ºi a
Evei, când omul a vrut sã fie ca
Dumnezeu, dar în despãrþire ºi uitare de
El. Întrucât toþi oamenii au moºtenit firea
pãcãtoasã, libertatea omului pe pãmânt
este pervertitã de pãcat. ªi ce este
pãcatul? Un mod de existenþã egoist ºi
posesiv, care-l împiedicã pe om sã
iubeascã deplin ºi permanent pe
Dumnezeu ºi pe oameni. De aceea noi
facem distincþie între iubirea posesivã
ºi cea milostivã. Din cauza pãcatului,
omul nu poate sta permanent în  iubirea
darnicã, ci devine posesiv ºi nu mai

iubeºte pe toþi oamenii. Aceastã
contradicþie internã, între ideal ºi
realitate, ne-o descoperã ºi Sfântul
Apostol Pavel în Epistola cãtre romani:
„Nu fac binele pe care îl voiesc, ci rãul
pe care nu-l voiesc”. Deci natura noastrã
nu mai are libertate deplinã, este adesea
înrobitã de modul de existenþã egoist”.

Aprinderea torþei ce va fi menþinutã
pe tot parcursul Întâlnirii de la Iaºi a
avut loc în prezenþa Gãrzii de onoare
din Iaºi. În continuare, a fost intonat
imnul ITO 2017 de cãtre tinerii ce au
contribuit la realizarea lui, dupã care
au avut loc discursurile oficialitãþilor
locale ºi ale reprezentanþilor instituþiilor
partenere în organizarea eveni-
mentului.

Pentru ziua de sâmbãtã, tinerii au
avut în program dezbateri pe tema
libertãþii ºi responsabilitãþii creºtine, iar
în dupã amiaza zilei a fost susþinutã o
conferinþã de cãtre pãrintele Constantin
Necula, cu tema: „Tânãrul în cãutarea
libertãþii”, la aceasta participând cei
peste 7000 de tineri la care s-au adãugat
foarte multe persoane din Iaºi ºi din alte
localitãþi moldave: „Când un tânãr capãtã
libertate, el capãtã de fapt o persoanã:
libertatea, ca ºi iubirea, ca ºi raiul, nu
rãspunde la întrebarea Ce?, ci la
întrebarea Cine?, iar rãspunsul este
Hristos.”
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Marþi, 12 septembrie 2017, într-un
moment ce contureazã împlinirea a 100
de ani de la Prima conflagraþie Mondialã,
pe Colina Cireºoaia, s-au adunat ierarhi,
preoþi, reprezentanþi ai Ministerului
Apãrãrii Naþionale, comandanþi ai
Unitãþilor militare din Bacãu ºi Iaºi,
autoritãþi centrale, judeþene ºi locale,
pentru a comemora ostaºii români care
au udat cu propriul sânge pãmântul
binecuvântat al þãrii, luptând eroic pentru
dezrobire ºi libertate.

Totodatã, dorind a pãstra vie
memoria ºi faptele de glorie ale
înaintaºilor, la centenarul jertfei eroice de
pe dealul Cireºoaiei, plãtit cu viaþa de eroii
Regimentului 15 Infanterie, ostaºii
români din Brigada 15 Mecanizatã
«Podul Înalt» au înãlþat, pe acel loc, o
troiþã, realizatã de sculptorul Cornel
Solomon, asemãnãtoare aceleia din
Copoul ieºean din faþa Palatului Oºtirii
din Iaºi.

Dupã ceremonialul militar specific,
monumentul eroilor a fost sfinþit de

Rugãciune ºi omagiu eroilor români pe colinele
CireºoaieiÎnaltpreasfinþitul Pãrinte Teofan,

Mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei, dimpreunã cu Înalt-
preasfinþitul Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului.

În cuvântul rostit cu acest
prilej, IPS Mitropolit Teofan a
arãtat importanþa implicãrii,
atunci ºi acum, pentru apãrarea
patriei ºi a credinþei strãmoºeºti:
«Cu evlavie sfântã, ne plecãm

genunchii în þãrâna ce odihneºte, apãrã
ºi pãzeºte osemintele celor care acum
100 de ani, aici, s-au înãlþat la cer
apãrând pãmântul de jos.

Au fost, deopotrivã, timpuri
de glorie ºi timpuri de durere.
Ne-am urcat pe culmi, în acele
timpuri, pe care nu le-am atins
de multã vreme. ªi în acei ani,
pãrinþii noºtri simþeau cã totul
este pierdut. Dar atunci au fost
oameni care au ºtiu sã ia decizii
la momentul oportun ºi oameni
care au ºtiu sã îndeplineascã
aceste decizii. 

Acele clipe au fost trãite în modul
cel mai dureros de cãtre cei care ºi-au
vãrsat sângele ºi ºi-au dat viaþa. De
aceea, aceastã cruce ºi prezenþa voastrã
aratã, dupã o sutã de ani, gratitudinea
naþiunii române pentru tot ce a fost adânc,
înãlþãtor ºi frumos în acele momente.

Se cuvine acum sã vã mulþumim
dumneavoastrã ºi celor care au luat

aceastã iniþiativã ca astãzi sã fim aici.
Dumnezeu sã ne dãruiascã aceeaºi
determinare pentru apãrarea þãrii pe alte
coordonate, însã cu aceeaºi demnitate,
jertfã ºi credinþã», a declarat, în cuvântul
sãu, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei. 
La rândul sãu, Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop Ioachim a mulþumit tuturor
celor care au luat parte ºi s-au implicat
în organizarea acestui eveniment.

«Vã mulþumim cã aþi venit în munþii
aceºtia, unde altãdatã strãmoºii noºtri s-au

jertfit pentru neam ºi pentru þarã. Am
înþeles încã o datã cã poporul român este
un popor de sfinþi ºi de eroi. Aºa cã,
pomenindu-i, înseamnã a adãuga cãrã-
mida rânduitã nouã de Providenþã la
edificiul spiritual al înaintaºilor noºtri. Sã
le facã Dumnezeu parte de Raiul cel
veºnic ºi sã-i pomeneascã cu drepþii ºi
cu martirii neamului românesc», a
menþionat chiriarhul Eparhiei Romanului
ºi Bacãului.

Evenimentul a continuat apoi cu
un omagiu adus eroilor Regimentului
15 Infanterie, totul încheindu-se cu un
praznic de obºte oferit întru pomenirea
eroilor cãzuþi în crâncenele lupte de
pe aceste locuri istorice de cãtre
Brigada 15 Mecanizatã «Podul Înalt»,
din Iaºi.

(Paginile evenimente recente
au fost întocmite

de preot Petru RONCEA)
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Târgu-Ocna - vedere panoramicã

Denumire în limba românã: Strugure
Familia botanicã: Vitaceae
Denumirea botanicã: Vitis vinifera
Zona de origine: Zona mediteraneanã
ºi Europa Centralã
Þara, zona sau continentul unde se
cultivã: Italia, China, SUA, Franþa,
Spania, Argentina, Chile, România,
Ungaria.

Istoric:
Strugurii, reprezentând fructele

viþei-de-vie, fructele-vedetã ale
toamnei, au o istorie de 8.000 de ani,
primele podgorii fiind cultivate pe
teritoriile care formeazã acum
Orientul Mijlociu.

Viþa-de-vie, domesticitã probabil
odatã cu domesticirea animalelor, în
zonele de azi ale Georgiei sau
Armeniei, a reprezentat un pas
important în civilizaþia ºi mai ales în
etica alimentarã ºi religioasã.

Boabele de struguri uscate la
soare (stafide) erau atât o sursã de
elemente nutritive, cât ºi un produs ce
combãtea setea legionarilor romani în
campaniile care au durat sute de ani în
Africa sau în Asia Minor, campanii duse
pentru aprovizionarea cu noi resurse de
hranã ºi sclavi necesare imperiului.

Un caz unic ºi nerepetat în istoria
omenirii este cel al regelui dac Burebista,
acum 2000 de ani, care a tãiat toate
plantaþiile de viþã-de-vie, deoarece
supuºii sãi fãceau festine foarte lungi ºi
dese închinate zeului Bachus.

Gestul se pare cã a fost inspirat de
o decizie legislativã a Senatului Roman
de la mijlocul secolului I (anul 70 d. Hr),
care a interzis organizarea sãrbãtorilor
numite  „bacanale”, închinate zeului
Bachus.

Emblemã a toamnei, strugurele,
energizant ºi o adevaratã bombã
antioxidantã, este, pe bunã dreptate,
unul dintre cele mai studiate fructe de
cãtre cercetãtori. Asta pentru cã de-a
lungul timpului i s-au descoperit
nenumãrate virtuþi terapeutice, de la
capacitatea de a menþine sãnãtatea
vaselor de sânge ºi a inimii pânã la

Strugurii -superfructele toamnei
proprietatea de a pãstra tinere
þesuturile, în orice formã ar fi ei
consumaþi.

O canã de boabe de struguri roºii
sau albi conþine 104 calorii, 1,09 grame

de proteine, 0,24 grame de grãsime, 1,4
fibre de fibre, 4,8 miligrame de vitamina
C, 10 micrograme de vitamina A, 288
miligrame de potasiu, 0,54 miligrame de
fier ºi 3 micrograme de folaþi.

Strugurii au un nivel ridicat de apã
ºi sunt buni pentru hidratare. Fructele ºi
legumele cu multã apã sunt dense în
nutrienþi, ceea ce înseamnã cã oferã o
cantitate mare de nutrienþi esenþiali,
având în acelaºi timp puþine calorii.
Strugurii conþin 70 de mililitri de lichid
pe canã.

În concentraþii mari, resveratrolul
se gãseºte în coaja strugurilor roºii sau
negri dar ºi compoziþia altor fructe ºi
legume de culoare neagrã cum ar fi:
afinele, murele, meriºorul precum ºi în
arahide. Resveratrolul are o capacitate
antioxidantã de 20 de ori mai mare decât
vitamina C, respectiv, de 50 de ori mai
mare decât a vitaminei E.

Este bine ca strugurii sã fie
consumaþi cu tot cu coajã, deoarece
aceasta este un bun detoxifiant pentru
organism, de asemenea se pot mesteca
ºi sâmburii, care conþin un ulei gras cu
rol benefic asupra nivelului de colesterol

din sânge ºi a vaselor sanguine. Diverse
studii medicale au confirmat deja faptul
cã strugurele negru este unul dintre cele
mai sãnãtoase fructe. 

Indicaþii de utilizare:
Strugurii pot fi consumaþi dupã

coacere, în stare proaspãtã, în
industria alimentarã, la fabricarea
diverselor tipuri de jeleuri, gemuri sau
sucuri, a oþetului alimentar de calitate
superioarã, a vinului (în mod cert cea
mai importantã ºi eficientã economic
metodã  de prelucrare a boabelor), a
extracþiei de uleiuri esenþiale,
antioxidanþi ºi tanini alimentari din
seminþele de struguri.

Anual se produc aproximativ 70
de milioane de tone de struguri,
cantitate similar cu cea a producþiei
de mere, aspect ce reliefeazã
importanþa deosebitã a culturii de viþã-
de-vie în balanþa nutriþionalã
mondialã.

Efecte terapeutice:
– prevenþia cancerului - strugurii

conþin antioxidanþi puternici cunoscuþi sub
denumirea de polifenoli, care pot încetini
sau preveni multe tipuri de cancer,
inclusiv cel de esofag, plãmâni, gurã,
pancreas, prostatã ºi colon.
– astm – graþie calitãþilor lor terapeutice,
strugurii pot fi folosiþi pentru vindecarea
astmului. Strugurii pot creºte nivelul de
umiditate de la nivelul plãmânilor.
– boli cardiovasculare - strugurii cresc
nivelul de oxid nitric din sânge, care
împiedicã formarea de cheaguri în sânge,
reducând astfel probabilitatea declanºãrii
atacurilor de cord. În plus, antioxidanþii
prezenþi în struguri previn oxidarea
colesterolului LDL care blocheazã vasele
de sânge.
– migrene - sucul de struguri copþi este
un remediu important pentru vindecarea
migrenelor.
– strugurii sunt foarte eficienþi în tratarea
constipaþiei. Efectul acestora este laxativ,
întrucât conþin acid organic, zahãr ºi
celulozã. Aceºtia reduc constipaþia cronicã
prin tonifierea intestinului ºi a stomacului.
– indigestie - strugurii joacã
un rol important în tratarea
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dispepsiei. Aceºtia pot contribui
la vindecarea indigestiei ºi
iritaþiei stomacale. În plus, sunt

un aliment uºor.
– oboseala - sucul de struguri albi, fãrã
zahãr, reface conþinutul de fier din organism
ºi previne apariþia oboselii. Sucul de struguri
ajutã la energizarea instantanee.
Antioxidanþii prezenþi în struguri pot ajuta la
întãrirea sistemului imunitar.
– tulburãri renale - strugurii pot
reduce substanþial aciditatea acidului uric
ºi ajutã la eliminarea acestuia din
organism, reducând astfel ritmul de lucru
al rinichilor.
– cancerul de sân - într-un studiu
recent s-a descoperit cã strugurii negri
contribuie la prevenirea cancerului de
sân. În laborator, s-a constatat
reducerea semnificativã a masei
tumorale mamare la ºobolani, dupã ce
aceºtia au fost hrãniþi într-un experiment,
cu suc de struguri.
– boala Alzheimer - resveratrolul, un
polifenol cu rol benefic prezent în
struguri reduce nivelurile peptide beta-
amiloidale, la cei care suferã de boala
Alzheimer. Studiile sugereazã cã
strugurii pot îmbunãtãþi sãnãtatea
creierului ºi pot bloca apariþia bolilor
neurodegenerative.
– prevenirea cataractei - flavonoidele
prezente în struguri conþin antioxidanþi
care pot reduce ºi totodatã lupta
împotriva daunelor cauzate de radicalii
liberi. Printre aceste daune se numãrã:
cataracta, bolile cardiovasculare,
problemele legate de înaintarea în
vârstã.
– activitate antibacterianã - strugurii
roºii au puternice proprietãþi
antibacteriene ºi antivirale ºi vã pot
proteja de infecþii. Totodatã, prezintã
proprietãþi anticancerigene, ca urmare
a efectelor antiiflamatoare ale
resveratrolului gãsit în struguri.

Seva viþei-de-vie, recoltatã
primãvara, înainte de înflorire, poate fi
folositã în diverse afecþiuni oculare,
hepatice sau renale, afecþiuni ale pielii
sau pentru remineralizarea organismului
dupã perioada de iarnã.

Rãducanu. Suntem în procedura de
realizare a celorlalte documente
prevãzute de lege dupã care se vor
solicita avizele ºi acordurile ºi în final
obþinerea unei hotãrâri de guvern pentru
includerea în listã. Demersul nostru este
cu atât mai important cu cât pentru
realizarea unor lucrãri la astfel de
obiective se pot accesa fonduri
europene prin Programul Operaþional
Regional ºi prin accesarea altor surse
de finanþare specifice.

V-am informat în numerele
anterioare despre necesitatea realizãrii
unui schimb de terenuri între Direcþia
silvicã Bacãu – Ocolul silvic Tg. Ocna
ºi autoritatea publicã localã, respectiv
pentru terenul în suprafaþã de
aproximativ 2800 mp ocupat de
rezevorul de apã potabilã ce
alimenteazã cartierul Vâlcele sã dãm
în schimb un alt teren aparþinând
oraºului, întrucât de la darea în
funcþiune a acestui obiectiv în anul 2003
ºi pânã în prezent am achitat taxe
pentru ocuparea terenului ºi chirii care
depãºesc valoarea investiþiei. Suntem
într-o fazã avansatã cu documentaþia
necesarã schimbului, care odatã
realizat va degreva bugetul local de o
cheltuialã substanþialã.

La începutul anului 2017, am depus
la Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
administraþiei publice ºi fondurilor
europene, mai multe proiecte solicitând
finanþare prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã. Prin Ordinul nr.
3678/17.07.2017 privind aprobarea listei
obiectivelor de investiþii ºi sumele
alocate acestora pentru finanþarea
Programului naþional de dezvoltare
localã, în perioada 2017-2020, oraºul Tg.
Ocna are asiguratã finanþare pentru
urmãtoarele proiecte:

 1) „Construire ºi dotare centru
multifuncþional tip creºã în zona Tiseºti,
oraº Târgu-Ocna judeþul Bacãu“, cu
valoarea alocatã din bugetul de stat de
2.074.470,00 lei;

2) „Modernizare ºi dotare Colegiu
C. Negri, oraº Târgu-Ocna, judeþul

Bacãu“, cu valoarea alocatã din bugetul
de stat de 10.159.949,00 lei;

3) „Reabilitare, modernizare ºi
dotare grãdiniþã Piticot A oraº Târgu-
Ocna, judeþul Bacãu“, cu valoarea
alocatã din bugetul de stat de
3.122.416,00 lei;

4) „Reabilitare, modernizare ºi
dotare grãdiniþã Piticot B oraº Târgu-
Ocna, judeþul Bacãu”, cu valoarea
alocatã din bugetul de stat de
3.487.731,00 lei. Pentru aceste
obiective urmeazã a fi întocmitã
documentaþia necesarã încheierii
contractelor de finanþare pânã cel mai
târziu la data de 30.11.2017, în prezent
lucrându-se la elaborarea acestor
documentaþii.

Pe lângã aceste obiective pentru
care finanþarea este asiguratã prin
Programul naþional de dezvoltare localã,
avem în lucru ºi alte proiecte pentru care
vom solicita finanþare prin diverse
programe nerambursabile, iar altele va
trebuie sã fie finanþate din bugetul local.
Vã prezentãm câteva dintre obiectivele
pe care le avem în vedere în etapa
urmãtoare:

- Amenajare unui „Aqua Parc” în
zona Parc Mãgura;

- Amenajare ca zonã de agrement
a  lacului cu apã sãratã din Parcul
Mãgura;

-  Amenajare „Parc Aventura” în
Parcul Mãgura;

- Amenajare patinoar în Parcul
Mãgura;

- Reabilitare DJ 116C  - Mânãstirea
Mãgura, oraº Târgu-Ocna, jud. Bacãu;

- Modernizare drum acces Schitul
Cuviosul „Eftimie cel Mare”, Cireºoaia,
oraº Târgu-Ocna, jud. Bacãu;

- Achiziþia unui utilaj specific pentru
dotarea serviciului de salubritate al
oraºului Târgu-Ocna, jud. Bacãu,  cu
fonduri europene obþinute prin Grupul
de Acþiune Localã – Mãsura M7/6B.

Ghidurile de finanþare prin
Programul Operaþional Regional 2014-
2020, lansate pânã în prezent,
fac posibilã obþinerea finanþãrii
pentru anumite investiþii

ACTIVITÃÞI PREZENTE
ªI VIITOARE

(urmare din p. 13)

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI
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necesare oraºului nostru, sens
în care pânã la aceastã datã au

fost semnate mai multe contracte de
prestãri servicii în vederea întocmirii
documentaþiilor de finanþare pentru
urmãtoarele obiective:

- „Valorificare turisticã ºi moder-
nizare infrastructura specificã în
staþiunea balneoclimaticã Târgu-Ocna,
jud. Bacãu“ - Axa prioritarã 7.1;

- „Îmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale ”- Axa prioritarã 10;

- „Reabilitare lãcaºuri de cult“ ºi
„Reabilitare Casa Borisov“: Axa
prioritarã 5.1;

- „Sprijinirea eficienþei energetice,
a gestionãrii eficiente a energiei ºi a
utilizãrii energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în
clãdirile publice ºi în sectorul locuinþelor”
– „Eficienþa energeticã a clãdirilor
publice“ (îmbunãtãþirea izolaþiei termice
a anvelopei cladirii) -  Axa prioritarã 3.1;

– Investitiile în educaþie ºi formare,
inclusiv în formare profesionalã pentru
dobândirea de competenþe ºi învãþare pe
tot parcursul vieþii prin dezvoltarea
infrastructurilor de  educaþie ºi formare
-  Axa prioritarã 10.1;

- Registrul spaþiilor verzi;
- Reducerea emisiilor de carbon în

zonele urbane bazatã pe planurile de
mobilitate urbanã durabilã (Mobilitate
Urbanã) -  Obiectul specific 3.2 etc.

Considerãm cã realizarea acestor
obiective va face ca oraºul nostru sã
devinã tot mai atractiv pentru turiºti ºi
pentru pacienþii care vin aici sã se trateze
de anumite afecþiuni. Ne bazãm efor-
turile pe sprijinul consilierilor locali cãrora
le mulþumim pe aceastã cale pentru
implicare.

Autoritatea publicã localã a
desfãºurat în ultimul trimestru mai multe
activitãþi culturale, educative, sportive ºi
de agrement destinate cetãþenilor urbei
ºi nu numai. Acestea au culminat, la
mijlocul lunii august, cu desfãºurarea
manifestãrilor care au marcat 100 de ani
de la începerea Primului Rãzboi Mondial
ºi „Zilele oraºului“, ediþia XVII, mani-
festãri la care au participat oficialitãþi
locale ºi judeþene, reprezentanþi ai
cultelor religioase precum ºi repre-
zentanþi ai Guvernului ºi Parlamentului
României. Au avut loc
manifestãri sportive,
spectacole artistice unde
au evoluat artiºti locali
dar ºi invitaþi de marcã,
lansãri de carte ºi un
eveniment aºteptat ºi
pregãtit cum se cuvine,
acela în care au fost
sãrbãtorite cuplurile care
au împlinit 50 de ani de
cãsnicie. La toate aceste
activitãþi am avut invitaþi
din localitãþile înfrãþite cu oraºul nostru
din Republica Moldova ºi Ucraina, parcul
Mãgura fiind neîncãpãtor, deoarece
numãrul celor care au participat a fost
cu mult mai mare decât în anii anteriori.
Au fost antrenaþi la organizarea ºi
desfãºurarea tuturor acestor manifestãri
elevii ºi cadrele didactice de la ºcolile
din oraº precum ºi personalul de la Casa
de Culturã.

Autoritatea publicã localã ºi factorii
educaþionali din oraº au fost implicaþi
ºi în alte acþiuni cum au fost cele pentru
sãrbãtorirea „Zilei Imnului Naþional“ ºi
„Ziua Limbii Române“, precum ºi
diverse activitãþi legate de prevenirea

unor acte antisociale, prevenirea ºi
stingerea incendiilor etc.

În data de 29 august 2017, în piaþeta
oraºului s-au desfãºurat activitãþi de
avansare în grad a absolvenþilor ªcolii
Naþionale de pregãtire a agenþilor de
penitenciare – Promotia SNPAP 20,  la
care, pe lângã absolventi, pãrinþi ºi rude
ale acestora, oficialitãþi locale ºi judeþene,
au participat Ministrul Justiþiei Domnul
Toader Tudorel, reprezentanþi ai
Guvernului României ºi Republicii
Moldova, responsabili din instituþii

penitenciare din þarã precum ºi ºefii de
promoþii din anii anteriori, un numeros
public.

Toate realizãrile de pânã acum au
fost posibile printr-o implicare activã a
tuturor factorilor de rãspundere de la
nivelul primãriei, a cetãþenilor ºi a
consilierilor locali cãrora le solicitãm ºi
în continuare sprijin, pentru cã numai
împreunã vom putea duce la bun sfârºit
lucrurile pe care ni le-am propus.
Conducerea oraºului vã asigurã la
rându-i de toatã disponibilitatea în
rezolvarea grabnicã a problemelor cu
care vã confruntaþi ºi care sunt de
competenþa acesteia.


