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Chemare la Hristosul
Ieromonah Rafail Noica

Nu-mi spune nimic! Îţi cunosc mizeria, necazurile, luptele şi
 ispitele sufletului tău, aşa cum eşti tu! Dă-Mi inima ta! Dacă o

să aştepţi să devii înger ca să Mi te dăruieşti, atunci n-ai să Mă iubeşti
niciodată! Chiar când eşti laş, fricos, trufaş şi neîncrezător în împlinirea
săvârşirii iubirii, a sfinţeniei, chiar când recazi în aceleaşi păcate pe
care nu ai vrut să le repeţi …ei bine, chiar şi atunci Eu nu-ţi dau voie să
nu Mă iubeşti!
       Iubeşte-Mă, aşa cum eşti tu!

În orice loc, moment şi-n orice situaţie te-ai afla, în credincioşie
ori în trădare, în râvnă, întristare şi uscăciune, tu să Mă iubeşti aşa cum
eşti! Eu vreau să Mă poţi iubi - din puţina şi săraca ta inimă, atât de
chinuită! Dacă aştepţi şi-mi ceri să te aştept până vei fi desăvârşit,
atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată.
N-aş putea Eu, oare, să fac din fiecare fir de nisip un serafim sau un
înger care să strălucească de curăţie şi dragoste? Nu sunt Eu Domnul
Dumnezeu şi am zidit toate şi pot totul? Inima ta de om, zidit de mine,
este locaşul Meu. Eu aştept să-Mi dai această inimă Mie şi să Mă laşi
să te iubesc aşa cum eşti! Desigur, Eu am să te schimb, dar până
atunci, iubeşte-Mă aşa cum eşti, căci Eu te iubesc, cu toate că eşti aşa!
Eu vreau să simt porumbelul iubirii tale zvâcnind către Mine, chiar din
puţina, săraca, neputincioasa ta inimă! Din adâncul învoielilor tale, al
murdăriei tale! Eu te iubesc şi când eşti slab şi necurat, tu ce vină-Mi
găseşti?

Nu vreau o Iubire izvorâtă din mândria virtuţilor tale - nici a
spectacolului care poţi fi tu, ci dintr-o inimă smerită înaintea Mea şi
resemnată în a fi chiar ceea ce este: o biată inimă care Mă iubeşte şi
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pe care o pot curăţi oricând! Nu-Mi trebuie virtuţile tale, talentele tale,
înţelepciunea ta. Eu vreau doar să Mă iubeşti şi să lucrezi intru iubirea
aceasta. Crezi că ai virtuţi, dar dacă ţi le-aş da chiar, tu eşti aşa de slab şi
de mândru, încât aş hrăni amorul tău propriu şi nu M-ai cinsti pe Mine, ci
pe tine! Apropie-te deci, cu iubire! Unui fier negru şi rău, flăcările de foc
nu numai că i-ar curăţa rugina, dar l-ar face incandescent! Doar iubeşte-
Mă, neînchipuindu-ţi că eşti curat şi demn; aceasta ar fi iar o mândrie
pentru tine, iubeşte-Mă pentru că sunt obosit şi vreau să odihnesc in
inima ta! Deci, nu te mai zbate şi te strădui să-MI placi, ci iubeşte-Mă
pur şi simplu. Eu aş putea să fac, prin tine, lucruri mari pentru mintea
omenească, dar nu! tu ai să-Mi fii slugă rea şi nefolositoare şi neputincioasă
şi am să-ţi iau puţinul pe care tu te încrezi că-l ai! De ce, oare? Pentru cu
Eu te-am zidit – din iubire, ca să-ţi dau iubirea, fără ca tu să-Mi poţi da
ceva! Nu încerca să-Mi plăteşti Iubirea prin nimic, Mă doare că încerci!

Nu mai sta departe de Mine, îţi lipseşte nu sfinţenia, pe care numai
Eu ţi-o pot da, ci o inimă gata să Mă iubească oricând şi până la capăt!
De aceea, Eu stau mereu la uşa inimii tale, ca un cerşetor, deşi sunt
Domnul şi Dumnezeul tău. Nu mă lăsa să aştept, ca să te împodobeşti
şi să-Mi pregăteşti daruri, căci tu nu poţi nimic fără Mine şi dacă te
încrezi în tine, fără Mine, voi fi nevoit să te las în cădere - la măsura cu
care te apreciezi singur! Dacă Mă primeşti, te voi ajuta să înţelegi, să
Mă cunoşti şi să Mă iubeşti mai mult decât îţi poţi închipui. Lasă sângele
Meu să curgă în sângele tău şi să bată inima Mea într-a ta! Eu ţi-am
dat-o pe Sfânta Preacurata Mea Maică. Lasă să treacă totul prin inima
ei curată, încât să poată mijloci pentru tine!

Nu aştepta să devii sfânt, ca pe urmă să Mă iubeşti! În acest fel
nu M-ai iubi niciodată! Şi acum vino! Eu sunt cu tine, cu voi, până la
sfârşitul veacurilor! AMIN!
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Hristos sau „Generaţia Pro”?
New Age-ul – o nouã provocare?

Pr. Lector Irimie Marga
Facultatea de Teologie din Sibiu

Tema din titlu are tangenţă cu mişcarea Generaţia PRO, mişcare
susţinută de un post de televiziune particular din România. Nu am
fi iniţiat o astfel de conferinţă dacă nu am fi fost provocaţi de
atitudinea acestor iniţiatori de mişcări de tineret din Bucureşti,
care în seara de Sfântul Nicolae au profanat - aş putea spune -
crucile puse de colegii noştri din Bucureşti în piaţa Universităţii,
drept amintire pentru revoluţia din 1989. De aceea, am considerat
de cuviinţă ca toţi tinerii şi credincioşii bisericii noastre să cunoască
mai bine fenomenul Generaţiei PRO.

Ce este New Age?

Preasfinţite Părinte, preacucernici părinţi şi iubiţi fraţi întru
Hristos,
Despre ceea ce vă voi vorbi în această seară v-am mai vorbit,

numai că tema suna altfel: Spiritualitatea ortodoxă şi mişcarea New
Age. Conferinţa de atunci nu a avut un impact prea mare pentru că,
într-un fel, termenul New Age este un termen tehnic care pe foarte
mulţi îi lasă indiferenţi, considerând că fenomenul nu-i implică într-un
mod personal, direct sau indirect. De data aceasta însă, ne-am  propus
să discutăm despre un efect al acestui fenomen, şi anume despre
Generaţia PRO; de data aceasta am pus degetul pe rană. Generaţia
PRO este o expresie puternic mediatizată, dar, iubiţi credincioşi, pe
cât este ea de cunoscută, pe atât de puţini sunt cei care îi înţeleg sensul
sau ceea ce urmăreşte ea de fapt. Şi ce urmăreşte? Urmăreşte formarea
sau strângerea de adepţi din rândul tinerilor noştri, în aşa fel încât să
formeze o adevărată generaţie. Ei bine, punctul de plecare al
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expunerii mele cu referire la Generaţia PRO, o constituie cauza acestui
fenomen, adică mişcarea New Age. Se cuvine aşadar ca la început să
spun câteva cuvinte despre această mişcare care după 1989 se face
puternic simţită şi-n societatea noastră.

New Age este o mişcare de un tip sectar, am putea spune,
născută în secolul nostru şi care porneşte de la ideea că nu numai
fiecare om stă sub semnul unei zodii, dar însăşi istoria omenirii stă sub
semnul zodiilor. Dacă în ultimii 2000 de ani, omenirea a stat sub semnul
zodiei peştilor - peştele este un semn creştin, asta însemnând că
omenirea întreagă a stat sub semnul creştinătăţii -, iată că acum a sosit
momentul să se facă trecerea la o  nouă eră, o nouă zodie, de data
aceasta zodia vărsătorului, în care preponderent nu mai este creştinismul,
ci amestecul tuturor religiilor, sincretismul deci. Amestecul tuturor ideilor
specifice acestei treceri trebuie să fie schimbarea modului nostru de
concepţie şi de percepere a valorilor, a modului comportamental, în
cele din urmă al întregii noastre existenţe. Aceasta este pe scurt învăţătura
New Age: omenirea trebuie să treacă printr-o schimbare radicală, o
schimbare de mentalităţi, o schimbare comportamentală, o schimbare
de arhetipuri, o schimbare de matrice, dacă vreţi - cuvântul matrice,
ştiţi foarte bine, a făcut în societatea noastră mare vogă prin intermediul
filozofului Lucian Blaga ce căuta tocmai să descopere matricele
existenţiale ale neamului nostru; ori, mişcarea New Age vine şi spune
că aceste matrice trebuie să înceteze şi că noi trebuie să trecem la alte
moduri comportamentale. Acesta este foarte concentrat mesajul mişcării
New Age. Unii spun că momentul începerii noii zodii care influenţează
întreaga umanitate ar fi fost anul 1962, alţii spun că acel an ar fi fost
1986. Ei bine, în ultimul număr din revista ‘’Formula As’’, unde este
consacrată o pagină întreagă Mişcării New Age, am citit următoarele:
‘’Astrologii nu au nici un dubiu: din punct de vedere zodiacal, pe
28 ianuarie 1998, pământul a ieşit de sub dominaţia peştilor, pentru
a intra pe o perioadă de 2155 de ani  în era vărsătorului - o şansă
uriaşă de pace şi fericire”.

Ce înseamnă însă trecerea în această eră a vărsătorului care,
cum vă spuneam,   înseamnă schimbarea tuturor matricelor
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noastre, inclusiv a unui concept caracteristic nu numai unui neam sau
unei religii, ci înşişi fiinţei umane - conceptul de familie. Mai departe vă
citesc sfârşitul acestui articol, care spune: ‘’Mariajul tradiţional este
depăşit, afirmă vizionarii - adică adepţii New Age. În locul lui vor
apărea aşa numitele familii face world, în care partenerii divorţaţi
sau cei care trăiesc separat îşi vor găsi noi legături, fără ca cei
vechi să fie trataţi ca nişte duşmani. Apoi, mobilitatea din ce în ce
mai mare de pe piaţa de muncă va  face ca relaţia multor cupluri
să  se transforme într-o  aşa zisă relaţie suttle, în care partenerii
se vor vedea doar la sfârşit de săptămână’’.

De altfel, spun adepţii acestei mişcări, vremea prezenţei
ierarhice a bărbaţilor la putere şi profit a trecut. Viitorul aparţine
femeilor, pentru că epoca aceasta va  fi marcată de pasiune, armonie şi
răbdare - valori şi calităţi specific feminine. Deci, vom trece printr-o
fază în care caracterul preponderent îl va avea mişcarea feministă. Iată
de ce mişcarea feministă a câştigat atât de multă popularitate, chiar şi
în teologie, unde o problemă foarte actuală a devenit hirotonisirea
femeilor. În felul acesta explicităm şi starea în care se află societatea
noastră, mai ales din 1989 încoace, o stare de continuă schimbare, de
continuă transformare - nu mai spun tranziţie, pentru că cuvântul acesta
este deja demonetizat -, dar în orice caz, o schimbare nu de ordin
material, ci de ordin spiritual. Trebuie să  gândim altfel, trebuie să ne
comportăm altfel, trebuie să gândim valorile altfel, trebuie să ne
percepem propria noastră existenţă altfel. Sunt numai câteva idei care,
iată, acum se spun în mod deschis, se răspândesc în mod direct (iniţial
mişcarea New Age a avut un caracter secret).

Generaţia Pro – promotoare a ideilor New Age

Ideile acestea au ajuns să fie răspândite prin toate mediile: prin
mass-media, prin învăţământ, prin cultură, prin politică, prin

economie, prin modă şi prin multe alte lucruri, care, ele în sine, nu
reprezintă ceva rău, dar toate acestea au fost şi sunt la ora aceasta
puternic manipulate de New Age, pentru că specific acestei mişcări
este tocmai provocarea inconştientului şi a inevitabilului.

66



 Porunca Iubirii   2 / 2005 9

Mulţi dintre oamenii care au o gândire tipic newage-istă nu ştiu că gândesc
de fapt aşa. Acceptând ideile New Age pentru că sunt inovatoare şi
inedite, ei se fac de fapt purtătorii acestora, fără să-şi dea seama că
astfel au devenit adepţii şi propovăduitorii mişcării New Age.

Ei bine, locul de frunte în rândul celor care răspândesc
această mişcare îl ocupă un post de televiziune arhicunoscut, poate
cel mai cunoscut de către noi - postul de televiziune PRO TV, care
el însuşi este structurat după aceste idei reformatoare ce vor să
aducă o schimbare în mentalitatea şi-n comportamentul nostru, mai
ales în cel al tinerei generaţii. PRO TV-ul caută nu numai să fie un
simplu post care-şi transmite ideile, ci urmăreşte cu insistenţă ca
mesajul său să aibă un impact real în societatea noastră. Şi iată cum
s-a născut conceptul de „generaţie PRO” de la care a pornit discuţia
noastră în această seară. Televiziunea aceasta caută aşadar, în mod
sistematic, ca cei care o urmăresc să nu o facă pasiv, ci activ şi să
lase ca tot ceea ce se transmite, ideile fundamentale, să influenţeze
propria lor existenţă.

Gândiţi-vă numai la concursurile care se fac la acest post
de televiziune şi care îi fac pe oameni să urmărească programele
PRO TV, dar nu oricum, ci cu hârtie şi creion în mână. Adică, să-ţi
faci notiţe, să înveţi replici şi expresii care crezi că nu au influenţă
asupra vieţii tale, dar care constituie de fapt o reală activitate de
spălare de creiere. Trebuie să îţi însuşeşti toate aceste lucruri, pentru
că dacă în concurs ţi se pune o întrebare dintr-o astfel de expresie
şi ştii răspunsul, poţi câştiga. Tu câştigi, dar de fapt te câştigă ei pe
tine, te câştigă ca adept al lor, pentru că zi de zi, minut cu minut,
toate aceste idei noi care intră prin această televiziune caută să
schimbe mentalitatea tinerilor noştri. În continuare am să vă vorbesc
în mod concret, cu exemple, despre generaţia PRO. Vom vedea ce
este de fapt această generaţie, cum se manifestă ea, cum gândeşte,
ce mentalitate urmăreşte.
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Creştinismul şi Generaţia Pro.
Sfinţi sau supervedete? Ascetism sau revoluţie

sexuală?

Generaţia Pro este generaţia unei noi religii, dar a unei religii pe
dos sau a unei religii sincretice în care creştinismul nu mai este

central, ci este reprezentat de aspecte marginale sau nu este reprezentat
deloc. Elementele fundamentale din această religie sunt fenomenele
oculte. Aşadar, locul central nu-l mai ocupă Evanghelia, ci mesajul
acestui post de televiziune care, vă spuneam, trebuie urmărit nonstop
şi învăţat pe de rost.

Să facem o comparaţie între felul în care gândim noi creştinii -
şi trăim creştinismul de aproape 2000 de ani - şi felul în care această
mentalitate newage-istă caută să schimbe matricea noastră existenţială.
Noi avem în centrul existenţei noastre pământeşti, ca model apropiat
nouă, pe sfânt. Întotdeauna sfântul a reprezentat în viaţa creştinilor un
exemplu de zi cu zi a modului în care se urmăreşte trăirea învăţăturii
creştine şi mântuirea sufletelor noastre şi implicit, a modului în care
mântuirea aceasta poate fi în mod concret realizată.

Ei bine, pentru Generaţia Pro locul sfântului este luat de
altcineva, de vedetă. Nu mai avem nevoie de sfinţi, pentru că sfinţii
sunt depăşiţi, sfinţii aparţin unor arhetipuri creştine. Avem nevoie acum
de alte modele, care să nu fie strâns legate de credinţa creştină, şi nu
spun neapărat ortodoxă. Vedetele, supervedetele, starurile, megastarurile
trebuie să devină astăzi modelele noii generaţii. Că sunt morale sau
imorale, sinucigaşi sau pedofili, n-are nici o importanţă. Important este
că sunt vedete şi deci modele demne de urmat. În centrul credinţei
creştine ortodoxe stă icoana care-l aduce pe sfânt în faţa omului şi-l
concretizează. În centrul credinţei generaţiei Pro şi a mişcării New
Age, icoana este înlocuită de poster, pentru că posterul este cel care
ne aduce vedeta mai aproape - dureros este faptul că aceste postere
au prins deja foarte mult în rândul tinerilor noştri.

Ca preot, am avut deseori ocazia să merg în casele oamenilor
şi să constat cu surprindere că în camerele tinerilor se află foarte multe
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postere; pur şi simplu, aceste camere, inclusiv tavanul, erau tapetate
cu postere care conţineau imagini mai mult sau mai puţin morale, cu fel
de fel de vedete mai mult sau mai puţin îmbrăcate. Acestea sunt modelele
tinerilor noştri! Icoana este cu totul absentă. Uneori, m-am aflat în
situaţia penibilă în care, mergând cu botezul şi trebuind să botez cam-
era acestor tineri, m-am trezit că n-am ce să stropesc! Iată cum arhetipul
nostru creştin tradiţional este înlocuit şi denaturat de o nouă viziune, un
nou mod de existenţă, o nouă percepere a modelelor noastre - care
acum sunt vedetele -, un nou mod de înţelegere a imaginii, care nu mai
este icoana, ci posterul.

Încă de la început, creştinismul a pus accentul pe viaţa ascetică,
arătând că omul poate să ajungă la desăvârşire printr-o purificare
morală. Noua religie New Age, religia generaţiei PRO, dimpotrivă, nu
numai că nu vorbeşte despre ascetism, ci susţine o revoluţie - revoluţia
sexuală, în sensul că, spun adepţii acesteia, omul trebuie să se elibereze
de orice idei preconcepute. Iată, am ajuns vremea în care unii spun că
trebuie să ne eliberăm de orice viziune tradiţională, că omul trebuie să
se bucure de toată firea lui, nu mai contează cum, nu mai contează
când, important este să fie cu adevărat „liber”.

 Deci, această revoluţie sexuală vine să schimbe viaţa tinerilor noştri,
vrând să lase în urmă sau să desconsidere total conceptele de post, feciorie
şi înfrânare care, iată, nu-şi mai au locul în societatea noastră. Am să vă
dau şi exemple concrete. Nu puţini sunt cei care au scris în ziare că
„virginitatea este unul dintre lucrurile cele mai înapoiate şi depăşite”. Sunt
fete de 16 ani care nu mai sunt virgine - un lucru  catastrofal. Zilnic, la
filmele de la televizor prostituţia şi imoralitatea au atins cota maximă; aproape
că nu mai este film care să nu cuprindă scene fierbinţi. Oamenilor maturi,
aceste lucruri le creează o stare de dezgust, dar pentru tineret, gândiţi-vă,
aceste lucruri reprezintă o stare de provocare şi o bulversare totală, aşa
încât tinerii nu mai ştiu cum trebuie de fapt să fie acest aspect important al
vieţii umane - viaţa lui intimă.

Din păcate şi învăţământul s-a lăsat oarecum atras sau a devenit
victima acestei mişcări, a acestei revoluţii. De pildă, profesorii de
dirigenţie mi-au relatat că au fost convocaţi special la
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inspectoratul şcolar pentru a participa benevol la un curs de educaţie
sexuală, urmând ca apoi să-l facă şi elevilor. De ce? Pentru că atunci
când au fost întrebaţi ce materie, din cele care nu există în programa
şcolară, doresc să li se predea, tinerii au răspuns: educaţia sexuală. Ca
şi când aceasta ar fi o problemă de căpetenie! Cursurile acestea au
fost prezentate într-o manieră modernă, într-o viziune europeană, adică
într-un mod direct, urmărindu-se ca tinerii să se elibereze de arhetipurile
creştin - ortodoxe tradiţionale, considerate înapoiate. Iată situaţia
dezastruoasă în care se prezintă la ora actuală această problemă! Dacă
biserica ortodoxă a pus problema predării religiei în şcoală, mai ales în
liceu, ca materie obligatorie, s-a obiectat imediat. S-a zis: iarăşi presiunea
religioasă asupra vieţii noastre! Aşadar, religia este considerată o adevărată
presiune! Asta în timp ce noi ne aflăm în situaţia penibilă în care, deşi
suntem într-o societate majoritar ortodoxă, cerşim sau să ne zbatem ca
să putem propovădui în unităţile de învăţământ învăţătura bisericii şi a
neamului nostru, învăţătura creştinilor noştri majoritari în ţară.

Despre secta „Familia”

Iată aşadar situaţia critică în care s-a ajuns datorită influenţei
acestor mişcări. Fac o paranteză şi spun că de curând, în

America a apărut o nouă sectă - iniţial, ea s-a numit „Copiii lui
Dumnezeu”, acum se numeşte „Familia” - care are o învăţătură de-a
dreptul şocantă pentru noi. Potrivit întemeietorului ei, un pastor
penticostal, creştinii sunt chemaţi să pescuiască, să convertească pe
toţi oamenii la creştinism, dar - şi aici este partea şocantă - nu mai
trebuie să se facă o selecţie a instrumentelor. Adică, poţi folosi orice fel
de mijloace, inclusiv relaţia conjugală, numai să-l converteşti pe om la
creştinism, arătând astfel iubirea lui Dumnezeu. Iniţial, învăţătura acestei
secte a fost răspândită de către tinere fete uşuratice, sumar îmbrăcate,
care răspândeau prin parcuri şi prin baruri broşurele cu imagini viu
colorate,  oferindu-se total pentru a arăta iubirea lui Dumnezeu sau
iubirea lui Hristos. Dar de ce vă vorbesc eu, aici, la Sibiu despre un
lucru care se petrece în America? Păi, pentru că această sectă a ajuns
şi la Sibiu, pentru că acest fenomen se răspândeşte
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sistematic şi la Sibiu. Adepţii acestei  secte noi care se numeşte Familia
şi care, vă spuneam, este adepta revoluţiei sexuale sunt bine organizaţi,
au sediu, căsuţă poştală şi răspândesc în şcolile noastre postere viu
colorate. În mod deosebit, ţin să vă arăt ultimul poster. După cum
vedeţi, în partea de sus este scrisă întrebarea: „De ce îţi faci griji, eşti în
mâinile Sale”. Asta însemnă că tinerii care se iubesc nu mai trebuie să-
şi facă nici un fel de griji, pentru că adevărata iubire a lui Dumnezeu se
află în iubirea fără nici o graniţă. Trebuie aşadar să iubim. Iată cum se
răspândesc astfel de idei în Sibiu şi toată ţara. Şi dacă astăzi vorbesc
despre aceste lucruri nu este pentru că nu am despre ce să vorbesc, ci
pentru că trebuie să spunem aceste lucruri acum, până nu e prea târziu.

Sărbători promovate de Generaţia Pro: Hallowen
şi Sfântul Valentin

Dar să mă întorc la Generaţia PRO. Dacă noi, creştinii ortodocşi,
am crescut în preajma sărbătorilor noastre creştine care ne-au

punctat existenţa până în ziua de astăzi, ei bine, generaţia PRO a uitat
de aceste sărbători şi ţine cu totul alte sărbători - sărbători importate,
aduse la noi potrivit concepţiei că tot ce vine din apus este neapărat
bun. Vă amintesc câteva din aceste sărbători noi, pe care cu siguranţă
le cunoaşteţi.

Una dintre ele este Halloween, sărbătoarea stafiilor, care îşi
are originile în cultele satanice din apus şi care acum a pătruns şi la noi
pentru că vine din America. De, aşa-i moda! Am văzut pe stâlpii din
Sibiu afişe pe care scrie „Bal de Halloween”. Aceasta, iată, este o
sărbătoare importantă pe care noi trebuie s-o avem în vedere!

O altă sărbătoare, blasfemitoare chiar, este sărbătoarea
Sfântului Valentin. Trebuie să vă spun ce mai înseamnă aceasta? Cred
că nu, pentru că s-a mediatizat destul. Sfântul Valentin este făcut pa-
tron al iubirii, patron al sexului, patron al prostituţiei, ceva pur şi simplu
scandalos. Noi nu am ştiut că există şi sfinţi pentru prostituţie. Dar iată
că acum New Age-ul  ne transmite, Pro Tv-ul ne  învaţă şi Generaţia
Pro înghite.

Acestea sunt noile sărbători care trebuie să
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puncteze acum generaţia noastră, pe când sărbătorile creştine nici nu
mai sunt amintite la televizor, iar dacă sunt amintite - pentru că măcar
Paştele şi Crăciunul trebuie să le amintească - acestea sunt denaturate:
Crăciunul devine sărbătoarea lui moş Crăciun, Paştile este
sărbătoarea ouălor vopsite şi a iepuraşului - acum aflăm că iepuraşul
face ouă! Noi nu am cunoscut aceste tradiţii.

Elemente promovate de Generaţia Pro.
Cultul extratereştrilor, fenomenele paranormale,

filmele horror, ştiinţele oculte

Ca să continuăm această comparaţie şi analiză, trebuie să
înţelegem bine ce înseamnă Generaţia PRO. Ştiţi foarte bine,

în credinţa creştină locul central îl ocupă Iisus Hristos, Mântuitorul
nostru care S-a făcut om pentru noi şi pentru a noastră mântuire,
biruind moartea şi înviind din morţi pentru iertarea păcatelor noastre.
Noua religie New Age nu mai are nevoie de un astfel de Mântuitor.
Locul Mântuitorului, considerat învechit, este luat de superman,
omul cu calităţi deosebite care zboară şi are puteri miraculoase.
Cultul lui Mesia Mântuitor este înlocuit cu cultul extratereştrilor
care, astăzi, sunt tot mai mult prezentaţi ca o realitate indubitabilă.
Cu alte cuvinte, trebuie să fim convinşi că există extratereştri. În
paranteză fie spus, biserica nici nu susţine, nici nu condamnă această
idee. Problema este că ideea extratereştrilor ne este prezentată la
televiziune atât de mult, mai ales prin filmele ştiinţifico fantastice,
încât acesta a devenit un adevărat fenomen religios sau parareligios.

Dacă în religia creştină, centrală este problema harului, prin
el arătând că acesta reprezintă o putere a lui Dumnezeu, o energie
divină, noua religie New Age ne spune că centrale ar trebui să fie
fenomenele paranormale (de la graniţa normalului), fenomenele
inexplicabile, aberante, curioase, misterioase şi necunoscute. Ori,
toate aceste fenomene stau în centru mesajului pe care ni-l transmite
postul PRO TV. Cu alte cuvinte, paranormalul este cel care trebuie să
domine existenţa noastră. Iată de ce trăim o adevărată teroare a filmelor
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SF. Sigur, unui om care gândeşte, unui om matur nu-i va veni greu să
stingă televizorul. Dar pentru tinerii noştri, aceste filme reprezintă o
adevărată armă de bulversare. Ei urmăresc la televizor filme ştiinţifico-
fantastice, după care constatăm că nu mai au habar pe ce planetă se
află, că nu mai ştiu ce să creadă, că nu mai ştiu ce se întâmplă cu ei. De
fapt, asta se şi urmăreşte: zdruncinarea conştiinţei şi gândirii normale,
pentru că în felul acesta se face  schimbarea spre o nouă realitate. Asta
este noua epocă a vărsătorului.

În biserică, am crescut cu toţii în teama sfântă faţă de Dumnezeu,
în frica de Dumnezeu. Un om fără scrupule este un om fără frică de
Dumnezeu. Dar pentru noua religie şi pentru Generaţia PRO nu frica
de Dumnezeu este centrală, ci un fel de angoasă, un ceva misterios şi
înfricoşător - gândiţi-vă la starea pe care o ai după un film  horror, care
sunt acum la mare modă. În lumea aceasta eşti un nimic care în orice
moment poate fi pulverizat, un nimic fără personalitate, caracter,
mentalitate sau viziune care să  determine viaţa ta de acum încolo.
Trebuie să  trăim în horror, nu în frică de Dumnezeu!

Dacă credinţa noastră creştină se bazează pe revelaţie, pe
cunoaştere, pe descoperire  venite direct de la Dumnezeu, iată că noua
religie New Age are în centru său necunoscutul, misteriosul, are în
centru nu creştinismul, ci cultele păgâne. Gândiţi-vă numai la locul pe
care-l ocupă astăzi în majoritatea televiziunilor şi mai ales în televiziunea
PRO TV, vrăjitoria, astrologia, ghicitoria, etc. Vrei să ştii dacă iei un
examen? Dă telefon la PRO TV, la ghicitoare! De fapt, se urmăreşte
ca întreaga generaţie să fie adepta cultelor oculte. Trebuie să ne păgânim,
adică, să ne întoarcem înapoi. Dacă muzica ne duce înapoi în Africa,
noi trebuie să ne comportăm ca cei din Africa - gândiţi-vă la felul în
care se manifestă tineretul nostru la auzul muzicii goale, a muzicii rock
şi la modul de manifestare al triburilor primitive din Africa. Aceste
curente muzicale sunt la modă; ascultându-le, devii modern, actual...
Asta înseamnă că dacă eşti într-o discotecă din România sau din Uganda
este acelaşi lucru. Este poate ilar, dar să ştiţi că din păcate este adevărat.
Deci, central nu mai este Iisus Hristos - aţi văzut vreodată la PRO TV
o liturghie în direct? În nici un caz! Dar permanent se transmite
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zodiacul, ghicitul în stele, ghicitoria şi vrăjitoria, fenomene oculte prin care
ne întoarcem înapoi, dar pe care biserica le condamnă de atâta timp.

Idei newageiste promovate de Generaţia Pro:
internaţionalizarea şi  redefinirea valorilor

Creştinismul ne-a dat identitate, dar acum noi trebuie să ne
pulverizăm în această masă internaţională. De altfel, un as-

pect foarte important şi totodată dureros al Generaţiei PRO este
tocmai internaţionalizarea. Nu mai contează neamul, trebuie să
intrăm în această mare masă spirituală amorfă, nedefinită a New
Age-ului, în care noi nu mai trebuie să existăm ca neam. Am trăit
până acum în internaţionala comunistă, acum intrăm într-o altă
internaţională - internaţionala newageistă care este mai periculoasă,
căci dacă de prima ne-am  putut apăra, cea de-a doua nici nu ştim
că există. De obicei, afli în mod accidental că neamul tău nu trebuie
să mai apară cu toate valenţele lui. Gândiţi-vă sau încercaţi să
răspundeţi în sinea dumneavoastră la următoarele întrebări: Câtă
muzică populară aţi văzut la PRO TV? Dar câtă muzică rock? La
PRO TV nu există muzică populară pentru că nu avem nevoie de
elementul naţional. Iată un alt exemplu, care pentru mine a fost
foarte dureros: la 1 decembrie, sărbătoarea naţională a românilor,
PRO TV-ul se serbează pe sine. Adică, 1 decembrie nu este
sărbătoarea naţională a românului, ci înseamnă nu ştiu câţi ani de
existenţă a PRO TV –ului. Deci, nu mai avem nevoie de sărbători
naţionale în care să scoatem în evidenţă identitatea naţională, ci
trebuie să ne pulverizăm, să ne pierdem în aceste aşa-zisele valori
internaţionale, în timp ce ale noastre trebuie ignorate - dacă vrem
şi ne străduim să reliefăm vreun element naţional, suntem imediat
catalogaţi drept naţionalişti.

Iată cum valorile trebuie şi ele total redefinite. Ar fi şi aici
câteva exemple, dintre care  amintesc moda - moda care face ravagii.
De ce spun acest lucru? Pentru că moda, deşi n-a fost niciodată un
rău în sine, astăzi, din păcate, şi-a pierdut sensul esteticului  -
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gândiţi-vă că în modă nu mai există estetic, nu mai există bun simţ,
nu mai există plăcut. Moda este pur şi simplu un val, un ceva care
trebuie adaptat. Zici că aşa-i moda, deci dacă aşa-i moda, indiferent
că-i bună sau rea, faci ca atare, chiar dacă acest lucru se traduce
prin nişte inversiuni de-a dreptul scandaloase. Să nu credeţi că
întâmplător ajung băieţii să poarte cercei şi fetele bocanci, că doar
tot a fost scos articolul 200 din codul penal! Iată realităţile în care
trăim. Ajungi să devii o victimă, să fii dus, manipulat, luat de val,
că acum sunt o grămadă de valuri: valul 1, valul 2, valul 3… Şi
când suntem luaţi de valuri, nu mai contează ce gândim, nu mai
contează bunul simţ, sau esteticul, sau caracterul, sau moralitatea.
Dacă vrei să mai conteze ceva pentru tine, eşti imediat catalogat
drept înapoiat, învechit, tradiţionalist, naţionalist, extremist, ţi se
spune că nu percepi noul, că nu te actualizezi. Deseori, vin la mine
tineri şi-mi spun: ‘’Părinte eu încerc să fiu decent, dar să ştiţi că
sunt singur printre colegii mei: toţi cei de vârsta mea fac asta, asta,
asta şi eu nu pot să mă integrez în această lume”. Astăzi, a fi nor-
mal înseamnă a fi anormal, pentru că astăzi, normal înseamnă para-
normal, aşa cum real înseamnă ştiinţifico-fantastic.

Colegiul Pro –
o altă modalitate de atragere a tinerilor spre

mişcarea New Age

Un alt fenomen legat de PRO TV şi pe care ţin să-l amintesc
aici pentru că este extrem de dureros este acela că PRO

TV-ul a reuşit să formeze un colegiu în care să se ocupe de cei
supradotaţi, de inteligenţa românească. Şi ce-i rău în asta? – o să
mă întrebaţi. Nu-i nimica rău, numai că acest colegiu al inteligenţei
este al PRO TV-ului. Asta însemnă că inteligenţa românească este
confiscată şi că persoanele supradotate adunate acolo sunt de fapt
cuceriri pentru noua mişcare New Age! Este un lucru care ar trebui
să ne cutremure, nu să ne bucure.
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PRO TV ajută!

Iată şi un alt fenomen: aţi văzut că de Crăciun, la PRO TV s-au
făcut daruri multe, donaţii mari. De unde credeţi că au venit

acei bani? Păi, din banii pe care oamenii i-au dat pe cărţi poştale
PRO TV, pentru aceasta înghesuindu-se şi făcând cozi pe la poştă.
Şi, deşi nu au fost deloc ieftine, aceste cărţi poştale s-au vândut în
număr foarte mare. Apoi, toţi aceşti bani s-au adunat la Bucureşti
şi cu ei s-au cumpărat daruri. S-au împuşcat doi iepuri, cum se mai
spune într-o expresie, ceea ce-i foarte bine. Nu ştiu dacă aţi observat,
dar în momentul când s-au împărţit darurile, nu s-a spus că banii cu
care s-au cumpărat acestea sunt proveniţi din vânzarea cărţilor
poştale. Nu! S-a spus că PRO TV-ul a ajutat. Ca şi cum el ar fi
Dumnezeul care face bine, ajută, dăruieşte, care milostiveşte lumea,
nu banii dumneavoastră (spun dumneavoastră pentru că sunt
convins că şi-n această sală se află şi din cei care au cumpărat
aceste cărţi poştale). Faceţi comparaţie cu emisiunea Teledon a
TVR-ului, prin intermediul căreia se pot face donaţii în bani prin
intermediul telefonului. Este extraordinar! Putem ajuta pe cei
bolnavi şi săraci, dar atenţie! - dumneavoastră îi ajutaţi, nu TVR-
ul. Ori, PRO TV-ul prezintă aceste donaţii ca şi cum el s-ar milostivi
de noi. Ajungem să ne rugăm la PRO TV, să se milostivească asupra
noastră cu darurile sale! Ruşinos!

Efectul nociv al reclamelor televizate

Referitor la mişcarea Generaţia PRO, aduc în faţa dumneavoastră
un alt aspect, şi anume un fenomen care se întâmpla şi înainte

de 1989. Ştim cu toţii că atunci ni se spunea la televizor că s-au
realizat producţii record - nu ştiu câte tone de porumb la hectar, nu
ştiu câte tone de sfeclă la hectar, în orice caz se vehiculau cifre cum n-
au existat niciodată pe pământ românesc. Ştiam cu toţii că se minte şi
ne apăram de aceste lucruri. Astăzi însă, trăim minciuni la fel de mari,
dar spuse într-o altă manieră, mai elegantă. Sunt minciuni intrate în
obişnuinţă şi care ne fac să devenim pasivi, să nu mai reacţionăm. De
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fapt, se urmăreşte anihilarea reacţiei noastre. Gândiţi-vă numai la
reclame, mai concret, la reclamele pentru detergenţi: toţi scot orice fel
de pată, toţi curăţă, toţi sunt nemaipomeniţi. Vedeţi, este o diferenţă
între minciunile cu producţiile record la hectar de dinainte de 1989 şi
minciunile reclamelor din ziua de astăzi. Acestea din urmă sunt mult
mai periculoase, pentru că, dacă de primele ne apăram ştiind că sunt
minciuni, celelalte ni se spun o dată, de două ori, de trei ori şi începem
să le credem. Sunt nu ştiu câte minciuni în reclamele noastre, care fac
din noi o victimă a comerţului, căci comerţul există prin minciună. Iată,
deci, schimbarea de mentalitate, iată, deci ce înseamnă PRO TV şi
Generaţia PRO.

Cum ne apărăm de Generaţia Pro?

Dacă îmi daţi voie, o să spun un cuvânt grav pe care l-am amintit
          şi  înainte: mişcarea New Age ne spală sistematic creierii, pentru că,
nu-i aşa, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, valorile şi în general felul
nostru de a gândi. Şi Generaţia PRO este victima acestei mişcări. Cu
siguranţă că vă puneţi întrebarea ce este de făcut în faţa acestui fenomen.
Desigur că sunt foarte multe de făcut în faţa acestui fenomen. Dintre acestea,
amintesc două lucruri elementare.

  E bine, prima sugestie e aceea că în noi trebuie să se dezvolte
o nouă virtute, şi anume virtutea de a ştii când să aprinzi şi când să
stingi televizorul. Spun asta pentru că, din păcate, la noi românii există
un obicei: acela de a lăsa televizorul să meargă fără întrerupere. Nişte
prieteni de-ai mei din străinătate mi-au spus odată: ‘’Numai la voi în
România merge televizorul non-stop, fie că te uiţi, fie că nu te uiţi la
el’’. În apus, cel puţin din economie de curent, televizorul se aprinde
numai atunci când cineva se uită la el. La noi, acest lucru se întâmpla
probabil pentru că am fost mult timp frustraţi de televizor. Noi lucrăm,
el merge singur. De aici şi vorba: ‘’Vorbeşti singur ca televizorul’’.

 Aşadar, aprindem televizorul, dar uităm să-l stingem. Gândiţi-
vă la tinerii noştri, la copiii noştri care trebuie învăţaţi să se uite la
televizor numai atunci când trebuie, nu oricând şi nu non stop. Am să
vă dau un exemplu care priveşte chiar copiii mici - desenele ani-
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mate. Au apărut acum nişte desene animate cu totul şi cu totul bolnave,
cu monştri, pline de violenţă, care pur şi simplu brutalizează şi
terorizează conştiinţele tinere, fragede ale copiilor noştri. Uneori se
uită la ele şi părinţii, dar uite că nu îşi pun problema dacă acele desene
animate sunt sau nu benefice pentru copiii lor. Nu ştiu dacă aţi reţinut,
dar de curând s-a dat publicităţii o ştire care consemna efectele
distructive ale desenelor animate asupra copiilor din Japonia. Se spunea
că în momentul vizionării unui anumit tip de desene animate, mai mulţi
copii de peste 12 ani au intrat în criză epileptică - deci, era ceva sa-
tanic la mijloc -, necesitând spitalizarea. Constatându-se ulterior că
acest fenomen ia proporţii, autorităţile au interzis difuzarea acelui desen
animat. Ei bine, până într-acolo s-a ajuns! Oare nu-i mai uşor să spunem:
acum nu mă uit la televizor? Iată de ce zic eu că a putea să stingi
televizorul la timp este o adevărată virtute care cere sacrificii. Şi veţi
vedea cât de greu este să convingeţi tinerii sau oamenii în general, din
ziua de azi, să stingă televizorul când trebuie şi să nu-l aprindă decât
atunci când trebuie.  Sigur, eu nu spun să aruncaţi televizoarele pe
fereastră, pentru că asta ar fi o aberaţie. Televizorul nu-i un lucru rău în
sine, este una dintre cele mai mari descoperiri ale omenirii, dar astăzi a
ajuns să facă o mulţime de victime.

Cea de-a doua sugestie pe care vreau să v-o pun în atenţie
este reorientarea spre educaţie, spre adevărata educaţie, pentru că şi
conceptul de educaţie a fost complet deformat. Să nu lăsăm ca pe
tinerii noştri, pe copiii noştri să-i educe PRO TV- ul, societatea sau
alte instituţii. Să ne educăm copiii în valorile noastre tradiţionale care
ne-au păstrat peste veacuri, pentru că a avea continuitate înseamnă a
aparţine acestui neam şi acestei credinţe. Deci, prin educaţie, noi trebuie
să asigurăm continuitatea. Ori, dacă formăm o generaţie pe cu totul alt
calapod, atunci unde mai este continuitatea? Unul dintre sau chiar
principalul factor care ar trebui să se scandalizeze de amploarea pe
care o ia acest fenomen al discontinuităţii este şcoala. Căci şcoala nu
înseamnă simplă instrucţie, ci înseamnă în primul şi primul rând educaţie.
Sau cum spunea cineva: ‘’Şcoala nu înseamnă să ai un bolovan într-un
sac, şcoala înseamnă să pui sămânţă într-un ghiveci’’, pentru
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că bolovanii puşi în sac, tot bolovani rămân, pe când sămânţă pusă în
ghiveci creşte şi aduce roade. Deci, trebuie să redescoperim aceste
lucruri şi să ne gândim că tineretul nostru nu are nevoie de educaţie
sexuală, aşa cum de multe ori el cere, ci are nevoie de un cult pentru
muncă, nu pentru bani câştigaţi necinstit, un cult pentru formarea
caracterelor, un cult pentru formarea omeniei. Are nevoie de educaţie
pentru formarea întru civilizaţie. Uitaţi-vă şi dumneavoastră cum arată
gările noastre, oraşele noastre, trenurile noastre şi veţi constata la ce
nivel de civilizaţie ne aflăm. Pe de altă parte, vă daţi seama cât se
vorbeşte de cultul muncii în şcolile noastre, de vreme ce foarte răspândit
este dictonul: ‘’Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim’’. Şi mai
vrem să ne actualizăm! Păi, după al-II-lea război mondial, Germania
şi-a revenit muncind, muncind din răsputeri. Noi, însă, vrem să muncim
ca-n Uganda şi să  trăim ca-n America. Iată de ce trebuie ca noi să
punem punctul pe I. Acestea sunt cele două lucruri pe care am vrut să
vi le sugerez, pornind de la semnalarea acestui fenomen deosebit de
grav care se cheamă mişcarea New Age şi a victimei sale,  Generaţia
PRO.

 Ca o concluzie, fiind mai degrabă o Generaţie Contra (con-
tra creştinismului, contra lui Hristos, contra valorilor, contra bunelor
moravuri, contra identităţii noastre naţionale), Generaţia PRO este
generaţia noii religii New Age. Cuvântul meu din această seară se
vrea şi un puternic semnal de alarmă, care îşi doreşte să fie luat în
serios.

Întrebări

Ce părere aveţi despre ceasurile PRO TV în diferite
culori, care au inscripţionat pe ele numărul 666? În revista de
programe, se spune că ele inspiră înţelepciune.

 Lucrul vorbeşte de la sine. Ştim cu toţii - şi acest lucru ni
s-a descoperit în Apocalipsă  - că 666 este numărul satanei, numărul
lui antihrist. Prin urmare, orice ai spune, niciodată nu vei putea
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face bine prin intermediul unui lucru rău. Asta sună ca şi cum l-ai putea
face pe diavol alb, din negru. Ori, chiar dacă l-ai picta, el tot diavol
rămâne. Iată deci, că aceste lucruri ne descoperă clar, ne descoperă
pe faţă, că PRO TV-ul este o mişcare de trecere de la creştinism la
alte religii păgâne, că este o mişcare necreştină sau altfel spus anticreştină,
antihristică. Acest lucru este prevestit de Sfânta Scriptură, unde se
spune că în vremurile de pe urmă nu se va mai propovădui Evanghelia,
ci orice altceva în locul ei. Din păcate, am ajuns iată, şi acele timpuri.

Ce credeţi despre introducerea religiei în şcoli ca materie
obligatorie?

În ziua de astăzi, societatea se preocupă mai mult de recuperarea
vagabonzilor, dar nu ia în serios faptul că poporul nostru se află
într-un fel de criză, de cumpănă spirituală. De aceea, oamenii trebuie
păstoriţi sufleteşte pentru a fi preveniţi sau vindecaţi, acolo unde e
cazul, de bolile spirituale. În general, se consideră că lucrurile acestea
aparţin numai bisericii. Dar dacă biserica spune că ar trebui să se
facă cutare sau cutare lucru, se loveşte imediat de reacţia ateilor
din societate sau a celor care se află la conducere. De exemplu, la
o emisiune de pe programul TVR 2 având ca temă „introducerea
religiei în şcoală ca materie obligatorie” (n.n.: în licee), unul dintre
invitaţi, domnul Andrei Cornea, reprezentant tipic al gândirii
newageiste, a protestat vehement împotriva introducerii în şcoală
a religiei ca materie obligatorie, susţinând că brutalizăm din nou
tineretul cu acest subiect şi că este mai  bine să-i lăsăm pe tineri să
decidă singuri. Bine a zis cineva: ‘’În România sunt mai puţin de
2% atei, dar în seara asta, toţi sunt la televiziune”. Nu ştiu cum
reuşeau să vorbească toţi acolo. A fost invitat şi un preot, dar l-au ţinut
într-o altă sală; nici măcar nu l-au primit la masă. Vedeţi deci, cine
discută problemele noastre şi cine face legea în şcoală: ateii. Se vorbeşte
mult despre reeducare, dar problema rămâne în ce spirit se face această
reeducare: în spiritul revistei 22, în spiritul New Age, în spiritul PRO
TV? Dacă biserica vrea să facă un pas înainte în această privinţă, trebuie
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să apară şi reacţiile, dar să fie din partea tuturor.
   Întrebarea dumneavoastră este aşadar foarte bună, pentru că şi

noi vrem lucrul acesta, să se introducă religia în şcoli. Uitaţi-vă aici,
suntem într-o facultate de teologie cu clase pline de studenţi care nu
ştiu ce vor face peste câţiva ani, pentru că parohii libere nu prea mai
sunt, preoţii care ar trebui să iasă la pensie nu fac acest lucru, iar posturile
de profesor de religie sunt mai toate ocupate. Vom avea o grămadă de
teologi şomeri. Deci, de dorit ar fi ca religia să se introducă în şcoli, dar
oare cine va susţine lucrul acesta?

Ce ne puteţi spune despre iniţiatorii, promotorii mişcării
New Age de la noi şi din alte părţi?

Promotori au fost mai mulţi, pentru că îndeletnicirea aceasta are o
origine destul de neclară. În 1975, mişcarea avea un caracter secret.
Unele surse spun că New Age îşi are originea în mişcarea ocultă
întemeiată de Elena Blavatsky, o evreică de origine rusă. Aceasta ar fi
întemeiat în America numeroase mişcări oculte, printre care şi aşa numita
Otos  sau Ordo Templi Orientalis, din care au rezultat tot felul de
mişcări transcendentale. Una dintre adeptele acestei mişcări a fost
Marilyn Ferguson, care a scris câteva cărţi şi a editat o revistă cu titlul
„Buletinul minţii creierului”, ce urmăreşte tocmai răspândirea
ideologiei newage-iste. O altă persoană, fizicianul Fritjof Capra,
american de origine austriacă, publică în 1982 o carte cu titlu ‘’Punctul
de întoarcere’’. Dar cartea de căpetenie a mişcării New Age, în care
se descrie tocmai această trecere de la zodia peştilor la zodia
vărsătorului, aparţine lui Marilyn Ferguson şi se numeşte ‘’Conspiraţia
vărsătorului’’.

  Vedeţi dumneavoastră, noi cei din ţările răsăritene trăim un com-
plex, pentru că venim după o perioadă comunistă în care nu am fost
liberi şi pentru că suntem mult mai săraci decât cei din ţările dezvoltate.
Acest complex ne face să fim deschişi şi să privim oarecum de jos în
sus tot ce se importă. Este un fenomen deosebit de grav, pentru că de
multe ori, mişcările care ajung aici sunt tocmai cele care nu reuşesc să
câştige adepţi în Occident. Ţările din răsăritul Europei au devenit
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un fel de „Terra Missiones”, adică „Ţara Misiunilor”. Gândiţi-vă numai
la puzderia de misionari şi de secte venite în România după 1989, cu
scopul de „a ne creştina”, toate ţinând conferinţe peste conferinţe. Au
fost aduşi misionari americani care au început expunerea lor cu afirmaţia:
„This is the Bible”, adică „Aceasta-i Biblia”, ca şi cum până atunci
am fi trăit în copac ca maimuţele, ca şi când am fi înapoiaţi! Voiau să ne
descopere Biblia, nouă, celor din Biserica Ortodoxă, unde Biblia nu
numai că este carte de căpetenie, ci este şi obiect de cult, stând în
Sfântul Altar pe Sfânta Masă şi fiind sărutată de preot! De altfel,
Scriptura ne previne că în vremurile de pe urmă vor apărea antihrişti
care vor face false minuni: „Şi face semne mari, până la a face ca
foc să se coboare din cer pe pământ înaintea oamenilor”
(Apoc.13,13). Iată deci, o împlinire a profeţiilor: „antihrişti făcători
de minuni”!

Pe de altă parte, în această luptă suntem nepregătiţi, pentru că ne
lipsesc cunoştinţele elementare în privinţa vieţii religioase. Mişcările şi
sectele nou formate caută să capteze adepţi, bazându-se pe realitatea
că în perioada comunistă mulţi oameni au fost frustraţi de pregătirea
religioasă necesară şi că în acest moment nu cunosc nici măcar
conceptele fundamentale ale credinţei noastre. Biserica Ortodoxă nu
caută neapărat să formeze credincioşi, dar caută să-i facă pe oameni
cunoscători ai problemelor şi fenomenelor religioase. Vei fi cu atât mai
competent, cu atât aria ta de cunoaştere va fi mai largă, şi când spun
arie de cunoaştere, mă refer şi la partea religioasă. În cele din urmă, îţi
place sau nu-ţi place religia, ea trebuie să facă parte din bagajul tău de
cunoştinţe. Altfel, vei risca să te faci de ruşine în momentul când se va
aborda o temă religioasă. Ignoranţa nu este o calitate, ignoranţa nu-i
virtute. Cultivând ignoranţa, noi cultivăm de fapt terenul pentru
răspândirea unor idei sectare, pentru că sectarii prind acolo unde e
ignoranţă. Vin şi îţi bat la uşă. Mai ales sectele agresive, ca „Martorii
lui Iehova”, fac acest lucru. Ori dacă eşti o persoană religioasă, te vei
retrage. În primul rând, te va deranja vocea lor falsificată, de tipul:
„Vrem să  vă vorbim de Hristos, aţi auzit de Hristos?”. Îmi spunea
cineva, o persoană în vârstă: „Mă odihneam într-o după
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amiază, când m-a trezit din somn o bătaie în uşă. Deschid uşa şi văd
doi tineri care mă întreabă dacă cred în învierea morţilor. De abia mă
sculasem din somn, eram buimăcit…”. Vă daţi cum agasează oamenii?
Ignoranţa este deci cea care deschide uşa tuturor deformărilor. De
aceea trebuie să pledăm pentru religia în şcoală. Biserica Ortodoxă
Română a adus la parlament liste întregi semnate de credincioşii noştri,
în care s-a spus să introducem religia în şcoală, dar parlamentarii noştri
nu fac parte dintre aceia care au semnat. Şi din nou îşi spun cuvântul
cei care sunt iată contra, pentru că ei de fapt sunt PRO TV şi fac parte
din alte mişcări şi alte viziuni.

 Ce ne puteţi spune despre profesioniştii care lucrează în
televiziunea PRO TV. Sunt şi ei manipulaţi de acest concept?
Cariera lor va avea de suferit?

 Excelentă întrebarea, pentru că şi eu vroiam să amintesc că PRO
TV-ul este un post foarte profesionist. Nimeni nu poate tăgădui că
acolo se lucrează la standarde maxime, cu un profesionalism demn de
invidiat. Acest lucru este clar. Din păcate, datorită acestui ultra
profesionalism, multe alte posturi de televiziune au rămas oarecum în
umbră, dezvoltând chiar un complex de inferioritate. În ultimul timp
însă, aceste televiziuni au început să copieze PRO TV-ul, existând riscul
ca odată cu profesioniştii, ele să importe şi ideile newage-iste, adică să
devină promotorii indirecţi ai acestei mişcări. În acest sens, vă dau
câteva  exemple.

TVR este o televiziune care a fost mult timp complexată de PRO
TV, nu din punctul de vedere al calităţii, ci din punctul de vedere al
tehnicii. Înainte de 1996, la Actualităţi mai vedeam şi ştiri despre
sărbătorile noastre religioase, sfinţirea vreunei biserici, tabere creştine,
biserici nou construite. Ne bucuram să vedem că Actualităţile încep cu
ştirea: „Azi e sărbătoarea Sfântul Constantin şi Elena, sărbătoarea cutare
sau cutare”. După 1996, au intrat profesioniştii: Actualităţile au devenit
Jurnal. Schimbarea nu a fost numai de nume, ci de fond: câte ştiri
religioase mai primim acum? Nu mai primim ştiri religioase, pentru că
acum un loc preponderent îl ocupă ştirile şoc. Nu se mai dau
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ştiri despre cutare sărbătoare, ci despre violuri, furturi, crime şi tot felul
de lucruri din astea care te dezgustă. Pe de altă parte, am văzut astăzi
la TVR 1 o emisiune extraordinar de frumoasă, intitulată - dacă nu mă
înşel - „Tradiţii”, făcută de departamentul „Viaţa spirituală”, unde sunt
angajaţi şi teologi. Era o emisiune despre viaţa maramureşenilor, despre
tradiţiile şi obiceiurile lor, despre faptul că ei sunt toată viaţa legaţi de
biserică; de la naştere până la moarte, viaţa lor este pecetluită de
universul liturgic, bisericesc.

Acesta-i modul nostru de existentă: cu portul tradiţional, cu muzica
populară şi aşa mai departe. Aţi văzut vreo o emisiune de felul acesta
la PRO TV? Nu, pentru că ei sunt ocupaţi să transmită filme cu titluri
care mai de care mai semnificative: Nemuritorul, Milenium, Dosarele
X. Prin aceste filme şi prin direcţiile de orientalizare şi de atragere spre
cultele oculte, pe care le promovează, urmăresc de fapt să îi atragă pe
oameni spre lucruri precum vrăjitoria sau zodiacul. Sunt oameni care
iau ziarul numai ca să citească ce spune zodiacul în ziua respectivă. A
devenit o manie. Iar a merge la vrăjitoare este descalificant. Sigur, nu
trebuie să uităm că la PRO TV apare şi o emisiune intitulată „Profesiunea
mea cultura” - în privinţa asta, tot respectul pentru domnul Nicolae
Manolescu, care încearcă să mai culturalizeze PRO TV-ul. În rest nimic,
totul este ca-n Twin Peaks.

Să nu uităm că tendinţa de anihilare a sufletului naţional este
promovată de către mişcarea New Age. Ori, la PRO TV nu vedem
emisiuni care să prezinte tradiţiile şi identitatea noastră naţională. Stimat
auditoriu, vă întreb, dacă nu ne apărăm noi identitatea, atunci cine s-o
facă? Ruşii? Americanii? Ungurii? Francezii? Astăzi, dacă îndrăzneşti
să vorbeşti despre valorile fundamentale, tradiţionale ale poporului
român eşti imediat catalogat drept naţionalist. Sau se invocă
fundamentalismul ortodox. Adică, ţi se spune că Biserica Ortodoxă nu
se actualizează. Ce înseamnă să se actualizeze? Să introducă rockul în
biserică, să accepte ca oamenii să vină la biserică în mâini? Pe de altă
parte, dacă vrei să îţi aperi limba eşti imediat catalogat drept extremist.
Acum nu mai putem vorbi decât în limbi străine (de pildă, folosim foarte
des cuvintele OK şi stres sau neologisme ca a implementa, a
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sponsoriza, a emana etc.), iar cei care îşi deschid vreo firmă îi pun un
nume străin, ca să sune mai deosebit şi să zică alţii că ei sunt cineva..

Aşadar, să te ferească Dumnezeu să te declari naţionalist, că imediat
ţi se spune că eşti de modă veche, înapoiat, depăşit. Noi nu avem voie
să fim tradiţionalişti, dar pe de altă parte, americanismul are voie să se
răspândească, pentru că, nu-i aşa, americanismul nu înseamnă
naţionalism! Totul trebuie să fie „Like in America”, trebuie să fie după
modelul de acolo. Eu am fost la Budapesta la o conferinţă despre noile
mişcări religioase şi m-am întâlnit cu câţiva americani. La sfârşitul
conferinţei, ca atenţie, mi-au oferit un pix pe care era inscripţionat un
drapel american. Deci, ei îşi pot pune drapelul pe pix, dar noi nu putem
vorbi despre valorile noastre naţionale! Ca şi cum americanismul n-ar
fi naţionalism! Nu! Naţionalism este să fii român! Dar noi nu mai avem
nevoie de români, noi avem nevoie numai de indivizi care rumegă pur
şi simplu tot ceea ce circulă astăzi pe piaţă.

  Un profesor de religie spunea odată că încercând să-i înveţe
pe copii rugăciunea: „Sfinte Dumnezeule, sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi”, s-a trezit că sub influenţa filmului
„Nemuritorul”, un copil din clasa a-II-a se roagă aşa: ”Sfinte
Dumnezeule, sfinte nemuritorule, miluieşte-ne pe noi”.

  Iată un exemplu foarte bun prin care ni se exemplifică puterea
subconştientului. Ca să vedeţi că subconştientul joacă întotdeauna un
rol important, am să vă dau un exemplu care vine din istorie. Pe vremea
când se făcea şcoală în limba maghiară, un copil român a fost pus de
inspectorul şcolar să zică rugăciunea Tatăl Nostru în limba maghiară.
Elevul s-a ridicat în picioare şi a început să spună această rugăciune în
ungureşte. Apoi  inspectorul a vrut să verifice dacă copilul ştie româneşte
şi l-a pus să zică rugăciunea şi în limba română: copilul s-a pus în
genunchi, şi-a făcut cruce şi de abia apoi a început să spună rugăciunea
Tatăl Nostru. Spunea unul şi acelaşi lucru. Dar atunci când a spus Tatăl
nostru în ungureşte, de fapt a spus ceva mecanic într-o limbă străină,
iar atunci când a spus Tatăl nostru în româneşte, toată  fiinţa lui a fost
implicată, pentru că aducea cu el ceea ce simţea şi gândea,
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aducea cu el educaţia primită de acasă, din familie, din neamul lui. Prin
urmare, nu putea să spună Tatăl Nostru decât în felul în care l-a spus.
Vedeţi deci cum e manipulată conştiinţa copiilor noştri. Atunci când
copilul de clasa a-II-a a spus: „Sfinte nemuritorule”, conştiinţa lui fusese
deja manipulată. Gândiţi-vă că aceşti copii sunt ai noştri.

Dacă New Age este o otravă, eu însumi sunt infestat. Ştiu că nu
e bine, dar cum să scap? Prin credinţă?

 Întrebarea aduce şi un răspuns: e clar că prin credinţă. V-am
prezentat două sugestii referitoare la modul în care trebuie să luptăm:
1. să ne păzim de televizor; 2. să ne reorientăm spre educaţie. Învăţaţi
să aprindeţi şi să stingeţi televizorul atunci când trebuie şi puneţi accentul
pe conceptul de educaţie - educaţia din familie, educaţia prin biserică,
educaţie din ceea ce noi am păstrat în aceste două milenii de existenţă.
Adică, dacă secole de-a rândul mamele şi-au educat copiii într-un fel
care a format o grămadă de oameni inteligenţi, de ce credeţi că astăzi,
copiii noştri trebuie educaţi altfel, adică prin prostituţie, prin imoralitate,
etc. Îmi aduc aminte de un cuvânt pe care-l spunea părintele Arsenie
Boca, referitor la un fapt care ţine de educaţia creştină autentică:
‘’Feciorie până la cununie, fidelitate până la moarte’’. Secretul
reuşitei într-o căsnicie este să-i poţi spune soţiei tale că ai cunoscut-o
numai pe ea, adică să pui accentul pe excludere, nu pe comparaţie. E
uşor, nu-i uşor, acesta e secretul fericirii şi al vieţii adevărate în Hristos,
acesta este elementul care uneşte o familie. Altfel, îi vezi că se ceartă,
că suie scările tribunalului şi că sunt în stare şi de alte lucruri care fac ca
viaţa lor să fie trăită într-adevăr la cote maxime.

Dacă nu ne e frică de Dumnezeu, atunci ne dă Dumnezeu altă
frică, naturală. Credeţi că SIDA a apărut întâmplător? În mod sigur,
nu. Ea este pentru păcatul nostru, ea este pedeapsa lui Dumnezeu! La
fel şi trichineloza: pentru că nu mai ştim să postim, ca să ne fie frică să
punem gura pe carne de porc, Dumnezeu ne-a dat trichineloza. Din
cauza aceasta, oamenii sunt pur şi simplu bulversaţi, mai ales oamenii
în vârstă. Ei zic: Doamne, am crescut toată viaţa porci şi acum am
ajuns să nu mai pot mânca din ei, până nu-i duc la analiză! Da,
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da, este pedeapsa Lui Dumnezeu; eu sunt convins de lucrul acesta.
Dumnezeu pedepseşte cu alte şi alte boli, că dacă nu ne mai e frică de
El, atunci să ne fie frică de SIDA, de trichineloză şi de altele.

Am văzut oameni care pupă câinii pe bot, dar nu sărută icoana, că
vezi Doamne! - icoana are microbi. Am văzut-o pe Brigitte Bardot
cum a făcut acest lucru ! Sunt însă şi credincioşi de-ai noştri care vin şi
spun: „Părinte, nu ne mai împărtăşiţi cu aceeaşi linguriţă pe toţi, că sunt
microbi acolo”. Deci, noi nu mai vedem în potir izvorul de viaţă, ci
vedem un focar de infecţie! Gândiţi-vă că preotul se împărtăşeşte cu
aceeaşi linguriţă de fiecare dată. Păi dacă ar fi acolo microbi, n-am
vedea decât preoţi infectaţi şi morţi. În potir e trupul şi sângele Lui
Hristos, care este o altă realitate a existenţei, nu paranormală, ci mistică,
o realitate sfântă în care însuşi Hristos ne dă trupul şi sângele Său.
Acesta trebuie să fie secretul vieţii noastre pe pământ, pentru că altfel
se produc inversiuni şi vedem în potir focar de infecţie şi în câinii de pe
stradă suflete gingaşe.

  Cum se explică acceptarea zodiei peştilor ca fiind o zodie
bună, atâta timp cât creştinismul nu acceptă zodiacul?

Conceptul newage-ist că creştinismul ar sta sub semnul zodiei
peştilor şi că acum începe o zodie nouă, este fals. Să nu cumva să
credeţi aşa ceva. Cel care guvernează lumea este Dumnezeu, nu sunt
zodiile.

Pe de altă parte, semnele zodiacale sunt considerate elemente
încreştinate - ele apar în unele cărţi religioase, precum Ceaslovul – şi
sunt acceptate cu scopul de a-i îndepărta pe oameni de ele. Biserica a
considerat că dacă le interzice, oamenii ar fi făcut din ele un tabu şi
atunci, pentru că se considera că sunt legate de mişcarea astrelor, de o
anumită ciclicitate şi de o anumită realitate, le-a preluat ca să le lase ca
amintiri, ca simboluri, ca nişte semne lumeşti care urmau să fie anihilate
şi păstrate.

   Un alt exemplu înţelept de încreştinare şi concomitent de anihilare
a tradiţiilor păgâne sunt măştile de Crăciun şi de Anul Nou, venite din
păgânism. Biserica creştină a fost înţeleaptă şi şi-a dat seama că
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dacă interzice, de exemplu, spectacolele cu măşti, oamenii vor con-
tinua să participe la acestea. A considerat că este mai bine să le
încreştineze şi să le transforme într-o întruchipare a demonilor. În felul
acesta, prin atitudinea înţeleaptă a Bisericii, ele au intrat în context
simbolic, în simbolistica demonică, păstrându-se până în ziua de azi,
deşi sunt de origine păgână.

La fel s-a întâmplat şi cu unele sărbători păgâne transformate în
sărbători creştine (ex. Rusaliile şi Floriile). Rusalii vine de la Rozalia,
sărbătoarea trandafirilor. La vremea respectivă, Biserica a considerat
că face un lucru rău dacă interzice Rozalia, hotărând ca numele ei să se
dea sărbătorii creştine Pogorârea Duhului Sfânt Acest lucru nu avea
nici în clin, nici în mânecă cu sărbătoarea păgână; ceea ce s-a păstrat a
fost numai numele. Vedeţi deci, ce frumos a fost încreştinată această
sărbătoare. La fel s-a procedat şi cu Floriile, Intrarea Domnului în
Ierusalim, care iniţial a fost o sărbătoare a florilor.

  Naturismul şi tratarea cu bioenergie au legătură cu New
Age?

  Sigur că au, pentru că mişcarea New Age înseamnă tocmai
întoarcerea la natură. Potrivit acestei doctrine, importanţa supranaturii
şi a energiilor divine este minimalizată, centrul existenţei este ocupat de
om şi de procesul lui de naturalizare, sexul este scos în evidenţă, iar
tinereţea este prezentată ca o virtute. Vă aduceţi aminte, în anul 1989
când am văzut că apar tot felul de politicieni tineri şi zâmbitori, am zis:
Gata, avem tinereţe la putere. România va fi salvată. Ca şi când tinereţea
ar fi o virtute! Tinereţea nu-i virtute şi nici păcat, la fel cum nici
bătrâneţea nu este nici dar, nici virtute: sunt stări naturale, fiecare cu
părţile lor pozitive şi negative. Întoarcerea spre naturism exagerează
lucrurile, deturnându-le spre natura fără Dumnezeu.

Sigur că şi Biserica acceptă ideea de tratament naturist. Credeţi
că Ştefan cel Mare se tămăduia de dureri de cap cu antinevralgic? Nu,
în toate timpurile oamenii au avut tratamentul lor naturist. În ultimul
timp se constată un proces de întoarcere a industriei farmaceutice de
la produsele sintet ice la produsele naturiste şi oamenii de
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ştiinţă se întreabă cum de ştiau cei vechi să folosească corespunzător
plantele. Astăzi, în Apus mai ales, medicii apelează frecvent la oamenii
în vârstă pentru a afla câte ceva din secretele plantelor. De curând s-a
descoperit că usturoiul este foarte bun pentru tensiune; nemţii au făcut
chiar şi pastile. Ori, oamenii au ştiut dinainte că cutare plantă este bună
pentru cutare boală. Da, dar atunci era vorba despre o relaţie liturgică
a omului cu natura, pentru că oamenii vedeau în natură puterea lui
Dumnezeu şi bucurându-se de natură, se bucurau de fapt de puterea
lui Dumnezeu. Ori astăzi nu se mai face aşa ceva.

  Credeţi că acuzaţia de colaborare cu Securitatea adusă
Bisericii face parte din arsenalul New Age?

 Şi la această întrebare răspunsul este pozitiv. Am asistat la un
puternic val de atacuri la adresa Bisericii. Ziarele scriau zilnic, la
televiziune se desfăşura o campanie anti-clericală susţinută… De ce
toate acestea? Pentru că Biserica ortodoxă este singura instituţie
nemanipulabilă din societatea noastră. Toate instituţiile sunt manipulabile
într-o direcţie sau alta, biserica nu se vrea manipulată şi pentru că nu se
vrea manipulată, atunci trebuie discreditată. Cum? Legând-o de
comunism, susţinând că preoţii ei spuneau la Securitate ce au auzit la
spovedanie. Dumneavoastră v-aţi spovedit şi în timpul comuniştilor.
Aduceţi-vă aminte, vă întreba preotul cu ce partid ţineţi, vă întreba
dacă mergeţi la şedinţă? Un creştin adevărat spune la spovedanie ce a
păcătuit, dacă a făcut sau nu avort, dacă se roagă, dacă posteşte şi aşa
mai departe. Asta se spune la spovedanie, nu dacă ţii sau nu ţii cu
partidul. Preotul nici nu îndrăznea să întrebe aşa ceva. Şi dacă
credinciosul amintea totuşi de acest lucru, preotul îi spunea să tacă,
pentru că îi era frică să nu-l ia. Eu n-am fost preot în vremea aceea, dar
mi-au spus preoţii şi, în cele din urmă, m-am spovedit şi eu şi ştiu că nu
discutam despre Ceauşescu. Sunt nişte aberaţii! Acestea dovedesc că
totul a fost un atac îndreptat împotriva clerului. Să vă dau un exemplu
concludent. Într-un articol din „Evenimentul Zilei”, unde se relatau
declaraţiile unui fost ofiţer de securitate, care aducea acuze grave
preoţimii, se scria – şi acest lucru este foarte grav - biserică cu b
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mic şi securitate cu S mare. E clar că s-a dorit discreditarea bisericii
pentru că este singura instituţie nemanipulabilă, pentru că nu optează
pentru nu ştiu ce organizaţie, nu ştiu ce val sau nu ştiu ce direcţie,
pentru că a spus: „Noi ţinem cu credinţa moşilor şi strămoşilor noştri şi
cu neamul acesta”. Ori asta se pare că nu convine unora.

  Vorbiţi-ne despre intelectuali, intelectualii români mai
ales. Acum o săptămână, o apărut la o emisiune despre
homosexualitate un medic care se dădea intelectual şi care
afirma că Sodoma n-a fost un caz moral, ci un caz social, deci
că homosexualii nu ar fi fost vinovaţi de decăderea lumii.

  E şi păcat de icoanele care sunt aici să vorbim despre aşa ceva.
În aula facultăţii nu s-a vorbit niciodată despre aceste mizerii; ajungem
să vorbim acum! Dacă nu vreţi liberalizarea acestui lucru, însemnă că
nu vreţi ca copii dumneavoastră să fie homosexuali. Este ceva strigător
la cer! Vin acum intelectualii să ne spună că păcatul nu-i păcat, ci
virtute şi că păcatul poate fi justificat! Amintiţi-vă ce v-am spus înainte
despre faptul că Dumnezeu a dat SIDA şi trichineloza!

Şi acum despre intelectuali. În perioada interbelică România a avut
o intelectualitate de elită, de factură creştin-ortodoxă. Gândiţi-vă la
marii noştri gânditori: Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran -
pe când era ţară, că după ce s-a dus la Paris s-a stricat ( Parisul este
considerată capitala sinuciderilor, unde oamenii se aruncă în cap din
turnul Eiffel). În momentul de faţă, în rândurile intelectualilor noştri,
cazurile similare sunt foarte puţine. Câţiva dintre aceştia publică o pagină
în ziarul „Ziua”, numită „Calea, adevărul şi viaţa”. Nu avem
intelectualitate creştinească. Este o stare de criză. De aceea, consider
că este imperios necesar să formăm sau să câştigăm o pătură de
intelectuali creştini, de oameni care să apere credinţa acestui neam.
Aceştia nu trebuie să fie neapărat dintre oamenii bisericii, pentru a nu fi
acuzaţi. Biserica Romano-Catolică are în întreaga lume peste 25.000
de savanţi pe care a ştiut să-i atragă. Noi nu am avut cum să-i atragem
pentru Hristos, dar acum trebuie să facem eforturi să-i câştigăm.

Dacă s-ar face un sondaj de opinie, cu siguranţă s-ar
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constata că în virtutea studiilor pe care le-au primit, mulţi intelectuali
sunt atei. Să nu uităm însă un lucru şi anume că credinţa a fost mult timp
prigonită. Când este întrebată dacă este credincioasă, o profesoară de
fizică răspunde: „Eu sunt fizician”. E ca şi cum ar spune: „Nu-mi vorbi
mie de lucruri religioase”. Un lucru bun care se întâmplă însă în ultimul
timp este faptul că la teologie încep să vină licenţiaţi de la alte facultăţi.
Lucru interesant, nu puţini  sunt cei care vin dinspre fizică şi matematică,
în general dinspre partea tehnică. Este un semn bun că începem să
redescoperim şi partea spirituală a lucrurilor. Poate că-n viitor vom
avea şi ceea ce ne dorim, adică o intelectualitate creştin-ortodoxă.

   Întrebarea principală este: Cum se va produce schimbarea?
Probabil că tot ce-a sperat omul în ultimii 15-20 de ani se va împlini. În
toate domeniile: în cercetare, în tehnică, în medicină, etc. În anii următori
se vor consemna progrese uriaşe, iar limitele gândirii vor exploda. Se
va trece deci dincolo de limite. Şi atunci, intelectualul, cercetătorul îşi
va da seama că sensul vieţii nu se află în lumea materială, ci în relaţiile
armonioase cu natura şi cu semenii. Suferinţele îi vor solidariza pe
oameni, care astfel vor deveni responsabili şi se vor implica personal în
schimbare.

Telespectatorii sunt manipulaţi de emisiunile interactive.
Credeţi că acest mod de manipulare a maselor este o cale spre
instaurarea încet-încet a unei noi ordini mondiale?

  Sigur. Da. De fapt, conceptul de nouă ordine mondială este strâns
legat de doctrina New Age, care iată, în ultimul timp a ajuns şi în sfera
politicului: la UNESCO, la ONU, la organizaţiile internaţionale etc.
Conceptul de nouă ordine mondială este susţinut în mod consecvent
prin televiziune, de aşa numitele emisiuni interactive cu care, din păcate,
noi ne-am obişnuit prea repede, aşa acum ne-am obişnuit şi cu NATO
şi valurile de integrare europeană. Pur şi simplu am acceptat aceste
idei prea uşor.

   Cred că atunci când Malraux a spus că secolul XXI va fi sau
religios sau ateu şi că dacă nu ne întoarcem la credinţă, dispărem - ce
sclipire divină! - Malraux a avut foarte multă dreptate. El a fost
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comunist - participa la conferinţele, la congresele comuniste de la
Moscova -, dar cumva, viaţa lui a luat atunci o altă cotitură.

Dacă nu vom mai fi religioşi, înseamnă că vom intra cu toţii în
Generaţia PRO, iar odată intraţi, vom risca să ne autodistrugem, nu
numai pe noi ca neam, ci întreaga planetă. Gândiţi-vă în ce stare critică
se află astăzi viaţa de pe această planetă şi de câte ori ar putea fi
distrus Pământul cu armele pe care le deţinem. Sau gândiţi-vă la faptul
că, pentru prima dată în istorie, neamul nostru a ajuns să se împuţineze.
Asta în timp ce alte neamuri se înmulţesc constant, ajungând probabil
ca în scurt timp să devină din naţionalităţi conlocuitoare,
naţionalităţi înlocuitoare. Asta-i soarta noastră! Numărul nostru scade
din an în an, pentru că acum locul preponderent îl ocupă avortul. Astăzi
nu mai poţi discuta cu medicii  despre avort, pentru că, fiind deschişi
spre lucrurilor noi, ei nu se împotrivesc acestor crime abominabile.
Dar e un sânge care curge! Drept vă spun: avem soarta pe care ne-o
merităm! Dacă nu ne merge bine, este şi pentru că sângele acesta
nevinovat trebuie plătit, pentru că păcatele acestea se revarsă asupra
neamului. Este doar un aspect cu care ne-am obişnuit de la 1989
încoace. Dacă facem tot aşa, riscăm să ne autodistrugem.

Prezenţa magilor la naşterea lui Iisus Hristos a constituit sfârşitul
religiilor păgâne. Sigur,  ei au descoperit naşterea Mântuitorului prin
meşteşugul ghicirii în stele. În acelaşi timp însă, acesta constituie semnul
că Hristos a venit pe pământ şi ne-a dat o credinţă pe care trebuie să
o păstrăm până la sfârşitul veacurilor, când El se va întoarce ca să
judece lumea aceasta, deci, că s-a încheiat cu  religiile păgâne
nerevelate.
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Din umbra chiliilor în floare

Babele de la Ulmet
Prof.  Ilie Mândricel

Şcoala Bozioru, jud. Buzãu

Fără a fi nici cel mai mare, nici cel mai vechi dintre satele comunei Bozioru,
Ulmet are cea mai veche atestare documentară, fiind pomenit într-un hrisov

emis de Neagoe Basarab la 13 aprilie 1515. Actul întărea lui Tatul vătaf, lui Voico
şi lui Mătea „Pârscovul tot, de la gura Văii Purcarului până la mănăstirea lui
Radul postelnicul şi iarăşi să le fie tot Pănătăul până unde să împreună cu
hotarul Târcovului”. Lui Dragomir, Banul, Manea şi Ţintea li se da „de la
mănăstirea lui Radul postelnic în sus până în hotarul lui Todosie şi pe vale în
sus şi valea Olmetului până în hotarul Sibiceului”. Ocinile respective fuseseră
dobândite „cu dreaptă şi credincioasă slujbă de la Domnia Mea”.

Multe alte sate ale zonei primiseră sau vor mai beneficia de răsplata
domnească pentru sprijinul acordat în luptele de apărare. Dar stăpânirea
ţărănească asupra pământului va fi puternic asediată de la mijlocul secolului
încolo, astfel că până la sfârşitul lui se va produce cea mai mare deposedare
funciară din întreaga istorie românească. Povara dărilor externe şi interne face
ca pământul să treacă de la ţărani la boieri, să se consolideze marele domeniu
seniorial, iar „statul domnesc” de mai înainte care se sprijinise şi pe ţărani să
ajungă unul „boieresc”. Prea mici pentru un război aşa de mare, ţăranii îşi pierd
şi pământul şi libertatea, devenind mai toţi rumâni sau vecini. O vreme actele
încearcă să mascheze sălbatica deposedare din mediul rural sub formula
„năpăştilor de biruri”, dar începând cu veacul al XVII-lea raptul va fi recunoscut
făţiş. Mai mult decât atât, ca îngenuncherea ţăranului aservit să fie deplină, se
legiferase şi legarea lui de glie, adică neputinţa de a se mai strămuta de pe o
moşie pe alta. Singura alternativă lăsată ţăranului de la naştere până la moarte
era munca pentru plata „gloabelor”. Strânsoarea era, în funcţie de împrejurări,
când mai blândă, când de nesuportat. Soluţia pentru ultima situaţie a fost fuga
pe altă moşie, în alt sat sau chiar în altă ţară. Ajunşi în stare de insolvabilitate,
clăcaşii sau chiar moşnenii din puţinele oaze de bunăstare rămase lăsau totul
baltă şi îşi luau „lumea în cap”. Dar „ceasornicul” relaţiilor sociale era astfel
potrivit încât fuga se termina, inevitabil, cu „aducerea la urmă” a fugarului.

La proporţii individuale sau de masă fuga şi aducerea la urmă au fost
crunte realităţi în Ţara Românească a veacurilor al XVII-lea – al XIX-lea.
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E s t e
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î n d e a m n ă
examinarea
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din arhive.
Fuga a avut o
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r eg l a t oa r e
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relaţiilor de
p r o d u c ţ i e
d i n
agricultură,

eliminând excesele, nivelând asperităţile şi aşezându-le în făgaşul firescului.
Intuim vechimea şi dimensiunile fugii ca fenomen social după faptul că ea a
influenţat nu numai aşezarea satului într-un anumit loc (lângă pădure), ci şi
construirea locuinţei (a bordeiului) cu „intrare” prin faţă şi cu uşă de „ieşire
caz de forţă majoră, prin spate. Dar fuga a lăsat urme şi în comportament:
psihologia duplicitară, alunecoasă a descendenţilor din clăcaşi. Românii, ca
popor, au fost şi sunt şi azi fugitivi. Fugeam din calea năvălitorilor şi a greutăţilor,
dar evadăm şi azi în cuvinte sau în imaginar din realităţile neplăcute. De aceea, a
fugi este, cred, cel mai productiv verb al limbii române. Fuga ca zestre genetică
a fiinţei noastre ancestrale ne-a făcut să inventăm mai recent fuga în şi printre
cuvinte, bancurile şi limbajul de lemn fiind la noi forme de rezistenţă împotriva
totalitarismului. Ca demni descendenţi ai unui popor de ţărani, am fugit şi fugim
de multe, uneori chiar de noi înşine sau de casa noastră (vorba poetului: „
fugim de-acasă?”). Fuga a fost la sate de-a lungul timpului o formă de
supravieţuire. Paradoxal sau nu, fugind noi am învăţat să preţuim şederea. Ţăranul
român fugar, cel mai statornic şi mai devotat om al ţării, ne-a învăţat să stăm, să
dăinuim (sau cum zicea acelaşi poet: „să fim veşnici”).

Aceste reflecţii cu gust de nuc sunt pentru mine zestrea de filosofie a
istoriei desprinsă din „povestea” satului Ulmet. Format de timpuriu prin roirea
din Scăeni a unor cete moşneneşti, satul s-a înfiripat într-o latură a marii moşii a
Scăenilor cu care Mircea cel Bătrân îi miluise pe localnici, tot „pentru dreaptă şi
credincioasă slujbă”. Sat mic, de moşneni harnici şi răzbătători, Ulmetul a fost
obârşia multor potecaşi sau cordunaşi care au asigurat cu schimbul

Babele de la Ulmet
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paza graniţei. Prin vânzări silite
de pământuri, dar mai ales în
urma unor pierdute litigii
funciare cu moşnenii vecini din
Bălăneşti, cetaşii din Ulmet
(Minciuneşti, Bercari, Buştari,
Cârtojari) îşi pierd pământurile
şi ajung aproape toţi clăcaşi
spre sfârşitul secolului al
XVIII-lea. Deşi judecăţile care
îi aduseseră „în sapă de lemn”
nu se terminaseră încă, în zorii
veacului al XIX-lea moşia
Ulmet, începând din apa Bălănesei, între Izvorul Zgâmbaciului şi Izvorul Ursului,
şi urcând până la Măţara, în hotarul Muşcelului, aparţinea Mânăstirii Berca.
Satul avea moară, velniţă şi cârciumă. Împreună cu pământul (livezi, fâneaţă,
pădure şi puţine locuri arătoare), bunurile erau arendate de către Episcopia
Buzăului. Adesea se arenda împreună cu Zăpodia sau cu alte proprietăţi pe care
episcopia le mai avea în zonă. În general, condiţiile de pe moşiile mânăstireşti
erau mai blânde decât pe moşiile particulare. Aceasta însă până la introducerea
şi generalizarea arendăşiei.

Vreme îndelungată, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, arendaşul
de la Ulmet a fost Mihai Geambaşul. Acest şacal agricol, căpitan la paza graniţei,
dar destituit, s-a dovedit diabolic de inventiv în a-i stoarce pe clăcaşi de bani şi
de muncă. Lipsit de înţelegere şi omenie, a fost hotărât „să tragă mălaiul” şi în
scurtă vreme să se facă om. După el şi-a luat numele satul Geambaşi (la intrarea
în Bozioru), schimbat în „obsedantul deceniu” în Izvoarele. În legătură cu această
schimbare de nume, a rămas următoarea glumă: întrebat de un activist de unde
este, un sătean i-a răspuns că e din Geambaşi. „Dar parcă nu-i mai zice aşa”, se
miră primul. „Apoi, tovarăşe, noi tot aşa îi zicem, că noi toţi ăştia de-aici suntem
geambaşi”. „Cum aşa? Şi ce fel de geambăşie faceţi?” „Păi, uite, eu bunăoară.
Cumpăr o dublă de porumb, o macin şi o mănânc cu nevasta şi copiii, apoi
cumpăr alta şi tot aşa!”

Au curs multe lacrimi la Ulmet pe vremea arendăşiei lui Mihai căpitan
Geambaşul. Arhiva atunci înfiinţatei Judecătorii a judeţului Buzău conţine în
multe „dele” dovezi ale războiului său cu clăcaşii satelor din zonă. O „prea
plecată jalbă” a ulmeţenilor din 1832, după ce enumera „luările nedrepte” ale
arendaşului, abuzurile şi silniciile lui şi ale isprăvnicelului său, dă în final numele
a 11 locuitori care fugiseră de pe moşie „de răul numiţilor”. Printre aceştia figura
şi al babei Dobra Cârtojoaia. Depistată şi adusă la urmă, ea fugise din nou şi a
hălăduit o vreme cu sălbăticiunile în pădurile care coborau de pe Vârful
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eliminând excesele, nivelând asperităţile şi aşezându-le în făgaşul firescului.
Intuim vechimea şi dimensiunile fugii ca fenomen social după faptul că ea a
influenţat nu numai aşezarea satului într-un anumit loc (lângă pădure), ci şi

ieşire”, în
caz de forţă majoră, prin spate. Dar fuga a lăsat urme şi în comportament:
psihologia duplicitară, alunecoasă a descendenţilor din clăcaşi. Românii, ca
popor, au fost şi sunt şi azi fugitivi. Fugeam din calea năvălitorilor şi a greutăţilor,
dar evadăm şi azi în cuvinte sau în imaginar din realităţile neplăcute. De aceea, a
fugi este, cred, cel mai productiv verb al limbii române. Fuga ca zestre genetică
a fiinţei noastre ancestrale ne-a făcut să inventăm mai recent fuga în şi printre
cuvinte, bancurile şi limbajul de lemn fiind la noi forme de rezistenţă împotriva
totalitarismului. Ca demni descendenţi ai unui popor de ţărani, am fugit şi fugim
de multe, uneori chiar de noi înşine sau de casa noastră (vorba poetului: „unde

”). Fuga a fost la sate de-a lungul timpului o formă de
supravieţuire. Paradoxal sau nu, fugind noi am învăţat să preţuim şederea. Ţăranul
român fugar, cel mai statornic şi mai devotat om al ţării, ne-a învăţat să stăm, să

Aceste reflecţii cu gust de nuc sunt pentru mine zestrea de filosofie a
istoriei desprinsă din „povestea” satului Ulmet. Format de timpuriu prin roirea
din Scăeni a unor cete moşneneşti, satul s-a înfiripat într-o latură a marii moşii a

pentru dreaptă şi
”. Sat mic, de moşneni harnici şi răzbătători, Ulmetul a fost

potecaşi sau cordunaşi care au asigurat cu schimbul
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Boziorului până la primele case ale satului Ulmet. Pe valea care îi poartă şi azi
numele îi aduceau şi îi lăsau mâncare în mare taină rudele.

Bunul Dumnezeu a potrivit în aşa fel lucrurile încât de pe Valea Cârtojoaii
să se poată vedea spre est, pe muchea dintre Valea cu Trestia şi Valea Tudorii,
un monument al naturii care se cheamă în mod curios Babele de la Ulmet. În mod
curios, deoarece s-a observat că la Ulmet  multe locuri au nume de femei, ca să
nu spun ... de femei în vârstă. Babele de la Ulmet, aşa cum se poate vedea şi din
imaginea alăturată, este un monument natural care ar trebui inclus pe lista oficială
a acestor fenomene din judeţul Buzău. Patru-cinci stânci, două îngemănate, au
fost „dăltuite” în timp, prin acţiunea erozivă a agenţilor naturali, sub formă de
ciuperci. Compoziţia lor nisipoasă la bază şi mai dură spre vârf, precum şi
intensitatea mai mare a curenţilor lângă sol decât mai sus le-a dat forma ciupercilor
(popular, ghebe) pe care Dumnezeu le face să crească din belşug pe pantele din
jur. Din punct de vedere peisagistic, nu sunt cu nimic mai prejos decât vestitele
Babe din Bucegi, doar că izolarea şi insignifianţa satului, lipsa publicităţii şi căile
de acces aproape impracticabile pentru autovehicule nu le-au făcut îndeajuns
de cunoscute. Sper că traseul pe care l-am marcat de curând, din centrul comunei
până la Podul lui Avram şi de aici în sus şi pe care l-am făcut cunoscut în unele
reviste de profil, ca şi filmul cu ele pe care l-am făcut pentru TVR să contribuie la
înscrierea lor printre celelalte obiective turistice demne de vizitat la Bozioru.

Dacă, după vizitarea babelor, vei continua spre sud cărarea pe cumpăna
de ape, vei ajunge la Colăcel, locul unei stâncării impresionante. Fantezia
denominativă populară a spus aşa unei stânci de forma unui colac împletit.
Cândva, Colăcelul se găsea în vârful unei stânci uriaşe, de pe care se vedea
oraşul Buzău. La un mare cutremur, spun bătrânii, stânca s-a prăbuşit, spărgându-
se într-o puzderie de fragmente risipite pe muche şi pe vale. Un alt colăcel se află
pe o stâncă de lângă drumul care duce la cătunul Nici. Spre deosebire de primul,
care se profilează pe stâncă asemenea unui basorelief, acesta din margine de
drum este scobit în piatră.

Comoara de la Agaton

Febra aurului a bântuit din cele mai vechi timpuri imaginarul ţărănesc.
Epica populară a brodat mult şi bine pe tema comorilor, de unde

toposul a fost preluat de literatura cultă. Sociologia literară a observat că
legendele cu şi despre comori s-au născut şi au circulat cu o mai mare
frecvenţă în zonele cu ruine sau cu o intensă viaţă religioasă, împânzite
adică de însemnate schituri şi mânăstiri. O astfel de zonă a fost încă din
vremea creştinismului primar actuala Episcopie a Buzăului şi Vrancei.
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Agatonul din titlul nostru a fost o mânăstire importantă din
triunghiul sihăstriilor rupestre Aluniş – Nucu – Ruginoasa din Munţii
Buzăului. Pe urmele temeluirii sale putem merge înapoi, cu aproximaţia
permisă totuşi de faptele relatate în documente, până în secolul al XV-
lea. Veacul următor a debutat, după cum se ştie, cu măsuri ferme de
organizare bisericească, iar ele au cuprins şi zona noastră. În timpul
strălucitei domnii a lui Neagoe Basarab Vodă (1512 – 1521) călugărul
Agaton reuşise să facă din schitişorul său un aşezământ monahal
însemnat. Mai înainte fusese un lăcaş sihăstresc. Acum, prin osteneala
schimnicilor care se nevoiau în peşterile din jur, i se sapă în piatră o
bisericuţă (sau poate o avea dinainte) şi devine chinovie, viaţa de obşte
neînlăturând însă cu totul schimnicia, „nevoinţa întru peşteri, pietre şi
strâmtori”. În 1524, când moşnenii satului „de cordon” Scăeni din
apropiere obţin de la Radu de la Afumaţi un hrisov de întărire pentru
moşia Scăeni pe care o primiseră „pentru dreaptă şi credincioasă slujbă”
de la Mircea cel Bătrân după bătălia de la Rovine, sunt amintite
toponimicele Vârful Agatonului şi Crucea lui Agaton. Probabil că monahul
întemeietor trecuse de ceva timp în lumea drepţilor. Oricum, în acele
puncte moşia scăenarilor „se învecinează cu schiturile”. În 1587 Agatonul
devine mânăstire şi, înfrăţindu-se cu Motnău şi Ioan Bogoslov, primesc
toate trei dania lui Mihnea Voievod (Turcitul), soţul Doamnei Neaga de
ale cărei legende este plină şi astăzi întreaga Vale a Buzăului. Moşia
primită era vecină cu a moşnenilor Scăeni. O primă distrugere a Agatonului
(şi a celorlalte două lăcaşuri) se produce în timpul marii invazii tătare din
1596. Ca o compensaţie, la rugămintea episcopului Luca al Buzăului,
Mihai Viteazul ctitoreşte în acelaşi an schitul cu biserică de lemn Sfântul
Gheorghe. Agatonul este refăcut de ctitori mai modeşti şi supravieţuieşte
până la începutul secolului al XVIII-lea, după care dispare.

Astăzi la Bozioru există şi sunt intens vizitate de turişti ruinele
Agatonului. De fapt, sunt două: Agatonul Vechi sau Dărâmătura şi
Agatonul Nou sau Bisericuţa, ambele pe versantul vestic al masivului
Piciorul Spătarului, în vârful căruia (1060 m.) se află Crucea Spătarului,
fostă Crucea lui Agaton. Despre Crucea Spătarului se spune că a fost
urcată aici cu ajutorul a şase perechi de bivoli şi aşezată în locul de azi
de către un Cristea (sau Dragomir) spătarul în amintirea faptului că
aceste locuri tăinuite l-ar fi adăpostit şi scăpat de urmăritorii tătari sau
turci. Bisericuţa Agaton fusese scobită într-o stâncă masivă de
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pe buza unei prăpastii. Se păstrează podeaua cu contur precis decupat
în stâncă, peretele estic în care sunt săpate două strane şi o fereastră, o
parte din acoperiş, altarul cu altă fereastră şi o chilie alăturată. În altar
au fost incizate şi se pot citi două pomelnice. Cel mai vechi, din secolul al
XVI-lea, în slavoneşte, aminteşte numele domnitorului Neagoe, al
arhiepiscopului de Buzău Dositei (necunoscut din altă sursă), al monahului
Agaton şi al monahiei Teodora.

În faţa bisericii, în pronaos (dacă va fi avut vreodată) se găseşte
intrarea într-un beci-ascunzătoare în care încape şi azi o persoană. Plasată
transversal, exact sub intrarea în biserică, ascunzătoarea fusese cândva
astupată şi mascată perfect de o stâncă masivă de piatră. În această
grotă legenda spune că s-ar fi găsit o mare comoară, probabil odoarele
din vechime ale aşezământului, „agonisita” stareţilor mai gospodari lăsată
„pe seama casei” şi, neîndoielnic, icoanele şi cărţile mai de valoare.

Primul care pune în circulaţie legenda comorii de la Agaton este
C. D. Aricescu (1872) şi el are meritul de a o fi făcut cu obiectivitate,
fără deformările viitoare produse de goana după senzaţional:

„De aici noi ne urcarăm la grota lui Agaton.
Despre pustnicul acesta iată numai ce-am aflat:
Pe la finele domniei lui Bibescu detronat
Vizitară astă grotă trei boieri de la Focşani,
Trei zile după aceea, trecând p-aici doi ciobani,
Un loc gol găsiră-n piatră, locul unei mari comori,
Ridicată, se-nţelege, de-acei boieri călători;
Locul unde-a fost comoara se cunoaşte şi azi chiar.
De la Agaton urcarăm şi la Crucea lui Spătar,
Tocmai pe-o culme de munte, unde şi aici săpară
Mai mulţi oameni cu speranţa să găsească vreo comoară,
Ispitiţi d-aste cuvinte scrise pe o piatră mare
Puţin la vale de cruce: cată spre soare răsare”.
Următoarea relatare aparţine profesorului Bazil Iorgulescu

(1892), care nota în cunoscutul său dicţionar: „La uşa intrării se văd
resturi dintr-o inscripţie, devenită indescifrabilă. Tradiţia zice că
această inscripţie, dacă se citea de la dreapta spre stânga, arăta
locul unde se află ascunsă o comoară mare, iar de la stânga spre
dreapta, arăta pe fondatori. Comoara s-a găsit în 1865 de nişte
călători austro-ungari într-o grotă,  ce era săpată sub
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biserică şi a cărei gură era astupată cu o mare piatră. Stariţa de la
Sf. Gheorghe conservă şi acum lada în care a fost păstrată”. De
data aceasta, se impun câteva precizări. Mai întâi, nu rezultă cu exactitate
din această relatare despre care uşă a intrării este vorba. Peretele sudic
al bisericii, aflat pe marginea prăpastiei, nu credem că mai dăinuia nici
pe vremea lui Iorgulescu. Resturi de inscripţie se pot vedea şi azi deasupra
„uşii” altarului, în interior. Apoi, nu am înţeles de ce Iorgulescu sau
informatorii săi au simţit nevoia să contemporaneizeze întâmplarea,
aducând-o din domnia lui Gh. Bibescu (1842 – 1848) tocmai la 1865, iar
pe găsitori să-i facă neapărat străini.

Din dicţionarul său legenda despre comoara de la Agaton a trecut
în „Marele dicţionar geografic al României” şi de aici în „Enciclopedia
României” apărută înaintea celui de-al doilea război mondial. Deşi
lucrurile păreau definitiv aşezate în matca adevărului obiectiv prin volumul
„Vestigiile rupestre din Munţii Buzăului” (1980), presa continuă să brodeze
floricele pe marginea temei, aşa cum face în primul său număr pe 2002
„Formula AS”, anunţându-şi cititorii că sub Agaton „se lărgeşte un beci
adânc numit Camera Fetelor. Aici, în pivnicioara de sub schit, care
astăzi colcăie de şerpi sălbatici, îşi ascundeau odinioară ţăranii
copilele, când năvăleau tătarii, şi tot aici s-a găsit mai târziu cea
mai fabuloasă comoară din toate”.

Revenind la inscripţie şi la „tehnica” citirii, trebuie arătat că
cercetări recente asupra alfabetelor şi inscripţiilor din zona vestigiilor
rupestre au evidenţiat existenţa unor inscripţii sau fragmente de inscripţii
realizate în bustrofedon („cum merg boii la arat”), adică primul rând
scris de la stânga la dreapta, al doilea de la dreapta la stânga, al treilea
de la stânga la dreapta ş.a.m.d. Modalitatea a fost caracteristică
creştinismului primar, de până la generalizarea la noi a alfabetului chirilic.

Legătura pe care o făcea Aricescu între Agaton şi Crucea
Spătarului este cunoscută şi de localnici, care îţi atrag atenţia asupra
unor incizii şi inscripţii de pe stâncile din jurul crucii, susţinând că una din
ele te îndemna să cauţi la câteva sute de paşi de botul cerbului. Stâncile
au fost serios mişcate şi răsturnate de seisme, astfel încât cea cu inscripţia
este de negăsit. Capul cerbului există însă incizat cu claritate pe un
bolovan rostogolit mai jos de vârf.

Beciul şi comoara de la Agaton se leagă cu o altă întâmplare
petrecută mai târziu în zonă. Cine a văzut fosta bisericuţă săpată
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în piatră a fostului schit Fundătura din apropiere de Agaton a observat
că o parte a tavanului boltit s-a prăbuşit, astfel că din interior se vede
cerul printr-o spărtură realizată în „acoperiş” între naos şi altar. Ea nu
este „ludus naturae”, ci a fost provocată intenţionat cu dinamită în timpul
celui de-al doilea război mondial de câţiva soldaţi nemţi adăpostiţi aici în
retragerea haotică spre Braşov. Bătrânii spun că, nu se ştie cum, nemţii
aflaseră şi ei despre comoara de la Agaton şi auziseră că multe bisericuţe
(săpate în piatră sau de lemn) ar avea din vechime câte o „chichiţă”
(ascunzătoare) în care se păstrau la vremuri de restrişte obiectele de
preţ (odoare, cărţi etc.). Aşa că nemţii au scotocit gospodăreşte locul.
Dacă au găsit sau nu ceva, doar Dumnezeu poate să ştie. A rămas însă
de atunci spărtura care se poate vedea şi azi.

Chemarea clopotelor scufundate

Datorită puţinătăţii şi impreciziei ştirilor documentare, multe dintre
realităţile din trecut continuă să rămână necunoscute pentru

contemporani sau – în cel mai fericit caz – mai puţin cunoscute, dacă nu
învăluite în mister şi legendă. Unul dintre multele asemenea exemple
este pentru noi fostul schit cu hramul Sfântul Dimitrie din zona Bozioru,
judeţul Buzău. Departe de a fi o invenţie sau o găselniţă de senzaţie a
publicistului amator de teme cultural-istorice, schitul Sfântul Dimitrie a
existat cu adevărat în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, fiind cunoscut
şi înregistrat în repertoriul aşezămintelor monahale care au fiinţat în
eparhia noastră. Însă ceea ce este de-a dreptul izbitor şi derutant pentru
cel interesat de istoricul acestui lăcaş de credinţă este localizarea sa.
Actele care vorbesc despre el, nu puţine la număr, îi menţionează hramul
– Sfântul Dimitrie sau Sfântul Dumitru (această denumire o vom folosi
şi noi în cele ce urmează) – şi îl plasează în nu mai puţin de patru locuri
diferite: la Bălăneşti (azi, în comuna Cozieni), la Ulmet, la Scăeni (ambele
în comuna Bozioru) şi la Muşcel (azi, Muşcelul Cărămănesc, în comuna
Colţi). Perimetrul desemnat de cele patru sate, chiar dacă în trecut ele
au format comune distincte (Bălăneşti) sau au avut alte subordonări
decât în prezent (Muşcel a aparţinut comunei Bozioru), este, totuşi, unul
restrâns, măsurând abia câţiva kilometri pătraţi. Bălăneşti şi Scăeni au
fost două puternice obşti moşneneşti vecine, dar distincte, printre cele
mai vechi din fostul plai al Pârscovului. Ulmet şi Muşcel au
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fost două modeste cătune care au ţinut în trecut de „tabla” satului Scăeni.
Astfel, cele patru localizări se reduc, în mod firesc, la două: Bălăneşti şi
Scăeni. Până la începutul secolului al XIX-lea biserica din Scăeni a avut
hramul Sfântul Dumitru, preluat – se pare – de la schitul despre care
vorbim. Acelaşi hram îl are până în zilele noastre biserica satului Muşcel.
Fără a exclude posibilitatea mutării schitului Sfântul Dumitru de la
Bălăneşti la Scăeni, logică ni s-a părut ipoteza ca el să fi existat de la
început undeva pe hotarul dintre cele două moşnenii, hotar pe care se
află cătunele limitrofe Ulmet şi Muşcel. Mai mult decât atât, „acest
codru de loc, Ulmet” – trup mărginaş al marii moşii a Scăenilor – a
aparţinut, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea, după
îndelungi şi aprige dispute juridico-funciare, mănăstirii Berca şi Episcopiei
Buzăului, fiind donat de moşnenii Bălăneşti, danie de care s-au achitat
cu pământuri care aparţineau Scăenilor. Documentele delimitează cu
exactitate „codrul de pământ” ca începând din apa Bălănesei, între Izvorul
Zgâmbaciului şi Izvorul Ursului, urcând spre Muşcel până la Măţara şi
Puţul Măţării.

Mergând pe teren sau, cum se spune: „la faţa locului”, observăm
că schitul Sfântul Dumitru nu putea fi amplasat decât pe această fâşie
pe care am delimitat-o în mod   logico-documentar mai înainte, fără a
face însă trimitere la vreun document, de regulă în partea ei cea de sus,
mai sub munte, unde s-a obişnuit din vechime a se ridica lăcaşuri de cult,
indiferent de cine şi când ar fi fost ele ctitorite. Se naşte o întrebare
firească: oare existenţa acestui aşezământ călugăresc nu va fi lăsat urme
în folclorul satelor din arealul mai sus amintit. Dând curs investigaţiilor,
am aflat, cu mici şi nesemnificative diferenţe, de la bătrânii satelor
Cocârceni, Ulmet, Scăeni, Buduile şi Muşcel, legenda schitului care
constituie subiectul rândurilor de faţă.

Schitul Sfântul Dumitru a fost aşezat între Ulmet şi Muşcel,
undeva în preajma grupului de case care se cheamă azi Nici. Punctul
este denumit când „Pe văi”, când „Pe lacuri”, când în alte feluri. Nu
ştim decât prin supoziţii cum va fi arătat locul acum trei sute şi mai bine
de ani. Acum, acolo se întind fâneţe, păşuni, livezi şi păduri. Numeroase
sunt şi locurile de „lăcovişte”, chiar dacă secetele ultimilor ani au eliminat
băltirile şi nesfârşitele scurgeri. Împăduririle, plantările, sau alte lucrări
ameliorative executate în timp aici (captări, aducţiuni, şanţuri de scurgere
şi drenaje) au schimbat radical „faţa locului”. Ele au fost
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dublate de aşezările naturale, fireşti, ale versanţilor. Cu toate acestea,
caracteristica majoră a regiunii rămâne şi azi excesul de umiditate. Avem
motive să credem că tot aşa au stat lucrurile şi în trecut, când – la un
mare cutremur – pământul s-a ridicat, s-a coborât şi, într-un huiet
apocaliptic, curtea schitului Sfântul Dumitru a fost brăzdată fulgerător
de un şanţ care s-a adâncit până a înghiţit ca un balaur nesătul biserica
şi o parte din chiliile aşezământului. Balaurul s-a mai zbătut, s-a zvârcolit,
împroşcând apă şi nisip, iar următoarele „spasme” au astupat şanţul,
înghiţind totul, ca şi cum nici n-ar fi existat. Şi astăzi, spun „împrejurenii”,
uneori din adâncuri răzbat la suprafaţă dangăte de clopote. Nu le pot
auzi decât anumiţi oameni şi numai în anumite zile, una din ele fiind cea
a hramului.

Ne exprimăm speranţa că cititorii vor fi înţeles că metafora din
titlul nostru a fost aleasă nu numai spre a rezuma una dintre legendele
zonei, ci şi ca un „remember”, ca un prilej de a readuce în atenţia generală
unul dintre locurile unde în trecut creştinismul a fost trainic înrădăcinat.
Din istorie sau din legendă strămoşii ne vorbesc despre credinţă şi
statornicie, rugându-ne să nu lăsăm ca trecutul să alunece-n uitare.
Chemarea clopotelor scufundate este pentru cei de azi îndemn la
cunoaşterea trecutului şi chemare la credinţă  în Dumnezeu.

Scaunele lui Negru-Vodă

Realităţi multiseculare, însoţind viaţa satelor din preajmă la bine şi la
rău, aşezările rupestre din triunghiul Aluniş – Nucu – Ruginoasa s-

au impus încă de la începuturi conştiinţei localnicilor, intrând ca prezenţe
de seamă în majoritatea producţiilor folclorice ale lor. Urme profunde
depistăm în tradiţia populară din vremea amenajării şi funcţionării lor ca
lăcaşuri de cult, adică dintr-o perioadă mare de timp, care începe în
secolul al      IV-lea şi se întinde până în zorii statalităţii noastre, secolele
al XIII-lea – al XIV-lea şi apoi, cu un „timp de graţie” în secolele al
XVII-lea – al XVIII-lea, până la începutul secolului al XX-lea.

Povestirile şi legendele locurilor se referă, între altele, la
întemeierea satelor din zonă. Cele mai multe dintre legendele întemeierii
se subsumează aşa-zisei teorii a eroului eponim, derivând numele satului
respectiv de la numele primului stăpân sau întemeietor. Procedeul a fost
observat şi în denumirea lăcaşurilor de cult cărora li s-a dat
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fie numele aşezării în care au funcţionat (Fundătura, Vornici, Găvanele,
Aluniş), fie numele hramului lor (Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru), fie
cel al ctitorului sau al întemeietorului, care a fost adesea şi primul vieţuitor
al aşezământului (Agaton, Vintilă-Vodă etc.).

În mai toate satele Subcarpaţilor buzoieni este cunoscută legenda
celor trei căpitani ai lui Negru-Vodă care, ajutându-l pe domnitor să-i
învingă pe tătarii năvălitori, au primit ca răsplată din partea sa moşii
întinse pe care s-au aşezat şi au întemeiat satele respective. Pe Valea
Slănicului, căpitanii legendarului descălecător Negru-Vodă au fost Manea,
Beşliu şi Lopată. Bătrânii de pe Valea Bălănesei îi numesc Go(i)dea,
Braia şi Bălan. În alte locuri, ei sunt Colţea, Bălan şi Goidea etc. Profesorul
Constantin Gh. Dumitrescu a cules prin 1932 de la bătrânii satului Bozioru
una dintre variantele legendei căpitanilor lui Negru-Vodă şi o redă într-
un manuscris al său care s-a păstrat. Personajele principale sunt acolo
Goidea, Lopătărea şi Bozianu. De la loc la loc, cei trei căpitani sunt alţii,
ba mai mult, parcă spre a împăca pe toată lumea, numărul lor este când
trei, când şase, când nouă sau chiar doisprezece. Astfel, în 1980, per-
sonal am cules şi am publicat o variantă a legendei care amintea nouă
căpitani: Sibiescu, Colţea, Bălan, Bozianu, Brăescu, Goidea, Lopătărea,
Beşliu şi Manea, întemeietorii satelor Sibiciu, Colţi, Bălăneşti, Bozioru,
Brăeşti, Goideşti, Lopătari, Beşlii şi Măneşti.

Cu privire la satele din comuna Bozioru, bătrânii îţi mai povestesc
şi astăzi că Bozianu ar fi avut patru băieţi şi două fete. Pe acestea din
urmă le-a căsătorit cu doi flăcăi de pe Valea Sibiciului – Torcea şi Spoială
–, pe care i-a adus ca gineri în casă. După moartea tatălui, cei patru
băieţi, Văvălug, Scăian, Leu şi Băducu, au hotărât să împartă moşia şi
le-au dat pe fete în vale, „în gura turcilor”. Ei s-au aşezat la Văvălugi,
Scăeni, Stâna Leului şi la Budui(le). Torcea se stabilise la Mucheni
(deasupra satului Bozioru de Sus), iar Spoială la Bozioru de Sus. Leu ar
fi omorât un agă şi, neputând plăti deşugubina, a fugit în Ardeal. Băducu
a fost om sterp. Ca să poată trăi, cei din vale (Torceşti şi Spoeleşti) şi-au
făcut un drum al lor prin Faţa Deasă – Plăişor – Cârstianu – Vârfu
Boziorului. Spre a prinde de veste din timp despre năvala turcilor, ei –
fiind cei mai expuşi – aveau, într-o coastă dinspre Ulmet, un bordei de
pândă permanentă, de unde supravegheau întreaga vale a Bălănesei. În
acelaşi scop, îşi tăiaseră o linie goală prin pădure (coridor), ca să poată
vedea de la Vârful Boziorului spre Cocârceni şi Bălăneşti.
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Numele lui Negru-Vodă a rămas în satele din Subcarpaţii Buzăului
nu doar în legende. Cu imaginaţie şi justificare, el a fost dat de către
localnici unor formaţiuni stâncoase rezultate din acţiunea erozivă a
agenţilor naturali asupra pietrei. La Ruginoasa (în comuna Brăeşti) şi la
Nucu (în comuna Bozioru), există „Scaunele lui Negru-Vodă”. Cele de
la Ruginoasa se află chiar în faţa şcolii primare a satului şi sunt cunoscute
mai mult sub numele La Policiori. Într-un pinten terminal al culmii Ghiocei,
pe dreapta pârâului Pârscovel, la câteva zeci de metri înălţime, au fost
dăltuite în stâncă două terase de forma unor poliţe. Prezintă urme de
locuire preistorică. La capătul ultimei, există o lespede plată despre care
se zice că a avut cândva formă de scaun.

Mult mai impresionante sunt Scaunele lui Negru-Vodă de lângă
satul Nucu, din comuna Bozioru. Locul se află puţin mai sus de Peştera
(fosta bisericuţă rupestră a schitului Profiru), în faţa Peşterii lui Dionisie
Torcătorul şi imediat în apropierea Izvorului Tămăduirii. Pe un perete
aproape vertical, se disting trei şanţuri paralele, de forma unor
semicoloane. Stânca de deasupra lor seamănă cu un triunghi cu vârful
spre cer. Aici, deasupra fiecăruia din şanţuri, se găseşte câte o scobitură
de forma unui scaun, trei la număr în total, câte unul pentru fiecare mare
căpitan. Deasupra lor, la mijloc, se află „jilţul” domnesc, mai mare şi mai
impozant decât celelalte. Dacă pe sol, la adăpostul şanţurilor-coloană,
nu ar fi stat nimeni sau ar fi stat câte una, două sau trei căpetenii, atunci
„scaunul” de judecată al lui Negru-Vodă ar fi fost alcătuit, într-adevăr,
din trei, şase, nouă sau doisprezece căpitani.

După ce i-a îndemnat să se roage şi să bea din Izvorul Tămăduirii,
domnitorul a ţinut primul „divan”. Le-a mulţumit vitejilor că „au mântuit
Ţara” de năvălitorii tătari, i-a răsplătit domneşte pe fiecare cu moşia lui
şi i-a sfătuit cum să-şi întemeieze familia şi    să-şi aşeze satul, le-a
amintit care le vor fi pe viitor datoriile către Ţara în primejdie şi către
domnie, le-a dat în grijă „pe vecie” potecile plaiurilor şi „cordonul” munţilor
cu salba lui de mânăstiri şi schituri, i-a îndemnat să fie buni creştini şi
stăpâni milostivi, i-a poftit din nou la rugă, la închinăciune şi la a gusta din
apa tămăduitoare a izvorului, după care „i-a slobozit în pace”.

Astăzi, orice cale de acces spre Scaunele lui Negru-Vodă a
dispărut. Ca să guşti satisfacţia de a te aşeza în ele, spre a-ţi lăsa trupul,
mintea şi sufletul să se îmbete de aer curat şi tare, de legendă şi de
istorie, este obligatoriu să te foloseşti de frânghie ca să poţi
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trece de la Peştera Mică, ce se află în spatele lor, pe „căciula” de Oblio
a scaunelor.

Piatra cu semne

Sus, sus, spre fruntarii, există un loc în care se adună şi se despart
multe din cărările şi drumurile dintre judeţe şi plaiuri. Unele coboară

de la Penteleu sau Ivaneţu, altele urcă dinspre Brăeşti sau Gura Teghii şi
coboară spre Nucu şi Bozioru sau spre Aluniş şi Colţi. Fiindcă aici se
întâlnesc şi se separă ultimele comune de munte ale actualului judeţ
Buzău, acele vechi „sate de cordon” care străjuiau cândva graniţa cu
„Austria” (Colţi, Bozioru, Brăeşti şi Gura Teghii), locului aflat pe cumpăna
de ape i se spune în mod diferit. După cucernicul obicei al muntenilor,
dintr-o aşa răspântie nu putea lipsi o cruce, deci ne găsim La Crucea lui
Toma Tudor (după cum spun cei de la Bozioru) sau La Crucea lui Ioniţă
Coman (după cum zic cei de la Gura Teghii) ori În Muche la
Piatra’Ngăurită (după expresia şi a unora şi a altora). Una din „mărcile
inconfundabile” ale punctului despre care vorbim o constituie o interesantă
particularitate vegetală: aici cresc exemplare de larice (Larix larix), singura
specie de răşinoase de la noi care îşi schimbă anual frunza (ácele).
Iarna zăpada de sub aceste răşinoase devine din această cauză o pată
galbenă uşor de sesizat de la distanţă.

Una din spiţele care se îmbucă în acest butuc de roată îşi începe
coborâşul domol spre satul Nucu – epicentrul celebrului triunghi al
sihăstriilor rupestre din Munţii Buzăului. Dintr-o descriere făcută locului
acum aproape un veac şi jumătate de către C. D. Aricescu înţelegem că
atunci versantul nu era împădurit:

„Când ajunserăm în vârful acestui munte-obositor,
Se prezentă de îndată un tablou fermecător:
Era un amfiteatru de munţi înalţi pân-la nori;
Bâsca răsfrângea lumina soarelui în văi adânci,
Jos, sub muntele Sân-George, un zid de grozave stânci
Şi în fiecare stâncă găuri înadins săpate –
Locuinţe de vechi pustnici, peşteri foarte minunate”.
Cărarea pe care ai început să cobori te scoate imediat lângă

una dintre cele mai vechi bisericuţe săpate în piatră ale zonei,
Piatra’Ngăurită ,  despre care acelaşi Aricescu ne spune că
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avea hramul Sfinţii Apostoli. La nici 50 de paşi pe dreapta coborâşului se
află Piatra cu Semne. Deoarece faţa ei „scrisă” este opusă potecii,
dacă nu ştii nimic despre ea, şi la urcat şi la coborât treci pe alături cu
indiferenţă. Este un bolovan de câteva zeci de tone, înfipt adânc în pământ
din teamă parcă de a nu fi luat de vânturi. Faţa de deasupra este perfect
dreaptă, dar înclinată pe direcţia nord-sud ca o pagină de carte aşezată
pe bancă. Pe ea Mama Natura ne lasă să citim un ciudat răboj de
semne scris cu picioarele de sălbăticiunile munţilor: în piatră sunt
perfect desenate copite de cerbi şi ciute, brânca ursului, labe de
lup, de vulpe, de iepure, copite de mistreţ etc. Arătându-mi-le şi dându-
mi ajutor să le descifrez în parte, doi foşti oameni ai pădurii mi-au povestit
fiecare acum aproape un sfert de veac legenda Pietrei cu Semne.
Pădurarul Beganu S. Nicolae, pensionat de către prinţii Cantacuzino
care aveau la Lacul Goteş o cabană forestieră, era pe atunci stupar şi se
ocupa cu ghidarea turiştilor prin zonă, îndeletniciri pe care le-am învăţat
şi eu de la el. Celălalt, Moise Aurel, salariat al Ocolului silvic Pârscov, a
vieţuit la Cantonul Găvanele şi a avut în pază pădurea de la Sfântu
Gheorghe şi Piatra’Ngăurită. Ambilor le mulţumesc în eternitate şi rog
pe bunul Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Legenda spune că demult, când Dumnezeu însoţit de Sfântul
Petru mai umbla încă pe pământ să vadă şi să mai îndrepte lumea
pe care o crease, ar fi ajuns şi pe aceste coclauri. Oamenii şi
sălbăticiunile I s-au plâns că,  atunci când se întâlnesc pe
neaşteptate, se omoară unii pe alţii, mai mult de frică decât din
duşmănie. Şi unii şi alţii L-au rugat   să-i ajute cumva. Creatorul i-
a liniştit şi a spus că îi va învăţa să se ferească unii de alţii.

- Vouă, le-a spus animalelor, vă dau auz, văz şi miros mai
ascuţite, ca să-i simţiţi pe oameni de departe şi să vă feriţi din calea
lor. Pe oameni am să-i învăţ să vă deosebească după ţipete şi după
urme şi să se ferească şi ei din calea voastră.

Atingând apoi piatra cu toiagul, ea s-a făcut moale, iar
sălbăticiunile au trecut peste ea şi şi-au lăsat urmele. Dumnezeu a suflat
şi piatra s-a întărit din nou, iar urmele sălbăticiunilor au rămas acolo
până azi ca oamenii să înveţe a le recunoaşte, a le deosebi şi a se feri.
Dar cuvântătoarele şi necuvântătoarele creaturi ale Domnului, învăţând
sfânta lecţie de la Piatra cu Semne, o folosesc şi spre a se proteja şi spre
a se vâna între ele când nu-şi pot astâmpăra altfel foamea.
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Acum vrea cincisprezece ani îl conduceam pe Prea Sfinţia Sa
Părintele Epifanie Norocel Episcopul Buzăului şi Vrancei şi pe însoţitorii
Prea Sfinţiei Sale spre cel mai de sus punct al acestui fost Athos românesc,
adică spre Piatra’Ngăurită şi de aici la Lacul Goteş. Ascultând legenda
Pietrei cu Semne, întreaga asistenţă a rămas îngândurată. Curmând
liniştea, Prea Sfinţitul Părinte Episcop mi-a spus: „Frumoasă legendă,
domnule profesor... Ar fi bine să o aşterni pe hârtie ca să nu se piardă!”
Abia acum şi aici m-am învrednicit să dau curs îndemnului. Dar, mai
bine mai târziu decât niciodată!

„Stăpâne, stăpâne, îţi cheamă şi-un câine”

Secole de-a rândul bisericile săteşti au exercitat asupra enoriaşilor o
atracţie irezistibilă. Nu numai pentru că viaţa adevărată a fiecăruia

începea acolo prin Sfânta Taină a Botezului, iar ulterior toate evenimentele
majore ale „marii treceri” se împleteau cu biserica, ci şi pentru că învăţătura
prin predică îl ţinea pe om la curent cu evenimentele trecutului şi ale
prezentului, îi oferea modele morale, îl scotea din contingent, din efemer,
racordându-l la veşnicie. Însă o şi mai mare atracţie au exercitat mânăstirile
asupra credincioşilor mireni. Uşile mereu deschise ale bisericilor
mânăstireşti, cântările şi rugăciunile cvasipermanente, corespunzând celor
şapte laude, preotul duhovnic pe care îl puteau găsi aici şi care ştia să
asculte cu blândeţe, să sfătuiască şi să dea canonul potrivit, locurile tainice,
îndepărtate, la care se ajungea anevoie, atmosfera de linişte, împăcarea şi
pacea de pe chipul monahilor şi al monahiilor, toate acestea îi fascinau
nespus pe oamenii de rând. Nicăieri ca la mânăstire mentalul popular nu a
realizat că venea dintr-o lume a aparenţelor trecătoare şi intra în lumea
esenţelor nepieritoare. Închinarea la icoane (unele făcătoare de minuni),
plata unui pomelnic, participarea la slujbe şi adorarea sfintelor moaşte pe
care multe dintre mânăstirile mari le deţineau însemnau cu adevărat o
„uşurare” sufletească şi făceau ca „petrecerea” la mânăstire să lase urme
adânci, mijlocind o apropiere reală a credinciosului de Dumnezeu. Dacă
se întâmpla ca „vizitatorul” să aibă printre vieţuitorii lăcaşului vreo rudă
sau cunoştinţă mai apropiată şi să stea aici mai multe zile, întoarcerea
viitoare spre curăţenie şi credinţă era cu mult mai temeinică.

Există nenumărate mărturii documentare, în special însemnări
ale vizitatorilor, că aşa s-au petrecut lucrurile şi în triunghiul
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aşezărilor rupestre Aluniş – Nucu – Ruginoasa din Munţii Buzăului, unul
dintre spaţiile creştine cele mai vechi şi mai puternice din Eparhia Buzăului.
Particularitatea de căpetenie a schiturilor şi mânăstirilor din acest areal
rezultă chiar din denumirea lui – multe dintre ele aveau biserici săpate în
piatră. Ca şi Peştera Sfântului Apostol Andrei, creştinătorul românilor
din Dobrogea, primele bazilici ale credinţei strămoşeşti au fost săpate în
piatră. Părăsite de mult şi înlocuite cu biserici din lemn, iar mai apoi de
zid, peşterile amenajate ca lăcaşuri de cult, altarele de rugă spânzurate
în vârful stâncilor din buza prăpastiei şi bisericile săpate total sau parţial
în stâncă au fost caracteristice fazei creştinismului primar românesc, un
creştinism latin în formă şi conţinut, dar conservând în sine multe
„supravieţuiri păgâne” (M. Eliade). În al doilea mileniu de creştinism,
asemenea „înjghebări”, amenajări şi construcţii au stat la baza închegării
unor centre monahale de tip anahoretic, iar în veacurile al XVII-lea şi al
XVIII-lea ele au cunoscut din plin „revirimentul isihast” (V. Cândea).

Puţine sunt eparhiile din ţară care să se mândrească a mai deţine
vestigii ale unor astfel de aşezări monahale rupestre de odinioară. Este
cu atât mai lăudabil efortul ierarhilor noştri de conservare, includere în
circuite de turism monahal, restaurare sau chiar de reactivare a unor
schituri cu biserici săpate în piatră.

În unele cazuri, e drept singulare, după risipirea vieţuitorilor şi
desfiinţarea fostului lăcaş monahal, biserica de piatră a acestuia a devenit
biserică de mir (sau de enorie) pentru credincioşii satului din preajmă.
De cele mai multe ori nu s-a întâmplat aşa deoarece satele s-au înfiripat
mai la vale, la distanţe mari de fostele centre monahale rupestre. Deşi
se cunosc numele multora dintre bisericuţele săpate în piatră, cum ar fi
Agatonul Vechi, Agatonul Nou, Bisericuţa lui Iosif, Bucătăria, Ghereta,
Fundătura, Peştera (Profiru), Peştera lui Dionisie Torcătorul şi
Piatra’Ngăurită, iar ruinele unora dintre ele dăinuie încă, mai puţin se
ştie că singura biserică în piatră devenită biserică de enorie şi care
funcţionează ca atare şi în zilele noastre este biserica fostei mânăstiri
Aluniş, din comuna Colţi, judeţul Buzău, săpată cândva în stâncile Culmii
Martirea şi având hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
După cum arată inscripţia în paleoslavă din interior, descifrată parţial,
bisericuţa ar data din 1274, fiind printre cele mai vechi biserici atestate
documentar în Ţara Românească. Istoricul Nicolae Densuşianu fixa la
Aluniş începuturile unui trib de păstori încă  din perioada

4848



 Porunca Iubirii   2 / 2005 51

neolitică .  Legenda
leagă şi ea începuturile
bisericuţei Aluniş de
s t r ă v e c h e a
îndeletnicire a
locuitorilor acestor
meleaguri – păstoritul:

În drumul lor
de coborâre cu
turmele spre locurile
de iernare, aflaţi cu
oile pe plai, ciobanii
Vlad şi Simion sunt
nevoiţi să înnopteze aici. După cină, adăpostesc oile lângă un perete
de stâncă, le dau roată cu asinii şi câinii, fac focul unul într-o
parte, altul în cealaltă şi se culcă. Visează amândoi acelaşi lucru:
un înger care îi îndemna să sape o biserică în stânca din faţa lor.
Se trezesc într-un zgomot de nedescris: zbierete de oi, răgete de
măgari şi lătrături de câini. Focurile consumaseră de mult lemnele,
dar flăcările lor izvorau din cenuşă, se îndreptau spre stâncă şi o
luminau ca ziua. Oameni simpli, cu frica lui Dumnezeu, ciobanii
înţeleg minunea şi încep să sape în stâncă, renunţând la plecare.
Ca să aibă cât de cât spor, încălzeau roca la foc puternic şi ascuţeau
cu rândul ţiurile şi răngile. Se lucra în trei schimburi de câte
doisprezece oameni: un schimb săpa, altul încălzea stânca şi ascuţea
sculele, iar al treilea se odihnea.

Acolo unde se află azi Sfântul Altar, săpătorii au descoperit o
icoană care îl reprezenta pe Sfântul Ioan Botezătorul. Vrând să o
desprindă mai repede din stâncă, unul din săpători a tras şi a scos-o,
fără capul sfântului. Ulterior, icoana care a dat hramul a stat multă
vreme în biserica mânăstirii, dovedindu-se făcătoare de minuni, dar
azi nu se mai ştie nimic despre soarta ei. După ce biserica a fost gata,
cei doi ciobani şi mulţi dintre lucrători au hotărât să se călugărească
şi să întemeieze aici mânăstirea Aluniş. Chiliile au răsărit repede în
stâncile din preajma bisericii, ca mioarele împrejurul baciului.

Cât despre biserică, legenda spune că la început era în întregime
săpată în piatră, dar – cu vremea – partea din faţă prăbuşindu-se, s-a

Bisericuţa lui Iosif
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adăugat un pridvor închis de lemn la intrare. Se mai spune că vechea uşă a
pronaosului bisericii a fost multă vreme străjuită de chipurile în piatră a doi
câini, tovarăşii cei mai credincioşi ai ciobanilor ctitori. Din păcate, despre
sculpturile lor nu se mai ştie nimic, ca şi despre icoana făcătoare de minuni.
După dispariţia mânăstirii, către jumătatea secolului al XIX-lea, biserica a
rămas pe locul ei ca o dovadă vie că multe trec şi se petrec, dar credinţa
rămâne. Casele satului s-au apropiat treptat de ea şi azi, anual,  la 29 august
se adună aici la închinăciune, rugă şi hram sute de credincioşi din jur.

Accesul către biserica săpată în piatră de la Aluniş se făcea şi
se poate face şi azi pe două căi: dinspre vale, prin Colţi la Aluniş şi
dinspre deal, pe vechiul drum dintre plaiuri şi judeţe, prin Scăeni spre
Colţi. Înainte de Muşcelul Cărămănesc, spre a ajunge la Aluniş, se
părăseşte drumul, cu abatere la dreapta, pe lângă sat, la lacul şi pădurea
Samaru. Lacul, care azi nu se mai cunoaşte, era numit şi Lacul fără
fund. Tradiţia zice că, fiind un lac de pădure, cu crăcăriş şi iarbă pe
margini, muţi călători care nu cunoşteau drumul, au pierit în adâncurile
sale. Nu puţine comori, spun bătrânii, au fost înghiţite pentru totdeuna.
Un astfel de drumeţ înstărit, trecând pe aici călare şi văzând cum calul
care a vrut să se adape îi dispare sub ochiurile de apă înşelătoare, ar fi
început să alerge, să bocească pe maluri şi să strige după valorosul său
samar care dispăruse cu cal cu tot în adâncuri.

Casa
memorialã

“Vasile
Voiculescu”
- Pârscov
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Athosul românesc din Buzău

câteve extrase din lucrarea “Schituri sau sihăstrii rupestre
buzoiene. Mărturii ale vechimii creştinismului şi

continuităţii noastre pe aceste meleaguri” - Pr. Horia
Constantinescu  (publicată în volumul „Spiritualitate şi istorie la

întorsura Carpaţilor” – sub îngrijirea dr. Antonie Plămădeală,
Buzău, 1983):

…Agatonul Nou conservă două preţioase inscripţii în piatră.
Este vorba despre un pomelnic, scris în două etape deosebite, la
nordul şi sudul ferestrei din ax a altarului. Din faza mai veche apar,
însoţite de slavonul „pomeniţi”, numele voievodului Neagoe
Basarab, al episcopului Dositei, al monahiei Teodora şi al monahului
Agaton. Din faza mai recentă s-au conservat, între primul. şi al
doilea rând, numele unor ctitori din secolul al XVII-Iea: „Manea i
Dumitru i Ilinca i Mihai”, apoi la sudul ferestrei „Io Moisi voevod,
Io Vintilă voevod i Rada” şi pomelnicul se încheie cu numele:
„Stan şi Neagoe”. Succesiunea voievozilor fiind corectă,
pomelnicul este autentic...

Identificate, personajele din pomelnic sunt: Rada, soţia lui
Vlad Vintilă, monahia Teodora, o ctitoră a schitului şi probabil o
boieroaică a vremii lui Neagoe Basarab şi monahul Agaton,
schimnic, anterior pomelnicului1. Acest pomelnic dovedeşte că
schitul Agaton funcţiona pe vremea lui Neagoe Basarab şi a
episcopului Dositei. Tot acest pomelnic dovedeşte că denumirea
Agaton se poate explica în două feluri: prin onomasticul Agaton,
monahul din pomelnic, şi prin toponimicul, tot Agaton, muntele pe
care este aşezat schitul. Primul caz nu poate fi acceptat, căci
monahul Agaton nu-şi putea impune numele unui schit, încă fiind
contemporan cu pomelnicul2. Al doilea caz este plauzibil, căci
denumirea Agaton este anterioară acestui pomelnic şi deci vechimea
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ei urcă până în primele veacuri creştine, după cum vom vedea.  (pag.
327)

    …argumentele lingvistice au un aport însemnat în datarea
acestor schituri şi sihăstrii rupestre şi deci la vechimea creştinismului şi
a continuităţii noastre pe aceste pământuri. Este posibil ca aceste vestigii
religioase să fi servit ca adăpost misionarilor creştini ai centrului religios
din Capadocia, persecutaţi3. Toponimice ca: Vârful Agaton, Vârful
Martiriei şi Vârful Cicilii amintesc de acest lucru. În ce priveşte
denumirea Agaton, pe care a purtat-o schitul şi muntele pe care este
aşezat acesta, se poate spune că este vorba de un nume de origine
greacă, aflat în nomenclatorul creştin încă de la începuturile organizării
sale, adică din secolul al IV-lea. Ca atare, denumirea Agaton poate fi
extrem de veche, fără să se rişte datarea ei în secolele IV-VI e.n.

     Al doilea toponimic, Vârful lui Martirie, a suscitat două ipoteze:
prima se rezumă la aceea că denumirea reprezintă un reflex al eveni-
mentelor petrecute în secolul al IV-lea, când creştinii erau prigoniţi şi
martirizaţi de goţi în stânga Dunării4; a doua susţine că această denumire
vine de la un nume de persoană, Martirie5. Este vorba de episcopul
Martirius, din Marcianopolis, Moesia Inferior, când este trimis de
împăratul Teodosie cel Mare (379-395), în stânga Dunării, pentru
reorganizarea religioasă de aici6 şi când este martirizat Sava Gotul în
râul Buzău. Vârful lui Martirie, fiind în cazul genitiv, impune concluzia
că acest toponimic vine de la acest nume propriu, Martirie, şi în acest
caz, constituie un argument în plus pentru vechimea acestor vestigii
rupestre şi pentru continuitatea noastră de limbă şi viaţă spirituală. 

     Un toponim de excepţie, ultimul, din zona aceasta, este şi Vârful
Cicilii, tot în cazul genitiv, aflat în apropierea satului Scăieni, vechi după
tradiţie şi după descoperirile arheologice. Denumirea aceasta ar putea
fi o degradare a numelui Ciliciei din Asia Mică, de unde vor fi venit o
serie de predicatori, tocmai în epoca de afirmare a creştinismului în
stânga Dunării. Cu «Alunişul», «Fundătura», «Agatonul Nou» şi
«Bucătăria» păşim într-o altă etapă de datare a acestor bisericuţe ru-
pestre. Din lipsa unor elemente sigure de datare, începuturile lor
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nu pot fi coborâte sub secolul al XI-Iea. Ele au fost folosite până la
sfârşitul secolului al XVIII-Iea şi începutul secolului al XIX-lea. (p.333-
334)

…Înfăţişarea acestor sihăstrii şi schituri rupestre, timpul
când ele au apărut, specificul construcţiei lor, onomasticile şi
toponimicile de aici, criptogramele paleo-creştine, semnele
apotropaice şi grafitele chirilice sunt dovezi indubitabile despre
creştinismul nostru, despre istoria noastră şi despre arta noastră..

Toate acestea, din punct de vedere religios, impun opinia
admiterii faptului că noi ne-am născut în acelaşi timp, şi creştini
şi români. Aceste sihăstrii şi schituri rupestre au servit creştinilor
noştri ca locuinţe, refugii şi biserici. Mai mult, ele sunt şi dovezi
grăitoare despre vechimea monahismului de aici, care este anterior
vremii lui Nicodim, apărând mai întâi sub formă de sihăstrii cu
organizare idioritmică şi apoi sub formă de schituri, cu organizare
cenobitică. Aşa cum se prezintă ele acum, fac impresia unui alt
sfânt Munte, de data aceasta românesc şi  chiar buzoian. (p.
339)
             1 P. Chihaia, Etapa Neagoe Basarab, în De la Negru Vodă la Neagoe
Basarab, Bucureşti, 1976, p. 242.
                   2 Idem,. Date noi asupra bisericuţelor rupestre din munţii Buzăului, p.
511; Cornel Ştefan, Continuitate 2050, în «Viaţa Buzăului», mai, 1980.
                   3Dictionar român-german, 11 - Bucureşti, 1903, p. 730; Petre Diaconu,
Despre data pătimriii lui Zoticos, Kamasis şi Philipos, în S.C.I.V., tom. 24,
1973, Nr. 4, p. 638-640; P. Chihaia, Date noi despre bisericuţele rupestre din
munţii Buzăului, p. 507-508; Cornel Ştefan, Continuitate 2050, în Viata
Buzăului, 1980, VII, 9.

4 Vezi, nota 3;  Martirii creştini din Goţia. Cele trei scrisori ale Sfântului
Vasile cel Mare au fost publicate în original de J. P. Migne, Patrologia greacă,
v. 32.

5 Pr. M. Păcurariu. Istoria Bisericii Române, vol. 1, p. 117; Cornel
Ştefan, Continuitate 2050, în «Viaţa Buzăului», 1980, VII, 9.

6 Vezi nota 5.
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Soţul ideal, soţia ideală
Pr. Nicolae Tănase

Parohia Valea Plopului

Vorbim în seara aceasta despre tema pe care aţi fixat-o
dumneavoastră. O temă, la prima vedere şi la prima auzire,

nepotrivită cu perioada în care ne aflăm, adică Postul Mare. Dar asta
numai la prima vedere şi la prima auzire, pentru că, de fapt, tema aceasta
este foarte potrivită. Este potrivită pentru că soţul ideal şi soţia ideală
postesc şi chiar dacă n-ar posti (n.n. din motive medicale, de exemplu),
preţuiesc postul! Se spune că anumite lucruri nu pot fi discutate de
Biserică. Adevărul este că Biserica trebuie şi poate să discute orice,
pentru că ea este cea care se ocupă de sufletele credincioşilor. Iată de
ce considerăm că tema aceasta nu este nepotrivită cu Postul Mare.

Vorbind despre post, observăm că astăzi, lumea nu mai
posteşte ca înainte. Mai sunt creştini ortodocşi care  postesc, dar cei
care nu mănâncă decât verdeţuri – vegetarienii - sunt mult mai numeroşi
decât postitorii. E drept că noi nu ar trebui să cunoaştem numărul
postitorilor, pentru că, după cuvântul Evangheliei, postul trebuie să se
facă în ascuns şi cu faţă veselă. Trăim, însă, nişte vremuri în care este
necesar ca postul să se facă văzut şi simţit. Şi aceasta, pentru că sunt
încă mulţi cei care nu postesc, sunt încă mulţi cei care habar nu au ce
este postul şi sunt şi mai mulţi cei care nu numai că nu preţuiesc, dar şi
dispreţuiesc postul. De aceea, este bine ca cei care postesc să o şi
arate şi, mai mult, să demonstreze societăţii că porunca postului este
actuală şi că va rămâne aşa până la sfârşitul veacurilor. Postul este una
din acele fapte bune care ne conduc la unirea - măcar în conştiinţa
noastră, dacă nu şi în trăirea noastră - cu Dumnezeu.

Sunt convins că acestă temă interesează şi pe cei care doresc
să se căsătorească, şi pe cei care nu doresc să se căsătorească. Se
constată că astăzi soţul ideal este foarte dorit. De aceea, când el
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îşi face greu simţită prezenţa, dezamăgirea este foarte mare. Soţia ideală
la fel - fie se găseşte greu, fie nu ne este încă cunoscută.

Umblăm după ideal, căutăm idealul fiecare în felul nostru. Într-
o căsnicie, acest lucru este foarte important: fără un soţ ideal, o soţie
nu poate fi fericită; de asemenea, un soţ nu poate să spună cuvinte
frumoase despre soţia lui, dacă ea nu este, pentru el, femeia ideală.
Cuvântul este prea pretenţios? Nu este. Dimpotrivă, el nu exprimă
îndeajuns ideea de  soţ/ soţie ideal / ideală. De ce? Pentru că Domnul
Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cap al Bisericii Sale,
întemeiată de El din coasta Lui, pe Cruce - în chip nevăzut şi la Rusalii
-în chip văzut a binevoit ca prin gura alesului Său, Sfântul Apostol
Pavel, să facă o comparaţie - inedită la vremea aceea şi inedită şi în
zilele noastre - anume că, reprezentarea soţ-soţie în iubire este aceea
dintre Hristos şi Biserică. Precum Hristos a iubit Biserica Sa, aşa şi
soţul trebuie să o iubească pe soţia sa; precum Biserica se supune lui
Hristos, aşa şi soţia trebuie să se supună soţului. Nu este vorba de
supunere, ca în sclavie, ci este vorba de relaţia firească a omului cu
Dumnezeu. Până la urmă, frica de Dumnezeu nu înseamnă crispare, ci
înseamnă o relaţie apropiată.

Soţul ideal nu se formează într-o zi, nu se prelucrează, nu se
pregăteşte într-o şcoală anume. El are un timp mai îndelungat de
pregătire; la fel şi soţia ideală. Fiecare se pregăteşte de la naştere şi
dinainte de naştere. Cum se pregăteşte de la naştere înţelegem cu toţii,
dar cum se pregăteşte dinainte de naştere este un pic mai greu de
înţeles. E verificat faptul că, înainte de a concepe, părinţii pregătesc,
de fapt, soţul ideal sau soţia ideală. De lucrurile acestea, noi ţinem cont
foarte puţin.

Vorbim de un atavism, dar în acelaşi timp vorbim şi despre
Botez, şi despre Spovedanie, şi despre Sfânta Euharistie, care pot
anula aceste moşteniri atavice datorate neatenţiei părinţilor sau bunicilor
noştri. Ne rugăm aşa: «Păcatele tinereţilor noastre, ale neştiinţei
noastre, ale neputinţelor noastre, ale bătrâneţilor noastre, ale
părinţilor noştri, nu le pomeni Doamne». De aici înţelegem că un
copil poate să aibă moşteniri pe care le putem anula uşor, pe de
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o parte prin Sfântul Botez, şi pe de altă parte prin prezenţa lui la Taina
Spovedaniei şi la Taina Împărtăşaniei.

Soţul ideal se alege, iar alegerea proastă duce la deziluzie. Sigur,
se nasc diferite întrebări: când alegem, cum alegem, de ce atâtea fete
care au ales soţi ideali, nu pot vorbi în căsnicia lor despre soţi ideali, de
ce atâţia băieţi care au căutat fete ideale, nu au reuşit să găsească ce au
căutat. Dacă nu suntem atenţi cu noi înşine, ne vom forma într-un mod
necorespunzător. Adică, un băiat, respectiv o fată, nu-şi pot permite
orice. Ei au libertate nu pentru că de 15 ani încoace, de la Revoluţie,
suntem cu toţii liberi, ci pentru că însuşi Hristos a dat libertate tuturor.
Dar atenţie, eu trebuie să ştiu că mi-e de folos numai ceea ce este în
perspectiva mea; nu orice din ceea ce îmi place îmi este şi de folos. De
exemplu, eu am voie să mă dau cu capul de pereţi, dar nu mă dau,
întrucât nu-mi este de folos. Sau, am voie să citesc orice, am voie să
privesc la televizor orice, am voie să vorbesc oricum, dar nu mi-e de
folos şi atunci încerc să evit toate acestea. Îmi fac o regulă a vieţii mele:
nu citesc orice, nu privesc orice fel de reviste - nici măcar nu privesc -
iar când sunt singur acasă, nu stau oricum, de exemplu, nu stau cu
picioarele pe masă sau pe pereţi. De ce? Pentru că mă respect şi nu-
mi permit să fac aşa ceva. De obicei încercăm să avem un anumit
comportament numai când suntem de faţă cu cineva.

Să mai facem un pas şi să-nţelegem că Hristos a ridicat femeia
la nivelul la care Dumnezeu a lăsat-o. El a ridicat femeia, născându-Se
din Sfânta Fecioară Maria, participând la nunta din Cana Galileii,
demonstrând apostolilor cât este ea de importantă -  femeile au fost
cele care nu s-au înfricoşat de tot ce s-a întâmplat la răstignire şi după
Înviere - arătându-Se Mariei Magdalena şi femeilor mironosiţe în grădina
Ghetsimani. Sunt multe argumente care ne conduc la această idee. Iar
relaţia de supunere, cum spuneam, rămâne o relaţie de supunere în
sensul recunoaşterii relaţiei Biserică-Hristos, Hristos-Biserică şi atât.

Să vorbim despre fetele noastre de astăzi, şi când spun fetele
noastre mă refer la fetele României care sunt botezate, care sunt
împărtăşite, care se şi spovedesc, cel puţin din când în când, dar care
au manifestări în neconcordanţă cu chemarea botezului, cu
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chemarea credinţei. Fetele noastre, din păcate, nu mai pot fi soţii ideale,
decât dacă au avut grijă să nu denatureze ceea ce Dumnezeu a lăsat
sfânt în ele. Se pare că relaţia de prietenie dintre un băiat şi o fată,
relaţiile conjugale şi celelalte de care putem discuta sunt, de fapt, puţin
discutate. Din mila lui Dumnezeu, în ultima vreme s-au scris câteva
cărţi care ating aceste subiecte, dar, din păcate, societatea nu înţelege
că Biserica trebuie să se amestece, prin preoţii ei, prin credincioşii ei,
în aceste probleme. De obicei, spunem că o relaţie de prietenie între
un băiat şi o fată este o problemă strict personală şi că prietenia lor se
derulează în parc, pe stradă sau la o întâlnire şi atât.

Foarte mulţi întreabă cum să ne verificăm partenerul. De
exemplu, ne pregătim să ne căsătorim; cum verificăm prietenul / prietena
cu care avem prietenie numai în perspectiva căsătoriei? Căci nu este
permis să avem o relaţie doar de dragul de a ne ţine de mână sau
pentru a avea cu cine să ne plimbăm sau cu cine să mergem în parc, la
film sau la teatru. Asta nu înseamnă că dacă te-ai împrietenit cu cineva.
Sigur, te vei şi căsători, dar până să constaţi că nu te potriveşti cu
persoana respectivă, gândul tău trebuie să fie în direcţia căsătoriei.
Când ai constatat că nu te potriveşti cu acea persoană, trebuie să fii
sincer, să-i spui acest lucru şi să închei relaţia. Într-o prietenie, două
persoane înaintează puţin câte puţin şi cu timpul, ajung să se cunoască.

Am citit - poate că nu este exact aşa - că în perspectiva
căsătoriei, două persoane au nevoie de 8 ani de cunoaştere; cei mai
inteligenţi, rezolvă problema în 4 ani, adică în jumătate de timp. Există
şi unii extraordinari, care rezolvă problema într-un an şi alţii excepţionali,
care ştiu în câteva zile. Aceasta ţine de fiecare, dar, în cazul în care unul
nu-l cunoaşte pe celălalt îndeajuns, fiecare dintre cei doi îşi asumă un
risc. Sigur, noi nu lăsăm totul la nivelul persoanei noastre, adică la
puterea noastră de cunoaştere, ci sprijinim acestă cunoaştere pe relaţia
noastră cu Dumnezeu, rugându-ne lui Dumnezeu pentru luminarea minţii
noastre. Această luminare nu ne va lăsa să ducem o prietenie 5-6 ani şi
după aceea să constatăm că, de fapt, totul s-a terminat. Dumnezeu nu
ne va lăsa neajutoraţi, dacă ne rugăm Lui.

Căsătoria nu trebuie să fie o preocupare permanentă
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pentru că, mai ales la studenţi, lucrul acesta poate să împiedice studiul.
Totuşi, căsătoria nu trebuie nici înţeleasă ca ceva pe care să-l lăsăm să
vină, pentru că Dumnezeu sprijină acţiunea omului, în măsura în care El
o vede de perspectivă. Am spus că putem să verificăm pe prietenul
nostru / prietena noastră, mai ales dacă nu suntem de la Teologie.

Cum sună telefonul şi el / ea întreabă: „Astăzi ne vedem?”, tu
poţi spune: „Da - şi continui - pe treptele Bisericii Sfântul Nicolae”.
O să vezi, atunci, că nu mai auzi nimic în receptor, dar după un timp te
va întreba: „Unde?” Şi tu repeţi: „Pe treptele bisericii sau la poarta
bisericii sau poate vrei în biserică? Poate nu-i deschisă la ora aia,
mai bine pe trepte”. „Bine, pe trepte”- o să zică, şi imediat ce zice,
va începe să i se învârtă mintea: de ce mi-a dat întâlnire acolo, de ce
mi-a zis aşa, de ce mi-a repetat? În cele din urmă, de aici vor porni
nişte discuţii: «De ce trebuie să ne întâlnim numai la cofetărie sau
numai la statuia nu ştiu cui? De ce să nu ne întâlnim şi la biserică?
Nu neapărat în biserică, dar putem face şi asta - ne închinăm la
sfintele icoane şi plecăm».

Acesta ar fi un mijloc de a verifica, pentru că cine are frică de
Dumnezeu are şi respect faţă de oameni. Dar noi ce facem? Luăm pe
soţul nostru sau pe soţia noastră de oriunde,  întemeiem o familie,
vedem că nu merge şi alergăm la biserică cu acatiste, cu rugăciuni, cu
intervenţii. De ce să nu-l studiem / să n-o studiem de la început, pentru
că nu e nimic mai grav decât să nu îl ai pe Dumnezeu. Sigur, fiecare în
puterea şi în forma în care el reuşeşte. Nu toată lumea se poate căsători
cu oameni care ştiu îndeajuns cele ale lui Dumnezeu. De aceea, trebuie
să verificăm acest lucru din timp. O să ziceţi: «Bine, dar dacă pierd
prietenia aceea?». «Dacă pierzi prietenia aceea!? Nici o problemă,
ai pierdut-o mai devreme cu 5-6 ani. Bine că ai pierdut-o acuma,
bine că n-ai pierdut-o peste 5-6 ani!». «De ce? Pentru că aşa se
verifică?». Omul se verifică. Cu sinceritate îl verificăm, pentru că n-
avem voie să ne periclităm mântuirea, în cazul în care nu putem duce
crucea unei căsătorii nereuşite.

Poţi să şi câştigi mântuirea, tocmai ducând această cruce, dar
e bine să nu încercăm – „ajunge zilei răutatea ei”, ne spune
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Sfânta Scriptură. Nu putem risca. Dacă o fată se căsătoreşte cu un
băiat care este beţiv şi îl aduce pe calea cea bună, ea va fi „decorată”,
„premiată”, „declarată erou”. Dar dacă nu reuşeşte, va fi considerată
vinovată, pentru că a ştiut că este beţiv şi a riscat această stare, care în
căsătorie este dezastruoasă.

Aceasta ar fi etapa prieteniei. Există o altă etapă – aceea a
punerii problemei. Cei care sunt foarte apropiaţi Bisericii şi care sunt
grupaţi, cum ar fi într-o asociaţie, sunt deja foarte apropiaţi, foarte
precişi; nu poartă uniformă, dar se poartă ca unii în uniformă. Ei bine,
de obicei aceşti băieţi nu reuşesc să spună fetelor cu care au o relaţie
de prietenie, partea finală - cererea în căsătorie. Pentru ei, totul merge
foarte bine, până la propunere. Dacă, însă, reuşesc să facă acest pas,
după aceea, lucrurile sunt ca şi rezolvate: nu mai urmează decât o vizită
acasă şi o înţelegere.

Eu cunosc problemele fetelor pentru că discut foarte mult cu
ele şi spun aceste probleme pentru că spunându-le, le transfer, de fapt,
băieţilor. Despre băieţi – vorbesc de băieţii cuminţi şi orientaţi - spun
că sunt moi şi că nu au iniţiativă, pentru că amână ani de zile căsătoria.
Cunosc băieţi care fac o facultate, apoi mai fac încă o facultate, două
masterate şi patru doctorate. Mult, mult! La Bucureşti există moda
aceasta. Şi atunci, prietena lui ce să facă? Face şi ea încă o facultate. E
bine, e foarte bine, pentru că se formează intelectuali de clasă. Dar ce
te faci, că se căsătoresc la 28 de ani şi apoi să constată că, de fapt,
este foarte complicat să nască un copil sau că nu ştiu ce probleme au
avut la naştere. Sigur că la 28 de ani ai probleme la naştere. Eu nu sunt
de acord cu atâta şcoală sau, mai bine zis, sunt de acord cu multă
şcoală pe care să o faci până la 60 de ani, dacă te căsătoreşti în timp
util.

Totuşi, unde e soţul ideal? Nu ştim unde este exact, dar el
există. Nu există numai unul, există mulţi; depinde de fiecare soţie cum
îl priveşte. Nu trebuie să spunem că soţul ideal trebuie să fie aşa şi aşa.
Soţul ideal este acel soţ pe care soţia îl acceptă şi-l admiră în felul în
care el se manifestă. Şi soţia ideală de asemenea. Nu avem nicăieri o
şcoală pentru soţi. Ar trebui să avem nişte cursuri pentru soţi -
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asta e adevărat. Soţul ideal ştie să menţină în căsnicie acel suflu, acel
elan al primei zile de prietenie. El ştie să se roage, să admire, să facă
observaţii într-un anume fel şi are multe alte calităţi. Soţia ideală este
aceea care înţelege tot. Dacă înţelege tot, ea dă dovadă de bunătate, şi
din bunătatea inimii decurg toate. E foarte simplu să devii soţie ideală,
este aşa de simplu, numai că trebuie atenţie şi pregătire. Căsnicia pe
care o vedeţi că nu merge a fost făcut fără pregătire.

Aveţi veri, verişoare, vecini, cunoştinţe, prieteni a căror căsnicie
nu merge bine. Constataţi că au cele materiale, că merg la biserică, că
sunt nişte oameni oneşti, dar căsnicia lor nu merge. De ce nu merge?
Pentru că nu s-au pregătit. Căsnicia s-a întemeiat şi atât, nu a fost
pregătită. De aceea, dumneavoastră care vreţi să vă căsătoriţi, e bine
să vă pregătiţi încet-încet. Fără pregătire nu veţi reuşi. Sunt şi nişte
filme, făcute probabil după cărţi cu întâmplări adevărate, în care
personajele se iubesc de mult timp; ea este foarte frumoasă, dar într-o
zi ia casa foc şi fata este arsă pe faţă, mai mult, îşi pierde vederea:
dintr-o fată superbă nu a mai rămas nimic; cu toate acestea prietenul ei
o ia de nevastă. Sigur că este un fapt extrem. Totuşi, se pune întrebarea:
ne iubim noi aşa de mult, încât atunci când vin peste noi asemenea
nenorociri să putem continua sau ne speriem şi ne părăsim căminul?
Există şi o altă situaţie, când un bărbat a fost călcat de tren, a rămas
fără mâini şi fără picioare şi totuşi, prietena lui s-a căsătorit cu el. Să ne
ferească Dumnezeu de aşa ceva, dar oricum, trebuie să ne întrebăm:
dacă în căsnicia noastră vin lucruri mai greu de dus, o să le putem noi
duce?

Oare o să putem duce împreună crucea căsniciei – căci, să
ştiţi, căsnicia este o cruce ca şi călugăria - sau crucea căsniciei urmează
să fie dusă numai de unul? Crucea căsătoriei este dusă de soţie când,
având un soţ beţiv şi nemernic, ea nu renunţă, totuşi, la căsătorie.
Suportă - şi e nedrept - dar îşi ţine jurământul. Observaţi că avem o
puternică admiraţie faţă de călugări, dar dacă un călugăr sau o călugăriţă
nu îşi respectă jurământul sau voturile, imediat ne scandalizăm şi criticăm.
Cred că suntem îndreptăţiţi să facem aceasta - nu să judecăm - dar să
fim nemulţumiţi pentru ce s-a întâmplat. Ei îşi ţin voturile; noi
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de ce să nu ne ţinem jurământul? Jurăm cu mâinile pe Sfânta Evanghelie
şi pe Sfânta Cruce şi, la un moment dat, suntem, totuşi, în stare să
divorţăm, să ne despărţim, mai mult, credem că facem un lucru firesc.

Biserica Ortodoxă recunoaşte de drept, ceea ce s-a întâmplat
de fapt - adică ruptura, însă nu e de acord cu divorţul. Recunoaşte
ruptura şi atât. Ştiţi că Biserica Romano-Catolică nu admite divorţul.
Asta nu înseamnă că noi admitem divorţul, înseamnă numai că
recunoaştem ruptura. Ei bine, dacă ajungem să divorţăm, trebuie să ne
punem întrebarea dacă am putut sau nu să ne ducem crucea, dacă ne-
am orientat bine sau dacă nu ne-am orientat bine. Răspunsul este nu.
Pentru a evita aceste situaţii, este bine să ne gândim din timp, să ne
rugăm, împreună şi separat, să mergem la duhovnic şi aşa mai departe.

De curând am cunoscut un caz. El îmi spune: „Părinte, am
ales pe soţia mea cum trebuie. Am ales-o din Biserică, am urmărit-
o în Biserică, am verificat-o în Biserică în felul în care se manifestă,
apoi am făcut cunoştinţă cu ea. Am studiat împreună relaţia
noastră, am fost la duhovnic, ne-am spovedit la acelaşi duhovnic
şi... dezastru. Avem un copil despre care ea spune în continuu că
este bolnav. Copilul nu are nimic, dar ea ţipă tot timpul”. Ce să
zicem acum, dacă a ales-o aşa, după carte? E greu să suporţi pe cineva
care are probleme psihice şi l-am întrebat: „Ce o să faci?”. El a spus
că a jurat pe Evanghelie şi că nu o să facă nimic. Nu cârtea, asta-i
important. M-am bucurat că nu cârtea şi că a înţeles ce e jurământul.

La ora actuală, familia este în pericol, dar dacă revenim la
capul ei, la Hristos, ne va fi la îndemână s-o punem la punct.
Îndepărtarea lui Hristos de la masa cununiei face ca legătura dintre soţi
să nu mai fie trainică. Aceasta este explicaţia pentru care familiile se
despart. Copiii îi unesc pe soţi, dar avorturile rup acestă legătură, care
se reface apoi foarte greu. Există şi studii psihologice care demonstrează
acest lucru. Dacă folosim soţia ca pe un obiect de plăcere, dintr-o
dată nu mai există legătură, există cu totul altceva. Lucrul acesta se
înţelege foarte greu într-o societate nebună, într-o societate care permite
existenţa unei asociaţii anti-SIDA care propagă ideea că românii trebuie
obişnuiţi de mici cu mijloacele contraceptive. Auziţi, să-i
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obişnuim pe copii de mici!
Acum un an, pe la Sibiu pe undeva, o educatoare a permis

acestei asociaţii să facă propagandă la copii - şi cum? - copiii s-au
jucat cu prezervative umflate. Luna trecută, la noi în Prahova, s-a
întâmplat acelaşi lucru. Au venit şi au dat copiilor prezervative umflate
ca nişte baloane şi copii s-au jucat cu ele. S-au jucat cu ele, am văzut
eu! Explicaţia a fost că românii sunt foarte îndărătnici în ceea ce priveşte
contracepţia, deci trebuie obişnuiţi cu metodele contracepţiei. Ei bine,
într-o asemenea societate e foarte greu să formezi o familie ideală, dar
nu imposibil, pentru că Dumnezeu ne-a descoperit tot ceea ce este în
folosul nostru. Să nu ne lăsăm duşi de val. Valul trece, noi rămânem şi
rămânem pentru că suntem cu Hristos. Fără Hristos, nu putem rămâne.
Aţi observat că a fost şi este multă propagandă cu aceste buletine şi cu
numărul 666. Trebuie să pătrunzi în adânc, să cunoşti, să analizezi.
Sinodul Greciei deja s-a  pronunţat (n.n.: împotriva introducerii lor).
S-a comunicat poporului... Da, însă rezistenţa nu ne-o dă cunoaşterea
problemei. E bine să cunoşti, dar rezistenţa ne-o dă Liturghia, adică
trăirea cu Dumnezeu, în Taina Sfintei Euharistii. Să nu uităm că familia
este acea biserică de unde, în unitate, porneşte şi se formează Biserica
cea mare. Ce este Biserica Domnului? O adunare de multe familii care
trăiesc în Hristos.

ÎNTREBĂRI
Ce ar trebui ca să facem ca să putem vorbi despre soţul

ideal sau soţia ideală şi după căsătorie?
Vedeţi, am scăpat din vedere că soţul poate să fie cu soţia şi

înainte de căsătorie. Occidentul, mai ales acum, vine şi ne propune
căsătoria de probă. Dar doi oameni nu pot fi numiţi soţ şi soţie decât
după cununie. Intrarea în biserică, în altă formă decât cea feciorelnică,
atrage după sine osânda. De aceea, trebuie să fim atenţi cu spovedania
şi canonul.

Pentru ca un cuplu să rămână ideal şi după căsătorie trebuie să
ţinem cont de foarte multe lucruri, inclusiv de lucrurile mici. Iată un
exemplu deosebit.  Odată fusesem invitat la masă la o
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familie prietenă. Imediat am observat că soţia pusese în faţa soţului
exact aceleaşi tacâmuri şi şerveţele pe care mi le pusese şi mie. Am
întrebat cine va mai veni la masă, iar ea mi-a răspuns că soţul ei. „Păi
– zic - pe mine m-ai primit aşa că vin o dată pe an, dar el vine
zilnic. Aşa-l primeşti tu în fiecare zi?”. „Da, sigur!”; „Păi, nu
poate să mănânce pe masă, în bucătărie, trebuie să-i pui astea
aici?”… Aşa-l primea. Mi-a plăcut asta. Era un aspect oarecum minor,
dar aşa gândea ea. Dacă soţia nu uită de aceste lucruri, atunci şi soţul
îşi va aminti să-i aducă flori; dacă ea uită de protocolul acesta, atunci şi
soţul va uita de flori şi de cadouri. Ori aşa, prin amabilitate, ea îi tot
aminteşte.

Nu credeţi că în raport cu evoluţia actuală a societăţii
civile, în ceea ce priveşte sexualitatea - şi mă refer la abordarea
atât de libertină a acesteia - Biserica face prea puţin?

Da! Adică tu, care ai pus întrebarea aceasta, tu, care eşti din
Biserică  - Biserica este formată din toţi cei botezaţi; tu eşti botezat,
deci, faci parte din Biserică - faci prea puţin. Biserica face foarte puţin,
prin tine, pentru asta. Spunem aceasta pentru că suntem obişnuiţi să
transferăm responsabilitatea la vârf. Cine trebuie să facă acuma un
protest împotriva libertinajului? Cine? Patriarhul. E adevărat că şi
patriarhul. Şi mai cine? Sinodul. Episcopul. Preoţii. Da, şi aceştia, dar
e mult mai important dacă lucrurile vin de la credincioşi, pentru că,
oricum, credincioşii sunt mai aproape de ceea ce se întâmplă. De aceea,
cred că mai degrabă ar fi de luat în seamă un astfel de demers. S-a
făcut destul, dar ce înseamnă destul pentru tăvălugul acesta care vine
spre noi! Sunt lucruri oarecum impuse. Observaţi că nu se prea discută.
S-a dat o lege cu homosexualii, iar Biserica a luat poziţie în toate felurile,
dar n-a reuşit decât să conştientizeze populaţia. Nu a putut opri
promulgarea acestei legi. De altfel, scopul Bisericii nici nu este de a opri,
pentru că a opri înseamnă a forţa. Dar conştientizarea lumii este un lucru
bun. Că n-a făcut de ajuns… tot prin noi n-a făcut de ajuns.

Dorind să te căsătoreşti, ce înseamnă să laşi lucrurile
să decurgă de la sine şi ce înseamnă a forţa lucrurile?
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A curge de la sine înseamnă a face un acatist pe zi, a forţa
înseamnă a face 40 de acatiste pe zi, cu o rugăciune după fiecare
condac şi icos: „Doamne, în ce ştii că vreau, eu fiind limitat, Tu
care vezi în perspectivă şi în folosul meu sufletesc şi trupesc,
rânduieşte ce e bine”. Asta înseamnă a forţa, adică a micşora timpul
de cunoaştere al partenerului cu ajutorul lui Dumnezeu.

Uneori e bine să şi forţăm. Am cunoscut câteva fete care au
fost curajoase, au forţat lucrurile, s-au căsătorit, iar acum căsniciile lor
merg bine. Adică, au spus negru pe alb ceea ce vor; băieţii au prins
curaj, au spus şi ei ceea ce trebuia să spună şi s-a rezolvat. Însă alţii
stăteau aşa într-un respect care era deranjant şi care se întindea de
câţiva ani.

Cu privire la cel care se căsătoreşte cu prietena care a
suferit un grav accident şi e desfigurată. Acela s-a căsătorit cu
ea din milă, frică de Dumnezeu sau iubire?

Nu ştiu. Însă, în căsătorie nu avem voie să facem ceva din
milă. Nu e voie. Dacă faci din iubire, e bine. Mila e, desigur, o virtute
creştină, dar nu poţi să faci aceasta în căsătorie. Nici nu ne convine să
auzim aceasta. Cum sună, când cineva spune: „Aş vrea să te iau în
căsătorie din milă”? Dar când spune: „Te iubesc aşa de mult,  că
vreau să te iau în căsătorie, dacă şi tu eşti de acord”? Cum vi se
pare?

Aţi afirmat că o femeie ideală, obligatoriu nu trebuie să
se abată de la calea cea dreaptă, dar dacă se abate şi apoi, prin
pocăinţă, se întoarce pe calea cea dreaptă, nu mai poate să mai
fie ideală? Istoria ne-a demonstrat contrariul, de exemplu
împăratul Iustinian şi Teodora. Nu credeţi că exageraţi?

Poate că exagerez, dar mai bine să exagerez şi să se realizeze,
totuşi, ceva din ceea ce trebuie, decât să nu se realizeze nimic. Să
presupunem că un săritor cu prăjina nu vede paralela pe care trebuie
să o depăşească şi că ulterior, mai sus ar fi plasată o altă paralelă. Cu
siguranţă, săritorul ar depăşi-o pe prima; poate nu şi pe cea de a doua,
dar pe prima, sigur. Totul este să tindem sus şi apoi să realizăm
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cât se poate. Nu avem voie să nu năzuim, trebuie să năzuim la căsătoria
creştină, la ideea de căsnicie fericită, la ideea de soţ ideal şi de soţie
ideală. Căderea este omenească, iar ridicarea este posibilă. Dumnezeu
nu ne va judeca că am păcătuit, dar ne va judeca pentru că nu ne-am
ridicat. Se întâmplă multe în căsnicie, şi căderi, şi ridicări. Oamenii pot
deveni sfinţi şi din tâlhari, şi din curvari... Avem istoria la îndemână. Am
verificat şi merge.

Eu nu cred în morala fără Dumnezeu. Există morală şi fără
Dumnezeu, dar nu cred în ceea ce poate să realizeze acesta. Unele
căsătorii nu merg pentru că soţul spune: «Eu aduc acasă de toate,
sunt corect cu soţia mea, nu o bat, are de toate, avem copii, ne
dăm interesul, dar aventurile mele personale fac parte din alt episod
al vieţii mele». În aşa ceva nu cred. De ce? Pentru că intervine o lege,
se numeşte legea echilibrului sau legea compensaţiei - Dumnezeu, nu
se lasă înşelat.

Cât de importante sunt relaţiile intime în viaţa
conjugală? Dacă după căsătorie soţii realizează că nu se
potrivesc sexual, ce se întâmplă? Dacă un soţ înşeală pe celălalt
din acest motiv, ce trebuie să facem?

Relaţii intime? Aceasta e o problemă - cum se numeşte astăzi
- în vogă. În special, telenovelele propagă ideea că putem să ne înşelăm
unul pe altul sau că nu e bine să ne înşelăm, dar că, de fapt, aceasta
este legea. Uneori, cu sute de episoade, ni se bagă în cap o poveste, o
istorie a unei familii, care are fel de fel de încrengături, în care nu ştii
cum se mai înşeală unul pe altul. Ei bine, nu este corect, nu este bine.

Aceste aspecte sunt vehement criticate de Sfântul Apostol
Pavel. El spune că acest păcat „se întâmplă în corpul vostru”. Sigur
că în căsnicie apare o dereglare care se simte. Soţia nu ştie că soţul o
înşeală, dar simte acest lucru. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva în
relaţia lor consfinţită de Dumnezeu. Atunci, întrebarea mea este, ce să
facem?  Trebuie să ne rugăm şi să revenim, nu putem face altceva. În
momentul în care-ţi tai, din greşeală, o mână şi acestă mână încă se mai
ţine de corp, mergi la spital cu speranţa că doar, doar ţi-o vor pune la
loc. Foarte mulţi dintre cei cărora li se taie un braţ sau un picior îşi
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doresc să-l aibă la loc. Aşa că, din moment ce suntem un singur trup -
Sfântul Apostol Pavel aşa ne învaţă - trebuie să luptăm să ne readucem
soţul sau soţia acasă. Este ceva care s-a pierdut puţin de la noi, dar
care trebuie încercat.

Cum se poate păstra de-a lungul timpului intensitatea
începutului?

Şi de o parte, şi de alta trebuie să avem calitatea şi puterea de
a vedea prin celălalt, pe Dumnezeu. Dacă am reuşi ca partenerul să
devină transparent în ochii noştri, şi dincolo de ei să-L vedem pe
Dumnezeu, atunci această intensitate se va menţine. Dacă nu, este greu,
pentru că în primul rând intervine rutina. Rutina este ca o rugină: cum e
rugina pentru metal, aşa este şi rutina pentru căsătorie.

Şi despre gelozie, de exemplu, putem spune că este rugina
iubirii. Nu putem să evităm rutina, decât dacă gândim în perspectivă; în
rest, viaţa trece - este o vreme frumos, după aceea apar probleme,
apar neputinţe şi aşa mai departe. Putem spune că menţinerea intensităţii
este o artă.

Ce părere aveţi despre următoarele modalităţi în care se
cunosc doi oameni şi vor să ajungă la căsătorie: prin scrisori şi
prin internet?

Prin scrisori, e interesant şi e posibil. E bine şi de multe ori
merge. Dar numai prin scrisori şi fără ca cei doi să se vadă, cred că nu
este bine. Adică, după o avalanşă de scrisori trebuie să ne şi vedem.
Ne mai trimitem fotografii, ne mai vedem... La ora actuală, însă, foarte
puţini îşi scriu scrisori şi asta datorită telefonului şi internetului. Vorbesc
şi îşi scriu prin internet, dar scriu altfel, căci lucrează printr-un aparat
care este rece. E bine şi prin internet, dar dezvoltăm o relaţie care nu
este bună, care nu este verificată. Omul se poate exprima oricum, dar
prin viu grai discutăm altfel, sesizăm altfel lucrurile. Nu cred că e bine
să  comunicăm sentimentele noastre prin internet. Ce să-i spui prin
internet? „te iubesc”? Nu. Nu prea cred că se poate aceasta, pentru
că nici nu l-ai văzut. Să iubeşti ceva ce nu ai văzut!? Noi suntem
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oameni palpabili şi nu putem fi atât de utopici, încât  să credem că
cineva te poate iubi fără să te vadă. Bun, o să ziceţi, o să mă şi vadă;
folosesc scanerul, o fotografie şi am rezolvat. Dacă ajungem aici e
prea de tot, pentru că deja nu mai vorbim de personalitate. Din păcate,
însă, se întâmplă şi lucruri din acestea. Sunt persoane care mărturisesc
că s-au cunoscut prin internet şi că s-au căsătorit. Nu spun că nu se
poate, dar acesta nu este o modalitate obişnuită şi nu ştim cât rezultat
dă.

Ce sfat aţi da tinerilor cu facultate care doresc să se
căsătorească cu tineri fără facultate, însă părinţii nu sunt de
acord?

Aici e complicat, dar e rezolvabil. Este bine ca cei doi tineri să
fie apropiaţi din punct de vedere al educaţiei. Să vă dau un exemplu
pozitiv: eu am avut o asistentă socială care a terminat secţia de teologie
- asistenţă socială la Bucureşti şi care m-a ajutat vreo 5-6 luni la asociaţia
pentru copii orfani pe care o avem. Când a venit toamna, a dat o
ploaie rece şi măruntă, cu care ea nu era obişnuită. Aşa că, într-o zi, a
făcut cu mâna la o căruţă. Căruţaşul a oprit, a dus-o până unde i-a
cerut, iar la coborâre fata i-a mulţumit. Dar iată ce-i zice căruţaşul:
„Lasă mulţumesc, te măriţi cu mine sau nu?”. Ea a spus că trebuie
să-l întrebe pe părintele. El a venit la mine şi m-a întrebat. Era sigur, un
băiat, un ţăran cu zece clase, dar destul de spiritual şi de versat ca să
pună o astfel de problemă. L-am întrebat: „Tu vrei asta?”. „Părinte
– zice el -  să ne studiem”. În primăvară s-au căsătorit. Ea e profesoară
de română şi de religie, iar el cară lemne. Ei, asta am văzut că a mers, dar
sunt foarte multe cazuri care nu merg. Aceştia n-au mai discutat cu părinţii.
S-au dus şi i-au anunţat: unii s-au bucurat, alţii s-au mirat, pe urmă s-au
bucurat şi cei care s-au mirat. Se poate şi aşa, dar cu multă atenţie.

Problema nu e la cel cu facultatea terminată, problema e ca cel
fără studii să poată să şi le completeze, pentru că, uneori apare un complex.
Iar părinţii trebuie lămuriţi - sentimentele sunt aşa şi aşa. Dacă tot nu vor,
trebuie mers la preotul de parohie, apoi la episcop, iar dacă cauzele
împotrivirii nu sunt cele canonice, atunci li se va spune că nu se pot
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împotrivi. Dacă, până la final, părinţii nu pot fi convinşi, atunci va fi o
problemă: căsătoria nu se va putea face fără blagoslovenia părinţilor, mai
ales dacă au argumente. Dacă n-au argumente, părinţii pot fi daţi deoparte
şi căsătoria se va putea face în limitele canonice şi după regulile canonice
ale Sfântului Ioan Gură de Aur.

Ca duhovnic, până unde poate merge implicarea în
alegerea care o face fiul sau fiica duhovnicească?

Din păcate, cu unele excepţii, fiica şi fiul duhovnicesc, când se
spovedesc, nu sunt foarte deschişi faţă de duhovnicii lor; duhovnicul,
în afară de o invitaţie la nuntă, nu mai ştie nimic. Din păcate, aceasta e
o regulă generală. Există şi excepţii, când fata sau băiatul merg la duhovnic
şi zic: „Părinte, am ajuns la concluzia că trebuie să mă căsătoresc”
şi apoi îl prezintă pe alesul său / aleasa sa. Atunci duhovnicul îi spune să
se roage împreună pentru asta, şi după aceea, eventual, discută cu
amândoi.

E foarte simplu, dar, în realitate, fiii duhovniceşti nu prea merg
la duhovnic. Din păcate, în cel mai important moment al vieţii lor, ei nu
merg la duhovnic. Duhovnicul, oricum nu poate prea multe, oricum nu
se poate amesteca prea mult, dar poate jalona alegerea, poate avertiza,
poate spune: „Să ne rugăm o perioadă de timp” şi cam atât. Eu
cred că nu este bine ca duhovnicul să se bage, adică să spună: „Tu te
căsătoreşti cu acela”. Unii cred că duhovnicul are această putere,
dar acest lucru este, totuşi, foarte riscant. A, dacă este un trăitor care
are darul înaintevederii, atunci da. Acelea sunt excepţii pe care le
acceptăm, le admirăm, ne minunăm. Cred că cei doi trebuie să se
studieze bine şi apoi să se ducă la duhovnic ca să spună concluziile lor.
Duhovnicul să studieze aceste concluzii şi să dea sfaturile. Se poate şi
opune, dacă sunt probleme grave, dar mai mult nu.

Ce părere aveţi despre relaţiile prieteneşti platonice şi
căsătoria albă?

Căsătoria albă există, e interesantă, e minunată, dar nu o
cunoaştem, pentru că cine o practică nu divulgă niciodată
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această trăire. Oamenii nu spun: „Eu am o căsătorie albă”, pentru
că dacă spun, pierd plata. Dar nici altul nu poate să spună: „Uite, cei
doi au o căsătorie albă”, pentru că n-are de unde să ştie. Duhovnicul,
dacă ştie, bine, dar nu e obligatoriu să-i spui pentru că la duhovnic se
spun păcatele, iar acest lucru nu-i păcat. Aşadar, spui dacă vrei. Poate
să ştie, dar dacă ştie, n-are voie să spună. E posibil ca, despre
persoanele care au o astfel de căsătorie, să nu ştie nimeni în afară de
Dumnezeu. Asta este părerea mea, dar părerea mea e obligatoriu să
fie identică cu părerea Bisericii. Noi, preoţii, nu avem voie să avem
păreri proprii şi nici creştinii nu e bine să aibă păreri personale. Dacă
totuşi au nişte păreri, acelea sunt păreri personale şi nu pot fi impuse.
Trebuie să avem părerea Bisericii, verificată în timp.

Cineva mai pretenţios în alegerea soţiei nu cumva riscă
să-şi rateze căsătoria, stând prea mult pe gânduri?

E bine să fii foarte pretenţios pentru că defectele se accentuează
de zece mii de ori în căsnicie, iar calităţile se diminuează de zece mii de
ori, şi atunci trebuie să fii foarte pretenţios, ca să rămâi cu ceva din
idealul tău.

Având un prieten sau o prietenă pentru care Biserica şi
tot ce ţine de viaţa duhovnicească nu reprezintă nimic, cum ar
fi de dorit să lucrezi cu el?

Eu cred că prin teatru. Îl atragi în diverse conjuncturi şi faci
teatru cu el. Nu ştiu ce exemplu să dau, dar cred că acesta este un
aspect particular. De exemplu, poţi să-i spui că ai visat noaptea trecută
că el mânca varză. La următoarea întâlnire, îi spui că mânca varză cu
salată verde şi tot aşa. „Dar ce-i cu atâtea vise?”- te va întreba.
„Nu ştiu ce-i cu atâtea vise, dar mă duc să mă spovedesc, să-mi
spună părintele ce-i cu visele astea.” Şi apoi te duci la spovedit, dar
să nu minţi de data aceasta. Şi-i spui: „Am fost la spovedit.”; „Ei, ce
ţi-a spus duhovnicul?”; „Mi-a spus că aceste vise le am pentru că
tu nu posteşti.” În momentul acela, se creează o discuţie despre post
şi aşa mai departe. Deci, totul este să se creeze o discuţie,
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pentru că nu poţi să-i spui: posteşte! Dacă îi spui aşa, îi porunceşti şi n-
o să postească niciodată. Îi spui: „Uite, am auzit că Mihai Eminescu
postea -  aşa scrie duhovnicul lui în ziua de 8 noiembrie, într-un
Minei care se află la mănăstirea Neamţ. După ce a postit, s-a
spovedit şi şi-a exprimat dorinţa ca maicile de la Văratec să-i
cânte «Lumină lină» şi să fie îngropat pe malul mării...” Când el
te aude vorbind aşa, îşi va pune problema. Încet, încet îşi va pune
problema.

Este o modalitate, iar dacă te iubeşte cedează imediat şi
posteşte. Cum să nu postească! Te duci la pizza: tu pizza de post, el cu
carne. Te duci la cofetărie: tu ceri prăjitură de post, el de dulce. Încet,
încet se lucrează, este o lucrare foarte puternică de schimbare a omului.
Oamenii nu se schimbă imediat, sunt crescuţi într-o anumită mentalitate,
cine ştie ce a fost în familia lor şi aşa mai departe.

Dacă un cuplu renunţă la păstrarea castităţii înainte de
căsătorie?

Dacă doi renunţă la păstrarea castităţii înainte de căsătorie, se
numesc cuplu, iar dacă se căsătoresc şi se spovedesc, ei devin familie.
Cuplu formează două persoane care sunt adunate la un loc, care au un
comportament de oameni căsătoriţi, dar care nu sunt cununaţi. Actul în
sine este acelaşi, se întâmplă la fel şi înainte de căsătorie, şi după
căsătorie, dar problema este dacă noi recunoaştem sau nu că unirea
noastră o face Dumnezeu. Dacă recunoaştem acest lucru, atunci actul
va avea loc după cununie.

Însă şi actul sexual are intimitatea lui. Nenorocirea este că astăzi
nu mai există intimitate în actul sexual. La Bucureşti, spre exemplu,
fetele serioase se plâng că colegele lor de cameră primesc noaptea
vizita băieţilor, că aceştia rămân în cameră, şi bineînţeles şi în pat, că se
culcă cu ele - înseamnă că actul sexual nu mai are nici măcar intimitate.
Este foarte grav! Este o mare diferenţă între ceea ce citim la Rebreanu,
că a făcut Ion cu Florica în fân şi ceea ce se întâmplă astăzi în căminele
studenţeşti. De ce? Pentru că acolo a existat un păcat şi o intimitate şi
aici există un păcat şi o lipsă de intimitate.

Păcatul tot  păcat rămâne, dar aici avem de-a face

7070



 Porunca Iubirii   2 / 2005 73

cu o amplificare, care duce la denaturare. Trăim vremuri dure şi dacă
reuşim să rămânem întregi, e bine. Atacurile sunt nemaiîntâlnite; suntem
luaţi prin surprindere şi nu prea ştim cum să ne apărăm. Înainte ştiam
să luptăm pentru că existau nişte precedente, nişte metode de luptă  pe
care le învăţasem de la alţii, de la Sfinţii Părinţi, de la ce-am mai citit.
Acum e altfel. Observaţi că foarte multe cărţi care se tipăresc, se vând
rapid dacă prezintă o problematică actualizată; dacă nu, nu. Retipărirea
- aşa, pur şi simplu - a Sfinţilor Părinţi nu mai este o soluţie. Nu este
sigur că Sfântul Ioan Gură de Aur este actual, dar dacă cineva face o
analiză şi actualizează aspectul păcatului, atunci cartea se vinde rapid,
pentru că oamenii vor să vadă exemplul imediat şi concret al rezolvării
problemei.

Cum mai poate fi vorba de iubire când soţul / soţia este
înşelat şi ce-ar trebui să facă cel înşelat ca să nu mai fie călcat
în picioare încă o dată?

Înşelarea nu înseamnă călcare în picioare, înseamnă călcarea
iubirii în picioare. Iubirea nu trebuie să se oprească când celălalt greşeşte;
dacă este iubire. Iubirea se opreşte pentru că omul vrea să o oprească.
Cel înşelat vrea să oprească această iubire pentru că este supărat că i-
a fost înşelată iubirea. Ori, dacă este iubire, ea nu trebuie să se oprească,
ci să meargă la recuperare. Trebuie recuperat soţul sau soţia, asta-i
iubirea. A ierta soţul sau soţia care a greşit, înseamnă mai mult decât a
te căsători cu cel care nu mai are mâini şi picioare.

Ce părere aveţi despre căsătoriile impuse de părinţi?
Nu sunt de acord cu aceste căsătorii. Strămoşii noştri practicau

lucrul acesta, nu neapărat impus, ci semi-impus. Părinţii băiatului veneau
în peţit cu băiatul, tatăl fetei se ducea, căuta fata care se ascunsese în
nu ştiu ce ungher, o lua de mână şi-i spunea: „Aceasta este soţia ta”.
Şi nu prea existau divorţuri pe vremea aceea. Nu sunt de acord cu asta
şi cred că nici dumneavoastră, dar strămoşii noştri mai făceau şi aşa şi
căsătoriile mergeau. Acum stăm de vorbă, ne tocmim, dar apoi divorţăm.
Foarte rapid divorţăm; constatăm că este nepotrivire de caracter.

Eu am mai ocrotit şi fete unse cu motorină, bătute, cu
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ochii scoşi ş.a.m.d. şi de aceea mai apar discuţii în sat. „Uite cum e
bătută, uite ce a păţit”, zic eu. Însă, femeile din sat îmi spun că şi ele
au păţit la fel: „De câte ori m-a bătut pe mine şi n-am divorţat, am
ţinut de casă...”. Sigur că nu este bine că se întâmplă aşa, dar este
bine ca oamenii să se ţină de casă. Nu înseamnă că suntem condamnaţi
să suferim, dar asta e crucea: trebuie să existe multă luptă ca să ne
ţinem căsătoria. Trebuie să facem aşa, căci, cine ştie, poate că pentru
vreun păcat de-al nostru suferim. În general, soţia ţine la soţul ei mai
mult decât soţul la soţia lui.

Acum 25 de ani, am avut o experienţă foarte dură pentru mine.
Nici nu îmi închipuisem, până atunci, că se poate întâmpla aşa ceva;
am rămas marcat şi profund impresionat. În ziua aceea am spovedit o
femeie care avea un ochi umflat, mult sânge pe faţă, doi dinţi scoşi, o
arcadă ruptă, o buză sfâşiată.... Am spovedit-o şi am întrebat-o ce a
păţit. „Părinte, m-a bătut soţul meu”. Eram aşa de impresionat de
ceea ce îi făcuse soţul şi de felul în care ea arăta, încât, după ce am
spovedit-o şi am sfătuit-o, la un moment dat, am început să-i spun că
are un soţ nemernic şi ticălos; am mai folosit şi alte cuvinte destul de
dure. Mă miram de ce-i făcuse nemernicul acela! La un moment dat,
însă, femeia ia epitrahilul de pe cap şi spune: „Părinte, vă rog să nu
mai spuneţi aşa de soţul meu”. Eu n-am mai zis nimic. În momentul
acela, mi-am dat seama că femeia aceea îşi iubea soţul, chiar dacă el
aproape o desfigurase în bătaie. O să spuneţi că nu era zdravănă, dar
era zdravănă - s-a supărat că eu am zis nişte cuvinte mai dure, fiind
impresionat de ceea ce vedeam şi de ceea ce a făcut nemernicul acela.
Uite ce reacţie a avut!

Cum se răsfrâng păcatele bunicilor şi ale părinţilor
asupra celor care vor să se căsătorească?

Asta e mai complicat. De exemplu, cine strică casa altuia se
trezeşte că nu i se mărită fata. Părinţii sunt, astfel, pedepsiţi, spre
întoarcere, tot în folosul lor, pentru că suferi mai mult pentru copilul tău
decât pentru tine. Dacă Dumnezeu te-ar pedepsi pe tine, ştii pentru ce
şi gata, dar când te pedepseşte prin copil, puterea pedepsei e mai
mare. Suferinţa fiind mai mare, şi posibilitatea întoarcerii este
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mai mare. Cam aşa sunt pedepsele acestea: copiilor li s-au strepezit
dinţii după ce părinţii lor au mâncat aguridă. Aşa spun unii dintre preoţi.
Nu e nedrept; este drept, pentru că contează finalul, adică întoarcerea.
E ca şi cu narcisa pusă în călimara de cerneală: într-o oră petalele albe
au picăţele albastre. De ce? pentru că trage din călimară. Ei bine, şi
copilul tot face aşa, trage din părinţii şi din bunicii lui, că se milostiveşte
Dumnezeu până la al nouălea neam şi pedepseşte până la al treilea.
Am o mătuşă care a murit pentru că nepotul ei n-a intrat la liceul sportiv.
Când a auzit că n-a intrat, a făcut ceva la cap şi a murit, pentru că a pus
la inimă problema nepotului. Observaţi cum ne doare, ca bunici, de
nepotul nostru care are o problemă?

Cum poate Biserica, în ansamblu, sau unul dintre soţi,
să îndrepteze pe acela care apelează la vrăjitorie?

E complicat, pentru că din calea vrăjitorilor - ne spune Scriptura -
Dumnezeu „se ţine deoparte”. Vrăjitoria este o practică ocultă care nu are
nici o legătură cu mântuirea noastră. E ceva opus lui Dumnezeu, deci, dacă
am ajuns acolo, e grav. Trebuie luminat acela care a apelat la vrăjitoare.
Trebuie să i se explice ce e vrăjitoria, ce înseamnă relaţia cu Dumnezeu, ce
înseamnă relaţia cu diavolul. Să vedem argumentele lui. Nu sunt în Biserică
atâtea icoane câte are vrăjitorul în casa lui. Prezenţa icoanelor în casa
vrăjitorului sau trimiterea pe care o face vrăjitorul la preot, pentru sfeştanie,
pentru dezlegările mari, respectiv Molitfele Sfântului Vasile, nu constituie
un argument de credibilitate. Trebuie sesizat în ce constă înşelătoria, de ce
spune el aşa, de ce ţine el icoane în casă. Ca să facă impresie, evident.

Vrăjitoria, cum se practică ea de babe şi de oamenii simpli,
nu-i chiar aşa de periculoasă, pentru că este evidentă. Vrăjitoria
practicată de intelectuali, care nu prea contează, e înşelătorie în cele
din urmă. Am văzut odată, în nişte munţi, de la Baia-Mare în sus, cum
un fals terapeut îi înşela pe oameni. Avea o cameră imensă, plină de
calculatoare; pe fiecare ecran era câte un joc de lumini, din acelea care
se pun în momentul în care calculatorul nu lucrează. Când am intrat
acolo, am văzut un client care, săracul, venise de departe cu nu ştiu ce
problemă. Terapeutul îl întreabă: „Ai fost la Biserică?”. Omul zice:
„N-am fost”. „Afară, du-te la Biserică!”- a ţipat terapeutul.
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Acesta se duce. Acum, noi, cu ASCOR-ul, construiam acolo o Biserică.
Cum biserica atunci o construiam, omul n-avea unde să se închine. În
fine, s-a închinat el şi s-a dus înapoi. „Ai fost?”. „Am fost”. Apoi,
terapeutul s-a dus la un calculator, a tastat ceva, pe urmă a început să
fugă la altul. Nu ştiu ce a mai făcut, dar până la urmă, i-a prescria ceva.
Sigur că, după ce omul s-a întors acasă, un vecin l-o fi   întrebat:
„Unde ai fost?”; „Am fost acolo.”; „Şi?”; „Cum am intrat, s-a
răstit la mine dacă am fost la biserică, m-am dus; acolo, nişte
tineri construiau o biserică şi m-am închinat”. Impresia e foarte
bună, că el te trimite la biserică. Acesta era un vrăjitor modern, cu
calculatoare. Calculatoarele nu spuneau nimic, bineînţeles, numai că
fiind aşa multe şi fiecare arătând altceva, oamenii care mergea acolo
erau impresionaţi. Trebuie să-i lămurim pe toţi aceştia.

Ce putem înţelege prin egalitatea dintre bărbat şi femeie?
Care sunt limitele acestei egalităţi?

Egalitatea n-are limite, bărbatul este egal cu soţia lui. Relaţia
aceea de supunere dintre soţ şi soţie este relaţia Biserică–Hristos, relaţia
Hristos-Biserică. Dacă vreţi, vă pot spune eu că bărbatul nu este egal
cu femeia, pentru că femeia este superioară bărbatului. Asta e o părere
personală. Oricum, exceptând sacerdoţiul, femeia poate să facă tot,
absolut tot. Un bărbat nu poate să facă tot. Spre exemplu, nu poate,
n-are puterea să iubească desăvârşit. Un bărbat nu poate să stea 6-7
luni, nedormit, lângă copilul lui bolnav. Poate, câteva minute sau poate
2-3 ore pe noapte, pe când soţia lui, femeia, poate să stea 6-7 luni. De
ce? Pentru că ea nu iubeşte teoretic, ci iubeşte desăvârşit. Ea îşi iubeşte
copilul şi stă lângă căpătâiul lui luni de zile, doarme pe scaun. Bărbatul
nu. Plânge, îi pare rău, dar nu poate să stea. Nu are această putere.
Sigur, are alte calităţi, dar nu şi pe acesta, care este o probă a iubirii.
Câţi bărbaţi îşi iartă soţiile când acestea greşesc? Foarte puţini. Pe
când aproape toate femeile îşi iartă bărbaţii,  pentru că au o putere de
iubire mai mare. Iertarea vine din iubire, nu din altceva.

Care credeţi că trebuie să fie principala calitate a unei
viitoare soţii şi respectiv al unui viitor soţ?
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O soţie trebuie să fie bună. Dacă e bună, toate calităţile decurg
din bunătatea ei. Soţul nu trebuie să fie beţiv, fumător, afemeiat, zgârcit,
gelos, dar trebuie să fie cu frică de Dumnezeu. Dacă are acestea, are şi
perspective de ideal. De exemplu, o soţie bună este aceea care, atunci
când soţul său are probleme cu ulcerul, ea îi face un ceai. Din bunătate
izvorăşte tot.

E cunoscut faptul că ştiinţa a ajuns până acolo încât
poate şti încă de la prima celulă,  dacă copilul care se va naşte
va fi sănătos sau nu. Dacă acel copil care se va naşte suferă un
handicap, este bine sau nu ca el să se nască? Ce părere are
Biserica despre aceasta ?

În primul rând, ştiinţa zice că ştie, dar nu întotdeauna ştie, pentru
că ştiinţa este într-un continuu progres. De fapt, ştiinţa poate fi definită
ca ceva care studiază, care se ocupă cu descoperirea fenomenelor lui
Dumnezeu. Religia, respectiv teologia se ocupă cu studiul relaţiilor dintre
Dumnezeu şi om. Că ştiinţa ştie cu precizie, asta nu putem să spunem,
pentru că nici ea nu ştie, de vreme ce se suceşte în felurite chipuri. De
exemplu, acum 40 de ani, aspirina se lua cu lapte acru; de acum 30 de
ani, aspirina nu se mai ia cu lapte acru, pentru că laptele acru distruge
nu ştiu ce în stomac, iar aspirina nu-şi mai face efectul. Asta e ştiinţa:
când zice aşa, când zice aşa. Noi ne supunem la ce zice ea, noi
respectăm ce zice ea. Zice că cutare medicament se ia de trei ori pe zi,
îl luăm de trei ori pe zi. Dar nu întotdeauna ştiinţa poate să dea lucrurilor
precizia adevărată. Acesta e un aspect. Alt aspect este că copilul poate
să fie bolnav în pântecele mamei şi să se vindece în timpul sarcinii. Dar
dacă el, totuşi, rămâne bolnav şi se constată că are un handicap major,
asta e o altă problemă.

Pentru noi, e om din momentul conceperii - ştiinţa ne-a spus
lucrurile acestea, adică a reuşit să descopere ceea ce noi ştiam de
mult. Dacă lucrurile stau aşa - fiind om din secunda conceperii - atunci
noi nu putem interveni în viaţa lui. El trebuie adus pe lume şi crescut ca
atare, adică între noi. Sunt oameni cu handicap care ar trebui să crească
cu noi şi printre noi, nu în sanatorii, ospicii ş.a.m.d. Dacă vor fi crescuţi
printre noi, vom realiza două lucruri: în primul rând, boala lor
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nu se va agrava şi în al doilea rând, noi vom fi conştienţi că am născut
handicapaţi, că ei sunt handicapaţi din noi şi că noi suntem vinovaţi de
handicapul lor.  Occidentul are lucrul acesta bun, dar pe acesta nu vrea
să ni-l strecoare; ne strecoară numai homosexualitate, sexualitate, avort,
contracepţie şi celelalte (acum s-a inventat o chestie micuţă, pe care o
pui undeva şi nu mai rămâi gravidă; nu înghiţi pastile, nu faci injecţii, nu
foloseşti sterilet, nu faci decât să foloseşti lucrul acela micuţ. Dar cine
ştie ce efecte secundare are această metodă; la celelalte s-a cam
demonstrat ce efecte secundare au).

Deci Occidentul are lucrul acesta bun: handicapaţii cresc printre
oameni şi sunt bine subvenţionaţi ca să trăiască printre oameni. Deci,
handicapaţii trebuie să trăiască cu noi, să moară cu noi, pentru că din
cauza noastră sunt aşa. Sigur, undeva a existat o problemă, o dereglare
pe care noi am creat-o. Biserica gândeşte că orice om, fiind om din
momentul conceperii, are dreptul să se nască şi să crească: cu un picior,
fără un picior; cu mâini, fără mâini etc.

Nu credeţi că ar trebui înfiinţate cursuri pentru mamele
prea tinere de 15-16-17 ani?

Nu putem înfiinţa cursuri înainte ca ele să fie mame, dar şi după ce
nasc, e greu să le aduci la curs. După ce că sunt micuţe, le mai aduci şi la
cursuri! La fel, nu trebuie să le aduci la cursuri nici înainte să nască, pentru
că le dai idei. Însă e bine să ne îngrijim noi de ele; oricum, ele îşi iubesc
copiii şi au o iubire mai puternică decât mamele care fac avorturi. Nu e
bine că au făcut acest lucru la 15 ani, e adevărat, dar faptul că nu şi-au
omorât copilul arată că au iubire îndeajuns.

Credeţi că e posibilă căsătoria dintre o tânără ortodoxă
şi un tânăr neoprotestant, având în vedere că în relaţia lor există
multă dragoste, respect reciproc şi iubire pentru Dumnezeu?

Greşeala a fost făcută în prietenie; a fost o greşeală că s-au
împrietenit. Dacă relaţia lor este strânsă şi de iubire, aşa cum ziceţi,
atunci e rezolvabilă. Dacă el o iubeşte aşa de mult pe tânăra ortodoxă,
va îmbrăţişează odată cu fata şi Ortodoxia. Dacă nu se întâmplă aşa,
nu se vor putea căsători. Cine-i va cununa? Neoprotestanţii nu, pentru
că neoprotestanţii nu au taina cununiei. Ortodocşii nu, pentru că
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ei cunună doar persoane botezate, iar neoprotestanţii nu sunt botezaţi. E
foarte complicat, dar aşa cum v-am spus, e rezolvabil. De exemplu, din
iubire pentru ea, el studiază credinţa ei, cu sinceritate. Cine studiază cu
sinceritate, ajunge repede la anumite concluzii şi s-a rezolvat. Dacă nu s-a
rezolvat, atunci acesta e riscul pe care ţi l-ai asumat când te-ai împrietenit
cu o asemenea persoană. Vor spune unii, poate: „Dar cu  sentimentele
ce facem?». Răspunsul e tot o întrebare: „Ce facem cu mântuirea?”
sau „Ce fel de copii se nasc şi cu ce viitor?” şi multe altele. Asta e, e
greu.

Ce importanţă au sentimentele într-o relaţie şi cum pot
apărea acestea într-o relaţie în care cei doi nu se potrivesc?

Au importanţă sentimentele. Ce înseamnă că nu se potrivesc?
Doar iubirea face să se potrivească totul. Dacă nu se potrivesc, atunci
de unde sunt sentimentele? Să nu confundăm palpabilul cu sentimentul.
Sentimentele nu sunt palpabile, ele se simt.

De ce unii nu-şi găsesc niciodată jumătatea, altfel spus,
de ce unii nu se pot căsători?

Pentru că unii n-au jumătate. Dumnezeu a zis şi El ştie de ce a
zis. Nu?

O doamnă a povestit că de la 16 ani până la 19 ani s-a rugat
să se căsătorească cu un anumit băiat. La 19 ani, Dumnezeu i-a ascultat
rugăciunea şi, împotriva voinţei părinţilor ei şi a părinţilor lui, s-a căsătorit
cu el. În noaptea nunţii a constatat că este epileptic. În următoarea lună
a constatat că este schizofrenic. Dumnezeu a rânduit că n-au avut copii
şi a trebuit să se despartă de el, după mai bine de 20 de ani de
convieţuire.

O fată se plângea acestei doamne: „Ce să fac, că încă  nu m-am
căsătorit”. Doamna i-a spus istoria aceasta şi apoi a venit fata la mine şi mi-
a spus: „Părinte, în viaţa mea nu mai mă rog să mă mărit. Să fie cum
vrea Dumnezeu, că El ştie mai bine.” Este posibil ca necăsătorindu-te,
Dumnezeu să te ferească de cine ştie ce, nici nu ştii. Noi ne rugăm: „Doamne,
în problema mea, fă ceva în folosul meu, ştii Tu cum!”. Dumnezeu te
ascultă sau nu te ascultă. Dacă nu te ascultă, ştie El de ce nu te ascultă. Pentru
El filmul este gata. Pentru noi, filmul e în derulare şi  atunci, El, care ştie,
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te fereşte prin aceasta de ceva.
Sigur că e teoretic ce spun eu, sigur că e complicat când trecem

la aspectele practice. Tu doreşti să te măriţi, timpul trece, faci 24, 32, 36
de ani, intri în panică şi spui: ”Vreau să realizez şi eu ceva în viaţă, să
am şi eu copii...”. De acord. Dar trebuie să faci totul. Dacă nu faci
totul, nu poţi să verifici voinţa lui Dumnezeu. După ce faci totul, atuncea
ai verificat. Trebuie să fii superior ca să spui aşa, să înţelegi aşa.

Cum se poate vindeca încăpăţânarea unuia dintre soţi,
cu privire la fixurile pe care le are dinainte de căsătorie?

Dacă le are dinainte de căsătorie, înseamnă că le-a ştiut, iar
dacă le-a ştiut, înseamnă ca le-a acceptat. Dacă-l iubeşte, îl acceptă în
continuare şi de obicei fixurile acestea sunt suportabile.

Cât de grav poate afecta o căsătorie ideală, o nuntă cu
muzică şi cu dansuri? Părerile sunt împărţite şi vă rugăm să ne
vorbiţi despre aceasta.

Nu este vorba numai de dans şi muzică, este vorba de
modalitatea de a înţelege momentul Cununiei, momentul Tainei, prezenţa
lui Hristos şi incompatibilitatea dintre anumite aspecte şi acţiunea sublimă
a lui Dumnezeu asupra mirilor. Despre aceasta putem discuta. Adică,
dezmăţul nu este compatibil cu ce se întâmplă în Biserică. Actul pogorârii
Duhului Sfânt peste capetele mirilor nu este compatibil cu lăutarii - aşa
ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În rest, părerile sunt împărţite.
Deci, dacă vreţi să aflaţi răspunsul, puneţi-vă problema compatibilităţii.
Dovadă că, la Botez, care este un act capital - adică o taină de intrare
în creştinism fără de care nu ne putem mântui - lăsăm lăutarii afară.
Sfântul Maslu e neînsoţit de lăutari. Când ne împărtăşim, lăutarii sunt
absenţi. La Taine, nu au ce căuta lăutarii. Dacă vreţi, discutăm despre
ierurgii, dar nici la sfeştanie nu se aduc lăutarii. Lăutarii se aduc numai
la nuntă. Sfântul Pavel zice: „Mare este Taina aceasta, şi eu zic în
Hristos şi în Biserică”. Argumentele sunt pro şi contra, discuţiile sunt
interminabile. Numai atâta trebuie să discutăm, compatibilitatea. E
compatibil unul cu altul sau nu.
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Adevărata iubire
aşteaptă

Abstinenţa sexuală –soluţia tânărului creştin

Studii recente demonstrează că cea mai mare dorinţă sădită
în inima omului nu este cea de a avea avere,

reputaţie, carieră sau o meserie plăcută, ci de a avea o familie fericită,
un cămin paşnic. Priviţi însă în jur şi spuneţi-mi câte familii fericite
cunoaşteţi? Mulţi dintre voi vor răspunde: nici una.

Aceasta nu este o problemă neutră, ci ne priveşte pe noi
toţi - pe noi, adulţii care vă educăm direct sau indirect prin exemplul
vieţii noastre şi pe voi, tinerii care veţi deveni primele victime dacă
nu vă orientaţi după valorile durabile. Mai ales în adolescenţă şi la
vârsta tinereţii putem contribui foarte mult la pregătirea unei căsnicii
fericite. Desigur, factorul hotărâtor va fi felul în care abordăm
sexualitatea. Putem să ne obişnuim trupul încă de la o vârstă precoce
cu îngăduinţele plăcerii sau putem să învăţăm să-i controlăm
pornirile. Fără voinţa de a ne domina dorinţa, viaţa noastră va fi
supusă pornirilor spontane ale instinctelor şi va sfârşi prin a se
modela după oscilaţiile acestuia. Dacă nu există obiceiul auto-
controlului, toate bunele intenţii vor dispărea în faţa prilejurilor de
păcat, ştirbind imaginea de bun creştin.

Un angajament în plan sexual înseamnă un angajament
pentru tot restul vieţii, din care nu  se poate evada prin ignorarea
realităţilor care derivă din viaţa sexuală. În căsnicie, aceste realităţi
vor aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, însă înaintea sau în afara
căsniciei vor aduce destrăbălare, infidelităţi conjugale, riscul din ce
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în ce mai acut al contractării unor boli venerice, ispita folosirii
contraceptivelor (la rândul lor, acestea modifică comportamentul
sexual, în direcţia iresponsabilizării şi expun la boli imediate sau
dereglări de sănătate pe termen lung), creşterea numărului
divorţurilor, a copiilor abandonaţi, a devierilor, abuzurilor şi
violenţelor de tot felul.                    

                                                    
 Promisiunea indispensabilă a fericirii: „Dragostea
adevărată aşteaptă”
 

Datele şi studiile ştiinţifice asupra consecinţelor
dezastruoase ale introducerii contracepţiei în rândurile
adolescenţilor şi tinerilor vin să confirme ceea ce a învăţat Biserica
creştină dintotdeauna, şi anume că singura cale de a lucra la făurirea
fericirii noastre este legea lui Dumnezeu, care ne învaţă că trupul
nostru este templul lui Dumnezeu şi nu obiect pentru plăcere.

În Statele Unite a luat naştere o mişcare naţională pentru
abstinenţă. „Adevărata iubire aşteaptă” este o mişcare de tineret
care ajută elevii de liceu şi studenţii să nu aibă relaţii sexuale până
la căsătorie. În şcoala secundară din Mount Joliet, Tennessee, 200
de elevi au făcut această promisiune. De la începutul mişcării (în
1993) mai mult de 2,4 milioane de tineri s-au angajat pentru ea.
Acest lucru implică asumarea unui postulat care spune: „Deoarece
cred că adevărata iubire aşteaptă, închei un acord cu Dumnezeu
şi cu mine însumi / însămi, cu familia mea, cu persoanele cu
care ies şi cu viitorul meu partener/ă, să mă menţin pur(ă) din
punct de vedere sexual până în ziua căsătoriei mele”.

Nota: Pentru mai multe informaţii despre mişcarea “Iubirea
adevărată aşteaptă”  vezi  www.evae.org. sau
www.truelovewaits.com (portaluri în limba engleză).  (Darul Vieţii,
 Nr. 10 / 2004)
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Moştenirea Papei
Ioan BUTIURCĂ

Lumini şi umbre. „A modernizat şi umanizat instituţia papală, dar
a lăsat Biserica Catolică într-o stare mai proastă decât era atunci
când a preluat-o. S-a bucurat de un prestigiu mai mare decât orice
ocupant al Scaunului Vaticanului, însă a avut o influenţă minimă
asupra calităţii vieţii spirituale a majorităţii catolicilor. A contribuit
decisiv la prăbuşirea comunismului, dar a fost neputincios în faţa
declinului creştinismului occidental în Europa. Într-un cuvânt,
imaginea sa strălucitoare a mascat gravele probleme care macină
Biserica”.

Paradoxal, aceste aprecieri la adresa pontificatului papei Ioan
Paul al II-lea vin nu din partea unor adversari ai Bisericii Catolice, ci
chiar din interiorul ei. Pentru reverendul Richard McBrien, fost preşedinte
al Societăţii Teologilor Catolici din Statele Unite, profesor la Universitatea
Notre Dame, caracteristica papalităţii lui Karol Wojtyla a fost marea
discrepanţă dintre prezenţa sa carismatică şi impactul concret asupra
realităţii din biserică: “Datorită călătoriilor şi televiziunii, a beneficiat de
un prestigiu mai mare decât orice papă în istorie. Dar înrâurirea lui asupra
vieţii catolicilor a fost foarte mică. Au venit să-l vadă şi să-l încurajeze,
dar în toate acestea nu a fost prea multă substanţă”.
Un deşert spiritual. Cea mai puternică mărturie în acest sens este
starea de lucruri din America de Nord şi Europa Occidentală - baza
tradiţională a catolicismului. În prezent, în Statele Unite, doar o treime
din cei aproximativ 60 de milioane de catolici americani mai merg la
mesă, de două ori mai puţini decât în urmă cu o generaţie. În ultimii 25
de ani, numărul preoţilor s-a redus cu 15000. Peste 2000 din cele 20000
de parohii americane nu mai dispun de preoţi care să oficieze liturghia.

Situaţia nu este mai bună nici în Europa Occidentală, centrul
istoric al catolicismului. Nu mai departe decât acum cinci ani, la răscrucea
dintre milenii, episcopii catolici reuniţi la Vatican emiteau o declaraţie în
care deplângeau faptul că europenii trăiesc “de parcă Dumnezeu nu
ar exista”. În fiecare an, sute de biserici şi parohii se închid în ţările
occidentale. În Franţa, de exemplu, numai 7 la sută din
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tineri mai merg la biserică. Gravitatea extremă a situaţiei l-a determinat
pe arhiepiscopul nigerian John Onaiyekan să sugereze că “preoţi din
locuri ca Nigeria ar putea fi trimişi pe continent pentru a
reevangheliza Europa”.
Hidra consumismului. Paradoxal, un alt mare eşec al Papei Ioan Paul
al II-lea s-a înregistrat în arena politică, acolo unde, în primul deceniu la
Vatican, a obţinut cel mai mare succes din istoria pontificatului său -
victoria împotriva comunismului. Visul Papei de a da o coloratură creştină
reunificării politice a Europei s-a izbit de veto-ul liderilor seculari ai
bătrânului continent. Aceştia au refuzat să accepte până şi menţionarea
fundamentelor creştine ale Europei în preambulul Constituţiei UE, iniţiativă
pentru care Vaticanul şi ţările catolice au făcut un lobby puternic. Curând
după căderea comunismului, Papa a realizat că Biserica are în faţă un
adversar mult mai greu de combătut: nu un guvern, nu un sistem, ci
societatea globală de consum. Deşi suveranul pontif a denunţat mereu
excesele acesteia, oamenii n-au mai fost de partea lui. Uriaşa sa
popularitate nu s-a mai tradus prin autoritate morală, astfel că Papa,
învingător în lupta cu cele două totalitarisme ale secolului XX - nazismul
şi comunismul, a asistat îngrozit la degringolada morală declanşată de
ascensiunea triumfalistă a societăţii de consum.
Generaţia Mc Donald’s. Pentru a-i învăţa pe catolici să trăiască într-
o lume în care respectul pentru demnitatea umană este tot mai estompat,
Papa a încercat să utilizeze teologia bisericii ca o alternativă la
materialismul modern. În “Evanghelia Vieţii”, faimosul rechizitoriu la
adresa modernităţii, elaborat în 1995, a enumerat avortul, eutanasia,
prostituţia şi condiţiile grele de muncă printre păcatele capitale ale
societăţii de consum. Simplificând lucrurile, teologia sa a fost următoarea:
“Fără principii morale ferme, oamenii pot cădea în capcana de a
se trata unul pe altul ca pe nişte obiecte de consum, de satisfacere
a plăcerilor sau ca unelte de răzbunare”. Mesajul său a răsunat în
gol. Catolicii din Europa nu s-au mai simţit obligaţi să adere nici măcar la
învăţăturile de bază ale credinţei lor. În chestiuni ca mariajul, divorţul,
contracepţia sau chiar avortul, fiecare a procedat după voia proprie.
Poate niciunde în lume acest lucru nu a fost mai evident decât în Polonia,
ţara sa natală, pe care a vizitat-o în 1995, la doar şase ani după alungarea
comunismului. De data aceasta, Papa a fost întâmpinat de un peisaj
diferit: restaurante fast-food şi cartiere cu felinare roşii. Publicul
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din Piaţa Victoriei era distrat şi s-au putut auzi chiar huiduieli. Pledoaria
Papei pentru fidelitate conjugală şi respectarea vieţii umane a fost rostită
în timp ce, pentru prima dată în istoria Poloniei, numărul avorturilor l-a
depăşit pe cel al naşterilor. Teologul Lorenzo Albacete a rezumat plastic
situaţia: “După ce oamenii au devenit liberi, s-a dovedit că nu mai
sunt interesaţi să meargă la biserică. În schimb, s-au dus la cel mai
apropiat restaurant Mc Donald’s”.
Scandal muşamalizat. Poate cea mai grea lovitură dată autorităţii mo-
rale a Papei fost încetineala cu care a reacţionat la criza abuzurilor
sexuale din Biserica Catolică a Statelor Unite, declanşată în 2002.
Dezvăluirile incendiare despre muşamalizarea de către înalţii prelaţi
catolici a mii de cazuri de pedofilie şi homosexualitate au pulverizat
încrederea credincioşilor în ierarhia bisericească. Potrivit reverendului
Richard P. McBrien, “lipsa de voinţă în mustrarea episcopilor implicaţi
în scandalurile de abuz a însemnat diminuarea şi chiar distrugerea
credibilităţii bisericii în problemele sexuale”. Părerea teologului catolic
este împărtăşită de Martin E. Marty, istoric al religiilor: “Papa a fost un
model magnific de profunzime pastorală şi generozitate a spiritului,
dar exemplul său nu a condus la recrutarea unei noi generaţii de
preoţi; declinul numeric şi moral al preoţimii va cântări greu în
măsurarea staturii sale în istorie”.
Omnipotenţa Curiei. Problemele nu se opresc aici. Teologul iezuit
Thomas Reese este de părere că, sub oblăduirea Papei, Curia -
administraţia centrală a Bisericii, a pus mâna pe prea multă putere: “Mulţi
episcopi şi cardinali au considerat că, spre sfârşitul perioadei în
care Papa Ioan Paul al II-lea s-a aflat în fruntea Bisericii, Curia a
scăpat de sub control. Şi-a impus autoritatea asupra episcopilor
locali, fără a ţine cont de părerile lor”. Această realitate a fost
recunoscută de un membru al Curiei Papale, care a declarat sub protecţia
anonimatului: “Suferim de hipercentralizare. Viaţa clericală de la
Roma seamănă cu cea a unei curţi regale, având ceva din
mentalitatea vremii lui Ludovic al XIV-lea. Sinoadele episcopilor,
care ar trebui să contrabalanseze puterea Curiei, nu sunt ceea ce
ar trebui să fie”. Practic, episcopii au fost reduşi la statutul de consilieri,
nefiind lăsaţi să dezvolte idei noi într-o perioadă în care baza tradiţională
a Bisericii - Europa şi Statele Unite - se confruntă cu o gravă penurie de
preoţi. (din “Jurnalul de Mureş”)
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O dogmă şubredă -

Infailibilitatea papală
Ioan BUTIURCÃ

Întrebări pentru conştiinţă. Pe cei care, în numele iubirii de aproape,
susţin că aceste dogme (Filioque, primatul papal, infailibilitatea) n-ar trebui
să fie un obstacol în calea realizării Unirii, îi invităm să mediteze asupra
următoarelor întrebări: Poate exista plinătatea harului acolo unde nu există
plinătatea Adevărului? Îl putem separa pe Hristos de Adevărul Său din
Taine şi din succesiunea apostolică? Poate exista comuniune cu Hristos,
în Adevăr, acolo unde acesta este ciuntit? Filioque, primatul papal sau
infailibilitatea aparţin mărturisirii de credinţă a apostolilor şi sinoadelor
ecumenice? Dacă o infimă eroare în calcularea traiectoriei unei rachete
este echivalentă cu ratarea ţintei, care pot fi oare consecinţele când vine
vorba de aflarea şi urmarea adevărurilor mântuitoare?

Opoziţia Episcopului Strossmayer. Paradoxal, un răspuns la aceste
întrebări a fost oferit chiar în cadrul Conciliului I Vatican, din 1870, în
care s-a stabilit dogma infailibilităţii pontificale. Enciclopediile catolice
menţionează faptul că impunerea dogmei infailibilităţii papale s-a izbit de
opoziţia majorităţii episcopilor germani şi austro-ungari, a aproape jumătate
dintre episcopii americani şi a unei treimi dintre prelaţii francezi. Potrivit
Enciclopediei Catolice din 1913, Vol. XIV, p.316, Josip Strossmayer,
episcopul romano-catolic de Bosnia, Diakovo si Strensky, “a fost unul
dintre cei mai marcanţi oponenţi ai infailibilităţii papale, remarcându-se
ca orator.” În numele a 21 de arhi-episcopi şi a 64 de episcopi, Strossmayer
a rostit în latină un discurs de trei ore, în care a denunţat dogma
infailibilităţii papale. Aceasta nu a fost singura intervenţie similară.

Patriarhul greco-catolic al Antiohiei, Grigore al II-lea Youssef, a afirmat
că “Biserica nu este o monarhie absolută”, spunându-i personal Papei
Pius al IX-lea că definiţiile pregătite nu sunt în conformitate cu Tradiţia.
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Un document senzaţional. Publicăm în continuare fragmente ample
din textul unui document de origine catolică care a circulat în timpul şi
după lucrările Conciliului Vatican I, şi care denunţă netemeinicia tezelor
ce susţin primatul papal şi inabilibilitatea suveranului pontif. De-a lungul
timpului, paternitatea documentului a fost atribuită fie episcopului
Strossmayer, fie unui preot augustinian mexican, doctorul Jose Agustin
de Escudero. Lăsăm concluziile în seama fiecărui cititor în parte.

Nici un indiciu despre Papă. “Venerabili părinţi şi fraţi, nu
fără cutremurare, dar totodată cu o conştiinţă liberă şi liniştită în faţa
lui Dumnezeu care e viu şi mă vede, îmi deschid buzele în mijlocul
vostru, în această preaslăvită adunare! De la începutul acestui conciliu,
am urmărit cu atenţie toate discursurile pronunţate, în speranţa ca o
rază cerească să-mi ilumineze ochii înţelegerii şi să-mi permită să votez
canoanele acestui Sfânt Conciliu Ecumenic în deplină cunoştinţă de
cauză.

Pătruns de sentimentul responsabilităţii mele, pentru care
Dumnezeu îmi va cere socoteală într-o zi, m-am apucat să studiez cu
cea mai mare atenţie scrierile Vechiului şi Noul Testament. Am cerut
acestor venerabile mărturii ale Adevărului să-mi facă cunoscut dacă
Sfântul Pontif, preşedintele acestei adunări, este într-adevăr succesorul
Sfântului Petru şi vicarul lui Christos, Doctorul infailibil al Bisericii.
Pentru a rezolva această gravă problemă, a trebuit să ignor starea
prezentă a lucrurilor şi să mă transpun în spirit, cu făclia evanghelică
în mână, în zilele în care nu exista nici ultramontanism (mişcare care
susţinea centralizarea puterii spirituale şi temporale în mâinile Papei. Acest
curent a triumfat la Conciliul Vatican I din 1870 - n.n.), nici galicanism
(curent ce susţinea că puterea temporală este independentă de jurisdicţia papei
n.n.), şi în care Biserica avea patru doctori: Sfântul Pavel, Sfântul Petru,
Sfântul Ioan şi Sfântul Iacob, cărora nimeni nu le-ar putea contesta
autoritatea divină fără să pună sub semnul îndoielii ceea ce Sfânta
Scriptură, care e înaintea mea, ne învaţă, şi ceea ce conciliul de la
Trent a proclamat ca regulă de credinţă. Am deschis aceste pagini sfinte
şi ce-am găsit? Să îndrăznesc să spun? Nu am putut descoperi nici un
indiciu, nici o aluzie care să confirme opinia ultramontaniştilor. Şi,
mai mult, spre marea mea surpriză, am aflat că în perioada apostolilor,
nici nu se punea problema unui papă care să fie succesorul Sfântului
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Petru şi locţiitorul lui Christos. Dumneavoastră, Monsenior Man-
ning, spuneţi că blasfemiez? Dumneavoastră, Monsenior Pie, că
sunt nebun? Nu, nu hulesc şi nici nu sunt nebun. Spun doar că,
citind Noul Testament în întregime, declar în faţa lui Dumnezeu, cu
mâna înălţată spre acest crucifix, că n-am găsit nici o urmă a
papalităţii în forma în care există acum. Nu-mi refuzaţi atenţia,
venerabilii mei fraţi, şi nu daţi apă la moară, prin murmurul şi
întreruperile voastre, celor care zic, precum Părintele Hyacinthe,
că voturile noastre au fost de la început dictate de conducători!
Dacă aşa ar fi stat lucrurile, aceasta onorată adunare, spre care
sunt aţintiţi ochii întregii lumi, s-ar fi prăbuşit în cea mai ruşinoasă
dizgraţie. Dacă dorim să fie măreaţă, trebuie să fim liberi. ÎI
mulţumesc Excelenţei Sale Dupanloupl pentru semnul său de
aprobare; acest lucru îmi dă curaj pentru a continua…

Tăcerea lui Christos. „Citind cărţile sfinte, cu toată atenţia
cu care m-a înzestrat Dumnezeu, n-am găsit nici un capitol, nici un
verset în care Iisus Christos să-i fi dat Sfântului Petru autoritate
asupra apostolilor, tovarăşii săi de propovăduire. Dacă Simon, fiul
lui Iona, ar fi fost ceea ce credem astăzi că reprezintă Sanctitatea
Sa, Pius al IX-lea, e uimitor că Hristos nu le-a spus apostolilor:
“Cînd Mă voi înălţa la Tatăl Meu, să ascultaţi toţi de Sfântul Petru, aşa
cum mă ascultaţi pe Mine. Îl numesc locţiitorul Meu pe pământ!”. Nu
numai că Domnul a tăcut asupra acestui lucru, dar el s-a gândit
atât de puţin la nevoia de a numi un conducător al Bisericii, încât a
promis tuturor apostolilor că vor judeca cele douăsprezece triburi
ale lui Israel (Matei 19:28). A făcut această promisiune tuturor,
câte unul pentru fiecare seminţie, fără să le spună: printre toate
tronurile, unul va fi mai înalt decât celelalte: cel care aparţine
Sfântului Petru! Cu siguranţă, dacă El ar fi dorit să fie aşa, ar fi
spus-o. Ce putem concluziona din această declaraţie? Logica ne
spune: Christos nu a dorit să facă din Sfântul Petru conducătorul
Colegiului Apostolilor. Când Christos şi-a trimis Apostolii să
biruiască lumea, el le-a dăruit tuturor făgăduinţa Spiritului Sfânt.

Permiteţi-mi să repet: Dacă El ar fi dorit să-l facă pe Petru
locţiitorul Său, i-ar fi dat cea mai înaltă autoritate asupra oştirii
sale duhovniceşti. Christos, ne zice Scriptura, le-a interzis lui
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Petru şi tovarăşilor săi să domnească sau să exercite vreo
suveranitate, să aibă stăpânire asupra credincioşilor în felul regilor
păgâni (Luca 22:25). Dacă Sfântul Petru ar fi fost ales Papă, Iisus
n-ar fi vorbit aşa; dar, conform tradiţiei noastre, papalitatea ţine în
mâinile sale două spade, simboluri ale puterii temporale şi
spirituale”.

Conciliul egalilor. „Un lucru m-a surprins în mod deosebit;
chibzuind asupra lui, mi-am spus în sinea mea: dacă Sfântul Petru ar fi
fost ales papă, tovarăşii săi ar fi îndrăznit să-l trimită în Samaria cu
Sfântul Ioan să propovăduiască Evanghelia Fiului lui Dumnezeu? Ce
aţi gândi, venerabilii mei fraţi, dacă ne-am permite, în acest moment,
să-l trimitem pe Sanctitatea Sa, Pius al IX-lea şi pe Excelenţa Sa,
Monseniorul Plantier, la Patriarhul din Constantinopol, pentru a-l
convinge să pună capăt schismei răsăritene?
Dar există un fapt încă şi mai important: un conciliu ecumenic s-a
reunit la Ierusalim pentru a decide asupra problemelor care îi separau
pe credincioşi. Cine ar fi convocat acest Conciliu, dacă Sfântul Petru
ar fi fost papă? Sfântul Petru. Cine l-ar fi prezidat? Sfântul Petru sau
reprezentanţii lui. Cine ar fi formulat sau promulgat canoanele? Sfântul
Petru. Ei bine, nimic de felul acesta nu a avut loc. Apostolul a participat
la Sinod la fel ca toţi ceilalţi şi nu el a fost cel care a făcut rezumatul, ci
Sfântul Iacob. Iar când hotărârile au fost promulgate, a fost în numele
apostolilor, bătrânilor şi fraţilor (Faptele Apostolilor 15:28). Aşa
procedăm în Biserica noastră? Cu cât studiez mai mult toate aceste
lucruri, o, venerabili fraţi, cu atât mă conving mai mult că fiul lui Iona
nu apare niciodată ca întâiul între apostoli”.(din “Jurnalul de Mureş”)
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Cum se alege un nou Papã
• La decesul unui papa, ceremoniile funerare durează între 15 si

18 zile. În această perioadă, toţi cardinalii catolici din lume vin la Roma
pentru a alege un nou papă.

• Înainte de întrunirea secretă, au loc consultări “de culise” între
cardinali, pentru a desemna candidatul cu cele mai mari şanse de a fi
ales încă din primul tur de scrutin.

• Începând cu 1274, papa este ales de un conclav secret instituit
de papa Grigore X. Cardinalii stau într-o încăpere cu uşile închise (chiar
zidite!), în care accesul străinilor este interzis cu desăvârşire. Pentru a
comunica cu exteriorul, se foloseşte un orificiu cu uşiţă rotativă săpat în
perete, conceput astfel încât cardinalii să fie feriţi de privirile celor din
afară. Prin acest orificiu, cardinalii pot primi alimente şi apă sau pot
transmite mesaje în scris pentru catolicii din întreaga lume. Desigur, în
încăpere există paturi şi instalaţii sanitare.

• Buletinele de vot sunt anonime, pe fiecare fiind imprimat cuvântul
“eligo” (aleg). Numărarea voturilor secrete se face în prealabil de o
comisie alcătuită din trei membrii. Pentru a fi ales, noul Papă trebuie să
întrunească doua treimi plus un vot. Dacă nu întruneşte această majoritate,
buletinele de vot sunt amestecate cu paie umede şi arse într-o sobă
specială din încăpere. Fumul negru îi anunţă pe toţi cei care aşteaptă în
piaţa din faţa Domului că până în acel moment nu s-a ajuns la un consens.

Atunci când unul dintre candidaţi întruneşte majoritatea necesară -
acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori doar după mai multe zile de
izolare şi de repetare a scrutinului - buletinele de vot sunt amestecate cu
paie uscate şi aprinse în aceeaşi sobă. Pe hornul special din Capela Sixtină,
iese un fum alb care vesteşte mulţimii adunate că lumea catolică are un
nou Papă. În acel moment, oamenii aflaţi la Vatican izbucnesc în ovaţii.

Imediat după aceea, unul dintre cardinali iese pe balconul Domului
şi anunţă: “Annuntio vobis gaudium magnum - habemus Papam!”, rostind
şi numele celui ales.

• Darul pe care îl primeşte noul Papă este un inel de aur, încrustat
cu o piatră preţioasă, simbol al puterii urmaşului Sfântului Petru pe
Scaunul Apostolic. Fiecare Papă primeşte un alt inel, confecţionat pe
măsură.
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• În perioada scindării Bisericii catolice (227 - 1425), au fost 34
de anti-papi. Istoria vorbeşte chiar şi de o papesă - o femeie travestită în
bărbat: papesa Ioana.

• La alegerea în fruntea Bisericii Catolice, fiecare Papă îşi ia un
nume pontifical. Dacă păstrează numele papei ce la precedat, înseamnă
că va continua ceea ce a început acela. Până acum, nici un Papă nu si-
a luat numele apostolului Petru. Potrivit unei prorociri, cel care se va
numi Petru va fi ultimul Papă, marcând venirea lui Antichrist ca locotenent
al acestuia şi anunţând sfârşitul lumii. Apostolul Petru este considerat de
catolici ca prim Papă.

Papi de-a lungul timpului:
- Sfântul Leon I cel Mare (440 - 461): când Attila, regele hunilor, a ajuns
sub zidurile Romei, Papa Leon I l-a convins pe Attila să se retragă;
opera sa oratorică i-a adus în 1754 titlul de Doctor al Bisericii.
- Papa Leon VIII (963-965): a fost un laic ales Papă
- Papa Silvestru II (999 - 1003): Papă erudit; după legendă, ar fi fost
chiar mag; a iniţiat cruciadele
- Sfântul Leon IX (1048 - 1054): sub pontificatul său s-a produs scindarea
definitivă a bisericilor Romană şi Orientală
- Papa Clement V (1305 - 1314): a mutat sediul Sfântului Scaun de la
Vatican la Avignon
- Papa Nicolae V (1447-1455): a întemeiat Biblioteca Vaticană
- Papa Sixtus IV (1471 - 1484): a organizat construirea Capelei Sixtine
din Vatican
- Papa Clement VII (15233 - 1534): a refuzat să autorizeze divorţul
regelui Henric VIII al Angliei, provocând schisma anglicană
- Papa Grigore XIII (1572 - 1585): este reformatorul calendarului - din
ordinul său, ziua de joi 4 octombrie 1582 a fost urmată de ziua de 15
octombrie 1582
- Papa Benedict XV (1914 - 1922): în timpul primului război mondial, a
făcut eforturi pentru încetarea ostilităţilor
- Papa Paul VI (1963 - 1978): a făcut un pelerinaj la Locurile Sfinte
unde s-a întâlnit cu Patriahul Constantinopolului, dând şi primind sărutarea
împăcării dintre cele două  biserici: Romană  şi Orientală
- Papa Ioan Paul II (1978 - 2005): enciclice: Redemptor Hominis – rolul
religiei în lumea contemporană (din http://biserica.org)

8989

http://biserica.org


     Porunca Iubirii  2 / 200592

Scurt istoric al chiliei româneşti
„Sfântul Ipatie” din Sfântul Munte Athos

Acest mic locaş monahal este locuit de peste 150 de ani de români. Se află pe
teritoriul Mănăstirii Vatopedu, aproape de mare şi de mănăstire (cam la 20 de

minute). Este cea mai veche chilie românească din Sfântul Munte.
Biserica actuală a fost zidită în 1873 de cuviosul Orest Baldovin cu

obştea sa, pe o temelie veche. Chilia are un teritoriu cu pământ bun, cultivat cu
măslini, grădină, două izvoare de apă şi un izvor de aghiazmă, apa făcătoare de
minuni a Sfântului Ipatie.

Chilia a fost cumpărată în 1850 de ctitorul ei, cuviosul Ieroschimonah
Ovest Baldovin, unul dintre ucenicii apropiaţi ai Sfântului Calinic de la Cernica.

Până în prezent, locaşul a avut continuitate românească. Stareţii acestei
mănăstiri au fost:

1. Cuviosul Ieroschimonah Ovest Baldovin. Ctitorul mănăstirii. Iscusit
duhovnic, a fost până la moartea sa unul din duhovnicii MănăstiriiVatopedu. A
lăsat mai mulţi ucenici care l-au moştenit la stăreţie. A fost un bun cunoscător de
limbă greacă. A plecat la Domnul, cunoscându-şi dinainte sfârşitul, la data de 14
septembrie 1878.

2. Cuviosul Ieroschimonah Teodosie Dascălul. Originar din părţile Sibiului
(Săliştea Sibiului), a fost un călugăr foarte învăţat, care prin corespondenţa cu
Ardealul a sfătuit mult la păstrarea dreptei credinţe, împotriva Uniaţiei.
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A întocmit un act cu Mănăstirea Vatopedu care prevede ca acestă chilie să
rămână românească. A plecat la Domnul la data de 24 ianuarie 1886.

3. Monahul Diomid. Originar din Ţara Făgăraşului. A făcut multe milostenii
şi ajutoare către bisericile din Ardeal. A plecat la Domnul în anul 1889.

4. Monahul Filaret Şerban. De loc tot din părţile Sibiului. Între anii 1904
şi 1905, revenind în patrie, în Ardeal, a apărat cu propovăduirea dreapta credinţă,
reuşind să întoarcă de la Uniaţie mai multe comune din judeţele Sibiu, Alba şi
Braşov. În 1911 s-a retras de la conducerea mănăstirii şi s-a dus la schitul
românesc Prodromu, unde s-a supus la sfânta ascultarea la bucătărie. A plecat la
Domnul în anul 1918.

5. Ieroschimonah Teodosie Domnaru. Originar din Săliştea Sibiului. A
fost nepotul Ieroschimonahului Teodosie Dascălul. A fost un foarte bun gospodar
(în vremea lui avea în obşte până la 12 călugări). Acesta a reparat biserica, a
împodobit-o cu candele de argint, cădelniţă de argint, icoane pictate, policandre
de alamă. A plecat la Domnul în 1946.

6. Ieromonah Diomid Vălasă. A luptat mult pentru buna stare a locaşului.
A fost reţinut în România din cauza regimului comunist din 1945 până în 1962.

7. Arhimandrit Dometie Trihenea. S-a născut la Tilişca Sibiului. A venit
la  Sfântul Munte la vârsta de 14 ani. A fost o mare personalitate duhovnicească
a românilor monahi din acest veac şi singurul român care a purtat demnitatea de
egumen la una din cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte. Între anii 1965 şi
1974 a fost egumen la mănăstirea bulgărească Zografu. A fost duhovnic oficial
al Mănăstirii Constamonitu timp de 15 ani. Propus să fie egumen la mănăstirea
grecească Caracalu.

A fost un mare duhovnic, un om cult, un autodidact. Avea darul de a
tămădui boli grele cu ajutorul rugăciunii şi al plantelor. Se cunosc cel puţin două
cazuri de tămăduiri de paralizie parţială  făcute de Arhimandritul Dometie cu
aghiasma Sfântului Ipatie. A avut relaţii apropiate cu Patriarhia română, cu
Patriarhul Iustinian şi cu Mitropolitul Antonie. În timpul stăreţiei lui, în anul
1963, acest locaş a fost vizitat de Patriarhul Iustinian.

Când preşedintele Ceauşescu a vizitat Atena, Arhimandritul Dometie a
ţinut un impresionant cuvânt în faţa acestuia, cuvânt care, într-o perioadă critică
când din lipsă de personal era să fie pierdute cele două schituri româneşti, a
făcut ca statul român să faciliteze venirea unor călugări români în Athos.

Arhimandritul Dometie a fost foarte apropiat duhovniceş te de
Ieroschimonahul Dionisie Ignat, în ultimii 20 de ani ai veacului trecut amândoi
fiind printre cei mai mari duhovnici din Athos pentru toate limbile, lucru confirmat
şi de Cuviosul Paisie Aghioritul, care îi recomanda pentru spovedanie multor
călugări greci din Athos. A plecat la Domnul, cunoscându-şi dinainte plecarea,
în toamna anului 1985.

8. Monah Ilarion Dincă. S-a format în mănăstirea Sihăstria (Moldova). A
venit la Sfântul Munte în anul 1997. S-a nevoit după putere şi a dovedit statornicie
şi răbdare în condiţii grele. A plecat la Domnul în 2004.
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