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

Rugăciune
găsită în buzunarul unui soldat rus necunoscut

 căzut în timpul celui de-al doilea război mondial

Mă auzi Tu, Doamne? Nu Ţi-am vorbit niciodată, dar
acum vreau să mă închin Ţie. Ştii că din fragedă copilărie mi
s-a spus că nu exişti, iar eu eram aşa de prost, încât am crezut.
N-am avut niciodată conştiinţa frumuseţii creaţiei Tale. Astăzi,
deodată, văzând adâncul nemărginirii, acest cer înstelat
deasupra mea, mi s-au deschis ochii. Uimit, am înţeles lumina
lui. Cum am putut fi atât de groaznic de înşelat? Nu ştiu,
Doamne, dacă îmi întinzi mâna, dar eu Îţi încredinţez această
minune şi Tu vei înţelege: în străfundul acestui iad teribil,
lumina a izbucnit în mine şi Te-am văzut. La miezul nopţii
vom ataca, dar nu mi-e frică, Tu ne priveşti. Ascultă! Se dă
alarma. Ce voi face? Îmi era aşa de bine cu Tine. Vreau să-Ţi
mai spun ceva: Tu ştii că lupta va fi grea. Poate că în noaptea
asta voi bate la uşa Ta. Cu toate că nu Ţi-am fost niciodată
prieten, îmi vei da voie să intru când voi sosi?

Dar nu plâng, vezi ce mi se întâmplă, mi s-au deschis
ochii! Iartă-mă, Doamne! Plec şi nu mă voi mai întoarce, cu
siguranţă, dar, ce minune! Nu mai mi-e frică de moarte!
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Rugăciune în vremurile antihristice
(alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la

Optina)

  Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului
şi vicleanului antihrist, al cărui timp se apropie, şi mă
adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii
Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc
numele Tău cel Sfânt, să nu dau îndărăt de frica
diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi
Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică!

Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere
şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul
Înfricoşatei Tale Judecăţi! Amin.

 St. Xenia - Press
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Primii părinţi şi teologi străromâni
care ar putea odihni în panteonul naţional

Pr. prof. univ. dr. Gheorghe I. Drăgulin

Puţini oameni de cultură de astăzi ştiu că noţiunea de
,,străromân” a fost pusă în circulaţia bisericească mai nouă de la noi
de către regretatul Părinte Patriarh Iustin. Cu prilejul discuţiilor pe
marginea unui volum al Pr. prof. Ioan G. Coman s-a conchis ca acesta
să  poarte titlul Scriitori bisericeşti din epoca str)ăromână
(Bucureşti, 1979). În cartea sa, savantul patrolog readucea în peisajul
cultural contemporan câteva personalităţi ale începuturilor veacurilor
creştine de la noi.

Unele dintre acestea s-au bucurat de primire şi cinstire
ecumenică. Ele sunt invocate şi astăzi cu mare preţuire pe meridiane
creştine locale şi universale. Le vom aminti aici pe scurt.

Sfântul Apostol Andrei

Ca unul care meditase îndelung asupra rosturilor Legii de pe
Sinai, el s-a făcut mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Cu
binecuvântarea acestuia, viitorul apostol a petrecut ani rodnici la
picioarele Mântuitorului, la care l-a adus şi pe fratele său, Petru. După
slăvita Înviere din morţi şi după pogorârea Sfântului Duh, s-a pus
problema chemării tuturor neamurilor la mântuire. Prin descoperirea
divină a sorţilor, Andrei a fost trimis să ducă Vestea cea Bună la
strămoşii noştri din Sciţia Mică, Dobrogea de astăzi, şi chiar la unii din
stânga Dunării. Misiunea i-a fost uşurată în acele ţinuturi de cei creştinaţi
de către Sfântul Apostol Pavel, care a petrecut o perioadă de timp la
Philippopolis. Tot aşa, mai târziu, seminţele aruncate de către primii
misionari creştini au rodit îmbelşugat în solul afânat de asceţii geto-daci.
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Zelosul pescar din Betsaida
a propovăduit Evanghelia, aşadar, în

regiunea Bitiniei şi a Pontului, apoi în ţările din jurul Mării
Negre, în apropierea Munţilor Caucaz, în Sciţia, în Tracia şi în

Elada centrală .  După  ce a hirotonit episcop în viitorul
Constantinopol pe Stahie s-a mutat la Domnul în oraşul Patras
printr-o moarte martirică. Vizitase în viaţă multe cetăţi şi unise în
spirit neamuri din Asia Mică, din Sciţia şi din Tracia.

Oraşele Tomis, Galaţi, Varna îl socotesc astăzi drept patron
sfânt al lor.

Datele istorice sigure (Eusebiu al Cezareii), ca şi izvoarele
de a doua mână (Evanghelia lui Filip, Faptele lui Petru şi

Andrei, Doctrina siriacă a Apostolilor) se întregesc cu cele culese
de folclorişti şi de etnografi. Unele colinde şi tradiţii locale amintesc de
prezenţa Apostolului întâi chemat în cetăţile şi în satele strămoşilor
noştri. Proprietarii de turme şi de herghelii, ca şi plugarii lanurilor de
grâu, socotesc că Sfântul Andrei îi apără de pericole. Peisajul românesc
cu aceste animale şi semănături se trădează şi în cazul Apostolului
,,îmblânzitor al lupilor” (animale de stepă). Se ştie de asemenea că
dacii aveau o categorie de luptători care se străduiau să imite ferocitatea
acestor fiare.

Crucea Sfântului Andrei, amintind modul neobişnuit al
martirajului său, străjuieşte şi astăzi trecerile periculoase ale drumului
de fier. Strămoşii noştri, statornici în credinţa apostolică de la origini,
au perpetuat totodată şi tradiţia romanizării geto-dacilor. Propovăduirea
Sfântului Apostol Andrei, îndeosebi între Dunăre şi mare, constituie
unul din cele mai importante evenimente din istoria poporului român şi
a Bisericii Universale. De aceea Sfântul Sinod al Bisericii noastre a
declarat, în anul 2001, pomenirea Sfântului Apostol Andrei sărbătoare
naţională nelucrătoare.

Parlamentul ţării a aprobat această propunere.

Sfântul Ioan Casian (+ 435)

Este unul dintre cei mai cunoscuţi străromâni. De aceea a
fost studiat atât de istorici români cât şi de cei francezi.

Născut pe Valea Casimcei, el face mai întâi studii serioase de
literatură  clasică  la tină . Absolvirea lor nu-l cantonează în
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satisfacţiile unei cariere laice, ci în
noviciatul unei mănăstiri scitice. De
aici pleacă în Bethleem, apoi în Egipt pentru o mai mare
înduhovnicire. La Constantinopol asistă la drama condamnării
nedrepte a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Acesta îl hirotoneşte diacon şi îl însărcinează cu o misiune
de întrajutorare pe lângă Papa Inocenţiu I. În capitala lumii vechi
se împrieteneşte cu viitorul Papă, Leon I. De la Roma pleacă la
Marsilia, unde înfiinţează două mănăstiri de călugări şi de maici,
înzestrăndu-le cu cele dintâi Reguli monahale originale din Apus.

Între operele sale se remarcă Despre aşezămintele
mănăstirilor de obşte şi despre remediile celor opt păcate
principale. În această carte, autorul este preocupat de problema
desăvârşirii monahale, cum a înţeles-o el din convorbirile cu stareţii
vizitaţi în Egipt. Între păcatele principale, lucrarea studiază îndeosebi
lăcomia, arghirofilia şi mândria.

Operele sale au circulat în versiunea latină, înainte de a fi
traduse în limba greacă.

Fiind un creştin trăitor, el a creat limba şi teologia monahală în
Apus, care au influenţat şi pe Sfântul Benedict de Nursia. A făcut
legătura între Răsărit (Dacia Pontică, Bizanţ) şi Apus (Roma, Galia,
Franţa), prin principiile vieţii călugăreşti, dar şi prin dogma hristologică
pe care a susţinut-o.

O dovadă de preţuire din partea conaţionalilor de astăzi ar fi
aducerea moaştelor sale în ţară şi absolvirea teologică de învinuirea
ereziei semipelagianismului, de care a fost învinuit uneori pe nedrept.

Sf. Dionisie Smeritul şi Areopagitul (+556)

Arhiepiscopia Tomisului în care afirmă că s-a născut i-a inspirat
o înaltă pildă de viaţă creştină şi totodată erudiţia pe care a agonisit-o
în Dobrogea, la Constantinopol şi apoi la Roma. De altfel aceste calităţi,
însoţite de o mare înţelepciune, simplitate, modestie, toleranţă şi talent
oratoric, l-au purtat în marile centre de cultură ale epocii lui. Ca teolog
şi savant, a fost în serviciul Bisericii Romane sub păstorirea a zece
papi. Bineînţeles că în acest caz a avut prilejul să cunoască
intelectualitatea capitalei de pe Tibru şi din întreaga Italie.
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Marile spirite ale veacului al VI-
lea european au primit influenţa sa

binefăcătoare. Este vorba de călugărul Benedict de Nursia,
de filosoful Boeţiu, de omul politic Casiodor.

A predat dialectica la Academia monahală pe care acesta a
înfiinţat-o în mănăstirea Vivarium.

Cu renumele de cunoscător al mai multor limbi străine, de
păstrător al Tradiţiei sfinte, cu metodă ştiinţifică de lucru, el a
publicat trei ediţii de canoane, ecumenice şi locale. Este de
asemenea iniţiatorul unei colecţii de decretale papale. Toate aceste
realizări i-au adus renumele de Părinte al dreptului canonic apusean.

Aceeaşi reputaţie monahală a fost cucerită prin crearea Erei
creştine în strădaniile sale de unificare a tradiţiilor apusene şi răsăritene
în problema datei sărbătoririi Paştelui. Biserica Ecumenică a adoptat
propunerea sa ca anii să se numere de la Bunavestire a naşterii
Mântuitorului. Ea dădea posibilitatea sincronizării evenimentelor lumii
cu aspiraţiile creştine, creând premisele unui ecumenism tricontinental.

A secondat combaterea unor erezii prin traduceri din marii teologi
răsăriteni: Sfinţii Chiril al Alexandriei, Grigorie al Nissei, Proclu al
Constantinopolului. Pentru evlavia lumii latine, el a pus în circulaţie
opere aghiografice greceşti, referitoare la Sfântul Ioan Botezătorul, la
Pahomie Egipteanul şi la Cuvioasa Taisia.

Noi forme de cinstire a părintelui Erei creştine

Bucuria întoarcerii Marelui Tomitan în patria de origine a determinat
manifestări omagiale la data canonizării sale. Atunci au fost programate
mai multe emisiuni TV, iar presa biseicească a publicat câteva articole.

Aceleaşi demonstraţii de preţuire s-au desfăşurat şi la Arhiepiscopia
din Constanţa. Dintre alte posibile mărturii de cinstire, ar fi binevenită
o dezbatere televizată la care să participe istorici bisericeşti şi
cercetători laici, sau o şedinţă festivă la Academia Română. Aceste
dovezi de simpatie ale celor care l-au preţuit nu sunt tardive, căci - în
mod providenţial – propunerea sa cronologică are o întârziere de 5-6
ani în raport cu naşterea Mântuitorului.

Numele Sfântului Dionisie, care ne leagă de întreaga lume, nu numai cu
Italia, ca în cazul lui Ovidiu, poate fi atribuit Facultăţii de Teologie din Constanţa.
O stradă din acest oraş s-ar putea mândri cu numele său.
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Facultatea de Teologie din
Bucureşti ar trebui să-i închine un
volum de omagiu postum.

Statuia în piatră pe care a realizat-o reputatul arhimandrit
Simion Tatu şi-ar găsi un loc de cinste în curtea Arhiepiscopiei
Tomisului.

Cum există o mănăstire cu numele Sfântului Apostol Andrei,
aceasta s-ar armoniza perfect cu alta închinată Sfântului Dionisie
Smeritul şi Areopagitul. De fapt, în acest caz, avem în faţă sămânţa
aruncată de un apostol cu rodul însutit al ei de peste veacuri.

Se ştie că manuscrisele sale latine de matematică şi de
astronomie dintr-o mănăstire din Franţa aşteaptă încă pe un candidat
român la titlul de doctor.

De asemenea, scrierile dionisiene traduse în româneşte trebuie
adunate în volum.

După câte se constată, toţi cei trei mari străromâni evocaţi acum au
fost personalităţi de dimensiuni europene. Ei au cunoscut diferite centre
culturale şi popoare pe care le-au unit în duh creştin ziditor. Prin operele
lor, au oferit soluţii reale şi de taină profunzimilor sufletului omenesc.

De aceea amintirea lor este binecuvântată şi este normal ca ea să
se perpetueze din veac în veac.

PLATINA 1

Pelerinaj la Mănăstirea Sf. Herman of Alaska

Adriana Baciu2

Când am ajuns la Platina am răsuflat uşuraţi: gata, am zis,
bine ca am ajuns, acum să găsim mănăstirea... Nu era nici un indicator,
pe nicăieri.

Am coborât în orăşel şi am întrebat la o benzinărie, şi aşa am
găsit drumul.. Drum care era de pământ, un pământ nisipos şi uscat,
foarte alunecos.. Pe cat urcam pe drumul acela, pe atât devenea mai
nesigura toata căutarea.. Nimic, nici un indiciu.. La un moment dat
drumul s-a bifurcat şi a pornit în spatele nostru alta poteca roşiatica...
nu, nu se poate să fie ala drumul, hai să mergem înainte... Şi am mers,
aşa, cu prăpastia în dreapta, cu stanca în stânga...
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Alta bifurcaţie, un drum
mergea în sus, altul se ducea în

dreapta.. În capul celui din dreapta era o plăcuţă, scria
“†Orthodox land”... Wow, acela trebuie să fie drumul, mai ales
ca la dreapta se întâmpla cele mai bune lucruri (mai târziu, când
ne-am întors la aceeaşi bifurcaţie ne-am mirat foarte tare ca nu l-
am observat, căci drumul care mergea în sus era mai larg şi pietruit
cu piatra, dar noi nu văzusem, aveam ochii legaţi...) Am mers
câţiva metri şi am găsit o căsuţă, care avea în moţ o mica turla
rusească.. Am strigat la uşa, să întrebăm dacă e acela drumul dar
nimeni nu ne-a răspuns, aşa că am pornit-o pe drumul care se
îngustase foarte mult. Era loc doar de o maşina şi acum prăpastia

era şi mai vizibila. Eu, care sunt cam fricoasa, n-am rezistat mult, am
preferat să mă dau jos din maşina şi să merg.. La o cotitură, Nicu a
oprit maşina şi am pornit-o pe jos cu toţii.. Am hotărât să mergem 10
min, şi dacă nu găsim nimic, să ne întoarcem la drumul celălalt...

Era drum de munte, abrupt, şi am luat la trânte eu şi Olguţa,
de ne-am îndoit noada, Cornelia a refuzat să mai meargă şi aşa că a
trebuit s-o iau pe umeri… Noi, fetele am rămas mai în urma, şi i-am
aşteptat pe băieţi să vină, tot speram că o să-i aud chemându-ne...
Dar s-au întors repede, fără veşti bune: dăduseră de nişte remorci
părăsite, fără urmă de mănăstire…

Era cald, prăfos, deznădejdea îşi căuta refugiu în capul meu, şi
mă gândeam că, după ce la Jordanville nu am putut să mă înţeleg
deloc cu ruşii, la San Francisco aproape ca ne-au dat pe uşă afară, e
normal ca la Platina să nu găsesc mănăstirea... poate nici nu meritam
să ajungem pe astfel de locuri. Minte scurta, poale lungi.

Am ajuns la maşina şi am hotărât să ne întoarcem.. Nicu a
găsit o cotitura unde părea să fie loc de întors şi a încercat să facă
manevra de a o pune cu fata în sensul invers.. Moment în care sub
roata din dreapta s-a făcut o groapa cat ea de mare şi n-a mai fost
chip să o mişcăm din loc.. Degeaba am stârnit nori de praf , n-am
făcut decât să speriem copiii şi să adâncim situaţia... Acum, maşina
noastră lucioasa, nouţă, proaspăt închiriată, stătea perpendiculara pe
drum, cu fundul intr-un copac prăbuşit şi cu botul către groapa primitoare,
care aştepta... liniştită...
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A fost un moment culminant
acolo, căci Olguţa intrase într-un
plâns isteric, noi ne încăpăţânăm să scoatem maşina, iar ceilalţi
doi stăteau complet tâmpiţi de soare, părând că nu înţeleg nimic...
Până la urmă, mi-a dat prin minte că poate copiii sunt şocaţi şi ar
fi bine să-i iau de acolo.. Am oblojit zgârietura Olgăi şi i-am luat
cu mine pe drum, căutând ajutor la casa tacuta... Acolo am găsit
cei mai drăguţi oameni cu putinţă, ne-au sărit în ajutor imediat, au
fost atât de primitori, au pus la bătaie maşina lor şi toate uneltele
care le aveau.
           Erau nişte ruşi din San Francisco veniţi în week-end la căsuţa
lor din Platina..
Au auzit durerea noastră şi au zis atât “Pajaluista”...
          Ne-au întrebat până unde am ajuns.
          -”Păi, până la remorcile acelea părăsite.”
           -”A, aţi ajuns până la mafie deci.”
            -”Care mafie?
           -”Care? Mafia americană.”
            Aşa deci, aventura noastră a fost completă, mai aveam puţin
şi eram alergaţi cu puşca de crescătorii de marijuana de pe colinele din
Platina… Că tot avea Nicu în cap numai indieni, Bonanza şi piei roşii…
     Eu am stat cu copiii şi cu Vladimir, băieţelul cel mic al lui Alexei
(aşa îl chema pe salvatorul nostru) timp de 4 ore în căbănuţa lor.. Au
luat maşina de tăiat şi au plecat cu maşina lor la locul faptei…
     Acolo, Alexei s-a închinat, drept, şi a făcut o rugăciune, cerând
ajutorul  sfinţilor în acea lucrare… Tot ce s-a putut înţelege a fost
“Gospodin”, apoi multe plecăciuni şi mătănii în praful drumului.. Eu am
avut în minte filmul Ostrov când am auzit povestea de la Nick... Lucrau
grăbiţi, el şi cu băiatul lui mai mare, vorbind în ruseşte… La un moment
dat, rusul i-a spus soţului că mai toţi cei care vin la mănăstire au astfel
de ispite: “Daca aţi fi mers la un restaurant, nu s-ar fi întâmplat nimic,
dimpotrivă aţi fi ajuns mai repede decât credeaţi, aşa… daca aţi plecat
la mănăstire hoarde de necuraţi s-au pus împotriva şi aşa aţi ajuns pe
drumul asta lăturalnic…” Părea fericit ca poate să ne ajute, am fost
foarte impresionată de familia lui, Dumnezeu să-i ţină sănătoşi...

După 4 ore s-au întors fără maşină… au hotărât să cheme
călugării de la Mănăstire cu un 4x4 şi câţiva oameni să
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împingă... După 5 ore, 10 oameni şi un
4x4, maşina s-a urnit şi au reuşit s-o

scoată de pe drum. Au adus-o în faţa casei şi am plecat la mănăstire
cu Father Nikolai - varianta creştin ortodoxă a lui Florian Pitiş…
              Am ajuns la mănăstire unde am fost primiţi cu multă
bunăvoinţă… Datorită păţaniei noastre, toţi călugării ne priveau
cu simpatie… Am aflat ca exact când ajunsesem noi era hramul
bisericii - Sf. Herman of Alaska, şi multă lume fusese dimineaţa la
slujbă, era plin acolo. Unul dintre fraţii de la mănăstire a spus că
multă lume adusese Sfântul, până şi pe noi ne scosese din groapă
ca să ajungem acolo de ziua lui.

Father Nikolai ne-a mărturisit că pe primul loc între naţiile
care vin să viziteze Platina erau românii… Chiar înaintea ruşilor…
Asta ne-a mirat foarte tare şi ne-a bucurat. Aveau un respect imens
pentru România, aproape toţi călugării de acolo (în număr de 12)
cunoşteau pe Ştefan Cel Mare, Mănăstirea Petru Vodă, pe părintele
Iustin, pe părintele Calciu şi mulţi dintre preoţii noştri mai răsăriţi. Ştiau
despre români că sunt un popor credincios...

Imediat ce am ajuns acolo, ne-au pus la masă, era masa de
seara… Pe o farfurie imensă, în mijloc, stăteau 2 linguri de pilaf cu
legume… Mă gândeam că nici măcar Corneliei nu o să-i ajungă. Şi că
în înmulţirea pâinilor, ne-a mai şi rămas… ha ha, de fapt, toate conceptele
de normalitate din capul meu au fost spulberate în seara aia…

Am întrebat unde ne putem spăla, şi ne-a răspuns un călugăr
că n-au apă caldă, doar un butoi cu apă încălzita de soare, deci niţel
calaie… Am fost la o baie improvizată şi ne-am spălat de praf, la buda
era... ca la buda, dar curat. Cum se apropia noaptea, ne-au dus la o
căsuţă, în afara mănăstirii şi ne-au spus că acolo vom dormi. Nicu a
fost foarte impresionat când a auzit că a fost construită de părintele
Serafim, nu mai puteam de bucurie, atâtea emoţii parcă  ne
anesteziaseră, le primeam una după alta zâmbind tâmp… Căbănuţa
era mică, cu două paturi late, şi iar m-am gândit, ce mă fac cu copiii
mici?? n-o să avem loc deloc, o să fie frig noaptea, doar e în pădure,
fără electricitate, fără sobă (era un anunţ mare acolo că nu e voie să
faci focul decât în anotimpul ploios) etc...

Călugărul care se ocupă de oaspeţi era mic, îl chema Donald
şi ne zâmbea liniştit, cred că nu înţelegea deloc spaimele mele de
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mamă, aşa că mi le-am înghiţit şi am
început să mă bucur de privelişte…

Pe dinăuntru, cabana era frumoasa, simplă, cu o sobiţă
mică într-un colţ şi multe ferestre, prin care puteai vedea în toate
părţile (Fr. Donald ne-a spus că noaptea putem vedea căprioarele
cum se apropie de căbănuţe, curioase de privelişte). Intr-un alt
colţ era o policioara cu câteva cărţi ale părintelui Serafim Rose şi
câteva scrieri ale părinţilor Bisericii… Pe noptiere stăteau 2 lămpi
cu bec, în caz că voiai să citeşti noaptea…

După ce ne-am instalat, am luat lanterna data de Fr. Donald
şi am plecat cu Olguţa, sus în mănăstire unde se făcea slujba de
noapte. Nimic nu m-a înspăimâe:ntat, deşi era pădure şi animale
sălbatice, mă simţeam în siguranţă. În biserică erau câteva lumânări
aprinse la icoane şi atât… Mai mult nici nu era nevoie. Călugării cântau
frumos, un stil de muzica gregoriana, foarte plăcuta. Am stat puţin şi
apoi am plecat la mormântul părintelui. Nu mai aveam răbdare.

Undeva sus, pe o colină, veghind liniştit biserica, era mormântul
lui. O luminiţă mică pâlpâia, pe margine câteva băncuţe. Am stat acolo,
simţind liniştea şi pacea din alte tărâmuri. Era ceva statornic, noi veneam
şi plecam, la fel şi călugării, părintele era singurul care rămânea. Era
mort, dar încă viu, chemând oameni noi către Ortodoxie.

Se făcuse întuneric aşa că am plecat înapoi către cabană.
Acolo, am dormit ca nişte prunci, cum demult nu mai dormise

niciunul dintre noi.
Ne-am sculat dimineaţa în aerul rece şi nu ne mai venea să

plecăm. N-am avut nevoie de nicio lumină, de nicio pătură, de nimic…
     Dimineaţa ne-a întâmpinat Fr. Nikolai şi ne-a spus că iar suntem
majoritari în biserică, veniseră 5 romani din Sacramento dis-de-
dimineaţă. Liturghia a durat puţin, într-o oră jumate era gata… La
Slujba au fost câţiva ruşi, Alexei cu băieţii lui, măicuţele de la Schitul
Sf. Xenia, o credincioasă tocmai din Bagdad, încă 2 fete care păreau
din Egipt şi noi, românii... Slujba a ţinut-o părintele Gherasim, în limba
engleză.
   Ascultam slujba şi mi se părea atât de greoaie limba asta, parca nu
se potrivea cu formulele bisericii. Deşi mă simţeam că acasa acolo, de
fapt, ca la Brădetu, la părintele Filotei, limba era o bariera destul de
grea ca să  simt cu adevărat slujba…
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          Şi la un moment dat am auzit
răspunsuri de la strana: “Slava

Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”, şi cântarea “Sfinte
Dumnezeule, Sfinte tare…” şi mi-am dat seama ca o fac pentru
noi, dragii, ca să ne simţim ca acasa…
           La momentul în care se spune “Tatăl Nostru” stareţul l-a
trimis pe băiatul lui Alexei să il roage pe Nick să spună el cu glas
tare rugăciunea, în limba romana. S-au împărtăşit călugării,
măicuţele şi copiii. Apoi am mers la masa...
           Fr. Gherasim era de o voioşie molipsitoare, i se învârteau
ochii în cap când se uita la copii, nu mai putea de dragul lor. Părea
tânăr, de până în 40 de ani, şi ca mai toţi călugării de acolo părea

intelectual. Avea nişte mâini mari, şi nişte degete lungi de pianist, nu
m-am putut abţine să nu mă gândesc oare cum a venit la ortodoxie…
            Cred ca majoritatea călugărilor plecaseră din facultate, altfel
cum să ajungă la Ortodoxie (atât de greu de găsit în America) daca nu
prin scrierile părintelui Serafim Rose? Şi din ce am vorbit cu ei, păreau
toţi foarte citiţi, aveau mult bun simt, nici o stridenta nicăieri…
           Părintele Gherasim la sfârşitul mesei de duminica ne-a întrebat
daca avem ceva neclarităţi şi ne-a provocat sa-i punem întrebări. Ii
plăcea să vorbească, parca dorea să se ia la trântă cu cineva intr-ale
dogmei, era o adevărată sursă de ortodoxie.
           Era o lume foarte diferita de restul Americii, şi care în mod
ciudat semăna mult cu mănăstirile din România. Toţi acei călugări de
acolo, erau şi tineri şi bătrâni, legaţi între ei de Hristos, aduşi de prezenta
discreta a părintelui Serafim, aveau ceva impresionant.. Si faptul ca
cineva din America ascunsa, intr-o mănăstire fără legături evidente cu
lumea exterioara, fără internet, fără electricitate auzise de noi, romanii,
ne-a mângâiat sufleteşte.
            Cat am stat acolo mi-am dat seama cat de inutil ne adunam
greutăţi pe umeri, pentru ca se poate trai simplu, fără complicaţiile
lumii de azi, care aduna, aduna, aduna în noi, împovărându-ne cu griji şi
probleme false, ca să uitam ca trebuie să fim cu mintea şi cu sufletul
numai la Hristos…
            Am plecat de acolo şi încă ne mai aducem aminte cu drag de
ei, pentru ca ne-au atins sufletele intr-un mod neaşteptat. Platina este
pentru noi motivul existentei Americii. Pentru astfel de locuri,
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Dumnezeu tine continentul acesta,
astfel de perle ascunse au o valoare
incomensurabila.

(NOTE)
1 http://limanracoros.blogspot.com/2008/08/
platina.html?zx=ef890363fcc95e16
2 O tânără ce locuieşte momentan în America împreună cu soţul ei
Nicu Baciu (fost chitarist în trupa Flux în anii 1980) şi cei 3 copii. Are blogul
personal LIMAN RACOROS, iar împreună cu Nicu au administrat site-ul
www.cetatea-crestina.org

Cugetări
culese de Ion Marinaş

Penitenciarul

Din suflet aşezat prin pronie cerească într-un trup de lut ce a
fost botezat în numele Sfintei Treimi, cu numele de Ion, am scris cu o
mână ce va putrezi cândva, cele ce urmează.

Fiind în închisoare, eu, păcătosul, mi-am pus în gând să nu
las vremea să treacă pe lângă mine şi, pe cât pot, să las şi eu ceva în
urma mea, pentru eternitate. Am aşezat pe hârtie gânduri despre cele
dumnezeieşti şi nu numai, toate luând forma unor cugetări, dintre care
multe personale, altele adunate de prin cele citite în detenţie sau auzite
de la alţii.

Să mă ierte cititorul şi să nu aibă pretenţie la cele scrise ca la
o operă literară sau capodoperă, înţelegându-mă, în acelaşi timp, că
sunt un om simplu, fără prea multă carte şi, pe deasupra, în închisoare.

• Trăieşte fiecare clipă astfel încât să nu-ţi fie niciodată teamă de ziua
de mâine şi nici ruşine de cea de ieri.

• De furtunile vieţii ne ascundem în portul ceresc care este rugăciunea.
• O privire îndreptată către Domnul Iisus va face să ni se lumineze

cerul negru în întunecoasa noapte a întristării.
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• Dacă ţi s-a închis o uşă, fii
fără grijă, Dumnezeu îşi va deschide

o alta.
• Cel mai bun leac în suferinţe este să ne lăsăm cu încredere în
voia lui Dumnezeu.
• Nu există mai mare cinste decât să suferi cu răbdare.
• Bătăile ceasornicului ascultă-le şi gândeşte-te la trecerea
vremii până vei învăţa să-ţi numeri zilele şi astfel să-ţi întorci inima
spre înţelepciune.
• Dacă crucea ne este grea, s-o ducem cu răbdare şi nădejde.
• Pacea sufletească se obţine prin dureri.
• Sunt oameni în închisori cu mult mai aproape de Împărăţia

Cerurilor decât mulţi călugări de prin mănăstiri.
• Să fugi cât poţi de laude şi să nu te opreşti până ce nu ajungi în casa

smereniei.
• Cu mult mai bun este un mirean smerit decât un călugăr ce se crede

sfânt.
• Fericit este cel ce-şi împarte pâinea cu săracul că unul ca acesta va

fi primit la ospăţul ceresc.
• Un ceas de slăbiciune îl simţi ani îndelungaţi.
• Numai cei mici la suflet pot păstra ura şi duşmănia în sufletele lor.
• Oricărei desfătări îi urmează un necaz şi oricărui necaz pentru

Dumnezeu îi urmează o desfătare.
• Cel ce-şi urăşte păcatele sale încetează a le face şi cel ce-şi

mărturiseşte păcatele dobândeşte iertarea.
• Să ai încredinţare despre tine că eşti nimic, iar faptul că exişti e

datorită milei şi bunătăţii lui Dumnezeu.
• Rugăciunea pentru om este ceea ce este rădăcina pentru pom.
• Răutatea este o boală a sufletului şi rătăcirea, pierderea adevărului.
• Poate neputinţele omului le poartă Dumnezeu.
• Numai prin durerea crucii se ajunge la înviere şi numai cine calcă pe

spinii suferinţelor va ajunge la Trandafirii Edenului.
• Adevărată dragoste presupune şi iertare deplină.
• Glasul conştiinţei este mai important decât părerile vecinilor.
• Cine iartă câştigă, iar cine urăşte pierde.
• Sângele apă nu se face, dar nici sânge cu sânge nu se potriveşte.
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• Cine crede că e fericit fără să
iubească, acela e cu adevărat
nebun.

• Război este toată viaţa omului pe pământ.
• Pe lumea asta suntem nişte străini, iar pe cealaltă la noi acasă.
• Răsplata e de la finalul drumului, nu la jumătatea lui.
• A greşi e omeneşte, a stărui în greşeală este nebunie.
• Pentru a merge înainte trebuie să fii cu spatele la trecut şi cu

faţa spre viitor.
• Omul păcătuieşte şi se pocăieşte, Dumnezeu iartă şi primeşte.
• Nu agoniseala ne face bogaţi, ci lucrurile la care suntem dispuşi

să renunţăm.
• Prea mulţi oameni umblă cu amândoi ochii larg deschişi, dar trăiesc

în cel mai crunt întuneric.
• Mulţi să fie prietenii tăi, dar inima să o dai unuia dintr-o mie.
• Pentru că primim dragoste, să oferim dragoste. Toţi avem nevoie de

dragostea semenilor noştri, dar mai ales de dragostea lui Dumnezeu.
Pentru a beneficia de dragostea Lui trebuie să dăruim şi noi dragostea
noastră şi să merităm acest lucru.

• Înţelepciunea te face să zbori, prostia să te târăşti.
• Suferinţa distruge mult, dar totodată şi reface înzecit.
• Orice loc în care ne rugăm este un loc sfânt, unde Dumnezeu este

de faţă.
• Cel care nu se roagă nu are nici o putere în lupta cu ispitele.
• Să fim mai exigenţi cu noi înşine şi mai îngăduitori cu ceilalţi.
• Trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân.
• Conştiinţa este vocea lui Dumnezeu în om.
• Viaţa creştinului este o luptă perpetuă cu căderi şi ridicări necontenite,

o luptă cu gândurile şi dorinţele influenţate de spiritele rele.
• Cel ce se judecă singur în timpul vieţii lui pământeşti scapă de judecata

viitoare.
• Nu mă bizui pe leacuri, care, fără ajutorul Domnului nu sunt în stare

să vindece.
• Puterea numelui lui Dumnezeu şi deasa lui chemare îşi vor aduce

roadele la timpul lor.
• Nu asculta pe nimeni când este vorba de paguba sufletului tău.
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• Caută pe Dumnezeu câtă
vreme Îl poţi găsi şi strigă către El

câtă vreme este aproape de tine.
• Toţi oamenii primesc binecuvântările cele bogate ale lui
Dumnezeu, dar puţini mulţumesc lui Dumnezeu şi sunt mulţumiţi
şi bucuroşi lângă Hristos.
• Răul cel mai mare nu este sărăcia, nici boala, nici paguba, nici
insulta şi nici chiar moartea, ci păcatul.
• Adu-ţi aminte de Dumnezeu din tinereţe şi slujeşte-I Lui, nu
lăsa până la bătrâneţe că atunci nu vei mai putea face nimic pentru
mântuirea sufletului tău.
• Să te laude alţii şi nu gura ta, un străin şi nu buzele tale.

• Fereşte-te de anturaje cu oameni fără Dumnezeu, dacă vrei să-ţi
păstrezi familia ta.

• Fereşte-te de avort prin care poţi ucide un suflet care, prin a sa
trăire, ţi-ar putea mântui tot necazul.

• Cea mai bună educaţie este ca omul să se dezobişnuiască să facă
rău.

• Arvuna pe care ne-a dat-o Hristos pentru viaţa veşnică este Sfânta
Împărtăşanie.

• Sensul cel mai adânc al vieţii este să ne pregătim pentru cealaltă
viaţă.

• Să ne bucurăm că plătim aici, pe pământ, pentru păcate şi nu în cer,
că acolo este greu.

• Pe mulţi i-am cunoscut şi puţini au rămas în mintea mea.
• Să-ţi aduci aminte de sărăcia unde ai crescut şi să preţuieşti binele în

care ai avut norocul să intri.
• În orice pahar de amărăciune pe care îl primim, Dumnezeu picură şi

ceva miere, dar ajungi s-o guşti numai atunci când ai golit paharul
până la fund.

• Mângâierea pe care o primim de la Dumnezeu ne obligă să arătăm
aceeaşi mângâiere semenilor noştri şi mai ales celor în credinţă.

• Păcat nu e numai să faci răul, ci şi să nu faci bine.
• Spun Sfinţii Părinţi despre secunda morţii că e lungă; atunci ne vedem

întreaga viaţă, tot păcatul.
• Adevăratele miracole fac puţin zgomot.
• Automulţumirea este sâmburele nebuniei.
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• Tot ce este artificial, făcut de
mintea omului neluminată de har,
nu poate înlocui ceea ce este natural, lăsat de Dumnezeu.

• Mai întâi datoria şi apoi plăcerea.
• Prezentul este punctul în care timpul atinge eternitatea.
• Gândeşte-te că este un timp şi pentru moarte; cum este un timp

pentru faptă, aşa este un timp şi pentru răsplată.
• Cine aduce o rază de soare în viaţa altora îşi luminează propria

viaţă.
• Dacă necazurile te împresoară, îngenunchează şi roagă-te!
• Ajută-i pe alţii aşa cum ţi-ar place să fii ajutat.
• O singură faptă valorează mai mult decât o mie de cuvinte.
• Libertatea nu înseamnă să faci tot ceea ce îţi trece prin cap.
• Numai cine s-a învins pe sine poate să-şi învingă duşmanii.
• Trăieşte fiecare zi ca şi cum ar fi ultima – odată chiar va fi!
• Fără biserică eşti ca albina fără stup.
• Ura distruge, iubirea zideşte.
• Suntem ceea ce suntem prin harul Domnului.
• Ispitele vin fie din exterior, fie din interior, dar nu sunt niciodată veşnice.
• Rugăciunea nu trebuie făcută doar atunci când trecem prin încercări,

ci şi atunci când ieşim din ele.
• Evanghelia propovăduită poate ridica un om la cer, Evanghelia trăită

îl poate duce cu adevărat în rai.
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De la Facere la
Apocalipsã.

Rãtãciri ºi regãsiri

Cine controleazã hrana, controleazã lumea
26 Mai 2009 - a fost adoptat Codex Alimentarius de Parlamentul

României. Incredibil, dar adevărat, se pare că, încă odată România dă tonul
în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor dictatoriale. Ca şi în problema cip-
urilor am fost complet luaţi pe nepregătite. Deputaţii au aprobat, cu 182
voturi “pentru”, doua “împotrivă” şi 12 abţineri, şi proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. În USA a intrat în
vigoare,de curând, o lege care obligă fermele ecologice să folosească NUMAI
seminţe modificate genetic de la o singură companie: MONSANTO. Dacă
nu folosesc, sunt pasibili de amendă în valoare de 1mil $, PE ZI!!!

Specialiştii în nutriţie preconizează că aplicarea acestui program
va produce peste 3 MILIARDE de victime umane, 1 miliard murind din cauza
lipsei de hrană, iar alte 2 miliarde din cauza bolilor generate în organism şi
cauzate de proasta calitate a alimentelor disponibile. Cancerul care ne
macină tot mai mult şi ne omoară copiii, fraţii si surorile tot mai de tineri,
este asociat acestor alimente chimice. S-a deschis cutia Pandorei,
s-a dat liber la boli, cancer, pandemii.

CODEX ALIMENTARIUS –
dictatura prin alimente

- o adevărată batjocură adusă terapiilor naturiste -
 

La baza Codex-ului Alimentarius sta istoria prea puţin cunoscută
a înfiinţării Trustului Mondial al Chimiei Farmaceutice

Violeta Bucur

Aţi auzit vreodată de Codex Alimentarius? Daca nu, să nu fiţi
surprinşi. Este unul din cele mai bine păstrate „secrete deschise” ale
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guvernanţilor din umbră. Este planificat să intre în vigoare la 31
decembrie 2009 şi s-ar putea să fie cel mai mare dezastru pentru
sănătatea noastră, aşa cum lumea nu a mai văzut. Codex Alimentarius
va seta standardele de siguranţă alimentară, regulile şi reglementările
în vigoare în peste 160 de ţări, adică 97% din populaţia lumii.

Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latina şi se
traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor
alimentare. Comisia de comerţ Codex Alimentarius este acum finanţată
şi condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, ce aparţine
Naţiunilor Unite, ONU) şi FAO (Organizaţia pentru Alimente şi
Agricultură a SUA).

Codex Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare
adoptate la nivel internaţional, care au ca scop declarat protecţia
sănătăţii consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul
alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate
alimentele, fie ele preparate, semi-preparate sau crude şi pentru
distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte igiena
alimentară, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de
contaminare, etichetare şi prezentare, metode de analiză şi prelevare.
În realitate, Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara
legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi
terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a
vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai
puţin un potenţial concurent pentru industria chimiei
farmaceutice.

Originile chimiei farmaceutice

În jurul anului 1860, „bătrânul Bill” Rockefeller, comerciant de
petrol cu specializarea în farmaceutică, vindea ţăranilor naivi flacoane
cu petrol brut, făcându-i să creadă ca era un leac eficient în tratarea
cancerului. El a denumit acest produs (care de fapt era petrol brut
ambalat în flacoane): Nujol (New Oil - un nou tip de ulei). Afacerea
sa era prosperă, cumpăra o fiola de petrol brut de 30 grame prin
Standard Oil la un preţ de 21 cenţi şi o vindea pentru 2 dolari. Fără
prea multă cultură, fără scrupule, fără cunoştinţe sau studii în domeniul
medical, cu puţine noţiuni de contabilitate şi de o aviditate feroce,
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Rockefeller a reuşit să se impună.
Noului produs Nujol i s-a atribuit

„meritul” de „cură împotriva constipaţiei” şi a fost foarte
comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au descoperit că
Nujol era nociv şi că ducea în timp la maladii grave, eliminând
vitaminele liposolubile din corp. Standard Oil s-a luptat să evite
pierderile prea mari care ar fi putut surveni din această cauză şi a
adăugat rapid petrolului brut, caroten pentru a elimina aceste
carente. Senatorul Rozal S. Coperland era plătit cu 75.000 dolari
pe an pentru a promova acest produs.

Imperiul Rockefeller a fost construit graţie acestei formidabile
şmecherii care consista în a convinge oamenii să ingereze un derivat

de petrol brut îmbogăţit cu caroten. Aşa au fost puse bazele industriei
chimiei farmaceutice. Suntem deci foarte departe de fundamentele
medicinii antice chineze, tibetane vedice, egiptene sau persane, care
erau în mod tradiţional bazate pe cunoştinţe extrem de precise legate
de corpul uman şi erau centrate (ca preocupare) pe binele şi sănătatea
fiinţelor umane.

  Succesul comercial al produsului Nujol  a permis diversificarea
producţiei chimiei farmaceutice şi atingerea unui nivel ridicat al
beneficiilor financiare. În 1948, cifra de afaceri anuală a lui Rockfeller
se ridica la 10 miliarde de dolari. Medicamentul Nujol încă mai poate fi
găsit sub formă de ulei de parafină pură, clasificat drept laxativ uşor şi
recomandat împotriva constipaţiei cronice rebele în terapiile igieno-
dietetice obişnuite. Este fabricat la ora actuală de laboratorul Fumouze.

Rockefeller şi IG Farben

Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoaştem a fost conceput
de către o asociaţie condusă de Rockefeller şi I.G. Farben din
Germania nazistă. Compania Standard Oil aparţinând aşadar lui John
D. Rockefeller, deţinea în 1939 15% din acest nou trust germano-
american. Obiectivele industriale ale IG Farben din Germania nu au
fost bombardate în timpul războiului tocmai pentru a proteja interesele
lui Rockefeller. Încă din 1932, industria chimiei farmaceutice IG Farben
îl finanţa pe Adolf Hitler cu până la 400.000 de mărci germane. Fără

21



 Porunca Iubirii   3/ 2009 23

acest sprijin, aşa cum afirma
tribunalul de la Nurenberg: „cel de
al doilea război mondial nu ar fi avut loc…”.

În 1941, IG Farben construieşte cea mai mare industrie
chimica din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din
lagărul de concentrare pentru fabricarea gazului ZyklonB. La
procesul de la Nurenberg au fost declaraţi vinovaţi de genocid,
sclavie, furt şi alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG Farben.
Tribunalul de la Nurenberg a divizat Compania IG Farben în BASF,
BAYER şi HOECHST. Toţi aceşti responsabili au fost însă
eliberaţi în 1952, la numai un an după ce fuseseră condamnaţi, cu
ajutorul lui Nelson Rockefeller, fostul lor patron comercial, la vremea
aceea ocupând funcţia de Ministru al Afacerilor Externe al SUA. O
dată eliberaţi, cei care se aflaseră în conducerea Companiei IG Farben
s-au infiltrat în economia germana, ocupând funcţii foarte importante.
Până în anii ’70 consiliul director pentru societăţile BASF, BAYER şi
HOECHST era constituit din membrii ai partidului nazist. Începând
cu 1959 aceştia îl finanţau pe tânărul Helmut Kohl. Prin susţinerea
politică a acestuia din urmă, cele trei filiale rezultate din IG Farben
erau la momentul acela de 20 de ori mai puternice decât  societatea
mamă înfiinţată în 1941. Organizaţia nazistă de mondializare asociată
lui Rockefeller, a constituit o reuşită totală, şi deja de multă vreme
piaţa chimiei farmaceutice a planetei a fost şi este controlată, organizată
şi administrată pentru a asigura expansiunea industrială mondială a
chimiei farmaceutice.

IG Farben şi Codex

„Tradiţia” cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt nume:
„Asociaţia pentru Industria Chimică”. În 1955, industria chimică
farmaceutică mondială a fost regrupată sub auspiciile Camerei de
Comerţ Internaţional a Naţiunilor Unite şi al Guvernului German.
Eforturile lor comune au fost camuflate sub numele de cod CODEX
ALIMENARIUS. Un mare număr de partide politice europene
aşa-zise de stânga şi de dreapta au fost finanţate de această
industrie pentru a se asigura o legislaţie favorabilă industriei
farmaceutice.
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Obiectivul Codex-ului

Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii
orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile
naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot
ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un potenţial
concurent pentru industria chimiei farmaceutice. Starea de spirit
care predomina în cazul mondializării chimiei farmaceutice explică
în mare parte desfiinţarea sistematica a inovatorilor ştiinţifici
independenţi din ultimii 50 de ani. Această industrie foloseşte orice
mijloc pentru a-şi păstra locul pe piaţă în ceea ce priveşte tratamentul
cancerului, al SIDA, al maladiilor cardio-vasculare etc. De zeci de

ani este posibilă tratarea şi vindecarea în majoritatea cazurilor a acestor
maladii prin terapii naturiste alternative, dar sunt aplicate procedee de
dezinformare în forţă pentru a se ascunde publicului aceste adevăruri. 

Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii referitoare la medicina
alternativa va bloca eradicarea anumitor maladii, asigurând astfel
profituri şi mai mari acestei industrii mondiale care tratează doar
simptomele bolilor, fără a se îngriji de cauze. Doctorul Matthias Rath,
un specialist german care duce campanii la nivel mondial pentru folosirea
tratamentelor naturiste în cazul multor boli grave, descrie aceasta situaţie
astfel: „Adevăratul scop al industriei farmaceutice mondiale este
de a câştiga bani pe seama bolilor cronice, şi nu de a se ocupa de
prevenirea sau eradicarea acestor boli... Industria farmaceutică
are un interes financiar direct în perpetuarea acestor maladii,
pentru a-şi asigura menţinerea şi chiar creşterea pieţei de
medicamente. Pentru acest motiv medicamentele sunt făcute pentru
a alina simptomele şi nu pentru a trata adevăratele cauze ale
bolilor... Trusturile farmaceutice sunt responsabile de un genocid
permanent şi răspândit, ucigând  în acest mod milioane de
oameni...”

Codex-ul pus sub acuzare

O adevărată ,,legiune” de indivizi care să facă lobby pentru
industria farmaceutica a fost angajată pentru a influenţa legislatorii,
pentru a controla organismele de reglementare, pentru
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manipularea cercetării în domeniul
medical şi educaţional. Numai în
1961, trusturile farmaceutice au făcut donaţii pentru marile
universităţi din SUA în valoare de: Harvard - 8 milioane de dolari,
Yale - 8 milioane de dolari, John Hopkins - 10 milioane de dolari,
Stanford – 1 milion de dolari, Columbia din New York - 1,7 milioane
de dolari etc.

Informarea medicilor este integral finanţată de către
trusturi, care ascund cu grijă un mare număr de efecte
secundare periculoase şi chiar mortale  ale medicamentelor,
negându-le public. După ce a stabilit clar originea acestor crime
şi a dovedit responsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce
priveşte instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul
Matthias Rath a înmânat în data de 14 iunie 2003 Curţii Internaţionale
de Justiţie de la La Haye (Olanda)  un act de acuzare pentru crime
împotriva umanităţii.

438 milioane de petiţii către Parlamentul European

La data de 13 martie 2002 euro-parlamentarii au adoptat legi în
favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale Codex-ului
Alimentarius şi care vizau elaborarea unei reglementări
constrângătoare pentru toate terapiile naturiste şi suplimentele
alimentare - o manieră mai indirectă de a desfiinţa concurenţii care ar
putea să ocupe un anumit loc pe piaţă, pentru că sănătatea se vinde şi
se cumpăra.

Un val de petiţii din partea populaţiei a inundat mesageria euro-
parlamentarilor, într-o asemenea măsură încât comunicaţiile interne
au fost blocate. În ciuda a o jumătate de miliard de petiţii,
directivele Codex-ului Alimentar au fost adoptate. Acest vot a
fost o veritabilă denigrare a democraţiei, prevestind şi alte viitoarele
dificultăţi în respectarea acesteia.

Directivele Codex Alimentarius

Începând cu iulie 2005, directivele Codex-ului Alimentarius
enunţate de către Directiva Europeană în ceea ce priveşte
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suplimentele alimentare trebuie
aplicate sub ameninţarea

sancţiunilor financiare. Iată în ce constau acestea:
1) Este vorba de a elimina orice supliment alimentar

natural. Toate aceste suplimente vor fi înlocuite de 28 de produşi
de sinteza farmaceutica (aşadar toxici), care vor fi dozaţi şi vor fi
disponibili numai în farmacii, pe bază de prescripţie medicală [şi
numai în doze mici!]. Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele
şi plantele medicinale vor fi pe piaţă numai în doze care NU au
impact asupra nimănui. Magazinele noastre de produse naturiste
şi suplimentele alimentare vor rămâne pe raft numai cu 18 produse,
atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Tot ceea ce NU este pe listă,

de exemplu coenzima Q10, glucosamine etc, vor fi ilegale şi asta nu
înseamnă ca vor fi numai cu prescripţie, ci vor fi ILEGALE adică
„foloseşte-le şi te duci la închisoare” (n.red.: usturoiul sau menta, alături
de alte produse comune, vor fi considerate droguri de categoria a 3-a
care pot fi comercializate doar de către marile corporaţii farmaceutice;
drogurile uşoare însă, naturale şi ele, se vor legaliza dar prin alte legi,
separat de Codex!).

2) Medicina naturistă [alternativă] cum ar fi acupunctura,
medicina energetică, ayurvedica, tibetana, homeopatia, etc, va fi
progresiv interzisă.

3) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi reglementate
conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, interzicând
din principiu aşa numita agricultură bio. Aceasta implică, de exemplu,
ca fiecare vaca de lapte de pe planetă să fie tratată cu hormonul de
creştere bovin recombinat genetic produs de Monsanto. Mai mult,
potrivit Codexului, orice animal de pe planetă folosit în scopuri de hrană
TREBUIE tratat cu antibiotice şi cu hormoni de creştere (n.red.:
cu alte cuvinte nu vom mai putea vinde carne decât cu hormoni de
creştere – poate aşa vom ţine post mai bine! – iar laptele de vacă va fi
interzis dacă vaca nu a fost tratată cu hormoni de creştere şi cu
antibiotice).

Regulile Codexului permit ca produsele ce conţin organisme
modificate genetic (OMG) să nu mai fie etichetate corespunzător.
Mai mult, în 2001, 12 substanţe chimice despre care se ştie că sunt
cauzatoare de cancer, au fost interzise în mod unanim de 176
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de ţări, inclusiv de SUA. Ei bine,
Codex Alimentarius aduce înapoi 7
dintre aceste substanţe interzise, precum hexachlorobenzene,
dieldrin, aldrin etc., care vor putea fi folosite la liber din nou.

4) Alimentaţia umană certificată legal va trebui să fie
iradiată cu Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate
alimentele trebuie iradiate. Şi nivelurile de radiaţie vor fi mult mai
mari decât cele permise anterior.

Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor aminaţi
esenţiali, asupra vitaminelor şi mineralelor. Extinderea controalelor
va acţiona progresiv eliminând orice medicină alternativă naturistă
ancestrală.

Este vremea solidarităţii

NU-ul masiv faţă de Constituţia Europeana înseamnă totodată
un NU faţă de Codex Alimentarius, organ de propagandă al industriei
chimiei farmaceutice, care vizează obţinerea unui monopol
mondial de un despotism nemaiîntâlnit până acum. A nu lua în
considerare opinia a sute de milioane de cetăţeni este o gravă lipsă de
respect din partea oamenilor politici. Sute de milioane de cetăţeni din
întreaga lume nu vor să permită ca medicina naturistă milenară să fie
interzisă pentru ca pseudo-ştiinţa chimiei farmaceutice să îşi păstreze
şi să îşi întărească poziţia pe piaţă. 

Pericolele chimiei farmaceutice

În fiecare an, 800.000 persoane mor în America de Nord în urma
prescripţiilor medicale alopate. Chimia farmaceutică mai mult ucide
decât vindecă. Un raport al ONU menţionează ca numai 26 din cele
205.000 de medicamente ale acestei industrii sunt indispensabile. Dintre
cele 26, numai nouă ar trebui să beneficieze de prioritate absolută.
Dar dacă se recurge la medicina chineză, persană sau indiană, acele
nouă componente chimice nu mai au aproape nici o utilitate! Altfel
spus, fără chimia farmaceutica lumea ar fi mai sănătoasa.
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Rezistenţa Internaţională
faţă de Codex Alimentarius

- Africa de Sud a afirmat ca nu se va conforma directivelor
Codex-ului Alimentarius. Ministrul Sănătăţii Manto Tshabalala-
Msimang a declarat că ţara sa este în dezacord cu această
dihotomie [separare] între medicina naturistă şi medicina alopată.
Conform concluziilor sale, aceste dispoziţii vizează doar obţinerea
banilor de pe urma remediilor brevetate şi de aceea urmăresc să
discrediteze folosirea produselor naturiste.

- India nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius
pentru că acest Codex a promovat formule ce conţin ingrediente

chimice care cauzează inflamaţii extrem de distructive la nivelul
creierului copiilor. Delegatul indian însărcinat pentru a pleda împotriva
Codex-ului  a fost ignorat, iar când acesta a insistat pentru o dezbatere,
a fost dat afară din cameră.

- Asociaţia medicilor şi chirurgilor americani şi-a exprimat
opoziţia faţă de Codex Alimentarius, pentru a putea continua să se
folosească de remediile naturiste, alături de cele medicamentoase.

- În Marea Britanie, practicanţii medicinii naturiste, susţinuţi
de membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro-codex a
lui Tony Blair. Acesta din urmă a fost taxat pentru ipocrizie, întrucât a
afirmat public că familia lui foloseşte remedii naturiste, suplimente
alimentare şi produse homeopatice.

Două ideologii diferite 

Avem de a face cu o luptă între două concepţii antagoniste. Pe
de o parte ideologia francmasonică a lui Rockefeller, în care unicul
obiectiv este de a vinde fără scrupule, de a instaura hegemonia şi o
unică putere mondială. A reface totul în molecule sintetice, a nega
orice altă medicină diferită de cea alopată, este ideea de progres
susţinută de către toate trusturile farmaceutice. Această politică nu
are nimic democratic şi vizează modelarea maselor după voia ei şi în
funcţie de propriile necesităţi (fundaţii, educaţie, false norme ştiinţifice,
propagandă, desfiinţarea diferitelor forme de medicină naturistă
ancestrală). Elita francmasonică crede ca poate
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nega opinia  populaţiei, deoarece
crede că poate modela masele după
voinţa ei. În 1962 francmasonii au afirmat că: „Cel care
controlează hrana, controlează lumea. Vom pune bazele unui
proiect de implementare, la nivel global, a unui Codex
Alimentar până pe 31 decembrie 2009.” Erau un fel de linii
directoare.

 Comisia Codexului Alimentarius e administrată de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii şi de Organizaţia pentru Agricultură şi Hrană.
Aceste două organizaţii finanţează Codexul şi îl pun în aplicare la
cererea Naţiunilor Unite. În 1994, Codexul a declarat nutrienţii a fi
toxine. Incredibil ce-i drept, dar perfect adevărat. Sunt otrăvuri!
Până aici a mers alienarea celor care promovează aceste măsuri
aberante. 

Pe de altă parte există adevăraţii biologi, medici autentici, adevăraţi
terapeuţi sau cercetători, adesea violentaţi de aroganţa cartelului chimiei
farmaceutice. Aceştia au stabilit conceptul de bio-individualitate fondat
pe libertatea pacientului de a-şi alege singur terapia. Acest concept
trezeşte în pacient spiritul de cercetare, îi oferă alternative în maniera
de a se vindeca. Această abordare se adaptează mai degrabă
individualităţii specifice a fiecărui pacient, decât impunerea unui
protocol terapeutic de masă neindividualizat. Maladia are o conotaţie
specifică în viaţa fiecărui individ; fără să se ţină cont de acest lucru,
fiinţa umană este adusă la rangul de maşină fizico-chimică.   Ori fiinţa
umană este mult mai mult decât asta...

Dincolo de toate aceste consideraţii, ne aflăm în faţa a două
concepţii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrantă a unui
sistem, iar pe de altă parte a fiinţei holistice, reflexie microcosmică a
întregului univers. Gandhi spunea despre occidentali: „omul alb (un
occidental) nu trăieşte, ci funcţionează.”

 Astăzi ni se dă şansa de a trăi în loc de a funcţiona... (http://
www.ecomagazin.ro/codex-alimentarius/ – 14 ian.2009)
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Un vis frumos
Cine au fost victimele de la Jilava

Maica Andreea
Mănăstirea Pasărea

Am primit cartea „Cine au fost victimele de la Jilava”. În
această carte am găsit numele legionarilor ucişi pe vremea lui
Carol al II-lea, începând din anul 1933 până în 1939, în diferite
localităţi din ţară, sau în lagăre, de exemplu:

În lagărul de la Râmnicul Sărat – 13 persoane
În Spitalul Militar Braşov – 7 persoane
În lagăr la Miercurea Ciuc – 44 persoane
În lagăr la Vaslui – 33 persoane.
În total 162, pe care i-am trecut într-un caiet cu numele, profesia şi

localitatea unde au fost martirizaţi. M-am gândit că au trecut de atunci
60 de ani (până în 1999) şi poate unii nu mai au pe nimeni care să-i
pomenească la morţi – i-am mai pomenit eu.

Într-o sâmbătă (prin 1999) (la noi la mănăstire se face parastas de
obşte) i-am pomenit, stând în genunchi în strana mea – în timpul Sf.
Liturghii la ectenia pentru morţi, apoi la ieşirea cu Sf. Daruri şi în
timpul parastasului.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, am visat un vis frumos.
Parcă eram într-o grădină frumoasă cu pomi şi iarbă verde. Pe iarbă
şedeau un grup de bărbaţi tineri, toţi îmbrăcaţi în alb: pantaloni albi,
cămeşi albe peste pantaloni, încinşi cu brâu tot alb. M-am aşezat şi eu
pe iarbă şi am întrebat pe unul mai înalt şi foarte frumos:

- Unde aţi fost pe aici? El mi-a răspuns:
- Am fost într-o delegaţie.
Apoi s-au ridicat de jos, s-au încolonat câte doi, iar în urma lor au apărut

alţii tot aşa îmbrăcaţi, formând un şir lung şi aşa încolonaţi au trecut prin faţa
mea şi au ieşit pe o poartă frumoasă. Nu ştiu unde s-au dus. Eu am rămas în
grădină cu un bărbat îmbrăcat civil (orăşeneşte) care mi-a zis:

- Eu am cunoscut pe unul dintre cei care au şezut aici jos, că a
fost comandant legionar la noi în sat, iar acela mai înalt cu care ai
vorbit a fost Zelea Codreanu.
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M-am trezit foarte bucuroasă şi
cred că în acel şir lung de bărbaţi
îmbrăcaţi în alb au fost cei pe care i-am pomenit în slaba mea
rugăciune la parastas. Am căutat apoi în Apocalipsa – ştiind că
undeva scrie de cei îmbrăcaţi în alb. În cap. 6, vers. 9-11 scrie: „am
văzut sub jertfelnic sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvântul lui
Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o şi strigau cu glas mare
şi ziceau: “Până când Stăpâne Sfinte şi adevărate nu vei judeca şi nu
vei răzbuna sângele nostru, faţă de cei ce locuiesc pe pământ? Şi
fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi li s-a spus să stea
în tihnă, încă puţină vreme până când vor împlini numărul şi cei
împreună slujitori cu ei şi fraţii lor cei ce aveau să fie omorâţi ca şi ei”.

Şi numărul morţilor din 1933-1939, s-a completat cu fraţii lor care
au murit chinuiţi prin închisorile comuniste, din 1944-1989. Oare câţi
vor mai trebui să fie martirizaţi „până când vor împlini numărul”?

Când cineva este trimis într-o delegaţie, este trimis cu o misiune
specială pe care trebuie s-o îndeplinească. Ei au avut de la Dumnezeu
misiunea de a lumina neamul nostru, a-l întoarce la Dumnezeu. Cei
care le-au înţeles chemarea au dat jertfe mari.

Dar cei mari ai vremii nu i-au înţeles şi i-au prigonit. De aceea
Căpitanul se ruga în închisoarea de la Jilava: „Doamne, ia-mă la Tine
că ţara mea nu are nevoie de mine” (cartea: Însemnări de la Jilava).

Şi Dumnezeu i-a luat la El şi i-a dus în ceata Mucenicilor, până la
Dreapta Judecată de la urmă.

Arhimandritul Dometie Manolache
(+1975) – o prezenţă ortodoxă în deceniile ateiste din trecut

Pr. prof. univ. dr. GHEORGHE I. DRĂGULIN

Ca unul care m-am născut în pragurile câmpiei Bărăganului
eram predestinat să frecventez şcolile din capitala judeţului de origine.
În Buzăul deceniului al patrulea al veacului trecut, cele mai importante
centre de învăţământ erau într-adevăr Seminarul teologic şi Liceul
teoretic Bogdan Petriceicu Haşdeu. Dintre acestea, seminarul care
purta numele Episcopului Chesarie (+ 1846) se bucura de o cinstire
aproape sacră. În acest sens este elocvent faptul că zeci şi zeci de ani,
numele întemeietorului se ortografia ,,Khesarie”, căci aşa era scris pe
soclul statuii lui din interiorul clădirii noi.
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În acest seminar activau
profesori cu mare renume în

specialitate: Pr. Constantin Minculescu, Pr. Gheorghe Marinescu,
Pr. Tănase Bratu, Pr. Dimitrie Luca, Longin Aldea şi alţii. Expunerile

didactice şi strădaniile lor duhovniceşti îmi stăruie şi acum în plăcută
amintire. Generaţiile întregi de preoţi şi de teologi pe care ei le-au
format stau mărturie în privinţa celor afirmate acum.

Procesul complex, armonios şi echilibrat de educare a
seminariştilor a fost îngreunat apoi de condiţiile potrivnice impuse de
cel de al doilea război mondial. Au urmat schimbările de luptă
antireligioasă şi grozăviile temniţelor comuniste în care au suferit sau
au murit mii de preoţi şi de credincioşi. Chiar şi după trecerea unei

jumătăţi de veac, nopţile de iarnă şi anumite scene de suferinţă din zilele
noastre îmi readuc în memorie şirurile de camioane din curtea seminarului
şi brutalitatea ocupanţilor apăruţi la Buzău într-o dimineaţă de groază.

Până atunci, această instituţie bisericească şi-a îndeplinit pe
deplin menirea ei. Prin septembrie 1943, am cunoscut aici şi pe elevul
Manolache Stelian, aflat atunci în clasa a V-a. Făptura lui fizică
modestă era recompensată de bogăţia unei vivacităţi tinereşti şi sincere.
Îl întâlneai arareori printre colegii unei recreaţii. Dar când apărea era
privit şi urmărit cu interes, ba chiar cu respect şi admiraţie, ştiindu-se
că el este şeful promoţiei sale. Se prevedea de atunci că acestui
premiant îi stă înainte o cale deosebită în societatea care îl aştepta.

Previziunile acestea s-au adeverit numai după câţiva ani, căci
timpul desfiinţării învăţământului teologic de stat l-a prins licenţiat al
Facultăţii de specialitate. Mai mult decât o diplomă universitară, epoca
i-a precizat un ideal spiritual de viaţă, după parcurgerea unui itinerar
optim de formare culturală. În configurarea acestei complexităţi a avut
drept partener de an de studii pe viitorul mitropolit al Ardealului, dr.
Antonie Plămădeală. Ceea ce lectura şi orele de seminar problematizau
uneori, afla limpezire şi sinteză doctrinară la Părintele Arsenie Boca
sau la duhovnicii de la Mănăstirea Sâmbăta.

Hotărât şi irevocabil s-a decis să renunţe la căsătorie, aşteptată
de părinţi cu nerăbdare, şi să se dedice vieţii monahale. Rosturile
politico-sociale ale epocii erau însă cu totul potrivnice unei asemenea
vocaţii de maximalism duhovnicesc. Episcopul Antim Anghelescu al
Buzăului, în a cărui eparhie trăia râvnitorul licenţiat, se dovedea un
păstor înţelept şi prevăzător, poate chiar sceptic faţă de astfel
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de opţiuni. La trimis la început în
câteva mănăstiri ale eparhiei, printre
care Ciolanu şi Răteşti, să se închinovieze şi să activeze după
îndrumările îndătinate ale centrului. Printr-o viaţă spirituală plină
de zel, cu respectarea orelor de cult, cu rugăciune personală şi cu
un entuziasm specific în cuvânt şi în faptă, noul monah depăşea
vechile modele ale tagmei.

Creştinii sunt convinşi că adesea căile Domnului sunt
necunoscute. Adevărul sintagmei se dovedeşte cu prisosinţă în
cazul Părintelui Dometie. Faţă de căutările şi de aspiraţiile
duhovniceşti, nepotolite de un mediu politico-social potrivnic şi
pervers, Pronia divină a intervenit cu ajutorul şi binecuvântările
sale. Mitropolitul Ardealului de atunci, dr. Nicolae Bălan, avea nevoie
de un râvnitor al credinţei, care să activeze cu mintea şi cu inima la
consolidarea eparhiei abia întregite. Explicându-i tânărului misionar
planul de lucru care îl aştepta, marele ierarh i-ar fi zis următoarele:
,,Părinte Dometie, locaşuri de ziduri avem destule, ceea ce ne
trebuie este biserica din sufletele oamenilor”.

Ca în cazul atâtor iniţiative pline de simţire ale apostolilor
Mântuitorului, sămânţa Semănătorului a căzut pe pământul cel bun.
Curând aceasta a încolţit şi a adus rod însutit. Pe Părintele Dometie l-
au purtat paşii prin multe sate din Ardeal. Cea mai mare reuşită pastorală
a avut-o în munţii Apuseni. Moţii de aici au aflat în el pe preotul care
răspundea prompt la solicitările lor. Ştia să le asculte păsurile şi să le
vorbească despre credinţa strămoşească pe limba lor. Nu le dispreţuia
sărăcia materială, ci privea la bogăţia pe care ei o purtau în suflet. Aşa
se face că numeroase vocaţii i s-au alăturat, împreună cu mama şi
sora sa. Cu toţii au trăit numeroase bucurii ale credinţei ortodoxe.

Dintre membrii obştii pe care o conducea râvnitorul păstor, mai multe
tinere au părăsit cele veselitoare ale lumii şi au devenit vestitoare ale Învierii lui
Hristos. Aşa a fost reînviată vatra monahală de la Râmeţ a Arhiepiscopului
Ghelasie (+1377). Ele au urmat pe stareţul lor, care se străduia cu timp şi fără
timp să le ofere un model de înger în trup. Acesta slujea regulat în biserică,
predicând aici şi în locurile de muncă din afara ei. Le răspundea întrebărilor lor cu
citate scripturistice şi cu pilde din învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Împletea vorbirea
cu fapta cea bună şi cu un optimism nedezminţit. Nu ezita să îndeplinească
personal ascultările cele mai modeste. De aceea putea să aducă totdeauna un
cuvânt de încurajare, acţionând şi sperând în ajutorul lui Dumnezeu.
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Au trecut câteva decenii. După anii de detenţie, mi-am reluat
idealul cultural. Doctoratul l-am obţinut sub conducerea Pr. Acad. Dumitru
Stăniloae. Cum mă aflam adesea în preajma Sfinţiei Sale, am avut prilejul
în câteva rânduri să reîntâlnesc pe mai vârstnicul meu coleg de seminar,
acum vestit îndrumător spiritual al mănăstirii Râmeţ. Marele teolog român
îl stima şi îl iubea pe Părintele Dometie. I-a fixat drept proiect al tezei
sale de doctorat o temă care privea relaţiile preotului cu păstoriţii săi. Se
vede numaidecât că lucrarea ar fi prezentat un mare interes şi că ea nu
putea să fie alcătuită decât de cineva cu mare audienţă la oamenii
credinţei.

Mai amintim, în interesul evidenţierii preţuirii ucenicului, că
doctorat la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae şi despre teologia pe
care Sfinţia Sa a elaborat-o nu au prezentat şi susţinut decât şase
ortodocşi şi unsprezece neortodocşi. Un simpozion de acum câţiva ani
de la mănăstirea Sâmbăta a arătat sigur acest adevăr.

Dar proiectul cultural al duhovnicului de la Râmeţ nu avea să
se mai realizeze pe pământ. Dumnezeu a îngăduit ca lui să-i fie rânduit
curând acela din ceruri, din Biserica sufletelor la ale căror mântuire s-
a ostenit în lumea aceasta. La revărsările apelor din 1975, el a pierit
străduindu-se să ocrotească atât colţul de rai pe care l-a gospodărit în
munţii Apuseni cât şi pe vieţuitoarele din el.

Acest ultim gest de autojertfire în folosul comunităţii rezumă
toate strădaniile lui de îmbunătăţire duhovnicească ,  postul,
întrajutorarea, cinstirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. De aceea, El l-a
învrednicit de moartea unui om sfânt, aşa precum a trăit în viaţă.

Prin toate virtuţile amintite, Părintele Dometie poate sta cu
vrednicie alături de marii stareţi ridicaţi din neamul nostru în deceniile
anterioare: Arsenie Boca, Cleopa Ilie, Arsenie Papacioc.

O dată cu Mănăstirea Râmeţ, o dată cu chinoviile Ciolanu şi
Răteşti, Seminarul Chesarie Episcopul din Buzău pomeneşte cu laude
pe Arhimandritul Dometie Manolache, alături de alte personalităţi pe
care el le-a format: Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Pr. prof. Ioan G.
Coman, Pr. prof. Dumitru Belu, Protosinghel Nicodim Ioniţă.

Dragostea credincioşilor pe care Stareţul i-a chemat în via
Domnului se regăseşte în rugăciunile acestora privind canonizarea lui
şi în florile proaspete aduse zilnic pe mormântul în care el aşteaptă
învierea cea de obşte.
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 Misiunea Bisericii
*

 Tinerii-Familia-Lumea

Jertfă şi compromis în Biserică*
”Suntem un Neam suferind care trebuie să înveţe

să se ridice în numele lui Hristos la demnitatea creştină!”

Interviu cu actorul şi regizorul creştin Dan Puric
realizat de Stelian Gomboş

Domnule Dan Puric, numele Dumneavoastră nu mai are
nevoie de nici o prezentare. Sunteţi considerat pe drept cuvânt
un Petre Ţuţea al acestui început de veac!

E prea mult!
Fără a fi prea indiscret, având în vedere faptul ca prezentaţi

o conferinţă cu tema “Cine suntem”,   V-aş  întreba: Cine sunteţi
domnule Dan Puric? Aş uza de întrebarea trimişilor cărturarilor
şi fariseilor adresată Sfântului Ioan Botezătorul, fără a mă
identifica însă cu aceştia: ”Ce spui tu despre tine însuţi?” (Ioan
1,22). Mă refer ca om! Ca artist!

Cred că mă pot articula ca o stare de conştiinţă, înainte de a fi
artist. Mie mi s-a părut importantă o afirmaţie, care într-un fel m-a
clătinat în prejudecăţile mele. Când eram la Teatrul Mihai Eminescu
din Botoşani, aveam un secretar literar foarte inteligent şi care avea
răspunsuri din astea paradoxale. El mi-a spus că ”Eminescu a fost şi
poet!”. Şi am zis: ”Cum adică domnule, a fost şi poet?”. Şi el mi-a zis:
”Da! Pentru că mai înainte de toate Eminescu a fost o conştiinţă!”.
Nu e de ajuns să fii un artist dacă nu eşti dublat de o conştiinţă. Altfel
cazi în publicitate sau cazi numai în ceea ce se numeşte talent. Talentul
fără conştiinţă în sine nu are o valoare foarte mare. Iar în lipsa aceasta
totală de conştiinţe şi de conştientizare, cred că este un exerciţiu de
toaletă intimă. Asta e tot ceea ce pot să spun despre mine.
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V-aţi afirmat ca un autentic
şi constant mărturisitor al lui

Hristos. Mântuitorul spunea: ”Pe cel ce Mă va mărturisi
pe Mine în faţa oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui
Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine
în faţa oamenilor, de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui
Meu Care este în ceruri” (Matei, 10, 32-33). Cum este să fii
un mărturisitor al lui Logosului în vremurile pe care le trăim
astăzi, în care constatăm o permanentă împotrivire faţă de
Biserica lui Hristos?

Cum să zic, lucrul acesta a devenit organic pentru societate.
Poate că dacă societatea era normală în termenii creştini, locul

meu era unul mai firesc. El a devenit unul „nefiresc” în contextual în
care eu ca artist, ca actor şi regizor, mă apuc să fac ceea ce nu ar
trebui. Adică discutăm de lucruri care sunt de la sine înţelese. Credinţa
este de la sine înţeleasă. Noi suntem puşi în situaţia anormală de a ne
motiva. E o cădere în tunelul istoriei, în sens invers, pentru că tu te apuci
să faci o treabă care s-a făcut cu secole înainte, adică să-l mărturiseşti
pe Hristos. Să înţeleg că între timp ce s-a făcut? De 2000 de ani ce se
face? Tocmai că Persoana care este aici, Iisus Hristos,  este ideea de
scandal uriaş. Nu s-au potolit. Îi doare şi după 2000 de ani!

A-ţi afirmat recent într-un interviu acordat jurnalistului
Claudiu Târziu: “Credinţa mi-a schimbat felul de a privi viaţa!
”. Cum aţi ajuns Domnule Puric  la credinţă? Nu ştiu dacă nu e
o întrebare prea indiscretă!

Nu este! Eu întotdeauna am spus: cred că m-am născut cu ideea
aceasta de Dumnezeu, de taină, în jur. Sigur că ea, cu vârsta şi cu
anumite lucruri care mi s-au întâmplat în viaţă şi care m-au pus în
evidenţa existenţei lui Dumnezeu, s-a accentuat. Atunci, pe etape, parcă
mi s-a dezvelit, cum să spun, această lucrare a lui Dumnezeu, şi aici şi
acum, în contingent, în istorie. Astea sunt lucruri care nu pot fi măsurate,
nici măcar cuantificate, ele aparţin de imponderabilul existenţei fiecăruia.
În ceea ce mă priveşte pot spune că întotdeauna am crezut în
Dumnezeu, dar în clipa în care am simţit evidenţa Lui, atunci mi s-a
părut normal ca într-o societate, care este aberantă, să spun, să trag
semnalul acesta de alarmă. Asta e tot ce fac. De aceea am
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spus că eu, în mod normal, nu fac
altceva decât să mătur calea către
Biserică sau poteca spre Biserică. Nu e deajuns să stai în
biserică, să participi la Liturghie şi pe urmă să ieşi afară pe
potecuţa aia şi să devii un votangiu imbecil. Adică e vorba de
prelungirea Bisericii, această existenţă creştină care trebuie să se
marcheze în fiecare gest care-l faci: atunci când mănânci, când
dormi, când te trezeşti, când vorbeşti şi mai ales în atitudinea
creştină. Dacă aţi observat la noi este o schizofrenie din punctul
ăsta de vedere. Sunt foarte mulţi credincioşi ritualişti sau de
Duminică, iar în atitudinea lor nu au nimic creştin. Au ceva de
servanţi, de servitori, au ceva din ei, n-au ceva din demnitatea
creştină în toată chestia asta. Şi atunci trăim într-o chestie de dublu rol,
de schizofrenie sau de impostură, ca să zicem aşa. Mi-aduc aminte un
lucru trezitor pe care mi l-a spus Părintele Iustin Pârvu. Ne uitam pe
fereastră de la chilia lui şi mi-a spus privind la mulţimea de oameni din
curtea mănăstirii: „Vezi ce mulţi oameni sunt în curtea mănăstirii?”
şi i-am spus: „Da Părinte! Sunt foarte mulţi!”. Şi a zis Părintele:
„Ei, când îi pui să aleagă între dracu şi Dumnezeu, se duc toţi la
dracu!”. Părintele Iustin Pârvu ştia lucrul acesta. Cuvântul ăsta e un
lucru tragic! Dacă am fi avut atât de mulţi creştini n-am fi pe locul întâi
la avorturi. E o criminalitate îngrozitoare ce se întâmplă în România.
Dacă am fi avut atât de mulţi creştini n-am fi crescut  - să zicem - un
Guvern de neocomunişti. Ţara aceasta n-ar fi fost atât de devastată.
Ăsta e primul reproş adus Bisericii. Din contră, Biserica a fost prima
victimă. Este momentul unei dezmorţiri din astea naţionale. Este o
Biserică instituţionalizată, şantajată prin dosarele Securităţii, dar este
şi o Biserică trăitoare. Acest nucleu al Bisericii trăitoare trebuie să-l
refacem. Noi nu avem nevoie de o Biserică dominantă, noi avem nevoie
de o Biserică trăitoare şi de această trăire a Bisericii. Mă gândeam
astăzi ce noroc a avut Nae Ionescu, că Nae Ionescu a putut să scoată
o pleiadă de mari gânditori şi intelectuali creştini, în contextul în care
acest humus creştin era creat. Astăzi Nae Ionescu n-ar mai fi atât de
prolific. Pentru că intelectualii noştri între timp au fost injectaţi cu
această castrare de tip comunist, care ne-a pus cu garda jos. Imediat
au fost racolaţi la Universităţile secularizate de dincolo. Şi intelectualii
noştri de slabă factură care au ieşit după 1989 şi ăştia care sunt
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acuma din garda tânără, sunt de o
maximă infirmitate. Şi atunci gândiţi-

vă, nu numai că Nae Ionescu n-ar fi fost prolific, dar sunt atacaţi
toţi creştinii. Este invers cum ar zice Don Quijote: aici este invers!

Uneori ne mândrim cu faptul că suntem români, că
suntem creştini, că suntem ortodocşi, că suntem patrioţi,
ospitalieri, că ne tragem din daci şi romani, etc. Avem
această mândrie naţională. Întrebarea mea este legată şi
de tema conferinţei Dumneavoastră intitulată: „Cine
suntem”. Cine suntem în realitate, în opinia Dumneavoastră,
Domnule Dan Puric?
Noi putem defini lucrul acesta aşa: să spunem că suntem un Market

pentru Comunitatea Europeană, suntem Portavion pentru americani,
suntem o Gornje pentru ruş i, suntem o ţară  devastată de
neocomunism. Eu spun atât: nimic din toate acestea nu suntem şi
toate deodată şi pe rând. În final suntem un neam suferind. Ceea ce
nu vede lumea este că acest popor este crucificat din nou. Suntem un
neam suferind! Suntem mai mult decât atât. Suntem un neam care
trebuie să înveţe să se ridice în numele lui Hristos la demnitatea creştină.
Asta este tot.

Domnul Patapievici are în scrierile sale  câteva aprecieri
ofensatoare la adresa Neamului Românesc. Nu le mai pomenesc
întrucât sunt dea dreptul suburbane şi sunt convins că le
cunoaşteţi. Ce părere aveţi despre această diagnosticare a
domnului Patapievici cu privire la poporul român?

E ca şi femeia aceea care a aruncat cu covata, cu copaia, apa
murdară şi copilul. E o confuzie ontologică între populaţie şi popor.
Pe semne că superficialitatea gândirii şi lipsa unui creştinism adânc l-
au făcut să scrie toate lucrurile acestea, pentru că omul firesc, creştinul,
nu se repede la sentinţe şi la acuze atât de mari. De ce să ne
concentrăm noi foarte mult asupra cozilor de topor care evident au
fost şi să nu ne concentrăm asupra martirilor?

Domnia sa vorbea de 23 de milioane de ”omuleţi patibulari”,
nu de nişte cozi de topor izolate!
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Da! Din care facem cu toţii
parte! Dar să nu uităm că  o părere
de genul acesta, care scoate din ecuaţia istoriei jertfa pe care
am dat-o, nu poate să fie decât schiloditoare. E o paradigmă din
asta  influenţată sau o percepţie de tip occidental sau un criticism
din ăsta degenerat cioranian. Cioran mai avea o chestie în „Pe
culmile disperării”. Era disperat că poporul trebuie să facă istorie.
Mircea Vulcănescu nu voia ca poporul să facă istorie. Mircea
Vulcănescu spunea că acest popor a dăinuit. Sunt două lucruri
total diferite. E o imaturitate, asta este clar. Tolstoi spunea că
inteligenţa înseamnă înţelegerea lucrurilor, şi atunci pot să spun, că
nu a înţeles despre ce este vorba. Că dacă eu mă concentrez asupra
tuturor criminalilor sau a unui popor strivit, eu trebuie să văd
consecinţele. Eu nu discut despre efecte. Eu trebuie să văd consecinţele,
dar eu trebuie să văd şi cum s-a rezistat. Se ştie cumva că am avut
singura mişcare de partizani? Se ştie  cumva că toată floarea acestei
ţări: tineretul, aristocraţia, ţăranii de cea mai bună calitate, au fost
schingiuiţi, chinuiţi şi omorâţi? Se ştie cumva câte sute de mii l-au
mărturisit pe Hristos în închisoare pentru ca poporul acesta să mai
dăinuie? Se ştie în continuare că intelectualii aceştia cu un spirit critic
uşor inconştient, dărâmă pilonii de susţinere ai Neamului? Cum să spun,
nu spiritul ăsta fals critic şi dilematic ne salvează, ci certitudinea, iar
certitudinea o dă credinţa. A, nu spun să alungi spiritul critic, dar spiritul
critic nu trebuie băgat în zona asta. Faci operaţii de mântuire cu dosarele
ierarhilor? Adică, cum să pun, să înţeleg că dosarele au rămas tot
acolo la doamna dirigintă? Nu cu dosarele lor. Ei ne învaţă pe noi ce să
facem şi cine trebuie să iasă în faţă? Judecata este taman inversă. Ca
să facem o mică paralelă: ataci Biserica. Biserica a făcut compromisuri
pentru că cu compromisul se face compromis, ca să reziste, ca să
dăinuie. A făcut cineva compromis, nu total, vizavi de valoarea lui
Hristos? A zis foarte bine Părintele Arsenie Papacioc: nu numai noi
cei din puşcării am făcut o rezistenţă ci şi cei care au rămas şi au făcut
botezuri, nunţi, înmormântări şi celelalte slujbe bisericeşti, au ţinut, au
dăinuit. Biserica a fost aşa cum este. De ce nu acuză, dacă aţi observat,
cei care au fost în puşcării, preoţi şi alţii, nu-i acuză pe ceilalţi, chiar pe
preoţii care au făcut anumite compromisuri. Ci, îi acuză, cine? Nişte
securişti nenorociţi care s-au transformat acum în instanţă

38



     Porunca Iubirii  3 / 200940

civilă. De când până când polul
moral s-a mutat din Biserică într-o

instanţă civilă? Cine sunt aceşti oameni care sunt în instanţa
civilă? Care este moralitatea şi care este jertfa lor? Judecata
unei societăţi se începe cu ce are ea mai de bază? Biserica are de
la sine forţă să se autometabolizeze, chiar şi în greşelile ei. Nu vă
daţi seama ce declaraţie inconştientă a fost cea a ministrului culturii
(Adrian Iorgulescu n.n. )! El, ministrul culturii, a avut o informaţie
că un preot din actul spovedaniei a făcut act de informaţii. Chiar
dacă ar fi fost aşa, să zicem un caz de 2-3 %, nişte securişti băgaţi
pe acolo prin ortodoxie, tu nu poţi să generalizezi pentru un neam
întreg aşa ceva şi să culpabilizezi o Biserică, decât dacă eşti

handicapat mintal sau  dacă eşti instrumentalizat. Domule, ministrul
culturii să se ocupe de incultura acestui neam, nu să se ocupe de dăinuire.
Ministrul Educaţiei şi Învăţământului să se ocupe de faptul avem copii
din clasa a VIII-a care sar gardul şi pleacă aiurea, că învăţământul
este  cum este,  nu să se ocupe de scoaterea religiei din şcoală. Sunt
aberaţii! Sunt anus contra naturii! Şi atunci cum să spun şi chestia asta
de critică din asta de marcă intelectuală de cafea, este aberantă. Există,
au spus-o şi alţii cu operă, a spus-o Noica: există populaţie şi popor!
Eu am mai spus că un rus, un sovietic, a afirmat în perioada ocupaţiei
comuniste că: „N-avem noi (ruşii n.n.) atâtea topoare câte cozi de
topor aveţi voi în România!”. Iar eu pot să-i dau răspunsul rusului
aceluia, după atâţia ani, că ”n-au ei atâtea mănăstiri şi biserici, câţi
sfinţi le putem da noi”. Deci despre aceasta este vorba: spargerea
unei paradigme criticiste, uşor superioare şi infatuată occidental, care
vezi Doamne ia la rost poporul român. Îi înţelegeţi domnule în cauzele
respective. E un neam vlăguit, este un neam terminat. A, apucă-te şi
vorbeşte despre toate haimanalele de intelectuali care dau în Mihai
Eminescu, în Constantin Noica, în Biserică şi atunci faci curăţenie. Nu
te apuca tu să dai termeni generici cum că poporul ăsta este un gunoi.
Că n-ai stat tu în închisoare şi n-ai făcut tu ceea ce ai făcut în toată
chestia asta. Intelectualism de genul ăsta... Bun! Hai că m-am inflamat
prea mult pentru un subiect atât de mic.

În ceea ce priveşte identitatea noastră românească, vedeţi
că trăim într-o vreme a globalizării, într-o vreme în care
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identitatea noastră este
agresată. Cum putem să facem
faţă acestui asalt al globalizării?

Globalizarea încă nu se ştie dacă e un dat obiectiv sau dacă
e unul premeditat. În ambele situaţii este stupid, pentru că e un fel
de Internaţională a cincia în dimensiuni economice. Spune un
sociolog american Fukuyama că istoria a murit. Nu! Istoria n-a
murit! Istoria este mai parşivă, mai cinică, este mai rea. Globalizarea
este tot un fel de Internaţională comunistă, numai că ideologia s-a
convertit în teroare economică. Este ceea ce se numeşte virus
versatil. La antibiotic nu mai merge aşa şi el îşi creează o imunitate
de alt gen şi el atacă din nou. Şi atunci trebuie să schimbi antibioticul.
Antibioticul la noi se numeşte tot creştinism, din punctul ăsta de vedere.
El trebuie identificat. Că  are natură  transnaţională ,  că  e
suprainternaţională, catastrofele sunt aceleaşi. Tendinţa este de
omogenizare, din toate punctele de vedere, de hrană mentală la toţi, de
fapt furaj mental, de furaj alimentar etc. Este o cretinizare în masă,
este o ideologie mascată. Cum putem noi face faţă? Este o chestie de
toaletă normală, individuală aproape, şi în comuniune, ca să o distingi
în toată chestia asta şi să îţi manifeşti instinctele. Identitatea este o
ştampilă divină. După ce este o ştampilă divină e şi un instinct biologic.
De aici încolo se pot face tot felul de lucruri. Una este o identitate,
identitatea naţională care este un construct politic, este un construct
social, şi alta este Neamul care nu mai este un construct politic sau
social, Neamul este o creaţie. Aici se schimbă sistemul de referinţe.
Persoana este o creaţie, individul este un rezultat al drepturilor.
Cetăţeanul este un rezultat al Constituţiei, Persoana este o creaţie. Eu
nu pot să distrug o chestie de genul acesta. A, o vor face, că au mai
făcut crime. Comunismul a făcut milioane de crime. De ce să nu facă
şi globalizarea alte victime într-o metodă soft. A zis Sfântul Ignatie
Briancianinov: ”Dracul văzând că omul rezistă, poate să devină şi
martir, a inventat păcatul cel mic.”Adunat, adunat, şi te suceşte în
timp. Uitaţi-vă la toată fabrica aceasta de pervertire a tineretului sau
chiar a omului de rând, prin media, prin multimedia. Televiziunile nu
mai sunt mijloace de informare, ci sunt de dezinformare şi de manipulare.
Şi chiar mai mult decât atâta, de mutilare sufletească. A venit internetul
domnule, o sculă bună de altfel. Ai nevoie de ea, comunici, dar
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este un pervertit. Dacă nu ştii tu să
o foloseşti, ca mobilul, te foloseşte

ea pe tine. Internetul dintr-o invenţie tehnică excepţională,
extraordinară, s-a transformat brusc într-un coş de gunoi. Şi aici
trebuie tu omule să manevrezi toate lucrurile acestea. Globalizarea
asta,trebuie să spun din nou, că este încă o Internaţională de tip
comunist, ca la ecologism, unde sunt pepeni, afară sunt verzi şi
înăuntru sunt roşii. Chiar ai nevoie de mişcarea ecologică? Tu n-ai
dimensiunea faţă de natură? Păi poporul acesta are dimensiuni
uriaşe de gospodărire. Trebuie să facem politică multiculturală numai
dacă suntem schizofrenici. În Dobrogea sunt 14 naţionalităţi care
coexistă fără plăcuţe şi fără politică multiculturală. Dobrogea poate

să fie dat exemplu european. Noi suntem model de înţelegere cu lumea
musulmană, cu tot ce vreţi, şi ne dau ei nouă lecţii. Ei care au din
punctul acesta de vedere crime pe conştiinţă. Ei au făcut istorie. Dacă
ar fi să facem o evaluare a popoarelor care au creat crime în umanitate,
poporul român cred că ar fi pe ultimele locuri. Uite tocmai aşa, aici îl
contrazic pe Emil Cioran, că tocmai nevrând să facem istorie, ci să
stăm în rostul nostru, am dat dovadă de înţelepciune. Creştinismul şi
creştinul adevărat nu vrea să facă istorie. El vrea să trăiască cu faţa
către Dumnezeu. El stă cu spatele la istorie. Istoria pentru el, în termenii
lui Noica, nu-i decât o chestie de meteorologie. De asta poporul român
trăieşte în virtualitate pentru că el instinctiv stă cu faţa către Dumnezeu.
El iese în istorie săracul, numai când este prăpădit, când i se ia din
teritoriu. Poate şi acum avem un moment când trebuie să ieşim în
istorie. Şi atunci în ultimă instanţă la noi creştinismul este un fenomen
natural. Vorba lui Nae Ionescu: ”Biserica în România nu e o aşezare
teocratică, ci este una naţională”. Aici trebuie făcute foarte clar
nişte distincţii. Cu ce? Cu igienă! Da!

Aţi afirmat cândva că „trecutul este cel care ne va izbăvi”!
Cum poate să ne izbăvească trecutul Domnule Puric?

Păi trecutul ne izbăveşte pentru că, apropo de identitate, identitatea
se poate cuantifica în memorie. Un neam care nu are memorie nu
există. Un neam care este obligat să trăiască numai în prezent este o
efemerie. Izbăvirea prin trecut se face prin memorie, prin trăirea şi
accesarea la valorile memoriei. Cum să uit eu că floarea acestui neam
a murit în închisorile româneşti? Cum să uit eu istoria neamului
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românesc? Memoria? Nu vedeţi că
istoria poporului român considerată
de ceilalţi e o succesiune de evenimente? Ce vorbeşti domnule?
Chiar aşa? Eu Dan Puric din 1959 când m-am născut şi până
acum am numai evenimente? Eu n-am şi memoria afectivă? Evreii
au holocaustul, deci au memorie. Românii n-au. Foarte bine! Este
un lucru foarte bun holocaustul şi faptul că ţin la memorie. Dar noi
să nu avem memorie! Noi nu facem un exerciţiu al memoriei, un
memorial, cum să spun al durerii acestui neam. Noi nu avem dreptul.
Noi avem dreptul numai la evenimente. Din punctul acesta de
vedere poporul evreu este un popor model, care trebuie urmat. Au
Muzeul Holocaustului. Şi noi trebuie să avem chestia asta.

Pe mulţi îi deranjează faptul că trecutul nostru se regăseşte şi în
Biserica Ortodoxă. Nu întâmplător Mihai Eminescu a spus că ”Biserica
Ortodoxă este mama neamului românesc”. Unii vor să se scuture
de balastul acesta numit Biserica Ortodoxă!

Da! Pentru că trăiesc în prezent!
Observăm că există o serie de resentimente faţă de Biserica

Ortodoxă. De unde credeţi că vine dispreţul intelectualilor noştri
faţă de Biserica Ortodoxă?

El poate să aibă cauze multiple. În primul rând nu trebuie, cum să
zic, neglijat faptul că în 55 de ani de presiune atee, rezultatele n-au
ieşit. Au ieşit oameni schilodiţi. După 1989 încoace, la noua generaţie
de intelectuali, cred că am mai spus aceasta, dusă imediat în şcolile
occidentale de tip secularizat, li s-a inoculat treaba asta. Tinerii aceştia
intelectuali n-au avut niciodată de-a face cu Biserica. Ei nu cunosc
dimensiunile decât formal sau sunt informaţi cu dimensiuni din acestea
colaterale ale Bisericii. Spuneţi-mi şi mie: au dat vreodată la Actualităţi
din izbânzile şi trăirile Bisericii? Nu! Au dat cazuri limită. Că un preot
nu ştiu ce a speculat, că nu ştiu cutare, cutare... Şi asta este o politică
de a denigra. Naţiunea este un construct politic, neamul este un
construct al lui Dumnezeu. Neamul se retrage şi există în Biserică. Ca
să distrugi un neam trebuie să distrugi Biserica, să o compromiţi, iar
intelectualii de la noi, gândiţi-vă, că n-au avut ocazia să guste Biserica.
S-ar părea că această chestie de a considera că Biserica te trage
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înapoi e o inerţie de genul acesta,
de tip medieval. Oamenii care au

făcut aceste considerente sunt din altă cultură.
Poate şi lumea Bisericii nu are încă un discurs pe măsura

vremurilor actuale!
Da! Eu vreau să spun acuma că Biserica nu poate să fie

accelerată. Ea iese dintr-o inhibiţie de tip social care este
comunismul şi cred că nu se aştepta la un atac intelectualoid. Aici
cred eu că încet, încet, Biserica îşi va găsi nişte răspunsuri, pentru
că e o provocare dată Bisericii, o provocare inutilă, pentru că în
mod normal ceea ce s-a întâmplat în România a fost distrugerea
unui vis. Noi în mod normal după 1989 în cinci ani de zile eram a

doua Elveţie. Nu s-a vrut. Securitatea a furat. Securitatea e de tip
criminal. Securitatea este şi inconştientă acum, o parte din ea. Deci
trebuie spus: nu toată Securitatea din România este criminală! Ci o
parte este criminală, când atacă Biserica. Se sinucid! Ei se sinucid, în
afară de faptul că îi avertizezi. Poţi să-i avertizezi că fac o crimă asupra
poporului român, ei dispar primii de pe harta neamului românesc.
Biserica n-o să dispară. În clipa în care un securist cu dosare umblă şi
face chestia asta, ori e o maimuţă darwinistă, ori e un comunist din
acesta retardat, ori e un imbecil, că nu-şi dă seama că se sinucide şi că
el vrea să tragă neamul după el. El poate să atace orice. Asta nu avea
dreptul. Astea sunt forme rezultante ale virusului. N-a zis Nae Ionescu
că trebuie să ne ferim copilul de pojar, adolescentul de sifilis şi omul de
comunism? Pentru că toate au sechele. Astea sunt sechelele unei boli
îngrozitoare. Lasă urmări. Securistul ăla care umblă la dosare acolo, e
de tip sechelar, ăla nu e un om normal. Cum să dai în propriul tău
popor? Decât dacă eşti inconştient! Cum să dai în toate chestiile astea.
E trădător. Ori e mutant. N-are variante. Pe semne, peste cinci ani,
cineva din Biserică trebuie să facă studii de antropologie asupra acestui
cortex de maiori, colonei, generali, ori ce vor fi fost. Pentru că pe de
altă parte Securitatea unui popor e un lucru necesar. Sunt oameni în
securitatea ţării care ţin la această ţară, care sunt creştini şi aici Biserica
trebuie să recupereze. Securitatea e un aparat de imunitate. Securistul
este altceva. Securistul este micul pârâcios. Este în stare să vândă
orice. Acesta neavând Dumnezeu vinde orice. Ăsta loveşte numai ca
să existe el. El trebuie să fie inatacabil. El să se manifeste ca
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virus până în ultima clipă. Securistul
este un produs al comunismului.
Securitatea statului este un lucru normal. Fiecare stat are
securitatea lui, servicii, contrainformaţii etc. Sunt lucruri normale.
Între ei sunt oameni care îşi fac cruce, care cred profund în
Dumnezeu, care apără graniţele imponderabile ale ţării. Asta este
foarte important de disociat. Ce avem noi de făcut, e să
diagnosticăm nefericiţii ăştia. Şi asta se întâmplă în Rusia, se
întâmplă în Bulgaria, sau s-a întâmplat în Franţa în timpul Revoluţiei.
N-aţi văzut că raportau că au omorât nu ştiu câţi preoţi, că au luat
nu ştiu câte clanţe şi crucifixuri? Ca la Partidul Comunist era la
Revoluţia Franceză: am reuşit să furăm 300 de clanţe, 300 de
crucifixe, să omorâm 300 de preoţi! Căutaţi în raporturile tovărăşeşti
care se făceau acolo. A fost o primă vocaliză trasă în Revoluţia franceză.
Cum credeţi dumneavoastră părinte că un cortex de genul acesta poate
să judece aşa? Cum să iau eu acuma nişte studenţi români plecaţi de
la Harvard şi să le spun eu că există Taina Bisericii? Ăia sunt nişte
mutanţi. Decât, cum să zic aşa, Dumnezeu v-a lucra asupra lor. Şi
atunci noi suntem vinovaţi doar din punctul acesta de vedere că nu
mărturisim. Acuma Biserica, în loc să facă dansuri interioare şi balet
artistic pe chestia asta cu problema de schismă interioară, ea trebuie
să se concentreze pe marii sfinţi duhovnici ca Iustin Pârvu, ca Arsenie
Papacioc, pe Teofil Părăianu, pe Adrian Făgeţeanu, pe tot ce avem.
Adică pe module de autentic. Nu pe hora unirii ecumenice. Pentru că
îi smintim şi pe ăia, ne smintim şi pe noi. Tradiţia trebuie lăsată aşa, pe
gestul apostolic creştin. Dacă i se întâmplă ceva papei, patriarhul nostru
ia atitudine în mod public. Dacă i se întâmplă ceva patriarhului nostru,
papa ia atitudine. Aşa cum a fost cu Ioan Gură de Aur când papa
Inocenţiu al III-lea a trecut şi peste sfaturile fericitului Augustin şi ale
sfântului Ieronim şi a zis: îl ajut! O să se tulbure Răsăritul! – a zis
fericitul Augustin. Nu mă interesează! – a zis papa Inocenţiu. Ăsta a
fost un gest apostolic! În gestul creştin constă toată chestia aceasta.
Nu în ecumenism. Ecumenismul este o politică. Politica n-are ce să
caute în Sfântul Duh. Plus că sunt diferenţe de altă factură: istorice,
sociale, poate şi antropologice. Nu le rezolvăm aşa. Nu pe cale amiabilă,
pentru că ecumenismul seamănă cu conferinţele de pace. Toţi semnăm
şi ne întoarcem şi ascuţim cuţitele pe acolo. Chiar aşa? Nu putem
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vedea stupiditatea unui asemenea
lucru? Când e vorba de o Antantă

creştină? Că noi acuma, spaţiul ortodox, este atacat în toate
formele. Spaţiul creştin este atacat. Păi catolicii vin aici ca o
religie marginalizată? Vin la o Biserică martirizată! Cum să nu-i
ajuţi? Dar ne ajutăm domnule reciproc. Am zis eu: cade un om pe
stradă în România. Aţi văzut vreun român să-l întrebe: Iertaţi-mă,
sunteţi cumva romano-catolic? Sau îl ajută? Aici este toată
problema, de schizofrenie din interior. Deci noi nu avem nevoie de
duşmani din afară, ne-o facem singuri. Ne-o facem singuri pentru
că suntem specialişti în aşa ceva.

Aş dori Domnule Puric să luăm în discuţie şi scăderile sau
slăbiciunile Bisericii Ortodoxe din vremea noastră!

Sunt slăbiciuni fireşti! E ca un om după o  operaţie îngrozitoare cu
anestezie extraordinară  care abia îşi revine, sau după un accident cu
traumă. Ştiţi că se poate muri după un accident de maşină nu imediat,
ci după două sau trei luni, când un cheag de sânge pleacă... Biserica a
fost cu acest risc extraordinar. Eu mă mir că n-a murit. Flăcăii ăştia de
la CNSAS care-i judecă pe ierarhi sau instanţa asta civilă de doi bani,
săracii, noua inchiziţie civilă, poate să realizeze că a venit Hruşciov şi
a zis: „Cât? Aveţi o mie de mănăstiri şi nu aţi băgat excavatorul?”. Să
realizeze flăcăii ăştia ce au făcut Patriarhii României din perioada
respectivă despre care au zis că au fost vânduţi comuniştilor!  În ce
tensiune s-a stat!  În ce frică teribilă! În timp ce în Rusia s-a făcut
prăpăd! Ne vorbeşte părintele Bejan despre mănăstirea unde Tolstoi a
scris Învierea. Acolo a fost lagăr şi au făcut grajd de vite. Au fost
împuşcaţi preoţii şi episcopii! S-a torturat! Ştiu ăştia care umblă cu
dosarele ce a păţit Biserica? Sau ce au păţit preoţii? Că vor fi fost şi
pe acolo nişte securişti? Câţi, mă nene? Câţi? Câţi preoţi au făcut rău?
Că au fost acolo cinci sau şase preoţi în sutană? Foarte bine! Că vor fi
fost ierarhi care au scris declaraţii de colaborare cu Securitatea? Foarte
bine! Cu compromisul se face compromis! Dar ierarhii ăştia prin
declaraţiile lor nu au distrus credinţa în Dumnezeu! N-au distrus
Biserica! Au făcut un compromis ! Cu cine? Cu nişte mameluci!
Dumneata vii acum cu nişte dosare? Păi au băgat ierarhii aceştia
oamenii în puşcărie? I-au torturat?  E un compromis făcut cu nişte
jegoşi, ca să se supraveţuiască. Şi mama poate să  facă  un

45



 Porunca Iubirii   3/ 2009 47

compromis.  Le-aş da acestor
indivizi să vadă drama Sfântului
Fanurie. Mama lui care s-a dus să se prostitueze pentru ca
să-şi hrănească copilul. Şi el a strigat: Mamă! Şi a murit femeia
dar el până la urmă a iertat-o. Este, cum să zic, tipic pentru aşa
ceva. Poate că a trebuit să mă prostituez domnule, dar  din
prostituţia mea rezultatul a fost  să-mi cresc copiii. Cine eşti
dumneata domnule să-mi ceri socoteală? Ce instanţă eşti dumneata
ca să-mi spui mie lucrul acesta?  Să zici mersi ca abia am ieşit,
abia am scăpat.  Şi atunci luăm efectele şi discutăm  aşa fără să
fim critici în sensul acesta. Sigur că s-a început prost cu învăţământul
religios în şcoală, că a-i prins nişte oameni zăpăciţi cu comunismul
în corp. Sigur că preoţii nu mai aveau reflexul să introducă învăţământul
religios, că s-au pomenit dintr-o dată că vorbesc la ziduri. Închipuiţi-vă
părinte: era partidul unic, era tovarăşul cutare, era tovarăşa cutare,
etc., şi tu vii acuma dintr-o dată şi vorbeşti de apostoli. Cine e apostolul?
E un cortex care deja este terminat. Pe urmă a venit aceasta cultură
occidentală haotică, dementă, mizeria de care vorbeam şi care i-a luat,
i-a ispitit, i-a dus în viteză. Are Biserica posibilităţile astea? Nu! Dintr-
o dată a fost băgată în inferioritate. Trebuie un mecanism de autoreglare,
să înveţe acuma şi în Institutele de Teologie să se facă cursuri speciale,
să se regleze tirul în toată chestia asta. Părinţii sunt dezangajaţi din
cultura creştină. Eu personal mă lupt cu problema aceasta. Îl văd pe
fiul meu răpit din toată chestia asta. Dar ştiu că Dumnezeu lucrează în
timp şi ştiu că îi spun. El Greco avea un asistent, un pictor excepţional,
şi care s-a plâns şi a zis: „Domnule nu-mi iese! Nu fac!”. Şi acesta i-
a zis: „Tu pictează că Dumnezeu notează! Tu fă-ţi treaba!”. Eu fiului
meu îi spun, nu agresiv, îl avertizez. Mai devreme sau mai târziu, asta
se numeşte ascultarea târzie. Şi eu ţipam la tatăl meu când aveam 17
ani şi am spus: „Nu înţelegi că Ceauşescu este viitorul? Nu înţelegi că
se construieşte? Nu înţelegi că ţara asta este pe un făgaş bun?”. Şi
tatăl meu nu mi-a răspuns. Tatăl meu se uita pe fereastră. Mă făcuse
la 53 de ani. Rahatul ăla de om de 18 ani ţipa la un om de 73 de ani
care văzuse istoria în care Dumnezeu circula firesc. Nici nu mi-a zis
să mă duc la biserică. Se uita pe fereastră şi a zis: „Comuniştii nu vor
avea recoltă nici anul acesta că nu plouă!”. El vorbea cu istoria nu
vorbea cu ”hiperpuricul”. În ani de zile mi-am dat seama că în
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lipsa lui de răspuns era o atitudine.
Înţelegeţi ce vreau să spun părinte?

L-am ascultat după ce l-am băgat în groapă. Aşa se va întâmpla
şi cu ăştia.

Eu am în vedere tensiunile care sunt la nivelul Sfântului
Sinod. Sunt atâtea probleme...

Le atacăm acum! Deci problema asta este una obiectivă a
Bisericii. Că la Sfântul Sinod au început să-şi dea cu stângul în
dreptul şi ăsta e un rezultat. Nu ne trebuie duşmani. Ne reglăm
singuri. Nici un fel de problemă. Ştiţi cum e? Mihai Antonescu,
Dumnezeu să-l odihnească, ministru de externe în vremea celui

de-al doilea război mondial, i-a adunat pe intelectuali în regim de urgenţă
în 1943, când şi-a dat seama că se termină războiul. De ce? Ce om
excepţional! Toată intelectualitatea! Şi a spus: „ Vom pierde războiul
dacă nu o să ne prezentăm Europei la un Congres al păcii cu ceea ce
avem!”. Se ştie bine ce este România. Şi cine era acolo? Era Dimitrie
Gusti, Antipa, Gheorghe Brăteanu-istoricul etc. Le-a spus: „Scrieţi,
faceţi o analiză foarte clară a României ca să le-o punem acolo ca să
vadă cine suntem. Vom da bani pentru Guvern în străinătate şi pentru
tineri!”. Ştiţi că au fost burse prin care s-a plecat din ţară? Antonescu
a plătit imens pentru ca să fugă crema societăţii în străinătate. Aşa au
scăpat Mircea Eliade, Emil Cioran şi alţii. Nu mai discutăm. A fost o
intuiţie fantastică. Culmea, documentele au fost găsite în zidul unei
mănăstiri. În zidul acelei mănăstiri au băgat aceste documente de
panică. Herodot a zis despre daci: „Sunt cei mai viteji şi mai drepţi
dintre traci!”. Asta am învăţat-o şi noi la istorie. Dar partea a doua le-
a citit-o Mihai Antonescu: „Păcat că nu sunt uniţi!”.  Asta transmit eu
Sinodului din România. În calitatea mea de creştin îmi permit să-mi
spun şi eu opinia. Tensiunile din Sinod sunt de tip concurenţial. Sunt de
tipul laic, care intră într-un spaţiu care n-ar trebui să fie aşa. Cum să
zic, într-un fel, lucrurile sunt motivate. Pe semne că au existat
întotdeauna lucrurile acestea atunci când Biserica devine o instituţie.
Dacă suntem cu picioarele pe pământ ne dăm seama de cele două
dimensiuni ale Bisericii: o Biserică trăitoare sau dimensiunea unor
Biserici instituţionale care au probleme. Problemele Bisericii
instituţionale nu sunt uşoare. Biserica trebuie să facă faţă unei agresiuni
îngrozitoare.  Biserica ca instituţie are politică, Biserica ca

47



 Porunca Iubirii   3/ 2009 49

instituţie are diplomaţie, şi este
foarte bine că are şi politică şi
diplomaţie. Biserica trebuie să vegheze asupra Statului, trebuie
să-şi recupereze teritoriul pierdut. Şi atunci sunt fricţiuni. Oamenii
nu sunt încă treziţi, capabili să facă faţă la noile provocări şi atunci se
intră în criză. Apoi mai intră orgolii personale, lucruri de genul ăsta.

Ameninţarea mare este cea, ca la Constantinopol, să ne
ferească Dumnezeu, că turcii ne-au înconjurat şi noi vorbim
de sexul îngerilor. Avem false probleme. False probleme cu
ecumenismul care este o politică falimentară de unire. Şi avem
nevoie de gestul apostolic. Staţi aşa: cu tradiţiile voastre ne unim.
Staţi pe poziţiile voastre: ne unim printr-un gest apostolic. Cea mai
mare este dragostea! În rest nu se discută! Se bagă în paranteză dogma.
În situaţia în care suntem acum, asta e o altă discuţie. Asta face parte
din politica adevărată: învecinări, relaţii, etc. În contextul actual sunt
atacuri asupra spaţiului ortodox. A se vedea izolarea care s-a întâmplat
la greci. A se vedea faptul că trebuie să ne relaţionăm cu Ortodoxia
rusească, nu cu sovieticii, ci cu Ortodoxia rusească, care este fantastic
de puternică. Astea fac pare dintr-o gândire de perspectivă, de mutaţii
politice ale Bisericii pe zece, cincisprezece sau douăzeci şi cinci de ani
înainte. Nu pe frecţiuni regionale. A se da o autonomie locală liderilor
religioşi, a se încuraja, a se descentraliza. Dau un exemplu care pare
acuma aberant. Ştiţi de ce rezistă mişcarea aşa zis teroristă?
Pentru că nu e centralizată! Este total descentralizată. Există un
cap care zice: când vreţi atunci luaţi! Li se dă autonomia! Sunt centre
atât de puternice focalizate în credinţă încât nu e nevoie de un dirijor.
Asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă. E unul care să funcţioneze
direct. Astea sunt lucruri care arată subtilitate şi de alt nivel al discuţiei.
Ceea ce este important acum, este că, după părerea mea, nu se face
o direcţionare către zona autenticului a Bisericii şi o recuperare în
zona autenticului. De ce nu sunt la televizor marii trăitori ai României?
De ce marii duhovnici care au suferit nu tractează spiritual tot neamul?
Ei sunt marginalizaţi! Ei sunt numiţi talibani, ortodocşi fundamentalişti,
etichetaţi astfel chiar din interiorul Bisericii! Asta este problema. De
ce un mare om al Bisericii ca Înaltpreasfinţia Sa Bartolomeu Anania
are configuraţie de singurul câine ciobănesc care latră? Când ar trebui
să avem aici mulţi câini ciobăneşti care să facă lucrul acesta!
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Din păcate sunt mulţi care îl
latră pe Înaltpreasfinţia Sa!

Care-l muşcă probabil! El este un câine care latră la lup
şi în rest avem tot felul de jigodii regionale care îl muşcă pe el.

De ce? Mai sunt ierarhi aici care sunt cufundaţi în toată chestia
asta. Ia să facem noi puţină curăţenie, ia să ne reglăm noi regiunile
ortodoxe problema asta. Ia să nu ne mai dăm noi cu stângul în
dreptul. Dar ăsta e un dialog pe care-l am eu cu dumneavoastră,
că restul n-o să mă audă, pentru că intră în pericol. Dar eu îmi fac
datoria şi mărturisesc. Căsăpiţi-vă fraţilor că veţi avea parte.
Căsăpiţi-vă între voi că viitorul ăla mic şi negru vă aşteaptă. Ştiţi,
e ca şi chestia aia cu cucerirea Bizanţului, că a intrat sultanul

înăuntru, şi după ce i-a făcut carne de mici şi pe împărat şi pe toţi, un
singur lucru îl înspăimânta pe el, că în palat ieşea o mână cu cinci
degete şi el nu ştia ce se întâmplă şi s-a speriat. Şi-au venit şi gărzile şi
s-au speriat şi ele văzând că din când în când ieşea o mână cu cinci
degete. Şi disperat sultanul l-a chemat pe bucătarul lui care era grec şi
era ortodox şi i-a spus: învaţă-mă tu ce trebuie să fac! Şi atunci bucătarul
lui – ştiţi ce înseamnă bucătarul sultanului, că-l putea otrăvi, că viaţa
lui era în mâinile bucătarului! – i-a zis: e sfântul nu ştiu care în pustie,
chemaţi-l pe el! Vine sfântul, vede fenomenul şi zice: Eu nu sunt demn
de o aşa arătare! Lăsaşi-mă să postesc patruzeci de zile şi dacă bunul
Dumnezeu se va milostivi să-mi arate, atunci se va întâmpla. Lucrarea
este fenomenală. Se duce sfântul, posteşte patruzeci de zile, şi zice:
Am văzut! Mâna zice aşa: Dacă erau cinci credincioşi în Bizanţ, nu
cădea! Asta spun şi eu despre Sinod. Ţara asta poate să cadă! Cinci
credincioşi să fie! Eu trăiesc din punctul ăsta de vedere o stare de
mutilare. Eu îl văd pe părintele Iustin Pârvu regionalizat, etichetat. Îl
văd pe Arsenie Papacioc suferind la vârsta asta. Etichetat! Chestii
fine! Rafinate! Aşa, bizantine! Că aşa ne-a învăţat pe noi Bizanţul să
ne lucrăm pe la spate nu pe faţă. În loc să îi scoată în faţă pe aceşti
mari duhovnici îi discreditează. Eu dacă vreau să dorm dau drumul la
Trinitas şi moţăi. Dorm! Pentru că emisiunea e făcută adormitoare.
Băgaţi unul dintre aceşti mari duhovnici să vorbească şi se trezeşte
naţiunea! Puneţi-i să vorbească de la ora 8 la ora 9. Chemaţi tineri să
stea de vorbă cu ei, să se fertilizeze. De la oamenii aceştia afli tu ce
înseamnă creştinismul! Nu fac speculaţii teologice şi discuţii aşa în
general într-un abstracţionism penibil, de o maximă
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incompetenţă ,  fără  vector i şi
transmisie. Băgaţi câte un om de
genul ăsta într-o emisiune şi vedeţi cum vin tinerii. Vreţi să vă
fac eu emisiune la Trinitas să fie în 48 ore Ţara în picioare?
Băgaţi-l pe Iustin Pârvu să vorbească acolo cu un tânăr să vedeţi
ce operaţii se fac! Vreţi să îl băgăm pe Arsenie Papacioc în
Parlamentul României să vedeţi că e o diferenţă de discurs? Să
vedeţi că în timp ce ăia se uită pe laptop şi la femei goale, vorbeşte
unul despre Neam? Vreţi să facem experienţe ontologice de
antropologie? Aşa se face chestia asta! Aţi înţeles părinte?

Sinodalii noştri sunt fără orizont! Şi eu le spun în continuare:
drum bun! Că o să-şi culeagă roadele! Nu sunt în situaţia criminală
în care au fost şi Patriarhul Teoctist şi Patriarhul Iustinian, în care
aceştia trebuiau să stea cu maimuţa aia comunistă. Din interior, ca şi
la mine în teatru, se infectează toată chestia. Eu trebuie să mărturisesc
lucrul acesta. Eu i-am spus ministrului culturii în faţă: Domnule, nu au
nevoie de mine! Te au pe dumneata care eşti tâmpit, stupid! E perfect!
Mai am un director la Teatrul Naţional care e stupid! Perfect! Nici un
fel de problemă! Alungaţi-măto:! De douăzeci de ani de zile fac precum
Dudaev pantomimă. Că m-am dus în străinătate, că am adus miliarde
de dolari ca imagine a României pe o diurnă nenorocită, nu contează,
n-are importanţă pentru aceştia domnule! Nu-i clatină! Eu cresc
generaţii de tineri pe degeaba! Nu-i clatină pe mizerabilii ăştia. Unul
vrea să-mi ia clădirea, că are el acolo ceva de învârtit. Nu înţelegeţi
părinte că suntem în plină impostură? Şi această boală comunistă intră
şi în Biserică, intră şi în medicină şi peste tot.

Uitaţi-vă în medicină. E Pavel Chirilă cu un spital creştin. L-au
izolat domnule! Ăla e un nebun, zic ei, cu Chrisitana. Important e medicul
care se uită la tine... Jurământul hipocratic l-au uitat. La fel şi atitudinea
creştină. Există medici excepţionali de o anumită categorie. Sunt rari,
sunt puţini şi sunt marginalizaţi. Domnule mori ca un câine. Dacă faci
Spitalul Sfânta Elena unde ai şi asistenţă religioasă e altceva. E vorba
de suflet. Duceţi-vă să vedeţi industria morţii. Mama mea bolnavă,
doctoriţă cu două specializări le-a zis: dragă şi eu am fost doctoriţă dar
nu m-am purtat cu bolnavul ca şi cu un instrument. Lumea nu denunţă
ordinăria care s-a întâmplat în sufletul omului. Peste tot au intrat microbi.
Duceţi-vă acum în spaţiul medical să vedeţi. Vă dau un gest: eram cu
mama la operaţie şi stătea cu perfuzii şi au descoperit-o şi au
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dus-o în lift la control şi i-au dat pătura
la o parte. Am întrebat: de ce îi dai

domnule pătura la o parte, pentru că răceşte? Dar eu pentru ce
sunt aici? - mi-a răspuns individul. I-am dat o sută de mii de lei şi i-

a pus pătura înapoi. Ce faceţi cu ăsta părinte? Aşa sunt toţi.
Şi atunci vedeţi, eu denunţ lucrurile astea peste tot şi, vorba

Sfântului Vasile cel Mare: nu tot timpul ascultaţi creştinilor ci,
ascultaţi năpârcilor! Eu le spun! Dacă ierarhii se fricţionează între
ei cum să creadă tânărul când vede nişte meciuri politice în sânul
politicii. Când văd Hora Unirii stupidă, când faci Agheasma Mare
combinată cu catolicii şi iese parfum... Când ei fac lucruri
formale… Aşa a fost domnule să fie în istorie. Lasă-ne nene că

avem o treabă de făcut. Construim o casă dimpreună. Pune cărămida,
pune mortarul ca lumea. De ce îmi furi mortarul mie? Avem alte
probleme. Aici trebuie o spargere de paradigmă. Aici trebuie o revoluţie
paradigmatică. Avem nişte reflexe neghioabe, stupide, tâmpite, de asta
se răspunde la un moment foarte nervos. Datorită unei asemenea
atitudini. Ştiţi care este soluţia? Să acceseze la bunul simţ al poporului
român. Să vadă că toate lucrurile astea sunt deşertăciuni şi că importantă
este lucrarea lui Dumnezeu. Că vor ajunge să construiască cum se
construieşte acum comunitatea europeană. Fără fundament creştin.
Comunitatea europeană fără creştinism este asemenea cu Turnul
Babel. Iar la Turnul Babel când cădea un om de pe schelă nu ziceau
nimic, când însă cădea o cărămidă ţipau înnebuniţi. Oamenii au devenit
cărămizi. Nici măcar instrumente. Sunt cărămizi. Şi atunci ca să învii
mortăciunea asta, trebuie să faci curăţenie la tine în parohie. Deci trag
semnalele mele de alarmă. Şi întotdeauna o voi lua contra curentului.
Esop a zis aşa: câtă lume şi nici un om. Nu mă interesează majoritatea.
Majoritatea poate să fie şi parlamentară şi sinodală. Pe mine mă
interesează adevărul Christic. Vorba lui Aristotel: drag mi-e Platon,
dar mai drag mi-e adevărul! A spus-o bine în toată chestia asta. Aici
există o schismă care este, cum să zic eu, îşi anunţă în  stare embrionară
prezenţa. Să fim atenţi la noi să coagulăm. Ia să nu mai fim noi un
popor diareic. Să nu ne ducem aşa în toate părţile. Să coagulăm. Să
învăţăm. Să stabilim foarte bine şi să amendăm din interior. Nu să
stăm aşa într-o smerenie. Suntem în stare de legume. Cine pe cine
ascultă şi de ce ascultă? Se ascultă! Şi cu asta închei. Aţi văzut că
poporul român nu coagulează în jurul unei ideologii? Nici una.
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Pentru că nu e o stare de spirit. Dă-
i Neamului acestuia o stare de spirit
cinstit şi devine uriaş. Asta e tot. De ce credeţi că vin zeci de
mii la Sfinţii duhovnici? La Iustin Pârvu şi la ceilalţi. Ideologizează
cumva? Au o doctrină de la Harvard sau de la Bruxelles, sau de
la Moscova? Nu!

Cum comentaţi excluderea laicilor din Colegiul Electoral
Bisericesc? Episcopii vor fi aleşi conform noului statut al
Bisericii Ortodoxe Române doar de confraţii lor, nu şi de
către credincioşi, conform statutului şagunian!

Cum să zic. Aşa sunt lucrurile într-o putere centralizată. Încalcă
ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel. În Biserică preotul slujeşte, e o
chestie de har, dar şi creştinul prin sfântul botez participă la această
lucrare harică. Pot să spun că în acest mod se distruge comuniunea. E
un fel de directivă de partid: Tovarăşi ne alegem între noi! La „ne
alegem între noi” rezultatul va fi ceea ce numeşte francezul: „La fonte
de rasse”, adică ”sfârşitul rasei”. N-aţi văzut că ţarul Nicolae al II-lea
avea un copil care suferea de hemofilie? Hemofilia era rezultatul că ei
se culcau între ei ca să nu se rupă sângele albastru. Aşa se va  întâmpla:
Le fonte de rase (sfârşitul rasei), fără să ai din partea creştinului
informaţie care să fecundeze. Domnule eu, Dan Puric, nu pot să vă
postez adevărul. Sunt doar un „puric” în faţa lui Dumnezeu. Eu de
asta mă întâlnesc cu oamenii, să discut, ca să aflu adevărul ca să
articulez bine. Este un raport de reciprocitate. Alegeţi mata şi fă-ţi
găşti, că vei fi găşcar.

Mie de trei ori mi s-a propus să accept să fiu Directorul Teatrului
Naţional. Le-am spus: măi copiilor voi vreţi să fiu miliţian peste colegi?
Eu trebuie să schimb legea. Să dau salarii. Să dau afară nulităţile şi să
păstrez valorile. Să vă fac salarii. Cât aveţi salariul? Două sute de
Euro? Poftim trei mii de Euro lui Radu Beligan. Păi nu se poate. De ce
nu se poate, mă? De ce se poate la jegoşii ăia de parlamentari şi nu se
poate în spaţiul medical? Am umilit învăţătorii. A fi preot, a fi artist, a fi
pedagog, nu e o profesie, e o vocaţie. Băi nefericiţilor, voi ştiţi că aici
intră jertfă? Aici se moare pe scenă!

Acum, din punct de vedere instituţional, politic, e ca la gimnastică
la impuse: vrei nu vrei tu îl alegi pe ăla impus de preşedinte. La patriarh
e la liber. Dacă  vrei tu să-l consideri patriarh bine, dacă nu,
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dă ăla telefon la Bruxelles şi zice:
vreau icoanele afară din şcoli! M-

aţi înţeles? Şi aici începe toată chestia. Eu nu vreau să fac o
Biserică dominantă, să zic teroristă. Niciodată n-a fost chestia

asta. Dar ca să o scoţi din axul central, să te ferească bunul
Dumnezeu, e ca şi cum opreşti circulaţia sangvină. Trebuie foarte
bine delimitat. De fapt se face o contaminare din spaţiul politic în
spaţiul bisericesc. În urma unor reflexe. Ierarhii nu trebuie să aibă
reflexe de parlamentari. Eu nu mă refer acum ca şi cum le-ar fi
avut. Eu vorbesc în general. Ei au o altă responsabilitate. Cheagul
ăsta care se face, liantul acesta bisericesc care se face pe dedesubt,
e un alt sistem de referinţă şi are o altă funcţionalitate ca cel politic.

Cel politic se poate spulbera într-o noapte. Iată dovada: câte regimuri
au căzut dar Biserica a tot rămas?

Aici, cu mare atenţie, trebuie o avertizare [către sinodali] în sensul:
o să muriţi încet. De ce credeţi că în toate institutele de cercetare se
vânează toate achiziţiile de inteligenţă? Se numeşte brand hunter. Eu
în România aşa aş face. Ştiţi câtă inteligenţă este? Este hemoragie de
inteligenţă care se duce. Eu de ce iau generaţii şi am creat de douăzeci
de ani generaţii pe care le-am proiectat performante în întreaga lume?
Dacă stăteam numai eu închis într-o gaşcă ce realizam? Dau audiţii
din doi în doi ani. Îl văd pe ăla, vine la mine din Tecuci, din Buhuşi etc.
Bucureştii manageriază? Geniul s-a născut în provincie spunea Mircea
Eliade. Să am eu bani în buzunar câte genialităţi se pierd zilnic în
România. Aşa este şi în spaţiul bisericesc. Sunt părinţi de provincie, de
sat, care au sclipiri extraordinare. Or fi şi lepre. Leprele le dă PRO-
TV-ul la televizor pentru că cu asta se ocupă. Ei se ocupă cu accidentele
din Biserică ca să se creadă că ele sunt dominante. Asta este
propaganda atee care se face. Un popă a băut! Un popă a violat o
femeie! Un popă a furat! Dar nu se vorbeşte de constructorul fenomenal
pe care l-a avut Biserica. Despre asta nu se vorbeşte. E o muţenie
totală. M-aţi înţeles? Eu dacă am un construct în cultura română de
douăzeci de ani nu interesează pe nimeni. Aţi văzut dumneavoastră
scris în presă că am fost în 38 de ţări şi am avut succes? Nici pomeneală!
Aşa din când în când, pe colo. Dar dacă eu o violam pe una sau dacă
spărgeam un magazin s-ar fi strigat: Puric a făcut! Şi termin cu chestia
asta: de Paşti să vă uitaţi la programele de televiziune. Mi-aduc aminte,
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acum câţiva ani la PRO TV, de
Paşti, mai filmezi şi tu o mănăstire,
un ou roşu etc. Nu! Au filmat cum i-a retezat liftul capul la un
pensionar. Erau imagini cu creierii pe jos, cu mult sânge.

Eu i-am făcut pe cei din Televiziunea Naţională criminali. Eu
pe ăştia i-aş judeca la Nurenberg. Au distrus poporul cu televizorul!
Aţi văzut dumneavoastră un spaţiu de cultură? Sunt cinci amărâţi
care fac politică pe acolo şi o armată de idioţi care fac divertisment
unde este blasfemie. Nu e umor, este blasfemie. Este blasfemie şi
batjocoră a valorii. Nimeni nu spune. Eu dacă spun mă cataloghează
în fel şi chip. Securitatea lucrează pe fenomenul de izolare:  e ăla
smintit! Pentru că colegii mei tac. Ei trebuie să-şi ia salariul. Ei
sunt la supravieţuire - ei sunt o armată de furnici. Şi de când le-am
spus: „Măi, da’ găinari mai sunteţi!” sau „Sunteţi nişte nenorociţi!”, ei
mă urăsc. Dacă vreau să fac gimnastică de dimineaţa ei mă urăsc. Le
place să stea.

Domnule Dan Puric vă mulţumesc foarte mult pentru
amabilitatea Dumneavoastră.

* Titlul aparţine redacţiei

Memorialul de la Aiud –
o datorie faţă de sfinţii închisorilor şi faţă de

copiii noştri
Interviu cu Dan Puric realizat de Claudiu Târziu

(extrase)
Precizări dincolo de interviu:
Dan Puric, dl. dr. Pavel Chirilă şi părintele Augustin de la

Schitul “Înălţarea Sfintei Cruci” de la Aiud m-au asigurat că nu
se va face acolo nici “moschee”, nici “templu masonic”, nici
“biserică ecumenistă” - aşa cum pretind adversarii proiectului -
, ci o mănăstire ortodoxă, cu o biserică aşijderea. La proiect
încă se lucrează, după ce o primă variantă a fost abandonată,
ca fiind prea modernistă.
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Cei trei mi-au spus că acest
proiect va fi pus în operă numai

cu binecuvântarea ÎPS Andrei al Albei şi consultarea
părintelui Iustin Pârvu, de la Petru Vodă - ca iniţiator şi
pătimitor la Aiud.

Dan Puric ţine mai multe conferinţe în toată ţara, pentru
a strânge fonduri pentru Memorialul Aiud. El a contribuit în
mod decisiv la obţinerea terenului pe care se va ridica
mănăstirea de la Aiud.

Federaţia Română a Foştilor Deţinuţi Politici şi Luptători
Anticomunişti, printr-o adresă semnată de d-nii dr. ing. Iulian
Constantin (preşedinte) şi ing. Gh. Jijie (secretar), m-au

încredinţat că sprijină construirea Memorialului Aiud şi dezaprobă
atacurile la care este supus Dan Puric - omul cel mai vizibil în
acest proiect, dar nu şi cel care ia decizia.

Fac aceste precizări pentru că, în ultima vreme, am tot fost întrebat
pe acest subiect de către fraţi tulburaţi de campania dusă împotriva
lui Dan Puric. Sper ca de acum lumea să fie lămurită şi să învăţăm a
da mai repede crezare binelui decât răului… (Claudiu Târziu)

…
- Nu vă paşte primejdia de a va crede salvatorul neamului?
- Mi s-a mai spus să mă feresc de asemenea ispite. Şi răspund: bateţi

la porţi deschise. Eu demult am cunoscut succesul. Nu mă mai poate
sminti acum. Am avut şi eu o vârsta când aveam nevoie de confirmări, de
premii, de laude, de aplauze. Dar cred ca de mult am trecut la alt nivel.
Sunt trei trepte în viata unui creator: când vrea să se afirme, când vrea să
fie confirmat ca valoare şi când îşi da seama daca are sau nu ceva de
spus. Eu sunt în etapa când am ceva de spus, de mărturisit.

- Credeţi ca prin demersul dvs. scoateţi la suprafaţă
“România profundă”, ca să folosesc o sintagma care face carieră;
România uitată şi ignorată de presă, de politicieni şi de o anume
elită intelectuală?

- Eu vorbesc de România care stă cu pasul spre veşnicie, nu cu
pasul spre istorie. Romanul adevărat stă cu spatele la istorie şi cu faţa
către Dumnezeu. Sigur ca istoria ii marchează viata, dar nu-i alterează
esenţa. Se întâmplă ca abia acum să se vadă miracolul romanesc:
România profundă  se recompune sub ochii noştri. În 20
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de ani de libertate, naţionalismul a
fost confiscat de către o parte dintre
foştii securişti şi comunişti şi compromis, ortodoxia a fost
permanent terfelita, supravieţuitorii puşcăriilor comuniste -
stigmatizaţi, şi totuşi apa de izvor vine. Asta nu o pot înţelege ei. E
lucrarea bunului Dumnezeu. Si, desigur, înseamnă ca gena
fundamentala a romanului n-a fost afectata, pentru ca altfel tot
discursul meu şi al părinţilor din mănăstiri ar fi în zadar.

- Privind realitatea de la televizor şi din presa, am fi tentaţi
să credem ca românul se degradează continuu, moral-
spiritual, de 20 de ani încoace. Dvs. afirmaţi insa ca
dimpotrivă, trăieşte o renaştere.

- Este un dublu proces.
Unul de degradare, la care e
supusa lumea întreagă, şi la care
România este integrata, ca să
se degenereze. şi mai este o
reacţie de vitalitate, la care nici
eu nu mă aşteptam. Suntem un
popor puternic, în care va ieşi
învingător al doilea proces.
Brâncuşi zicea ca nu exista
energie morala risipita în zadar.
Păi, crezi că exista jertfă risipită
în zadar? Jertfa sutelor de mii
de morţi din puşcăriile comuniste
da roade. Aceste roade se
traduc în demnitate, în
întrarmare duhovnicească, în
asumare, în spirit de jertfă…

- Va referiţi adeseori la suferinţa celor închişi în temniţele
comuniste ca la singurul reper care ne-a mai rămas...

- Nu este singurul, dar e cel mai cutremurător. Neamul romanesc
a dat multe jertfe de-a lungul istoriei, dar în timpul comunismului a fost
crucificat. şi asta te cutremură, la fel cum i-a cutremurat pe toţi
crucificarea Mântuitorului. Poţi să-i respecţi pe toţi iniţiaţii lumii,
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dar numai Hristos te cutremură.
Jertfa de pe front este extrem de

importantă şi demnă de toată cinstirea, dar în război, ai în faţă
un străin şi măcar poţi să te aperi. Insa atunci când un roman il
schingiuieşte pe un frate roman e lucrarea definitivă a satanei, iar
jertfa are încărcătură mistică. Dumnezeu a făcut ca unii dintre
cei care au pătimit în puşcăriile comuniste să supravieţuiască pana
azi, ca noi să avem privilegiul de a-i cunoaşte. Putem să nu cădem
în genunchi în fata jertfei lor?

- De aceea v-aţi implicat în construirea Memorialului de
la Aiud?
- Am fost să mă închin la osemintele de la Râpa Robilor de la

Aiud, unde este îngropată o întreagă elită a acestui neam, decimată de
comunişti, şi, când am văzut câtă mizerie este acolo, m-a apucat o
furie sfântă. Cum să laşi un câmp plin de moaşte sfinte să devină
groapă de gunoi?

- În presa nu s-a prea auzit de proiectul de la Aiud. Ce va fi
acolo?

- La Râpa Robilor, foştii deţinuţi politic supravieţuitori, au ridicat,
în urmă cu mai mulţi ani, un impunător monument în memoria celor
martirizaţi în închisoarea Aiud. În apropierea acestui monument va fi o
mănăstire ortodoxă, cu biserică, şi un Centru de Martirologie – care să
păstreze memoria, pentru ca generaţii întregi să afle ce s-a întâmplat
acolo. Memorialul, aşa cum a fost denumit de ÎPS Andrei Andreicuţ,
Arhiepiscopul Albei, va avea un muzeu şi un centru de cercetare. Suntem
datori copiilor noştri cu acest Memorial. […] Nu ca să devină
răzbunători, ci ca să afle şi să ţină minte, ca aşa ceva să nu se mai
repete. E un act de conştientizare. Un om fără memorie nu se poate
legitima în faţa istoriei. La Aiud au murit mari conştiinţe ale neamului
nostru, ca părintele Ilarion Felea, părintele Daniil - Sandu Tudor, Mircea
Vulcănescu, ca să dau numai câteva nume de martiri. Nu ne victimizam,
ci trebuie să ne asumam trecutul cu demnitate creştină şi să spunem:
iată cine suntem. Sper să meargă foarte bine proiectul, pentru ca este în
mâinile unui mare arhitect roman, Radu Mihailescu.

- Cine a avut iniţiativa acestui Memorial?
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- [Iniţiativa au avut-o…] ÎPS
Andrei Andreicuţ, pe care eu îl
consider un ierarh de respiraţia ortodoxă majoră a lui Şaguna,
şi Părintele Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, pe care îl
consider un sfânt în viaţă. Acestor doi mari părinţi ortodocşi li s-a
adăugat un mare creştin al neamului nostru, dl. dr. Pavel Chirilă,
care a avut ideea excelentă de a crea şi un Centru de Martirologie.
Eu sunt un mijlocitor pe lângă autorităţi şi alte persoane care pot
contribui la finalizarea proiectului.

 Mi-am propus patru conferinţe la Ateneu, în Bucureşti, şi un
turneu de conferinţe în ţară, pe bani, ca să strâng fonduri pentru
Memorialul de la Aiud. Biletele sunt destul de scumpe pentru
vremurile astea, intre 100 şi 150 de lei, dar aceşti bani nu sunt pentru
mine, ci pentru memoria neamului, care nu are preţ. Toţi cei care vin la
conferinţele mele vor pune astfel cate o cărămidă la Memorialul de la
Aiud. Probabil ca nu se vor strânge foarte mulţi bani fata de cat este
nevoie, dar nu e important, pana la urma, câţi bani reuşeşte Dan Puric
să strângă pentru acest proiect, ci fundamentala este trezirea conştiinţei.
Mă interesează să ieşim din ortodoxia sforăitoare şi să trecem în
ortodoxia lucrătoare. Să nu mai venim toţi doar la pomana, ci să dam
mărturie de credinţa prin fapte. şi se poate prin acest proiect.

- Cat va costa Memorialul?
- Nu ştiu, poate câteva sute de mii de euro, poate mai mult, nu mă

pricep. Pe 27 aprilie, IPS Andrei Andreicuţ şi un sobor de preoţi au pus
piatra de temelie, şi nădăjduiesc ca lucrările să înceapă cât mai repede.
Văzând Râpa Robilor, cu blocurile murdare socialiste care sunt
deasupra, mi-am spus cu tristeţe: suntem la pământ. Dar în aceeaşi
clipa, mi-am amintit, cu inima înfiorată, răspunsul unui ţăran din
Bucovina: “Suntem la pământ, dar ce va răsări din pământul acesta
numai Dumnezeu ştie”.

Contul unde se pot face donaţii pentru Schitul “Înălţarea Sfintei
Cruci” care va coordona realizarea “Centrului Memorial Râpa Robilor”
de la Aiud, jud. Alba: Schitul “ Înălţarea Sfintei Cruci” - str. Eroilor nr.
3, Aiud, jud. Alba, cod 515200, cod fiscal: RO 17113330

Cont IBAN: RO45RNCB0005021158770001, deschis la BCR,
Sucursala Aiud.

58



     Porunca Iubirii  3 / 200960

 Dan Puric se retrage din
proiectul “Memorialul Aiud”

Dan Puric este decis să se retragă din proiectul construirii
memorialului Aiud (mănăstire şi centru de cercetare martirologică).
Nu-l împinge la asta scârba de atacurile imunde la care a fost
supus ca un rău-făcător de către oameni “din Biserică”. Este însă
dezamăgit de suspiciunea pe care au început s-o nutrească asupra
sa (ca urmare a acestor atacuri) persoane care cunosc foarte
bine ce a făcut el până azi pentru Biserică şi pentru memoria
neamului. Şi e mâhnit de lipsa de reacţie a părintelui Iustin Pârvu
de la mănăstirea Petru Vodă (căruia i-a fost ucenic, faţă de care

are mare evlavie şi căruia i-a dedicat o carte) faţă de minciunile
vehiculate pe seama sa de către ucenici ai avvei din Munţii Neamţului.
Deşi n-am crezut că se va întâmpla aşa, iată că duşmanii ortodoxiei au
reuşit să-i îndepărteze unul de altul.

“Eu n-am avut niciodată drept de decizie în acest proiect.
Doar am încercat să ajut. Am strâns nişte bani şi am mijlocit
rezolvarea unor probleme. Dar hotărârile acolo le ia, aşa cum e
normal, Înaltul Andrei, episcopul locului. Nu înţeleg să fiu murdărit
cu tot felul de acuzaţii pentru că vreau să fac un bine. Aşa că nu
mă mai amestec deloc în acest proiect.

În altă ordine de idei, arhitecţii sânt aproape gata cu noi
variante de proiect, pentru a spulbera orice îndoială că la Aiud
se va face o lucrare ortodoxă” - mi-a spus Dan Puric.

Sânt convins însă că adversarii proiectului vor găsi alte motive şi
vor ţese alte intrigi pentru a opri sau măcar pentru a întârzia clădirea
acestui Memorial. Am certitudinea că mai mult decât mănăstirea îi
deranjează viitorul centru de martirologie. Deja acolo este un schit, se
slujeşte în biserica din interiorul monumentului, iar sfinţii fac minuni.
Deci, faptul că se va ridica o mănăstire mai mare nu surprinde şi se
înscrie în evoluţia firească a lucrurilor. Însă, noi nu avem până azi nici
un muzeu al holocaustului comunist (la Sighet este ceva, dar prea marcat
confesional şi partinic). Asta îi arde pe antihrişti şi anti-români, că la
Aiud va fi memoria vie, că acolo vor putea afla generaţiile noi despre
grozăviile comuniste, despre jertfa imensă a poporului român şi despre
cum a lucrat Dumnezeu în oameni.
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Aşa că eu unul mă aştept să
continue uneltirile împotriva
Memorialului Aiud, la fel cum au continuat, indiferent de
cedările administraţiei bisericeşti, şi cele în privinţa construirii
Catedralei Mântuirii Neamului. Măcar atunci duşmanii au fost din
afara Bisericii, dar de data asta sânt şi din sânul ei.

E un truism că nimeni nu ne poate face atâta rău pe cât ne
putem face noi înşine. Şi mai e ceva: degeaba construim ziduri “în
stil ortodox”, dacă o facem străini de duhul ortodoxiei. Dar,
nădăjduim, pentru rugăciunile sfinţilor...

*
Prietenul Răzvan Codrescu a preluat pe blogul său textul de

mai sus, care, ca şi aici, a suscitat vii comentarii. Răspunzând unui
comentator, dl Codrescu arată care sânt rădăcinile otrăvite ale acestui
scandal ruşinos pentru ortodoxie şi românitate, în care Dan Puric este
momentan ţintă. Zic momentan pentru că scandalagii nu au neapărat o
problemă cu artistul, ci cu un anumit tip de atitudine creştină şi
românească.

De altfel, campania jenantă declanşată, în urmă cu vreo şase,
şapte luni de fraţii Roncea pare că e făcută după o “listă neagră”. În
acest efort demolator, celor doi fraţi li s-au adăugat pe traseu alţi tovarăşi
şi pretini, împinşi de diverse... neputinţe (intelectuale, sufleteşti etc) şi
legaţi între ei, aşa cum observă şi dl Codrescu, de vechi complicităţi,
de pe vremea când activau în defuncta Mişcare Pentru România.
(Claudiu Târziu)

Minuni de la Aiud

Osemintele de la Aiud lor răspândesc bună mireasmă, izvorăsc
mir şi vindecă boli incurabile, după cum mărturisesc zeci de călugări şi
mireni. Evlavia populară pentru aceşti noi mucenici devine din ce în ce
mai mare. Zeci de mănăstiri din ţară şi de la Muntele Athos au luat
părticele din oasele celor ucişi la Aiud şi le cinstesc ca pe sfinte moaşte.
Călugării le fac icoane celor pe care îi consideră sfinţi ai închisorilor, le
compun acatiste şi se roagă lor, chiar dacă nu au fost canonizaţi de
Sfântul Sinod. Tot mai mulţi credincioşi află despre minunile de la Aiud
şi caută acolo ajutor.
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Parcă  le-au crescut
genunchii din pardoseală. Una

lângă alta, dinaintea iconostasului, două statui ale ultimei
speranţe, murmurând rugăciuni neîncetat. Femei încă tinere,
venite tocmai din Moldova, să ceară vindecare sfinţilor din
temniţe. Ochii li s-au uscat de plâns. Medicii le-au dat verdicte
mortale. Preoţii pe la care au fost s-au rugat, le-au dat canon
şi, în cele din urmă, le-au trimis la Aiud. Aici, unde se spune
că suferinţa cumplită de odinioară vindecă suferinţa de azi,
iar moartea redă viaţa.

Iuliana şi Silvia s-au cunoscut în poarta schitului
“Înălţarea Sfintei Cruci” de la Aiud, care veghează monumentul
celor căzuţi în închisorile comuniste. Au venit cu acelaşi tren şi
au străbătut, una pe urmele celeilalte, cimitirul oraşului, până la
rădăcina uriaşei cruci de la Râpei Robilor. Au avut aceeaşi uimire
văzând monumentul auster care domină Râpa. Au ridicat privirile
către cer de-a lungul piedestalului de beton pe care două şiruri
de cruci poartă pe umerii lor o cruce culcată, ca pe lemnul
răstignirii lui Hristos. S-au închinat şi au păşit în biserica din
pântecele monumentului, prin uşa deasupra căreia stă scris:
„Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate”. Au citit pe pereţi, la stânga
şi la dreapta, sute de nume săpate în marmură – morţii Aiudului.
Dar cele două femei ştiu de la duhovnicii lor că aceştia sunt morţi
doar cu trupul. Dovada că sunt vii, mai vii decât noi, cei care le
citim numele, este că răspund prin minuni rugăciunilor noastre.
Femeile sunt convinse că sfinţii le vor vindeca. S-au spovedit, s-
au împărtăşit şi se vor ruga câteva zile în biserica sfinţilor, le vor
săruta moaştele, se vor unge cu ulei din candela Maicii Domnului
şi vor scăpa de bolile lor.

Credinţa femeilor a aprins aerul în mica biserică sau altceva
s-a întâmplat, pentru că am deodată sentimentul că mă aflu într-
un mormânt sfânt, unde apropierea morţii nu te îngrozeşte, ci te
umple de bucurie. Şi toate întrebările îmi par supărătoare. În
tăcerea care se aşterne între noi, gândul mi se îndreaptă către
oamenii aceia veneraţi ca sfinţi. (Claudiu Târziu)
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Nume din Cartea Vieţii

Rahela
Corneliu C.

Soţiei mele, Maria (n. Ludu)

„Rahela era chipeşă la statură şi tare frumoasă la
faţă” (Fac. 29, 17).

Pe cerul credinţei sunt multe stele strălucitoare, femei care au
rămas în istorie prin viaţa lor trăită în credinţa în Dumnezeu, prin
caracterul lor, prin ceea ce au lăsat în urma lor, prin exemplul dat
pentru generaţiile ce le-au succedat. Una din aceste femei este Rahela,
soţia patriarhului poporului evreu, Iacov.

Rahela a fost:
1. O fată harnică
Locul ei de naştere a fost Haran. Ea păzea oile tatălui său cu

multă grijă pentru a asigura familiei părinţilor ei cele necesare traiului.
A fost crescută de părinţii ei în respectul faţă de muncă. Prin muncă,
părinţii ei o pregăteau pentru viaţa de familie. O fată harnică înseamnă
o soţie harnică. „O nevastă pricepută este un dar de la Domnul”
(Proverbe 19, 14). Munca cinstită, oricare ar fi ea, este binecuvântată
de Dumnezeu. „Mâna celor harnici îmbogăţeşte” (Proverbe 10,
4); „Cei harnici se satură” (Proverbe 13, 4). Munca ajută la
formarea şi desăvârşirea caracterului, ea este izvorul împlinirii şi marilor
satisfacţii. Rezultatul muncii este apreciere şi răsplată, respect şi
bunăstare.

2. O fată demnă
Rahela nu era numai o fată „frumoasă la statură şi mândră la

faţă, dar era frumoasă şi în ceea ce priveşte caracterul ei. Părinţii ei o
iubeau şi doreau să-şi găsească fericirea alături de un soţ credincios şi
plin de dragoste pentru ea. Ei au educat-o să trăiască o viaţă cu credinţă
în Dumnezeu, o viaţă curată, fără compromis cu păcatul. Ea a fost o
fată  ascultătoare de părinţi. Rahela şi-a păstrat virginitatea
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până în momentul căsătoriei, cu toate că între momentul cererii în
căsătorie şi data căsătoriei au trecut şapte ani.

Ea a câştigat inima lui Iacov de la început, de când a văzut-o
prima dată şi a rămas iubită şi apreciată toată viaţa.

3. O soţie fidelă
Şi ca soţie, Rahela a rămas fidelă, curată în sentimentele ei

faţă de Iacov. „O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar
cea care-i face ruşine este ca putregaiul în casele lui” (Proverbe
12, 4). „Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea; este un
har pe care-l capătă de la Domnul” (Proverbe 18, 22).

4. O mamă credincioasă
Cel mai înalt ideal al Rahelei a fost să devină mamă. Şi deşi

zeci de ani nu a avut copii, ea s-a rugat mult, cu credinţă în Dumnezeu,
având convingerea că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea şi-i va da
copii. Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută cu credinţă, dintr-o inimă
curată. Ea ştia că pentru Dumnezeu nimic nu-i prea greu, nici o problemă
a noastră, oricât de mare ar fi, nu-i peste puterea lui Dumnezeu, Lui
toate lucrurile îi sunt cu putinţă. De aceea, ea a adus problema ei
înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu a ascultat rugăciunea
Rahelei şi i-a dat doi fii: pe Iosif şi pe Beniamin. Pentru Rahela Copiii
erau totul. Ea e tipul femeii care apreciază valoarea vieţii prin prisma
realizării şi fericirii copiilor ei. Ea e tipul mamei adevărate care suferă
pentru copiii ei şi din pricina lor. Ea s-a ocupat de educaţia copiilor ei.
Rahela l-a învăţat pe Iosif să fie ferm şi categoric cu păcatul, să se
ferească de orice e rău, să meargă pe calea ascultării de Dumnezeu.
Educaţia primită în familie de Iosif a avut efect în inima lui. Prin
caracterul său şi înţelepciunea dată lui de Dumnezeu, Iosif devine prim
ministrul Egiptului şi salvatorul familiei tatălui său.

Rahela rămâne în istoria credinţei un model de fată cinstită,
de soţie fidelă, iar ca mamă un strălucit exemplu de responsabilitate şi
dragoste maternă.

Rahela este exemplul mamei cu lacrimi în ochi şi iubire în
suflet, fiind şi pentru soţul ei, Iacov, un izvor de fericire, inspiraţie şi
mângâiere într-o viaţă în care soarta i-a fost vitregă.
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Editura Agaton - Cãrti disponibile

Arhim. Teofil Pãrãian
• Credinţa lucrătoare prin iubire – predici la duminici – (30 lei; 480 p.)
• Sărbători fericite! Predici la praznice şi sărbători (14 lei; 256 p.)
• Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească.
Îndrumător ortodox (28 lei; 472 p.)
• Cu faţa spre veşnicia fericită – A doua venire a Domnului Hristos. Judecata
de Apoi. Raiul si iadul. Împărătia lui Dumnezeu (9 lei; 160 p.)
• Rugăciunea – piatra de încercare a tuturor lucrurilor (12 lei;192 p.)

Pãrintele Arsenie Boca
• Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca ( *)(7,50 lei;128p.)
• Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca (**)(7,50 lei;130 p.)
• Alte marturii despre Părintele Arsenie Boca (***) (7,50 lei;130 p.)
• NOU: Ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină - Îndrumător duhovnicesc (ediţia
a II-a îmbunătăţită) - (10lei;160 p.)
• Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriţi  (2,20 lei; 64 p.)
• A házasság felemelése a Szentség magaslatára (Lelki útmutató) -
(Ridicarea căsătoriei la înalţimea de Taină  - lb. maghiară) (11,50 lei;196p.)
• Lelki Gyongyszemek – Boca Arzenije atya tanitasaibol (Mărgăritare
duhovniceşti - lb. maghiară); (10 lei);(190 p.; Iasi)

Virgil Gheorghiu
• Reportaje de razboi (Ard malurile Nistrului; Am luptat in Crimeea; Cu
submarinul „Delfinul” la asediul Sevastopolului) (18 lei; 352 p.)
• Marele exterminator şi Marele Sinod Panortodox (10 lei; 160 p.)

Pr. Dan Bãdulescu
• Ortodoxie şi erezie. Religie şi magie. Preoţie şi masonerie - (12 lei;192 p.)
• Conflict între “legile” ştiinţei şi minunile credinţei (12 lei; 190 p.)

Fabian Seiche
• Lumina lui Hristos vine numai la ortodocşi - Sfânta Lumină de la Mormântul
Sfânt -  (9 lei; 152 p.)
• Sfânta Cruce şi cele trei cruci ale omului (6,50 lei; 96 p.)
• Sufletul după moarte şi până la înviere. Salvarea din iad a sufletelor morţilor
noştri - Fabian Seiche şi Ioan Cişmileanu (12 lei; 192 p.)

Alti autori
• Rugăciunea lui Iisus - Unirea mintii cu inima si a omului cu Dumnezeu -
Îndrumător duhovnicesc -  Ierod. Paraschiv Cleopa (8 lei;128 p.)
 • Creştinismul – sufletul neamului românesc. Despre frumusetea si puterea
credintei crestine, dar si despre pericolele ce o pândesc. ((14 lei; 260 p.)
 • Calea spre fericire. Scrisori trimise din închisoare celor dragi - studentul
Valeriu Gafencu (2,20 lei; 64 p.)
 • Meşteşugul bucuriei. Cum dobândim bucuria deplină, ce nimeni n-o va lua
de la noi – Monahia Siluana Vlad (13 lei; 288 p.)
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  • Hristos sau idolii secolului XXI? Tinerii la răscruce – Pr. Nicolae Tănase
( 12 lei; 192 p.)
• Adevăratul Mormânt al lui Iisus Hristos –Cristian Serban – (6 lei ); (96 p.)
•  NOU: Împărăţia veşnicei Iubiri - Povestiri duhovniceşti - Pr. Costică
Moroianu (160 p.; 9 lei)
• NOU:  Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Viaţa, minunile şi
acatistul (3 lei; 48 p.)
• Fereastra Sâmbetei (poezii) – Maria Gabor. Poezii inspirate de locurile pe unde a
trecut Părintele Arsenie Boca (Prislop, Drăgănescu, Sâmbăta, Sinaia) (7 lei;158 p.)
• Cuvioasele animale – Maria Gabor. Poezii religioase pline de inedit si de
duh, despre mântuirea omului si - prin om, a creatiei. ((5 lei; 128 pag.)
• Din isprăvile lui Pisic Mic – povestire de Florica Elena Lorint; ilustratii
color de Alexandru Stănese (9 lei; A4 cartonată)
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