
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mã pe mine, pãcãtosul.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu negrăită
bunătatea şi înţelepciunea Ta ai purtat de grijă poporului
nostru românesc, ca să faci din el un popor ales al Tău
şi i-ai dat spre moştenire ţara aceasta, şi ai întemeiat
întrânsa Biserica Ta, întru care se preaslăveşte sfânt
numele Tău, şi prin ea ai sfinţit pe strămoşii noştri şi i-ai
făcut vrednici să slujească Ţie, ca Domnului şi
împăratului lor; caută cu mila, din locaşul Tău cel sfânt,
asupra ţării acesteia şi asupra poporului ei, care cheamă
numele Tău cel sfânt.

Sădeşte în noi toţi frica Ta cea sfânta, care este
începutul înţelepciunii, şi dragostea către aproapele în
care se cuprinde şi dragostea către Tine, Dumnezeule.

Depărtează de la noi toată vrăjmăşia şi patima cea
rea, care întunecă sufletele şi le depărtează de la lumina
adevărului Tău.

Fă, ca virtuţile strămoşeşti: credinţa, dragostea şi
nădejdea, să încălzească inimile tuturor şi să trezească
în ele cucernicia şi râvna către învăţăturile cele
mântuitoare aduse pe pământ de la Tine prin Unul-Născut
Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a venit în
lume să mântuiască neamul omenesc, cel pierdut, prin
amăgire, de la calea Ta cea sfântă.
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Insufla celor aleşi iubire către ţara noastră cea
binecuvântată de Tine, către poporul român, întru care
ai binevoit, şi către Biserica Ta, aşa ca ei să fie într-
adevăr organe binecuvântate, prin care să se rostească
voia Ta cea sfântă şi ocrotirea ce totdeauna ai binevoit a
da cu bunătate poporului şi Bisericii Tale.

Nu pentru dreptăţile noastre îndrăznim a cere mila
şi ajutorul Tău, căci nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel
viu, ci pentru a Ta nemăsurată iubire de oameni, pentru
vrednicia cea nesfârşită a Unuia-Nascut Fiului Tău,
Domnul nostru Iisus Hristos, pe Care L-ai dat pentru
mântuirea oamenilor, pentru credinţa şi dragostea cea
nestrămutată a strămoşilor noştri către Tine, pe care noi
îi avem mijlocitori înaintea Ta, pentru ţara şi pentru
poporul din care ei au ieşit.
Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cum ai auzit
cu bunătate rugăciunile strămoşilor noştri, când chemau
mila şi ajutorul Tău, şi binecuvintează lucrările aleşilor
noştri, ca sa fie ele spre slava Ta şi spre folosul obştesc
al credinciosului Tău popor român, ca toţi să Te slăvim
pe Tine, Dumnezeul cel necuprins cu mintea şi închinat
în trei Ipostasuri: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, şi să strigam
dintru adâncul inimilor noastre:

Slava Ţie, Dumnezeul nostru, dătătorule de bine,
în vecii vecilor.

(Tedeum la deschiderea Adunării Naţionale Bisericeşti)
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Omul frumos (II)
Răspunsuri la întrebări

Dan Puric
Alba Iulia, 29 martie 2007

Ce credeţi că putem să facem noi în această lume? O
putem noi schimba?

Ştiţi cine schimbă? Numai comuniştii şi revoluţionarii. Noi putem
transfigura. E un alt salt ontologic. Noi o putem transfigura. Noi nu
schimbăm nimic. De schimbat au vrut să schimbe ei, băgând în puşcărie
oameni, terorizând tineretul, lumea, făcând tabula rassa peste istoria unui
neam. Noi nu schimbăm nimic, noi putem transfigura. Un creştin adevărat
transfigurează, pentru că acolo e nevoie de dragoste…

De ce o mare parte dintre oamenii de cultură şi intelectualii
noştri sunt străini de biserică şi de Dumnezeu? Şi trăind vremurile
unei secularizări galopante, ce loc îşi va găsi un om de cultură
creştin într-o societate fără Dumnezeu?c

Eu cred în primul rând că nu mai trăim într-o societate care
merge spre secularizare, ci trăim o altă etapă. A fost ateismul, laicizarea,
secularizarea. Acum este descreştinarea, care este cu totul şi cu
totul o altă dimensiune. Intelectualii din România sunt oamenii cărţii,
nu oamenii duhului. Ei sunt prima generaţie de clone. Nae Ionescu
spunea: „Feriţi copilul de rujeolă, câinele de jigodie şi tânărul de
comunism că toate sunt sechelare”. Astea sunt sechelele, urmările.
Să vedeţi ce-o să iasă de acum încolo, că se lucrează asupra omului
lăuntric. Nu vedeţi că primul pas de secularizare a bisericii este să
schimbi Sfântul Duh cu raţiunea pământească. Apar deştepţi naţionali.
Spunea părintele Arsenie Papacioc că nu avem nevoie de deştepţi, ci
avem nevoie de trăitori. Îmi permit să adaug: „Avem nevoie de trăitori
deştepţi că vremurile sunt tulburi”. Interesant la noi este acel second
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hand care apare – a mai apărut şi în
perioada interbelică – din cozile de

topor care au dexterităţi la nivel de inteligenţă, cum ar spune
Noica: „Au cunoştinţă, dar nu au cunoaştere”, care se supun
– gena aceea oportunistă a poporului român – pentru anumite
câştiguri, degradării; poate mulţi nici nu au capacitatea creştină
să recunoască lumea (există o recunoaştere de tip socratic şi o
recunoaştere apostolică, creştină). De asta vă vorbeam la începutul
discursului: capacitatea de a recunoaşte. Şi Hristos i-a întrebat pe
Apostoli: „Cine spune lumea că sunt Eu?”. Şi au zis că Proorocul
Ilie etc. „Dar voi cine spuneţi că sunt Eu?”. Şi Petru a zis: „Tu eşti
Hristos Fiul lui Dumnezeu”. „Nu tu ai vorbit, Petru. Nu carnea şi

sângele tău, ci Bunul Dumnezeu în tine”. L-au recunoscut!
Ăştia nu mai sunt capabili, li s-a luat organul, au fost castraţi

să recunoască. Ei nu recunosc în creştinism liantul care a ţinut neamul
acesta în dăinuire, nu în rezistenţă pentru că rezistenţa e de tip politic.
Nu recunosc! N-au capacitate! Sunt infirmi! Este o infirmitate; poate
să fie una provocată, poate să fie una de genă. Este o mutaţie. Nu
vedeţi că dintre intelectuali foarte puţini intră în toată chestia asta?
Este şi greu. S-a făcut o perioadă de 55 de ani de mutilare, după care
a urmat într-o viteză… Eu am jucat pe Eminescu la Teatrul Naţional
prin 1998-1999 când a fost anul Eminescu. Nu vă mai spun că în anul
Eminescu toţi intelectualii l-au făcut praf, l-au desfiinţat. Nu vă mai
spun că reacţia publicului la chestii frumoase, naţionale, cinstite era
inhibată; le era frică.

Opera s-a făcut. Ca în „Aria calomniei”: calomniază, calomniază,
calomniază că tot se prinde ceva. Eşti cretin, eşti cretin, eşti cretin…
Cretin eşti. Şi lucrăm ca în cancer: cu celulele din tine, cu români! Uitaţi-
vă ce feţe aveau în toate emisiunile astea de televiziune. Uitaţi-vă la
emisiunea cu icoane, se pot face studii lombrozine pe capul lor, pe feţele
lor: gesticulaţii aberante, cortexuri mici, criminaloide. Îţi bagă un nebun în
casă. „Un nebun dă cu piatra şi 10 înţelepţi vor să o ridice”. Vorba olteanului:
„Îmi venea să plec din emisiune”. Zic: „Las-o, mă, încurcată. Nu vezi că
sunt între ei?”. Era o sectă acolo.

Aici e o problemă de antropologie culturală să vezi de ce a
dispărut intelectualul creştin, care sunt cauzele. Este o problemă de
reformulare a învăţământului ortodox. Este o problemă de
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reformulare a vectorilor de credinţă,
nu al Bisericii. Biserica este sfântă,
stă acolo. E problema celui care face legătura cu Biserica.
Este o probă de conştiinţă creştină ca tu, creştin, să nu laşi
Biserica să se apere. Sfântul Apostol Pavel spune: „Cu toţii slujim
Biserica”. Preotul slujeşte prin har, tu prin Botez. Ce faci? O laşi,
aşa, să o calce în picioare? N-o aperi? Am văzut eu vreun creştin
din spaţiul civil care să iasă să apere pe profesorul Chirilă şi pe
alţii care au fost sacrificaţi? Stau aşa… E un lucru care s-a făcut,
care s-a sedimentat. Dar nici nu trebuie acum să dezamăgim şi să
fim pe valea plângerii. Vorba aceea: nădăjduiţi! Dar Sfântul Apostol
Pavel spune: „Ce nădejde este aceea care se vede?”. În România
este o pustie acum, nu se vede nimic. Acum trebuie lucrat.

Scopul meu de a veni aici şi a vă spune lucrurile astea este
acela de a curăţa cărarea către biserică, nu de a discuta rostul Bisericii.
Nu e rostul meu acesta. Eu sunt un creştin cu păcatele mele, cu limitele
mele, dar sunt un om care crede în Dumnezeu. Îmi fac şi eu treaba cât
pot, dar mi-o fac. Şi dacă nucleele astea de credinţă, cu bună credinţă,
se întind atunci îi ajutăm şi pe ceilalţi. Ştiţi ce foame de Dumnezeu este
dincolo? Ştiţi ce lipsă cumplită e în oamenii aceia? Aceia sunt sinistraţi.
Din punct de vedere spiritual sunt nişte aurolaci. Până nu-ţi iei tu patima
asta ca s-o transfigurezi, ci o laşi acolo, o laşi în măcelul istoriei, nu eşti
creştin! Ai suferit atât, ai pătimit atât şi n-ai transfigurat. Transfigurează
crucea. Toată lumea zice: „Hristos a înviat!”, dar când o să zică: „Poporul
român a înviat!”, „Adevărat a înviat!”. Mai degrabă erau creştini securiştii
aceia care vorbeau la telefon şi zicea câte un colonel: „Hristos a înviat!”
şi celălalt nu putea să răspundă şi atunci zicea: „Adevărat, tovarăşu’ ”
că-l auzeau. Cel puţin funcţiona subversiv…
Ce părere aveţi despre toleranţa şi intoleranţa religioasă?

Sunt lucruri care nu ne aparţin. Iată doi termeni schizofrenici
veniţi din altă parte. Şi acum să-i identificăm. Creştinul e îngăduitor:
îngăduie, îngăduie, îngăduie până la o anumită limită, după care îngăduinţa
se transformă în sabie pentru că altfel laşi să prolifereze păcatul.
Toleranţa este un artificiu. Am fost la Constanţa şi am ţinut o conferinţă
despre lecţia inversă. Constanţa este pământul cel mai cosmopolit al
Dobrogei – pot să fie exemplu şi model pentru Comunitatea Europeană.
Şi am să vă spun cum: pentru că acolo a fost un act de
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coexistenţă paşnică cu armeni,
evrei, greci, turci, italieni, nemţi…

enorm de multe naţionalităţi. Nu s-a vorbit de multiculturalitate,
nu s-a vorbit de politici, ci a fost o fiziologie organică dată de
creştinismul românesc, de substanţa creştinismului şi de inteligenţa
acestui neam. Spunea Simion Mehedinţi neamului acestuia referitor
la zicala: „Câte bordeie atâtea obiceie” că a avut o inteligenţă
extraordinară  să  identifice lucrul acesta. O inteligenţă
extraordinară! Nu te băga! Mie tata în Dobrogea îmi spunea când
aveam 6 ani: era copilul grec, copilul evreu, copilul armean… acela
lua pască de acolo, celălalt lua un ou de Paşti… Era o chestie…
Cum vii acum dumneata şi-mi spui mie? Dumneata care în Europa

faci vocalize de toleranţă, faci războaie, provoci războaie… americanii
au provocat război economic şi aceia răspund religios? Dumneata îmi
dai mie lecţii? Nu vezi că e schizofrenică toată treaba? După 1877
când s-a colonizat Dobrogea după război, primul gest pe care l-a făcut
majestatea sa Carol I a fost să facă moschee turcă în Constanţa. Al
doilea gest a fost al primarului din Medgidia, turc, care s-a certat cu
Tache Ionescu şi a zis: „Tu dat la mine bani, făcut biserică pentru
creştini”. Biserica Ortodoxă din Medgidia e făcută de musulmani.
Lecţie! Lecţie pentru toată Comunitatea Europeană. Poporul român
nu a reacţionat, nu a devenit intolerant. A reacţionat în clipa în care
trebuia să fie scos din istorie. Eu vorbesc pe pământ care a sângerat,
pe pământul acesta.

De când până când a fost poporul român intolerant? Că şi-a
apărat sărăcia şi nevoile şi neamul? Ne întoarcem iară la brandul de
ţară? Neamul acesta  a fost expansiv? A fost ideologizant? S-a mântuit
cu vreo ideologie? Spunea un părinte un lucru extraordinar: „Ideologiile
nu sunt bune că n-au mamă!”. Minunat lucru! Hristos nu are ideologii,
are dragoste. Exact ca mama cu pruncul la sân, nu-i nici o doctrină,
este dragoste. Hristos ne-a învăţat dragoste şi mama îşi apără copilul
cu toată forţa ei.

Din discursul dumneavoastră am înţeles că „omul frumos”
este în acelaşi timp util şi eficient. Cum pot oamenii, în special
tinerii, ca în contextul zilelor noastre să-şi afirme identitatea
creştină, ca de exemplu, în perioada comunistă tânărul de doar
22 de ani Valeriu Gafencu?
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Aţi vorbit mult despre
„omul frumos”. Cum este însă
„tânărul frumos” al acestei lumi? Mai există „tineri
frumoşi” astăzi? Ne puteţi da exemple?

Da, există. Trebuie doar să dai zgura la o parte. Nici nu ştiţi
cât de multă frumuseţe e dată de Bunul Dumnezeu în acest neam,
cu toate că sunt probleme la suprafaţă, de confuzie, de rătăcire, de
internet, de computer etc. Fondul problemei – mai devreme sau mai
târziu – rămâne unul neschimbat. Este o perioadă în care, bănuiesc,
generaţia noastră - care este o generaţie de pasaj, sacrificată – nu
trebuie să-i judece pe ei cu de-ale noastre. Vor fi răspunsuri puternice
din partea tinerei generaţii, imprevizibile. Sigur că 80% sunt pregătiţi
să fie carne de tun. Cum a zis Ceauşescu la proces: „Generalul Milea nu
şi-a făcut datoria”. Dar nu el este pericolul, ci ceilalţi, care sunt acum.
Eu vă spun de terorismul acesta care se-ntâmplă. Vedeţi că tânărul de
astăzi nu este stresat ideologic, nu este terorizat ideologic, nu trăieşte
într-un spaţiu coercitiv. Din contră, este foarte destins. El este infectat
uşor, el este cumpărat, sufleţelul lui este cumpărat, e-ndepărtat. Internetul
acela… Eu, când stau cu fiul meu de vorbă, îi trebuie o oră să mă vadă.
Mă vede prin ecran. E o mentalitate eficientă, pragmatică. Când trebuia
să dea examenul din a VIII-a într-a IX-a era pe computerul acela că nu
puteam să i-l scot. Dar îl aştept şi-i spun din când în când că eu cred în
Bunul Dumnezeu. Era pe computerul acela şi îi zic: „Mă, ai învăţat la
română că dai examen?”. „t :Am învăţat, domnule, am învăţat”. Şi eu
disperat zic: „Mă, ai învăţat Mioriţa?”, că nu ştiam ce să-i spun. „Ştiu,
domnule, cu ciobanii ăia, dă-i încolo”. „Care ciobani, domnule?”. „Acela
domnule, singurul moldovean care a muncit şi l-a omorât şi pe acela…”.

Deci, inteligent este. El s-a prins de chestie. M-am dus. L-am
lăsat în pace. Eu nu m-am apucat acolo să-i vorbesc de sublimul mioritic
că încă nu am cui. A făcut nişte ochi mari când l-a văzut pe Ţuţea că-
i zicea lui Vartan Arachelian: „Mântuitorul e generos. Auzi, domnu’
Vartan Aracherian, ai fost matale atunci când s-a făcut maimuţa om?
Ai fost de faţă?”. La vârsta de 5 ani, fiul meu m-a întrebat: „Tată, pe
om l-a făcut Dumnezeu sau se naşte din maimuţă?”. Şi am zis: „Mă,
pe om l-a făcut Dumnezeu, dar sunt câţiva care sunt din maimuţă, ţi
arată tata mâine la televizor...”.
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E simplu, ne vor provoca, îi
creştem cu demnitate, le mai dai

câte un bici. Ştiţi cum zicea Sfântul Vasile cel Mare: „Ascultaţi
creştinilor…”. Dar, din când în când se mai spunea şi „ascultaţi
năpârcilor”. Asta este, mă războiesc şi eu cu el, văd, dar are
calităţi. Îl văd după 2-3 ani, s-a dus la porcăria de Harry Poter. Ce
scandal îmi făcea că am zis că nu-mi place… cu cozi de mătură,
autorul nu are nici imaginaţie… L-am întrebat dacă a citit vreun
basm românesc. Mi-a spus că a citit „Făt-Frumos şi criminal în
serie”. Asta pentru că el nu mai avea distincţie – fiţi atenţi, asta e
chestie de antropologie – între bine şi rău: faptul că omora balauri
era rău! Am tot discutat apoi cu el şi mi-am dat seama că n-are

imaginaţie. Ca după 2-3 ani să aud că-i spune maică-si că Harry Poter
este o prostie. Deci undeva este ascultarea târzie. Vine! Important
este ca tu să-ţi faci datoria. Nu trebuia, deci, să spun că este un film
foarte drăguţ, foarte frumos. I-am spus să închidă ochii şi să-i asculte
pe spectatori cum rumegă din pungi din ce în ce mai mari … e zootehnie
totală… I-am spus să se uite la feţele lor, apoi să închidă ochii şi să
asculte coloana sonoră de la film… dacă aude un ciripi de păsărică, un
cântec… sau doar zgomote urâte, pumni în gură, împuşcături.

Încet, ca la Pateric. Dumnezeu lucrează dormind. Povestea
aia bucovineană extraordinară… cred că am mii de cărţi de orientalistică
în cap… până să ajung la creştinism căutam şi eu… Cea mai frumoasă
poveste de facere a pământului este o poveste bucovineană adunată
de Ovidiu Papadima în 1938. Dumnezeu să-l odihnească, un alt martir.
Ca şi când Dumnezeu era un ţăran, un răzeş – cum îl vizualizează
ţăranul – obosit într-o mare imensă cu un petic de pământ. Obosit
fiind, moţăia. Iese dracul din apă şi zice: „Măi, frate, nu vrei să te
ajut?”. Ţăranul a zis: „Bine, măi, nefârtate”. Nu i-a zis: „Bine, măi,
frate”, ci a zis: „Bine, măi, nefârtate” – cum trebuie să le zicem noi
ăstora. Adică nu era democratic, nu erau egali. M-aţi înţeles? Hristos
nu este egal cu Apostolii, cu îngerii… Dionisie Areopagitul face
structurări între îngeri: heruvimii, serafimii, arhanghelii sunt alte grade.
Nu ca la miliţie, e altă treabă. Aceea e o ierarhie sfântă. Zice ţăranul:
„Bine, măi, nefârtate, du-te tu în fundul apei şi adu pământ şi lipeşte-l,
dar să mă trezeşti că fără de binecuvântarea mea nu merge”. Dracul
se duce, vine cu pământ, îl vede dormind şi-l apucă trufia: „Da’
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ce, eu singur nu pot?”. Aşa se face
acum cu morala, cu etica civilă:
depenalizăm insulta, o facem noi! Ce iertare, popă, ce
pocăinţă… nu ne mai interesează pe noi asta! O facem noi! Şi
au dat greş. Aşa şi dracul: lipea cu disperare şi pământul cădea,
nu se lipea. Şi atunci, de furie, s-a dus de miliarde de ori, spune
povestea. La sfârşit, maximul de furie a fost - când nu se lipeşte
pământul, nu creşte nici un milimetru – să-L ia pe Dumnezeu în
braţe să-L arunce în apă să-L înece. A luat pe moşulică în braţe şi
când a făcut pasul să-l arunce a căzut cu pământul; a făcut, al
doilea pas, al treilea pas, a început să fugă spre nori. Şi cum fugea
creştea pământul, creştea în dreapta, în stânga… şi aşa s-a făcut
pământul cu Dumnezeu dormind. Ce minune de neam! Dumnezeu
lucrează dormind. Iată un lucru pe care l-a sesizat poporul român!

Părintele Nicolae Steinhart spunea că „Dumnezeu nu răspunde
la apeluri telefonice”. Despre Sfinţii Părinţi şi despre duhovnici din
Biserica Ortodoxă se spune că au îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu.
Este un lucru extraordinar! Auziţi ce expresie: „au îndrăzneală”. Ei Îl
roagă pe Dumnezeu şi Dumnezeu îi ascultă.

Cum poţi ajuta copiii şi tinerii să înţeleagă şi să accepte
Sacrificiul, pentru a putea învia cu Hristos?

Cel mai bun pedagog în materie creştină este Sfântul Ioan
Gură de Aur. N-am văzut rafinament pedagogic mai mare decât în
cartea lui despre educaţie şi despre copii în care spunea să nu violentezi
sufletul copilului. Zicea că sufletul copilului este ca un oraş în care
toate intrările trebuie să ai grijă să i le păzeşti.

Acum oraşul acesta nu mai există, e făcut praf. Toate intrările
au fost viciate. Problema se pune din alt punct de vedere: că Dumnezeu
nu lasă totul în seama omului… sufletul acela care trebuie recuperat…
Sfântul Ioan Gură de Aur zice un lucru nemaipomenit: nu-i povesti de
la început lucruri foarte puternice şi nu-i da denumiri de sfinţi. De ce?
Să nu-i oboseşti sufletul. Spune-i povestea. Eu, copilului meu, îi spun:
„Uite ce poveste am citit! Un tată cu un copil care a visat raiul…”. Îl
întreabă pe taică-său cum e cu raiul şi tatăl lui zice că nu are timp, are
treabă, mama lui la fel. Disperat se duce în sat şi toţi oamenii aveau
treabă” – cum are omenirea acum. Lumea are tot timpul
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treabă, dacă aţi observat. Ea nu are
timp să răspundă unui copil ce este

raiul. Unui moşulică i s-a făcut milă de el şi i-a spus că este
un bătrân, dar mergi mult prin pustie ca să-l găseşti, ia nişte apă
cu tine, mâncare… Povestea este athonită, dar nu-i spui copilului:
„Ai grijă acum îţi spun o poveste athonită, sfântă”. Nu-i zici nimic,
e o poveste. Merge, merge şi ajunge către seară şi când îl vede
bătrânul, care era un pustnic, l-a întrebat ce caută acolo. I-a spus
că a venit să-i spună unde este raiul. Bătrânul îi spune să creadă
în Dumnezeu şi îl va găsi. Dar bătrânul şi-a dat seama că sunt
prea puternice cuvintele pentru el şi i s-a făcut milă de el şi i-a zis:
„Lasă că te ajut eu. Te duc mâine la clădirea asta mare”. L-a dus

acolo, era o clădire foarte mare care avea o cruce deasupra. Oamenii
erau îmbrăcaţi în negru, făceau tot felul de treburi pe acolo. L-a lăsat
acolo şi i-a spus că dacă o să stea acolo mai mult timp o să găsească
raiul. După 1-2 luni egumenul mănăstirii – că acolo nimerise – l-a
întrebat cum se simte. I-a răspuns că se simte foarte bine, dar are o
tristeţe. L-a întrebat ce tristeţe are. I-a spus: „Am un frate cu barbă,
cu plete, care stă întins pe o cruce acolo în clădirea aceea mare şi nu
vine niciodată la masă să mănânce”. Era inutil să-i spună cine era cel
de pe cruce şi i-a spus: „E unul din fraţii noştri de aici care n-a tăiat
lemne cum trebuie, n-a măturat şi i-am dat canon să stea acolo. Dacă
nu mături cum trebuie şi tu o să stai”. În acea clipă în sufletul lui s-a
strecurat „păcatul cel bun”. Fiţi atenţi ce paradox! Numai în creştinism
găsim lucrurile acestea minunate prin persoana lui Hristos, Care este
un paradox. Păcatul cel bun a fost să fure mâncarea de la bucătărie.
Cum a venit seara copilaşul a furat mâncarea de la bucătărie şi s-a
dus la cel de pe cruce şi i-a spus: „Frate coboară…”. Şi fratele a
coborât. Dar el n-a văzut că o lumină teribilă a cuprins locaşul şi că
uşile s-au închis brusc. Fratele cel mare vorbea cu el, glumea, zâmbea,
au mâncat împreună.

Aşa azi, mâine, poimâine… Până când au prins ceilalţi de veste:
unde este copilul, unde întârzie, ce face? Au stat la pândă. Şi-au dat
seama unde este şi au încercat să se uite cu ochiul pe gaura cheii, dar
nu puteau să vadă din cauza luminii puternice. Au încercat să deschidă
uşa, da nu se putea. Au aşteptat să iasă. Când a ieşit l-au prins şi el s-
a speriat: „Ce faci?”. „Ce să fac? Am greşit”. „Ce-ai făcut?”.

11



 Porunca Iubirii   1 / 2009 13

„Am furat mâncare şi i-am dat
fratelui”. „Care frate?”. „Fratelui de
pe cruce”. „Cum, i-ai dat fratelui de pe cruce? Şi?”. „A coborât
şi a mâncat”. Atunci toţi au fugit la egumen şi i-au spus cele
întâmplate. Egumenul a început să plângă şi i-a spus copilului să-
l roage pe fratele de pe cruce ca să-l primească şi pe el la masă.
În seara următoare s-a dus copilul din nou: iar s-au închis uşile, iar
lumina puternică, iar a coborât fratele, iar au glumit. La un moment
dat copilul îi spune că egumenul de acolo Îl roagă ca să-l primească
şi pe el la masă. Şi pentru prima oară fratele s-a întristat. S-a uitat
jos şi a văzut multe firimituri şi a zis: „Nu pot! Are mai multe păcate
decât toate firimiturile astea de aici”. A plecat copilul, s-a dus direct
la egumen şi i-a spus. Egumenul a început să plângă şi să zică: „Nu se
poate! Am să mor. Te rog, roagă-l. Am să mă pocăiesc, am să fac tot
ce se poate numai ca să ajung la masă la el”. Copilul s-a dus a doua zi
din nou; iar masă, iar l-a chemat, iar s-au închis uşile, iar lumina puternică,
iar au râs şi s-au veselit şi din nou copilul l-a rugat să-l primească pe
egumen la masă. Dar el i-a spus: „De ce mă întristezi? Până acum ne-
am simţit atât de bine. Ţi-am spus că nu se poate.  De ce aduci
întristarea asupra mea?”. Şi iar s-a strecurat păcatul bun în inima
copilului. Copilul a spus: „Dar tu nu te gândeşti că datorită lui noi trăim,
că el ţi-a dat mâncare; că noi trăim că el e bun”. Şi fratele cel mare a
mai văzut încă o dată inima cea bună a lui. A luat atitudine, a îndrăznit.
I-a spus copilului: „Spune-i că peste 8 zile o să-l primesc la masă”. Au
trecut cele 8 zile. Egumenul a făcut post, a fost în canon, a făcut tot ce
se poate. Şi, într-adevăr, după 8 zile a plecat la cele veşnice. L-a primit
la masă.

Ăsta mic a rămas aşa… cel puţin 10 minute. L-am întrebat:
„Ţi-a plăcut?”. A zis că da. Asta i-am spus-o după ce el s-a uitat la
Discovery şi mi-a zis că el s-a lămurit cu Hristos. Zic: „Felicitări. Eu
încă nu. E bine. Drum bun înainte”. Atunci am venit şi eu cu o injecţie
din asta: felul de a povesti, felul de a repovesti, felul de a te apropia de
nişte oameni care totuşi cunosc… Tineretul de astăzi nu suntem noi de
acum 20-30 de ani. Tineretul este supus unei maltratări (de către „omul
urât”) îngrozitoare, a unui linşaj informaţional. Gândiţi-vă numai la toate
filmele astea biologizante, cărţi cu „Codul lui Da Vinci”, a mai descoperit
ăla nu ştiu ce mormânt pe acolo – sunt din ăştia veseli rău de
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tot şi care au gradul ăsta de
informaţie foarte agresiv la

televiziune. Gândiţi-vă numai la aspectul acesta: câte informaţii
aude! - când tu pleci de acasă el butonează şi vede astea. Vede
cum ăştia anatomizează şi cum biologizează fiinţa lui Hristos. Asta
din propria lor infirmitate. Şi atunci zice: „M-am lămurit. S-a
descoperit. Adică totul e de tip detectivist, nu mai este taină”.
Taina este spulberată. Totul este raţional. Intră sub incidenţa acestor
lucruri şi tu, dacă insişti foarte tare şi fără inteligenţă hristică –
îndrăznesc să spun lucrul acesta – reuşeşti să-l traumatizezi. Aici
este o obligaţie foarte mare din partea noastră de a vedea puţin
măsura timpului nostru.

Poţi ca din „urât” să te faci „frumos”?
Despre asta am vorbit până acum că  urâtul se poate

transfigura. Dar există posibilitatea să devină alternativa frumosului şi
atunci nu. Toate actele de convertire le găseşti în vieţile Sfinţilor Părinţi.
Acolo găseşti asemenea exemple de la oameni care au fost rău de tot
certaţi cu viaţa creştină şi care s-au convertit.

Aţi vorbit despre „omul frumos” de la ţară. Spuneţi câteva
cuvinte despre „omul frumos” din oraşul tehnologizat.

Eu am vorbit de „omul frumos” de la ţară din România veşnică,
nu „omul frumos” de la ţară din România de acum. Şi omul de la ţară
de acum şi omul din oraş cunoaşte un proces fertil de mitocănizare, de
nimicire sufletească. De aceea ne aflăm în această discuţie şi este
scopul întâlnirilor pe care şi dumneavoastră le faceţi aici şi care au
început să se facă pretutindeni în România. Este un act de readunare
şi de recalibrare a poziţiei şi a identităţii noastre creştine. Trebuie să
identificăm, trebuie să diagnosticăm – cum zice grecul „diagnosis”: „a
vedea prin” – să vedem de ce suferă poporul român. Gândiţi-vă la
presa care este în România, la televiziunile care lucrează asupra
cortexului la nivel conştient, subconştient, subliminal… Ce masacru
sufletesc se face! Câţi au tăria să închidă să nu se uite? Mulţi sunt
dependenţi de aşa ceva. Nu vă mai spun că biserica a fost tentată şi
ispitită să apară în diferite ipostaze neconfortabile. Mulţi oameni ai
Bisericii au apărut pe posturile de televiziune în învecinări care
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nu le făceau bine; îi distrugeau. Dar
astea au fost lucruri făcute în mod
special. N-aţi văzut că se ia câte un caz din ăsta marginal din
Biserică şi vorbeşte câte 2 săptămâni? Ca şi cum aia înseamnă
Biserica… Este o politică clar îndreptată către ruperea reperelor.
Ştiţi cum au făcut la Televiziunea Română: au arătat revelionul
românilor de pretutindeni, adică din Europa. Şi am aflat prin
intermediul PRO TV-ului şi prin schizofrenicii ăia de la Televiziunea
Română că suntem un popor de lepre. Că ei au filmat numai pe la
marginile oraşului ce făceau ăia cu manelele. Dar eu am fost acum
într-un turneu european în şase capitale europene şi m-am întâlnit
cu români de o calitate extraordinară, cu tineri de o superbie
extraordinară. Ei nu au fost filmaţi. M-aţi înţeles? Au filmat numai
oamenii marginali. Şi asta e o politică. Cazuri patologice din Biserica
Românească sau marginale, ca şi cum aia reprezintă Biserica. Aţi
văzut ce importanţi sunt jurnaliştii, cum se excită ei, cum se înfoaie, le
creşte adrenalina, vin cu semafoare să prindă inamicul. Ştiţi că arestează
o babă că a trecut pe roşu, vin cu scutierii să o ia pe sus. Şi lepra aia
care a furat de miliarde statul… Baba, săraca, a primit 10-15 ani de
puşcărie că  a furat o găină  chioară .  Biserica are traume,
dezrădăcinări… sunt probleme mari, a intrat ciuma în noi. Restul sunt
curaţi… Şi asta este o chestie premeditată. Ca să stai tu 45 de minute
să-mi arăţi toţi maneliştii şi toţi amărâţii pe acolo înseamnă că ori eşti
tu dement... Nu v-aţi uitat la ştirile de la ora 5? Acum vreun an-doi. în
ziua de Paşti. în loc să filmezi o mănăstire, să laşi omul să se odihnească,
a filmat-o pe o ţaţă, o lepră din asta care turna la mineri studenţii, era
faţă din aia de jigodie umană. Apoi cum şi-a rupt capul un bătrânel din
bloc. Fac filme documentare despre aşa ceva. Uitaţi-vă cu lejeritate.
Este un gunoi. „Omul frumos” închide lejer televizorul. Nu trăiesc în
învecinare cu aşa ceva. Dă matale ştirile astea cui vrei! Eu am zis să
se facă de urgenţă studiu de analiză antropologică asupra creierului
redactorilor din Televiziunea Română. Studenţii, peste 20-30 de ani,
trebuie să-i studieze pe ăştia în borcane de formol, să zică: „Uitaţi ce
făceau ei din România!”. Ce credeau ei despre România? Un ghetou
neocomunist în care le făcea creierul aşa… Ce discutau? Discutau că
Eminescu este un biet poet, că Biserica nu ştiu ce.
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Eu am întâlnit un ambasador
care stătea la concertul de vioară –

nu-i dau nume că nu-i frumos să le dăm nume, trebuie doar
să-i numim – şi dintr-o dată s-a auzit: „Poc!”. De somn a căzut
cu capul în parchet. El era străjerul de veghe al nostru, era soldatul
treaz al neamului românesc; el dormea şi când vorbeai cu el.
Mai stăteau nişte oameni politici – iar nu le dau nume, dar îi numesc
– cu lumânări, acolo, la Universitate, lângă cruce. Aveau lumânările
aprinse... li se topea şi lumânarea, cădea într-o parte aşa…
Dumnezeu are grijă şi de detalii… Încercau să aibă o faţă smerită,
dar nu puteau că aveau multe şedinţe UTC în spate; ieşea UTC-
istul din ei. Pe margine stătea poporul român, sărmanii cu pungi de

plastic şi scandau: „Criminalii! Criminalii!”. Deci erau conştienţi
oamenii. Dar ei stăteau şi aduceau un pios elogiu!

Care este puntea de legătură între vocaţia de actor şi cea
de creştin ortodox pe care o abordaţi astăzi? Şi dacă tot s-a adus
în discuţie condiţia artistului, v-am întreba pe când avem şi noi
onoarea de a vă vedea jucând pe scena de la Alba Iulia şi care
sunt proiectele artistului Dan Puric?

Trebuie subliniat că din punctul meu de vedere arta, în general,
ori va fi mărturisitoare, ori nu va fi nimic, adică ceea ce este: o
dexteritate. Eu am spus că Picasso are o singură pictură bună, la 17
ani, care se numeşte: „Tatăl meu murind”. Restul sunt nişte aberaţii.
Pelerinul rus a nimerit într-o mănăstire şi l-a întrebat pe un monah de
ce s-a făcut călugăr. El i-a răspuns: „Am păcătuit”. „De ce?”. „Am
fost pictor abstract”. Ce vă spuneam eu… Dumnezeu te lasă cu o
autonomie de creaţie, dar nu te lasă şi cu fudulia asta cretină să crezi
că tu eşti creatorul.

Dacă ne uităm acum la repertoriul de teatru în România vedem
că au început cu cultură mică, minoră, cu piese din astea patologice,
cu sex… Adică noi suntem acum mai liberi, mai free, noi suntem cool.
Omul mediocru imită toată viaţa. Imitaţia face, totuşi, parte din procesul
pedagogic. Dar dacă rămâi tot timpul cu modelul…

În ceea ce mă priveşte eu spun că arta trebuie să fie
mărturisitoare şi că teatrul pe care-l fac eu, mai ales acesta nonverbal…
Am făcut recitalul acesta fără vorbe şi m-a întrebat unul gâfâind:
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„Dom’le, eşti grozav! Dar matale şi
vorbeşti, nu?”. Mi-a mai zis unul la
Chişinău: lumea aplauda… şi directorul de festival – un moldovean
deştept – a zis: „Iacă, câte poate spune un român atunci când tace”.
Ce minte isteaţă a avut! Extraordinar! Atunci când taci faci o anumită
asceză, e un spectacol creştin. Şi Don Quijote e un spectacol creştin
pentru că este ultimul suspin creştin al Occidentului. Şi aşa l-am făcut
şi aşa m-am dus cu el dincolo, în Occident.

Aici aş veni dacă m-aţi primi. Eu am două spectacole care
au această tensiune creştină în ele. Toată problema este cea
financiară pentru că eu răspund de instituţie şi instituţia este un
angrenaj economic… Lucrurile se împotmolesc pentru că trupele
de teatru nu prea mai circulă din cauza ingineriei financiare de care
profităm în ultima vreme. Avea Toma Caragiu o chestie extraordinară
chiar pe vremea lui Ceauşescu: „Într-un oraş era un primar cam arţăgos
şi un vânzător cam religios. Te duceai la el şi spuneai: «Bună ziua».
«Bună ziua». «Făină aveţi?». Şi el spunea: «Mulţumită lui Dumnezeu,
făină avem». «Bună ziua». «Bună ziua». «Ulei aveţi? ». «Mulţumită
lui Dumnezeu, ulei avem». Până într-o zi când află primarul: «Ce tot
datorită lui Dumnezeu? Cât sunt eu primarul, eu răspund de
aprovizionare». Vine unul a treia zi: «Bună ziua». «Bună ziua». «Orez
aveţi?». «Mulţumită primarului, orez n-avem»”. Aşa şi eu, mulţumită
primarului stau în Bucureşti. E greu să te transporţi… Dar, cine ştie?
Poate se găseşte o soluţie pe calea Bisericii. Au şi o ţâfnoşenie din
asta de Capitală. „Geniul s-a născut în provincie”, spunea Eliade.
Eu am bătut toată ţara asta până să joc la Chicago, până să joc la New
York. Am jucat şi în Siberia, am jucat în China, în Coreea de Nord, în
Coreea de Sud, în Australia. Dar întâi am jucat aici, în comune, mai
ales. Am jucat şi în grajduri.

Dar asta spun: Dumnezeu m-a ajutat să le transfigurez. Puteam
să mă culisez, să înjur. Nu. Eu vedeam frumuseţea, frumuseţea omului.
Era pe vremea lui Ceauşescu şi nu ştiai care e mai amărât: eu de pe scenă
că muream de frig sau el din sală. Eram doi amărâţi…

Creştinismul dezmărgineşte, îţi dă o lumină şi o dragoste
nemaipomenită. Concepţia liberă asupra vieţii ţi-o dă Hristos, prin
dragoste. Aveam un maşinist care se îmbăta, un recuziter căruia, când
începea spectacolul, i se inversa creierul şi începea să mute
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obiectele. Dar se şi ascundea uneori.
Putea acum să vină şi să ne ia masa

în timp ce noi stăm aici de vorbă. Mi-a şi luat-o de câteva ori.
Era excepţional! Eu m-am îndrăgostit de el pentru că mă învăţa
improvizaţie. Eram la Iaşi într-o scenă de dragoste: ea stătea la
masă şi el vine cu piuliţele în buzunar şi ia masa. Cinci minute s-a
aplaudat… vă daţi seama că a fost o nenorocire… Şi eu i-am zis:
„Unchiule mai lasă-ne mobila puţin…”. Dumnezeu te bagă în
situaţii, dar le traversezi cu dragoste în loc să-l penalizezi pe ăla,
să faci reclamaţii că nu ştiu ce s-a făcut. Eu ştiam că mi-a dat
accidentul ca eu să-l traversez. Iar la Tecuci… sala plină, pe vremea
lui Ceauşescu, mă certam cu colegul meu pe scenă, simulam ceva

şi deodată sala hohote de râs. Am crezut că-i un ropot de cai care vine
peste mine. Era o demenţă, o isterie. Mă întrebam ce se întâmplă? Ăla
beat mi-a demontat zidul din spate şi a plecat cu el, aşa, uşor… Că a
plecat nu-i nimic. Dar în spate erau doi maşinişti care mâncau pe reşou
costiţă cu fasole. O nenorocire! Amândoi au rămas tâmpiţi. Se uitau şi
nu ştiau ce să facă, aruncau cu fasolea de la unul la altul. Şi am zis:
„Doamne, mare-i lucrarea Ta!”. Îi mulţumeşti lui Dumnezeu. Ăla mă
învăţa. Cum să faci ca în faţa a 300 de inşi să aduci zidul înapoi să fie
totul normal că ăia râdeau cu lacrimi.

Creştinul are umor, nu e înciudat. Umor, nu băşcălie! Am spus
şi la televizor că băşcălia este a ateilor. La băşcălie îţi baţi joc de
oricine: de Hristos, de Dumnezeu, de mama, de Eminescu. Ăla n-are
nimic sfânt. Puiul de comunism n-are nimic sfânt. Dar umorul nu
răneşte; uitaţi-vă în basmele româneşti. Umorul vindecă, dar îţi spune
că ai greşit. E ca povestea aia din Pateric cu monahul acela care tot
făcea metanii şi zicea că sunt numai ispite în jur, că diavolul stă cu el şi
că n-are ce să facă şi trebuie să plece. Şi după 3 luni s-a hotărât să
plece. Se încălţa la bocanci şi în marginea patului stătea tot el. Şi a zis:
„Tu cine eşti?”. „Eu sunt dracul. Nu plecăm?”. Este excepţional!

Ce apreciaţi cel mai mult la un om şi de ce?
Nici nu mai e vorba de apreciere că aprecierea e o facultate

logică. Am fost acum la mănăstire şi era acolo o frază scrisă de Odobescu,
care m-a cutremurat: „În faţa acestor frumuseţi se sfarmă spiritul critic”.
Cuvântul a aprecia nu e bun. Părintele Stăniloae a spus: „Să-mi
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traducă cineva…” – şi am crezut că
zice cuvântul dor, care nu se poate
traduce, e intraductibil. Dar nu! Părintele a lovit cu alt cuvânt, a
zis cuviinţă. Nu poţi să-l traduci nici prin „respect”, nici prin
„admiraţie”. Are atâtea în el! Cuviinţa faţă de tată, faţă de părintele
din biserică. Cuvântul cuviinţă are o taină. Este limbă sfinţită că se
liturghiseşte cu ea. Gheorghe Lazăr era cu un text în mână în faţa lui
Caragea să-i spună: „Măria ta, putem face teatru în limba română”.
Şi toţi grecii râdeau: „În limba asta nu eşti în stare să zici un concept
filosofic”. Era la începuturile ei, pe la 1800 şi ceva. Cât a evoluat!
Eminescu a crescut-o aşa şi prin faptul că ea a trecut prin biserică, ce
de taină a devenit! E intraductibilă! Să-mi traducă mie cineva versul
lui Eminescu: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată…”. Cel mai ortodox!
Mi-a zis doctorul Chirilă că a trecut un american la Ortodoxie şi l-a întrebat
de ce. Şi a răspuns: „Ca să-nvăţ să mor”. „Nu credeam să-nvăţ a muri
vreodată/Pururi tânăr înfăşurat în haină”. Tot neamul românesc este acolo!

Ştiţi cum mi-a zis mie Bibanul – Dumnezeu să-l odihnească –
lui i-am dedicat spectacolul; ce umor avea! Avea geniu oltenesc. Am
avut o piesă puţin cam dizidentă pe vremea lui Ceauşescu şi a văzut că
eu prindeam instinctiv şi loveam, loveam… Şi a zis: „Dragă, ce urmărim
cu piesa asta?”. Am zis: „Urmărim critica societăţii”. „Nu, dragă”.
„Noi urmărim să nu fim urmăriţi!”.

Cum înţelegeţi actoria? Găsiţi ceva condamnabil în definiţia
ei? Altfel spus: până unde actoria e folositoare?

Actoria e ca banul. Ţuţea a zis că i-a zis un preot bătrân dintr-
un sat prăpădit, căruia i-au murit cei 6 copii pe front: „Mă, fiule, banu-
i ca o funie. Poţi urca în rai sau poţi coborî în iad”. Eu vă spun că
această artă, şi arta în general, a fost monopolizată. M-au chemat să
vorbesc despre artistul creştin şi… e gol, nu mai există. El a murit
demult. Nu-i vorba de artistul – pictorul de biserici, asta e cu totul şi cu
totul altceva. Acolo este pictură bisericească. E vorba de artistul creştin
– el a dispărut. M-au rugat de la Bruxelles să facem un film cu 27 de
personalităţi ale Europei. Am fost rugat – în calitatea mea de Puric şef
– să vorbesc din partea României. Nu ştiu ce greşeală s-a petrecut,
m-au greşit ăia pe la Ministerul Culturii sau s-au lepădat, au zis: „Îl
băgăm pe ăsta la înaintare”, că ei, de regulă, mai spală cearceafuri
murdare cu mine. Dar Dumnezeu vine pe partea cealaltă şi-mi dă
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un detergent extraordinar. Am
acceptat să vorbesc. „Care este

opera de artă care v-a marcat cel mai mult în secolul XX?”.
Ştiţi, ei cu reflexele lor… Şi am zis: „Doamna mea – nu m-a
impresionat nici una pentru că sunt opere autonome, nu sunt opere
mărturisitoare” - îmi era greu să traduc; în primul rând,
mărturisitor se traduce greu cu confesiune, e cu totul şi cu totul
altă dimensiune; şi am spus: „aceste opere nu vorbesc despre
Dumnezeu şi nu m-a impresionat nimic”. Hegel, marele filosof, a
spus: „Arta secolului XX va muri sub suflul rece al conceptului”.
Şi eu stupid: să-i spun ăleia la telefon aşa ceva. Săraca, era o
secretară. Dar Hegel a avut dreptate numai pe jumătate pentru că

ea a murit sub suflul rece al pornografiei, al violenţei, al ateismului, al
suficienţei. Uitaţi-vă la filmele de la televizor: „Dom’le, numai să nu să
fie creştine. Puneţi creştinismul în paranteză, vă rog din suflet! Să fie
umane, să vorbească despre dragoste, despre sentimente…”. Au
dispărut filmele creştine. La 3 secunde două înjurături, doi pumni, un
cuţit, un creier pe pereţi şi cu asta basta, dezbrăcări imediat, adică e o
lume sucită. Omul ca suflet nu mai există. Şi atunci am spus: „Nu sunt
afectat, nici cubismul, nici…”. Au tot insistat, şi atunci – vorba lui Nae
Ionescu: „M-am scremut”, căci zicea: „Eu m-am scremut şi lui îi vine”
– m-am scremut şi m-am înţepenit pe Brâncuşi, dar nu pe Brâncuşi în
totalitate; Brâncuşi fiind un geniu, dar după părerea mea neavând suspin
creştin în el, luat acolo de postmodernismul francez. El şi-a făcut opera
magistral, ţăranul acesta genial… Dar am găsit opera despre care să
vorbesc eu la începutul lui iunie ca să mă filmeze: „Coloana infinitului”.
Şi am să spun că acela este paşaportul poporului român când trecem
la înfricoşata judecată. Numai cu acela ne salvează. Aţi văzut-o că
este romboidală. Tot ansamblul de la Târgu Jiu este făcut în memoria
soldaţilor şi a celor care s-au jertfit în primul război mondial. Romb
peste romb peste romb peste romb şi la sfârşit este o jumătate de
romb. Rombul acela – dacă v-aş desena – este profilul unui coşciug. Aşa
l-a gândit. A pus coşciug peste coşciug peste coşciug şi rămas deschis.
Este sacrificiu continuu. Asta vreau eu să vă spun şi pe urmă tac ca
Hamlet: „Vorbe, vorbe şi în rest tăcere”. Sau mai bine să taci, precum a
tăcut Hristos după Pilat din Pont. Cea mai frumoasă tăcere. Ce e adevărul?
Şi a plecat acela ghiftuit de raţiune. A ratat mântuirea. Şi mulţi
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au rămas în Pilat din Pont că n-au
înţeles să asculte tăcerea. Aşa, coşciug
peste coşciug şi ăla ultimul a rămas deschis. Aia vreau eu să
spun, că eu zic că e bine…

Nu există o dramaturgie care să vorbească neviolent
omului despre Dumnezeu. „Crimă şi pedeapsă” vorbeşte violent.
Ceva însă acum se va naşte. Sunt convins, pentru că omenirea
cunoaşte o criză pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii au prevăzut-o,
au spus de lucrurile astea: „…şi vor veni vremurile cele din
urmă…”. O criză fantastică. Şi atunci trebuie să se întâmple o
mutaţie. Asta este credinţa mea, a lui Dan Puric, acum când văd
numai vip-uri, filme jegoase la televizor şi zic: şi se va naşte. Asta
este nădejdea mea: din nimic se va naşte.

Mi-a zis mie un oligofren, acu’ vreo 20 de ani: „Mă, tu faci
pantonină la ăştia…”.  Nici nu ştia să zică pantomimă. Zic: „Da ăştia
ce sunt măi, arabi, bulgari? Ce, tu nu eşti tot român?”. Zice: „Da, mă,
da’ îs tâmpiţi…”. Şi eu singur am făcut lucrul acesta. Şi de atunci am
făcut globul pământesc de două ori, am fost şi în România. Bine… mă
ascund ăştia cu televizorul că nu trebuie, e jenant să faci lucruri bune
pentru ţară, e chiar penibil. Poate la ore mai târzii, aşa, le e jenă. Dacă
se viola ceva prin Viena, dacă se spărgeam un magazin, era pe prima
pagină: „Puric mort de foame la Viena”. S-adunau zece mii de ziarişti.
Dacă scot o faptă bună, n-are rating. Vedeţi cum zice jegosul: „…n-are
reiting…”. El ştie. De unde ştii tu măi amărâtule, cu creierul tău de
gibon, că are reiting? De unde ai tras tu concluzii asupra poporului român,
mă? Dacă tu furajezi ca găinile din Crevedia numai cu peşte pisat. Cică
de-aia a apărut vaca nebună că mânca vaca pe vacă. M-aţi înţeles, o
pisau şi o dădeau la mâncare, ca să facă economie la iarbă, bănuiesc.

Care a fost momentul cel mai important al vieţii
dumneavoastră,  care v-a făcut să slujiţi atât de frumos
creştinismul?

Eu nu pot să spun că personal am cunoscut un moment. Au
fost momente, care cred că undeva, Dumnezeu s-a milostivit de mine
şi mi-a dat ochi să văd. Am trecut prin nişte momente atât de dramatice
în viaţă şi scăpând din ele, dar nu scăpând aşa la modul fachiric, cu
minuni din astea, ci într-un mod cu totul şi cu totul inexprimabil.
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Nu puteam să-mi leg mântuirea sau
limpezimea mea sufletească  de

opera unui om sau a unei ideologii. Până şi povestea cu care
am debutat, când eram copil şi mă uit acum la cei 48 de ani ai
mei, dând înapoi, să-mi dau seama ce milă a avut Dumnezeu de
mine, ca să-mi dea ochi să văd pe bunicul meu bolnav şi pe doctorul
mai bolnav decât el, care a venit cu salvarea, şi să-l mint că bunicul
are 18 ani. Eu am auzit de Dumnezeu, prima oară, de la bunica. A
zis prin casă, eram în clasa a II-a: „Auzi dragă, ce zic comuniştii
ăştia, sunt tâmpiţi, că Dumnezeu  nu există”. Ce pregnanţă a avut…
Înseamnă că există o forţă mare pe care ei o numesc Dumnezeu.
Şi v-am spus prima manevră care am făcut-o. L-am ţinut să mă

ajute la extemporal şi Dumnezeu nu m-a ajutat. Şi am stat supărat pe
Dumnezeu mult timp, dar Dumnezeu nu era supărat pe mine. Eram
numai eu, parţial. Fiind pionier, utecist, m-am făcut membru de partid,
v-am povestit eu cum m-am făcut membru de partid. Zic: „Domnule,
eu nu pot să mă fac membru de partid”. „De ce?”. „Nu pot, că bunica
a fost cu străjerii, tatăl meu a fost moşier, a avut pământ”. Mi-a zis
Cotescu: „Mă, puiule, tu eşti nebun, mă? Vrei să ne dea pe toţi afară?
Suntem numai cu securiştii. Avem şi băieţi inteligenţi în jurul nostru,
măi, nu se poate…”. A venit Amza şi a zis: „Măi, Dănuţ, ce, eşti nebun?
Stai aici”. Amza, mare actor… Eram înconjuraţi, eram în ghetou.
Săracii, se apărau şi ei cum puteau. Eu i-am cunoscut. Şi vine un
amărât de dincolo să-mi spună mie să dau Biserica la o parte. Eu n-am
s-o uit niciodată pe baba aia care mi-a dat colivă când eram UTC-ist;
m-a încreştinat, aşa, subtil.

Sunt cadru didactic. Dinadins, deseori activităţile sunt puse
în zi de duminică, dimineaţa, în timpul Sfintei Liturghii. Cum ar
fi mai bine, pentru sufletul meu, să procedez?

Dacă le spui că nu e bine te fac taliban, te fac sectar, eşti
sectant. Într-o dimineaţă m-am pomenit cu două făpturi la uşă la mine;
eram obosit, seara avusesem spectacol şi la ora 7 sună la uşă. Era una
tânără şi în spatele ei o faţă din asta… una mai grasă cu o faţă ticăloşită.
Se uita… avea radar. Mi-am zis că aia e baza, e centrul, vârful de
laser. „Bună dimineaţa! De unde sunteţi dumneavoastră, de la
Electrica?”. Nu mai puteam de oboseală… Ele zic: „Noi suntem

21



 Porunca Iubirii   1 / 2009 23

martorii lui Iehova”. Zic: „Şi eu sunt
martorul lui Dumnezeu. Ce ne
facem?”. Şi s-a terminat discuţia.

Dar mi se pare acuzabil faptul să nu spui, mai ales acum;
mi se pare chiar detestabil. E un timp… Spunea Părintele Cleopa:
„Munca fără rugăciune este servilism, iar ruga fără muncă este
cerşetorie”. În discursul meu am spus că „omul frumos” îi acordă
timpul majoritar lui Dumnezeu. Şi când merge pe stradă şi oriunde.
Sfântul Apostol Pavel zice să ne rugăm neîncetat. Asta nu înseamnă
că trebuie să îngenunchezi în faţa fiecărui pom, ci este starea
interioară pe care o ai. Altfel lumea te răpeşte… De ce trebuie să
ne rugăm măcar dimineaţa şi seara? Mi-a zis mie un monah o
chestie extraordinară: „Să te rogi”. „De ce?”. „Se murdăreşte cămaşa;
s-o schimbi”. Zice Sfântul Apostol Pavel un lucru extraordinar? Noi
nu vrem să dăm cămaşa asta jos, haina asta de pe noi, ci s-o punem pe
cealaltă peste, ca trupul muritor să se sfinţească, să treacă la cele
veşnice. Ce expresie fundamentală! Nu renunţi la condiţia ta de muritor,
ci pui haina asta care te sfinţeşte, haina lui Hristos. Ce este rugăciunea
decât o fereastră deschisă către Bunul Dumnezeu. De ce te rogi la
biserică numai la cutremure şi la cancer? De ce nu vezi că şi tu eşti un
călător în lumea asta? Este o poziţionare continuă în faţa lui Dumnezeu,
fără nici un fel de fanatism. De aici iese dreapta măsură, de aici iese
discreţia neamului românesc. Au unii extreme din astea, se dau cu
capul de cruce, îşi bagă piroane – am văzut prin Filipine – se flagelează...
Nu există aşa ceva! Există o dreaptă măsură. Eu nu am văzut poporul
român decât în discreţia lui creştină.

Ce înţelegeţi prin „acasă”?
„Acasă” eşti acolo unde lucrurile astea sunt în rost - cum

spunea Constantin Noica – în rostul lucrurilor… Marele filozof Hegel
vorbeşte de destinul/rostul creştinismului, protestant fiind, că la ei
protestantismul nu s-a născut aiurea. S-a născut dintr-un protest pentru
că făceau indulgenţe, făceau tot felul de aberaţii şi oamenii ăştia deştepţi
au zis: „Nu se mai poate! đ

Mai bine mă rog la un perete alb decât la o Madonă făcută cu ruj
pe buze şi cu sclipici în cap – artă psihologizantă. Aţi văzut dumneavoastră
în bisericile româneşti aşa ceva? Icoana aia sfântă care stă
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acolo… A, da… că şi la noi au început
cu brelocuri cu chiciuri pe margine.

Aia este mitocănizare a vectorului spre biserică. Aia se face, ce
să faci? Dar şi aia trebuie curăţată. Dar esenţa rămâne esenţă. Aţi
văzut dumneavoastră vreo frescă din asta?

Încercam să-i spun băiatului acela mutant de la televiziune ce
înseamnă sfântul. Ăştia fac din icoană fotografie, poză, ca la
anchetă. Ei cred că pictorul care pictează un sfânt îi face o poză,
îl fotografiază ca la buletin. N-aţi văzut că te crispează: „Stai aşa.
Nu zâmbi. Întoarce capul aşa… Mai sus, vă rog… Ochii la mine”.
Şi n-aţi văzut că avem faţă de imbecili toţi în buletine? E unul
acolo… Nu vă spun ce păţeam la paşapoarte, mă umileau public:

„Umerii mai sus, mai jos…”. Şi am faţă de imigrant din acesta, speriat,
aşa… Toţi din România te ceartă de la ăla cu poze până la miliţianul
din colţ, care şi acela e şef. Pe vremea lui Ceauşescu a venit la mine
şi zice: „Dă buletinul”. Am dat buletinul. „Cum te cheamă?”. Zic: „Scrie
în buletin”. „Lasă mă asta ce scrie aici! Mie să-mi spui cum te
cheamă!”. Apoi i-am zis: „Acolo în poză sunt fiul lu’ mama, în rest sunt
fiul lui Hristos”. Miliţianul era exersat, a zis: „Ăştia au dublă
identitate…”.

N-aţi văzut că se face istoria alternativă? Avem istorie
alternativă, avem părinţi alternativi. Creştinismul, Ortodoxia este o
alternativă, nu? Şi mama poate să fie o alternativă. Mai am 8 mame la
scara de vizavi. Aţi înţeles? Adică, de aici apare schizoismul, fiinţa
dublată, triplată etc.

Spunea într-un loc Petre Ţuţea: „Nu mi-e teamă de
moarte, mi-e teamă să nu se întâmple să mor necreştineşte”. Puteţi
comenta, vă rugăm…

Îmi aduc aminte de o corespondenţă – în ultima perioadă a
vieţii lui Petre Ţuţea – între el şi Geo Bogza, care era de stânga…
Ambii, după revoluţie, ajunseseră martorii unui pariu pus greşit de Bogza
şi unui pariu câştigat de Ţuţea, dar cu ce suferinţă… Ţuţea acţiona
hristic, paradoxal. L-au pus să omoare gângăniile… Pe mintea asta
uriaşă… pe creştinul ăsta uriaş… l-au pus comuniştii ăşia
[postrevoluţionari], l-au umilit pe acolo cu pompe de omorât gândaci,
cu măturători… Stătea în parc şi a trecut Geo Bogza – care era
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academician - pe lângă el. L-a văzut,
ştia că-i Ţuţea şi i-a dat 100 de lei.
Şi zice Ţuţea: „Am primit-o”. Şi a mai zis: „Îmi eşti dator”
[adică Bogza pierduse pariul!]. Extraordinar! Nu a refuzat-o, n-
a zis că nu, ci : „Îmi eşti dator”. Un gest uriaş.

Îmi aduc aminte corespondenţa dintre ei. Geo Bogza zicea:
„Mi-e frică de moarte”. Iar Ţuţea zicea: „Măi, mie nu mi-e frică
de moarte. Mie mi-e frică să nu mor necreştineşte. Vreau să mor
ca unchiul meu”. „Cum a murit unchiul tău?”. „Unchiul meu
trăgea să moară şi a zis nepoatei lui: «Dă lumânările pe care le
ţii la spate şi pune-mi-le la cap»”. Ştia, era împăcat. Cu alte cuvinte:
„Nu-mi ascunde mie moartea, lasă-mă să o privesc”. Este unul
dintre răspunsurile teribile. Acesta e Ţuţea şi mai sunt ca el mulţi.

     Credeţi că Mihai Eminescu se încadrează în trăsăturile «omului
frumos»? Care e opinia dumneavoastră faţă de persoana lui?

Noica îl numea pe Eminescu „omul deplin al culturii
româneşti”. Eminescu este „românul frumos”. Şi am să vă spun de
ce. Există un popor al lui Eminescu intolerant. Eminescu face cu poporul
român ce a făcut Iisus Hristos cu pescarii. Nişte pescari profesionişti se
întorc supăraţi [că n-au prins nimic] şi întâlnesc un „bărbos” pe marginea
lacului. „Pletosul” ăla le zice: „Aruncaţi plasa mai la adânc”. Şi au râs.
Dar au aruncat-o şi au scos atât de mult peşte cum n-au scos în viaţa lor.
Se pare că Ioan L-a recunoscut primul. Şi atunci instantaneu Petru a
căzut în genunchi şi a zis: „Alungă-mă de la Tine, Doamne, că om
necredincios sunt”. Şi tot instantaneu i-a spus Hristos: „Ridică-te, Petre,
de acum încolo pescar de oameni vei fi”. Ce schimb fulminant în a
recunoaşte. Vă daţi seama ce s-a întâmplat acolo?

Eminescu spune acelaşi lucru: „Mai la adânc. Aruncaţi plasa
mai la adânc. Înapoi la Muşatini. Înapoi la voievozi. Înapoi la demnitate”.
Ce frumuseţe în omul ăsta! Nu cunosc român care să fi iubit mai mult
neamul românesc decât Eminescu. E un crucificat. Nici n-a apucat să
trăiască prea mult: până la 33 de ani, că până la 38 era moarte civilă.
Se pare că a fost asasinat.

Important este că a crezut în neamul românesc, l-a iubit şi l-a
declinat major, nu umil. În dialogul din „Scrisoarea III” dintre Mircea
cel Bătrân şi Baiazid vedeţi demnitatea şi forţa acestui
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neam. Era un copil când a scris
versurile alea. Când i le-am citit fiului

meu – care la şcoală învaţă verzi şi uscate – a zis: „Vai, tată,
parcă este o simfonie. Te cutremură”. Şi-mi spun mie răpciugoşii
ăştia că Eminescu e un poet romantic cu care nu ştim ce să facem
cu el în literatură că nu există sintagma de poet naţional. Dar ce
există atunci? Adică să te dezrădăcinezi. Eminescu este un fel de-
a fi al neamului românesc în puritate şi în tărie. Eminescu a surprins
o fibră voivodală a neamului ăsta de care avem nevoie cu toţii. Aşa
cum fiecare popor în momentele de criză a făcut apelul la demnitatea
lui istorică. Nu suntem singurii pe pământ. Că nu trebuie să fim noi
lăsaţi să facem exerciţiul acesta? Asta e o treabă de strategie

păcătoasă, de dincolo.
Caragiale a surprins mitocanul român: pe Mitică, balcanicul,

jegosul, lepra, omul care face revoluţie la Cambrinus: după ce a băut
berea pleacă dincolo. Acel procent de 90% din populaţia ţării de astăzi.
10% e poporul român. 90% e formată din Mitici. În istorie a învins
Caragiale. Poporul a devenit populaţie. Dar istoria dăinuirii noastre a
făcut-o poporul lui Eminescu. La Mărăşeşti n-a murit Mitică al lui
Caragiale, ci a murit „oi:mul” lui Eminescu. În puşcăriile comuniste a
murit „omul” din fibra lui Eminescu care iubea poporul român. A murit
creştinul adânc. Ăla s-a sacrificat. Lepra s-a adaptat. Am fost la Sighet
şi erau 20, 30, 40, 50 de partizani; restul erau oameni care au stat în
dizidenţă, îi ajutau… Dar câţi trădători! Citiţi cartea lui Ion Gavrilă
Ogoranu (Elisabeta Rizea – luptătoare în munţi) să vedeţi câtă trădare a
fost în neamul ăsta. De unde Eminescu a sesizat această ruptură de
genă, acest amestec nenorocit care ne-a rupt frumuseţea interioară.

Eminescu înseamnă „a arunca plasa mai la adânc”. Înapoi la
voievozi, înapoi la Muşatini. Asta nu înseamnă că te duci acum într-o
tradiţie, ci este vorba pur şi simplu de demnitate. Gândiţi-vă
dumneavoastră că Mircea Vulcănescu făcea parte din poporul lui
Eminescu. Un om de o cultură, de un creştinism uriaş anchetat de
nişte jegoşi, nişte lepre, nişte analfabeţi. S-a apucat să spună în ultimul
lui cuvânt o poveste. Cui? Eu cred că el vorbea cu Dumnezeu, nu la
plutonierii ăia pe post de procuror (cum sunt şi acum: toţi plutonierii şi
toţi nenorociţii au ajuns miliardarii ţării şi au scos şi album. Parcă sunt
Jurasic Park: cei 300 de milionari, de handicapaţi mintal cu
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bani. Ăştia sunt modelul ţării şi vede
copilul modelul ţării. Ăştia au
crescut din leprele alea care-l judecau pe Mircea Vulcănescu.
Mircea Vulcănescu care s-a sacrificat pentru puştiul ăla de 20
de ani, s-a făcut saltea). Şi s-a apucat să spună o poveste creştină.
Era aberant în faţa plutonierilor pe post de procurori ai poporului.
Şi a zis: „Există doi sfinţi care au ieşit într-o zi din biserică: Sfântul
Ioan Casian şi Sf. Nicolae. Şi în odăjdiile lor frumoase au ieşit de
la slujbă. Într-un colţ era un ţăran căruia i s-a băgat calul în noroi.
Şi Sf. Nicolae spune: «Eu mă duc să-l ajut». Şi celălalt zice: «Nu,
spiritul nu coboară niciodată la suflet». Şi el a zis: «Ba da». S-a dus
şi în odăjdiile lui curate îl ajută pe ţăran să scoată calul”. Şi zice
Mircea Vulcănescu: „Nu ştiu de ce poporul român îl iubeşte mai mult
pe cel din urmă”. Asta a spus el în ultimul cuvânt la nişte maimuţe. De
ce o fi spus-o, Doamne? Ca să-l salveze, să nu-i dea 50 de ani de
puşcărie? Să nu-l omoare? A spus-o pentru că era creştin şi a mărturisit.
Creştinul nu ţine cont decât de Bunul Dumnezeu. Dacă era discursul
unui om fără Dumnezeu nu vorbea cu Dumnezeu în el. Zicea: „Cred
că gradul meu de vinovăţie nu este foarte mare. Eu trebuie să suport
legile care erau atunci. Încerca o apărare civilă”. Cu cine? Cu cine să
te aperi?

Mă vedeţi pe mine vorbind la dimensiunea asta creştină cu nişte
neica nimeni din Televiziunea Română la top show-uri? Mă tot invită.
Refuz. Mă duc din când în când, când consider eu că mai pot să prind un
culoar ca să mai spun ceva omului. Eu îi spun de Dumnezeu şi acela mă
întreabă: „Şi, cum staţi cu femeile?”. Şi eu ce să-i spun: „Măi, nene, m-
ai invitat la emisiunea «Iartă-mă»? La toate cretinismele tale, la manelele
tale?”. N-aţi văzut cum fac alternativă: cheamă un homosexual, o
lesbiană, unul care face filme porno şi un preot. Adică preotul este în
alternativă. Nu trebuie să se ducă acolo. Nu spunea Hristos: „Nu sunt
dintre oile Mele toţi”.

Bunul simţ în România este o chestie din ce în ce mai rară.
Trăim lucruri care marginalizează un asemenea comportament. Dar
tocmai de aceea trebuie să mărturisim lucrurile astea cu o anumită
atitudine. Mi se pare necreştineşte să ne lăsăm copleşiţi. E o falsă
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victorie, ţineţi minte ce vă spun! Cine
crede cu adevărat în Dumnezeu nu

se teme de aşa ceva.
Trebuie să înţelegem că au fost nişte urgii care au trecut, este

un tzunami care vine peste noi în continuare. Se vor ridica oameni
care să vorbească. Vă veţi ridica dumneavoastră atunci când va
fi momentul. Sau o parte din dumneavoastră… dar vă veţi ridica
în a apăra lucrurile astea mici care fac parte din acel fel de a fi
împreună, din cuviinţă. Cuviinţa este atacată. Vedeţi limbajul care
este în televiziune, vedeţi limbajul care este în presă. Vă vorbeam
de normalizarea răului, a patologicului. El intră în normal. Şi dacă
tu mănânci în infecţie şi te miri că te îmbolnăveşti, atunci ce mai

cauţi? Şi microbul e o chestie democratică. Dar ce, microbul nu-i o
fiinţă vie? Are dreptul la viaţă. Stai cu virusul de vorbă. Şi totuşi… pe
ticălos nu-l pui la masă. Există forme de convertire, dar există şi forme
de separare. Chiar trebuie să primim totul în numele democraţiei?
Democraţia înseamnă cumva răzbunarea mediocrităţii şi a mitocăniei?
Nu vedeţi numai în programele de televiziune că nu se dă nimic
inteligent? Eu am luptat tot timpul la nivel de divertisment, de umor…
numai cretinisme… aşa vor ei. Restul se închide. Eu nu am dreptul în
Televiziunea Română să intru cu programe de divertisment; nu-mi dau
voie. Şi nu numai eu… Mai ţineţi minte cum erau chiar pe vremea
comunismului mari actori care se manifestau… Nu. Sunt amatori,
vulgari, proşti, pe urmă băgaţi în telenovele cu actori ca să-i zăpăcească
şi pe ăia… adică sunt lucruri amestecate. Şi asta înseamnă un soi de
mediu sinistru, de incubator pentru nesimţitul român. Ăla care trece cu
Porche te taie pe tine care lucrezi de dimineaţa până seara. Trece un
nenorocit din acesta şi copilul mic îl vede, se uită la tatăl său şi zice:
„Tu eşti prost că munceşti”. Ai carte, n-ai parte! S-a schimbat! Acesta
este destinul bunului simţ, dar trebuie luptat, din punctul meu de vedere,
cu o forţă extraordinară. Trebuie spus: „Da, domnule, eşti nesimţit!
Da, domnule, nu ai ce căuta în Parlamentul României! Eşti un
iresponsabil! Da, domnule, ai făcut averi, ai fraudat. Da, domnule, nu
ai ce să cauţi pe un post naţional de televiziune. N-am nevoie de
discursul dumitale”. „Eşti tiran?”. „Da! Cu nonvaloarea sunt tiran, tot
aşa cum un medic bun zice: Afară cu mizeria din spital”.
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Vă  convine ca copilul
dumneavoastră să aibă acces la
mediul acesta nenorocit? Şi chiar dumneavoastră să aveţi? Ei
ne gestionează cu infecţiile lor şi în numele democraţiei eu mă
infectez cu orice? De unde până unde faci dumneata echivalenţa
între bunul simţ şi terorism? De unde până unde a fi normal, a
avea o cenzură a bunului simţ devine o dictatură?! Ei confundă şi
se apără lepra cu aşa ceva: „A, te întorci la Ceauşescu…”. Una
era cenzura politică, măi nenorocitule, şi alta e cenzura bunului
simţ. Du-te şi spală-te pe mâini când vii la masă. Fă norme de
igienă şi sufletească şi corporală. Nu vedeţi că tot timpul nostru
este măcinat, este mâncat de asemenea oameni? Este fagocitat.

Dacă vi s-ar cere să precizaţi un semnal de alarmă pe
care-l trageţi pentru naţiunea română creştină, care ar fi acela?

Descreştinarea. Statul - ca formă istorică - intră într-o comunitate,
neamul se retrage în Biserică. Ca să loveşti neamul, loveşti Biserica.

Pentru a încorona discuţia din această seară care a fost
de mare folos pentru noi toţi, o ultimă întrebare: care ar fi valorile
prime pe care un creştin ortodox se cuvine să le cultive sub semn
imperativ astăzi?

Curajul creştin.
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Nu mai e nevoie de informatori
Avem cipuri!

Nu mai e nevoie de URSS, avem UE

Republica Penitenciarã Românã
Judet al U.E.

De la Facere
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Rãtãciri ºi regãsiri
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Este vremea muceniciei!
 Luptaţi până la capăt!

 Nu vă temeţi!
Arhimandritul Justin Pârvu
Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009

Iubiţi fii ortodocşi ai acestui neam
Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste

cuvinte, pentru care mă simt dator în faţa lui Dumnezeu şi conştiinţa şi
inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care
s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de
este cu putinţă. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf
de munte, era să vă aduc la cunoştinţă aceste pericole ce se ivesc
asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii
acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având
preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec
cu vederea glasul vostru, al celor care aţi rămas credincioşi
cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut
cuvântul în privinţa acestor realităţi dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe
Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu
credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de
durere, apocaliptice - dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit
mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile
pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieţii oameni nu sunt pregătiţi să
facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului, a cărui nouă lucrare acum
este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei - 666. Toţi am
citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie - scrisă cu 2000 de ani în
urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe
cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi
pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să
nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică
numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”(Ap.13:16-17).
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Vremea în care ne aflăm acum este
premergătoare acestei profeţii. Prin

lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se
încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional
şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea.
Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele şi permisele auto
acest cip biometric ce conţine amprenta digitală şi imaginea facială.
Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru
nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a
oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se
ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin
care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea

oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate
pentru controlul absolut al fiinţei umane. Dragii mei, după cum
proorocesc Sfinţii Părinţi, primirea acestui semn este lepădarea noastră
de credinţă. Să nu credeţi că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona.
Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea
ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate,
dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane! Trebuie să
vă apăraţi acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiţi cu preţul
vieţii voastre. În zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă vă pierdeţi sufletele
voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinţii Apostoli ne spun clar „se
cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni”.

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea
ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este
mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria
noastră viaţă, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi
nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru
este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se
ştie foarte bine cât de curajos au reacţionat grecii dar şi sârbii, când au
protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului
total al identităţii. Tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta
patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor - ei au noţiuni de Vechiul
Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiţie
patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că
rămânem constanţi slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor
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de altădată. Toate popoarele vecine
au încercat să scape de comunism,
să-şi  impună cumva neatârnarea - şi au reuşit într-o măsură
oarecare. Dar România, care a fostc: cel mai crunt lovită de
fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime
şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai. La noi în
biserică situaţia este destul de anevoioasă deoarece credincioşii
nu sunt destul de informaţi cu privire la aceste provocări ale lumii
de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ţine
cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin
neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţine cunoştinţe de la
biserică, de la şcoală, din familie, din societate -  ignoranţa e
cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneţi-vă
mai marilor voştri”; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi
nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul
scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?- „Voi aţi fost încăpăţânaţi
măi, voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascultat de cuvântul Evangheliei
- păi, ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă pierdeţi viaţa zadarnic”.
Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot
astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi  îmbrăcaţi
cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desfiinţare a sacrului prin relativizarea
valorilor fundamentale, a adevărului de credinţă prin
ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe
model ateist a copiilor noştri. Dacă îi spui acum unui cetăţean care
are cinci copii în casă - „Măi, nu mai lua buletinul  sau paşaportul” -
păi el nu înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai dau de mâncare”? Şi-l pui
în faţa acestei situaţii grele. Suntem noi dispuşi ca Brâncoveanu
de altădată să facem sfinţi din copiii noştri? Nu suntem pregătiţi.
Şi atunci cine poartă toată această vină? Nu noi, biserica? Nu
noi, mănăstirile, care suntem în faţa altarului avem datoria să
spunem oamenilor adevărul şi să-i prevenim la ceea ce-i aşteaptă
pe mâine? Dar în protopopiate nici vorbă să se pună o astfel de
problemă, eşti respins, eşti catalogat naiv şi depăşit - ba chiar
mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are habar de
lucrurile acestea, atunci ce să mai spui de bietul credincios care săracu’
de-abia deschide Biblia de două trei ori pe an, sau doar o dată-
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n viaţă? Vina este de partea tuturor
celor ce răspund de educaţia şi

formarea acestui popor - de la învăţători, profesori până la
preoţi şi miniştri.

Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus
„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor,
mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este
în ceruri.  Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea
oamenilor şi Eu Mă oi lepăda de el înaintea Tatălui Meu,
Care este în ceruri.” (Matei 11: 32-33), să cereţi autorităţilor
române să abroge legile care permit îndosarierea şi

urmărirea electronică a creştinilor, renunţarea la libertatea cu
care ne-am născut.  

Dar o să primim plata păcatelor noastre, moartea, osânda noastră,
care să nu fie, ferească Dumnezeu, de răscumpărat. Pentru că Hristos
Şi-a vărsat sângele o dată pentru tine. Ei bine, poporul acesta, prin
fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la culme, prin trădarea tradiţiilor
şi credinţei strămoşeşti. Iar noi am refuzat această răscumpărare
prin neprezentarea acestor adevăruri scripturistice; am fost
deseori absenţi din fruntea micii oştiri a Adevărului.

Să rezidim neamul acesta! Dar nu vom putea izbândi lucrul
acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne
pocăim şi să ne punem cenuşă în cap, ca să ne dea Domnul
harul şi puterea de a primi mucenicia. Va trebui să creăm mici
fortăreţe, mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde mai
sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să
avem pământul nostru, şcoala noastră - în care să ne creştem
copiii în duhul aceasta ortodox, să avem spitalele şi moaşele
noastre. Copiii încă de la naştere trebuie protejaţi - pentru că, după
cum vedeţi, vor să implanteze acest cip pruncului la naştere.

Fiecare este dator să-şi mântuiască sufletul. Fiecare să se
intereseze şi să vadă că ne aflăm în faţa unui moment de cumpănă
în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul.
Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle şi
să se dumirească.

Acum e timpul jertfei, prin vorbărie şi prin conferinţe
nu mai facem nimic.
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România - un posibil loc de început al
pecetluirii apocaliptice?

Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
Universitatea A. I. Cuza, Iaşi,

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”

Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă şi
tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID
[1], fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea
aderării fără rezerve la spaţiul Schengen [2], prevăzut pentru 2011, şi
executând cu multă râvnă şi acribie directivele UE [3], România extinde
procedeul şi la alte documente personale cum ar fi: actul de identitate,
cardul de sănătate, precum şi alte documente de călătorie.

Pe fondul acestei acţiuni Părintele Justin Pârvu a dat un comunicat,
care a creat anumite controverse, contestaţii şi reacţii.

Cu binecuvântarea IPS Teofan, prezint mai jos părerea mea
referitoare la problema ridicată de Părintele Justin, întrucât sunt doctor în
Teologie Socială Aplicată, disciplină care reglementează moral relaţia Bisericii
cu lumea [4] şi cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea: Biserica azi. Istorie şi Actualitate.

Să te duci, române drag,
fără frică, direct spre vârful sabiei,
ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză, să
mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena
romană cu fiare sălbatice - stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi, ca
şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi,
rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă. Luptaţi până la
capăt! Nu vă temeţi! Aşa cum a început creştinismul, aşa va şi
sfârşi - în dureri şi în suferinţă. Pecetluiţi creştinismul cu
mucenicia voastră!

Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc şi întru slujirea preoţiei, fac
un apel către frăţiile voastre să întăriţi acest text cu semnătura
proprie, în numele mănăstirii şi parohiei pe care o păstoriţi.
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1. Sinteza psiho-teologică a
comunicatului Părintelui Justin

Pârvu din data de 14.01.2009 [5]
a. Îndemnat de glasul conştiinţei şi curăţia inimii, Părintele Justin

atenţionează cu duh profetic, de pericolele unui posibil început de
însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666 [6] şi consideră planul
naţional de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin şi paşaport,
ca o vreme „premergătoare acestei profeţii” [7], deci nu derularea
însăşi a profeţiei [8];

b. Nu acţiunea cipurile biometrice în sine este egală cu
pecetluirea, ci aceasta reprezintă doar un început şi „o capcană a
Čs:vrăjmaşului” [9]. E posibil ca ulterior aceste date să fie folosite

pentru trecerea la acţiunea propriu-zisă, iar odată începută, să
pregătească pas cu pas, psihologic-perceptiv şi mental acţiunea finală:
pecetluirea;

c. În acest context, Părintele Justin îndeamnă credincioşii să fie
vigilenţi şi dacă e nevoie chiar jertfelnici, să primească martirajul, dacă
vor fi forţaţi să primească „inofensiva” acţiune, adică acceptarea
cipurilor biometrice pentru buletine şi paşapoarte;

d. Recunoaşte că nu este de datoria sa să facă această atenţionare,
ci ar fi fost de datoria „arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici”, însă
din cauză că ei nu iau atitudine, sau nu consideră acest lucru un
pericol, se substituie acestora şi din dragoste pentru neam şi
Biserică trage un semnal de alarmă, considerând ca acest „proiect
le răpeşte de fapt oamenilor libertatea” şi ar grăbi şi chiar ar uşura
ulterior procesul de pecetluire.

e. Prin Cuvintele: „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la
capăt! Nu vă temeţi!” vrea să marcheze acest lucru şi vrea să spună,
că dacă acum, când acţiunea este abia la început, creştinii nu
vor fi capabili de jertfă şi împotrivire, mai târziu va fi şi mai
greu;

f. Dacă această acţiune nu ar fi fost proorocită cu 2000 de ani în urmă
de Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, demersul pe care guvernanţii, cu ştiinţă
sau neştiinţă, îl fac prin acest proiect, nu ar fi fost pus sub semnul întrebării
sau al contestării, ci nebăgat în seamă, sau poate chiar considerat un lucru
benefic. Însă dacă luăm în serios Sf. Scriptură şi în special proorocia din
Apocalipsă 13, atunci, după părerea mea, demersul
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Părintelui Justin este justificat
teologic, responsabil şi profetic,
întrucât există multe date comune între acţiunea
introducerii cip-urilor biometrice şi atenţionarea profetică din
Apocalipsă [10].

2. Legislaţia naţională, internaţională şi europeană
referitoare la cipurile biometrice

a. Regulamentului Consiliului Europei nr. 2.252/2004 [11] dă
recomandări şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice [12], însă
nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta acribie
tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de
pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea
trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008 [13], HG 1566/2008
[14], OG 207 din 04/12/2008 [15].

b. Acţiunea cip-urilor biometrice a „început în pas de marş” în
judeţul Ilfov de la 1 ianuarie iar până în iunie 2009 se urmăreşte
extinderea sistemului informaţional biometric în toată ţara.

c. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui nou model
de permis auto de tip card, care conţine de asemenea un cip electronic pe
bază de cod de bare. Cip-ul conţine date personale uzuale, date medicale,
istoricul bolilor, contravenţii rutiere, etc. Acţiunea a început fără o bază
legislativă şi fără o promovare mass-media corespunzătoare.

d. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea
noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Platforma-pilot-cobai
informaţional va fi implementată în judeţul Caraş-Severin, de unde
se va extinde proiectul şi în celelalte judeţe [16]. Informaţiile sunt
memorate pe 2 suporturi: banda optică şi circuit integrat de tip smartcard
(cip). Datele înscrise nu pot fi şterse, ci se poate doar adăuga la ele
informaţii, iar această acţiune o poate face nu numai Ministerul
Internelor, ci şi cel al Comunicaţiilor! [17] Există aşadar un drept
discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu
este reglementat cine are dreptul să înscrie, care sunt criteriile
de selecţie, a ceea ce trebuie scris şi ce ar putea afecta imaginea
sau confortul psihic al persoanei în cauză, etc.

e. Abuzurile se extind şi mai aberant prin legea 298 din 21
nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice, să păstreze orice convorbire telefonică, orice
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sms sau e-mail pe ultimele 6 luni
şi să le pună la dispoziţie, la

solicitarea autorităţilor competente. [18]
f. Îngrijorător este faptul că, nici o lege sau normă naţională,

europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea
absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei
ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau
neglijenţă în securizarea datelor.

g. Până în prezent doar Asociaţia Civic Media [19] a semnalat
şi contestat abuzul acestor legi şi încălcarea drepturilor omului, pe
când unii membrii „justiţiari” ai societăţii civile sunt preocupaţi mai
departe şi interesaţi obsesiv doar de scoaterea icoanelor din şcoli…

3. Scopul cip-urile RFID
Anunţate deja de doi ani, paşapoartele biometrice conţin imaginea

facială şi amprentele deţinătorului. Cerute de Statele Unite, paşapoartele
vor fi emise în premieră de România, în ciuda faptului că unii experţi
susţin că este nevoie de doar patru ore pentru a decripta
informaţiile de pe cip [20].

Cip-urile RFID sunt menite să înlocuiască codul de bare de pe
produsele din magazine şi să controleze „pozitiv” individul, cu intenţia
de a-l proteja şi în scopul creşterii gradului de securitate al acestuia
[21], însă nu s-au luat în seamă în mod real şi pericolele şi vulnerabilitatea
sistemului. Componentele şi alte operaţiuni electronice ale cip-ului
biometric sunt deja mediatizate [22] şi se găsesc pe larg în literatura
de specialitate [23].

3.1. Avantaje ale cip-urilor RFID
a. Din punct de vedere economic şi comercial:
1. Uşurează, scurtează şi eficientizează considerabil procesul de

producţie.
2. Datorită capacităţii de stocare a cip-urilor, se reduce timpul de

cumpărare a produselor prin identificarea şi livrarea rapidă a acestora
şi oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util.

b. Din punct de vedere militar:
1. Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare, precum

şi a celor de spionaj.
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c. Din punct de vedere al
evidenţei,  identificării şi
ajutorului unei persoane în caz de urgenţă:

1. Introducerea cip-urilor în paşapoarte este considerată o
măsură de siguranţă în plus [24] de către guvernele ţărilor [25]
care le-au introdus deja parţial.

2. Conectarea la anumite baze de date publice naţionale şi
internaţionale oferă în câteva minute toate informaţiile vitale despre persoana
căreia i se scanează un document personal prevăzut cu cip RFID.

3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID
1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice

cititor, nu doar de către cele specializate [26]. Astfel, cu un simplu
calculator performant, orice date, oricât de criptate ar părea, pot fi sparte
[27] într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore)  [28] şi chiar falsificate
[29].

2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă
unde suntem, cu cine suntem, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie,
timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi folosite după
bunul plac al posesorilor acestor baze de date.

3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia
umană. Deci nu vor putea fi evitate.

4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer
în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a
apărut întotdeauna în jurul cipului RFID [30].

5. Cip-urile RFID sunt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori
contactul cu surse încărcate cu electricitate.

6. Nu există inclus în cip-uri opţiunea: nu colecta date statistice
despre mine.

7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de
serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând
astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu există.

8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie
pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date personale pot fi
deturnate în diferite scopuri sau făcute public fie din neglijenţă fie
intenţionat.

9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt,
dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit
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metodele existente de securitate pe
baza celor 2 elemente introduse,

folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului, nici
măcar in mod criptat. De exemplu dacă ai o bază de date cu
amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei
persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi sa iei din baza de
date a poliţiei amprenta ei. În mod paradoxal cip-urile biometrice
diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza
paşaportului altcuiva, fără a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te
mai verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem. De aceea,
expunerea informaţiilor digitale ale românilor fără
discernământ şi discreţionar, reprezintă o acţiune fie

inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor cetăţeni.
10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te

poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul
primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.

11. Evidenţa strictă a vieţii personale, la toate nivelurile, elimină
şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de plată, de
exemplu faţă de o banca. Cazul americanilor cu dosar financiar. Dacă
uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai
primeşti un împrumut, niciodată.

12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă
o ameninţare la propria viaţă, dacă luăm în consideraţie ghidarea
rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură de stat omoară
orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaştere facială.
Tehnic acest lucru este deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi şi
la terorism, ucideri şi crimă organizată.

13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când
persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este
nevoie doar de mâna lui, sau de un ochi pentru a intra intr-un sistem.
Astfel banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau
administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot obţine
doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se
prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă.

4. Opoziţii şi atitudini contra cip-urilor biometrice în lume
Luând în consideraţie aspectele de mai sus precum şi din motive de

etică civică sau etică a tehnologiei biometrice, unele
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instituţii, persoane sau asociaţii
religioase, civice sau profesionale se
opun vehement, cum ar fi: unii americani [31] sârbi [32], grecii
[33], scoţienii [34], alte ţări occidentale, piloţii britanici [35] etc.

Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal.
„În toate aceste cazuri revolta nu trebuie privită ca pe o reacţie
provenită pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă
să o sucească unele glasuri din presă, ci, mai întâi de toate,
ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări forţate
într-un sistem de supraveghere suspect” [36].

5. Omul redus de la Imago Dei la un simplu număr sau
cip electronic

Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce
nu s-ar respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea electronică
biometrică” având ca motivaţie teologică învăţătura Bisericii Ortodoxe
despre antropologie.

„Imago Dei” în om după Sfinţii Părinţi este unitară atunci când exclude
orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care constă în mod funcţional,
practic, în manifestarea vieţii sale spirituale, ca nevoie primordială şi centrală.
Primatul vieţii spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre umane spre absolut,
spre arhetipul ei divin (Origen), spre Dumnezeu.

Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi prin
împărtăşirea Sfântului Duh” [37], omul reuneşte, în ipostasul său creat,
divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”
[38], ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” [39] şi astfel devine
dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că
„omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu” [40],
adică „chip al Chipului”- eikon Eikonos.

Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea (áń÷éí)
lui este în Hristos, care este chipul, icoana lui Dumnezeu. Omul
real „s-a născut atunci când Hristos a intrat în viaţă şi S-a născut”
[41], iar ziua naşterii lui Hristos „este zi de naştere a umanităţii” [42].
Omul este alcătuit teologic, iar chipul său are o valoare teologică, hristică
şi nu îl putem amaneta sau împrumuta, sau permite să fie folosit fără
voia şi libertatea noastră.

Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el însuşi,
înţeles în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în suflet,
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minte, intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin sistemele
filozofice contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce omul este o
icoană, existenţa lui reală nu e determinată de elementul creat din care
este făcută icoana, sau din voia lui liberă, ci de Arhetipul (Modelul) ei
necreat. Omul este înţeles astfel de Părinţii Bisericii “în mod ontologic
numai ca fiinţă teologică. Ontologia lui este iconică” [43].

A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi înregimentat
în cip-uri şi apoi manipulat după bunul plac al cuiva, înseamnă a
„amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a diminua identitatea noastră
iconică, care este unică, la un număr într-o bucată de plastic.

Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană ca placă video, sau hard
disc… Din punct de vedere moral este un sacrilegiu, sau cel puţin o
desacralizate, întrucât se petrece o coborâre a dimensiunii spirituale,
respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă strict materială şi terestră.
Or, chipul nostru, aparţine arhetipului divin, adică lui Dumnezeu.(:

Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin învăţăturii
biblice şi patristice despre antropologia creştină, întrucât reduc,
circumscriu, deci mărginesc chipul/icoana fiinţei umane la o simplă
tehnologie şi suport electronic de emiţătoare şi implanturi.

6. Propuneri şi perspective
Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste

creştinilor, refuzul în masă a unor experimente pe care Guvernul
României le aplică în serie [44], ar trebui să ne pună pe gânduri
şi să ne întrebăm, dacă ne mai simţim, sau mai suntem consideraţi
sau trataţi ca persoane umane, ori ca o simplă marfă, pe care se
poate pune o etichetă, cip-uri, etc.

Nimeni din Guvern, nu s-a gândit să supună această temă
dezbaterii publice, ca o problemă de etică cetăţenească sau de
etică biometrică a tehnologiei moderne [45], aşa cum s-ar cuveni
unei ţări democratice, la care se pare că suntem doar figuranţi.

Propun ca implementarea privind cip-urilor biometrice să fie
amânată, pănă ce această problemă va fi dezbătută public.

Sfântul Sinod al BOR să iniţieze toate demersurile legale pe
lângă organismele responsabile, pentru a nuanţa legile privind
paşapoartele şi alte documente personale, în raport cu convingerile
ştiinţifice, religioase sau morale ale cetăţenilor.
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Până atunci să se respecte legislaţia actuală, privind noile cărţi de
identitate, respectiv Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al Ministerului
de Interne, care menţionează că „persoanele care refuză cartea
de identitate din motive religioase“ primesc buletine de tip
vechi [46]. La fel, HG 978/2006 privind fotografiile de paşaport, care
dă posibilitatea personalului monahal ca „fotografia să poată fi realizată
cu capul acoperit, din motive religioase”.

Prin opoziţia fiecăruia, prin trezirea unei solidarităţi de
conştiinţă creştină la nivel naţional, putem cere legiuitorului să abroge
noile legi din domeniul actelor electronice de identitate, sau să le aplice
diferenţiat, fără ca aceasta să conducă la un regim discriminatoriu din
punct de vedere politic, economic sau al serviciilor sociale.

Personal cred că introducerea cip-urilor este neconstituţională
şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică
naţională şi încalcă flagrant “drepturile omului” prevăzut în
constituţia României [47] şi în alte legi internaţionale [48].

Am convingerea că Sf. Sinod va interveni la forurile
legislative în acest sens, pentru a linişti problemele de conştiinţă
ale credincioşilor BOR şi va demara conceperea unei doctrine
sociale [49], care să reglementeze moral relaţia Bisericii cu
lumea la toate nivelurile.

După părerea mea, aceasta ar pune capăt oricăror speculaţii, precum
şi unor substituiri şi intervenţii singulare, referitoare la cip-urile biometrice
şi nu numai, care apar pe alocuri în cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.

21 Ianuarie 2009, la pomenirea Sfinţilor
 mucenici Maxim Mărturisitorul şi Neofit

NOTE:
[1] Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.
[2] Toate datele despre Acordul Schengen, inclusiv descrierea Centrului SIS (Schengen

Informational System) din Strassbourg, sunt descrisepe larg în “I Simfonia tou Senghen”,
To Pontiki, Atena 1997, ediţia a II-a, lucrare oficiala ce conţine textul integral al
Acordului, intervenţia de protest Van Outrive si legea “Pentru protecţia persoanei la
prelucrarea datelor cu caracter personal”, votata de parlamentul elen in martie 1997.

[3] Vezi http://consilium.europa.eu/prado/RO/1611/docHome.html.
[4] Vezi Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Teologie Socială, Ed.

Christiana, Bucureşti, 2007.
[5] http://www.calauzaortodoxa.ro/
[6] Vezi Apocalipsa 13, 16-17.
[7] Vezi http://www.calauzaortodoxa.ro/, comunicatul pag. 1.
[8] Unele concluzii sunt trase şi în urma unor discuţii personale avute cu părintele

Justin, după publicarea comunicatului cunoscut.
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[9] Idem, ibidem.
[10] Vezi Pr. dr. Ioan Mircea,

Apocalipsa, ed. Harisma, Bucureşt i, 1995, pp.213-235;
Mircea Vlad, Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane, la adresa: http://

www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97.
[11] Vezi http://ec.europa.eu/prelex/

detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=189152; http://register.consilium.europa.eu/
pdf/en/04/st06/st06406-re01.en04.pdf

h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v /
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EN: PDF http://ec.europa.eu/
justice_home/doc_centre/freetravel/documents/doc_freetravel_documents_en.htm
[12] Vezi Opinion 3/2005 on implementing the Council Regulation (EC) No 2252/
2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in
passports and travel documents issued by Member States (Official Journal L 385 ,
29/12/2004 P.1 - 6).

[13] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
[14] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.
[15] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.
[16] Vezi OGU 184/2008.
[17] Vezi Norme metodologice ale OGU 69/2002.
[18] Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii

de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau  de reţele publice de
comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, a
fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.

[19] Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru Roncea, cu
sediul în Bucuresti, web www.civicmedia.ro, e-mail office@civicmedia.ro, în temeiul
disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr. 554/2004 formulează contestaţie împotriva disp.
Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008 pentru modificarea si completarea
Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora. Vezi pe larg http:/
/victor-roncea.blogspot.com/2009/01/in-al-11-lea-ceas-civic-media-contestat.html.

[20] Vezi RFID http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20;
http://epic.org/privacy/rfid/ (exemple de RFID cu probleme) ; http://www.darknet.org.uk/
2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).

[21] Vezi fundamentarea legilor mai sus menţionate.
[22] Vezi Apelului Parintelui Justin Parvu privind lupta contra Cipurilor Fiarei,

Monahul Filotheu explica „Ce sunt cipurile 666” - http://victor-roncea.blogspot.com/
2009/01/in-completarea-apelului-parintelui.html; INFO - Ce contine cipul cu date
biometrice premergator pecetluirii cu 666: inclusiv o antena! UPDATE-http://victor-
roncea.blogspot.com/2009/01/info-ce-contine-cipul-cu-date.html; Control total: FBI
deja vrea sa detina Banca de date biometrice a Marii Britanii - 666 - Cum poti sa devii un
paria fara sa stii - http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/controlul-total-fbi-deja-
vrea-sa-detina.html.

[23] Vezi E.Bowman, ‘Everything You Need to Know About Biometrics’. Id-entix,
2000. 2. A.Bromme, ‘A Classification of Biometric Applications Wanted by Politics:
Passports, Person Tracking, and Fight against Terror ’, Kluwer, BV Deventer, The
Netherlands, The Netherlands, 2002, p.207-19. 3. M.Foucault, Discipline and Punish:The
Birth of the Prison, Pen- guin, 1979. 4. K.A.Gates, ‘Wanted Dead or Digitized:Facial
Recognition Technology and Privacy, Television and New Media, Vol.3, No 2 May
2002, p.235-38. 5. D.Lyon, and Dedt Lyon, Theorizing Surveillance:The Pano-
pticon and Beyond, Willan Publishing, 2006. 6. P.H.O’Neil, Complexity and
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Counterterrorism:Thinking About
Biometrics, Taylor & Francis, 2005, p.547-
66. 7. Pravoslavni Episkop Žički, ‘Svetom Arhejerejskom
Saboru Srpske Pravoslavne Crkve’, Blagovesnik Žički, 2006. 8. J.Tasić, ‘Protiv
Velikog Brata’. DANAS 16.-17. decembar 2006. 9. J.D.Woodward, Biometrics:A
Look at Facial Recognition, RAND, 2003. PUBLIC POLICYANALYSIS WBSO;
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www.filefactory.com/file/295b26/n/1596931949_rar;http://rapidshare.com/files/
1 6 3 8 4 7 0 5 4 /
ebook.RFID_Explained_A_Primer_on_Radio_Frequency_Identification_Technologies_Synth.1598291084.zip;
http://www.filefactory.com/file/2f269a/.

[24] Conţine 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât actele actuale.
Vezi http://www.frontnews.ro/social-si-economic/eveniment/pasaportul-biometric-
cea-mai-noua-arma-a-romaniei-impotriva-comertului-de-infractionalitate-19018.

[25] Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia,
Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Korea
în 2008, România în 2009. Numai România implementează sistemul complet şi fără
rezerve.

[26] Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card
de sănătate / card de credit, care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are
un cititor de cipuri RFID şi un calculator.

[27] Paşaport biometric spart în 2008 în UK. De atunci Uk şi Irlanda contestă cip-
urile biometrice. Vezi http://www.gss.co.uk/news/2008/04/?&id=4988; http://
www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs

[28] Vezi http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-
card/ (RFID spart).

[29] Vezi http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=38690;
http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/

[30] Vezi Albrecht, K. Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and
Dogs: A Review of the Literature 1990-2006.

[31] Vezi Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA
luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic
impuse de guverne. Katherine Albrecht este fondatoarea şi preşedinta CASPIAN (Grupul
consumatorilor care sunt împotriva invadării  intimităţii de către supermarketuri –
Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) si autoare a lucrarii
„Cipurile-spion: Cum plănuiesc mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice
mişcare cu RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to track
your every move with RFID). ; La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Katherine
Albrecht: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en

[32] Western Balkans Security Observer English Edition (Western Balkans Security
Observer English Edition), issue: 4 / 2007, pages: 6268, on http://www.ceeol.com

[33] Vezi Comunicatul Sfântului Munte Athos către poporul ortodox: http://victor-
roncea.blogspot.com/2009/01/crestini-organizati-va-formular-de.html;

[34] Parlamentul scoţian a votat împotriva propunerii guvernului Marii Britanii de
a emite carduri cu cip de tip RFID. Masura nu are nici un efect legislativ insa membrii
parlamentului scoţian au opinat ca aceste noi carti de identitate nu vor scădea criminalitatea
si nici nu vor creste securitatea cetăţenilor, in schimb vor afecta puternic drepturile
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folosita mult mai eficient in a lte scopuri.
Sursa: Parlamentul scoţian respinge noile

carduri de identitate cu cip RFID.
[35] Vezi http://sorinalukacs.wordpress.com/2009/01/16/pasapoartele-

biometrice-un-semn-al-apocalipsei-ori-o-simpla-masura-de-securitate/; sursa: Pilots
threaten to strike over ID cards; Pilotii britanici ameninta cu greva datorita noilor
carduri de identitate cu cip RFID

[36] Citat în http://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip-urilor/
[37] 2 Cor 13, 14; Rom 16, 24.
[38] 1 Cor 15, 49.
[39] Efeseni 4, 14 . Majoratu l omului coincide cu hristificarea  lu i.

(christopoiesis).
[40] Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995,p.

51.
[41] Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 150, 604A.
[42] Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 31, 1473A.

[43] Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit.  Perspective pentru  o
antropologie ortodoxă,Ed. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.

[44] Vezi vaccinarea cu Gardasil, „anexarea şi livrarea” României la UE
fără referendum, legea 298 din 2008, c ip-urile biometrice, etc . acţiuni care
arată dispreţul aleşilor noştri faţă de cetăţeni şi o privare a libertăţii noastre
de opinie şi de acţiune în perfectă armonie cu Constituţia României.

[45] Vezi BITE (http://www.biteproject.org/) - research and to launch public debate
on bioethics of biometric technology; http://www.cssc.eu/media_coverage.php:

[46] Din păcate actul este de circulaţie internă şi este inaccesibil pentru public.
[47] Vezi art.26: Autorităţile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si

viaţa privata. Persoana fizica are dreptul sa dispună de ea insasi, daca nu incalca drepturile
si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri; art. 28: Secretul scrisorilor, al
telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace
legale de comunicare este inviolabil. Vezi şi art. 53 şi 148.

[48] Art. 1 din Declaraţia universala a drepturilor omului spune ca toate fiintele se
nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Art. 12. Nimeni nu va fi supus la imixtiuni
arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici
la atingeri aduse onoarei si reputaţiei sale. Orice persoana are dreptul la protecţia legii
împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

[49] Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie
im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche,
lucrare de doctorat, Freibrug 2007; Mihai Valica, Pavel Chirilă, Andreea Băndoi şi Cristian
Popescu, Teologia Socială, ed. Christiana, Bucureşti, 2007.
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Sinodului Mitropolitan
al Clujului, Albei, Crişanei şi

Maramureşului, se pronunţă categoric împotriva
paşapoartelor biometrice.

COMUNICAT DE PRESA

“Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, luând act de reacţiile unor medii monahale si
teologice fată de introducerea sistemului de supraveghere
biometrică în România, consideră că acestea sunt îndreptăţite, ele
urmând însă să fie supuse unor analize şi nuanţări, atât la nivelul
Sinoadelor locale cât şi la acela al Sfântului Sinod plenar.

Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărârea de Guvern nr. 557
din 26 aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice,
în care sunt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea
facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare.
Mai mult, deşi Hotărârea îi priveşte pe toţi cetăţenii României,
ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi
cuvenit într-o ţară democratică.

Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor
cărţi electronice de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea
unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane;
el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport,
card comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a
unui deget sau a cefei, iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi
de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de
receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau
internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a
datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor
instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a
cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.

Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie
la identificarea şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la
adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă
de infractori.
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Dimpotrivă, acest sistem
de supraveghere e un atentat la

libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite
nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca

şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru
pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul
transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează,
dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui
Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.

În concluzie, facem un apel către Domnul Traian
Băsescu, Preşedintele României şi garantul respectării
Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i
asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă

particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale”.
În şedinţa din 19 februarie 2009, Cluj-Napoca

† BARTOLOMEU, Arhiepiscop şi Mitropolit
† ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei
† SOFRONIU Episcopul Oradiei
† IUSTINIAN Episcopul Maramureşului şi Sătmarului
†PETRONIU Episcopul Sălajului
† IRINEU BISTRIŢEANUL Episcop Vicar Cluj
† VASILE SOMEŞANUL Episcop Vicar Cluj
† IUSTIN SIGHETEANUL  Arhiereu Vicar Maramureş

***
La apelul părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă s-

au strâns peste 100.000 de semnături din întreaga ţară, ce au fost înaintate
Guvernului, Parlamentului şi Patriarhiei, alături de cererea de a putea alege
acte de identitate cu sau fără dispozitive de supraveghere electronică
prin unde radio (RFID), iar o coaliţie de organizaţii a contestat Hotărârea
Guvernului la Curtea de Apel.

Politicienii aleşi de noi ne-au trădat ascultând orbeşte de U.E.
nu de poporul care i-a ales (democraţia - “o frază de dânşii inventată
/ ca cu a ei putere să ne aşeze-n lanţ”).

Magistraţii ne-au trădat şi ei respingând contestaţia.
Ierarhii, dând credinţa corectă/dreaptă pe politica corectă,

ne-au confirmat că nu suntem prea departe de evenimentele descrise
de Apostolul Ioan:   “Şi ea [fiara] îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei
mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei
robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte,
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încât nimeni să nu poată cumpăra
sau vinde, decât numai cel ce are
semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”.
Căci, deşi “au ochi să vadă”, deşi pot să deosebească duhurile, totuşi
nu au avut curajul să recunoască, nu au avut curajul mărturisirii că
aceste paşapoarte (precum şi actele de identitate biometrice din 2010)
sunt înaintemergătoare pecetei antihristului, dovedind astfel o
“preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare”(!) - şi s-a votat
în unanimitate! "... faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele
vremilor nu puteţi!" (Mt.16:3).

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a spus chiar că se grăbeşte
să fie printre primii care vor lua acest paşaport biometric (nu poţi fi un
bun ecumenist/globalist dacă nu mergi peste ţări şi mări). E adevărat,
acest paşaport nu e încă pecetea, dar chiar să te pui bine cu antihristul
înainte ca el să apară, asta e chiar prea de oaie, nu de păstor (!) care dă
alarma. Chiar nereligios privind problema, păstorii ar trebui să ne apere
şi de noua eurodictatură ce se pregăteşte, nu să fie de partea ei.

Un semn bun şi care ne întăreşte este comunicatul Sinodului
Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, care s-a pronunţat
categoric împotriva paşapoartelor biometrice (categoric însă numai până
la Bucureşti!). Un semn rău (dar aparent bun, căci aşa lucrează antihriştii)
este încercarea de creştere a salariilor preoţilor, lucru absolut necesar
(multe preotese de la sate au divorţat de preoţi căci aceştia nu primeau
practic nici un ban), dar care e folosit ca monedă de schimb: bani contra
linişte socială în privinţa îndosarierii şi urmăririi electronice a românilor,
catalogaţi drept terorişti.

Un alt semn rău este faptul că o firmă românească este
partener activ în planul GALILEO (al U.E.) de monitorizare totală
a planetei cu ajutorul a 30 de sateliţi europeni: din 2010 orice persoană
care posedă un telefon mobil, un laptop sau un document cu cip va
putea fi identificată de 4 sateliţi simultan, indiferent că se află într-o
aglomeraţie urbană sau în munţi.

Un semn al vremurilor care vin este şi faptul că Icoana Maicii
Domnului de la Mănăstirea Petru Vodă din Moldova a plâns cu mir,
fapt observat de credincioşii adunaţi in număr mare (şi icoana Maicii
Domnului din catedrala Iisus Hristos Mântuitorul din Moscova a izvorât
mir atunci când a fost ales noul Patriarh Kiril).
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 Misiunea Bisericii
*

 Tinerii-Familia-Lumea

Depresia ca boală a dorinţei
şi medicamentul iertării (II)

- răspunsuri la întrebări -
Monahia Siluana Vlad

Cum putem scăpa mai uşor  de minciuna în care cădem zilnic?

Spunând adevărul. Am minţit foarte mult şi era foarte greu; la
început trebuia să ţin minte ce am zis. Pe urmă m-am răzgândit şi
minţeam doar aşa… doar-doar lumea o să zică că am minţit. Dar n-au
curaj oamenii să ne spună că minţim! Când m-am hotărât să nu mai
mint, am spus adevărul. E ameţitor să spui adevărul. Dar, înainte de
asta trebuie să înţelegem ce-i adevărul. De exemplu, cineva îmi spune:
„Eu sunt un om foarte sincer, ce-i în guşă şi-n căpuşă, spun
întotdeauna adevărul”. Da? Şi cum spui? Păi, îi spun: „Ce prost
eşti, ce urât îţi vine bluza asta şi ce… Acesta nu este adevărul.
Aceasta este îndrăzneala de a judeca, de a răni pe aproapele. Nu
îndrăzneam să o facem până atunci cu voce tare şi acum îndrăznim să
o facem cu voce tare. Aceasta este nevoia noastră de a ne răzbuna
pentru suferinţele noastre pe alţii. De cele mai multe ori adevărul,
zicem noi, doare. De ce doare? Pentru că dăm cu parul. De-aia doare.
Numim adevăr aceste cuvinte crude pe care le scoatem din noi la
supărare ca să spunem ce gândim noi. Acela nu este adevărul, acela
este un gând al meu, aceasta este o părere a mea şi nu este adevărul.
Adevărul, când îl spun, eu mărturisesc ce simt şi ce gândesc. Noi
minţim atunci când una simţim şi alta spunem. Renunţăm la minciună
în clipa în care spunem ce simţim. „Îmi vine să te strâng de gât”.
Acesta este un adevăr. Dar nu o fac pentru că mâine când o să îmi
treacă o să îmi fie dor de tine. Acesta este adevărul. „Mi-e frică de
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tine” - acesta este adevărul. Când spun adevărul, când spun ce simt,
asta este un adevăr. „Când mi-e frică de tine, mă gândesc că ar fi
mai bine să divorţez”, acesta este un adevăr. Când spun: „Mâine îmi
iau lucrurile şi plec la mama” - acesta nu este un adevăr, că asta nu
este decât dorinţa ta ca el să zică: „Vai, nu pleca!”, şi nu este adevărul.

Şi atunci, să vedem ce înseamnă minciuna pentru noi şi să
încercăm înlăuntrul nostru să punem în armonie simţirea cu gândirea şi
cu rostirea. Nu o să vă iasă de la început. O să trebuiască mult timp,
dar în prima săptămână deja veţi avea mari bucurii duhovniceşti. E
atât de minunat să simţi că ai curajul ăsta să te rosteşti: eu vorbesc, eu
sunt cel care simt asta… Ce va zice celălalt? La început e problema
lui. În lupta cu patimile noi nu trebuie să le biruim pe toate odată. Să
luăm pe câte una: uite, te preocupă asta. Aceasta să fie! Şi în fiecare
seară faci un inventar: astăzi am minţit de 3 ori şi de două ori nu am
minţit. Ce am făcut? Ce am câştigat? Ce mi-a adus asta? Şi încet,
încet vom prinde gust. Totul în Ortodoxie este gust. Dumnezeu e bun
şi El e ascuns în toate poruncile Lui. E bun şi în Sfânta Împărtăşanie.
Dar e bun în toate poruncile. Când faci o poruncă aceea e bucurie şi
gustul este bun. Deci aceasta te va conduce pe cale. Ce minunat e, de
exemplu, să porneşti să minţi şi pe la jumătate să te opreşti să spui: „Iar
am început să mint, mă opresc”. E minunat! Când mărturiseşti asta
celui din faţa ta, când te opreşti cu martori este semnul că a început
vindecarea. Ce o să simţiţi o să îmi scrieţi dumneavoastră după aceea…

Vorbiţi-ne despre cum le vorbiţi celor din închisoare care
au furat, ucis sau cine ştie ce au mai făcut. Ce sfat le daţi tinerilor
să nu ajungă să facă aceste păcate mari?

E o deosebire foarte mare între un tânăr care încă nu-i la
puşcărie şi unul de la puşcărie. Gândiţi-vă că aş putea să mă duc la un
tânăr să-i spun: „Uite, nu-i bine să furi!”. Nu cred că m-ar asculta
nimeni. Cu cei din închisoare vorbesc atunci când ei mă întreabă. Sunt
oameni care n-au vorbit niciodată despre ei cu cineva. Sunt oameni,
sunt tineri… Acum avem un grup cu care lucrăm la un penitenciar de
minori şi sunt de 5 ani, de 7 ani împreună, de 4 ani şi nu ştiu cum se
cheamă: ăla-i Pisică, ăla-i Gâgă, ăla-i Mumu… deci numai porecle, n-
au nume. Lor nu le-a spus nimeni pe nume; li s-a spus ori pe numele de
familie cum sunt strigaţi la procese ori pe poreclă. Nimeni nu i-a ascultat
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niciodată vorbind despre ei. Ce mă
interesează pe mine este dacă omul

acela vrea să iasă din tufiş, din ascunziş şi să vorbească cu
cineva. Eu vreau să vorbesc cu el, vreau să-l ascult. Fiecare din
noi suntem ascunşi într-un boschet. De când Adam s-a băgat în
tufiş, s-a ascuns, ne-am făcut boschetari. Primii mei prieteni, după
ce am ajuns la libertate, după ce am ajuns măicuţe au fost boschetarii
şi aurolacii, dar şi boschetarii mai mari. Nu ştiţi ce comori sunt acolo,
prin boscheţii ăştia ai noştri! Sunt ai noştri. Pentru că dincolo de
toate astea este chipul lui Dumnezeu care funcţionează.
MÎmi amintesc că la o întâlnire cu nişte boschetăriţe, înapoiate
total mintal, una umbla cu o cârpă aşa, zicea că este copilul ei,

umbla cu o cârpă în braţe şi o pupa şi… sărmana... abuzată… trăia în
boscheţi, era prin… şi venea la un centru de zi în Bucureşti şi mâncau,
se spălau. Eu am zis că vreau să fac un seminar cu ele şi au râs toate:
Ce seminar? La seminar se vorbeşte. Au fost uimiţi ce au putut să
audă de la fetele astea. Vorbeau coerent. În momentul în care au fost
ascultate au ştiut să vorbească… şi lucruri de mare profunzime. Noi
nu ştim să vorbim pentru că simţim că celălalt nu ne ascultă sau ne e
teamă că nu ne ascultă. În ce fac eu acum, singurul lucru de care mă
feresc este să dau sfaturi; şi mai greşesc câteodată. Cei care mi-aţi
scris pe site, ştiţi că mai greşesc câteodată şi dau câte un sfat şi să ştiţi
că mă costă. Oamenii n-au nevoie de sfaturi, oamenii au nevoie
să fie ascultaţi, să fie auziţi. În clipa în care eşti ascultat tu devii, tu
începi să faci ce ai tu de făcut. Şi mai ales că avem nevoie fim ascultaţi
despre lucrurile acelea despre care nu ştie nimeni. Noi ne uităm unii în
alţii, zâmbim, dansăm. Dar fiecare are cel puţin câteva lucruri la care
se gândeşte: „Dacă ar ştii…”. Lucrurile acelea trebuie spuse. Când
ai spus acele lucruri pe care ai dori să nu le ştie nimeni, eşti un
om liber, dacă le ştie încă cineva. Fericiţi cei care ne-am
spovedit. Sunt lucruri de care ne e ruşine, pe care le ţinem minte,
care ne-au marcat, care sperăm să se uite odată… şi ele lucrează…
Oamenii aceştia le au pe toate scrise în ei… sunt în stare să vorbească
despre ele. În închisoare sunt oameni care simt nevoia să vorbească
despre ei şi atunci noi îi ascultăm. Sunt momente în care el îşi răsfrânge
ura asupra ta, de exemplu ajunge să urască, să se identifice cu cineva
pe care e supărat. Dar tu ştii asta… În fiecare om este o
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comoară şi ea se poate lăsa văzută.
Nu poţi vorbi cu oricine, unii încă nu
vor să vorbească. Sau îţi vorbeşte sau îţi scrie… Omul are un
limbaj de lemn în care încă se înveleşte, nu putem discuta… Dar
sunt oameni care vor să vorbească.

Cum să îl accept pe aproapele meu aşa cum este? Cum
pot face să mă cunosc cu adevărat şi să ştiu ce patimi am?

Prima parte este simplă. Întrebarea asta să I-o pui în
fiecare clipă lui Dumnezeu. Unul Îl întreba pe Dumnezeu:
„Doamne, cum să o iubesc pe asta?”. Se însurase şi după luna
de miere a descoperit că nu e aşa de simplu şi zice: „Cum să o
iubesc eu?”. Şi Dumnezeu i-a spus: „Aşa cum o iubesc Eu”. Şi
atunci întrebarea este: „Doamne, cum îl iubeşti Tu pe ăsta?”. Eu L-
am pus pe Dumnezeu la încercare şi I-am zis: „Doamne, dacă Tu mă
faci să îl iubesc pe ăsta sau pe asta, cu adevărat eşti Dumnezeu”.
Şi vă spun: cu adevărat este Dumnezeu! Aveţi leacuri: dacă îţi face
rău iei rugăciunea de vrăşmaşi; o bagi în buzunar, o scoţi de acolo şi
citeşti. Nu trebuie să ai trăire. Cine are trăire? Cine? Iubirea nu este
sentiment. Dumnezeu nu ne-a cerut să ne pupăm vrăşmaşii şi să scriem
bileţele de dragoste. Nu, maică, nu. Ci să ne rugăm pentru ei, să ne
înfrânăm înăuntrul nostru nevoia de a ne răzbuna, de a ne face
dreptate... Am văzut femei care mănâncă bătaie de la bărbat pentru
că: „Da’ ce eu îs mai proastă?”. Şi după ce a bătut-o, cred că nu era
mai proastă, era mai deşteaptă după părerea ei, nu? Că zicea: e:„Măcar
că m-am răcorit”. Să fugim de această „răcoreală” a iadului pe care
ne-o aduce răzbunarea, cuvântul greu, cuvântul rău. Ca să îl acceptăm
pe aproapele este, pur şi simplu, să ceri de la Dumnezeu putere:
„Doamne, dă-mi putere că uite ce urât miroase. Doamne, fă ceva
cu…”. Asta am spus-o prea des, să mă iertaţi dacă o repet: un ţigan
într-un troleibuz în Bucureşti şi-a pus capul în poala mea şi scotea
limba la mine. La început scotea doar limba, aşa, la mine şi eu ziceam:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi”, el… nimic… eu… isihastă… el… ţigan. Ce voiai să-i fac?
Fiecare cu calea lui. Şi mă trezesc cu el în poală şi eu isihastă cum
eram mă uit aşa zic: „Doamne, Tu-l iubeşti pe ăsta, fă ceva cu el!”.
Se ridică omul şi îşi face cruce şi zice: „Maică, eu am nevastă
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vrăjitoare”.  „No, bine că am
aflat”. Şi mi-a zis necazul lui acolo

şi zice: „O, eu acum trebuie să mă dau jos – zice - dar mai
bine vă duc până unde mergeţi ca să vă păzesc. Zic: „Las’ că
mă păzeşte Dumnezeu”. Zice: „Am văzut”. Eu n-am văzut ce a
văzut el, dar eu atâta i-am spus: „Doamne, Tu-l iubeşti, fă
ceva...”. Şi i-a făcut. Deci aşa şi matale, simplu: „Doamne, nu
pot!”. Acest „Doamne, nu pot!”… El spune: „Fără Mine nu
puteţi face nimic…” şi asta-i ocazia cea mai bună. De ce mi-ai
dat nişte colegi de clasă aşa de nesuferiţi? De ce mi-ai dat coleg
de cameră şi l-am ales bine şi ia uite cum este?! De ce? „Ca să îţi
dau ocazia să înveţi să iubeşti cu harul Meu şi nu cu pornirile

tale”. Omul când se va simţi iubit, nu ştim cum reacţionează. Să mă
cunosc cu adevărat, să ştiu ce patimi am, să te uiţi în jur şi să vezi cine-
i cel mai antipatic şi să vezi de ce îţi este antipatic: asta vorbeşte tare
şi e încrezută. Iată, am patima că sunt încrezută. Bun, mai departe. Ce
mai e? E puturoasă. Deci sunt puturoasă. După ce ţi le-ai notat, văzându-
le în ochii celorlalţi, începi să te pândeşti. Ia să văd: „Ce fac eu acum?
Nu mă duc la şcoala astăzi că sunt obosită. N-oi fi puturoasă?”.
O fi? Oi fi puturoasă? Ia să mă scol! Şi uite aşa descoperim.

Apoi să ne apropiem de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu
ne face să ne vedem patimile, să ne vedem micimea. Şi Sfântul Petru
a zis: „Ieşi de la Mine că sunt om păcătos!”. Dar cum să te apropii?
Noi dăm târcoale de colo-colo şi nu ne apropiem. Faceţi-o pe asta cu
bileţelele de dragoste: luaţi un fir de iarbă şi zi: „Doamne, zicea baba
aia că Tu mă iubeşti, că firul ăsta de iarbă e declaraţie de dragoste.
Şi veţi auzi ceva, veţi simţi. Priviţi ce n-aţi privit niciodată. Priviţi-vă
degetele Ia uitaţi-vă, ce minune! Dacă vă uitaţi un minut nu se poate
să nu vă dea lacrimile de uimire, oameni buni! Ia uitaţi-vă, ce minune!
Asta a făcut Dumnezeu şi m-a gândit dinainte de toţi vecii, a gândit
mâna mea. Acest corp al meu, acest trup al meu aşa-l simţim. E templul
Duhului Sfânt. Nu-i o glumă! Ce minune! Şi te apropii şi zici: „Aoleu,
Doamne, am făcut capişte idolească din templul Tău”. „Nu-i nimic.
Eu te iubesc şi vin şi curăţ, da?”. Stăm cu capul pe pernă, stăm pe
gândul lui Dumnezeu şi pe iubirea aproapelui care a făcut perna. Dar
dacă nu suntem conştienţi de asta? Noi vrem minuni mari. Ce minuni
mai mari vrem? Stau cu dumneavoastră: vă uitaţi la mine
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şi eu la dumneavoastră .  Nu-i
minunat? Dar dacă nu băgăm de
seamă asta? Deci aşa ne dăm seama că Dumnezeu ne iubeşte.
Câte amănunte din astea, care sunt infinite şi infinituri, nu le putem
descoperi noi? Atunci simţim că suntem netrebnici, mizerabili.

Să vă mai spun ceva. Dumnezeu nici nu ne cere să ne
schimbăm aşa repede. El ne cere întâi şi întâi să ne dăm seama că
ne iubeşte, să simţim iubirea Lui. N-avem cum să răspundem la
iubire până când nu simţim iubirea lui Dumnezeu. Noi vrem ca
tânărul ăsta, să facem ceva… şi să fim. Întâi şi întâi să nu facem
nimic. Să ne dăm Lui, să ne predăm în mâinile Lui, să ne arătăm
Lui. Această dezgolire în faţa Lui ne va face să-I simţim prezenţa
şi bine ar fi. El îmi va spune care sunt neputinţele mele şi păcatele
mele. Te ustură după aceea, nu? Cât timp sunt un anonim eu pot să
fac orice. Dacă treceţi pe lângă un grup de soldaţi aceştia vor striga
obscenităţi, nu? Du-te lângă ei sau du-te la ei, ţine-te după ei şi intră în
cazarmă acolo şi spui: „Domnule comandant vreau şi eu să văd
băieţii ăia că mi-au vorbit frumos pe drum şi vreau să-i cunosc
mai de aproape”. Să vedeţi ce băieţi frumoşi, timizi şi drăguţi sunt.
Privindu-l un moment, el nu mai poate să facă. Oricine ar striga pe
stradă ceva urât, du-te şi priveşte-l în ochi şi zi: „Mai zi o dată că n-
am înţeles bine”. Se bâlbâie, se ruşinează. De ce? Pentru că-i dai
atenţie, l-ai văzut şi el devine persoană, devine om viu. Dar dacă eu
zic: „Dobitocu’ ăla…”, el gata, de abia aşteaptă să se poarte ca un
dobitoc, a scăpat de răspunderea de a fi om. Imediat ce punem o
etichetă pe cineva, acela îşi ia libertatea să se poarte ca atare.

De ce să ierţi pe alţii, dacă cei pe care îi iubeşti nu le
pasă? Singura persoană pe care am început să o iubesc, nu-i
pasă. Ce pot să fac?

Iertăm pentru că aşa ni s-a poruncit. Mântuitorul n-a zis să
ierţi dacă te iubeşte, dacă îţi răspunde la iubire. Sunt două lucruri diferite.
Depinde, însă, ce ierţi. Ce înseamnă iertarea. Ca să nu vorbesc acum
mult despre iertare, vă recomand să intraţi pe site-ul nostru la Sfinţii
Arhangheli - dacă vă e greu să ţineţi minte căutaţi Maica Siluana pe
Google şi vă trimite direct la ce trebuie - şi acolo veţi vedea „Să ne
vindecăm iertând” - seminar on- line. Am făcut nişte sesiuni pe
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care la început le făceam - şi le mai facem - şi în întâlniri săptămânale
la centrul nostru. Însă acum au dat rezultate extraordinare pe site.
Sunt scoase din Părinţi şi au o structură logică şi duhovnicească care
ne face să creştem în cunoaşterea neputinţei noastre de a ierta, învăţând
şi de ce nu putem ierta, pentru că suntem răniţi şi pentru că suntem
căzuţi şi pentru că nu am simţit dorinţa aceasta de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu şi a fi vii. Seminarul ne poartă pe mână până când ajungem
să ne dăm seama că noi nu putem ierta. Ultima sesiune este un articol
al unui părinte din Franţa, care ne dă un „exerciţiu”, în care se îmbină
rugăciunea cu tot ce am învăţat până acolo şi cu binecuvântare. E
prima dată când eu am întâlnit foarte clar şi scris pe limba omului de
astăzi ce înseamnă puterea binecuvântării şi cum anume să faci şi
când să faci. Noi credem că a ierta înseamnă a nu mai avea sentimente.
Nu. A ierta înseamnă a te vindeca întâi de resentimentele pe care ţi le
aduce amintirea rănii pe care ai avut-o şi a te vindeca de dorinţa de a
te răzbuna. Noi avem dorinţa de a ne răzbuna, de a răsplăti. Dacă nu
noi, măcar Dumnezeu să aibă grijă, drăguţul... Şi atunci vei învăţa de
ce să ierţ�i.

Deci, sunt două lucruri diferite: eu iert fără nici o condiţie.
Pentru că aşa am poruncă de la Dumnezeu. Cealaltă realitate, că el
mă iubeşte sau nu mă iubeşte, aceasta este o altă suferinţă. Cred că
trebuie să facem o altă conferinţă: de ce nu mă iubeşte cel pe care îl
iubesc eu sau cea pe care o iubesc eu? Pentru că nimeni nu-i răspunde
la o pretenţie. Noi pretindem iubire. Iubirea nu se pretinde, iubirea se
dăruieşte. Iar ceea ce nu mai e iubire este pretenţie de a ni se răspunde
la dorinţele noastre. Suntem cu toţii bolnavi de nevoia de iubire, dar nu
ştim ce înseamnă iubirea. Vom învăţa-o numai în clipa în care vom
învăţa să respectăm creaţia lui Dumnezeu, să vedem prezenţa lui
Dumnezeu în toate făpturile şi să vedem în cel din faţa noastră taina lui
Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu… De obicei, când doi tineri, doi
copii, doi adolescenţi se întâlnesc, aşteaptă să-şi împlinească toate
frustrările pe care le-au avut: mama nu m-a înţeles, tata nu m-a iubit,
ne-am despărţit. Şi fiecare aşteaptă să i se răspundă la aşteptările lui
şi aproape că nu-l vede pe celălalt. Proiectează pe el toate nevoile pe
care le are şi asta aduce foarte multă suferinţă. Iubirea înseamnă:
când te simţi atras de cineva, când îţi place cineva. Înseamnă să-L
priveşti pe Dumnezeu prin acea icoană. Fiecare om este o icoană. Ce
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frumos se vede prin tine! N-ai cum să iubeşti un om dacă nu ştii ce fel
de unghii are, ce fel de gene are, cum merge, cum calcă, cum se uită
la flori, cum se uită la icoane, cum răsfoieşte o carte. Zice: „Eu am
văzut că era cam bădăran, aşa, scuipa şi înjura, dar nu am auzit decât
că o înjura pe maică-sa, atât. Pe mine nu m-a înjurat până ne-am
căsătorit”. Dacă a înjurat-o pe mama lui ce-o să-ţi facă ţie după ce vă
căsătoriţi? Nu poate, sărmanu’ să facă altceva. Şi asta nu înseamnă
că trebuie să fugi de el, dacă-i aşa. Dar să ştii că-i bolnav şi că trebuie
să se vindece. Eşti tu destul de vindecată şi destul de puternică ca să-
l vindeci? Pentru că noi credem: „Lasă că-l fac eu om”. Nu, nu
schimbăm noi pe nimeni. Asta este iar o iluzie. Aşa că fetiţa mea sau
omule drag, să ierţi pentru că aşa-i porunca şi Dumnezeu te va învăţa
să ierţi. Iar cu iubirea… întreabă aşa: „Doamne, eu acum de ce pretind
să mă iubească? Ce drept am…”. Noi n-avem dreptul, oameni buni,
să pretindem nimic de la nimeni. Şi veţi cunoaşte, dacă pretindem sau
cerem… e o probă simplă, am găsit-o într-o carte de psihologie.
Psihologii sunt foarte deştepţi, oameni buni, au descoperit atâta din
suferinţele omenirii, ale omului, doar că „sărmanii” le descriu, le fac şi
au metode de te mută dintr-o suferinţă în alta. Sau te fac sănătos şi
mori sănătos, dar tot nefericit eşti. Fără Dumnezeu nu există fericire.
Trebuie să îmbinăm aceste două lucruri.

Aşadar, omul acesta zicea: „Dacă zici: «Dă-mi un pahar cu
apă»”, nu ştii dacă-i pretenţie sau cerere. Vei vedea după reacţia pe
care o vei avea când celălalt nu îţi dă apă. Dacă spune: „Du-te şi ia-
ţi singură”. Şi zic: „Păi mă şi miram eu, că aşa eşti tu şi…” şi încep
să mă supăr, să-i reproşez; atunci a fost o pretenţie. Dacă nu mă supăr
şi înţeleg şi mă duc şi îmi iau singură apă, atunci a fost o cerere. Şi-n
iubire la fel. Poţi să spui: „Îmi place de tine”. Poţi să spui şi dacă eşti
fată – acum nu mai avem vremurile în care aştepta fata să-i spună
băiatul. „Da, dar mie nu-mi place de tine”. Deci, decât să trăieşti în
imaginar, mai bine întrebi: „Uite, mie îmi place şi aş vrea să fim
prieteni”. Şi el o să zică: „Mie nu. Îmi place de tine, dar nu suntem
prieteni”. ”Mulţumesc, am înţeles”. E atât de simplu… doare puţin,
dar s-a terminat. Sau sunteţi prieteni de 2 ani şi tu vrei să te căsătoreşti,
el nu vrea. Îl întrebi: „Uite, eu vreau să mă căsătoresc. Tu ce zici?”.
„Eu nu, eu mai am treabă”. „Bun, atunci la revedere”. Să avem
curajul acesta să ne asumăm, să nu pretindem. Înţelegeţi? Asta este
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libertate. Dar tot mai e bine e să simţim, aşa, pe alte canale decât prin
cuvinte şi să avem răbdare să ne dăm seama dacă celălalt ne iubeşte.
Dacă privim la fel paharul cu apă, privim la fel o floare. Altfel aceste
pretenţii de iubire vă aduc multă, multă nefericire…

Care-i diferenţa dintre depresie şi deznădejde? Spune-ţi
ceva despre Sfântul Siluan şi rugaţi-vă pentru noi.

Amin. Doamne miluieşte! Sfântul Siluan m-a scăpat pe mine
de la erezie. Eu pe vremea comunismului am crezut că cei din Biserică
sunt sfinţi tare. Când am văzut că nu sunt sfinţi am avut ca tot prostul
revolte şi am zis: „Trebuie să facem o Biserică mai bună, mai
sfântă”. Slavă Domnului că n-am ajuns decât la gând. Dar, cu câţiva
ani înainte de revoluţie îl cunoscusem pe Sfântul Siluan care zicea:
„Nu judeca”. Şi ce m-am mai certat cu el: „Sfinte, ajută-mă, că
uite ce am văzut eu la cutare… sfinte, ajută-mă, că uite ce am
văzut…” şi m-a ajutat foarte mult. E un sfânt extrem de alergător şi
de iute ajutător; foarte mult ajută. Aproape ca Maica Domnului de iute
vine în ajutor. Insistenţa aceasta pe prezenţa Duhului Sfânt, pe
chemarea Duhului Sfânt, pe nealungarea Lui şi pe curajul pe care ni-
l dă nouă celor mai mici. Este o măsură şi pentru noi. Sfântul Siluan
zicea: „Călugărul e acela care stă zi şi noapte la rugăciune” şi
eu… uitaţi-vă cum umblu. Aş zice, cine nu poate să slujească să meargă
la arhondaric; aşa că, iată, eu sunt la arhondaric. Multă bucurie ne dă
Sfântul Siluan pentru că ştie taina bucuriei - ea e prezenţa Duhului
Sfânt. Şi învăţaţi de acolo. Dacă citiţi câte puţin nu se poate, după
câteva pagini, să n-aveţi o lacrimă. Nu mai rămânem la fel de nesimţitori
dacă-l citim pe el.

Deznădejdea este strigătul acela acut din depresie în care
vrei să-ţi curmi viaţa, vrei să zici „nu” vieţii. Nu neapărat să te sinucizi,
ci zici „nu” vieţii, zici „nu” lui Dumnezeu. Deznădejdea este o supărare
pe Dumnezeu. Când nu mai vrei, crezi că… ori că nu există, ori că pe
tine nu te iubeşte. Acest lucru l-am căpătat de la Sfântul Siluan şi aş
vrea să-l reţineţi. Eu nu L-am văzut pe Dumnezeu cum L-a văzut
Sfântul Siluan, dar am văzut de câteva ori chipul lui Dumnezeu în câţiva
oameni şi nu erau dintre cei mai reprezentativi din punctul meu de
vedere. Eu am simţit bucuria prezenţei lui Dumnezeu şi a prezenţei
harului. Puţin. Dar acel puţin îmi ajunge. Dacă Dumnezeu are milă de
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mine şi nu mă lasă să cad în ispite mai mari, îşi ţine făgăduinţa că nu ne
lasă în ispite mai mari decât cât putem duce, nu mai am nevoie de nici
un semn până la sfârşitul vieţii mele. La ce îmi foloseşte să Îi simt
prezenţa când ştiu că acum suntem pe cale, că suntem în vremurile
acestea, că suntem în aceste condiţii, când ştiu că mă iubeşte, când
ştiu că este cu mine. La ce îmi trebuie? De ce să risipesc energia mea
gândindu-mă dacă Îl simt sau nu-L simt? Ce, nu ştiu ce să fac? Am
greşit, zic: „Doamne iartă-mă!”. Am lovit pe cineva, zic: „Iartă-mă”.
Lupt să nu ţin minte răul, lupt să iert imediat, lupt să termin
resentimentele, lupt împotriva oricărei forme de răzvrătire şi sunt
momente în care totul se răstoarnă, chiar şi la Maica Siluana. Dacă nu
mai merge nimic şi toată lumea-i supărată, dacă se întristează puţin
Înaltul mie mi se pare că s-a terminat toată lumea şi nu mai e nimic.
Măicuţele au altă treabă decât tine. Şi ţi se pare că totul e zadarnic că
de fapt nimic nu e… decât vorbe. Şi eu îmi plâng durerea în felul în
care îmi vine acolo să plâng, dar nu deznădăjduiesc. Pentru că eu ştiu
că am poruncă să nu deznădăjduiesc. Aţi plânge durerea nu înseamnă
că ai căzut în deznădejde. Trebuie să învăţăm. Citiţi Psaltirea şi Domnul
tot timpul ne spune: „Strigă la Mine în ziua necazului tău”. Şi atunci
vei vedea cum te desparte în necaz. Întristarea sănătoasă nu este
deznădejde. Mântuitorul spune în Ghetsimani: „Întristat e sufletul Meu
până la moarte”. Şi le spune ucenicilor, în aceeaşi stare sufletească:
„Bucuria Mea v-o las vouă”, de fapt „Bucuria Mea să fie cu voi”.

Bucuria şi întristarea sunt locuri diferite din sufletul nostru.
Sufletul nostru este extrem de sensibil şi orice ne face sau ne spune
cineva, ne doare; te doare. Dar nu reacţionezi să pedepseşti, să ţii
minte, ci ierţi, te rogi. Şi e atât de simplu pentru că nici nu trebuie să
simţi că ai iertat. Zici: „Doamne, binecuvântează-l pe cel care mă
blestemă, pe cel care îmi face rău”. Şi eu cred că am iertat. Gata,
nu îmi mai pun problema c-o mai fi ceva. Îmi vine gândul că nu pot să-
i zâmbesc şi mă gândesc de ce nu-i zâmbesc? Îmi caut în suflet: de ce
nu-i zâmbesc acum? Pentru că sunt încă supărat. Dar nu este supărarea
păcătoasă, în sensul că sufletul îşi revine mai greu. Dar eu n-am gând
de răzbunare, nu vreau să-i fac rău, nu mai vreau să-i spun încă ceva.
Am iertat, am terminat. Dar Dumnezeu ce să judece la judecată?
Nimic? Să n-aibă nici o treabă? Nu. Noi avem încredere că ne judecă
şi acolo. Va fi groaznic, copii; oameni buni, va fi groaznic! S-ar putea
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ca tot ce vă spun eu acum să fie o minciună şi acolo Dumnezeu să
zică: „Iată adevărul”. Dar va fi minunat când o să zic: „Doamne:
iartă-mă” şi El o să zică: „Bine, haide, treci în rai”. Care-i problema?
Şi voi o să strigaţi: „Nu, că ne-a minţit la conferinţe”. Şi Dumnezeu
o să zică: „Iertaţi-o”. O să ziceţi: „Da, o iertăm”. „Hai, în rai cu
voi”. Da, care-i problema?

Sigur că Sfântul Siluan a ajuns la smerenie, dar noi, acolo,
când suntem întrebaţi: „Ai făcut asta?” trebuie să nu zicem: „Am
făcut pentru că mama m-a bătut când eram mică, pentru că partidul
comunist…”, căci atunci suntem încă  plină de ură.

Mă ducea odată un şofer la penitenciar şi  zicea: „Ce căutaţi,
maică, acolo că ăia sunt nişte hoţi, nişte criminali, nişte… ăia nu
merită”. Zice: „Eu, uite, nimic rău n-am făcut”. Şi fuma. „E,
dumneata nu ai nevoie să omori pe nimeni, nici să furi, nici să
violezi pentru că, uite, fumezi”. „Ei şi ce, o să mă duc în iad pentru
o ţigară?!”. „E, nu ştiu, depinde”. „Cum aşa!? Pot să mă duc!?”.
„Poţi să te duci”. „Cum, maică, chiar aşa?”. „Chiar aşa”. „Mă
bagă Dumnezeu în iad pentru o ţigară?”. „Nu, Dumnezeu te bagă
în rai. Şi tu te duci în rai. Zici: ce frumos, e bine şi zici: Doamne,
da’ ţigări ai?”. Şi Dumnezeu zice: „Fiule, aici nu sunt ţigări”. „Nu,
eu fără ţigară nu pot să stau”. „Poţi să stai?”. „Nu pot”. „Ei, şi
ce faci? Te duci, nu? Te duci, pleci singur din rai!”. Nu te dă
Dumnezeu afară. Important e dacă noi ne putem atunci detaşa de
durerea aceea că eu am făcut mizeria asta, că eu am făcut asta. O
doamnă s-a spovedit la părintele Arsenie Popacioc şi îi spunea ce
făcuse ea ca doamnă. Nu ştiţi că doamnele înainte de a fi credincioase
fac tot felul de trăsnăi. Îi era ruşine, săraca, dar i-am zis că se mântuieşte
dacă se spovedeşte şi să profite că e un mare duhovnic. Şi zice: „Eu
spuneam şi el râdea”. L-am întrebat: „Părinte, de ce râzi? Vă
bucuraţi?!!”. Zice: „Da, dar nu mă bucur de ce ai făcut, mă bucur
de ce spui”. Toată lumea face, dar nu spune şi nu se mântuieşte. Şi la
sfârşit a plâns cu dânsa ca să-i ierte Dumnezeu. Avem sfinţi care
plâng pentru noi, important e ca noi să fim în stare să spunem, să ne
detaşăm.

Ţineţi minte: eu nu sunt faptele mele. Nici cele bune ca să zic:
„Doamne, da’ ştii, eu am făcut cutare şi cutare lucru bun”. Nici pe
cele rele, că nici cu bune nu merge. Să mă iertaţi, părinte, că am să
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spun un banc: „Un accident de autobuz. Vasile era şofer şi a murit
Vasile şi cu un părinte. Restul au scăpat. Ăsta era un şofer rău, bea şi
vorbea urât, conducea cu viteză şi călca regulile de circulaţie. Şi acum
tot din viteză s-a întâmplat şi băuse. La poarta raiului, când îl vede
părintele zice: „I-a uite-te ce îndrăzneală, ce-o fi în capul lui că
intră în rai după ce-a făcut ce-a făcut”. Iese Sfântul Petru şi zice:
„Costică intră, părinte stai aici că vine să te ia dincolo”. Zice
părintele: „Sfinte Petre, eu sunt părintele cutare, de la catedrala
din cutare oraş, cei care…”. „Ştiu, părinte”. „Da’, el e Costică
care m-a omorât. Care a băut şi care a înjurat şi care conducea
cu viteză mare şi uite a fost şi accident”. „Da, părinte”. „Sfinte,
nu se poate, eu am propovăduit cuvântul lui Dumnezeu duminică
de duminică 30 de ani. Şi ăsta…”. „Da, părinte, da’ când predicai
matale lumea dormea. Când conducea ăsta toată lumea se ruga”.
Nu ştim noi rânduiala. Să avem nădejde că acolo Dumnezeu va vedea,
ne va arăta şi totul e ca eu să ţin minte că eu nu sunt faptele mele. Nu
mă justific prin fapte şi nu mă condamnă faptele dacă eu mă lepăd de
ele. Să mă lepăd şi de cele bune şi de cele rele şi să zic: „Doamne, Tu
eşti viaţa mea şi faptele mele nu sunt decât felul meu de a fi aicial:”.
Dau din mâini, iată, asta-i fapta mea. Ţi-e sete; îţi dau un pahar cu apă,
asta-i fapta mea. M-ai supărat, mă uit urât la tine, asta-i fapta mea.
Dar eu mă lepăd oricând şi de privirea asta şi de orice, dacă sunt
conştientă de mine.

     În perioadele de depresie mă simt complet neputincios fără
Dumnezeu. Când acestea trec simt că nu mai am aşa nevoie de
Dumnezeu. Ce să fac? Să cer necazuri? Altfel văd că nu mă apropii
de Dumnezeu. Chiar numai prin necazuri ne putem mântui?

La matale văd că ăsta-i cazul. Dumnezeu să te vindece de
depresie şi să-ţi dea alte necazuri, poate te-ai fi plictisit de depresie,
dacă altfel n-ajungi la Dumnezeu. Nu glumesc, omule! Depresia este
strigătul sufletului: nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu! Şi tu stai cu
Dumnezeu că ţi-e rău şi pe urmă te lepezi de El şi iar vine depresia,
care nu-i decât strigătul… Noi, în adâncul nostru, suntem altcineva
decât suntem la suprafaţă. Însă sunt oameni care au depresie sau
care au boală psihică - depresia poate o să fie şi o opţiune de viaţă -
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dar sunt boli din astea diagnostice mai grave. Sunt cumva ţapi ispăşitori
ai acestor familii care au crescut şi trăit fără Dumnezeu. Bunici, părinţi
nespovediţi… mulţumim lui Dumnezeu părinţilor care s-au întors la
Biserică, bunicilor care s-au întors la Biserică. Dar tinerii care au în
spatele lor atâta povară de păcate o duc mai greu şi trebuie ei să se
spovedească cumva şi pentru părinţi. În familiile în care au fost fapte
cumplite - se întâmplă în întunericul acesta din intimitatea familiilor
uneori fapte îngrozitoare, care apasă din generaţie în generaţie şi la un
moment dat se erupe ceva în sufletul unui om, se rupe ceva acolo şi
apare ca o salvare, dacă vreţi, o boală psihică. O boală psihică care
scoate pe om de sub această povară, i-o poartă Dumnezeu cumva, îi ia
răspunderea. Aici trebuie să fim foarte atenţi. Ca familie, trebuie să
avem grijă, cu multă tandreţe. Şi orice bolnav ştie că face rău şi că
poate să se oprească dacă are ajutorul lui Dumnezeu. Aţi văzut oameni
care au, aşa, anumite probleme şi vin la biserică şi se ţin de biserică
mai abitir decât noi care ne ducem cu… Aşa că, omule, suflete, în
clipa în care vei învăţa să te bucuri cu Dumnezeu nu vei mai avea
depresie. Fă orice! Ce faci când îl uiţi pe Dumnezeu? Bei apă, dă-I
slavă lui Dumnezeu. Te plimbi, dă-I slavă lui Dumnezeu. Dansezi, dă-
I slavă lui Dumnezeu. Pupi o fată, dă-I slavă lui Dumnezeu. Ai făcut
păcat? Pocăieşte-te, că mori. Să învăţăm să-I dăm slava lui Dumnezeu
în lucrurile mici şi vom descoperi bucuria de a fi cu El şi nu Îl vom uita
nici la bine.

Ce sfat daţi tinerilor care din anumite motive au greşit şi
au avut mult de suferit? Acum nu mai vor să audă de Biserică
sau au păcate mari. Se mai pot întoarce ei la Hristos?

Acestor tineri nu pot să le dau nici un sfat. Eu pentru ei sunt o
binefacere în sensul că ei îşi pot vărsa ura pe care o au împotriva lui
Dumnezeu pe mine. Şi încep: că Dumnezeul tău şi dă-i şi… Dumnezeu
a făcut cel mai mare serviciu omului. Când îi facem rău aproapelui, de
fapt noi Îl pedepsim pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a întrupat ca să putem
să ne satisfacem setea de răzbunare şi de ură împotriva Lui… Ucideţi-
Mă… hai… vindecaţi-vă ucigându-Mă. De câte ori cineva… te ceartă,
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Îl ceartă pe Dumnezeu Stai acolo şi zi: „Doamne, Tu Te-ai întrupat
ca să primeşti astea. Vreau eu să fiu Tu, să fiu prezenţa Ta ca
acest suflet chinuit şi împovărat de durere să poată să se uşureze
punându-mă pe crucea Ta”. El atâta ştie: să fiu eu crucea Ta pe
care el să-şi pună povara. Rugându-te pentru el, încet-încet va putea
să ajungă înapoi la Dumnezeu. Rugăciunea pe care o facem pentru
cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu trebuie să fie doar vorbire cu
Dumnezeu, nu cu ei. Pe ei nu-i aducem, nu facem decât să-i împingem
şi mai departe.

Deci numai rugăciune pentru ei. Şi acesta este ca un cont în
bancă pentru un minor. Nu-i dai cardul copilului de 4 ani să-şi scoată
banii, dar îi pui banii acolo şi el o să-i găsească la majorat. Aşa sunt
rugăciunile şi răbdarea cu cei care sunt supăraţi pe Dumnezeu, pentru
că vine momentul în care inima lui de piatră se crapă puţin şi atunci tot
ajutorul pe care i l-ai dat, fără să-l presezi, îl va susţine. Vai de cei
pentru care nu se roagă nimeni!
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