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Cum se roagă ostașii pe câmpul de luptă

din rubrica Cronica

Un ofițer în rezervă descrie în mod pătrunzător, cum se roagă ostașii pe câmpul de 
luptă. – S’ar părea — serie ofițerul, că soldatul n’are inimă, n’are Dumnezeu, nu are 
pe nimeni cine l’ar puteà influințà și singurul său cuget ar fi să omoare. Şi Doamne, 
de câteori am văzut soldații frânți de oboseală, sărutând copiii străinilor, aducându-și 
aminte de cei lăsați acasă?! Într’adevăr soldatul are inimă și are Dumnezeu. Se cutre-
mură și oftează dupăce a vărsat sânge omenesc, căci e grozav să ști, că ai omorît om. 
Îngenunchiază pe pământul rece și plângând se roagă... Sfânta Liturgie celebrată pe 
câmpul de luptă te pătrunde și înduioșează până la inimă. Soldații, dacă numai pot, 
împodobesc altarul cu flori, fiecare după credința, gustul și sufletul său. Preotul cele-
brează Sf. Liturgie, înfruntând viscolul și zăpada, apoi predică și fiecare cuvânt al său 
picură în sufletul soldaților balsamul speranței. Preotul de tabără e și acum păstorul 
nostru cel bun, el ne mijlocește la Dumnezeu, mulțumită, temerea și umilința noastră. 
Şi fața preotului e atât de îmbătrânită. Cuvintele lui sunt calde și străbat în suflet, ca 
sărutul mamei. În ziua de Crăciun, preotul a servit Sf. Liturgie pe câmpul de luptă. 
Totul erà îmbrăcat în alb, erà frig și corbii se roteau în văzduh, iar tunurile bubuiau în 
depărtare . Preotul ridică crucea, soldații se apleacă cu umilință, până la pământ, preo-
tul amintește de D-zeu și Hristos — tunurile mugesc necontenit. Sute și sute, de soldați 
îngenunche în zăpadă, preotul se roagă, iar deasupra noastră corbii și granatele...
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