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Întâia duminicã din Postul Sfintelor Paºti este
cunoscutã în Biserica noastrã drept Duminica Ortodoxiei.
Aceasta este ziua în care cinstim în mod special sfintele
icoane care împodobesc ca o Biblie în imagini lãcaºurile de
cult, care înfrumuseþeazã casele creºtinilor ºi care sunt
zugrãvite la rãspântiile drumurilor. Este ziua când se fac
procesiuni, iar creºtinii cinstesc moaºtele sfinþilor, ale celor
care ºi-au transfigurat viaþa dupã Evanghelia Mântuitorului
Hristos.

În aceastã zi, mai mult decât oricând, trebuie sã
devenim conºtienþi cã orice icoanã sfinþitã este fãcãtoare

Figuri proeminente la Praznicul Floriilor, Lazãr, Marta
ºi Maria sunt trei fraþi care ne reprezintã pe fiecare în parte.
Lazãr este sufletul nostru pe care Hristos ni-l învie din
moartea pãcatului. Marta este lucrarea, fapta
noastrã. Maria este ascultarea noastrã de Hristos,

Anul 2018 a început
pentru administraþia
publicã localã într-o
notã optimistã.
Iarna, capricioasã în
cele din urmã, a avut
de toate: a fost ger, a fost ploaie, a fost zãpadã suficientã
cât sã ne bucurãm de aerul pur degajat în naturã, iar cei
mici de bucuria plimbãrii cu sãniuþa! Zãpada ne-a dat bãtãi
de cap în mai multe perioade când au fost ninsori abundente,

La început de an

Sfântul Simeon Noul Teolog este unul dintre cei mai
importanþi Sfinþi Pãrinþi ai Bisericii Ortodoxe. Este
considerat un mare mistic al luminii ºi focului iubirii
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partea cea lãuntricã ce se supune contemplaþiei
Cuvântului întrupat. Hristos le iubeºte deopotrivã pe

Maria ºi pe Marta din noi, adicã iubeºte credinþa
noastrã ºi faptele credinþei noastre. ªi acestea, amândouã,
se pun deopotrivã în lucrare de dragul sufletului înviat din
moartea pãcatului.

Când sufletul nostru este pe pragul mormântului,
alergãm la Hristos pentru el, aºa cum a alergat Marta ºi
Maria la Mântuitorul spunându-i: „Doamne, acela pe care
Tu-l iubeºti este bolnav”, sau „acela pe care Tu-l iubeºti a
murit”, cum plângeau surorile lui Lazãr. În Sâmbãta dinaintea
Floriilor le vedem alergând ºi plecându-se înaintea
Mântuitorului, dupã ce Lazãr murise ºi fusese îngropat,
fiecare cu aceeaºi plângere: „Dacã ai fi fost aici, n-ar fi murit
fratele meu”. Alergarea noastrã, efortul fizic pe care-l facem
mergând la bisericã, în locul unde ne-aºteaptã Hristos, este
fapta Martei pe care o împlinim pentru sufletul nostru pe
moarte. Credinþa noastrã sincerã, plinã de evlavie, care ne
proºterne în faþa icoanei Mântuitorului, este lucrarea Mariei
din noi. ªi acest efort pe care-l facem fizic ºi spiritual înaintea
Mântuitorului trezeºte-n El lacrimile de dor dupã sufletul
nostru, mila de Lazãrul din noi, de sufletul nostru care este
bolnav sau mort din cauza pãcatelor, ºi ni-l învie.

Împãrãþia lui Dumnezeu începe din Betania. Împãrãþia
pe care El a venit sã o împlineascã porneºte dinlãuntrul
nostru, din inima noastrã, cu fiecare din noi. În momentul în
care Hristos ne învie inima, pentru credinþa ei lucrãtoare,
atunci Împãrãþia lui Dumnezeu s-a nãscut, a izbucnit în fiecare
dintre noi. ªi cu aceastã înviere a noastrã pornim spre
Ierusalim, începem a-L lãuda cu osanale pe Cel care a venit
sã mântuiascã lumea, pe Iisus Hristos.

Reþinem un lucru la Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului.
În chipul asinului necuvântãtor trebuie sã ne regãsim fiecare
pe care Hristos, aºezându-Se, din necuvântãtori ne face
cuvântãtori, cum glãsuieºte Acatistul Praznicului. Ce
atmosferã sãrbãtoreascã, ruptã parcã din Rai, pe calea spre
Poarta de Aur a Ierusalimului ce duce îndatã la Templu!
Pruncii evreilor cu ramurile vieþii în mâini bucuroase ies în
întâmpinare, dimpreunã cu toatã mulþimea din Ierusalim,
crezând în revenirea lui Mesia pe tronul lui David ºi strigând:
Osana! Osana! Binecuvântat este cel ce vine întru numele
Domnului! Dar tronul lui David ºi toatã istoria Vechiului
Testament erau o icoanã a ceea ce avea sã împlineascã
Hristos în chip tainic, o Împãrãþie care nu este din lumea
aceasta. El Însuºi avea sã zicã atunci când va fi prins ºi
întrebat: „Eºti Tu împãrat?” „Da, sunt!, va rãspunde
Mântuitorul, dar Împãrãþia Mea nu este din lumea aceasta,
cã, dacã ar fi fost din lumea aceasta, oamenii Mei M-ar fi
pãzit, M-ar fi apãrat, dar ea nu-i din lumea aceasta. Împãrãþia
lui Dumnezeu porneºte din inima fiecãrui om ºi se împlineºte
în Ierusalimul cel de Sus, în Rai, în viaþa veºnicã. Însãºi
plecarea Mântuitorului din casa prietenilor Sãi din Betania
spre Ierusalimul pãmântesc este o icoanã a drumului triumfal
al lui Hristos din inima fiecãrui om înviat prin har spre Altarul
cel mai presus de ceruri.

Praznicul Intrãrii în Ierusalim deschide drumul Pãtimirilor
Mântuitorului. Încununarea ca Împãrat al noului Israel care
este poporul lui Dumnezeu, Biserica, avea sã fie pe Golgota,
încoronat fiind cu o cununã de spini, tronul pe care avea sã-ªi
aºeze trupul nefiind unul de aur ºi cu perne moi, ci Crucea
avea sã-I fie tronul Împãratului Slavei, Stãpânului a toatã
fãptura. ªi pânã în veci pe acest tron stã Hristos, suferind
pentru noi ºi pentru pãcatele noastre. Pânã la sfârºitul
veacurilor, aceastã Împãrãþie întemeiatã pe Golgota are sã
se menþinã nezdruncinatã, în ciuda tuturor tentativelor
diavolului ca sã o nimiceascã. Biserica este trupul Lui
rãstignit, trupul Lui batjocorit. Oamenii adesea vorbesc
împotriva Bisericii, sunt împotriva preoþilor ºi a slujbelor, mereu
stau împotriva lui Hristos. Li se pare straºnic de important
cã sunt împotriva Bisericii, dar de fapt ei nu ºtiu cã Biserica
este Trupul lui Hristos Care e pe Cruce ºi, batjocorind acest
Trup al lui Hristos adicã Biserica, de fapt batjocoresc pe
Acela Care este Împãrat pe tron. Supuºii batjocoresc pe
Împãratul. Este anormal lucrul acesta! Cu toate acestea, el
se întâmplã de douã milenii încoace ºi se va mai întâmpla
cât încã va mai dura aceastã existenþã, fãrã ca sã poatã
nimici Biserica, adicã pe Împãratul ei Iisus Hristos.

Dacã învierea lui Lazãr a premers Patimilor Mântuitorului,
înseamnã cã orice batjocorire a Bisericii din orice vreme se
datoreazã nu neputinþelor ei, cum reclamã gloata în tinda
pretoriului, ci învierilor din morþi pe care Hristos le face, prin
Bisericã, în Betaniile lumii.
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de minuni. Cele mai vechi sunt mai
importante pentru cã au ºi valoare
istoricã, iar prin ele, dincolo de
binecuvântarea de a distinge chipul
zugrãvit, întrezãrim lacrimile celor care
s-au rugat ºi au primit vindecare, intrãm
în comuniune cu cei care le-au purtat
în rãzboaie, ori s-au închinat lor de-a
lungul timpului, moºi ºi strãmoºi ai
noºtri. Asta ne face sã acordãm mai
multã valoare icoanelor vechi, deºi ºtim
cã fãcãtoare de minuni sunt toate,
lucrarea lor depinzând de rugãciunea
ºi credinþa noastrã.

Icoana ne duce cu gândul la cel
care este zugrãvit pe dânsa. De aceea
icoanele îºi justificã prezenþa peste tot.
Raportându-ne la icoane cum se
cuvine, ele devin model ºi temei al
atitudinilor etice, morale, dezirabile în
societate. De aceea, este absurd sã
cerem sã se scoatã icoanele din ºcoli,
dar, în acelaºi timp, sã ne plângem cã
tinerii sunt imorali. Suntem datori sã
indicãm Calea, nu sã o impunem, ci
doar sã dãm ºansa tuturor la a cunoaºte
Adevãrul, prin Hristos ºi prin Bisericã.
În Duminica Ortodoxiei în mod special
suntem chemaþi sã mãrturisim cã prin
icoanã, prin contemplarea chipului
zugrãvit în icoanã, intrãm în comuniune
cu sfinþii, devenind mai asemãnãtori lor.

O hotãrâre milenarã
Instituirea Duminicii Ortodoxiei a

fost legatã de Sinodul al VII-lea
Ecumenic de la Niceea, din 787, unde
s-a restabilit, formulându-se dogmatic,
cultul icoanelor, triumful Ortodoxiei
fiind proclamat în mod solemn pe 11
martie 843, în prima Duminicã a
Postului Mare, prãznuitã de atunci ºi
pânã astãzi ca Duminica Ortodoxiei,
pentru a sublinia biruinþa dreptei
credinþe asupra tuturor ereziilor. Pânã
în acel moment, câþiva împãraþi -
reprezentanþii puterii politice bizantine

- s-au opus cinstirii icoanelor ºi au
ordonat scoaterea lor din lãcaºurile de
închinare ºi instituþii, persecutând pe cei
care nu respectau aceastã decizie.
Acea perioadã nefastã a rãmas
cunoscutã în istorie ca perioada
iconoclasmului. Iconomahilor ºi acþiunii
lor s-au opus creºtinii, reprezentaþi de
teologi renumiþi, între care Sfântul Ioan
Damaschin ºi Petru Studitul. Aceºtia
n-au învins prin sabie, ci prin duh.
Ierarhii ºi teologii au triumfat prin
hotãrârile unui sinod, principiul
sinodalitãþii fiind forþa Bisericii. Din asta
vedem cã Ortodoxia trebuie sã triumfe
nu prin forþa politicã, exterioarã ei, ci
prin forþã spiritualã. Când Biserica,
altãdatã, recurgea la puterea
exterioarã, ea pierdea dreptul de a se
mai numi Biserica lui Hristos. Vorbim,
bineînþeles, de Biserica în calitatea ei
de adunare vãzutã a credincioºilor.

Prin urmare, triumful credinþei nu
rezidã în magnificenþã (grandoarea
exterioarã), aceasta nefiind compatibilã
cu statutul ei de Trup al lui Hristos, ci
în cea interioarã, spiritualã,
duhovniceascã. E adevãrat cã existã
o strãlucire exterioarã ºi în Bisericã,
dar aceasta vrea sã arate frumuseþea,
triumful credinþei în Hristos Iisus care
devin cauza acestei forme. Podoaba
exterioarã a Bisericii poate fi distrusã
- ºi avem atâtea exemple în istorie -,
dar credinþa cea adevãratã în
Dumnezeu, închinat în Trei
Persoane:Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, nu
poate fi înlãturatã, distrusã, aneantizatã.

„Veniþi ºi vedeþi!“
Nu întâmplãtor se citeºte în

aceastã duminicã pasajul din
Evanghelia Sfântului Ioan (Ioan,1, 43-
51) în care Filip din Galileea neamurilor,
dupã ce întâlneºte pe Iisus Hristos,
spune prietenilor lui: „Am gãsit pe
Mesia“, adicã Eliberatorul, Izbãvitorul,
Mântuitorul. „Cum?, Unde?“, îl

întreabã viitorii ucenici ai lui Hristos, ºi
Filip le rãspunde prin acele cuvinte
remarcabile: „Veniþi ºi vedeþi!“. Aceste
cuvinte, de la Hristos încoace, sunt
cuvintele Bisericii pe care le repetã ºi
prin care sunt chemate popoarele sã
vinã ºi sã vadã unde locuieºte Hristos.

Numeroºi sunt astãzi cei care pun
aceastã întrebare Bisericii, mai ales
cã aceastã instituþie divino-umanã este
consideratã uneori învechitã, caducã,
fãrã rãspuns la întrebãrile societãþii.
Biserica rãspunde, ca ºi apostolul de
altãdatã, prin „apostolii“ sãi de astãzi:
„Vino ºi vezi!“. Dacã tu vrei sã vezi
în Bisericã o instituþie ca oricare alta
de pe pãmânt, nu vei gãsi rãspuns la
aceastã cãutare. Însã vino ºi vezi
adevãrul lui Hristos lãsat ca tezaur
umanitãþii. Vino ºi vezi pe Hristos,
frumuseþea Sa, mila Sa pentru oamenii
necãjiþi ºi întristaþi, iubirea Sa
debordantã, crucea Sa, suferinþa Sa.
Vino ºi primeºte sfinþenia evanghelicã,
forþa sa de neînvins, care a traversat
secole, în ciuda persecuþiilor. Nu veniþi
sã vedeþi aici pãcãtoºii care alcãtuiesc
Biserica, suferinzii ei ºi unii dintre
slujitorii ei nedemni de a fi miniºtri ºi
administratori ai tainelor lui
Dumnezeu, deveniþi funcþionarii, nu
misionarii ei, ci veniþi sã vã întâlniþi cu
sfinþii, casnicii ºi prietenii lui
Dumnezeu din toate timpurile ºi
locurile care au manifestat prin viaþa
lor personalã idealul evanghelic, care
încarneazã acest ideal în viaþa
eclesialã, care au trãit ceea ce le-a
indicat Hristos: izgoniri, prigoniri,
necazuri, exil, torturi pânã la martiriu
ºi care au mãrturisit ºi arãtat
dragostea faþã de orice neam, care au
fost în slujba ºi slujirea oamenilor întru
rãbdare ºi smerenie. Întâlnind pe
aceºtia în Bisericã, te întâlneºti cu
Hristos ºi-L vezi cu ochii
minþii ºi ai sufletului, iar
aceasta este mult mai
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important decât a-L vedea cu
ochii biologici.

Triumfãtori pentru
veºnicie

În pericopa apostolului zilei, luatã
din Epistola cãtre Evrei (cap 11, 24-26;
32-40) sunt enumeraþi drepþii care s-au
succedat în Vechiul Testament ºi-n
lumea harului, care au dat mãrturie
despre trãirea lor în Dumnezeu ºi cu
Dumnezeu: „ªi ce voi mai zice? Cãci
timpul nu-mi va ajunge, ca sã vorbesc
de Ghedeon, de Barac, de Samson, de
Ieftae, de David, de Samuel ºi de
prooroci, care prin credinþã, au biruit
împãrãþii, au fãcut dreptate, au dobândit
fãgãduinþele, au astupat gurile leilor, au
stins puterea focului, au scãpat de
ascuþiºul sabiei, s-au împuternicit, din
slabi ce erau s-au fãcut tari în rãzboi,
au întors taberele vrãjmaºilor pe fugã;
unele femei ºi-au luat pe morþii lor
înviaþi. Iar alþii au fost chinuiþi, neprimind
izbãvirea, ca sã dobândeascã mai bunã
înviere; alþii au suferit batjocurã ºi bici,
ba chiar lanþuri ºi închisoare; au fost
uciºi cu pietre, au fost puºi la cazne, au
fost tãiaþi cu fierãstrãul, au murit uciºi
cu sabia, au pribegit în piei de oaie ºi în
piei de caprã, lipsiþi, strâmtoraþi, rãu
primiþi. Ei, de care lumea nu era
vrednicã, au rãtãcit în pustii ºi în munþi,
ºi în peºteri, ºi în crãpãturile pãmântului.
ªi toþi aceºtia, mãrturisiþi fiind prin
credinþã, n-au primit fãgãduinþa, pentru
cã Dumnezeu rânduise pentru noi ceva
mai bun, ca ei sã nu ia fãrã noi
desãvârºirea.“ (Evrei 11, 32-40). Iatã
cã Sfântul Pavel ne cheamã sã vedem
pe toþi aceºtia în Biserica lui Hristos de
pe pãmânt. Vãzându-i pe aceºtia ºi dând
mãrturie de viaþa lor în aceastã lume
fãrã modele spirituale, Îl vedem pe
Hristos ºi prin El triumfãm sau ne
ridicãm deasupra nimicniciilor acestei
lumi, dând valoare primordialã sfinþilor
Ortodoxiei din care facem parte.
(fragment din lucrarea Zece trepte ale
pocãinþei, Editura Filocalia, 2015)

Urmând poruncii sfinte de a merge
ºi a propovãdui la toate neamurile (Mt
10, 7), Sf. Apostoli au rãspândit Vestea
cea Bunã de la o margine la alta a lumii
cunoscute. Limba oficialã a întinsului
Imperiu Roman era greaca, folositã atât
în diferitele cuvântãri ocazionale, cât ºi
în serviciul divin public. În mod
excepþional, Pogorârea Duhului Sfânt
este însoþitã de glosolalie, fenomen
lingvistic, neexplicabil ºi irepetabil, prin
care cei prezenþi la Ierusalim aud
predica apostolicã fiecare în graiul sãu.
Dupã acest moment al întemeierii
Bisericii vãzute, asistãm la o
diversificare a limbilor de transmitere ºi
receptare a mesajului biblic. Astfel, din
raþiuni de ordin misionar, începând cu
sec. al II-lea d. Hr., vom întîlni tot mai
des în cult limba latinã, rãspânditã mai
întâi în partea de nord a Africii, în
Cartagina. De aici, latina pãtrunde mai
mult în partea apuseanã a Imperiului
Roman, oficializându-se, cu toate cã în
unele centre importante ca Marsilia ºi
Arles greaca veche persistã pânã în
sec. al V-lea d. Hr. De aceea, în
perioada imediatã încreºtinãrii ibericilor,
celþilor ºi galilor, Apusul a statuat limba
latinã ca unica ºi obligatorie în cult, la
toate popoarele cu rânduialã liturgicã
romanã, nesocotind, astfel, limbile
naþionale ale popoarelor de sub
jurisdicþia sa.

În sec. al IX-lea, odatã cu munca
misionarã a celor doi cãlugãri din
Tesalonic, respectiv Sfinþii Chiril (+868)
ºi fratele sãu Metodiu (+885) apare o
altã limbã de cult foarte rãspânditã mai
ales în rãsãritul european, anume
slavona. Acest ºir de polarizãri dã
naºtere la ceea ce s-a numit trilingvism,
concepþie eronatã dealtfel, conform
cãreia slujbele divine pot fi sãvârºite
doar în trei limbi, greaca, latina ºi
slavona, considerate sacre. Ce s-a
întâmplat pe teritoriul de astãzi al
României? Prima limbã folositã în
bisericã a fost latina popularã, înlocuitã
în sec. VI-X de paleoslavonã, datoritã
nenumãratelor contacte cu popoarele
vecine. Elementul slavon în cântarea ºi
rostirea de la stranã a fost menþinut ºi
pentru a feri pe creºtinii ortodocºi de

prozelitismul catolic agresiv ce-ºi
gãsise un sprijin puternic în limba
noastrã de origine latinã. În sec. al XVII-
lea, asistãm la o accentuare a tendinþei
de înlocuire a limbii slavone în cult,
iniþiatã imediat dupã formarea statelor
feudale Moldova ºi Þara Româneascã
(sec. XIV-XV). Primul pas îl face
diaconul Coresi care, împreunã cu
ucenicii sãi, tipãreºte la Braºov o serie
de cãrþi liturgice (Evangheliar-1561,
Apostol-1563 º.a), urmaþi imediat de Sf.
Ierarh Dosoftei al Moldovei (+1693), cel
care, în mod sistematic, urmãreºte
promovarea limbii române în Bisericã.
Toate aceste frãmântãri, legate de
graiurile propovãduirii Cuvântului Veºnic
în toate cele patru colþuri ale
Pãmântului, dovedesc cât de învechitã
ºi lipsitã de conþinut este concepþia
trilingvistã.

Contrar acesteia, posibilitatea de a
parcurge textul Sfintei Scripturi în mai
multe limbi poate de cele mai multe ori
sã ne descopere sensuri ºi înþelesuri
noi, care sã ne lumineze mintea ºi
inima. În continuare, voi exemplifica
cele spuse mai sus cu o comparaþie
de texte, extrase din Biblia în românã
ºi cea în limba englezã. Într-una dintre
cuvântãrile Sale, Mântuitorul spune:
,,Nimeni nu poate sluji la doi stãpâni…
Nu puteþi sluji lui Dumnezeu ºi lui
Mamona” (Mt 6, 24) Mulþi dintre
credincioºi cred cã Mamona ar fi
Satana, ceea ce nu este perfect
adevãrat. Iatã acelaºi text în limba
englezã: ,,No one can serve two
masters… You cannot serve both God
and Money” (Mt 6, 24) Vedem cã de
data aceasta înþelesul temenului este
mult mai clar, deoarece traducem
,,Money” prin ,,Bani”. Mamona este,
prin urmare idolul bogãþiei câºtigatã
necinstit, piedicã serioasã în calea
celor care vor sã moºteneascã viaþa
veºnicã. Ideea este verificatã dealtfel,
urmãrind întregul context de la versetele
19 pânã la 34, unde se vorbeºte despre
însuºirea bunurilor materiale de a fi
pieritoare.

De asemenea, pentru a
continua motivarea temei
noastre, sã trecem la un alt
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exemplu. Este vorba de textul
Evangheliei din Duminica a 32-

a dupã Rusalii (Lc 19, 1-10), numitã ºi
a lui Zaheu. Personajul central, foarte
bogat, doreºte o schimbare în viaþa sa,
cãci nu a obþinut acea liniºte
sufleteascã ºi pace interioarã pe care
nãdãjduia cã le va avea dupã
acumularea averii materiale. Cel care-i
oferã ºansa unei astfel de întoarceri
este Hristos, Care poposeºte în casa
lui Zaheu. Însã mulþimea ce asistã la
aceastã scenã murmurã când vede cã
Mântuitorul „intrã sã gãzduiascã la un
pãcãtos.” (Lc 19, 7) De unde aceastã
anatemã aruncatã lui Zaheu? Aici este
necesar sã amintim cu ce se ocupa
acest om dornic de a-L cunoaºte pe
Dumnezeu, anume era vameº. Pentru
a vedea de ce erau urâþi vameºii de
cãtre semenii lor, vom recurge din nou
la cele douã variante de traducere ale
textului de  la Lc 19, 1,2 : ,,Iisus a intrat
în Ierihon... Era un om pe nume Zaheu;
era mai-marele vameºilor ºi era bogat.”
ºi ,,Jesus entered Jericho... A man was
there by name of Zacchaeus; he was a
chief tax collector and was wealthy.”
Folosind limba lui Shakespeare,
observãm descrierea amãnunþitã a ceea

ce însemna sã fii vameº, respectiv sã
aduni impozitele de la populaþie, în
numele puterii cotropitoare, în cazul
nostru, Imperiul Roman. De aici tot valul
de rãutate ºi invidie la adresa unor astfel
de persoane.

În sfârºit, existã ºi situaþii în care
versiunea în limba românã surprinde mai
bine mesajul evanghelic, decât în alte
limbi, în cazul nostru, engleza. De pildã,
textul de la Luca, cap. 15, versetele 11-
32, este îndeobºte cunoscut ca find cele
al Pildei Fiului Risipitor, pentru care
limba englezã foloseºte în mod obiºnuit
termenii de The Parable of the Prodigal
Son. Întâlnim însã ºi ediþii ale Bibliei
britanice1 în care termenul
corespondent se vrea a fi The Parable
of the Lost Son. unde adjectivul ,,the
Lost”, provenit din verb, înseamnã ,,Cel
pierdut”, fãrã a lãsa sã se înþeleagã ce
a pierdut ºi cum a pierdut ceva acel fiu.

Înlãturând trilingvismul antic ºi
medieval, universalitatea textului biblic
urmãreºte îmbogãþirea duhovniceascã
a cititorului, cãci ce este mai ziditor
decât ca atunci când Îl auzi pe
Dumnezeu vorbind în propria limbã?
Totuºi, textul sacru, prezent astãzi în
aproape toate limbile pãmântului,

1 HOLY BIBLE-NEW INTERNATIONAL VERSION,
Zondervan Corporation, New York, 1987.

Preot Dr. Daniel NICHITA

suportã o dificultate ridicatã la
traducere, deoarece este încãrcat de
elemente simbolice. La aceasta trebuie
sã adãugãm ºi faptul cã nu existã o
corespondenþã perfectã între douã
cuvinte aparþinând unor limbi diferite,
diferenþã care se adânceºte în cazul
traducerii nenumãratelor metafore
biblice. În Ortodoxie, citirea ºi mai ales
explicarea Sf. Scripturi se fac cu
predilecþie în bisericã, fãrã a lãsa
deoparte studiul personal, iar acest
lucru poate fi considerat o ºansã în plus
ce ne poate scuti de anumite probleme
de înþelegere a mesajului dumnezeiesc.
Cu toate acestea, atunci când acestea
apar, consultarea mai multor traduceri
poate fi beneficã, în sensul lãrgirii
orizontului de înþelegere. Vom reuºi sã
ajungem astfel la acea dispoziþie
interioarã de a percepe semnificaþia
realã a textului sfânt ºi de a-l face cu
adevãrat sã, „încapã“ (Ioan 8, 37) în noi.

„Precum ceara, dacã nu e încãlzitã ºi înmuiatã multã vreme, nu poate primi pecetea întipãritã în ea,
aºa ºi omul nu poate primi pecetea virtuþii lui Dumnezeu, dacã nu e cercat prin dureri ºi neputinþe. De
aceea zice Domnul cãtre dumnezeiescul Pavel: «Îþi este de ajuns harul Meu. Cãci puterea Mea în neputinþe
se desãvârºeºte»... Apostolul numeºte neputinþe nãpustirile vrãjmaºilor crucii, care se întâmplau necontenit
lui ºi tuturor Sfinþilor, ca sã nu se înalþe, cum însuºi zice, de bogãþia covârºitoare a descoperirii, ci sã
stãruiascã mai degrabã prin smerenie în chipul desãvârºirii, pãzind prin desele umiliri, cu evlavie, darul
dumnezeiesc. Iar noi numim neputinþe gândurile rele ºi slãbiciunile trupeºti. Cãci atunci trupurile Sfinþilor
ce se nevoiau împotriva pãcatului, fiind predate bãtãilor aducãtoare de moarte ºi altor felurite chinuri,
erau cu mult deasupra patimilor intrate în firea omeneascã prin pãcat. Dar acum bisericile având pace
multã din mila Domnului, trebuie sã fie cercat trupul celor ce se nevoiesc pentru evlavie cu multe slãbiciuni,
iar sufletul cu gânduri rele. Aceasta se întâmplã mai ales celor în care cunoºtinþa lucreazã întru multã
simþire ºi încredinþare, ca sã fie feriþi de toatã slava deºartã ºi mândria, ºi sã poatã primi, cum am zis, cu
multã smerenie, pecetea frumuseþii dumnezeieºti, dupã Sfântul care zice: «însemnatu-s-a peste noi lumina
feþei Tale, Doamne». Deci trebuie sã rãbdãm cu mulþumire voia Domnului. Cãci în felul acesta ni se va
socoti drept a doua mucenicie necontenita supãrare din partea bolilor ºi lupta cu gândurile drãceºti... Cel
ce aducea atunci chinuri peste trupurile drepþilor ºi ocãra cumplit pe cinstiþii dascãli prin cei ce slujeau
socotinþelor sale diavoleºti, aduce ºi acum felurite pãtimiri mãrturisitorilor evlaviei, împreunã cu multe
ocãri ºi umiliri, mai ales când aceºtia ajutã cu multã putere sãracilor ce suferã pentru slava Domnului“
(Diadoh al Foticeii, Filocalia I, Ed. Anastasia, Bucureºti, 1993, pp. 468-469)

„Sã nu dãm pricinã de smintealã conºtiinþei noastre, ci sã luãm aminte la noi înºine întru frica lui Dumnezeu,
pânã când se va dezrobi ºi ea dimpreunã cu noi, ca sã se facã între ea ºi noi unire deplinã. Ea va fi atunci
paznica noastrã, arãtându-ne fiecare lucru de care trebuie sã ne ferim. Dacã însã nu o vom asculta, se va
depãrta de la noi ºi ne va pãrãsi ºi vom cãdea în mâinile vrãjmaºilor, care nu vor mai avea milã de noi.
Cãci iatã cum ne-a învãþat Stãpânul nostru, zicând: „Împacã-te cu pârâºul tãu, pânã eºti încã pe cale cu
el“… ºi cele urmãtoare. Pârâºul este conºtiinþa, fiindcã se împotriveºte omului ce vrea sã facã voia trupului,
iar dacã acesta nu vrea sã o asculte, îl dã pe mâna vrãjmaºilor sãi.“
(Isaia Pustnicul, Filocalia I, Ed. Harisma, Bucureºti, 1993, p. 479).
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dumnezeieºti, un autentic pãrinte
filocalic, precursor al curentului isihast
bizantin1.

Cultul divin ocupã un loc foarte
important în viaþa unui cãlugãr, care
petrece de obicei multe ore pe zi în
bisericã. Sfântul Simeon, care a trãit
mereu în mãnãstiri cenobitice, trebuie
sã fi participat zilnic la slujbele
religioase în timpul celor aproximativ
50 de ani de viaþa monahalã2. Sfântul
Simeon a fost ales stareþ al mãnãstirii
Sfântul Mamas la vârsta de 31 de ani,
la numai 3 ani dupã intrarea sa în
aceastã micã mãnãstire.

Aceasta, întemeiatã pe timpul
împãratului Mauriciu, la sfârºitul
secolului al VI-lea, era situatã, potrivit
mãrturiei lui Nichita Stithatul, în partea
apuseanã a Constantinopolului, nu
departe de poarta Xerochercos,
astãzi Belgrad Kapu. Pe vremea lui
Simeon, ea se afla într-o stare foarte
tristã. Cea mai mare parte a clãdirilor
erau în ruinã ºi, dupã Nichita, „nu mai
era un refugiu sau un sãlaº de cãlugãri,
ci locul de întâlnire al oamenilor
lumeºti”3. Puþinii cãlugãri care încã se
aflau aici sufereau de foame
duhovniceascã, fiind lãsaþi fãrã
apãrare ºi cãlãuzire duhovniceascã.
Proaspãtul egumen renoveazã atât
clãdirile mãnãstirii imperiale ruinate,
transformate de laici în han ºi gropniþã,
cât ºi viaþa monahalã relaxatã a
monahilor, prin catehezele despre
monahism, ca artã a artelor ºi ºtiinþã a
ºtiinþelor, dar ºi prin exemplul virtuþilor
personale ºi al austeritãþii vieþii sale
ascetice ºi de rugãciune tainicã, singur
cu Cel Singur4. Uimitor de vãzut este
cu ce success acest om de viaþã

lãuntricã a întreprins aceste lucruri de
reconstrucþie materialã ºi de
organizare5. Încã de la începutul
monahismului, îndemnul lui Pavel la
„rugãciune neîncetatã” (Tes. 5, 17), a
fost interpretat literal, iar programul
zilnic al monahilor era organizat în
conformitate cu aceste cuvinte. El
constã din ore, pe care cãlugãrul le
petrece în Bisericã, participând la
slujbe, din rugãciunea individualã în
chilie ºi din munca fizicã, în timpul
cãreia cãlugãrul nu trebuie sã întrerupã
deloc rugãciunea6. Scriind despre
viaþa lui Simeon în mãnãstirea Sfântul
Mamas, Nichita mãrturiseºte cã
„duminicile ºi în zilele de sãrbãtoare
mai importante nu dormea deloc”7.

Rugãciunea ocupa un loc central
în spiritualitatea lui Simeon. El vorbeºte
despre ea în scrierile sale, deºi nu o
face în mod sistematic ºi teoretic, ºi
nu ne dã „metoda ºtiinþificã” a felului
cum trebuie fãcutã. Dimpotrivã, el ne
vorbeºte într-un fel concret ºi viu
despre diferite tipuri de rugãciune,
despre particularitãþile lor, despre
conþinutul lor ºi ne aratã cum se ruga
el însuºi8.

Sfântul Simeon Noul Teolog este
numit „sfeºnic cu luminã cereascã al
ortodocºilor prin care ne umplem de
luminã”9. În întreaga sa activitate
duhovniceascã a cãutat sã se orienteze
spre starea de rugãciune pe care a
cunoscut-o ca luminã ºi vedere a lui
Dumnezeu.

Sfântul Simeon Noul Teolog este
profetul experienþei creºtine, dar
aceastã experienþã este, pentru el, cea
a lui Hristos, Cuvântul întrupat, ºi ea

implicã posibilitatea pe care o are
fiecare creºtin aici, pe pãmânt, sã se
afle în mod conºtient în comuniune cu
viaþa dumnezeiascã. Astfel, temeiul
însuºi al acestei experienþe creºtine se
aflã în persoana Mântuitorului Hristos.
Ca profet al experienþei, Sfântul
Simeon rãmâne în tradiþia „Omiliilor
duhovniceºti” atribuite lui Macarie, iar
în interpretarea ideii de îndumnezeire,
el n-a fãcut decât sã continue tradiþia
Sfântului Maxim Mãrturisitorul.
Obiectul real al profeþiei ºi misticii sale
este posibilitatea pe care a primit-o
omul de a se afla în comuniune cu
Dumnezeu. A nega aceastã posibilitate
înseamnã, pentru Sfântul Simeon, a
înceta sã fii creºtin ºi a deveni cel mai
rãu dintre eretici10.

Sfintele slujbe ocupã un loc bine
definit în Tradiþia Ortodoxã. Sfântul
Simeon a trãit aproximativ 55 de ani
numai în mãnãstiri cu viaþã de obºte ºi
în acest climat a dezvoltat mistica luminii
necreate despre care majoritatea
teologilor o situeazã ca fiind punctul
culminant al misticii bizantine.

Dacã s-a spus despre Sfântul
Simeon cã este „un isihast înaintea
isihasmului”, fiind influenþat de scrierile
Sfântului Macarie cel Mare11, observãm
studiind viaþa ºi scrierile sale cã cea mai
mare parte a timpului o petrecea în
rugãciune; deci, rezultã rolul enorm pe
care l-a avut cultul divin în viaþa ºi
spiritualitatea sa. În general, monahul
petrece o mare parte a timpului sãu în
bisericã, participând la sfintele slujbe.

O altã parte a timpului însemna
muncã fizicã, ascultãrile de obºte ºi o
altã parte era dedicatã
rugãciunii individuale în chilie.

IMPORTANÞA  PARTICIPÃRII   CREªTINULUI
LA   VIAÞA CULTICÃ   A   BISERICII

ÎN   ÎNVÃÞÃTURA SFÂNTULUI SIMEON NOUL
TEOLOG(urmare din p. 1)
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„Succesiunea slujbelor ºi
momentelor lor în mãnãstirile

constantinopolitane corespundeau celor
ºapte laude, cuprinzând Miezonoptica,
Utrenia cu Ceasul întâi, Ceasul al treilea,
al ºaselea ºi al nouãlea, Vecernia ºi
Pavecerniþa”12.

Sfântul Simeon considera slujbele
zilnice ca o ºcoalã a rugãciunii ºi a vieþii
duhovniceºti. Edificatoare în acest sens
sunt „Catehezele” sale care aratã
nevoinþele cãlugãrilor ºi modul în care
ei se rugau atât la Studion, cât ºi la
Sfântul Mamas.

„Un monah trebuie sã se scoale la
miezul nopþii, înainte de Utrenie, ºi sã
se roage cu rugãciunea rânduitã, ºi aºa
dupã aceasta sã stea în picioare
împreunã cu toþi la doxologie ºi sã o
urmãreascã toatã cu atenþie ºi cu
trezvie, luând foarte mult aminte la
începutul imnodiei, adicã la cei ºase
psalmi... ºi sufletul hrãnindu-se din toate
acestea sã vinã la strãpungere ºi
smerenie ºi la luminarea dumnezeiascã
a Duhului Sfânt”13.

Regãsim în „Cateheze” sfaturile
pãrintelui sãu duhovnicesc Simeon
Evlaviosul, în care îndemna „sã nu se
primeascã Sfânta Împãrtãºanie fãrã
lacrimi”, totodatã îndemna la rugãciunea
ºi meditaþia cu lacrimi. „Este notabil faptul
cã Sfântul Simeon Noul Teolog  considerã
„stihologia ºi troparele” drept mijloace
pentru a debândi lacrimi de pocãinþã”14.

„Când iei parte la sfintel slujbe ...nu
înceta sã plângi cu adâncã pocãinþã,
nerãspuzând în niciun fel celor care sunt
scandalizaþi... Este bine ca novicii sã
plângã, mai ales în timpul celor ºase
psalmi, al stihologiei, al citirilor ºi al
Sfintei Liturghii”15.

Demn de amintit este cã Sfântul
Simeon face referire la o practicã
(îndeletnicire) secretã, pe care monahul
o practicã în chilie, dar pe care o rosteºte
tainic ºi în Bisericã. Este vorba despre
rugãciunea inimii care are drept scop
rugãciunea neîncetatã ca amintire
necontenitã a numelui lui Iisus.

Cât priveºte Rânduiala Împãr-
tãºirii în timpul Sfântului Simeon, nu
vom accentua detalii istoriografice, ci
vom aminti doar de Sfântul Teodor
Studitul, care era un practicant al
Împãrtãºaniei zilnice, iar Sfântul
Simeon Evlaviosul ºi Sfântul Simeon
Noul Teolog urmeazã acestei tradiþii
studite, dupã o rânduialã stabilitã.

„Sfântul Simeon a primit Sfânta
Împãrtãºanie în fiecare zi, încã de la
începutul vieþii sale monahale ºi dupã
ce a fost hirotonit preot, el a oficiat
zilnic Sfânta Liturghie. Prin aceasta,
el a urmat tradiþia studitã ºi mai ales
exemplul Sfântului Teodor”16.

În scrierile sale, Simeon
precizeazã: „Biserica nu poate trãi
dacã nu este hrãnitã în fiecare zi cu
pâinea cea spre o fiinþã”17.

Sfântul Simeon însã nu leagã
participarea la Sfânta Liturghie de
împãrtãºirea zilnicã,  ci lasã acesta în
seama duhovnicilor. Desigur, acesta
este un aspect al misticii liturgice
simeoniene succint prezentat, însã de
douã mii de ani, aceeaºi Liturghie se
sãvârºeºte în Tradiþia Bisericii, nu s-a
schimbat nimic, dar s-a schimbat
înþelegerea Euharistiei în însãºi fiinþa
ei. Esenþa acestei crize constã în
discrepanþa sau lipsa de concordanþã
între ceea ce se sãvârºeºte ºi
înþelegerea Tainei care se sãvârºeºte,
respectiv trãirea ei18.

Tocmai despre acest aspect al
trãirii Liturghiei ºi Euharistiei în mod
special, un teolog care adânceºte ca
nimeni altul Taina Comuniunii Sfintei
Liturghii, este pãrintele Dumitru
Stãniloae, în lucrarea „Spiritualitate ºi
comuniune în Liturghia Ortodoxã”.
Pãrintele Stãniloae a cãutat sã atragã
atenþia asupra importanþei Sfintei
Liturghii pentru menþinerea vie a
credinþei ºi comuniunii cu Hristos19,
dar ºi a rolului spiritualitãþii ortodoxe
în realizarea comunitãþii eclesiale.

În concluzie, Împãrtãºirea cu
Hristos este rezultatul unei trãiri în viaþa

Bisericii în urma unor eforturi ºi
nevoinþe ascetice ce duc la conºti-
entizarea prezenþei lui Hristos în noi ºi
astfel unitatea credinþei ºi a împãrtãºirii
Duhului Sfânt. 20 Numai cel plin de
iubire de Dumnezeu ºi de semeni, care
împlineºte voia dumnezeiascã din
dragoste se aseamãnã lui Dumnezeu,
Care este Luminã.

Ordinea iubirii este bucuria luminii
necreate, este o stare euharisticã.
Iubirea lui Hristos este o stare
euharisticã.

Scopul citirii operelor Sfinþilor
Pãrinþi este o reîntoarcere la duhul
luminos ºi trãit al Evangheliei lui Hristos
Care cheamã la asemãnarea cu
Dumnezeu. Scopul Evangheliei este ca
fiinþa omeneascã sã se facã izvor de
iubire ºi luminã21. Aceasta este posibil
prin Împãrtãºirea cu Hristos, prin
Taina Euharistiei care este Iubirea lui
Dumnezeu pentru oameni concretizatã
în Trupul ºi Sângele Sãu care hrãneºte
întreaga lume din adâncul dumnezeirii
Sale de necuprins cu mintea noastrã.
Însã aceasta este iubirea pe care
Persoanele divine o au Una pentru
Cealaltã ºi iubirea pe care Dumnezeu
o are pentru zidirea Sa. 22

Sfântul Simeon exclamã în sensul
acesta:

„Luminã este Tatãl
Luminã este Fiul
Luminã este Duhul Sfânt:
Luminã unicã,
Atemporalã...”23

Astfel spus, Dumnezeul nostru
este Luminã ºi iubire ºi „Cel ce rãmâne
în iubire rãmâne în Dumnzeu ºi
Dumnezeu rãmâne în el” (I Ioan 4, 16).

1 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Studii de
Teologie Dogmaticã Ortodoxã, Editura
Mitropoliei, Craiova, 1991, p. 308.
2 Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul
Teolog ºi tradiþia ortodoxã,
Editura Sophia, Bucureºti, 2014,
p. 92.
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Cititorule, sã facem un popas
duhovnicesc în jurul pericopei din Luca
1, 39-49, 56, ce se citeºte la Utrenia
Praznicului Bunei Vestiri, ºi la cea tot
din Luca 1, 24-38, ce se citeºte la
Sfânta Liturghie a aceluiaºi.

Buna Vestire, sãrbãtoarea de dupã
echinocþiul de primãvarã, vine ca un
praznic al bucuriei pentru biruinþa
luminii asupra întunericului, o datã ce
ziua începe sã domine noaptea prea
mult stãpânã peste lumea robitã de
puterea întunericului. Cã, într-adevãr,
„astãzi este începutul mântuirii
noastre“, cum troparul dominã ziua
aceasta cu alcãtuirea lui de bucurie.

Fãrãdelegea domnea în lume ºi
omul era dator a o birui, dar, fiind sub
robia pãcatului, nu putea deschide lupta
contra diavolului. Va trebui ca
Dumnezeu sã conlucreze cu omul, firea
Lui sã se uneascã cu a omului într-una
ºi aceeaºi persoanã, astfel încât o fire
sã fie biruitã, iar cealaltã sã devinã
biruitoare. Aºa s-a croit taina mântuirii,
ca un sinergism, o conlucrare a harului
dumnezeiesc cu libertatea omului. De
aici, Taina Întrupãrii, urmare a acestui
sinergism între Dumnezeu ºi fãptura
Sa. La Buna Vestire, Maica Domnului,
unindu-se liber cu Dumnezeu,
împrumutã lui Dumnezeu firea noastrã,
acceptând propunerea Lui de a fi
împreunã-lucrãtoare cu El la mântuirea
lumii. Dacã Sfântul Ioan Botezãtorul,
cel mai mare bãrbat, dupã spusa
Mântuitorului, se sfia sã dezlege
cureaua încãlþãmintei lui Iisus – ºi Iisus
Se smerise deja – Sfânta Fecioarã
Maria nu s-a temut sã-L poarte în
pântece – ºi Iisus nu Se smerise încã.
De aceea, ea este mai mare decât
Ioan. Ea nu-ºi fãcea probleme dacã
poate sau nu sã poarte zãmislirea cea
de tainã, cãci avea încredinþare în inima
ei, cum avea sã scrie mai târziu,
influenþat poate de sfinþenia Fecioarei,
Sfântul Ioan Teologul: „Dacã inima
noastrã nu ne osândeºte, avem
îndrãznire cãtre Dumnezeu“ (I In 3,

21). Interesul ei, din discuþia prelungã
cu vestitorul Tainei, era cum va fi
aceastã zãmislire, ea neºtiind de bãrbat.

O, ce dar mare avem noi, muritorii,
prin Maica Domnului! Hristos, marea
Jertfã ºi unicul Mijlocitor cãtre Tatãl, a
unit în Sineºi dumnezeirea ºi umanitatea.
Ca Dumnezeu, Hristos mijloceºte prin
Duhul Sfânt, puterea prin care
Dumnezeu Se descoperã ºi creeazã.
Cãci Duhul Sfânt S-a pogorât peste
Fecioarã, umbrind-o puterea Celui-
Preaînalt (cf. Lc 1, 35) ºi fãcând ca
Sfântul întrupat în pântecele ei sã Se
cheme Fiul lui Dumnezeu. Ca Om,
Hristos mijloceºte la Tatãl prin Maica
Sa din care a luat carnea ºi sângele ce-
au pãtimit rãstignire. De aceea, Biserica
o vede pod care duce cãtre ceruri ºi
scarã înaltã pânã la cer, adâncimea
tainei ei fiind greu de privit ºi de ochii
îngereºti, nu în zadar afirmându-se la
finalul troparelor de umilinþã cã „tu eºti
mântuirea neamului creºtinesc“. O, cu
ce nãdejde cântãm rugãciunea: „Prea
Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu,
mântuieºte-ne pe noi!“, sau, mai mult,
„miluieºte-ne pe noi“! Cã a milui
înseamnã mai mult decât a mântui, cãci
cuprinde în sine iubirea lui Dumnezeu,
de pe o parte, ºi neputinþa firii noastre
de a se mântui, pe de alta. Întotdeauna,
aceastã cinstire a Maicii Domnului
tocmai la „ºi acum ºi pururea“ în
cântarea liturgicã scoate în evidenþã
nevoia unei pregãtiri deosebite pentru
cinstirea ei. Cãci preamãrirea Maicii
Domnului este sfârºitul cunoaºterii lui
Hristos, sau înþelegerea mai în
profunzime a Tainei Întrupãrii ºi mântuirii
neamului omenesc. Cum sã-I mulþumim
lui Dumnezeu pentru cã ne-a fãcut
pãrtaºi Trupului Fiului Sãu,
învrednicindu-ne sã putem cânta imne
Maicii Sfinte, semn al unei maturitãþi în
cunoaºterea lui Hristos cel Rãstignit, al
Cãrui Trup, luat din Fecioara, pãtimeºte
pe Cruce.

Sã privim cu luare-aminte
pe bolta Altarului. Taina Maicii

3 Arhiepiscopul Vasili Krivoºein,
În Lumina lui Hristos, Editura

Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureºti, 2005, p. 23.
4 Sfântul Simeon Noul Teolog, Viaþa ºi opera,
Scrieri IV, introducere ºi traducere de Diac.
Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, 2006, p. 20.
5 Arhiepiscopul Vasili Krivoºein, În Lumina
lui Hristos, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 2005, p. 23.
6 Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul
Teolog ºi tradiþia ortodoxã, Editura
Sophia, Bucureºti, 2014, p. 92.
7 Ibidem, p. 98.
8 Arhiepiscopul Vasili Krivoºein, În Lumina
lui Hristos, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 2005,  p. 77.
9 Sfântul Nicodim Aghioritul, Slujba,
Acatistul ºi lauda Sfântului Simeon Noul
Teolog, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 98.
10 John Meyendorff, Sfântul Grigorie
Palamas ºi mistica ortodoxã, traducere de
Angela Pagu, Bucureºti, Editura
Enciclopedicã, 1995, p. 210.
11 Prof. dr. Remus Rus, http://
www.crestinortodox.ro/sfinti/sfântul-
simeon-noul-teolog-73074.html
12 Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul
Teolog ºi tradiþia ortodoxã, Editura
Sophia, Bucureºti, 2010, p. 98.
13 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze,
Scrieri I, Editura Deisis, Sibiu, 2003 , p. 276.
14 Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul
Teolog ºi tradiþia ortodoxã, Editura
Sophia, Bucureºti, 2014, p. 103.
15 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze,
Scrieri I, Editura Deisis, Sibiu, 2003, p. 269.
16 Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul
Teolog ºi tradiþia ortodoxã, Editura
Sophia, Bucureºti, 2014, p. 110.
17 Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri
etice ºi etice, Scrieri I, Editura Deisis,
Sibiu, 2001, p. 200.
18 Alexander Schmemann, Euharistia-
Taina Împãrãþiei, Editura Sophia,
Bucureºti, 2012 , p. 14.
19 Pr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate ºi
comuniune în Liturghia Ortodoxã,
Craiova, 1986, p. 5.
20 Sfântul Simeon Noul Teolog, Întâia
cuvântare moralã, în „Filocalia”, vol. VI,
Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,
1977, p. 150.
21 Pr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate ºi
comuniune Liturghia Ortodoxã, Craiova,
1986, p. 196.
22 Sfântul Simeon Noul Teolog, Imne,
Epistole ºi Capitole; Scrieri III, Editura
Deisis, Sibiu, 2001, p. 93.
23 Idem, Imnul 33, în Imnele iubirii
dumnezeieºti, în pr. prof. acad. Dr. Dumitru
Sãniloae, Studii de Teologie Dogmaticã,
Editura Mitropoliei, Craiova, 1991, p. 352
ºi Imnul 11 , p. 361.
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Domnului strãluceºte numai în
cele mai necuprinse ale

Altarului. Fiind mai presus de orice
cuget omenesc, în predarea credinþei
la cei necredincioºi se vorbeºte mai
puþin de ea, pe când în Bisericã
cinstirea ei este la mare înãlþime.
Cunoºti puterea credinþei unei
comunitãþi dupã înãlþimea discursului
teologic care atinge sau nu aceastã
culme a cunoaºterii lui Hristos, care
este invitaþia la Cina Domnului, la
gustarea euharisticã din Hristos.
Aceastã hranã, însã, o avem datoritã
Sfintei Fecioare despre care profeþea
psalmistul: „Nu voi da somn ochilor mei
ºi genelor mele dormitare ºi odihnã
tâmplelor mele, pânã ce nu voi afla loc
Domnului“ (Ps 131, 4-5). Nu toþi pot
înþelege cã voinþa unei singure fãpturi,
a Sfintei Fecioare Maria, a lucrat
Întruparea Domnului, pentru care
Biserica o cinsteºte ca Maicã a lui
Dumnezeu.

Dragã cititorule, atât de pregãtitã
a fost Fecioara pentru tainã, cã în clipa
când Hristos a bãtut la uºa inimii ei,
îndatã I-a deschis. Praznicul Bunei
Vestiri asta ne-o descoperã. Ea este
templul lui Dumnezeu, Dumnezeu
Însuºi fãcându-Se cort Preacuratei:
„Puterea celui Prea Înalt te va umbri“
(Lc 1, 35), dupã cum o anunþã
Arhanghelul. Prin aceasta, ea devine
icoanã a neprihãnirii pentru mine ºi tine,
cititorule, lãsatã de Dumnezeu nouã ca
prototip al persoanei omeneºti în-
dumnezeite. Astfel, Maica Domnului
este mai mare decât Altarul. Cãci, dacã
„heruvimii acoperã altarul cu umbra
lor“ (vezi Efes 3, 10), pe ea a umbrit-o
însãºi puterea Celui Prea Înalt. De

aceea Jertfa-Iisus este mai mare decât
altarul, cãci El din sângiuirile ei, a celei
mai mare decât altarul, S-a întrupat.
Uimirea îngerilor: „Pentru ce
veºmintele Tale sunt roºii?“ (Is 63, 2)
n-are, oare, legãturã cu sângele
Preafericitei care a devenit Sângele lui
Hristos?

O, cititorule, când ne împãrtãºim din
Hristos, ne împãrtãºim din însãºi Maica
Sa, care împarte cu El acelaºi tron ºi
aceeaºi dumnezeire cu natura divinã,
pentru unitatea firilor Fiului ei. Meritã
sã urcãm acest pisc al cunoaºterii, prin
care Soarele Dreptãþii a rãsãrit nu
numai pentru oameni, ci ºi pentru puterile
cereºti (vezi Efes 3, 10). Uneori, la
Sfântul Apostol Pavel nu ºtii când este
vorba despre Hristos ºi când despre
Maica Sa. Când „a intrat Iisus ca
înaintemergãtor în Sfânta Sfintelor“ (Evr
6, 20; 9, 12)? Cãci noi ºtim cã Sfânta
Fecioarã s-a învrednicit a intra în Sfânta
Sfintelor, unde avea voie sã intre doar
Arhiereul, o datã pe an ºi nu fãrã jertfã
de sânge. Dar ea a stat acolo permanent
ºi nimeni n-a fost împotriva acestei
ºederi, cãci toþi o cunoºteau a fi fãrã
pãcat. ªi deºi Sfânta Sfintelor era locul
lui Dumnezeu, oamenii l-au dat
Fecioarei, pentru cã ea însãºi trebuia sã
devinã templu al lui Dumnezeu. ªi,
intrând ea înãuntru, trupul Mântuitorului
fiind în ea, în mod virtual, de aceea zice
Sfântul Pavel cã Iisus a intrat „ca
înaintemergãtor în Sfânta Sfintelor“.

Alcãtuirea lui Teofan, de la Slava
Laudelor Praznicului, adunã în dulce
cântare întreaga teologie a sãrbãtorii:
„Taina cea din veac se descoperã
astãzi ºi Fiul lui Dumnezeu Fiu al omului
Se face, ca pãrtaº fiind la ceea ce este
mai rãu, sã mã împãrtãºeascã pe mine
din ceea ce este mai bun. Amãgit a fost
odinioarã Adam ºi, dorind sã fie
Dumnezeu, nu a fost. Iar Dumnezeu
Se face om, ca pe Adam sã-l facã
Dumnezeu. Sã se veseleascã fãptura
ºi sã salte firea, cã arhanghelul stã cu
fricã înaintea Fecioarei ºi-i aduce veste
de bucurie, împotriva întristãrii. Cel ce
Te-ai întrupat, din milostivirea milei,
Dumnezeul nostru, slavã Þie!“.

Apel la unitate
Azi e zi de sãrbãtoare,

În a noastre vechi hotare,
E ziua sfânt-a Unirii,
A iubirii ºi-a-nfrãþirii.

Veniþi cu inimi curate,
ªi în straie înflorate,

Sã rãspundem la apel,
 Împreunã sub drapel.

Astãzi toþi românii vrednici
ªi toþi preoþii cucernici
Încing hora bucuriei,

Pe pãmântul României.
Români rãspândiþi în lume,

Faceþi astãzi joncþiune,
Sã cunoascã toatã glia,

Cã existã România!
Þara noastrã-i þarã sfântã,

De Dumnezeu ocrotitã,
Avem o þarã de sfinþi,
De eroi ºi de pãrinþi.

Astãzi, ªtefan Domn cel Sfânt
Strigã la noi din mormânt,

Sã ne apãrãm moºia,
Þara noastrã, România!

Hai, ieºiþi cu crucea în mânã,
Dupã datina strãbunã,
Sã ne aducem aminte

De strãmoºii din morminte!

Toatã naþia românã
E de sorginte creºtinã.

Tot pãmântul românesc
Are suflet creºtinesc.

România e grãdinã
Cu flori scãldate-n luminã,

Sã ºtie orice strãin
Cã românul e creºtin!

Astãzi ne prindem în horã,
Cu eºarfã tricolorã,

Sã cântãm cu veselie
Ca la Sfânta Liturghie.

Sã slãvim pe Dumnezeu
Cã ne apãrã de rãu.

Haideþi sã trãim ca fraþii,
Ca sã stãpânim Carpaþii!

Tot þinutul carpatin,
Pân’ la Pontul Euxin,

Este un pãmânt bogat,
De Dumnezeu apãrat.

Arhiepiscop IoachimPreot Petru RONCEA

„Astãzi este începutul
mântuirii noastre ºi arãtarea

tainei celei din veac.
Fiul lui Dumnezeu fiu

Fecioarei se face ºi Gavriil
harul îl binevesteºte. Pentru
aceasta ºi noi, împreunã cu

dânsul, Nãscãtoarei de
Dumnezeu sã-i cîntãm:

Bucurã-te, cea plinã de har,
Domnul este cu tine!“
 (troparul Bunei Vestiri)
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General (r) Conf. Univ. Dr. Vasile Jenicã APOSTOL

Acþiunile Armatei Române în Basarabia
pentru restabilirea ordinii între Prut ºi Nistru
Capitolul 1. Evoluþia

situaþiei din Basarabia de la
prima fazã a revoluþiei ruse
pânã la unirea cu România.

Capitolul 2. Oastea
basarabeanã ºi situaþiile care
au impus solicitarea inter-
venþiei Armatei române în
spaþiul dintre Prut ºi Nistru.

Capitolul 3. Acþiunile
Armatei române în Basarabia
(ianuarie – martie 1918)

3.1 Acþiunile Diviziei 11
Infanterie (8/21 ianuarie – 5/18
martie 1918)

3.2 Luptele Diviziei 13
Infanterie în sudul Basarabiei (18/
31 ianuarie – 9/22 martie 1918)

3.3 Acþiunile Diviziei 2
Cavalerie

3.4 Acþiunile Diviziei 1
Cavalerie în partea de nord a
Basarabiei.

Capitolul 4. Acþiunile
Armatei române în Basarabia
în perioada martie 1918 –
martie 1920

Supusã unei adevãrate interdicþii de
investigare pânã în anul 1990, situaþia
Basarabiei de sub ocupaþia þaristã din
perioada anului 1812, când a fost rãpitã
de la trupul Moldovei, pânã în anii
Primului Rãzboi Mondial a constituit o
enigmã pentru publicul larg. În actualele
condiþii, când avem la dispoziþie o bogatã
literaturã de specialitate accesibilã
tuturor categoriilor de cititori ºi când
aniversãm centenarul revenirii acestei
minunate provincii româneºti la patria
mamã, se cuvine sã abordãm, într-o
manierã complexã ºi realistã,
evenimentele istorice de referinþã,

îndeosebi pentru a le face cunoscute
generaþiilor prezente ºi viitoare, astfel
încât urmaºii noºtri sã fie în deplinã
cunoºtinþã cu privire la virtuþile înaintaºilor,
la vitregiile pe care aceºtia, pe nedrept,
le-au suportat ºi la tenacitatea cu care
au pãstrat cea mai înaltã virtute a unei
naþii – conºtiinþa unitãþii de neam ºi de
limbã.

În întreaga etapã dintre anii 1812 ºi
1917, românii din Basarabia au trãit cu
speranþa cã va veni o vreme când, în
împrejurãri istorice favorabile, se vor
putea desprinde de marele imperiu de
la rãsãrit ºi vor reveni acolo unde destinul
i-a hãrãzit pe vecie.

Primul Rãzboi Mondial ºi, mai ales,
marile transformãri pe care acesta le
aducea pe plan internaþional, când marile
imperii se prãbuºeau sau erau în pragul
dezmembrãrii, au constituit ºi pentru
populaþia din Basarabia un prilej favorabil,
ca ºi pentru alte popoare din Europa,
pentru a încerca sã-ºi croiascã o nouã
soartã.

La sfârºitul anului 1917, pe fondul
miºcãrilor revoluþionare din Imperiul rus,
românii din Basarabia au parcurs un
rapid proces de redeºteptare naþionalã,
de radicalizare ºi organizare politicã în
vederea autodeterminãrii ºi unirii cu
Þara. Asupra greu încercatei ºi
înstrãinatei Basarabii planau însã
ameninþãri de tot felul. Bolºevicii ruºi
încercau prin toate mijloacele sã punã
mâna pe putere; Ucraina trufaºã ºi
duplicitarã emitea pretenþii asupra
teritoriilor din sud, trupele ruseºti
dezorganizate ºi în debandadã,
retrãgându-se de pe frontul românesc,
nu mai puteau fi stãpânite.

În acelaºi timp, zeci de comitete de
aºaziºi revoluþionari îºi arogau dreptul de
a conduce destinele provinciei,
constituind chiar, la Chiºinãu, în mod
ilegal, un Guvern care se considera
reprezentant al bolºevicilor de la
Petrograd.

Basarabia a fost rebotezatã
provincie a Rusiei, negându-se orice
drept al Guvernului desemnat de Sfatul
Þãrii la 7/20 decembrie 1917, ales prin

libera voinþã naþionalã, de a exercita
conducerea într-o perioadã dificilã.

Capitolul 1. Evoluþia
situaþiei din Basarabia de la
prima fazã a revoluþiei ruse
pânã la unirea cu România.

Declanºarea primei faze a Revoluþiei
din Rusia, la 27 februarie / 12 martie 1917,
a marcat începutul miºcãrii naþionale din
Basarabia care s-a finalizat prin actul unirii
din 27 martie / 9 aprilie 1918. Dupã opinia
istoricului Alexandru V. Boldur, aceastã
perioadã poate fi împãrþitã în douã etape1:
etapa întâi cuprinde acþiunile pe multiple
planuri pânã la 20 octombrie / 3 noiembrie
1919 când s-au deschis lucrãrile
Congresului Ostãºesc al moldovenilor de
la Chiºinãu; etapa a II-a include
evenimente de importanþã majorã
încadrate între 20 octombrie / 3 noiembrie
1917 ºi 27 martie / 9 aprilie 1918.

Dupã primirea de cãtre guvernatorul
Basarabiei la 5/18 martie 1917 a unei
telegrame prin care Guvernul provizoriu
rus, condus de Gheorghi E. Lvov, anunþa
oficial înlãturarea regimului þarist ºi
libertatea ca aceastã gubernie sã-ºi
aleagã drumul propriu spre viitor2, în
Moldova dintre Prut ºi Nistru, acþiunile
politice ºi sociale au înregistrat
dimensiuni fãrã precedent.

- Astfel, la 3/16 aprilie 1917, s-a
format la Chiºinãu Partidul Naþional
Moldovenesc care avea ca obiective3:
eliberarea definitivã a provinciei de sub
jugul rusesc ºi unirea cu România;
autonomia Basarabiei pânã la
autodeterminare; învãþãmânt în limba
naþionalã; autonomia instituþiilor
administrative, juridice, culturale ºi
religioase; încetarea aducerii de populaþie
neromâneascã în Basarabia.

- La 22 martie / 4 aprilie 1917, la
Chiºinãu s-a constituit Sovietul
deputaþilor, muncitorilor ºi soldaþilor,
compus din elemente etnice
neromâneºti.

La începutul lunii martie
1917, au fost create ºapte
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companii formate din soldaþi
moldoveni, iar la 12/25 martie,

la Odessa s-a înfiinþat sovietul de deputaþi
al ofiþerilor, soldaþilor, marinarilor ºi
studenþilor. Sfârºitul lunii aprilie ºi întreaga
lunã mai 1917 au fost marcate de
numeroase adunãri a diferitelor categorii
socio-profesionale din Basarabia.

- Congresul clerului ºi al minerilor în
cadrul cãruia a fost abordatã problema
autonomiei Basarabiei.

- Congresul studenþesc care a
hotãrât înfiinþarea de ºcoli moldoveneºti
în toate satele, iar scrierea sã se facã în
alfabetul latin;

- Primul congres al învãþãtorilor din
Basarabia care a susþinut naþionalizarea
ºcolii ºi pregãtirea unor cadre de limba,
literatura ºi istoria moldoveneascã pentru
universitãþile de la Odessa ºi Kiev. În
timp ce se înfiripau speranþele de
autonomie ºi independenþã a
Basarabiei, Rada ucraineanã de la Kiev
emitea ideea încorporãrii provinciei la
Ucraina. Astfel, în acest scop, în aprilie
1917, comisarul Basarabiei, Vladimir
Cristi a fost chemat la Kiev pentru a
participa la o consfãtuire în cadrul cãreia
acesta a prezentat rãspunsul cã
„Basarabia îºi are trecutul sãu propriu ºi
tinde spre autonomie fiind locuitã în
majoritate de moldoveni”4 convingându-l
totodatã pe prim-ministrul Ucrainei
asupra netemeiniciei cererilor Radei
ucrainene.

Radicalizarea situaþiei din Rusia,
pretenþiile ucrainene faþã de Basarabia,
primejdia iminentã din partea ostaºilor
ruºi înarmaþi, dezertori de pe front,
precum ºi tãrãgãnarea înfiinþãrii unui
organ legislativ ºi executiv pentru
întreaga Basarabie au determinat
convocarea pentru 20 octombrie / 3
noiembrie 1917 a primului Congres
general al ostaºilor ºi ofiþerilor moldoveni
din toatã Rusia5. În adunarea care a avut
loc în zilele de 21 ºi 22 octombrie / 4 ºi
5 noiembrie 1917, Congresul „declarã
autonomia Basarabiei ºi alegerea unui
birou pentru organizarea Parlamentului
local, denumit Sfatul Þãrii, precum ºi 44
ostaºi din sânul Congresului ca deputaþi
în Sfatul Þãrii”6.

Cel mai important document redactat
de Congres l-a constituit „Rezoluþiile
Congresului Ostãºesc Moldovenesc”
care, în esenþã, prevedeau:

- declararea autonomiei teritoriale ºi
politice a Basarabiei;

- organizarea oºtilor moldoveneºti;

- numãrul cohortelor sã creascã de
la 16 la 100 pentru oprirea anarhiei ºi
introducerea ordinii;

- alcãtuirea Sfatului Þãrii din 120 de
deputaþi;

- naþionalizarea ºcolilor.
În baza hotãrârilor Congresului din

octombrie, pe fondul agravãrii situaþiei ca
urmare a dezordinii produse de militarii
ruºi, la 21 noiembrie / 2 decembrie 1917,
la Chiºinãu s-au deschis Lucrãrile pentru
organizarea Sfatului Þãrii, iar la 7/20
decembrie a fost ales Guvernul
Basarabiei sub denumirea de Directorat.

În tot cursul lunii decembrie 1917,
Basarabia a fost dominatã de acþiuni
anarhice ale armatei ruse în
descompunere cât ºi de acþiuni
îndreptate împotriva Sfatului Þãrii care
puteau degenera într-un rãzboi civil.

Faþã de situaþia criticã din Basarabia,
la 14/27 decembrie 1917, Sfatul Þãrii,
într-o ºedinþã secretã a luat hotãrârea
de a cere ajutor din afarã ºi a însãrcinat
Consiliul Directorilor Generali sã
procedeze cum va crede de cuviinþã
pentru asigurarea ordinii.

În baza acestui mandat, la 22
decembrie 1917 / 4 ianuarie 1918
Consiliul Directorilor Generali a trimis o
telegramã ministrului de rãzboi al
României în care se aratã: „vã rugãm sã
binevoiþi a dispune trimiterea în Chiºinãu
a unui regiment ardelenesc cu posibilã
urgenþã. La aceastã cerere legalã a
conducerii de la Chiºinãu, Guvernul
român a ordonat prin Marele Cartier
General, Batalionului de voluntari de la
Kiev sã se îndrepte spre capitala
Basarabiei, dar la 24 decembrie 1917 /
6 ianuarie 1918, când acesta a sosit în
gara Chiºinãu, Regimentul 40 Cavalerie
cãzãcesc, cu o baterie de artilerie rusã
ºi bande înarmate, au atacat prin
surprindere trenul ºi „ardelenii sunt
dezarmaþi, bãtuþi ºi fãcuþi prizonieri”7.

Sfatul Þãrii ºi independenþa
Basarabiei erau în mare pericol.

Capitolul 2. Oastea
basarabeanã ºi situaþiile
care au impus solicitarea

intervenþiei Armatei române
în spaþiul dintre Prut ºi Nistru.

Cu toate cã Basarabia, ca unitate
administrativã în cadrul Imperiului þarist,
nu a dispus de o structurã militarã proprie,
un numãr mare de români dintre Prut ºi

Nistru, au fãcut parte din Armata rusã,
acþionând pe frontul român sau mai spre
nord. Militarii basarabeni din Armata rusã
au creat pe întreg frontul, în Basarabia ºi
dincolo de Nistru o serie de structuri cu
caracter politic de influenþã bolºevicã
dãunãtoare frontului român, în condiþiile
în care se prevedea desfãºurarea unor
mari confruntãri armate.

Aceste structuri nu erau în mãsurã
sã impunã ordinea ºi nici nu doreau acest
lucru, atât timp cât acþionau ilegal în afara
ordinelor guvernului ºi comandantului
militar rus de pe frontul român, generalul
D. G. Scerbacev. Acesta, determinat de
situaþia creatã, printr-o telegramã a
permis „sã se formeze ºi sã se trimitã în
Basarabia 16 cete mobile de miliþieni din
soldaþi nãscuþi în Basarabia ºi care au
fost rãniþi nu mai puþin de douã ori8 cu
urmãtoarele misiuni: paza siguranþei
personale ºi publice a cetãþenilor; lupta
cu dezertorii; oprirea vânzãrii tainice a
bãuturilor spirtoase; prevenirea
dezordinelor grave; lupta cu anarhia ºi
menþinerea ordinii în caz de demobilizare.9

Deºi intenþiile generalului Scerbacev
erau de bunã credinþã, aceste structuri
al cãror numãr ajunsese la 36 cu un
efectiv de 1600 de oameni nu ºi-au
îndeplinit integral misiunile din cauza
dublei subordonãri, civile ºi militare,
precum ºi a instabilitãþii politice, rolul lor
diminuându-se odatã cu intrarea ºi
acþiunea armatei române în Basarabia.

Congresul ostãºesc moldovenesc a
hotãrât „sã se înceapã cât mai degrabã
organizarea oºtilor moldoveneºti de tot
felul de arme. Pentru formarea ºi
ocârmuirea lor sã se alcãtuiascã în cel
mai scurt timp Comitetul general
ostãºesc moldovenesc, în frunte cu un
comisar pentru afacerile militare
moldoveneºti ºi cu un împuternicit în
stavcã (Marele Cartier General rus)”10.

În urma acestei hotãrâri, cu acordul
generalului Scerbacev ºi al prim
ministrului rus A. F. Kerenski, s-a
constituit Regimentul 1 moldovenesc
format din ofiþeri reangajaþi ºi soldaþi
moldoveni care în februarie 1918
totalizau: 103 ofiþeri, 11 medici
funcþionari, 7 surori de caritate, 2875
trupã ºi 30 cai. Regimentul a avut ca
drapel de luptã tricolorul românesc în faþa
cãruia ofiþerii ºi trupa au depus jurãmântul
dupã urmãtorul text:

 „În numele Lui Dumnezeu
Atotputernicul, jur credinþã
Republicii Democratice
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Moldoveneºti, supunere
ocârmuirilor ºi legilor ei ºi

îndatoririlor militare în toate împrejurãrile,
în timp de pace, ca ºi în timp de rãzboi,
aºa sã-mi ajute Dumnezeu.”11

Concomitent cu constituirea
Regimentului 1 Infanterie, s-au întreprins
demersurile necesare pentru înfiinþarea
a douã regimente de cavalerie, douã
baterii de artilerie ºi a Gãrzii palatului
prezidenþial. Astfel a luat naºtere, la
începutul lunii decembrie 1917,
Regimentul 1 Husari (moldovenesc) în
oraºul Novogheorghievsk încadrat cu
ofiþeri ºi soldaþi moldoveni din Basarabia,
organizat pe 6 escadroane care s-a
redislocat la Chiºinãu la 27 decembrie
1917.

A doua unitate de cavalerie a fost
Regimentul 1 Husari (basarabean)
înfiinþat la Bolgrad în noiembrie 1917 ºi
dislocat la Chiºinãu în aceeaºi lunã.

Garda palatului prezidenþial a fost
înfiinþatã tot în noiembrie 1917 sub
denumirea de „Detaºamentul moldo-
venesc de gardã cãlãreaþã” ºi a fost
încadratã cu ofiþeri moldoveni ºi ruºi
basarabeni, iar trupa era recrutatã din
rândul voluntarilor ºi soldaþilor moldoveni.

Rolul principal al unitãþilor militare
moldoveneºti din Basarabia consta în:
împiedicarea devastãrii conacelor
boiereºti ºi a instituþiilor publice,
apãrarea depozitelor de subzistenþã ºi
materiale militare ºi împiedicarea
nelegiuirilor sãvârºite sub elan
revoluþionar.

Structurile militare din Basarabia s-au
dovedit, în cele din urmã, incapabile sã
þinã sub control situaþia determinatã de
abuzurile sãvârºite de cãtre cei prezenþi
în acest spaþiu, care nu  aveau nimic în
comun cu suferinþele românilor dintre
Prut ºi Nistru.

Acþiunile anarhice din Basarabia s-au
intensificat în cursul lunii decembrie
1917, când s-au comis numeroase jafuri,
omoruri, violuri, furturi, devastãri ºi
incendieri.12

Aceste fapte se datorau „retragerii
grupurilor de soldaþi de pe frontul român,
fãrã comandanþi, dezordonaþi ºi înfuriaþi
ca fiarele sãlbatice, înnebuniþi de bãuturi
alcoolice”.13

Situaþia creatã în spaþiul dintre
Carpaþii Orientali ºi Nistru în luna
decembrie1917 a determinat autoritatea
militarã rusã de pe frontul român
reprezentatã de generalul Scerbacev,
adversar al revoluþiei bolºevice, sã solicite

de nenumãrate ori intervenþia trupelor
române pentru restabilirea ordinii.14

Cererile privind intervenþia Armatei
române pentru punerea în ordine a
fostelor unitãþi aliate nu au fost onorate
de partea românã din considerente de
ordin politic, Ion I.C. Brãtianu
rãspunzându-i generalului Scerbacev cã:
„Nu pot mobiliza nici un soldat pentru a
vã apãra contra propriilor dumneavostrã
trupe, fãrã a mã vedea amestecat în
luptele din Rusia ºi fãrã a provoca un
conflict cu noii conducãtori.”15

Capitolul 3. Acþiunile
armatei române în Basarabia

(ianuarie – martie 1918)

Retragerea unor trupe ruse de pe
frontul român din Basarabia, prezenþa
altor forþe în acel spaþiu cât ºi sosirea
de unitãþi de la est de Nistru, constituiau
un dublu pericol: impunerea prin forþã a
unui sistem politic contrar voinþei
populaþiei ºi distrugerea sistemului
logistic al armatei române, dispus în cea
mai mare parte în aceastã regiune.

Ocuparea Basarabiei de cãtre
trupele ruse bolºevizate ar fi avut ca efect
interceptarea cãii ferate Odessa, Tighina,
Chiºinãu, Iaºi, singura comunicaþie care
putea asigura transportul materialului
militar românesc aflat în porturile din
nordul Mãrii Negre, material vital pentru
capacitatea combativã a armatei
nostre.16 De asemenea, trebuie
menþionat cã detaºamentele bolºevizate
urmãreau înlãturarea Sfatului Þãrii ºi
preluarea controlului asupra organelor
statului.

Incapacitatea forþelor aflate la
dispoziþia Sfatului Þãrii ºi a Consiliului
Directorilor Generali a determinat
autoritãþile locale ºi centrale din
Basarabia sã solicite protecþie din partea
statului ºi a armatei române. Dupã
intervenþia eºuatã a detaºamentului de
ardeleni la Chiºinãu ºi capturarea
militarilor din compunerea acestuia, un
alt detaºament trimis de la Iaºi spre
capitala Basarabiei, compus din ardeleni
ucraineni ºi grãniceri români, a fost
atacat în masivul Corneºti, în lupte fiind
uciºi generalul Nekrasov ºi colonelul
Socolov, apropiaþi ai generalului
Scerbacev.17

Succesele obþinute de bolºevici la
Chiºinãu ºi în masivul Corneºti i-au
încurajat, astfel cã, în zilele urmãtoare

aceºtia au atacat sediul Comisiei
Interaliate din capitala Basarabiei, au
arestat militarii ºi funcþionarii români ºi
strãini membri ai comisiei.

Dupã solicitãri insistente din partea
autoritãþilor abilitate de la Chiºinãu ºi
îndelungi dezbateri, guvernul român a
hotãrât la 4/17 ianuarie 1918 sã
autorizeze intervenþia armatei române în
Basarabia.

Conducerea operaþiunilor militare a
revenit Corpului 6 armatã care a primit
urmãtoarea misiune: „Sã respingã peste
Nistru bandele ruse care ar putea încerca
sã treacã în Basarabia fãrã ordinul
comandantului rus al frontului (generalul
Scerbacev) ºi deci cu intenþia de a jefui
sau ataca trupele noastre; sã asigure
ordinea ºi regulata circulaþie pe calea
feratã; sã se facã ordine în tot þinutul
Basarabiei, punându-se viaþa ºi avutul
locuitorilor la adãpostul jafurilor ºi
crimelor.”18

În vederea îndeplinirii misiunii,
Corpului 6 armatã i-au fost puse la
dispoziþie diviziile 11 ºi 13 Infanterie, 1
ºi 2 Cavalerie, aflate în rezerva Marelui
Cartier General, dispuse între Siret ºi
Prut, cãrora li s-a ordonat sã distrugã
forþele de agitaþie existente în Basarabia;
sã se treacã peste Nistru sub excortã,
cu trenul sau pe jos ºi sã aresteze pe
toþi soldaþii ruºi dezertori care rãtãcesc
prin sate ºi sunt organizaþi în bande în
scopul de a jefui ºi rãzvrãti pe locuitori.
Cei originari din Basarabia vor fi trimiºi
la vetrele lor. Cele patru divizii au trecut
Prutul succesiv, au acþionat pe direcþii
independente, cooperând în unele
situaþii.

3.1 Acþiunile Diviziei 11
Infanterie (8/21 ianuarie – 5/18

martie 1918)

Divizia 11 Infanterie a primit ordin sã
se concentreze cu forþele principale în
Basarabia în zona Chiºinãu-Cãrbuna cu
misiunea: de a asigura transportul
trenurilor de aprovizionare pe linia Bender
– Socola ºi formarea depozitelor
necesare armatei române; sã asigure
ordinea la Chiºinãu ºi Bender; sã asigure
liniºtea populaþiei.

Cele douã brigãzi din compunerea
diviziei s-au deplasat pe itinerarii diferite
în zona de concentrare, pe calea
feratã ºi pe jos pe direcþii
convergente, ajungând în seara



Generalul
Ernest Broºteanu
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zilei de 13/26 ianuarie 1918 la
Chiºinãu, unde au fost primite cu
entuziasm de populaþia terorizatã

de bandele de bolºevici. În ziua urmãtoare,
a intrat în Chiºinãu ºi comandamentul
diviziei în frunte cu generalul Ernest
Broºteanu.

Înainte de intrarea trupelor în
Chiºinãu, a avut loc la Cãlãraºi o întâlnire
a generalului Ernest Broºteanu cu Ion
Inculeþ, preºedintele Sfatului Þãrii, care
era însoþit de câte un reprezentant al
organizaþiilor þãrãneºti, orãºeneºti,
mateloþilor ºi soldaþilor moldoveni „cãrora
le-a explicat cu rãbdare ºi i-a asigurat

cã armata românã nu se va amesteca
în treburile interne ale Republicii
Moldoveneºti, atrãgându-le totodatã
atenþia cã nu se va opri decât la Chiºinãu
pentru a-i izgoni pe bolºevicii de acolo,
cãrora sã li se punã în vedere cã, dacã

vor organiza rezistenþã, armata românã
va face uz de toate armele din dotare”.19

În ziua de 13/26 ianuarie 1918, la
ora 13:00, în staþia de cale feratã
Strãºeºti a avut loc o nouã întâlnire între
generalul Ernest Broºteanu ºi o delegaþie
a Sfatului Þãrii în cadrul cãreia partea
românã a respins insinuãrile legate de
acþiunea armatei. Pentru a fi convingãtor,
comandantul Diviziei 11 Infanterie a emis
un manifest cãtre locuitorii Basarabiei,
în care era expusã situaþia ºi scopul
acþiunii militare în curs de desfãºurare:
„Ne adresãm vouã, cetãþeni paºnici ai
Basarabiei ºi vã rugãm sã înþelegeþi cu
toþii aºa cum este în adevãr rostul nostru.
Ridicaþi-vã cu tãþii ºi alungaþi cetele
netrebnice care pradã ºi omoarã.
Uºuraþi-ne datoria noastrã! Înlãturaþi lupta
dintre ei ºi noi. Suntem hotãrâþi sã
luptãm cu cea din urmã putere pentru a
nimici aceste cete de pogromºcici. De
vom ajunge la luptã cu cetele pomenite,
nu va fi cu putinþã sã scutim oraºele ºi
satele noastre de pierderi prin
bombardarea ce vom fi nevoiþi sã o
facem. Spre a nu se întâmpla acesta
poftim poporul paºnic sã sileascã pe
pogromºcici sã pãrãseascã þara cu un
minut mai devreme.”20

Bolºevicii ºi adepþii rãmânerii
Republicii Democratice Moldoveneºti în
sfera de influenþã a Rusiei sau Ucrainei
au reacþionat imediat faþã de prezenþa
armatei române la Chiºinãu.

Încã din ziua de 6/19 ianuarie 1918,
ºeful de Stat Major al armatei roºii din
Chiºinãu a exercitat o adevãratã teroare
asupra Consiliului Directorilor Generali
arestând ºi obligând pe P. Erhan ºi I.
Inculeþ sã scrie ºi sã transmitã o
telegramã Guvernului român de la Iaºi
în care sã arate protestul „contra
introducerii armatelor române pe
teritoriul Republicii Moldoveneºti”.

Reacþia cea mai fermã a venit de la
Petrograd unde, la 13/26 ianuarie 1918,
luând cunoºtinþã de intrarea trupelor
române în Basarabia, Sovietul Comisarilor
Poporului al R.S.F.S. Ruse a hotãrât:
„Toate relaþiile diplomatice cu România
sunt întrerupte, Consulatul român ºi în
general toþi agenþii Guvernului român sunt
trimiºi înapoi, pe drumul cel mai scurt
spre frontierã. Fondul de aur român care
se gãseºte la Moscova este declarat
intangibil pentru oligarhia românã.
Guvernul sovietic îºi asumã rãspunderea
de a conserva acest fond ºi de a-l remite
în mâinile poporului român.

ªcerbacev, revoltat contra revoluþiei
ºi comandant suprem al Frontului
român e declarat duºman al poporului
ºi în afara legii”.21

În ziua de 15/28 ianuarie,
comandantul Diviziei 11 Infanterie ºi
Statul sãu major au participat la ºedinþa
Sfatului Þãrii unde, rãspunzând elogiilor
aduse faþã de prezenþa armatei române
în Basarabia, generalul E. Broºteanu a
arãtat cã prezenþa trupelor noastre în
spaþiul dintre Prut ºi Nistru era
determinatã de necesitatea unei forþe
capabile sã garanteze liniºtea ºi
siguranþa populaþiei, solicitând gazdelor,
în cuvinte simple: „Creaþi-vã viaþa
dumneavoastrã cum vedeþi ºi nimeni nu
se amestecã în ea. În organizarea ei,
noi nu vã vom împiedica.”22

Divizia 11 Infanterie, imediat dupã
intrarea în Chiºinãu, a întreprins mãsurile
necesare pentru paza oraºului ºi
siguranþa locuitorilor. În ziua urmãtoare,
14/27 ianuarie 1918, a constituit un
detaºament pentru ocuparea Benderului
ºi un altul pentru a face ordine la Orhei.
Detaºamentul Bender a întâmpinat o
rezistenþã puternicã din partea trupelor
bolºevice, a dus lupte grele timp de douã
zile în localitãþile din jurul oraºului, iar în
ziua de 20 ianuarie / 2 februarie, la ora 5
dimineaþa, a declanºat, prin surprindere,
atacul decisiv, a ocupat oraºul ºi a
capturat 800 de tunuri, 3000 de vagoane
ºi 60 de locomotive. În urma unui atac
prin surprindere, trupele ruse au ocupat
oraºul, iar dupã primirea unor întãriri de
valoarea a douã regimente de roºiori din
Divizia 2 Cavalerie ºi reorganizarea
dispozitivului de luptã, Detaºamentul
Bender a reuºit sã ocupe din nou oraºul
în ziua de 25 ianuarie / 7 februarie ºi a
obligat inamicul ºi populaþia ostilã sã
fugã spre Nistru. În acþiunile pentru
ocuparea oraºului Bender ºi-au pierdut
viaþa 3 ofiþeri ºi 138 soldaþi.

3.2 Luptele Diviziei 13
Infanterie în sudul Basarabiei
(18/31 ianuarie – 9/22 martie

1918)

Divizia 13 Infanterie a primit ordin sã
se concentreze la est de Prut în raionul
Bolgrad, Cazaclia, Novotraian, cu
misiunea de „a asigura în aceastã zonã
ordinea pe calea feratã, regulata
funcþionare a organelor ºi
unitãþilor noastre de exploatare

Ion Inculeþ
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ºi sã se punã populaþia la adãpost de
jafuri ºi distrugeri”.23

La cererea autoritãþilor locale din
Cahul ºi Bolgrad a fost trimis la 11/24
ianuarie un detaºament „Colonel Dragu”
care a ocupat oraºul Bolgrad. Forþele
principale ale diviziei, la 20 ianuarie / 2
februarie, au acþionat cu fermitate pentru
dezarmarea trupelor ruse ºi a populaþiei
din localitãþile Calceva, Tatar, Gopceag,
Ciºmeaua Vãruitã, Vaiºal.

 Între timp, detaºamentul „Colonel
Dragu” a primit misiunea sã ocupe, în
cooperare cu Flota de Dunãre, oraºul
Ismail unde a realizat dezarmarea
populaþiei ºi restabilirea ordinii capturând
importante cantitãþi de arme, muniþii,
material explozibil ºi tunuri.

În timp ce trupele române luau sub
control Ismailul, au fost semnalate
tulburãri la Chilia ºi Vâlcov.

Pentru reastabilirea ordinii,
detaºamentul „Colonel Dragu” împreunã
cu un alt detaºament, în cooperare cu
Flota de Dunãre, acþionând pe direcþii
convergente, au ocupat pânã în seara
zilei de 25 ianuarie / 7 februarie 1918
oraºul Chilia pe care l-au luat sub control.

Dupã lupte înverºunate în unele
localitãþi limitrofe ºi izolarea oraºului
Vâlcov, o delegaþie a oraºului s-a
prezentat la colonelul Dragu arãtând cã
populaþia se predã ºi nu va opune nici o
rezistenþã. În aceeaºi zi, Vâlcovul a fost
luat sub control de trupele române.

La 14/27 februarie, Marele Cartier
General a transmis Comandantului
Corpului 6 armatã ordinul de a ocupa
zona Akerman (Cetatea Albã). Ocuparea
oraºului a fost planificatã pentru ziua de
24 februarie / 9 martie 1918, dar „din
cauza trecerii unui detaºament german
prin sudul Basarabiei spre Odessa” s-a
ordonat mãrirea ritmului de marº, astfel
cã în seara zilei de 23 februarie / 8 martie
douã detaºamente au fost trimise sã
ocupe Akermanul, acþiunea încheindu-se
fãrã incidente majore.

Prin ocuparea Akermanului, Divizia
13 Infanterie îºi îndeplinise practic
misiunea încredinþatã, luând sub control
partea de sud a Basarabiei, zona cea
mai turbulentã din întreg spaþiul dintre
Prut ºi Nistru.

3.3 Acþiunile Diviziei 2
Cavalerie

La 17/30 ianuarie, divizia a primit de
la Marele Cartier General „ordinul de

operaþiuni” din care rezulta: sã se
concentreze la est de Prut în raionul Gura
Galbenã, Cãrbuna, Batir, Cimiºlia, sã
realizeze legãtura între Diviziile 13 ºi 11
Infanterie, sã punã populaþia la adãpostul
jafurilor ºi sã asigure formarea depozitelor
de subzistenþã destinate armatei române.
În condiþiile unei situaþii operative frecvent
schimbãtoare, forþele diviziei au fost puse
în situaþia sã îndeplineascã misiuni
diverse pe spaþii largi ºi într-o organizare
modularã constituitã în funcþie de cerinþele
acþiunilor militare. Foþele diviziei au
acþionat deseori în sprijinul Diviziilor 11 ºi
13 Infantenrie, iar alteori au îndeplinit
misiuni vitale pentru reuºita acþiunii
strategice încredinþate trupelor române din
Basarabia.

În a doua jumãtate a lunii februarie,
Divizia 2 Cavalerie avea forþe dispuse pe
Nistru, interzicând incursiunile trupelor
bolºevice la vest de fluviu ºi dirijând
coloanele ruse spre teritoriul Ucrainei.

La 24 februarie / 9 martie, prin sectorul
diviziei au trecut în Ucraina „trupe germane
în autocamioane ºi pe calea feratã”.24

A doua zi, comandantul diviziei a
primit ordin „ca sã se opreascã prin
mijloace discrete trupele germane ce se
transportã pe calea feratã ºi în
autocamioane. Aceasta pentru a pune
spaþiu cel puþin trei zile între ele ºi ultimul
tren care transportã misiunea militarã
francezã”.25

În urma protestelor misiunii militare
germane la Iaºi, în seara zilei, la ora 21
s-a transmis un nou ordin în care se
arãta: „Sã se lase imediat libera trecere
a trupelor germane, sã li se facã toate
înlesnirile de transport”.26

Pânã la 7/20 martie, prin sectorul
Diviziei 2 Cavalerie au trecut spre Bender
sau Akerman coloane auto ºi trenuri cu
unitãþi de infanterie ºi artilerie germane
care urmau sã traverseze Nistrul, iar în
ziua de 7/20 martie, prin sectorul Diviziei
au trecut spre Tiraspol „Divizia 2
musulmanã compusã din patru
regimente de infanterie, o brigadã de
artilerie ºi serviciu”.27

3.4 Acþiunile Diviziei 1
Cavalerie în partea de nord a

Basarabiei.

În ziua de 20 ianuarie / 2 februarie,
divizia a primit ordin „a se concentra în
zona Bãlþi, Strâmba, Putigeºti cu
misiunea de a acoperi oraºul ºi flancul

stâng al trupelor care opereazã în zona
Chiºinãu, Bender ºi sã asigure avutul
populaþiei”.28

Cu toatã opoziþia elementelor ostile
din Bãlþi, divizia a reuºit ca, la 25 ianuarie
/ 7 februarie 1918, sã intre în oraº ºi sã
treacã la dezarmarea ºi arestarea
persoanelor care provocau dezordini. Ca
urmare a mãsurilor întreprinse, pânã la
23 februarie / 8 martie întreaga zonã de
responsabilitate a diviziei a fost complet
curãþatã de elemente ostile, iar bandele
bolºevice au fost trecute la est de Nistru.

Aºa cum rezultã din documentele
de arhivã, pânã la 3/16 martie, cu
excepþia judeþului Hotin, ocupat de forþele
austriece, întreaga Basarabie a fost luatã
sub control de cãtre trupele Corpului 6
Armatã.

Divizia 1 Cavalerie s-a confruntat în
zona de acþiune cu o situaþie complexã
privitoare la fixarea liniei de demarcaþie
cu trupele austro-ungare care ocupaserã
partea de nord a Basarabiei. În acest
sens au existat mai multe dispute,
îndeosebi dupã sosirea la Ocniþa a
trupelor austriece al cãror comandant a
cerut ca Divizia 1 Cavalerie sã-ºi retragã
forþele la sud de calea feratã Bãlþi-Râbniþa.

Dupã mai multe negocieri, la 9/22
martie s-a hotãrât ca linia de demarcaþie
între armata românã ºi cea austriacã sã
fie marcatã de localitãþile Mitoc, Edeniþa,
Iarova.

 Discuþiile cu privire la acest aspect
s-au finalizat abia la 1/14 iunie 1918 prin
stabilirea în detaliu a urmãtoarei linii de
demarcaþie: Mitoc, Lopatnic, Iaruga.29

La sfârºitul primei decade a lunii
martie 1918, s-a încheiat o etapã
importantã în acþiunea armatei române
între Prut ºi Nistru.

Perioada ianuarie – martie 1918, cât
a durat restabilirea ordinei în acest
spaþiu, a fost marcatã de ruperea relaþiilor
cu Rusia cât ºi de acþiunile
RUMCEROD-ului de la Kiev, din ordinul
cãruia persoanele oficiale ºi particulare
române au fost arestate, consulatul
român închis, iar personalul expulzat ºi
bunurile publice româneºti confiscate.

Totodatã Rumcerodul a transmis
Guvernului de la Iaºi un ultimatum în care
le cerea „sã dea ordin categoric trupelor
române care au ocupat teritoriul
Republicii Federative Ruse sã se retragã
în graniþele României fãrã a aºtepta din
partea noastrã înlocuirea
trupelor care pãzesc depozitele
dumneavoastrã”.30
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Ultimatumul prevedea cã
pentru îndeplinirea acestei

cerinþe se acorda un termen de 48 de
ore, expeditorul ameninþând cã
neprimirea unui rãspuns afirmativ „va
atrage deschiderea unei acþiuni militare
riguroase din partea Armatei revoluþionare
ruse”.31

Marele Cartier General român nu a
luat în calcul ameninþãrile venite de la
Petrograd ºi Kiev.

În legãturã cu rolul armatei române
în actul unirii Basarabiei cu þara, Ion
Inculeþ arãta mai târziu cã: „Pentru noi,
moldovenii, pentru miºcarea noastrã
naþionalã, intrarea armatei române în
Chiºinãu a fost un element de primã
importanþã, decisiv. Elementele
româneºti au câºtigat mai mult curaj ºi
mai multe speranþe pentru viitor”.32

Din cauza faptului cã preliminariile
pãcii de la Buftea care au fost semnate
la 20 februarie / 5 martie 1918,
prevedeau demobilizarea unor divizii ale
armatei române, cele douã mari unitãþi
de infanterie care acþionaserã pe teritoriul
dintre Prut ºi Nistru au fost înlocuite.
Potenþialele pericole dinspre est au
impus însã trimiterea în Basarabia a unor
mari unitãþi cu capacitate de luptã
corespunzãtoare, aceastã mãsurã
dovedindu-se beneficã pentru perioada
urmãtoare, în condiþiile instabilitãþii
politice ºi militare de dincolo de Nistru.

Capitolul 4. Acþiunile
Armatei române în Basarabia

în perioada martie 1918 –
martie 1920

Preliminariile pãcii semnate la Buftea
ºi ordinele privind trecerea unor unitãþi
ale armatei la starea de pace au
determinat ample înlocuiri ºi redislocãri
de trupe în spaþiul dintre Prut ºi Nistru,
dar în nici un moment acest teritoriu nu
a rãmas nesupravegheat ºi fãrã apãrare.

În timp ce în compunerea forþelor
române din Basarabia se produceau
schimbãri care au asigurat liniºtea între
Prut ºi Nistru, la Chiºinãu, Sfatul Þãrii a
lucrat pentru unirea cu þara.

Dupã încheierea Pãcii de la
Bucureºti la 24 aprilie / 7 mai 1918, au
fost demobilizate alte trei divizii fiind
înlocuite cu alte douã mari unitãþi.

Dupã mareþul eveniment al unirii
Basarabiei cu România urmat de tristul
moment al semnãrii Pãcii de la

Bucureºti, cu consecinþe care pãreau
ireparabile, în Basarabia se aflau cinci
divizii de infanterie, douã de cavalerie ºi
alte forþe.

Starea de pace cu Puterile Centrale
ºi relativa temporarã liniºte de la est de
Nistru au permis ca pe frontierã sã fie
instalate unitãþi de grãniceri, iar celelalte
trupe sã ocupe raioane de dispunere în
interiorul teritoriului.

În contextul noii situaþii politice ºi
militare create ca urmare a înfrângerii
Puterilor Centrale, prin Decretul din 27
octombrie / 9 noiembrie 1918 al Regelui
Ferdinand I s-a ordonat o nouã mobilizare
a armatei, iar unitãþile Corpului 5 armatã
au trecut la acoperire pe Nistru.

Pânã la începutul anului 1919, la
frontiera de est a fost o liniºte relativã,
cu excepþia unor incidente de graniþã
care au început sã se intensifice ºi sã
se amplifice. În zona Moghilev s-au
înregistrat confruntãri dure între bolºevici
care, dupã ce au ocupat localitatea, „s-au
dedat la numeroase acte de banditism
ºi crime omorând pe toþi proprietarii,
arendaºii ºi administratorii moºiilor, pe
ofiþerii care au luptat contra lor ºi nu s-
au putut salva, i-au omorât
condamnându-i la moarte prin baionetã,
iar în centrul oraºului au spânzurat doi
coloniºti ruºi, au devastat apoi o mulþime
de magazine”.33

În realitate, în acea perioadã, în
Ucraina, confruntarea era între patizanii
politicii Rusiei Mari ºi ucrainenii care
voiau sã-ºi constituie propria Republicã,
urmãrind în acelaºi timp ºi separarea
Basarabiei de România, idee care ºi-a
gãsit numeroºi adepþi pe ambele maluri
ale Nistrului.

În prima decadã a lunii ianuarie
1919, atacurile declanºate de adversar
au surprins trupele noastre, aºa cum a
fost cazul la Ataki unde în noaptea de 6/
7 – 19/20 ianuarie1919 la ora 3:40
bandele bolºevice au trecut la ofensivã
reuºind sã cucereascã unele localitãþi.
Dupã lupte înverºunate care s-au
desfãºurat pânã în seara zilei de 11/24
ianuarie, trupele bolºevice au fost
respinse peste Nistru iar populaþia din
zonã liniºtitã.

În zona Hotin au avut loc intense ºi
ample acþiuni de luptã în perioada 9/10
– 22/23 ianuarie – 19 ianuarie/ 1 februarie
1919 care au generat o amplã activitate
de cercetare în urma unor greºeli majore
comise de comandamentele ºi trupele
române. Acestea „nu ºi-au consolidat

poziþiile ºi nici n-au urmãrit
corespunzãtor miºcãrile ºi infiltrãrile
inamicului din stânga Nistrului. Duºmanii
României au fost la curent cu aceastã
situaþie ºi s-au hotãrât sã profite de ea”.34

Deºi concentrãrile de forþe la nord
de Nistru erau vizibile, iar incursiunile ºi
raidurile peste cursurile de apã au
crescut în intensitate, în rândurile
trupelor române concentrate în zona
Hotin ºi localitãþile din jur domnea o
inexplicabilã liniºte ºi inactivitate.

Pe acest fond, în noaptea de 9/10 –
22/23 ianuarie 1919, bandele bolºevice
au trecut Nistrul la Hotin, iar trupele
române luate prin surprindere, s-au
retras spre sud. Numai în urma unor
substanþiale regrupãri de forþe ºi
resubordonãri s-a reuºit ca oraºul Hotin
sã fie ocupat din nou de trupele române
în ziua de 19 ianuarie / 1 februarie 1919.

Începând cu data de 20 februarie / 5
martie 1919, unitãþile Corpului 5 Armatã
au cooperat cu trupele aliate (franceze,
greceºti ºi poloneze) care acþionau între
Nistru ºi Bug, în regiunea Odessa.

Trupele aliate care pãtrunseserã
încã de la sfârºitul anului 1918 dincolo
de Nistru, urmãreau ca prin victoria
asupra bolºevicilor ºi în cooperare cu
trupele ucrainene ºi armata naþionalistã
„albã” a generalului Denikin, sã
consolideze statul ucrainean prieten al
Antantei.

Înfrângerile suferite de „albgardiºti”
ºi combativitatea scãzutã a diviziilor
franceze ºi greceºti au determinat
retragerea acestora la vest de Nistru, în
sudul Basarabiei.

Ulterior forþele aliate din sudul
Basarabiei au fost dislocate pe un alt
teatru de operaþiuni în Bulgaria
occidentalã, fiind înlocuite, de la 13 iunie
1919, de forþele mult mai puþin numeroase
ale Diviziei 5 Infanterie românã.

În contextul situaþiei politice ºi
militare internaþionale din primãvara
anului 1920, la 18 martie, printr-un decret
al Regelui Ferdinand I, de la 20 martie a
început demobilizarea armatei.

Practic, aceastã datã marcheazã
încetarea stãrii de rãzboi în care
România s-a aflat cu adversarii unirii
dupã remobilizarea din noiembrie 1918.
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Ca  în fiecare an, sfârºitul lunii
Gerar aduce bucurie în
Protopopiatul Oneºti, deoarece
obºtea schitului „Sfântul Eftimie cel
Mare“ îºi serbeazã ocrotitorul.

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfinþitului Pãrinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului ºi
Bacãului, ºi având ca delegat din
partea Arhiepiscopiei pe pãrintele
protoiereu Ioan Bârgãoanu, un
sobor de 11 preoþi a rãspuns
invitaþiei preacuviosului pãrinte
Claudiu Panþîru de a sãvârºi
împreunã Sfânta Liturghie pe
meleagurile încãrcate de istorie ale
masivului Cireºoaia unde, sub
pãtura imaculatã a zãpezii, îºi
dorm somnul de veci eroii români
care au plãtit cu sânge tributul
pentru libertatea noastrã.

La chemarea acestor martiri a
rãspuns ºi un numãr mare de
credincioºi care au fost prezenþi la
slujba hramului în aceastã vatrã de
spiritualitate.

Cei 11 pãrinþi împreunã cu
pãrintele protopop Ioan adunaþi în
jurul Sfintei Mese în rugãciune au
fost asemenea celor 12 ucenici

care L-au înconjurat pe Mirele
Hristos la Cina Euharisticã.

S-a sãvârºit în timpul Sf.
Liturghii un parastas pentru eroii
cãzuþi pe aceste meleaguri dar ºi
pentru vrednicul de pomenire
Arhiepiscop Eftimie, cel care a
încurajat iniþiativa pãrintelui Claudiu
de a zidi un locaº de rugãciune pe
aceste locuri.

La finalul slujbei, pãrintele Ioan
a creionat viaþa Sfântului Cuvios
Eftimie cel Mare ºi a mulþumit
pãrintelui stareþ pentru jertfa ºi
rugãciunile sale înãlþate pentru
eroii neamului în cei 18 ani de
existenþã ai acestui aºezãmânt
monahal.

Toþi pelerinii prezenþi la slujbã
s-au putut ospãta la agapa
pregãtitã cu dragoste de
preacuviosul pãrinte Claudiu.

Fie dar ca Sfântul Cuvios
Eftimie sã mijloceascã pentru
fiecare dintre noi la tronul Sfintei
Treimi ºi sã rãsplãteascã tuturor
efortul fãcut pentru înaintaºii
noºtri.

Preot Benone-Paul VÃSÂI
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Preoþii au fost întotdeauna
cârmuitorii sufleteºti ai credincioºilor,
astfel cã nu s-a conceput niciodatã sat
românesc fãrã preot.

De-a lungul timpului au fost
menþionate nume ale unor preoþi daco-
romani, în perioada persecuþiilor
împãratului Diocleþian, descoperite în
înscripþiile din Scythia Minor, în cele de
la Basarabi ºi în multe altele din toate
secolele ulterioare.

Ruinele bisericilor apãrute mai
târziu sunt dovezi ale activitãþii pastorale
depuse de cãtre preoþii români.

Preoþii erau aleºi de cãtre
credincioºi, din mijlocul lor fiind
recomandaþi pentru hirotonie, nu atât
pentru învãþãtura lor, cât mai ales
pentru viaþa lor curatã. De obicei,
preoþia se moºtenea din tatã în fiu, astfel
cã o parohie era pãstoritã, pe alocuri,
sute de ani, de preoþi din aceeaºi
familie. Un astfel de exemplu este ºirul
celor ºase preoþi cãrturari, cu numele
Radu Tempea, de la biserica „Sf.
Nicolae“, din ªcheii Braºovului (sec. al
XVIII-lea – al XIX-lea).

Din familii preoþeºti au provenit
numeroºi cãrturari români, mai ales în
Transilvania: Samuil Micu, Petru Maior,
Ion Budai-Deleanu, Gh. Asachi,
Nicolae Filimon, George Bariþiu,
Calistrat Hogaº, Ciprian Porumbescu,
George Coºbuc, Octavian Goga.

Preoþii au fost, secole de-a rândul,
singurii îndrumãtori ºi judecãtori ai
poporului. Neînþelegerile dintre
credincioºi erau aplanate tot de cãtre
preoþi, de obicei duminica, dupã
terminarea Sfintei Liturghii, în bisericã.
De asemenea, ei redactau felurite acte
cu caracter juridic: foi de zestre,
testamente, acte de vânzare-
cumpãrare. În a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, preoþii au scris ºi
þinut actele de stare civilã, iar din
perspectivã educaþionalã, preoþii erau
dascãlii sau învãþãtorii copiilor satului.

Preoþii de mir sau de parohie, deºi
cu puþinã învãþãturã teologicã, în unele

cazuri, dar însufleþiþi de mare credinþã,
au contribuit la apãrarea Ortodoxiei în
Transilvania, în faþa numeroaselor
încercãri ale prozelitismului din partea
catolicilor (secolele al XIII-lea – al XV-
lea), din partea calvinilor (secolele al
XVI-lea – al XVIII-lea) ºi din partea
uniaþilor (sec. al XVIII-lea).

Din perioada sec. al XVIII-lea se
cunosc preoþi care au murit ca martiri
pentru apãrarea Ortodoxiei: Moise
Mãcinic din Sibiel, Ioan din Galeº ºi
alte zeci de nume ale preoþilor închiºi,
maltrataþi ºi alungaþi din parohiile lor.

Preotul de mir a fost cu totul legat
de satul pe care îl pãstorea. În vechime,
nici îmbrãcãmintea preotului nu se
deosebea de cea a sãtenilor. Doar
pletele ºi barba îl fãceau cunoscut.

Mulþi preoþi au contribuit ºi la
dezvoltarea culturalã a þãrii. Ei se
numãrã printre primii copiºti de
manuscrise. De exemplu, preotul
Grigore din Mãhaci – Apuseni a
copiat o serie de cãrþi populare
româneºti (1583-1619); preotul Ioan
din Sânpetrul Hunedoarei a copiat o
serie de texte religioase, în sec. al
XVII-lea etc.

Al doilea tipograf de neam român,
dupã Filip Moldoveanul, a fost diaconul
Coresi, originar din Târgoviºte ºi
provenit din clerul de mir. El a tipãrit
primele cãrþi liturgice, în limba românã
(Liturghierul ºi Psaltirea în 1570).

Preoþii de mir au contribuit ºi la
dezvoltarea învãþãmântului românesc.
Primele ºcoli au luat naºtere pe lângã
biserici, astfel s-a instituit ªcoala de
la biserica „Sf. Nicolae“, din ªcheii
Braºovului (sec. al XV-lea), ºcolile de
la bisericile Colþea, Vãcãreºti, Antim
(Bucureºti), Sf. Dumitru (Craiova),
Sf. Sava (Iaºi). Manualele ºcolare
erau întocmite tot de cãtre Bisericã,
sub îndrumarea unor valori
intelectuale renumite: pr. prof. Ioan
Popescu (Sibiu), pr.  prof. Sava
Popovici-Barcianu (Rãºinari), ambii
având statut de autori.

Câþiva preoþi trasilvãneni au avut
un rol important în dezvoltarea presei
româneºti. De pildã, Andrei ªaguna a
fondat, în 1853, ziarul Telegraful
român care a fost iniþial redactat doar
de cãtre clerici ºi care apare fãrã
întrerupere pânã în prezent. Un alt
exemplu este ziarul Luminãtorul,
apãrut la Timiºoara (1880-1894).

Unii preoþi au tradus ºi au tipãrit
felurite lucrãri din literatura universalã
(Dumitru Tichindeal, Petru Maior), iar
în literatura românã se remarcã preotul-
poet Alexei Mateevici, prozatorul
Alexandru Ciura din Blaj, Mihail
Gaºpar din Bocºa, academicienii Gala
Galaction ºi Ion Agârbiceanu, însã lista
susþinãtorilor ºi promotorilor literaturii
române poate continua.

ªi în domeniul folcloristicii este de
remarcat tot nume ale preoþilor, astfel
primul folclorist român autentic a fost
preotul Simion Florea Marian (1847-
1907), din Suceava.

Nu pot fi trecuþi cu vederea
istoricul ºi filologul Petru Maior,
canonicul Timotei Cipariu, considerat
„pãrintele filologiei româneºti“, istoricul
Augustin Bunea (1857-1909), istoricul
de reputaþie europeanã Ioan Lupaº
(1880-1965), botanistul Alexandru
Borza (1887-1971) care este
fondatorul Grãdinii botanice din Cluj.

O serie de preoþi de mir ºi-au
dovedit contribuþia la promovarea artei
româneºti. De exemplu, existã
nenumãraþi preoþi ctitori de biserici, alþii
au fost chiar pictori de biserici (pr.
Luca din Iclod, Cluj, sec. al XVII-lea),
pr. Simion din Piteºti (sec. al XVIII-
lea). Alþi preoþi au contribuit la
dezvoltarea muzicii româneºti,
organizând coruri ºi fanfare sãteºti
(corul din Chizãtãu, Timiº, dirijat de
preoþi din familia ªepeþan).

Preoþii erau buni îndrumãtori ai
poporului în probleme agricole. În
seminarele ºi institutele teologice
se predau cursuri de agronomie,
horticulturã ºi pomiculturã.
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ªedinþa Consiliului Local Slãnic Moldova în cadrul cãreia
s-a acordat titlul de Cetãþean de onoare lui Valeriu Filimon

Alþi slujitori ai altarelor parohiale
au contribuit la promovarea
meºteºugurilor la români ºi la
organizarea meseriaºilor români în
asociaþii. În acest sens este de remarcat
preotul braºovean Bartolomeu
Baiculescu (1831-1909), care a înfiinþat
în 1869 „Asociaþia pentru sprijinirea
ucenicilor ºi a meseriaºilor români“ din
Braºov, fiind primul ei preºedinte.
Aceastã asociaþie a organizat ºi a
înfiinþat o ºcoalã de meserii.

Preoþii români au luptat chiar
împotriva turcilor (aºa cum a procedat
Sava Brancovici), a tãtarilor (Lupu
ªandru), împotriva Uniaþiei (Sofronie de
la Cioara), toþi fiind canonizaþi de cãtre
Biserica Ortodoxã Românã,
însufleþindu-i astfel cu devotament ºi
credinþã profundã pe credincioºii pe
care îi pãstoreau. Ei au participat la
evenimentele ºi miºcãrile din 1821 ºi
1848, din 1859, 1877, 1907 ºi în cadrul
celor douã Rãzboaie Mondiale, iar
perioada comunistã a generat ºi ea
numeroase victime din rândul clericilor.

Preoþii transilvãneni au avut un rol
însemnat în pregãtirea imediatã a actului
unirii Transilvaniei cu România. La
Marea Adunare Naþionalã de la Alba
Iulia, au participat ca delegaþi oficiali
peste 100 de preoþi, iar alte sute de
preoþi au participat la adunare, alãturi
de cei peste 100.000 de oameni.

Din cele expuse aici, se desprinde
constatarea cã activitatea preoþilor
români, de-a lungul istoriei, a îmbrãþiºat
o gamã variatã de probleme, de aspecte
ºi de domenii. Ei au fost prezenþi, înainte
de toate, la viaþa spiritualã a
credincioºilor, a comunitãþii pe care o
pãstoreau ºi o îndrumau. Astfel au
contribuit la pãstrarea credinþei ortodoxe
strãbune puternice ºi statornice.

În acelaºi timp, prin activitatea lor
patrioticã profundã ºi sincerã, au
sprijinit toate aspiraþiile neamului
românesc de dreptate, unitate ºi
independenþã, aducând o contribuþie la
fãurirea statului român unitar,
contribuþie remarcabilã atunci ºi peste
veacuri, apreciatã prin ºi în memoria
istoriei.

Preot Cristian-Gabriel MAZILU

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

Ofrandã ºi pomenire
în cadrul Proscomidiei

Sfânta Liturghie fiind de la început
ºi pânã la sfârºit „Lucrarea poporului”,
preotul trebuie sã foloseascã pâinea ºi
vinul aduse de credincioºi. Pâinea ºi
vinul reprezintã darul ºi coparticiparea
credincioºilor, reprezintã însãºi
comunitatea prin care acest dar se
aduce pe sine jertfã întru Hristos. Prin
prescuri, prin celelalte daruri ºi prin
pomelnic, noi ne aducem ºi ne predãm
de bunã voie lui Dumnezeu „pe noi
înºine ºi unii pe alþii” ca jertfã întru
Hristos ºi recunoaºtem pe Hristos în
noi, aducând prin noi jertfã lui Hristos.
Noi mãrturisim prin aceasta totodatã
credinþa cã Hristos va primi jertfa
noastrã, o va preface, o va încorpora în
jertfa Sa ºi o va înãlþa prin Duhul Sfânt
pe altarul cel ceresc al Tatãlui.1

Proscomidia în ansamblu ei are ca
scop principal pregãtirea cores-
punzãtoare a darurilor pentru jertfã,
afierosindu-le lui Dumnezeu ºi
binecuvântându-le prin rugãciunea ºi
binecuvântarea preotului. Astfel, prin
slujba Proscomidiei, pâinea ºi vinul se
transformã din produse simple ale
pãmântului în daruri binecuvântate,
vrednice de a fi transformate în Trupul
ºi Sângele Domnului. Proscomidia oferã
ocazia ºi posibilitatea pentru unirea
întregii Biserici, atât cea luptãtoare, cât
ºi cea triumfãtoare, cu Hristos
(reprezentat prin Agneþ), de la Care
Biserica cere pentru fraþii adormiþi
iertarea pãcatelor ºi veºnica pomenire,
iar pentru cei vii ajutor ºi mântuire.2

a. Sensul teologic
al Proscomidiei:

Când aºezãm Agneþul pe Sfântul
Disc, noi ºtim deja cã aceastã pâine,
predestinatã a deveni Trupul lui Hristos,
ca toate lucrurile din lume a fost sfinþitã
prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. În
Hristos s-a restabilit pentru lume

SFÂNTA PROSCOMIDIE, OFRANDÃ ªI
JERTFÃ ÎN CADRUL SFINTEI LITURGHII

posibilitatea de a deveni jertfã lui
Dumnezeu, iar pentru om de a o putea
oferi.

Sensul pregãtirii darurilor înainte de
Liturghie este de a raporta pâinea ºi
vinul, ofranda noastrã, adicã pe noi
înºine, ºi toatã viaþa noastrã, jertfei lui
Hristos. Proscomidia, ca proaducere are
deci un caracter sacrificial (de jertfã).3

Aceastã stare de jertfã permanentã
a lui Hristos are deci în sine puterea de
a ne desãvârºi, pentru cã ea însãºi este
o stare de desãvârºire, cum ne spune
Epistola cãtre Evrei. Numai acestei stãri
de jertfã cereascã permanentã putem
înainta ºi noi spre o stare de o
desãvârºire tot mai mare.4

„Dacã Hristos nu s-ar gãsi fãrã
încetare ºi pentru totdeauna în
disponibilitatea generoasã a jertfei, de
unde ar avea credincioºii putinþa sã
primeascã puterea pentru starea lor de
jertfã de câte ori voiesc?” Cãci nu putem
spune cã noi suntem aceia care punem
pe Hristos în starea de jertfã când voim
noi. Trebuie gândit cã Hristos este prin
iniþiativa Sa proprie în mod permanent
în stare de jertfã, pentru ca noi sã avem
întotdeauna în aceastã stare a Lui
putinþa de a participa la ea, pentru a fi
ºi noi în stare de jertfã.5

Dar ideea desãvârºirii jertfei Sale ca
om în faþa Tatãlui, ca o laudã deplinã
oferitã Lui, nu se împacã cu ideea cã
jertfa Lui nu dureazã într-un mod
permanent ºi prin propria Lui iniþiativã,
jertfa Sa nu are în vedere numai lauda
oferitã Tatãlui, nici numai comuniunea
sau unirea perfectã a Sa ca om cu El în
izolare de noi. Aºadar sunt pregãtite
materiile de jertfã, pâinea ºi vinul, ca o
prefigurare a jertfei lui Hristos. Membrii
Bisericii sunt adunaþi împrejurul Mielului
sub forma pãrticelelor pe Sfântul Disc,
fiind incluºi în jertfa lui Hristos.

b. Sensul comemorãrii
la Proscomidie:

Încã de la Proscomidie
existã o anumitã prezenþã a lui
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Hristos, o pro-prezenþã, o
prezenþã „mai puþin accen-
tuatã”, care se realizeazã nu

numai prin invocarea Sfântului Sãu
Nume în rugãciuni, ci mai ales prin
Sfântul Agneþ care se va transforma în
Sfântul Sãu Trup. Lângã Hristos, a Cãrui
prezenþã va spori pe tot parcursul Sfintei
Liturghii, pânã la prezenþa Sa în Sfânta
Împãrtãºanie, sunt prezenþi prin miride
atât Maica Domnului ºi Sfinþii, cât ºi cei
vii ºi cei adormiþi în Domnul, a cãror
pomenire s-a fãcut.6 Miridele pentru
Maica Domnului ºi Sfinþi au formã de
triunghi. „Fãpturile conºtiente, având o
bazã în creaþia generalã, se înalþã cu
mintea, cu vârful subþiat al persoanei lor
spre Dumnezeu.7

Pomenirile prin miride au caracterul
unor acte de mulþumire, dar ºi de
mijlocire, „pentru iertarea pãcatelor ºi
moºtenirea Împãrãþiei cerurilor”. Prin
pomenirea Sfinþilor prin miride, Biserica
mulþumeºte lui Dumnezeu pentru toþi cei
care alcãtuiesc „Biserica celor întâi
nãscuþi care sunt înscriºi în ceruri”
(Evrei 12, 23). „Aflându-se în jurul slovei
dumnezeieºti, sfinþii ne ajutã prin
mijlocirea lor sã ne unim cu Hristos ºi
sã ne sfinþim prin El”8.

Un loc aparte în aceastã mijlocire o
are Maica Domnului a cãrei miridã mai
mare decât toate celelalte se aºazã în
dreapta Agneþului. Agneþul, neprefãcut
în Trupul lui Hristos, este încã jertfa
comunitãþii. De aceea, Maica Domnului,
cãreia i se acordã o cinstire deosebitã
de a sfinþilor, este chematã sã
mijloceascã primirea acestei jertfe în
„jertfelnicul cel mai presus de ceruri”,
înãlþimea spiritualã din faþa Tatãlui, unde
Hristos rãmâne permanent, prefãcând
în Trupul Sãu ºi jertfa comunitãþii.9 Alãturi
de Maica Domnului ºi de sfinþi, adicã
de cei desãvârºiþi, Biserica pomeneºte
ºi pe cei vii, care aleargã sã ia „cununa
nestricãcioasã” (l Corinteni 1, 25), ºi pe
toþi cei din veac adormiþi întru dreaptã
credinþã.

Sensul fundamental al pomenirilor
la Proscomidie nu este individualist, ca
o rugãciune pentru nevoile unei
persoane, ci þine de caracterul sãu
sacrificial. Toþi cei pomeniþi împreunã ºi
fiecare în parte sunt cuprinºi în jertfa lui
Hristos. Când scoatem o miridã,
pronunþând un nume, n-o facem simplu
pentru binele celui pomenit sau pentru
soarta celui plecat din lumea aceasta.
Noi oferim aceastã persoanã ºi o

încredinþãm lui Dumnezeu ca „jertfã vie
ºi bineplãcutã”, pentru a o face pãrtaºe
vieþii veºnice a Împãrãþiei Cerurilor, spre
a dobândi iertarea pãcatelor ºi a harului
divin sfinþitor.10

Proscomidia are ºi sens mistic ºi
ecleziologic. Pe Sfântul Disc avem
reunitã toatã Biserica, cea din ceruri,
Biserica biruitoare, ºi cea de pe pãmânt,
Biserica luptãtoare. Fãrâmiturile de
pâine scoase pentru fiecare persoanã
pomenitã reprezintã distinct pe fiecare,
dar îi apropie de Hristos ºi între ei, având
aceeaºi fire umanã. „De aceea, spune
pãrintele Stãniloae, cu pãrticelele care
reprezintã persoane nu ne împãrtãºim,
nu numai pentru cã ele sunt izvorul vieþii
noastre, ci ºi pentru cã voim sã afirmãm
existenþa lor neconfundatã, ba chiar
veºnicã”11. Prin Sfânta Împãrtãºanie noi
ne unim cu Hristos, dar rãmânem
distincþi lângã El, prin miridele care ne
reprezintã.

Reprezentarea prin miride a celor
pomeniþi constituie ºi o dãruire lui
Hristos a noastrã ºi a celor dragi ai
noºtri, pentru a-i avea în veci, dupã cum
ne îndeamnã ectenia: „Pe noi înºine ºi
unii pe alþii ºi toatã viaþa noastrã lui
Hristos Dumnezeu sã o dãm.”12

Prin pomenirea celor adormiþi se
realizeazã cea mai eficientã mijlocire
pentru ei, prin rugãciunile Maicii
Domnului ºi ale sfinþilor, mijlocire numitã
comuniunea sfinþilor. Dar, în acelaºi
timp, prezentându-i lui Hristos, El Însuºi,
pomenindu-i, îi apropie de Sine ºi de noi.

1 Pr. Prof. Sorin Cosma, Despre Sfânta
Liturghie, în  rev. „Mitropolia Moldovei ºi
Sucevei”, LV, (1987 ), nr.1-2 p. 47.
2 Diac. Dr. Constantinos Karaisaridis, p.
657.
3 Nicolae Cabasila, Tâlcuirea
dumnezeieºtii liturghii, p. 22
4 Dumitru Stãniloae, Jertfa lui Hristos ºi
spiritualitatea noastrã prin împãrtãºirea de
ea în Sfânta Liturghie, în  rev. „Ortodoxia”,
XXXV, (1983) , nr. 1, p. 106.
5 Ibidem, p. 107.
6 Ibidem, p. 108.
7 Lect. Dr. Vasile Miron,, Studii de Teologie
Liturgicã, p.71.
8 Ibidem, p.  72.
9 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Jertfa lui
Hristos, op. cit., p. 107.
10 Pr. Prof. Sorin Cosma, op. cit., p. 52.
11 Pr. Prof. Dumitru Stãniloae, Spiritualitate
ºi comuniune., op .cit., p. 202.
12 Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, op.
cit., p.122.

De multe ori ne întrebãm cum se
face cã oamenii credincioºi au fel de
fel de necazuri ºi o duc greu, iar cei
pãcãtoºi au tot ce-ºi doresc ºi au parte
de bine...

În Pateric gãsim exemple care ne
conving de contrariul... Iatã unul dintre
ele...

Un pustnic egiptean mergând spre
Alexandria întâlni pe cale cadavrul unui
pustnic mâncat de animale  ºi se întristã
profund... Ajungând la porþile cetãþii,
vãzu un convoi funerar numeros ce
conducea cu multã falã un mare
bogãtaº... ºi s-a tulburat în mintea lui:
acel nevoitor sãrman ce ºi-a încredinþat
viaþa lui Dumnezeu a avut aºa un sfârºit,
iar acesta pânã ºi în ceasul morþii a avut
parte de tot binele... Dar Dumnezeu l-a
încredinþat cã lucrurile nu stãteau chiar
aºa...

Acel pustnic avusese în viaþã un
pãcat ºi prin cele ce pãtimise îl plãtise,
iar cel bogat se învrednicise de  o faptã
bunã pentru care fusese
„recompensat”... pentru ca astfel cel
bun sã meargã la cele bune, iar cel rãu
la cele rele...

Un alt exemplu ar putea fi ºi cel al
unei pustnice sfinte care, întrebatã la
bãtrâneþe de ce a pãrãsit lumea, a
povestit:

„Eu, copilã fiind, aveam un tatã
blând ºi liniºtit din fire (...)”, foarte
tãcut, dar bolnav ºi neputincios, încât cea
mai multã vreme a vieþii lui o petrecea
zãcând în pat, iar când se întâmpla de
era sãnãtos, se îndeletnicea cu munca
câmpului...

Aveam încã ºi mamã, cu totul
deosebitã de tatãl meu. Cã ea
iscodea ºi cele de dincolo de satul nostru
ºi atât era de limbutã faþã de toþi, încât
niciodatã nu o vedeai cât de puþin
tãcând, uneori certându-se cu alþii,
alteori cuvinte necuviincioase ºi fãrã de
rânduialã grãind. Încã ºi la beþie de vin
cu bãrbaþii desfrânaþi petrecea ºi, ca o
desfrânatã, era mult cheltuitoare ºi rãu
cârmuia cele din casã, încât averile,
mãcar cã nu puþine erau, nu ne ajungeau,
cã ei i se încredinþase de la tatãl meu

NU TOATE SUNT
CUM PAR A FI...

Presb. Aurelia GENES

(continuare în p. 23)
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Trãia un negustor bogat care nu
avea nici soþie, nici copii. În drumurile
afacerilor sale negustoreºti cutreierase
multe þãri ºi oraºe ºi cunoscuse multã
ºi feluritã lume. Dar ceea ce l-a
înduioºat pânã la lacrimi a fost o familie
sãracã dintr-un oraº al þãrii sale.
Trecând pe la aceastã familie, a lãsat
o sumã frumoasã de bani pentru a
îndulci amarul ºi necazurile din casã.
A notat în carnetul sãu numele familiei,
oraºul ºi strada unde locuia.

Odatã fãcuse o afacere frumoasã,
câºtigase mai mult decât se aºtepta ºi
s-a întors acasã plin de bucurie ºi voie
bunã. A vãrsat banii în vistierie, s-a
ospãtat din belºug cu cele mai alese
bunãtãþi ºi s-a culcat liniºtit ºi mulþumit.
A adormit repede fiind obosit de cale,
dar s-a trezit tulburat. A aprins lumina
ºi a privit speriat prin casã.

 – Oare ce sã fie? Cine mi-a
vorbit? Este cineva în casã despre
care eu nu ºtiu?

În timp ce se chinuia cu aceste
întrebãri, a auzit din nou acelaºi glas
destul de puternic, care l-a trezit din
somn.

– Nu mai zãbovi, du-te repede la
familia aceea necãjitã, unde ai mai fost
acum câþiva ani!

Negustorul privea buimãcit în
toate pãrþile ºi nu vedea pe nimeni, nu
se auzea nici un zgomot.

ªtia cã este singur în casã ºi nu
putea pricepe de unde vine acest glas.
S-a mângâiat cu gândul cã a fost
numai o pãrere ºi s-a culcat, dar peste
câteva clipe s-a trezit iar; a auzit
acelaºi glas, care rostea încã mai
puternic aceleaºi cuvinte. S-a uitat
peste tot, nu era nimeni; s-a fãcut
tãcere. S-a culcat iar, dar abia a aþipit
ºi acelaºi glas a început sã-i
vorbeascã la fel ca ºi mai înainte.
Astfel pânã la orele 12 din noapte,
somnul lui a fost un adevãrat chin.

Vãzând cã nu mai este chip sã
doarmã ºi fiindcã glasul acela era aºa

de stãruitor, încât nu i se putea
împotrivi, s-a sculat, s-a îmbrãcat, a
poruncit sã se pregãteascã sania ºi a
plecat la adresa pe care o avea. În
zori de zi a ajuns la casa acelei familii
sãrace. A deschis uºa ºi a intrat. Nu
ºtia unde sã-ºi opreascã ochii mai întâi,
atâta jale era. Lângã sobã, era un pat
cu paie pe care stãtea întinsã o
femeie, din care rãmãsese numai o
umbrã, era mama. Niºte zdrenþe îi
acopereau trupul. Într-un ungher, o
masã care abia se mai þinea pe
picioare ºi pe ea o bucatã de pâine ºi
într-o strachinã câteva murãturi. Pe
lângã patul mamei stãteau trei copii
aproape goi, pe jumãtate îngheþaþi de
frig ºi istoviþi de plâns.

Când a intrat în casã, femeia l-a
privit cu bucurie, apoi a vorbit încet:

– A, dumneata eºti, parcã te-aº
cunoaºte! Ce bine-mi pare cã te-a
trimis Dumnezeu la timp.

– Dar ce vrei sã spui prin aceasta?
- a întrebat plin de mirare negustorul.
Femeia a încercat sã-i explice, dar n-a
putut. Un horcãit i s-a oprit în gât. A
ºoptit doar atât:

– Copii, iatã mântuitorul vostru, el
va avea grijã de voi! Abia a sfârºit
aceste cuvinte, capul i-a cãzut într-o
parte ºi a rãmas nemiºcatã. Moartea
eliberase acest trup din ghiarele
suferinþei. Negustorul a rãmas
complet nedumerit. Nu putea înþelege
cum se gãseºte în aceastã casã ºi ce
rost poate el sã aibã aici. Atunci fetiþa
cea mai mare, oprindu-se din plâns, a
spus:

– Domnule, mama noastrã s-a
îmbolnãvit acum cinci ani. Asearã s-a
simþit foarte rãu. A început sã plângã
ºi sã se roage. Am auzit cum îi spunea
lui Dumnezeu: „Doamne, eu mor, dar
copiii aceºtia cui rãmân, cine va purta
grijã de ei? Îndurã-te Dumnezeule,
ajutã copilaºilor mei. Scoate-i din
mizeria în care rãmân. Trimite-le un
sprijinitor, un mântuitor, Tu, Doamne,

vei gãsi pe cineva în lumea aceasta
cãruia sã încredinþezi pe copiii mei. Eu
am fost o femeie sãracã, dar nu mi-am
pierdut credinþa ºi nãdejdea în ajutorul
Tãu. Cred ºi acum, Dumnezeule, cã
nu vei trece cu vederea glasul
rugãciunii mele.”

ªi terminând rugãciunea, continuã
fetiþa, mama s-a întors spre noi ºi ne-a
zis: „N-aveþi nici o grijã copii, sã nu
vã fie fricã dacã mor, pentru cã
sunteþi trimis de Dumnezeu sã ne
purtaþi de grijã!”

Negustorul acum a înþeles ce se
petrece cu el, acum a priceput rostul
prezenþei sale în aceastã casã, la o
vreme aºa de ciudatã. Acum s-a fãcut
luminã în mintea lui ºi a tãlmãcit glasul
acela tainic care-i poruncea aºa de
hotãrât sã vinã aici. Acum ºi-a dat
seama, destul de bine, cã Dumnezeu,
prin Duhul Sfânt, l-a trimis aici ºi vede
ce are de fãcut. A rânduit ca, pânã la
întoarcerea sa, sã se pregãteascã toate
cele cuvenite pentru îngroparea
moartei. În ziua înmormântãrii a fost
de faþã, a plãtit tot ce s-a cheltuit ºi a
luat copiii la casa sa. Toatã munca
vieþii lui, toatã averea ce a adunat
pânã acum a pus-o înaintea Domnului,
îngrijind cu cea mai curatã dragoste
de aceºti copii rãmaºi aºa de sãraci ºi
aºa de singuri pe lume.

Este bine ºi de mare folos
sufletesc pentru toþi cei ce au avuþii
sã înveþe ceva din acest pilduitor
exemplu. Sã nu uite cei bogaþi cã nu
vor lua cu ei, dupã moarte, nimic din
cele ce au adunat în viaþã. Numai
faptele bune ce le-au fãcut, jertfind
din averile lor, pentru alinarea
suferinþei, îi vor însoþi dincolo de
mormânt.

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

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



Nr. 1 / ian-mart 2018SAREA PÃMÂNTULUI 21

Mã gândesc,
deseori, la satul
natal, la împre-
jurimile lui unde am
început a mã înãlþa
copãcel, sã cunosc
lumea satului, mai
apoi, la anii de ºcoalã
care m-au dus mai
departe de casa
p ã r i n t e a s c ã ,
desigur, lãrgind
orizontul, mai mult...
ºi mai mult, încât sã
încapã toate bucu-
riile acelor ani fru-
moºi, de neuitat.

Cred cã aºa
vrea Bunul Dum-
nezeu ca pe acest
pãmânt sã se nas-
cã, rând pe rând,
oameni care dãru-
iesc acele bucurii neuitate vreodatã în
viaþã. Aºa credem mereu: „Omul
sfinþeºte locul!“

Deºi suntem în Postul Mare al
Sfintelor Paºti, ecoul sãrbãtorii
miraculoase a Naºterii Pruncului Iisus
încã reverbereazã în sufletul meu,
pentru cã totdeauna Crãciunul vine cu
bucurii, cu multã luminã ºi un nou
început pentru oameni, Crãciunul
însoþit de zvon de colinde care vestesc
aceastã minune.

Acele colinde care ne-au fermecat
copilãria, prin care ne simþeam mai
aproape de Dumnezeire, le-am crezut,
de la o vreme, pierdute, risipite, uitate,
dar m-am înºelat. Am avut o mare ºi
uluitoare surprizã la Crãciunul trecut.
Am aflat de la surori ºi nepoate cã în
sat s-au perindat cete de colindãtori pe
la ferestrele caselor, colindând colinde
strãmoºeºti, iar gazdele au fost foarte
bucuroase cã au mai avut parte sã le
asculte iar. Amintirea întâmplãrilor din
Bethleem s-a pãstrat, în afara
ceremoniilor liturgice din bisericile
noastre, în atâtea ºi frumoase colinde
ca într-un tezaur de mare preþ, de mare
valoare spiritualã. Sunt valori
moºtenite, valori dãruite mai departe...

Dar nu numai viaþa satului, ci ºi
cea a orãºenilor a fost însufleþitã de
mesajul acestor colinde. De la cel mai
mic, care poate înþelege cât de cât
miracolul Naºterii lui Iisus, pânã la cei
mai în vârstã s-au dovedit a fi pãrtaºi.
Oamenii locurilor neuitate de
Dumnezeu, dragi ºi sufletului meu, nu
vor sã lase sã moarã aceste „comori”.

Totul a pornit de la un gând frumos
al veriºoarei mele Ana Cimpu. Avea
sufletul prea plin de o mare mulþumire.
Voia sã o împãrtãºeascã cuiva. Astfel
am ascultat o frumoasã poveste! Apoi
un grupaj de fotografii primite mi-au
înfãþiºat o „ceatã” numeroasã de
colindãtori copii, adunaþi  de la mai
multe ºcoli din Târgu-Ocna ºi din jur,
de diferite vârste. Fotografiile redau
întocmai evenimentul.

Corul de copii „Ziurel” al Parohiei
„Buna Vestire” - Rãducanu, din Târgu-
Ocna, unde un preot cu suflet mare,
Vasile Panþâru, organizator, împreunã
cu dirijorul Vitalie Rusu au pregãtit un
concert de colinde  strãmoºeºti,
repetiþiile pentru învãþarea lor
realizându-se la biserica Rãducanu
(copiii s-au dovedit a fi „trup ºi suflet”
la chemarea preotului), a concertat la

Primãria Târgu-Ocna, la Salina „Trotuº”
Târgu-Ocna, un concert caritabil pentru
Teodora Stamate, la biserica fostei
Mãnãstiri „Precista” din Târgu-Ocna ºi
la Consiliul Judeþean Bacãu.

Un eveniment de excepþie din zilele
Crãciunului, din decembrie 2017, nu va
fi uitat cu uºurinþã. Actanþii au fost de
toatã admiraþia în frumoasele lor
costume populare, adunate de prin lãzile
de zestre ale bunicilor ºi strãbunicilor.
Printre ei o micã nãzdrãvanã, de doar
patru ani ºi patru luni, Cimpu Ana
Marida, nu poate trece neobservatã.

Dar preotul Vasile Panþâru nu i-a
lãsat pe colindãtorii-copii „nãzdrãvani”
fãrã rãsplatã. Au plecat pe drumurile
Moldovei, într-un interesant itinerar
cãtre Iaºi, vãzând cu ochii minunãþiile
arhitecturale ale multor lãcaºuri de cult
vestite. Au fost la Sfânta Preacuvioasa
Parascheva, Trei Ierarhi, Palatul Culturii,
din neasemuitul oraº moldav Iaºi, apoi,
la Catedrala Arhiepiscopiei Romanului
ºi Bacãului. Probabil aceºti copii nu vor
uita niciodatã aceastã experienþã cu
înaltã încãrcãturã spiritualã, care i-a
apropiat mai mult de Dumnezeu.

Maria BILÞIU
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În prezent, abordarea tradiþionalã
a procesului instructiv-educativ, privitor
la pedare ºi la învãþare în mod special,
constituie o sursã de discuþii serioase
ºi destul de delicate. Motivele sunt pe
cât de importante ºi justificate, pe atât
de contradictorii, deoarece existã
susþinãtori ai modurilor de predare
clasice, dar ºi alþii care promoveazã
strategiile moderne, pragmatice.

Prin predarea de cunoºtinþe,
datoritã cãrora se ajunge la o instruire
culturalã minimã, necesarã pentru
fiecare tânãr educat, se realizeazã de
fapt progresul, dezvoltarea acestuia,
urmãritã ºi doritã de cãtre el însuºi, dar
ºi de societate.

Încã persistã, la mai multe niveluri
de învãþãmânt (gimnaziu, liceu/colegiu,
facultate) procesul de transfer de
informaþii, bazat pe simpla
memorare… Pe parcursul acestui
proces li se oferã elevilor/studenþilor
prea puþine ocazii de a pune întrebãri
sau de a descoperi singuri ceva util,
interesant, mai ales cã aceste ultime
aspecte sunt izvorul ºansei lor de a
experimenta practica inovãrii.

Se ºtie cã elevii ºi studenþii au
curiozitatea înnãscutã, însã adesea
sistemul tradiþional le stopeazã avântul,
le submineazã dorinþa de a descoperi,
de a afla noutãþi altfel, în alte moduri
noi…

În acest sens, în societatea
contemporanã, sunt din ce în ce mai
mulþi elevi/studenþi care au parcurs
aspectele teoretice în mod mecanicist,
fãrã sã fi înþeles deloc sau aproape
deloc fundamentarea conceptelor mai
ales pe latura realã, a ºtiinþelor, chiar
fãrã o provocare continuã cãtre
practicã.

Sã nu uitãm cã în prezent
cantitatea de informaþii creºte rapid,
exponenþial chiar, de aceea este o
realitate, poate agresivã sau prea durã
pentru unii, aceea cã e imposibil sã se
parcurgã toatã cantitatea ºtiinþificã sau
informaþionalã dintr-un domeniu.
Astfel, prin orientarea cadrelor

didactice în a acoperi cât mai mult din
conþinutul nou ºi, de regulã destul de
voluminos, se persistã – tot tradiþional
– pe promovarea marºului forþat prin
materie, de aceea mulþi elevi sunt prea
puþin motivaþi sã înveþe, neavând
competenþe principale, esenþiale.

Ar fi mult mai util sã îi educãm ºi
sã îi îndrumãm pe copiii/elevii/studenþii
noºtri cu un scop foarte clar ºi valoros:
în societatea de azi e mai puþin
important ce ºi cât ºtii, decât ceea
ce poþi face cu ce ºtii. Asta
presupune stimularea ºi susþinerea
celor pe care îi educãm sã devinã
capabili sã-ºi manifeste interesul ºi
capacitatea de a crea cunoºtinþe noi
ca sã rezolve probleme noi, oferindu-le
astfel ºansa de a cãpãta deprinderi, pe
care sã le stãpâneascã din ce în ce mai
bine, azi ºi pentru viitor.

Istoria recentã a inovatorilor de
succes ni-i prezintã pe aceºti oameni
ca fiind persoane pasionate de ceea ce
au învãþat, care au ajuns sã
stãpâneascã priceperea de a fi
autodidacþi, de a filtra informaþiile ºi de

a aplica toate cunoºtinþele acumulate
în moduri noi, constructive, ingenioase,
chiar spectaculoase.

Provocãrile învãþãrii din secolul al
XXI-lea presupun regândirea ºi
reorientarea privitoare la investigarea
multiplelor modalitãþi prin care noi,
educatorii – ca persoane unice ºi/sau
ca parte componentã a corpului
profesoral într-o instituþie de
învãþãmânt – sã cãutãm soluþii sau
variante noi ale provocãrilor învãþãrii
contemporane.

Poate nu ar strica sã se aplice în
mai multe situaþii (chiar pe toate
nivelurile de învãþãmânt, în medii
propice, cu elevi dispuºi ºi capabili, dar
ºi în medii defavorizate) strategii
neconvenþionale. Astfel, cei educaþi
prin metodele acestea constructive, cu
adevãrat formale ºi practice, vor avea
acces mai mare, mai sigur ºi mai direct
spre motivarea ºi sporirea curiozitãþii,
dar ºi spre dezvoltarea deschiderii cãtre
creativitate serioasã, cãtre inovare.
Susþin acest fapt deoarece stilul
neconvenþional sau netradiþional,
încurajator ºi dinamic este dãtãtor de
impulsul curiozitãþii, de scânteia
atitudinii ºi a gândirii inovatoare ºi
originale în domeniile educaþiei ºi ale
vieþii contemporane.

Pare simplu sã ne gândim (doar)
la o perspectivã reorientatã a manierei
de abordare a temelor de lucru, de
discuþii, de exersare, de creativitate, de
valorizare concretã ºi directã a
activitãþii la clasã (individualã, pe grupe
mai mici sau mai mari). În realitate,
implicarea pe aceastã direcþie
presupune organizarea logicã ºi
concretã, pliatã pe nevoile copilului/
tânãrului educat, pe deschiderea
oferitã de societate, dar ºi pe
capacitatea de ghidare ºi de
comunicare pe care sã le dovedeascã
educatorul (învãþãtorul/ profesorul/
dirigintele/ consilierul ºcolar/ psihologul
ºcolii).   (va urma)

Prof. presb. Nicoleta MAZILU

Odiseicã I
Corãbiile desprind de mal

gândul frumos
pecetluit de-o sãrutare;

catargele albe
scrijeleazã apusul
ºi scoici rãsucite
tânguie dusul…

De vrei sã curmi îndurerarea
cheamã corãbii,
gândul frumos,

catargele,
scoicile,

dar lasã visului marea…

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

Bucureºti, 2001, pag. 23
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iconomia celor din casã. ªi aºa vieþuind,
nu i s-a întâmplat ei vreodatã boalã
trupeascã, nici n-a simþit vreo durere cât
de micã (...). Deci, topindu-se tatãl meu
de îndelungate boli, s-a întâmplat de a
murit ºi îndatã s-a pornit împreunã tot
vãzduhul ºi s-au fãcut tunete ºi fulgere
dese ºi ploaie atât de multã ºi aºa de
necurmatã se pogora de sus, încât nici
mãcar puþin sã ieºim din casã nu
puteam, vreme de trei zile, întru care ºi
tatãl sta neîngropat în casã. Iar oamenii
satului, acestea vãzând, grãiau
nenumãrate vorbe asupra rãposatului,
zicând: «Vai, ce rãutate era împreunã
cu noi ºi nu ºtiam. Acesta, cu adevãrat
vrãjmaº al lui  Dumnezeu a fost, pentru
aceasta nu-l lasã nici sã fie îngropat.»
Însã noi, (...) scoþându-l afarã, mãcar
cã ploaia era foarte mare, l-am îngropat
cum am putut.

Deci, mama, luând mai multã
libertate, ºi mai fãrã de ruºine s-a dat la
desfrânare, fãcând casa ei casã de
desfrâu, cheltuia averea în desfãtãri
fãrã sfârºit, încât ne lipseau mai de toate.
ªi, abia dupã multã vreme, sosindu-i ºi
ei moartea, aºa îngropare a avut, încât
ºi vãzduhul se pãrea cã ajutã la
îngroparea ei.

Dupã moartea mamei mele, fiind
eu acum trecutã de vârsta copilãriei (...),
într-o searã mi-a venit o socotealã:
Oare, care viaþã voi urma? ªi ziceam
întru sine: Oare viaþa tatãlui meu sã
aleg ºi întru blândeþe ºi cinste ºi
pãzire sã vieþuiesc? Dar  acela, aºa
petrecând, nici un bine nu a dobândit, ci
totdeauna de boli ºi necazuri, care îl
topeau, a avut parte ºi aºa s-a dus de
aicea ºi nici a se îngropa ca ceilalþi
oameni n-a fost lãsat. Deci, de ar fi
plãcut lui Dumnezeu aceastã petrecere,
pentru ce a pãtimit atâtea rele? Dar
viaþa maicii care era? Au nu pururea
petrecea în desfrânãri? ªi s-a dus din
viaþa aceasta întru sãnãtate ºi fãrã de
nici o pãtimire. Aºa trebuie, dar, ºi eu sã
vieþuiesc. Cã mai bine este a crede
ochilor mei, decât cuvintelor altora.

Deci, dupã ce am socotit eu,
ticãloasa, sã urmez calea maicii mele, a
sosit noaptea ºi, adormind eu, a venit
asupra mea un bãrbat înfricoºãtor ºi [...]
luându-mã de mânã a zis: Vino sã vezi
ºi pe tatãl tãu ºi pe mama ta ºi, dupã

aceea, oricare viaþã vei voi, alege-
þi þie.

Deci, scoþându-mã, m-a dus într-un
loc ºes, cu livadã, întru care erau pomi
de multe feluri ce biruiesc povestirea cu
frumuseþea, încãrcaþi cu tot felul de
roade. Acolo, umblând eu, împreunã cu
el, m-a întâlnit tatãl meu ºi,
cuprinzându-mã, mã sãruta, fiicã doritã
numindu-mã. ªi eu, îmbrãþiºându-l pe el,
îl rugam sã petrec împreunã cu dânsul.
Iar el a zis: Acum nu este cu putinþã sã
se facã aceasta. Dar, de vei urma cãii
mele, nu dupã multã vreme, vei veni
aicea. ªi, încã mai rugându-mã eu sã
rãmân împreunã cu el, m-a tras îngerul
de mânã, zicând: Vino, sã vezi ºi pe
mama ta, ca sã cunoºti din lucruri
vãzute la care viaþã este de folos sã
te pleci.

Deci, ducându-mã la o casã foarte
întunecoasã, plinã de groazã ºi de
tulburare, îmi arãta un cuptor arzând cu
foc cu mari vâlvãtãi ºi oarecari inºi stând
lângã cuptor. Iar eu, cãutând în cuptor
am vãzut într-însul pe mama mea
afundatã în foc pânã la gât ºi mulþime
nenumãratã de viermi mâncând-o din
toate pãrþile, iar ea scrâºnea ºi clãnþãnea
cu dinþii de usturime. ªi, vãzându-mã ea
pe mine, cu plâns mã chema, zicând: Vai
mie, fiica mea, pentru durerile cele
nesuferite! Vai mie, pentru chinurile cele
fãrã de sfârºit! Vai mie, ticãloasa, cã
pentru puþinã dezmierdare, ce fel de
osândã mi-am pricinuit mie! Vai mie,
ticãloasa, cã în locul desfãtãrilor
vremelnice, în ce statornicã osândã
mã chinuiesc! Ci miluieºte-mã, fiica
mea, pe mine, maica ta, care aºa mã ard
ºi mã topesc! Adu-þi aminte de hrana
care ai primit-o de la mine ºi mã miluieºte
ºi-mi dã mâna ºi mã scoate de aici. Iar
eu, înfricoºându-mã de inºii aceia cumpliþi
ce stãteau aproape ºi neîndrãznind a mã
apropia, ea iarãºi striga, cu lacrimi: Fiica
mea, ajutã-mi mie ºi nu trece cu vederea
tânguirile maicii tale, nu trece cu vederea
pe ceea ce cumplit se chinuieºte în
gheena focului, pe cea mâncatã de
viermele cel neadormit. Iar eu,
milostivindu-mã cu sufletul cãtre dânsa,
am întins mâna sã o trag. ªi focul,
atingându-se puþin de mâna mea, mare
usturime am simþit ºi am început a mã
vãita ºi a suspina cu plâns. Iar cei ce erau
în casã, deºteptându-se de vaietele mele

ºi sculându-se alergau la mine ºi mã
întrebau care este pricina vaietelor. ªi,
venindu-mi întru sine, le-am povestit lor
cele ce am vãzut.

De aceea, am urmat vieþii
tatãlui meu ºi mã rog ca împreunã
cu el sã fiu, încredinþatã fiind din
lucrurile însãºi, cu darul lui
Dumnezeu, ce fel de cinste ºi slavã
sunt gãtite celor ce aleg a vieþui cu
dreptate ºi întru dreapta credinþã ºi
iarãºi ce fel de osândã primesc cei
ce îºi cheltuiesc viaþa lor în pofte ºi
desmierdãri.”

Am ales sã redau întocmai aceastã
tulburãtoare mãrturisire din Pateric
pentru a nu ºtirbi acurateþea expunerii...

Concluzia care se degajã din ea
este aceea de a ne opri de la pãcate
ºi de a ne îndrepta aici, ca sã scãpãm
de acele chinuri amare acolo ºi sã
primim de la Dumnezeu viaþa ºi
petrecerea cea fericitã a drepþilor,
întru Hristos Iisus, Domnul nostru,
Cãruia se cuvine slavã în veci! Amin.

Iatã deci, cã judecãþile noastre nu
sunt la fel cu ale lui Dumnezeu... Ceea
ce nouã ni se pare a fi într-un fel, este
de fapt, în cu totul alt fel...

Important este sã luãm viaþa în
serios, cu foarte multã responsabilitate,
cãci ceasul omenirii bate implacabil...

Sfântul Ierarh Teofan Zãvorâtul
spune peste timp: „Privegheaþi, staþi
de strajã, treziþi-vã. Nici un adormit nu
se încununeazã.” (Patericul Lavrei
Sfântului Sava)

Doar ºtim ºi noi cã: „Fericitã este
sluga pe care, venind Domnul, o va
gãsi priveghind”...

Tot Sfântul Teofan ne mai învaþã
cã: „Avem nevoie de pocãinþã asprã,
de rugãciuni multe, de ostenealã ºi
rãbdare, pentru a ne învrednici de
bunãtãþile cereºti.” ªi „sã ne lipim
de Domnul ºi sã nu cheltuim
vremea noastrã în zadar”. (idem)

Aºadar, „sã alergãm cãtre
pocãinþã, sã alergãm cât mai este
timp. Timpul ni s-a dat pentru
pocãinþã, ca sã plângem ºi sã
suspinãm pentru pãcatele noastre.”
(ibidem)

Acum avem ocazia, cãci este
Postul Mare care ne va conduce la
Înviere ºi la Dumnezeu... Sã n-o
pierdem...

NU TOATE SUNT CUM PAR A FI...
(urmasre din p. 19)
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Albinele trãiesc pe Pãmânt de peste
50 de milioane de ani. Acestea nu
numai cã „fabricã” niºte produse
minunate de care se bucurã omul ºi
care sunt atât alimente, cât ºi
medicamente, dar ele au diferite roluri
foarte importante în interacþiunea
complex bio-ecologicã existentã în
naturã. Mai mult, produsele apicole
conþin toate substanþele care intrã în
componenþa celulei umane ºi a matricei
extracelulare ºi/sau precursori ai
acestora, precum ºi un spectru larg de
substanþe cu rol de protecþie la nivel
celular: antivirale, antitumorale,
bactericide, bacteriostatice, antifugice,
antianemice, tonifiante, factori de
creºtere.

Definiþie

Albinele lucrãtoare recolteazã
exclusiv polenul entomofil, care, în stup,
este preluat ºi descãrcat de cãtre alte
albine (albinele prelucrãtoare).

Polenul este adus în stup de cãtre
albinele lucrãtoare ºi preluat de
albinele tinere prelucrãtoare (în primele
ºapte zile de viaþã, când încã nu
zboarã). Acestea îl frãmântã cu
mandibulele, adãugându-i enzime din
corpul lor ºi îl preseazã cu capul, cu
lovituri asemãnãtoare celor ale
berbecului, în celulele fagurilor, pe care
le umplu în proporþie de 2/3 din volumul
lor. Albinele conservã acest preparat
adãugând miere în treimea goalã a
celulelor, apoi le astupã cu o peliculã
finã de cearã (cãpãcealã). În felul
acesta, dupã o perioadã de minim 30
de zile în stup, polenul devine pãsturã
(pâinea albinelor). Mierea, enzimele
adãugate ºi o fermentaþie limitatã ºi
controlatã inhibã puterea germinativã
a polenului, iar factorii alergeni din
polen dispar.

Pãstura este poate cel  mai
valoros produs al stupului, dar ºi cel
mai puþin cunoscut. Pãstura este
sursa unicã pentru hrãnirea întregii
colonii de albine, dar mai ales a
larvelor  (de aic i  se deduce cã
pãstura poate fi administratã cu

„Mierea- hrana de bazã, polenul-garniturã”.
(Hiroto Fujiyoshi)

încredere copiilor noºtri). Pãstura
are un rol important în producerea
lãptiºorului de matcã ºi a veninului
de albine. Dacã pãstura lipseºte din
s tup (pr in  reco l tarea de cãt re
apicultor a unei cantitãþi prea mari
de polen sau de pãsturã), albinele
viitoare vor fi mai debile, vor trãi mai
puþin, iar poverile de nectar, polen
ºi apã pe care le vor aduce în stup
vor  f i  mai  mic i ;  as t fe l ,  scade
producþia de miere ºi cearã ºi, în
f inal,  se ajunge la desf i inþarea
familiei de albine. Deci, pãstura este
necesarã dezvoltãrii ºi înmulþirii
familiilor de albine.

Cea mai bunã perioadã pentru
producerea ºi recoltarea pãsturii este
primãvara ºi la începutul verii.

Examinarea calitativã a
pãsturii

La cumpãrarea pãsturii, se va
urmãri ca transformarea polenului
în pãsturã sã f ie deplinã, lucru
p roba t  de  f o rma  hexagon  a
bucãþelelor de pãsturã. Aceastã
fo rmã  de  hexagon  es te
împrumutatã de la celule ºi fagure.
Se  adm i te  un  p rocen t  de
sfãrâmãturi de 20-25% din totalul
cantitãþii cumpãrate. De asemena,
în majoritatea cazurilor, privind în
secþiune transversalã, se observã
culori diferite alternative, date de
polenul recoltat din mai multe flori.

Pãstura ca aliment

Pãstura este o sursã de energie,
vitalitate ºi bunãstare generalã. Pãstura
este consideratã un hiperaliment.
Proprietãþile ºi calitãþile nutritive ale
pãsturii sunt asemãnãtoare cu cele ale
polenului, dar efectele sunt de trei ori
mai multe decât cele ale polenului.
Pãstura este un aliment complet ºi atât
de bogat, încât o curã anualã cu
pãsturã este necesarã tuturor
oamenilor sãnãtoºi, indiferent de vârstã
sau sex, ca o sursã inegalabilã de

confort fizic ºi psihic, de viaþã lungã ºi
sãnãtoasã.

Compoziþia chimicã a
pãsturii

Pãstura are, în general,
compoziþia chimicã a polenului din
care provine, dar cu unele diferenþe
cantitative ºi calitative. De exemplu,
pãstura conþine procente mai mari de
proteine, lipide, enzime ºi coenzime,
aminoacizi, vitamine (B,C,D,E,K),
unele minerale, carotenoizi
(provitamina A), acid lactic etc.

În tabelul urmãtor vã prezentãm
media celor mai importante substanþe
din compoziþia pãsturii:

Component       Procent (%)

Pãstura mai conþ ine
gamaglobul ine, acizi  nucleici ,
polifenoli cu efecte antioxidante,
hormoni naturali, un factor antibiotic,
un factor de creºtere, arome etc.

Proprietãþi terapeutice ale
pãsturii

Pãstura are, în general, proprietãþile
terapeutice ale polenului din care
provine. Pãstura este recomandatã în
toate cazurile ºi afecþiunile în care este
indicat ºi polenul, dar mai ales în cele
în care este necesarã ,,realizarea unui
efect puternic într-o perioadã scurtã de
timp”. De menþionat cã puterea
terapeuticã a pãsturii este de
trei ori mai mare decât a
polenului.

Proteine
Carbohidraþi
Minerale, oligominerale
Vitamina E (la 100 g)
Vitamina C (la 100 g)
Beta-caroten (la 100 g)
Lipide
Aminoacizi
Elemente anorganice
Substanþe neidentificate
Acid lactic

20-22
24-35
2, 43
170 mg%
6-200 mg %
20-87,5 mg %
1-6
15
1
3-4
3-3,2
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Pãstura are eficienþã

terapeuticã mai mare decât a
polenului. În afecþiunile hepatice, are
efecte mai puternice ca anticoagulant,
efecte antioxidante mai puternice, în bolile
oculare, mai ales în slãbirea vederii, boli
de prostatã, digestive, tulburãri de
creºtere la copii, boli cardiovasculare,
respiratorii, imunologice, infecþioase.
Deci, polenul este net depãºit de pãsturã,
ale cãrei efecte, într-o gamã largã de
afecþiuni, sunt spectaculoase.

Cum comunicã albinele

Lucrãtoarele mesagere pot
transmite prin anumite „dansuri”
albinelor culegãtoare informaþii precise
despre noile surse de hranã. Când
albina mesagerã danseazã în linie
dreaptã, înseamnã cã hrana se aflã în
direcþia soarelui, dacã danseazã invers,
înseamnã cã hrana se aflã în direcþia
opusã soarelui, dacã dansul este în
partea dreaptã, înseamnã cã hrana se
aflã la 90 de grade pe partea dreaptã,
dacã danseazã într-un unghi de 45 de
grade, înseamnã cã hrana se aflã într-o
direcþie înclinatã la 45 de grade de locul
soarelui. Se ºtie cã soarele îºi schimbã
direcþia cu un grad la fiecare 4 minute
spre vest, albina ºtie acest lucru ºi îl ia
în considerare când danseazã.

Durata dansului reprezintã distanþa
la care se aflã hrana, iar viteza miºcãrilor
reprezintã cantitatea hranei; ca sã
comunice albinelor lucrãtoare despre
specia hranei, albinele mesagere le lasã
pe acestea sã le miroase pe gurã.

Albina este o fiinþã harnicã, organizatã,
curatã, ordonatã, deºteaptã ºi frumoasã.
Regatul albinelor este cea mai civilizatã
societate de pe planetã. Omul face bine
dacã o ia ca pe un exemplu de urmãrit în
viaþa lui de toate zilele.

Albina meritã tot respectul ºi toatã
grija noastrã ca personae, dar ºi ca
oficialitãþi.

Savantul Albert Einstein (1879-1955)
a spus: „Omul dispare dupã patru ani
de la dispariþia albinelor de pe Pãmânt.
Dacã nu mai existã nicio albinã, atunci
nu o sã fie polenizare, nu o sã mai existe
plante, animale, nici oameni...”

Viaþa pe Pãmânt este legatã de
existenþa albinelor, dacã existã albine,
existã ºi viaþã, dacã nu... Doamne ajutã!

Presb. Drd. Ing. Nicoleta
VARTOLOMEI

Mai facem un nod la batistã,
alãturi de altul ºi altul, pentru zbaterea
aceea de sus, neºtiutã în noapte, cu
rãsturnare de ceruri.

Au trecut de-atâtea amurguri
florile sângelui, ca sã agonizeze în noi,
departe de fluturii timpurii, cu ropotul
curat al frunzelor nenãscute încã, în
subsuori de muguri pârguiþi sub zile de
martie. Cu miros de grâu se pregãteau
amiezele mãsluite pe ascuns, în gândul
cucilor tot mai doriþi, stãpâniþi de ninsori,
pe umerii unui pãmânt descântat. Era
ca o descindere sub oasele lumii.

Îºi cântau bucuria prin parcuri aburind
a miresme, sufletele noastre, nedate
sãrutului, golite de spaime, neapuse încã,
sãpate într-o matcã de veghe.

Un timp cu biserici de lut,
afumate în streaºina mãrilor sparte,
cãzute la picioarele vechiului târg,
sorbind cu nesaþ ape târzii, îndulcite cu
miere de lunã. Eram ºi prea orbi ºi plini
de rugã celestã pentru a mai putea
regãsi printre noi un zbor ciudat al
paserilor neºtiute, agonizânde în
umbletul nostru. N-am auzit nici toaca
de paltin în care ºi-au înscris cuiele
veºniciei bãtaia apãsatã a ciocãnelelor
venite nu se ºtie de unde. ªi n-am vãzut
nici îngerii aburiþi de pana serii, nici
dupãamiezele unui pãun rãvãºit ca o
barbã de profet, ca sã nu ne risipim
peste gând. E greu sã mergi cu
singurãtãþi înspre troiþele întunericului,
aproape de somnul visului, scãpãrat

arar sau mai des în firile noastre,
obiºnuite cu vãmile începutului, ca un
amnar frecat virtuos de copitele pietrei.
Vom uita mila stelelor ºi obloanele de
sub otrãvurile adâncurilor, pornite sã
înghitã ºoapte.

La ce bun plânsul, când mâhnirea
nu-nvie ca odãjdiile petrecute mereu sub
jilþul istoriei, al mitului ºi al neºtiutului. E
plin de Cel-pierdut greul urcuºului
nostru, un soclu roºu de tãmâie prelungit
ca un cap de zimbru cãzut la iernat.
Dupã el, amãgirea muntelui neºtiut,
pregãtit pentru poamele ce vor veni sã
binecuvânteze…

Putem ierta pruncii botezului
nevinovat, tâmplã bãtrânã aºteptând
lângã tâmplã bãtrânã, o tãcere care
vom fi, ca o ploaie solarã, în steaua ce
lumineazã mulþumitã stingerii noastre.

Ameþite de clãtinarea catargelor
scãpate în ruinã, douãsprezece zodii
bolnave scuturã sita pârdalnicei luni,
ciobitã în patimi cu securea de cremeni
a bunului Neºtiut. Un echinox aplecat
prea devreme asupra vecinilor mei îºi
cere ofranda în spuza lui martie, cules
dintr-o veche scripturã. Aduceri aminte
pârjolesc firile noastre ca un clopot
deschis înspre potecile asfinþitului,
luminat din strãfunduri de un praznic
de lemn. Pentru tot nedormitul din
carnea pãrinþilor noºtri, buni sfãtuitori
cu zãpezile veºniciei, pentru fraþii
neºtiuþi alunecaþi de partea cealaltã a
tinereþii, un ochi mântuit mai trãieºte
închis în afarã, în lunga spovedanie de
inimi cu lacrimi întoarse.

Vom fi din nou duhul din struguri,
copþi timpuriu, dormitând în vinele
noastre amestecate cu amiezi de
odihnã.

Vom fi spicul de grâu dãruit
foºnetului de varã cu zvon de rãsãrit
carpatin, râset de aripi sunând în vãzduh.

Sãrutul biruinþei împacã suspinul
ierbilor sale unite-n ascuns cu trupul
mieilor primãvãratici, ca o revãrsare
de bucium.

Dan SANDU
4 martie 1977

Odiseicã II
Timpul ne macinã
timpul ne-adunã.
Iubirea e marea
cu ape-mpreunã.
Noaptea clipeºte
retrasã în stele

ºi cât de departe-s
catargele mele…

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

Bucureºti, 2001, pag. 23



26NNr. 1 / ian-mart 2018 SAREA PÃMÂNTULUI

Târgu-Ocna - vedere panoramicã

La început de an
(urmare din p. 1)
dar am fost pregãtiþi cu cele necesare
intervenþiilor în asemenea situaþii ºi nu
am înregistrat probleme deosebite.

Aºa cum spuneam, anul a început
bine ºi cu speranþe de împlinire a
multora din proiectele pe care le avem
planificate. Imediat ce timpul a fost
favorabil, constructorul a început
lucrãrile la obiectivul de „Reabilitare,
modernizare, extindere ºi dotare a
Casei de Culturã, oraºul Tg. Ocna,
judeþul Bacãu“ investiþie finanþatã de
Guvernul României prin Compania
Naþionalã de Investiþii. Casa de Culturã
va suferi modificãri urmând a fi
efectuate urmãtoarelor lucrãri:

1. lucrãri de consolidare la pereþii
longitudinali din zidãrie ;

2. realizarea unei ºarpante noi, din
lemn de rãºinoase ecarisat, ignifugat;

3. dezafectarea tuturor instalaþiilor
interioare vechi ºi crearea noilor trasee
de racord la utilitãþi, adaptate
configuraþiei actuale a terenului ºi
regimului juridic al proprietãþilor
învecinate;

4. asigurarea resurselor de apã
necesare PSI;

5. refuncþionalizarea spaþiului
inclusiv estinderea acestuia. Spaþiile ce
se obþin vor avea urmãtoarele
destinaþii: salã de expoziþii, salã de
studiu, salã de picturã, salã înregistrãri
audio, salã muzeu, camerã de sunet-
lumini, grupuri sanitare (3 pentru femei,
3 pentru bãrbaþi), spaþii tehnice, depozit
materiale, spaþiu pentru centrala
termicã, garderobã si bufet, birou etc.

6. desfacerea trotuarelor
degradate, asanarea igrasiei la
elementele în contact cu solul, utilizând
tehnologii ºi materiale agrementate, cu
agremente valabile cel puþin patru ani
de le data punerii în funcþiune a
obiectivului;

7. izolarea suplimentarã a
elementelor de anvelopã – în vederea
reabilitãrii termice – conform soluþiilor
stabilite prin auditul energetic etc.

Valoarea cheltuielilor eligibile
decontate de cãtre finanþator este de
1.650.103,74 lei, la care se adaugã
contribuþia beneficiarului local
reprezentând cheltuielile pentru
proiectare, obþinerea avizelor ºi
acordurilor, viabilizarea ampla-
samentului etc.  Prin realizarea acestei
investiþii, oraºul nostru va avea o salã
modernã de spectacole, precum ºi
spaþii corespunzãtoare desfãºurãrii
altor activitãþi cultural-educative.

La sfârºitul anului 2017, s-a
realizat predarea amplasamentului
pentru edificarea unui nou bloc de
locuinþe  - blocul C8, construit  de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe,
destinat închirierii pentru  tineri ºi
familiilor acestora, pe str. 1 Mai din
oraºul nostru.  Lucrãrile au început în
data de 19.02.2018, iar perioada de
execuþie este de 12 luni. Acest bloc va
avea 48 unitãþi locative din care  9 cu
2 camere ºi 39 tip garsonierã ºi un
regim de înãlþime P+4. În prezent,
constructorul este pe amplasament
executând lucrãrile de fundare a
terenului. Blocul este prevãzut cu
centralã termicã proprie,  parcãri, loc
pentru depozitare deºeuri, spaþii verzi,
alei de acces etc.

Au fost reluate lucrãrile la
proiectul de „Modernizare 4 strãzi
în oraºul Tg. Ocna, judetul Bacãu”
finanþat prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã,  pe str. Tãbãcari,
acolo unde au mai rãmas de executat
lucrãri pe jumãtate din stradã ºi care
se vor termina în termenul prevãzut în
contract, respectiv în trim. III 2018. În
cadrul aceluiaºi proiect, au mai rãmas
de definitivat lucrãrile pe str. Viiºoara,
respectiv o porþiune de aproximativ 250
ml de rigole ºi acostamentul aferent.

S-au definitivat procedurile de
licitaþie pentru proiectul „Reabilitare
strãzi în oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu”, a fost desemnat constructorul,
iar pe 27 martie s-a semnat contractul
de execuþie de lucrãri. În acest proiect

este prevãzutã realizarea de lucrãri de
asfaltare pe  urmãtoarele strãzi: str.
Salinei – 868 ml;  str. Pârâul Vâlcica –
201 ml;  str. Poet Ion Grãmadã – 209
ml (parþial); str. Coasta Mãgurii – 240
ml;  str. Gura Slãnic – 520 ml (parþial);
 str. ªtefan Constantinescu – 357 ml;
str. Avram Iancu – 447 ml; str. Vasile
Alecsandri –  208 ml (parþial), total
3,050 km. Valoarea contractului de
finanþare este de 4.336.068,57 lei cu o
duratã  de execuþie de 12 luni de la
primirea ordinului de începere a
lucrãrilor.

Lucrãrile la investiþia „Extinderea
ºi reabilitarea infrastructurii de apã
ºi apã uzatã in judeþul Bacãu,
aglomerarea Tg. Ocna“ sunt în faza
finalã, rãmânând de efectuat câteva
racorduri la gospodãriile populaþiei pe
str. Costache Negri ºi Republicii ºi
probele finale la staþia de epurare nou
construita prin proiect.

Dupa parcurgerea etapelor
specifice de selecþie ºi  evaluare,
proiectul „Valorificare turisticã ºi
modernizare infrastructurã spe-
cificã în staþiunea balneoclimaticã
Tg. Ocna” va prinde contur, întrucât
la începutul acestui an a fost semnat
contractul de finanþare nerambursabilã
în valoare de 21.468.011,40 lei. Prin
acest proiect sunt prevãzute a se realiza:
modernizare/reabilitare strãzi – 8,246
km, execuþie trotuare – 13 790 mp,
realizare parcãri – 47 locuri de parcare
din care 6 pentru pentru persoane cu
dizabilitãþi, amenajare piste de biciclete
– 3,310 km si vizeazã urmãtoarele
amplasamente: – str. Maior Roºiþã, str.
Nicolae Arbãnaº, str. Poet Ion
Grãmadã, str. Eremia Grigorescu, str.
Alexandru cel Bun, str. Constantin
Muºat, str. 1 Mai, str. Rãducanu, str.
Podul de Fier, str. Ion Diaconescu, str.
Tiseºti, str. Oituz, str. Mihai Eminescu,
str. Tudor Vladimirescu, str. Verii, str.
Gãrii, str. Petre Ispirescu, str. Toamnei,
str. Vãleni, str. Podei, str.
Fântâna cu Apã Rece, str.
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Locotenent Sion, str. Spitalului.
Acelaºi proiectul prevede

amenajarea de spaþii verzi, de recreere
ºi agrement ºi alei pietonale în
urmãtoarele zone:  Pietonal Victoriei –
alee pietonalã (1.864 mp), Piaþeta
Costache Negri (6.055 mp), Parc
Mãgura ( 47.403 mp).

S-a avut în vedere ºi modernizarea
sistemului de iluminat public din zona
strãzilor supuse modernizãrii, cât ºi a
spaþiilor verzi, de recreere ºi de
agrement prin instalarea de becuri led
cu impact asupra eficientizãrii
consumului energetic ºi creºterii
atractivitãþii staþiunii balneoclimatice.
De asemenea, prin proiect se are în
vedere ºi extinderea sistemului de
iluminat public din zonele neacoperite,
respectiv pe strãzile: Vãleni, Nicolae
Arbãnaº, Podul de fier, Gãrii, Petre
Ispirescu. De un iluminat public modern
vor beneficia ºi spaþiul verde nou creat
din zona Parcului Mãgura, Piaþeta
Costache Negri, Pietonal Victoriei. În
perioada ce urmeazã va fi lansatã
licitaþia pentru achiziþionarea serviciilor
de proiectare ºi a lucrãrilor de
construire, perioada de implementare
fiind de 24 de luni de la data începerii
lucrãrilor.

Realizarea obiectivelor menþionate
anterior, va face din oraºul nostru un
loc atractiv, iar cei care ne vor fi oaspeþi
se vor putea bucura de confort ºi locuri
unde sã-ºi petreacã in mod plãcut
timpul liber.

În urma analizãrii ºi susþinerii
documentaþiei realizate de Institutul
Naþional de Cercetare în domeniul
Turismului, prin Decizia nr.2/2018 a
Comisiei Interinstituþionale pentru
evaluarea potenþialului turistic al
teritoriului, oraºul Tg. Ocna a fost
inclus în categoria „unitãþilor
administrativ teritoriale cu
concentrare foarte mare a
resurselor naturale ºi antropice” în
Planul de Amenajare a Teritoriului
Naþional. Acest lucru ne este benefic
în ceea ce priveºte posibilitatea de
atragere de fonduri nerambursabile
pentru realizarea unor noi investiþii în

domeniul infrastructurii turistice, dar
ºi în alte domenii.

În baza Licenþei de dare în
administrare pentru exploatare a
izvoarelor cu apã mineralã
terapeuticã, din Parcul Mãgura,
oraºul Tg. Ocna  are dreptul ºi
posibilitatea de a utiliza aceste ape în
tratamente medicale potrivit indicaþiilor
terapeutice pentru fiecare sursã
precum ºi obligaþia de monitorizare a
calitãþii acestora.  Panã la  publicarea
în Monitorul Oficial al României a
Licenþei, vom continua activitãþile de
exploatare experimentalã cu
valorificare, ceea ce presupune
obþinerea unor avize, mãsurãtori,
rapoarte geologice semestriale ºi
anuale, analize microbiologice ºi
chimice etc.

În data de 17 martie 2018, la
Colegiul „Costache Negri” au fost
semnate de cãtre Domnul Paul
Stãnescu - viceprim ministru ºi ministru
al Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene ºi
Domnul Stefan ªilochi - primarul
oraºului Tg. Ocna, cele 4 proiecte
finanþate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, etapa 2, ºi anume:
„Construire ºi dotare centru
multifuncþional tip creºã
modernizare ºi dotare în zona
Tiseºti, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu”, „Reabilitare grãdiniþa
Piticot A, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu”, „Reabilitare, modernizare
ºi dotare grãdiniþa Piticot B, oraºul
Tg. Ocna, judeþul Bacãu” ºi
„Modernizare ºi dotare Colegiu C.
Negri, oraºul Tg. Ocna, judeþul
Bacãu”. La eveniment au fost
prezenþi: Ministrul Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, Paul Stãnescu;
Vicepreºedintele Camerei Deputaþilor,
Gabriel Vlase; senator Dragoº Benea;
parlamentari ai judeþului Bacãu;
Preºedintele Consiliului Judeþean
Bacãu, Sorin Braºoveanu; Vicepre-
ºedintele Consiliului Judeþean Bacãu,
Silviu Pravãþ; primarul oraºului Tg.
Ocna, ªtefan ªilochi; primari din

localitãþile învecinate; consilierii locali
Tg. Ocna, pãrinþi, profesori ºi elevi.
Valoarea acestor proiecte depãºeºte
suma de 18.800.000 lei, iar execuþia se
va întinde pe mai mulþi ani.

Fãrã pretenþia cã am prezentat tot
ceea ce ne-am propus ºi ce am realizat
la acest început de an, vã informãm
cã, în paralel, am avut în vedere ºi alte
acþiuni. Au fost organizate spectacole
închinate poetului Mihai Eminescu,
Unirii Principatelor Române, zilei de 8
Martie etc., am primit vizita unor
delegaþi din localitãþile cu care avem
stabilite legãturi de colaborare ºi
parteneriate.

În perioada 25-27 februarie 2018,
la Pensiunea Creangã, din oraºul Tg.
Ocna, judeþul Bacãu, a avut loc
întâlnirea Consiliului Director al
Asociaþiei Oraºelor din Romania ºi a
Congresului Autoritãþilor Locale din
Republica Moldova, iar în data de
26.02.2018, în cadrul ªedinþei
Consiliului Director al Asociaþiei
Oraºelor din România unde au
participat ºi reprezentanþi ai Guvernului,
s-a semnat „Înþelegerea de Cooperare
între oraºul Tg. Ocna, judeþul Bacãu,
din România ºi oraºul Cricova, din
Republica Moldova”.

Dar, aºa dupã cum ºtiþi, vom avea
permanent grijã sã rezolvãm în timp
cât mai scurt orice propunere ºi orice
problemã venitã din partea
cetãþenilor, a cititorilor acestei
reviste, a oricãrui alt trecãtor prin
oraºul nostru, propuneri care sã ducã
la o stare de bine ºi mult confort. Ne
bazãm în continuare pe consilierii
locali, fãrã de care proiectele noastre
nu ar putea prinde viaþã, Consiliul
local fiind acela care trebuie sã
aprobe ceea ce dorim sã înfãptuim.
Le mulþumim pentru cã au înþeles
care le este menirea ºi cã sunt alãturi
de autoritatea executivã a oraºului.
ªi pentru cã acest numãr al revistei
va apare în preajma Sfintelor  Paºti,
urãm tuturor cetãþenilor sãrbãtori
frumoase, cu liniºte, cu sãnãtate,  sã
aveþi alãturi pe toþi cei dragi ºi sã vã
bucuraþi împreunã!
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 Aºa cum este bine ºtiut, regimul
bolºevic al lui Lenin a fost impus în
Rusia cu sprijinul financiar apreciabil
al Germaniei imperiale, care spera în
acest fel sã scoatã Rusia din rândul
inamicilor sãi ºi în final sã câºtige
rãzboiul contra þãrilor din Antantã (în
rândul cãrora se gãsea ºi România).
Bineînþeles cã istoria oficialã pe care o
învaþã copiii noºtri la ºcoalã nu
recunoaºte nici acum acest adevãr
istoric. Se vorbeºte în schimb de rolul
maselor populare în tragicele
evenimente din cursul anului 1917, când
în realitate n-a fost vorba decât de o
mare operaþiune de propagandã ºi
manipulare foarte bine condusã de
cãtre bolºevici. În epocã nu se punea
câtuºi de puþin problema unei acþiuni

populare de o asemenea amploare, cãci
ruºii – care încã mai trãiau, psihologic
vorbind, pe timpul rãzmeriþei lui Emelian
Pugaciov - nu prea erau ei în mãsurã
sã facã o adevãratã revoluþie. Sigur, o
parte a populaþiei ruse era nemulþumitã,
dar îi lipsea clarviziunea, luciditatea ºi
educaþia necesarã pentru a face o
revoluþie demnã de acest nume.

Dupã succesul loviturii de stat date
de Lenin ºi de comilitonii sãi, o echipã
de specialiºti militari germani s-a stabilit
la Petrograd (din rândurile ei ar fi fãcut
parte însuºi Martin Bormann, viitorul
adjunct al lui Hitler) pentru o bunã
bucatã de vreme, cu misiunea de a-i
proteja pe liderii bolºevici (încã nesiguri
pe putere) ºi de a-l ajuta, printre altele,
pe Leiba Bronstein zis Troþki sã punã

pe picioare aºa numita Armatã Roºie
(care era armata unui stat totalitar în
formare). Cã lucrurile au stat aºa, deºi
Lenin ºi toþi oficialii sovietici au tãgãduit
în mod constant, o probeazã ºi un mic,
dar grãitor fapt. Un detaliu care în
general le scapã observatorilor. Primul
model de cascã militarã a Armatei
Roºii (cu un accesoriu ca un vârf de
lance deasupra) a fost sutã la sutã
inspirat de casca militarã a infanteriºtilor
Armatei imperiale a Kaizerului. Singura
deosebire între casca nemþeascã ºi
casca bolºevicã se limita la faptul cã
aceea pe care o purtau militarii Armatei
Roºii în primii ani de dupã 1917 era
fabricatã dintr-un material textil de
calitate inferioarã (probabil ca sã parã
mai „proletarã”).

Iatã în anexã douã fotografii în
oglindã care pun în evidenþã aceastã
similitudine ciudatã. Dupã cum se
poate vedea, nu doar militarii
Imperiului German au muncit din greu
pentru edificarea Imperiului Bolºevic,
dar ºi croitorii Kaizerului, în frãþeascã
unire cu croitorii lui Lenin, ºi-au dat
silinþa sã conceapã ºi sã realizeze
uniformele pe care militarii Armatei
Roºii urmau sã le poarte. O perfectã
scrupulozitate nemþeascã, pusã în
slujba dictaturii leniniste, care a distrus
în faºã ºansele Rusiei de a deveni o
þarã democraticã.

Daniel DRAGOMIRESCU


