1

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

Binecuvântare
Doamne, vorbeşte-mi! Şi o ciocârlie a început să cânte. Dar omul
nu a auzit.
Aşa că omul a strigat iar: Doamne vorbeşte-mi! Şi bubuitul tunetului
a răsunat de la o margine a cerului la cealaltă. Dar omul nu a
ascultat.
Omul a privit în jurul său şi a spus: Dumnezeule, dă-mi voie să Te
văd! Şi o stea a strălucit scânteietoare. Dar omul nu a observat-o.
Şi omul a strigat: Doamne, arată-mi o minune! Şi o viaţă s-a născut.
Dar omul nu a ştiut.
Aşa că omul a strigat în disperare: Doamne, atinge-mă ca să ştiu că
eşti aici! La care Dumnezeu s-a aplecat şi l-a atins pe om. Însă
omul a dat cu mâna alungând fluturele şi şi-a văzut mai departe de
drum.
Nu lăsa să-ţi scape vreo binecuvântare, numai fiindcă nu o primeşti
în felul în care o aştepţi!
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Credinþa ºi
dragostea dintâi

Dumnezeul meu
Arhim. Teofil Părăian
Dumnezeu din sufletul meu
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Cinstiţi părinţi şi iubiţi credincioşi,
…Prin 1954 am fost la Câmpulung Moldovenesc, deci tot în
părţile Sucevei, unde am găsit un cuvânt care mi s-a implantat în minte,
un cuvânt din cugetările lui Goethe: “Aşa cum este cineva, aşa-i şi
Dumnezeul lui. De aceea Dumnezeu este de atâtea ori de
batjocură în lumea acesta”. Am purtat gândul acesta în minte, timp
de 40 de ani şi, de câte ori am avut ocazia, l-am spus şi celorlalţi.
Între timp, am găsit undeva şi următoarea exprimare: “Ideea de
Dumnezeu este cea mai felurită idee din câte există pe lumea
aceasta”. Am întâlnit şi oameni care nu mi-au plăcut cum vorbeau
despre Dumnezeu, şi atunci, am spus că, atunci când voi veni în
Suceava voi vorbi despre Dumnezeul meu. Deci, nu despre Dumnezeu
în general, ci despre Dumnezeul meu.
Bineînţeles, cineva poate să spună că n-are importanţă cum
gândesc eu despre Dumnezeu, dar totuşi, poate că are importanţă, pentru
că eu nu mă gândesc la Dumnezeu altfel de cum ne este El prezentat de
Sfânta noastră Biserică, în Sfânta Evanghelie. Eu nu fac decât să scot în
evidenţă anumite laturi, care mi se par mai importante decât altele.
Dacă aţi fi ştiut că am de gând să vorbesc despre „Dumnezeul
meu”, poate că aţi fi zis: “Bine, dar cine poate să vorbească despre
Dumnezeu?”. Spun unii că Fericitul Augustin ar fi vrut să scrie o carte
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despre Dumnezeu. Dar, pe când se
plimba pe malul mării a văzut un
copil care ducea apă de mare cu un vas şi o turna într-o
groapă făcută de el în nisip. Întrebându-l Fericitul Augustin ce
face acolo, copilul i-a răspuns: “Vreau să mut marea în groapa
asta”. Atunci el şi-a dat seama că era la fel ca acel copil şi că ceea
ce vroia să facă era la fel cu străduinţa zadarnică a copilului de a
muta marea în groapa de nisip. Însemna, adică, să mute nemărginitul
în mărginit, să mute infinitul în finit. Or, aşa ceva nu se putea.
Poate că unii dintre dumneavoastră ştiţi că în Filocalie se
scrie că nu-i nimic mai sărac decât o minte care, stând în afară de
Dumnezeu, filozofează despre Dumnezeu. Şi atunci, ştiind lucrurile
acestea, aţi vrea poate să mă întrebaţi: “Cum pot eu să vorbesc despre
Dumnezeu?”. De fapt, eu nu m-am gândit să vorbesc despre
Dumnezeu, ci vreau să vă vorbesc despre „Dumnezeul meu”.
Împreună cu un părinte de la noi de la mănăstire, părintele
Serafim Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, am fost odată într-o
vizită la Ocna Sibiului, la un preot distins, părintele Miron Mihăilescu,
un nume mare prin părţile noastre. Acest părinte era şi pictor de icoane
şi, atunci când am fost acolo, avea făcută o icoană cu Sfântul Nicolae.
Privind la icoana aceea, părintele Serafim a zis către părintele Miron:
”Măi frate, bagi de seamă că Sfântul Nicolae acesta, pictat de
frăţia ta, are ceva din figura frăţiei tale?”. Cu alte cuvinte, vroia
să spună că, fără să-şi dea seama, părintele Miron Mihăilescu, a pus
ceva din sufletul lui şi din figura lui în icoana Sfântului Nicolae.
Cam aşa facem şi noi când ne gândim la Dumnezeu: punem
ceva din sufletul nostru, din ceea ce suntem noi. Poate că de aceea
Dumnezeu este atât de felurit gândit de oameni. În ceea ce mă priveşte,
poate nu-i aşa de important cum privesc eu pe Dumnezeu, cum mă
raportez eu la Dumnezeu, dar poate, la urmă, concluziile vor scoate
la iveală adevărul că e important să ştii cum gândeşte cineva despre
Dumnezeu.
Fiecare dintre noi Îl avem pe Dumnezeu în sufletele noastre,
în gândurile noastre, într-un
anumit fel. Fiecare dintre noi,
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proiectăm ceva din noi la ideea
despre Dumnezeu, fiecare dintre noi
raportăm ceea ce suntem noi la ceea ce este Dumnezeu.

Dumnezeul meu - Tatăl nostru
Iubiţi credincioşi,
Sigur, Dumnezeu ni s-a descoperit nouă şi noi ne întâlnim cu
ideea despre Dumnezeu, aşa cum ne-a înfăţişat-o Sfânta noastră
Biserica. De aceea, gândul cel mai adevărat despre Dumnezeu ar
trebui să-l avem în vedere cu rugăciunea Tatăl Nostru. Este o
rugăciune pe care am învăţat-o în copilărie. Unii dintre noi nici nu ştiu
când au învăţat-o. Cel puţin, în ceea ce mă priveşte pe mine, eu mam pomenit cu rugăciunea Tatăl Nostru, aşa cum m-am pomenit cu
vorbirea şi, deci, nu ştiu când am învăţat-o. Numai că, la rugăciunea
Tatăl Nostru, în ceea ce are ea, în profunzimea ei, m-am gândit mult
mai târziu. N-am de gând să spun acum cum am progresat în ideea
de Dumnezeu, pentru că nici eu nu-mi pot da seama de aceasta.
Ceea ce vreau să spun este că, fiecare dintre noi, atunci când avem în
minte rugăciunea Tatăl Nostru, trebuie să ştim şi să fim încredinţaţi de
adevărul că Dumnezeu este Tatăl Nostru.
Dacă citim sfânta Evanghelie aflăm următoarele cuvinte spuse
de Domnul Hristos: “Care dintre voi, tată fiind, dacă-i va cere fiul
său pâine, el îi va da piatră sau dacă îi va cere peşte, el îi va da
şarpe, sau dacă îi va cere un ou, el îi va da scorpie”
(Lc. 11,
11-12). Concluzia la care ajunge Domnul Hristos este: ”Dacă voi,
răi fiind - ca oameni, raportaţi la Dumnezeu - ştiţi să daţi fiilor
voştri cele bune, cu atât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri”
(Lc. 11, 13). Iată o idee despre Dumnezeu Tatăl, lansată în lume şi
rămasă, prin Sfânta Evanghelie, în conştiinţa Bisericii.
Cum e Dumnezeu Tatăl? Este tatăl nostru şi, pentru că este
tatăl nostru, e bun şi, dacă e bun, ne dă cele bune - iată un gând pe
care nu trebuie niciodată să-l ocolim, un gând pe care trebuie să-l
avem mereu în conştiinţa noastră. Dumnezeu este Tatăl nostru, deci
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nu este un străin, un judecător, ci în
primul rând este Tatăl nostru. El este
Tatăl nostru şi, astfel fiind, e bun, mai bun decât oamenii care,
pot fi şi ei, într-o anumită măsură buni (pentru că dau fiilor cele
bune), chiar dacă Domnul Hristos, comparând-i cu Tatăl cel
ceresc, îi arată ca fiind răi.
Dintr-un alt text din Sfânta Evanghelie ne dăm seama că,
deoarece Tatăl nostru din ceruri ne este Tată tuturor, soarele răsare
şi peste cei buni, şi peste cei răi. Deci, fii ai lui Dumnezeu nu sunt
numai cei buni, ci sunt şi cei răi şi El trimite ploaia şi soarele şi
peste drepţi şi peste nedrepţi. Noi trebuie să ne asemănăm cu
Tatăl cel ceresc, Care este bun şi cu cei buni şi este bun şi cu cei răi,
este bun şi cu cei drepţi şi este bun şi cu cei nedrepţi. Aici aş aduce un
cuvânt al părintelui Arsenie Boca, care zicea aşa: ”Iubirea lui
Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos este mai mare decât
iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”.
Despre Dumnezeu ştim că-i iubire; găsim aceasta în două
locuri în Epistola întâi a Sfântului Ioan Evanghelistul. Când ne gândim
la Dumnezeu trebuie să ne gândim la Dumnezeu care iubeşte. Dar,
Dumnezeu care iubeşte, ridică prin iubire şi primeşte în sine, adică, nu
ne ţine pe noi, cei iubiţi de El, în afara Sa, ci ne primeşte în El însuşi,
ne învăluieşte, se revarsă în viata noastră, în fiinţa noastră.
Domnul nostru Iisus Hristos a găsit modalităţile de a intra în
componenţa existentei noastre, în alcătuirea mădularelor noastre: prin
iubirea Sa faţă de oameni, prin Taina Sfintei Împărtăşanii, prin Taina
Sfintei Euharistii, prin Trupul şi Sângele Său, unit cu sufletul Său şi cu
dumnezeirea Sa. Noi spunem lucrul acesta după ce ne împărtăşim:
”Intră în alcătuirea mădularelor mele, în rărunchi şi în inimă,
arde-mi toate păcatele, curăţeşte-mi sufletul, sfinţeşte-mi
gândurile, întăreşte-mi încheieturile împreună cu oasele, numărul
celor cinci simţuri le luminează, peste tot mă pătrunde cu frica
ta, curăţeşte-mă, spală-mă şi mă îndreptează, îmbunătăţeşte-mă,
înţelepţeşte-mă şi mă luminează”. Toate acestea le face Domnul
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Hristos pentru cei care se
împărtăşesc cu El, intrând în
alcătuirea mădularelor lor.
Prin urmare, când Domnul Hristos se uneşte cu noi, El
se uneşte cu toată fiinţa noastră. Nu intră undeva, într-un loc
anume, chiar dacă noi spunem că-L purtăm în inimă, ci intră în
toată existenta noastră. De ce? Pentru că aşa vrea El. N-am
inventat noi posibilitatea de a ne întâlni cu Domnul Hristos, nu
numai din afară, prin cuvântul Său, ci dinăuntru, prin împărtăşirea
cu El.
În legătură cu credinţa noastră în Dumnezeu Tatăl ne
putem foarte bine gândi la pilda cu fiul risipitor (Lc. 15), pe care eu aş
numi-o, mai degrabă, pilda cu tatăl primitor. Important în pilda fiului
risipitor este felul în care tatăl l-a primit înapoi pe acest fiu. Se spune
că fiul s-a întors, tatăl l-a văzut de departe şi a alergat înaintea lui. El
a alergat înaintea lui, nu a mers încet, nici nu l-a aşteptat, ci a alergat
înaintea lui. De ce ? Pentru că era tată, avea inimă de tată, nu avea
inimă de cercetător ştiinţific, nici de psiholog, nici de psihiatru. Avea
inimă de tată şi inima de tată nu l-a lăsat să stea, nici să aştepte, nici
să-l studieze, ci s-a grăbit să-l primească, să scurteze drumul de
întâlnire prin alergare. Nu se spune că fiul a alergat către tată, ci se
spune că tatăl a alergat către fiul său şi a căzut pe grumajii lui şi l-a
sărutat. Asta a fost primirea pe care a făcut-o tatăl fiului său, tatăl
care-l aştepta pe fiul lui plecat de acasă, care ştia că fiul lui e-n rătăcire.
Când zicem “Tatăl nostru” toate acestea trebuie să le zicem,
adică să avem încredinţarea că Dumnezeul nostru este Tatăl nostru.
Noi ne gândim la un Dumnezeu infinit, la un Dumnezeu de departe, la
un Dumnezeu care-i drept, la un Dumnezeu care îndreptează, la un
Dumnezeu care iartă, dar prea puţin suntem conştienţi de faptul că
acest Dumnezeu este Tatăl nostru, Tatăl primitor care ne vrea cu El,
Tatăl care nu respinge pe cel care vrea să fie cu El.
Sfânta noastră Biserică are în vedere faptul că Dumnezeu
este Tatăl nostru şi propovăduieşte Sfânta Evanghelie, în care se spune
că Dumnezeu este iubire şi că El
nu numai îl aşteaptă, ci îl şi
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caută pe omul pierdut. Pilde ca
aceea cu oaia pierdută sau cu
drahma pierdută ne încredinţează de ceea ce face Dumnezeu
pentru om. El Şi-a trimis în lume Fiul să se răstignească pentru
mântuirea noastră, să moară pe Cruce pentru noi, şi, arătându-şi
jertfa şi iubirea Lui jertfitoare, să facă din Cruce, faţa lui Dumnezeu
îndreptată către oameni.
Noi nu putem privi Crucea Mântuitorului cu conştiinţa
adevărată decât în măsura în care vedem în Cruce faţa lui
Dumnezeu îndreptată către oameni, faţa lui Dumnezeu Tatăl, CareL trimite pe Fiul Său din iubire, faţa lui Dumnezeu Fiul, Care se
răstigneşte din iubire şi faţa lui Dumnezeu Sfântul Duh, Care-i dă
omului puterea să înţeleagă iubirea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh. Sfântul Apostol Pavel spune în epistola sa către romani: ”Dacă
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru noi, oare nu ne va da toate,
împreună cu El?”. Prin aceasta, El ne încredinţează că Dumnezeu
este binevoitor, că Dumnezeu ne este favorabil, că Dumnezeu dă toate
pentru binele nostru, că se apropie de noi ca un părinte, că se apropie
de noi cu iubire - pentru că este iubire, că se apropie de noi cu cinstire,
pentru că vrea să ne dea şi mărirea Lui. Aşa că, Dumnezeul meu
este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu iubire, este Dumnezeu
care cinsteşte, este Dumnezeu care aleargă către om, este
Dumnezeu care ne primeşte, este Dumnezeu care iubeşte pe
cel mai mare păcătos cu o iubire mai mare decât iubirea celui
mai mare sfânt pentru El. Este o încredinţare, este un adevăr pe
care trebuie să-l avem în vedere cât mai mult şi cât mai adeseori.
Sfânta noastră Biserică, la dumnezeieştile sale slujbe, pune în
evidenţă pe Dumnezeu cel milostiv şi iubitor de oameni şi Îi aduce
mărire, zicând: „că milostiv şi iubitor de oameni eşti”, „că bun şi
iubitor de oameni eşti” şi pentru aceasta “Ţie mărire Îţi înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Rugăciunea este o raportare
directă la Dumnezeu, adică stăm în faţa Lui şi-L preamărim, pentru
că-i bun şi iubitor de oameni, pentru că-i milostiv şi iubitor de oameni,
pentru că I se cuvine toată
mărirea, cinstea şi închinăciunea.
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Din toată mărirea, cinstea
şi închinăciunea câtă I se cuvine, noi
Îi dăm lui Dumnezeu, câtă mărire putem noi să-I dăm, la
măsurile noastre, la mărginirea noastră, la finitul nostru. Bineînţeles
că Dumnezeu nu ne cere ceea ce noi nu putem să-I dăm, ci ne
cere ceea ce noi putem să-I oferim, adică să lucrăm cu iubirea
pe care El ne-a pus-o în sufletul nostru. Dumnezeu ne-a pus în
sufletul nostru capacitatea de a iubi şi noi, cu sufletul nostru
iubitor, stăm în faţa Lui şi Îi aducem cinstirea pe care-o putem
aduce, iubirea pe care-o putem aduce. Mărturisim că Dumnezeul
nostru este sfânt şi zicem: “Sfânt eşti Dumnezeul nostru şi Ţie
mărire Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Îl mărim pe
Dumnezeu, pentru că-i sfânt, pentru că ne dă din sfinţenia Lui: “Că
Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie mărire Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh”.
Ştim apoi că Dumnezeu are ca lucrare să ne miluiască şi să
ne mântuiască pe noi şi spunem: ”Că al Tău este a ne milui şi a ne
mântui pe noi”. Ştim că Dumnezeu este iubitor de oameni şi Îi aducem
mărire pentru mila şi iubirea Lui de oameni: ”Cu mila şi cu îndurările
şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care
împreună bine eşti cuvântat, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă
făcătorul Tău Duh” sau ”Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi
al iubirii de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh”. Sunt cuvinte pe care noi le auzim la slujbă, nu ca să
se împlinească un ritual, chiar dacă prin ele se împlineşte un ritual, ci
pentru ca să conştientizăm că aşa este Dumnezeu - bun şi iubitor de
oameni, milostiv şi iubitor de oameni, sfânt şi sfinţitor şi că lucrează
pentru a ne mântui pe noi.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în Filocalie că aşa cum
soarelui îi este propriu să lumineze şi să încălzească, tot aşa, lui
Dumnezeu Îi este propriu să facă bine. De altfel, tot ce este bun şi
frumos în lume este de la Dumnezeu şi în natură şi în ceea ce face
omul, ca fiinţă sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri
frumoase pe care le face omul din
puterea lui Dumnezeu: “Toată
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darea cea bună şi tot darul cel
desăvârşit de sus este, pogorând
de la Tine, Părintele luminilor”.
Sfântul Isaac Sirul spune: “Încă nu a cunoscut pe
Dumnezeu, acela care nu se minunează de Dumnezeu”. Nu
stăm întotdeauna cu uimire, pentru că nu putem să înţelegem din
Dumnezeu decât atât cât putem noi să înţelegem; dacă am înţelege
mai mult, am fi cu mai multă cinstire, cu mai multă iubire, cu mai
multă uimire. Se minunează de Dumnezeu, acela care Îl cunoaşte
pe Dumnezeu. Psalmistul zice: ”Mare eşti, Doamne, şi minunates lucrurile Tale” sau “Cât sunt de minunate lucrurile Tale,
Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut”. Şi noi spunem cuvintele
acestea, dar, pentru noi, ele sunt de multe ori doar cuvinte de ritual,
nu cuvinte izbucnite din sufletul nostru, ci sunt cuvinte spuse
deocamdată de pravilă, de program; însă cuvintele acestea, dacă sunt
izvorâte din cunoştinţa de Dumnezeu, nu ne mai poate clinti nimeni
din cinstirea lui Dumnezeu.
Sfântul Isac Sirul vorbeşte despre o rugăciune în care ţi se
taie cuvântul de pe buze. La aşa ceva ajung puţini, bineînţeles, dar la
aşa ceva ar trebui să ajungem cu toţii, ca să ne minunăm de Dumnezeu
până în aşa măsură, încât să nu mai putem spune nici măcar: “Mare
eşti, Doamne, şi minunate-s lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu
este de ajuns spre lauda minunilor Tale”.
Gânduri de felul acesta despre uimirea în faţa lui Dumnezeu
găsim şi-n psalmul 102, de pildă unde se spune: ”Pe cât este de sus
cerul deasupra pământului, atât de mare-i bunătatea lui
Dumnezeu spre cei ce se tem de Dânsul”. Şi - fiţi atenţi! - acum
urmează ceva tare frumos: ”Cât e de departe răsăritul de apus (nu
răsăritul de noi sau apusul de noi, ci cât de departe-i răsăritul de
apus), atât a depărtat Dumnezeu de la noi fărădelegile noastre”.
Şi mai departe: ”Cum miluieşte un tată pe fiii săi, aşa-i miluieşte
Domnul pe cei ce se tem de Dânsul”.
Să ştiţi că Dumnezeul meu este aşa: Tată bun, Tată iubitor,
Tată ajutător, Tată sfinţitor, Tată
care intră în alcătuirea existenţei
12
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noastre, care se interesează de noi,
care ne face bine, care ne
transformă, care vrea să ne ajute, care vrea să ne aproprie
de El, care vine la noi ca să ne ridice la El.
Sfinţii Părinţi spun că Dumnezeu s-a făcut om, adică Fiul lui
Dumnezeu s-a făcut om, ca să-l facă pe om dumnezeu. Lucrul
acesta nu se întâmplă ca ceva din afară, ci Dumnezeu ne primeşte ca
pe nişte fii adoptivi. Da, ne primeşte ca pe nişte fii adoptivi, căci noi
nu suntem de o fiinţă cu Dumnezeu, dar Dumnezeu intră în existenţa
noastră şi ne face fii ai Săi. Unirea celor două firi, firea omenească
şi firea dumnezeiască din persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat, din
persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se prelungeşte şi-n credincioşi
şi credincioşii devin uniţi cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci se
prelungeşte întruparea Fiului lui Dumnezeu în conştiinţa noastră, în viaţa
noastră, se prelungeşte întruparea Fiului lui Dumnezeu în oamenii cu care
se uneşte Dumnezeu şi care se fac proprii lui Dumnezeu.
Sfântul Simeon Noul Teolog are un imn în care se minunează
de Dumnezeu şi stând în faţa lui Dumnezeu zice printre altele: ”Cum
Te împreuni cu robii, fii ai Tatălui de-i faci?”. Deci, înfierea
omenească se face prin unirea Domnului nostru Iisus Hristos cu fiinţa
omenească şi aceasta aduce de fapt înfierea adevărată, nu numai faptul
că ne consideră Dumnezeu ai Lui (ne consideră fii ai lui Dumnezeu),
ci prin faptul că Dumnezeu vine în existenţa noastră, ne face ai Săi.

Cu noi este Dumnezeu!
Iubiţi credincioşi, în Sfânta Scriptură şi-n propovăduirea
Bisericii mai sunt şi cuvinte în care se vorbeşte de mânia lui Dumnezeu,
despre judecata lui Dumnezeu, despre pedeapsa lui Dumnezeu, dar să
ştiţi că eu cam ocolesc gândurile astea. Nu odihneşte gândul că Dumnezeu
are o mânie asupra oamenilor, nu odihneşte gândul că Dumnezeu are o
judecată asupra oamenilor, deşi sunt şi acestea nişte realităţi; sunt unii
oameni care mai ales pe gândurile acestea se întemeiază şi le e frică de
Dumnezeu ca şi când Dumnezeu
ar fi un terorist. Dumnezeu nuPorunca
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i terorist, Dumnezeu este Tatăl
nostru. Vor fi şi oameni care nu vor
merge la judecată. Scrie în Sfânta Evanghelie că majoritatea
nu vor veni, ci se vor muta din moarte la viaţă.
S-au răspândit nişte cărţi şi pedalează oamenii pe ele, cu
vămile văzduhului, cu atâtea şi atâtea staţii, de te-ntreabă de ce-ai
făcut şi de ce n-ai făcut, şi din tinereţe şi la bătrâneţe. Biserica nu
învaţă aşa ceva, sunt nişte gânduri ale unor oameni pe care le-au
scris şi le-au răspândit; Dumnezeu să-i răsplătească. Să ştiţi că
Biserica nu învaţă aşa ceva. Nicăieri, în toată învăţătura de cult a
Bisericii şi în slujbele Bisericii, în slujbele de înmormântare, nu se
pomeneşte nimic de nişte piedici în văzduh sau în altă parte, în ceea ce
priveşte calea omului către Dumnezeu. Noi credem în rugăciune, noi
credem în bunătatea lui Dumnezeu, noi credem că nu pot face nimic
dracii atâta timp cât este Dumnezeu de faţă. Ne-am împărtăşit cu Sfintele
Taine, şi deci, dacă suntem cu Domnul Hristos, atunci fug dracii. Cum
zicem la Paşti: ”Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăşmaşii
Lui”. Suntem cu Dumnezeu şi nu poate veni vrăjmaşul să facă ceva
împotriva noastră, n-are cum, nu-i dă voie Dumnezeu.
”Paştile care-au deschis nouă porţile Raiului”. Învierea
Domnului Iisus Hristos este o realitate şi pentru noi şi ni s-au deschis
uşile raiului. Nu trebuie să stăm cu frica-n sân că „vai de mine, ce va fi”
pentru că suntem în legătură cu Dumnezeu, Acela care-i tatăl fiului
risipitor, Care aleargă către fiul risipitor, Care-i deschis, Care-l primeşte.
Deci, nu va înspăimântaţi de lucruri care nu-s făcute să-nspăimânte,
pentru că dacă-L avem pe Hristos în ajutor, putem spune ca psalmistul.
Să ştiţi că dintre toţi psalmii cel mai mult îmi place psalmul 22. Parcă laş fi făcut eu! De ce? Pentru că se spune clar: ”Domnul este păstorul
meu şi nimica nu-mi lipseşte / La păşuni bune mă sălăşluieşte şi
mă povăţuieşte la ape line / Sufletul îmi întăreşte pentru numele
Tău / şi pe cărările dreptăţii mă povăţuieşte / De-aş umbla în mijlocul
morţii nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti / Toiagul Tău şi
varga Ta acestea m-au mângâiat. / Gătit-ai masă înaintea mea,
împotriva celor ce mă
necăjesc, / uns-ai cu untdelemn
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capul meu şi paharul Tău este
adăpându-mă, ca un puternic / şi
mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc
în casa Domnului întru lungime de zile”.
Parcă-i ceva din Noul Testament, ne dă o perspectivă
luminoasă de Dumnezeu, care este lumină, ne dă o perspectivă
luminoasă de Dumnezeu, care este iubire, ne dă o perspectivă
luminoasă de Dumnezeu, care-i Tatăl nostru, care are bunătate
atât cât poate fi cuprinsă, care depărtează de la noi fărădelegile
noastre, (le depărtează nu numai cât este de departe apusul de noi
sau cât de departe-i răsăritul de noi, ci cât este de departe răsăritul
de apus!). Era la noi la mănăstire un părinte care zicea: ”Dragă,
Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut!”. Dumnezeu nu are în planul
său să piardă pe cineva. Omul se poate pierde, se poate depărta de
Dumnezeu, Îl poate tăgădui pe Dumnezeu, poate să-L înjure pe
Dumnezeu, poate să-L hulească, să-L părăsească pe Dumnezeu. Toate
acestea omul e liber să le facă, dar, să ştiţi că Dumnezeu nu poate să
facă nici un rău. Omul care se depărtează de Dumnezeu nu are parte cu
Dumnezeu, nu pentru că nu vrea Dumnezeu să aibă parte cu el, ci
pentru că nu vrea omul să aibă parte cu Dumnezeu. Aşa încât, noi, care
suntem pe calea bună, n-avem motive să stăm îngroziţi în faţa lui
Dumnezeu cel bun, n-avem motive să stăm cu teamă în faţa lui Dumnezeu
cel iubitor de oameni, n-avem motive să stăm cu nedumerire şi
neîncredere în faţa lui Dumnezeu care L-a dat pe Fiul Său pentru
mântuirea noastră şi care împreună cu Fiul Său ne va da toate.
Aşa-L gândesc eu pe Dumnezeu, aşa-i Dumnezeul meu şi
aşa aş vrea să fie şi Dumnezeul vostru. Pentru rugăciunile Sfântului
Ioan cel Nou de la Suceava şi ale tuturor sfinţilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, dă-ne lumină în suflet să Te cunoaştem
aşa cum arăţi Tu în Evanghelie, aşa cum te propovăduieşte Biserica,
aşa cum Te ştim, bun şi iubitor de oameni, Mântuitorul sufletelor
noastre. Amin.
(Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava - martie
1995)
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De la Facere la
Apocalipsã.
Rãtãciri ºi regãsiri
Antonie Iorgovan, Părintele Constituţiei, a fost judecător al
Curţii Constituţionale, a fost preşedinte al Comisiei ce a redactat
proiectul primei Constituţii româneşti de după 1989. Când a murit,
la 59 de ani, se afla la al doilea mandat de Senator.

Francmasoneria
este în afara Constituţiei,
în afara spiritului democratic
şi în afara valorilor care înalţă fiinţa umană
Antonie Iorgovan
Nici măcar ei nu pot
să spună că sunt o formulă
democratică. Ei zic că nu
mai sunt o organizaţie
secretă şi că a devenit
discretă. Măi să fie! Sunt
în continuare o organizaţie
secretă. Lucrurile sunt clare… în România constituţia spune următorul
lucru (art.40, alin.4): „Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise”.
Ei merg pe ideea, vezi Doamne, că au devenit discreţi din secreţi, ba
mai mult, un guvern al României înţesat de masoni (pentru că acestai rolul lor, până la urmă, ca să ajungă să controleze prin mijloace
oculte şi guverne, şi parlamente, şi justiţie, şi poliţie, şi jandarmerie, şi
garda de la prefectură şi orice; tot ce mişcă, tot ce zboară, trebuie să
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fie controlat de masonerie; adică să bată până şi divinitatea (deci nu
există Dumnezeu, există Ziditorul sau cum îl califică ei). Am aflat că
un guvern al României a adoptat o hotărâre prin care masoneriei i-a
fost recunoscut statutul de [asociaţie de] utilitate publică [poate
primi bani de la bugetul de stat]. Îmi îngădui să spun că este o hotărâre
de guvern clar împotriva constituţiei şi împotriva legii.
Oamenii de elită din cultura ţării cred că se întorc în mormânt
când citesc (metaforic vorbind) listele masonilor de astăzi… Am clienţi
şi am tot felul de întâlniri în teritoriu şi mi se atrage atenţia: „Aveţi grijă
că acela e mason, e mare în grad etc.”, iar eu percep că [masoneria]
e un paravan la şmecherie, este un paravan la mafii, la asocieri. Dacă
este să căutăm crima organizată, ea este foarte bine în aceste structuri
masonice.
Acum, daţi-mi voie să fac următorul raţionament, mergând pe
ideea că masoneria nu intră în categoria organizaţiilor secrete. O fi ea
discretă, dar ea este anticonstituţională, chiar şi discretă fiind, pentru
că tot un text din constituţie spune următorul lucru (art.40, alin.1-2):
„Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în
patronate şi în alte forme de asociere” – în „alte forme” ar intra –
vezi Doamne – şi masoneria. Dar, în alineatul 2 se spune următorul
lucru: „Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile sau prin
activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a
principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau
a independenţei României sunt neconstituţionale”. Odată ce nu
acceptă că parlamentele sunt create prin jocul politic, ci vor să
controleze parlamente şi guverne, e clar că militează împotriva
pluralismului. În constituţie, principiile statului de drept încep cu art.1:
„România este stat de drept, democratic şi social, în care (urmează
o ierarhizare a valorilor supreme şi garantate de constituţia României)
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic
reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi
sunt garantate”. Cum este posibil ca, pe baza acestei legi
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fundamentale a României, să
promovăm asemenea aberaţii
inchizitoriale!? Este o reminiscenţă a Evului Mediu, care,
într-un fel, s-a menţinut şi în dreptul modern.
Asta legat de structurile masoneriei şi din cât am priceput eu
(din ce am citit) că înseamnă această masonerie.
Vreau să ştiu şi eu, ca profesor de drept public, ca om care
vrea să fie liber, cum anume [s-a putut legifera] o organizaţie în
care se promovează nişte ritualuri, nişte aberaţii până la urmă, şi
care nu are nici un fel de legătură cu libera dezvoltare a personalităţii
(ba dimpotrivă, toată lumea ştie că din masonerie ieşi numai cu
picioarele înainte – unde-i libera dezvoltare a personalităţii?).
Deci, cu alte cuvinte, [masonii] sunt în afara constituţiei, în afara
spiritului democratic, sunt în afara valorilor care înalţă fiinţa umană.
Fiinţa umană trebuie să se dezvolte în spiritul a ceea ce ne înalţă ca
oameni şi nu a merge pe acele ritualuri, care până la urmă ne coboară,
ne duc în catacombe şi ne îndepărtează de divinitate. De fapt, trebuie
să ne raportăm foarte simplu la ceea ce a spus Kant, la „Legea morală
în noi şi cerul înstelat deasupra noastră”. Nu promovează aşa ceva
masoneria… (TVR1)

Masonii care ne conduc
Mircea Dafinoiu
…………………….

Cum l-au ucis masonii pe Antonie Iorgovan
Fără îndoială că cel mai incomod personaj pentru masoneria
română a fost Antonie Iorgovan, „părintele constituţiei”. Conflictul lui
cu masoneria, de altfel de neexplicat, a început în martie 2006.
Referindu-se la implicarea „fraţilor” în politică, Iorgovan declara întro conferinţă de presă: „Demisia lui Năstase este o demisie
întârziată. Ar fi trebuit să se producă mai de mult. Demisia lui
Năstase este începutul
sfârşitului pentru anumiţi
18
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oameni şi un anumit mod de a
face politică în PSD şi în alte
partide. Năstase şi gaşca lui sunt expresia de cumetrie
dintre politică şi mătuşa Tamara. Criteriul de apartenenţă
la această gaşcă a fost în primul rând homosexualitatea, în
al doilea rând masoneria şi în ultimul rând
infracţionalitatea. Cum pot fi numite persoanele care se
ocupă cu traficarea funcţiilor, dacă nu infractori?”.
El a indicat şi nume: „Unii din membrii Guvernului condus de
Năstase, precum Ilie Sârbu (la acea vreme vice-preşedinte al
PSD şi fost ministru al agriculturii, n.n.), Eugen Bejenariu (senator
PSD n.n.), Şerban Mihăilescu (fost secretar general al guvernului
Năstase, n.n.), Gabriel Oprea, iar în teritoriu este încrengătura de la
Caraş-Severin, în frunte cu Ion Mocioalcă. Mai sunt cei cărora li se
spunea Miki Şpagă sau Şpagaton (fostul ministru al turismului Dan
Matei Agathon, n.n.).”
Într-o conferinţă de presă, Iorgovan revine cu noi dezvăluiri despre
Ilie Sârbu: „Categoric, mi s-a confirmat că este mason. Păi, dacă
este mason, şi Frunzăverde este tatăl lor şi ei merg în genunchi,
cum pot ei să fie vreodată adversari politici şi să sară la gâtul lui
Frunzăverde? Sârbu este mâna dreaptă a lui Frunzăverde şi va
trebui să aleagă dacă face politică sau îi duce tava şefului de
cuib”.
Au urmat reacţii vehemente. Ilie Sârbu a spus chiar că „îl ia de
păr şi-l bate în plenul Senatului, să-l vadă toată lumea”, Eugen
Bejinariu că „Iorgovan mai vorbeşte în calitate de membru PSD
doar ca urmare a îngăduinţei de care a dat dovadă Adrian
Năstase”. Ion Iliescu l-a ameninţat cu „judecata în Consiliul de
Integritate Morală”. Aici trebuie făcută o precizare importantă: şi
lojile masonice au astfel de Consilii în care membrii care îşi încalcă
jurămintele sunt judecaţi şi condamnaţi, uneori chiar la moarte.
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Tratat cu cancer
Cert este faptul că Iorgovan a
declarat un război făţiş masoneriei atunci când a afirmat: „Ori
eu, ori ei. Am constituit consiliul de onoare care va judeca
toate cazurile. Dacă debarcarea lui Năstase nu este urmată
şi de alte debarcări, nu am făcut nimic. Gaşca pătaţilor, aşa
cum spun eu, ar fi bine să-şi pregătească glonţul pe ţeavă, că
numai aşa mă vor putea opri. Ar trebui să-şi anunţe killerii
că de acum încolo va fi care pe care”.
Lui Iorgovan nu i-au fost trimişi killerii, ci un cancer. După
moartea sa, Adrian Păunescu afirma la Antena 1: „Antonie
Iorgovan mi-a mărturisit în mai mult rânduri convingerea sa că
ar fost iradiat. Era incomod, genul de om care deranja”.
Aceleaşi informaţii apar şi în alte surse puţine, de altfel şi nepreluate
de presă deşi sunt de o gravitate excepţională: „În cadrul unei discuţii
cu câteva colege din Parlament, Iorgovan spunea că a câştigat măcar
episodic, o bătălie grea, scrie Civic Media. Era bucuros de victoria
sa în faţa cancerului, dar, în acelaşi timp, era convins că nu boala îl
răpune treptat, ci complotul criminal. „Mă bucur că înving nu boala,
ci răul pe care mi l-au făcut alţii” - a mărturisit Iorgovan. Întrebat de
colege ce vrea să spună, de fapt, prin aceste cuvinte, senatorul a
explicat că e conştient de faptul că o astfel de boală este fatală. În
cele di urmă, senatorul a pus punctul pe i: „Păi, nu vi se pare ciudat
că toţi care am fost în revoluţie avem acum probleme? Cu toţi se
întâmplă ceva rău. M-au iradiat”.
Iorgovan a mai făcut astfel de afirmaţii la un talk-show difuzat de
B1 TV: „Boala mea, după toate calculele doctorilor a plecat de
la o iradiere... Deci, cândva, mi s-a pus o bucăţică de uraniu, nu
mai mult, am întrebat şi eu cât trebuie... atât, o bucată de uraniu,
pe care ţi-o pot ataşa pe un scaun când te duci la o conferinţă”
(Revista AXA, nr.26/2009).
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Interviu Veghea cu
doctorul Florin Mătrescu:

Aiudul nu trebuie să fie un
nou Sighet!
În urma unui turneu făcut de Romulus Rusan şi de Ana
Blandiana în mai multe ţări europene, inclusiv în Germania, am
aflat de intenţia acestora de a transforma închisoarea din Sighet
într-un memorial. Natural, am vibrat, mai ales că eu eram în acel
moment secretar al Comitetului Naţiunilor Captive, care întrunea
luptători anticomunişti din mai multe zeci de ţări aflate sub dictaturi
comuniste. Şi atunci le-am făcut propunerea dacă nu cumva ceva din
exponatele pe care noi le aveam în Camera Naţiunilor Captive, din
oraşul Koln, nu le-am putea transfera în Memorialul de la Sighet. Au
fost de acord şi mie mi s-a
părut ideea absolut
rezonabilă. M-am implicat în
acest proiect cu toate
puterile.
Am fost unul dintre
sponsorii Memorialului
Sighet
Printre altele am dovezi
care atestă că am donat, în
mare parte din propriul
buzunar, în jur de 40.000 de
mărci, care au luat forma
uno r ajutoare băneşti
propriu-zise sau obiecte.
Donaţiile au fost acordate
Fundaţiei Academia Civică.
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Un mare ajutor în acel moment au
dat şi surorile Coşoveanu, care au
pus mult suflet pentru amenajarea încăperilor Sighetului, cel
puţin în perioada de început. Afară de asta, eu dispuneam de
cele 66 de steaguri ale Naţiunilor Captive, pe care le făcusem în
Germania, care m-au costat aproape 8.000 de mărci, şi am
căpătat promisiunea că se va organiza o Cameră a Naţiunilor
Captive.
În 1994, la un an după această întâlnire, am văzut această
cameră la etajul I, o cameră mare, spaţioasă, în care steagurile
şi-ar fi găsit un loc important. Afară de aceasta aveam un cearceaf,
lung de 8 metri, făcut de regretatul luptător anticomunist Eugen
Costandache, care notase pe el circa 800 din morţii revoluţiei.
Camera rezervată
necorespunzătoare

Naţiunilor

Captive

era

Anul următor, în 1995, am dorit să văd camera rezervată Naţiunilor
Captive. Şi am descoperit o cameră mică, care nu semăna cu cea
promisă. Localizarea topografică era exactă. Unul dintre portarii
Sighetului mi-a destăinuit că această cameră a fost împărţită în două
tocmai pentru ca această Cameră a Naţiunilor Captive să nu aibă un
spaţiu prea mare, să nu i se dea o prea mare importanţă. Ăsta a fost
un semn şi atunci au apărut semne de îndoială.
La inaugurarea Sighetului, în 1993, pe frontonul clădirii, la stânga,
la intrare, erau plăci de marmură de mărimea 40x30 cu numele celor
54-55 de miniştri, căpetenii religioase, oameni de mare valoare care
au murit în Sighet.
Nume importante au fost excluse
Le-am văzut în subsolul clădirii, şi, ceea ce m-a frapat, chiar în
faţă era numele istoricului Gheorghe Brătianu. Se zvonea că motivul
real pentru care aceste plăci au fost date jos era faptul că între miniştri
au fost şi câţiva oameni de
dreapta. Argumentul oficial
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pentru care plăcile memoriale au
fost înlăturate a fost renovarea
clădirii. Nu a fost rău că s-a renovat, deşi, cum spunea cineva,
a fost transformat Sighetul într-un hotel. Normal ar fi fost ca măcar
un etaj să arate grozăvia închisorii din Sighet. Am tot sperat că
aceste plăci să fie puse într-o sală a Sighetului. Ele nu au mai fost
văzute niciodată. Pentru mine a fost clar că ce se întâmplă la
Sighet, exponatele, ordinea lor, denumirea camerelor este
controlată de cineva.
- De cine anume?
- Şi eu mi-am pus întrebarea. Indiciile m-au dus cu gândul la
masonerie. Din moment ce numele întreg al lui Ion Gavrilă Ogoranu
apare trunchiat, sub forma de Gavrilă I., numele doamnei Maria
Antonescu a fost exclus din rândul puşcăriaşelor de la închisoarea
Mislea.
Au dispărut semnele unor manifestări creştine
- Am înţeles că, într-o luare de cuvânt, aţi semnalat conducerii
Academiei Civice absenţa unei cruci din sala de conferinţă.
- Nu numai asta. Am semnalat scoaterea crucii din sala de
conferinţă, unde a fost prezentă cel puţin 3-4 ani. În perioada de
început se spunea Tatăl nostru sau Cu noi este Dumnezeu. Erau prin
urmare nişte semne ale unei manifestări creştine. Cu timpul, au dispărut.
În urma observării acestor lucruri, am luat cuvântul, sfătuindu-mă
şi cu Bădiţa Ion Gavrilă Ogoranu, şi am spus adevărul. Numai
masoneria putea fi deranjată de prezenţa numelor unor oameni de
dreapta pe plăcile resprective. Dar ăsta a fost trecutul României. Nul putem şterge.
Unul din insideri mi-a dezvăluit un amănunt, care are relevanţă.
Anume, că de două ori pe an, vine un rabin din New York, care
vizitează întreg Memorialul Sighet şi decide ce rămâne şi ce se scoate
din exponate. Este vorba de o atitudine de plecăciune faţă de oameni
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care încep să controleze ceea ce românii au crezut că va fi un loc de
evocare a suferinţei neamului românesc.
Am cerut amenajarea unei săli pentru martirii din Basarabia şi
Bucovina. Nu s-a acceptat.
Dacă la Sighet s-au petrecut lucruri necurate, trebuie spus că ele
nu sunt iniţiative româneşti. Nu acuz de rele intenţii pe cei care au
făcut Memorialul Sighet. S-au supus unor forţe internaţionaliste.
Aşa-zisele cruci expuse în interiorul Memorialului sunt o
blasfemie
- Putem spune şi anticreştine?
- Da, au apărut două cruci, în celular şi la intrare, care te duc cu
gândul către organele genitale bărbăteşti şi femeieşti. O să spună că
este o stilizare foarte modernistă.
În asemenea loc crucea şi numai crucea îşi găsea locul. Orice
transformare a crucii este un sacrilegiu. Este o încercare de călcare în
picioare a tradiţiei noastre şi a învăţăturilor Sfintei Scripturi. Este o
blasfemie. (n.r. – vezi foto)
- Dumneavoastră aţi luat atitudine publică, condamnând
aceste devieri. În Addenda cărţii dumneavoastră, Holocaustul
roşu, spuneţi că Ana Blandiana a avut o reacţie care v-a dus cu
gândul la Ana Pauker.
- A fost de-o agresivitate, de-o răutate, care ori e patologică, fie
a fost o lecţie de bună purtare care trebuia dată subsemnatului. Ideea
era: Sighetul suferă transformări, Sighetul îl facem cum vrem noi şi
nimeni n-are voie să conteste ceva. Nu mi-a dat nicio şansă de a da
o replică.
- De ce v-a acuzat?
- M-a acuzat de vedetism, de faptul că semnalez lucruri pe care
ceilalţi nu le văd. Cum se face că oamenii laudă Sighetul, iar eu am
atâtea note critice? M-a acuzat că doresc recunoaştere oficială pentru
că eram sponsor al Memorialului.
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Atitudinea Anei Blandiana mi-a adus aminte de Ana Pauker
E adevărat că doamna Blandiana m-a propus, la un moment dat,
ambasador al României în Germania. A avut gesturi de amabilitate,
iar eu îndrăzneam să formulez note critice. Tonul doamnei Blandiana,
răutatea discursului mi-au amintit de momentul Ana Pauker.
Nu recunoşteam persoana amabilă şi civilizată pe care o ştiam,
cu care eram în relaţii apropiate. Ne-a vizitat chiar casa din Germania.
Am făcut grătar cu fritură şi mititei şi m-a ajutat să pun mititeii pe tavă.
Şi-atunci mă gândeam: unde este persoana amabilă şi drăguţă, deschisă
dialogului, cum de s-a transformat numai în urma unei luări de cuvânt,
prin care semnalam nişte lucruri care mă dureau? În acel moment s-a
produs o ruptură totală.
În contextul în care am auzit de proiectul de la Aiud şi de dorinţa
puşcăriaşilor în viaţă de a ridica, în cinstea celor morţi, o biserică
ortodoxă, în care să fie pomeniţi eroii neamului românesc, cine nu
cunoştea dedebsubturile Sighetului, ar fi putut spune: ce rost are să se
mai facă ceva pentru comemorarea victimelor comunismului, când
există acest grandios Sighet? Ca unul care ştie şi alte lucruri despre
Sighet, mi-am dat seama că Sighetul nu trebuie negat. Sighetul trebuie
vizitat, numai că discernământul de a spune ce este corect sau deformat
pentru prezent nu-l pot face decât oamenii de-o anumită vârstă.
Sighetul este o capcană
Pentru tineri, Sighetul este o capcană pentru că sunt lucruri incorect
prezentate. De numele lui Ion Gavrilă Ogoranu n-avea voie să se
atingă nimeni, după cum numele doamnei Maria Antonescu trebuia
să figureze între puşcăriaşele de la Mislea. De aceea, orice altă
tentativă care vrea să restabilească istoria adevărată este binevenită.
- Când mergi la Memorialul de la Sighet ţi se pune o casetă
audio în care ţi se spune că iniţiativa Memorialului i-ar fi aparţinut
doamnei Ana Blandiana. Dumneavoastră spuneţi, în Addenda

25

cărţii Holocaustul Roşu, şi
furnizaţi şi un text în acest sens,
că iniţiativa i-a aparţinut muzeografului Mihai Dăncuş.
- Au preluat fără ruşine o idee care nu a fost nici a Anei
Blandiana, nici a soţului ei. Ideea aparţine foştilor deţinuţi politic
din Sighet şi domnului Dăncuş. Iar articolul publicat de acesta
din urmă în Tribuna Marmaţiei atestă dorinţa de a transforma
închisoarea în Memorial. Ana Blandiana era datoare să
pomenească despre această iniţativă. Oamenii aceştia au fost daţi
deoparte. De altfel, la inaugurarea Sighetului n-a fost menţionat
nici măcar numele inginerului-proiectant al Memorialului.
Aiudul nu trebuie să fie un nou Sighet
N-aş vrea ca Aiudul să fie un nou Sighet. Am fost la Mănăstirea
Petru Vodă, unde am căpătat binecuvântarea Părintelui Justin, am
vorbit puţin cu dânsul, printre altele şi de o controversă care agită
mult cercurile intelectuale româneşti privind apartenenţa la masonerie
a unei personalităţi cunoscute a vieţii culturale şi, printre altele, am
aflat de lupta dârză care se dă între partida patriotică, naţionalistă,
suferindă a deţinuţilor politic şi alte planuri, care probabil aparţin
masoneriei, de a se face la Aiud ceva care nu prea are legătură cu
faptele de sfinţenie care s-au întâmplat în această închisoare.
- Părintele Justin vorbeşte despre o confiscare a suferinţei
de către torţionari sau urmaşii lor.
- Eu n-am avut timp să detaliez acest aspect. L-am întrebat doar:
„Părinte, acest grav zvon care circulă în societatea românească este
o colportare, o defăimare, sau este un lucru real?”. Şi mi-a spus că
este un lucru real.
- După părerea mea există o tendinţă de confiscare a acestei
memorii a rezistenţei şi a luptei anticomuniste. Sighetul a devenit
o închisoare corectă politic, la Aiud diversiunile se ţin lanţ,
închisoare Piteşti a fost privatizată etc. Pe de altă parte,
Tismăneanu, urmaş al unor
ilegalişti bolşevici, a condus
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Comisia Prezidenţială Pentru
Analiza Dictaturii Comuniste.
Există o tendinţă de a controla acest proces al memoriei?
http://4.bp.blogspot.com/_gyYHCW6BBlM/SjVhUoU2kjI/
AAAAAAAABsI/edpx0R61sgk/s1600-h/
Tismaneanu_Iliescu_KGB.jpg- Ăsta e un adevăr axiomatic. Marii

istorici, zişi ai comunismului, atât din România, cât şi din afara
ţării, sunt ex-troţkişti, maoişti, comunişti, convertiţi, chipurile, dintrodată, la democraţie. Mai mult decât atât, sunt printre puţinii care
au acces la arhive. Prin urmare, unele din spusele lor conţin foarte
mult adevăr şi amestecă adevărul cu interpretări eronate, tocmai
pentru derutarea publicului. Preferam surse mai puţine, informaţii mai
puţine, însă corecte, decât cărţi voluminoase în care sunt unele
adevăruri istorice luate din arhive, malaxate de minţi perverse care
lucrează la comandă.
- Ei sunt stalinişti ori urmaşi ai staliniştilor care vin astăzi şi
ne vorbesc despre anticomunism, reducând răul numai la
perioada Ceauşescu.
- Bineînţeles. Sau evită cuvântul comunism şi folosesc cuvântul
stalinism sau, ceea ce mi se pare foarte grav, niciodată nu şi-au privit
retrospectiv anii de prozelitism comunist.
- Cazurile Tismăneanu şi Brucan sunt elocvente.
- Aflăm de-abia acum că Brucan ar fi fost sigur agent KGB,
după cum ne informează istoriculAlex Mihai Stoenescu. De ce Brucan
era onorat de Mândruţă cu titlul de „dom’ profesor” şi cu titlul de
„Mafalda al naţiunii”? Brucan, un om care n-avea nici măcar liceul!
Au dreptul să vorbească numai urmaşii celor care au
instaurat comunismul
- Şi ar mai fi o întrebare: de ce un Ion Gavrilă Ogoranu,
oameni ai rezistenţei anticomuniste, Paul Goma, şi alţii au fost
lăsaţi în afară? Ei nu fac parte nici din conducerea Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului în România, n-au făcut
parte nici din Comisia
Tismăneanu, nu fac parte din
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nicio instituţie care ar trebui să
fie preocupată de aflarea
adevărului despre regimul comunist.
- Aţi pus punctul pe „i”. În toate ţările foste-comuniste, niciun
om din rândul supravieţuitorilor nu a fost convocat pentru a-şi
spune cuvântul privind trecutul istoric comunist. Singurii care au
căpătat dreptul să vorbească sunt urmaşii celor care au instaurat
comunismul, care au devenit mari analişti şi filosofi ai comunismului.
Nu poate fi o întâmplare şi, într-adevăr, doi oameni nu puteau
fi ocoliţi în stabilirea adevărului istoric despre regimul comunist
din România: Ion Gavrilă Ogoranu şi Paul Goma. Mai ştim şi alţii.
Nici măcar nu au fost consultaţi. Au fost pur şi simplu daţi la o parte.
- Se urmăreşte oare ca aceşti oameni să dispară fizic?
- Exact. Probabil fie aşteptăm să se prescrie crimele, fie să moară
cei mai valoroşi martori: cei care au trăit comunismul in temnite.
- Ce părere aveţi de manualul de istorie al comunismului?
- Sunt îngrozit. Avem de a face cu o neglijarea totală a unor aspecte
din rezistenţa anticomunistă. În schimb putem admira şpagatul Nadiei
Comăneci. Să neglijezi oameni care au luptat în munţi sau au îndurat
puşcăria este o ticăloşie fără margini şi un act anticreştin.
Anticipez că la următoarea editare a manualului despre comunism
pentru elevi o să dispară şi numele Bădiţei Ion Gavrilă Ogoranu şi ale
altor personalităţi din rezistenţa anticomunistă.
Cred că Sighetul nu trebuie omis dintre lucrurile care trebuie
văzute. Copiii noştri trebuie instruiţi să diferenţieze ce este real în
Sighet şi ceea ce a fost prelucrat pentru a se respecta corectitudinea
politică şi alte interese de ordin intern sau internaţionalist. (Veghea,
nr. 4/ 2009)
A consemnat Florin PALAS

28

Porunca

Iubirii 6 / 2009

28

Apocalipsa
2012
NASA a lansat o campanie de explicaţii ştiinţifice de amploare
împotriva profeţilor apocalipsei, prevăzută de aceştia pentru 2012,
pe măsură ce această nouă profeţie, care pretinde că se sprijină
pe date ştiinţifice, se propagă tot mai mult, mai ales pe internet.
Chiar şi Hollywood-ul a adoptat acest scenariu catastrofal,
producând filmul “2012” , cu un buget imens, regizat de Roland
Emmerich, ce va fi lansat în această săptămână. Acest film sciencefiction prezintă sfârşitul omenirii, prevăzut a se produce în timpul
solstiţiului de iarnă din 2012, pe data de 21 decembrie, în urma unei
serii de catastrofe naturale. Această dată ar coincide cu o aliniere a
planetelor sistemului nostru solar, considerată de rău augur .
Promovată de milioane de site-uri pe internet, această predicţie
îşi are originea într-o fabulă potrivit căreia o planetă despre care se
spune că ar fi fost descoperită de sumerieni, intitulată Nibiru sau
“Planeta X”, se îndreaptă către Terra şi se va ciocni cu planeta noastră,
a explicat agenţia spaţială americană pe site-ul ei oficial.
O altă coliziune catastrofală a fost anunţată de profeţii negativişti
pentru anul 2003. Apoi, data cataclismului a fost amânată pentru 21
dec. 2012, ce corespunde cu sfârşitul unui ciclu din calendarul Maya.
Anumite site-uri acuză NASA că ascunde adevărul despre
existenţa planetei Nibiru, însă agenţia americană a negat aceste zvonuri,
susţinând că ele nu sunt nimic altceva decât “fantasme pure”.
“Niciun om de ştiinţă din lume de bună credinţă nu este la
curent cu vreo ameninţare catastrofală prevăzută pentru
decembrie 2012 , se afirmă în comunicatul NASA, care informează
asupra unui detaliu important: Terra există de peste 4miliarde de ani.
Privind calendarul Maya, el nu se opreşte la 21 decembrie 2012.
Este vorba doar de finalul unui ciclu lung, dar acesta va fi urmat de un
altul, a explicat agenţia spaţială americană.
Cât despre alinierea planetelor, acest fenomen nu este prevăzut a
avea loc decât peste mai multe
decenii, potrivit mecanicii
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astronomice folosită de cercetători.
Chiar şi atunci când Terra intră întro aliniere cu alte planete, efectele acestui fenomen sunt
neglijabile. În fiecare lună decembrie, Terra şi Soarele sunt
aproximativ aliniate cu centrul galaxiei noastre, Calea Lactee,
însă acest eveniment anual nu are nicio consecinţă asupra
umanităţii, au adăugat experţii de la NASA.
Dacă Terra s-ar fi aflat în pericol de a fi lovită de un asteroid
sau de “Planeta X”, astronomii ar fi reperat deja un astfel de
obiect de cel puţin zece ani, au precizat cercetătorii americani.
NASA subliniază că aceste coliziuni catastrofale ale Terrei sunt
foarte rare, ultima având loc în urmă cu 65 de milioane de ani [după
cronologia laică] şi provocând, probabil, dispariţia dinozaurilor.
Agenţia spaţială americană şi-a încheiat argumentaţia sub forma
unor răspunsuri la opt întrebări puse cel mai des de către public,
considerând că “nu există nicio dovadă ştiinţifică în sprijinul
acestor ficţiuni care apar în cărţi, documentare, la cinematograf
şi peste tot pe internet”.
Argumentaţia NASA, care demontează mitul apocalipsei ce ar
urma să se producă în 2012, poate fi consultat în limba engleză la
adresa următoare: www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html”.
Nota redacţiei: Un alt factor apocaliptic, pe care însă NASA îl
ocoleşte, este cercetarea de la acceleratorul de particule de la Geneva
(CERN). Se pleacă de la ideea că gravitaţia planetelor (şi a oricărui
obiect) ar trebui să fie mult mai mare, dar ea scade / se pierde în eter, în
spaţiul multidimensional (cu mai mult de 3 dimensiuni), aşa cum
intensitatea unui sunet scade / se pierde în spaţiul tridimensional. Eterul
este format din particule Higgs - “particulele lui Dumnezeu”, care
generează masa tuturor celorlalte particule. Acceleratorul speră să obţină
aceste particule, existând însă şi pericolul generării unei găuri negre,
care ar putea atrage în ea materia din jur, chiar întreg pământul (!) , spre
a-l duce într-o lume multidimensională. Sau, ar putea permite omului să
exploreze alte universuri (vezi găurile de vierme), spun cercetătorii, care
însă nu pot spune ceva sigur,
totul fiind doar o teorie ştiinţifică.
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Mitropolitul
IEROTHEOS VLAHOS
denunţă traseele subterane ale ecumeniştilor
Intervenţia Înaltpreasfinţitului Ierotheos, Mitropolit de
Navpaktos şi Aghios Vlasios în cadrul Ierarhiei
Bisericii Eladei, care a fost expusă în Actele Sinodului
Tema participării Bisericii noastre la Dialogul dintre Biserica
Ortodoxă şi “cea romano-catolică”, dar mai ales a modului în care
participă este vastă, însă aici mă voi limita doar la a prezenta în rezumat
câteva puncte de vedere:
1. Dialogul este necesar, dar cu indispensabilele condiţii teologice,
eclesiologice şi canonice.Adică: Biserica nu trebuie ca, în numele dialogului,
să se lepede de teologia ei, de eclesiologia şi de Dreptul ei canonic.
2. Chiar dacă există teme în suspans, precum tema Uniaţiei,
precum şi alte teme teologice de bază, precum învăţătura despre “actus
purus”, care influenţează foarte vizibil întreaga teologie (“Filioque”) şi
eclesiologie a papismului, cu toate acestea se poate dezbate tema
raportului dintre primat şi sinodalitate, dat fiind că a fost o temă de
bază, care a preocupat primul mileniu. Consider că îndepărtarea
treptată a Romei celei Vechi de către Patriarhiile Răsăritului, a început
cu primatul papei în Biserică, iar mai
târziu cu introducerea “Filioque-lui” de
către franci în teologia Romei celei
Vechi. Adică: papa nu a putut accepta
niciodată ca aceleaşi privilegii de onoare
să fie acordate de către Sinodul al IVlea Ecumenic episcopului Noii Rome.
3. Cu toate că dialogul referitor la
raportul dintre sinodalitate şi primat este
important şi că prin prisma
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acestuia se consideră că se va
înainta şi la alte chestiuni, cu toate
acestea există câteva probleme care trebuie semnalate.
I. Modul în care Biserica noastră participă la dialog nu
este cel potrivit. Se face cu o extremă secretomanie.
Textele care au fost semnate la Întrunirile de până acum
(Monaco, Bari, Noul Valaam şi Ravenna) şi de către
reprezentanţii Bisericii noastre sunt problematice.
Niciodată nu a avut loc în cadrul Ierarhiei o dezbatere
referitoare la chestiunea: Care ar trebui să fie poziţia
reprezentanţilor noştri în cadrul acestor întruniri? Şi niciodată
textele nu au fost dezbătute în cadrul Ierarhiei după ce au fost
semnate. Înseamnă că în acest punct nu funcţionează sistemul
sinodal. Noi, ierarhii, ca interpreţi şi păzitori ai Credinţei,
suntem abandonaţi la periferie, în “întuneric”.
II. Declaraţiile făcute de către reprezentanţii ortodocşi şi
romano-catolici arată problematizarea, pentru că demonstrează că
există o încercare de a impune “unirea bisericilor” nu într-un mod
cinstit. Există aceste declaraţii, care - dacă va trebui - pot fi citate.
III. În primul mileniu Biserica Ortodoxă s-a confruntat cu
tema privilegiilor papei Romei. Aceasta s-a întâmplat în cadrul Sinodului
convocat de Sfântul Fotie ce Mare (879-880 d.Hr.), (sinod) care
este considerat de către mulţi ortodocşi ca al VIII-lea Sinod Ecumenic.
La acest sinod au fost prezentate cele două tipuri de eclesiologie,
adică a “bisericii papale” şi a Bisericii Ortodoxe. Patriarhul Fotie a
recunoscut privilegiile de onoare ale papei, dar în cadrul ecleziologic
orthodox: papa are doar privilegii de onoare în Biserică şi nu poate
să se situeze deasupra Bisericii. Prin urmare, în dezbaterea care are
loc asupra primatului papal trebuie să se acorde o maximă importanţă
hotărârii acestui Sinod. Desigur, în cadrul acestui Sinod, împreună cu
primatul a fost dezbătut şi adaosul “Filioque”. De aceea, atunci când
dezbatem astăzi tema primatului, trebuie să o considerăm în cadrul
privilegiilor de onoare. La fel,
cu dezbaterea ereziei “Filioque”.
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IV. În timp ce în Biserica
Ortodoxă sistemul ei administrativ
este sinodal, în “cea romano-catolică” sistemul administrativ
este “papocentric”. Aceasta se vede foarte bine din hotărârile
Conciliului II Vatican şi din alte texte conciliare, în care se susţine
că papa este “conducător al colegiului episcopilor”, este “piatra
Bisericii”, este “conducătorul veşnic şi văzut şi temelia unităţii,
care îi leagă atât pe episcopi întreolaltă, cât şi mulţimea
credincioşilor”, este “reprezentantul lui Hristos şi ca păstor peste
toată Biserica, are autoritate desăvârşită, supremă şi universală în
Biserică, pe care o poate exercita întotdeauna liber”. De
asemenea, trebuie să se sublinieze că, potrivit eclesiologiei papismului,
“nu poate să existe un Sinod Ecumenic dacă nu este autorizat sau cel
puţin dacă nu este acceptat de către succesorul lui Petru”.
Prin urmare, această concepţie papocentrică şi
superioritatea papei chiar şi asupra Sinoadelor Ecumenice
desfiinţează sinodalitatea şi constituie o altă eclesiologie.
Opinia catolicilor că Bisericile, adică cele Ortodoxe, care nu-l
acceptă drept conducător al lor pe papa sunt deficitare, adică
au anumite lipsuri, este inacceptabilă.
V. În proiectul
textului, care trebuie să
se dezbată în Cipru în
luna octombrie, deşi
există multe puncte
importante, care arată
cum a funcţionat
primatul papal în primul
mileniu, cu toate acestea
nu se atinge deloc
relaţia dintre primatul
papal şi Sinoadele
Ecumenice. Un text,
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care nu are claritate în gândire nu
poate să se impună şi să ajute la
readucerea celor despărţiţi în Biserica Universală.
VI. Este un fapt incontestabil că problema de bază a papei
este că nu a acceptat în mod esenţial Canonul 28 al Sinodului al
IV-lea Ecumenic, care oferă aceleaşi privilegii de onoare Bisericii
Noii Rome şi dreptul de a hirotoni episcopi pentru ţinuturile
barbare. Aceasta se vede şi din faptul că la nici un Sinod Ecumenic
papa nu a fost de faţă, ci doar reprezentanţii săi.
VII. Dacă cineva studiază cu atenţie textele Întâistătătorilor Bisericilor
Ortodoxe îşi dă seama că aceştia pe de o parte conglăsuiesc asupra
continuării dialogului, dar pe de altă parte pun condiţii clare, precum,
de pildă, să fie condamnată Uniaţia fără echivoc, iar după primat
dialogul să înainteze şi la alte chestiuni teologice esenţiale.
VIII. De la Întâlnirea la Ravenna Patriarhia Moscovei s-a
retras pretextând prezenţa arhiepiscopului Estoniei şi prin urmare nu
a semnat textul, după cum nu l-a semnat nici Patriarhia Georgiei.
Trebuie să fie rediscutate hotărârile tuturor Bisericilor
Ortodoxe asupra textului de la Ravenu:nna.
După toate acestea, propun ca după o dezbatere şi o hotărâre
în cadrul Ierarhiei, să se dea reprezentanţilor noştri o îndrumare, asupra
a ce vor susţine în cadrul dialogului, iar după semnarea textelor să
aibă loc o dezbatere în cadrul Ierarhiei. În acelaşi timp, să se declare
clar că dacă reprezentanţii noştri vor semna un text, care este în afara
liniilor trasate lor de către Biserică, atunci acest text Biserica noastră
nu şi-l asumă.
(Textul a fost publicat în ziarul săptămânal Ορθόδοξος Τύπος,
27/11/2009 şi de către Sfânta Mănăstire Pantocrator-Melissohori de unde
l-am şi preluat; traducere din greacă: ierom. Fotie)
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Despre vămile
văzduhului
Dr. Iosif Niculescu
medic, veteran de război
Moto: „Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet
păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe
de acesta izgonindu-le.” (Rugăciune către Maica Domnului,
facere a lui Pavel monahul din mânăstirea Făcătoarei de bine –
acatistier, pag. 451, Buc. 1971)
Între deosebirile dogmatice dintre Biserica Ortodoxă a răsăritului
şi cea Romano-Catolică un loc de frunte îl ocupă vederea diferită cu
privire la soarta sufletului omenesc după despărţirea de trup. Apusul
şi-a spus de mult cuvântul, formând dogma existenţei a aşa-zisului
„purgatoriu”, conceput ca o adevărată instituţie duhovnicească
prezentă şi funcţionând în lumea „de dincolo”, nematerială, a duhurilor,
şi reprezentând o ultimă manifestare a milei lui Dumnezeu, faţă de
acele suflete care au plecat de pe pământ lipsite de garanţia iertării.
Dante Alighieri, în presupusa-i viziune, a încercat o descriere a acestei
ultime manifestări a bunătăţii lui Dumnezeu. Cum se ştie, răsăritul nu a
acceptat câtuşi de puţin această concepţie, dar nici nu şi-a dogmatizat
punctul de vedere asupra unei nelămuriri care apasă greu pe conştiinţa
creştinilor. Tradiţia răsăritului păstrează însă o încercare de exprimare
a concepţiei sale cuprinsă în viaţa unui cuvios Vasile şi a ucenicei lui,
Teodora, formulată sub titulatura binecunoscută în popor a „vămilor
văzduhului”, dar asupra căreia până acum Sfânta Biserică nu s-a
pronunţat dogmatic.
Pentru că, în ultima vreme, s-au auzit între credincioşii creştini
români un zvon îndoielnic asupra existenţei vămilor văzduhului, am
socotit de cuviinţă, să fac
cunoscute nişte mărturii bine
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exprimate în rugăciunile existente şi în uz în Biserica Ortodoxă,
rugăciuni a căror vechime nu poate fi precizată, dar admise şi rostite
cu credinţă atât de preoţi, cât şi de poporul drept credincios. Pe
lângă aceasta, am adăugat şi o observaţie personală formulată pe
temeiul unor cunoştinţe străvechi, înscrise în textele biblice şi acceptate
de întreaga creştinătate.
Dogma apusului nu se sprijină pe argumente, nici patristice, nici
documentare sau pe vreun fel de revelaţie dumnezeiască.
În Psaltire, după cum se ştie, după fiecare catismă sunt adăugate
rugăciuni de sorginte creştină, al căror autor nu se cunoaşte, precum
nici data la care s-a făcut adaosul, dar care sunt acceptate de întreg
răsăritul şi rostite obligatoriu ori de câte ori se citesc catismele. Este o
practică, aş putea zice, milenară şi până acum nu s-a aflat cineva care
să le nege valoarea, prezenţa şi însemnătatea. În sfârşitul catismei a
IV-a, găsim ca rugăciune directă către Mântuitorul Iisus Hristos
următoarele: „Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase al meu, dăruieştemi lacrimi de pocăinţă, Cela ce eşti singur bun şi milostiv, ca
întru ele să mă rog Ţie, ca să mă curăţeşti mai înainte de sfârşit
de tot felul de păcate. Că prin înfricoşătoare şi groaznice locuri
va să trec, despărţindu-mă de trup, şi mulţime de diavoli
înfricoşători fără omenie mă vor întâmpina şi nimeni nu va
călători împreună cu mine ca să mă ajute sau să mă scoată.
Pentru aceasta, cad la bunătatea Ta, ca sa nu fiu dat celor cemi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmaşul meu,
Bunule Doamne! Nici să zică: iată, ne-ai venit în mâinile noastre
şi ne-ai fost dat nouă! Nu, Doamne, nu-Ţi uita îndurările Tale,
nici nu-mi răsplăti după fărădelegile mele şi nici faţa Ta nu Ţi-o
întoarce de la mine”.
Aşadar, este clar exprimată ideea că, după despărţirea de trup,
sufletul trece printr-o zonă pe care autorul o caracterizează ca „locuri
înfricoşătoare”. Prin ce? Prin prezenţa în acele spaţii spirituale a
diavolilor, care nu sunt acolo ca elemente decorative, ci exercitând o
lucrare, pe de o parte, de împiedicare a ridicării sufletelor spre
Dumnezeu şi, pe de alta, încercând să le rănească într-un fel pe care
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nu-l cunoaştem (se exprimă această idee prin facerea de „strâmbătate”,
unii au interpretat aceasta ca acuzaţii nedrepte).
În „vămile văzduhului”, aceste acţiuni sunt ierarhizate şi numerotate,
după păcatele cu care diavolii incriminează fiecare suflet. Iată dar, că
relatările din această rugăciune, la data când au fost formulate, aveau
un temei care nu putea fi altul decât conţinuturile unor viziuni avute
de-a lungul celor două milenii de creştinism. Este vorba aici de
patrimoniul spiritual al creştinismului, păstrat atât în tradiţia orală, cât
şi în experienţele de viaţă duhovnicească a unor „îmbunătăţiţi”. Nimeni
până azi nu a pus la îndoială cele afirmate în această rugăciune cu
privire la prezenţa diavolilor în spaţiul prin care trebuie să treacă un
suflet după ce a părăsit trupul.
În acatistierul scos în 1971 sub binecuvântarea patriarhului Iustinian,
la pag. 451, în gruparea de cântări pregătitoare pentru Sfânta
Împărtăşanie, credinciosul apelează la asistenţa şi ocrotirea Prea Sfintei
Născătoare de Dumnezeu, în cadrul pregătirii pentru Sfânta Euharistie,
spunând: „Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindul şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de acesta
izgonindu-le”. Iată şi aici confruntarea, imediat după plecarea de pe
pământ, a sufletului omenesc cu aceiaşi vicleni diavoli. Aşadar, dincolo
de pământ, există un fel de „gardieni”, diavoli, opozanţi sufletelor
omeneşti. De unde vin aceştia?
Să ne aducem aminte că în căderea sa, Lucifer a antrenat şi trei
cete îngereşti, care, asemenea răzvrătitului au pierdut lumina
dumnezeiască devenind, cum se spune, draci întunecaţi. Ei au fost
aşezaţi de Lucifer în trei nivele spirituale – vămile văzduhului, cu rolul
de a păzi şi împiedica sufletele să ajungă la Dumnezeu. Acest spaţiu
este locuit de diavoli şi transformă spaţiul periterestru într-un fel de
temniţă.
Aş adăuga aici şi că asupra acestui spaţiu malefic are putere de
anihilare a lucrării luciferice şi Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu,
care, prin minunile ei, aflăm că a scos din „vămile văzduhului” suflete
prizoniere care au apelat la sfânta ei milostenie. Promptitudinea cu
care ea a ajutat de-a lungul veacurilor a prilejuit a i se acorda
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supranumele de „grabnic ajutătoarea”. Prin aceasta, se aduce încă o
dovadă că punctul de vedere al Bisericii răsăritene este cel care
exprimă adevărul. Rezultatul lucrării ei asupra acelor „vămi” este o
dovadă peremptorie asupra existenţei lor şi persistenţei chiar după
Înviere a acelei închisori ale cărei porţi au fost sfărâmate şi prin aceasta
făcând posibilă ieşirea de acolo a unor suflete. Această sfărâmare a
închizătorilor nu a însemnat însă golirea acelui spaţiu spiritual de diavoli
şi suprimarea lucrării lor de temniceri. Aceasta se va petrece de-abia
la marea şi definitiva Judecată, când Lucifer şi ai lui vor fi aruncaţi
definitiv în acel „întuneric cel mai dinafară”, creat de Dumnezeu spre
a se împlini o separare deplină şi definitivă a sufletelor bune de cele
rele, celor rele luându-li-se orice posibilitate de a mai lucra pierzător
asupra oamenilor.
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Misiunea Bisericii
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Tinerii-Familia-Lumea

Ne vedem în Rai, Părinte Teofil!
n. 03.03.1929 - † 29.10.2009
Diacon Claudiu PĂUN, Făgăraş-Galaţi
După o perioadă scurtă de suferinţă, a plecat la ceruri iubitorul
de Dumnezeu – după cum îi spune şi numele - părintele Teofil Părăian
de la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Primul lucru pe care l-au remarcat credincioşii prezenţi la
slujba privegherii a fost acela că părintele Teofil, ca in toata viaţa sa
când vorbea despre Maica Domnului în predicile şi cuvântările sale,
zâmbea. Ne zâmbea de dincolo de mormânt, la fel cum a zâmbit şi
Gheron Iosif Vatopedinul după ce a adormit întru Domnul.
În predica ţinută la finalul Sfintei Liturghii din ziua de vineri,
30.10.2009, PS Andrei Făgărăşeanul afirma că Arhimandritul Teofil
a fost omul cu cea mai mare credinţă pe care l-a cunoscut Prea
Sfinţia Sa, remarcă întărită şi de către PS Sofian Braşoveanul, în
cuvântul său de după sărăcustă.
Sărăcusta. La sărăcusta Părintelui au participat o seamă de
ierarhi bisericeşti, dintre care amintim pe IPS Dr. Laurenţiu Streza, PS
Andrei Făgărăşeanul, PS Sofian Braşoveanul , PS Calinic al Argeşului
şi Muşcelului. Înainte şi după rânduiala slujbei de priveghere pentru
Părintele Teofil au citit neîncetat din Psaltire călugări, clerici şi mireni.
La sfârşitul privegherii, PS Sofian Braşoveanul – unul din fiii
duhovniceşti ai Părintelui Teofil, a rostit o foarte emoţionantă predică în
amintirea marelui duhovnic. PS Sofian a rememorat un scurt episod din
timpul uceniciei sale: într-o zi, venea împreună cu pr. Teofil de la o
înmormântare şi părintele l-a întrebat despre ce anume va predica la moartea
sa. PS Sofian nu a putut să îirăspunda nimic părintelui şia rămas nedumerit,
gândindu-se că nu va putea să ia cuvântul la moartea cuvioşiei
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sale…“Părintele Teofil, fiind un om
al bucuriei, este prieten şi cu cei vii
şi cu cei de dincolo de mormânt şi dacă cumva ne priveşte, el
ne zâmbeşte, se uită la fiecare dintre noi cum îi aducem după
putere fiecare o ultimă cinstire trupului său, căci cinstirea şi iubirea
faţă de cineva nu se opresc pe marginea mormântului, ci ele
dăinuiesc veşnic”, a concluzionat cu duioşie PS Sofian.
Înmormântarea. În dimineaţa înmormântării părintelui,
în continuarea citirii Psaltirii s-a săvârşit Acatistul Maicii Domnului,
urmat de slujbele Ceasurilor, apoi s-a continuat cu Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. Răspunsurile la strană au
fost date de către un grup de studenţi de la Facultatea de Teologie
“Andrei Şaguna” din Sibiu, îndrumaţi de către Pr. Dr. Sorin Dobre.

Slujba de înmormântare a Părintelui Teofil a început în jurul
orei 12 în curtea Mănăstirii Constantin Brâncoveanu unde, pe lângă
cei aproximativ 10 ierarhi, zeci de preoţi şi diaconi slujitori, au participat
sufleteşte sute de preoţi, monahi si monahii, credincioşi dar mai ales
fii duhovniceşti ai părintelui Teofil. Spunea într-una din cărţile sale
Gheron Iosif Isihastul de la Chilia Sfânta Ana Mică din Muntele Athos
că cea mai grea încercare pentru un creştin adevărat este cea când îi
moare duhovnicul. Aceasta am observat-o la mulţi dintre credincioşii
veniţi din toată ţara să îşi ia rămas-bun de la duhovnicul lor drag, dar
şi la o seamă de ierarhi şi preoţi care l-au iubit pe părintele cu adevarat.
ÎPS Dr. Laurenţiu a rostit o frumoasă cuvântare de apreciere a Părintelui
Teofil, transmiţând totodată
mesajul PF Părinte Patriah Daniel.
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După prima parte a slujbei,
cortegiul funerar, cu Crucea Părintelui
în frunte, în glas de toacă şi de cântare ca la Sfintele Paşti unde toată lumea intonează “Hristos a înviat din morţi…”, a
înconjurat întâi vechea biserică a mănăstirii – ctitoria lui Constantin
Brâncoveanu, urmându-şi drumul spre cimitir, drum pe care s-au
citit evanghelii şi s-au rostit ectenii. Toată lumea voia să se atingă
de sicriul Parintelui Teofil, ca de nişte sfinte moaşte.
Părintele a fost apoi aşezat în căsuţa lui de lut, lângă
mănăstirea pe care a slujit-o cu atâta ardoare vreme de 56 ani, 23
ca ierodiacon şi 33 ca ieromonah. Celor care au vrut să îşi ia rămasbun de la Părintele de pe marginea veşniciei li s-a mai dat puţin răgaz.
Un proverb asiatic spunea că “nu contează dacă viaţa ta este scurtă
sau lungă, căci, faţă de veşnicie este ca o clipă”. Viaţa părintelui a fost
parcă o clipă de veşnicie.
Privind în biserică la strana – acum goală – de unde Părintele
Teofil a participat aproape întreaga sa viaţă, zi de zi, la sfintele slujbe, miau venit în minte întrebarea pe care o adresase odinioară ucenicului său
un călugăr bolnav la pat: ”oare nu plânge strana după mine? că mie
mi-e tare dor de biserică să slujesc!”. Aşa ar fi spus şi părintele Teofil..
Memento Mori! “Inima mea are numai uşă de intrare,
nu are uşă de ieşire, cine intră în ea nu mai iese. Cine mi-a fost
prieten în viaţa aceast, îmi va fi şi în cealaltă”- spunea părintele
Teofil. Şi-a luat rămas-bun de la lumea aceasta, şi s-a dus alături de
atât de iubita sa mamă pe care pomenea tot mai des în ultimul timp,
spunând: ”măi, să ştii că acum, că am îmbătrânit, mi-e dor de
mama şi mai ales de jocul meu cu mama. În iernile geroase, fraţii
mei mai ieşeau pe-afară, dar eu - fiind nevăzător - stăteam în
casă cu mama. Jocul meu şi al ei era acela că îmi prindea câteva
fire de păr din creştetul pus în poala ei, când torcea cu fusul din
caierul de lână şi mi le răsucea. Ăsta era jocul meu cu mama!
Parcă… mi- e dor de mama!”
Tu dormi în pace suflet bun şi blând, noi nu te vom uita
nicicând, Părinte al bucuriei!
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“Cu candele şi cântece, cu tot,
Mutatu-s-a la altă Liturghie”

Ne vorbeşte Părintele Teofil...
Pr. Cornel URSU, Făgăraş-Galaţi
Iată câteva gânduri ce rămân după mutarea la cele veşnice a
Părintelui Bucuriei, prietenul tinerilor:
q Eu i-am dat Bisericii şi lui Dumnezeu viaţa mea, fiinţa mea,
de la început, cu tot ce am avut când m-am aşezat la mănăstire.
Cineva, aşezându-se la o mănăstire, este ales de Dumnezeu. Şi nu
numai că este ales de Dumnezeu, ci şi el L-a ales pe Dumnezeu. În
Sfânta Evanghelie de la Ioan sunt cuprinse şi cuvintele Domnului Hristos:
“Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi” – In. 15,16
q
Omul nu este decât trecător prin această lume. Omul vine în
lumea aceasta ca şi când ar răsări soarele. Trăieşte în lumea aceasta ca
şi când ar fi soarele, într-o zi, de dimineaţa până seara şi seara apune.
Noi nu trăim pentru moarte, ci pentru viaţă … Nu îmi doresc moartea.
Nu mi-i lăcomie să mor. Îmi este dragă această lume: a fost fain. Să
ştiţi că a fost fain…Suntem cetăţeni ai Cerului. Pe pământ suntem
trecători, dar în Cer suntem totdeauna vieţuitori. Chiar dacă trăim aici,
pe pământ, destinaţia noastră este spre Cer. Suntem cetăţeni ai Cerului.
[N.red.: în 2007, când pregăteam pentru tipar una din cărţile sfinţiei
sale, îi propusesem titlul “Cu faţa spre veşnicie” şi a fost de acord, dar,
peste o săptămână, m-a sunat zicându-mi că are să-mi spună ceva
foarte important: nu e vorba de orice fel de veşnicie şi de aceea cartea
să se numească “Cu faţa spre veşnicia fericită”, căci “Cel ce crede, la
judecată nu va merge, ci s-a mutat din moarte în viaţă”. Din acelaşi
motiv, părintele Teofil nu se temea de vămi. A spus: “Când voi muri,
voi urca rapid prin vămi (şi a făcut un gest rapid cu mâna de jos în
sus, în formă de spirală) şi mai pot lua încă trei-patru pe lângă mine”].
q
Nu înţelegeam ce înseamnă “nu vezi!” În situaţia aceasta miam trăit viaţa în condiţiile nevederii. Cu toate ştirbirile câte sunt de pe
urma nevederii. Ca nevăzător, n-ai posibilitatea să îţi da seama de un
apus de soare, de un răsărit de
soare, de un munte care se înalţă,
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de o pajişte înflorită, de o pictură, de
o sculptură, de o floare.. Mie îmi plac
florile, dar florile care au miros. Florile care nu au miros, pentru
mine, nu există, pentru că nu le văd. Cunosc florile după pipăit.
q
Am avut întotdeauna o înclinaţie spre bucurie. Am fost
un om al bucuriei. Sunt un răspânditor de bucurie, un lucrător de
bucurie. Aşa e formaţia mea. Aşa m-a lăsat pe mine
Dumnezeu…N-am căutat niciodată să mă pun în atenţia oamenilor
altfel decât sunt eu de fapt. Am dus o viaţă frumoasă, cu care mă
pot prezenta în faţa lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Mă gândesc
uneori: ”când va fi să mă prezint înaintea lui Dumnezeu, ce i-aş
spune eu lui Dumnezeu?”; aş spune: “Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!”.
q
Spunea părintele stareţ Ilarion: ”Îmi pare rău ca n-am fost
mult mai aproape de dânsul, să-l ascult”. Dar părintele Teofil nu
va pleca niciodată din inimile şi conştiinţele celor care l-au iubit: “E
tare înălţător plecând/ Să pleci din lume luminând,/ Când ai ajuns
la căpătâi/ Să pleci, însă să şi rămâi”. Ne lasă învăţături luminate,
de care ar fi bine să ne ţinem, căci aşa îi vom cinsti amintirea. Iată
câteva dintre aceste învăţături:
o Un creştin trebuie să fie totdeauna mulţumit. Dacă nu-i mulţumit,
nu-i creştin
o Înţelepciunea face pe om să fie bun; bunătatea face pe om
înţelept
o Fericit e omul care pe toate le face cu evlavie
o Şezi în chilia ta şi aceasta te va învăţa toate
o Creştinismul nu se învaţă, ci se trăieşte
o Sfinţii sunt aceia care au credinţă dreaptă şi viaţă curată, chiar
de nu săvârşesc semne
o O avere se adăposteşte mai degrabă într-un cap decât într-un sac
o La doctor şi la preot să te duci atunci când nu ai nevoie, ca să
nu ai nevoie
o Biserica este maica noastră şi nu serviciu public
o Să ne ocupăm mai mult de Hristos şi mai puţin de Antihrist
o Pocăinţa n-ai cum s-o faci dacă nu eşti mai treaz ca diavolul
o Inima omului să fie o
grădină a bucuriei
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o Cea mai bună cinstire adusă
sfintilor este urmarea lor
Totul pe pământ este un drum spre moarte
Acela care n-a aflat cerul pe pământ, lipsit va fi de el şi

o
o
acolo sus
o
Nu te poţi sustrage timpului tău
o
Pe cei ce lovesc în preoţi şi în Biserică, părintele îi
intreba: “ Oare răul şi întunericul sunt în Biserică sau în mintea lor?”
o
Nu suntem prieteni cu funcţiile, ci cu oamenii
o
Soarta omului se leagă şi se dezleagă în cer
o
Omul moare pentru că s-a născut, pleacă pentru că
a venit
o Degeaba te închini cu mâna, dacă nu te închini cu gândul
o Să ne gândim mereu la moarte: “ mi-am făcut mormânt, că nu
se ştie ce şi cum şi când!”
o Unii dintre oameni se plâng că nu au cu ce trăi! Câţi sunt dintre
acei oameni care se întreabă dacă au cu ce muri?
o În zadar aprinzi lumânări de ceară, dacă nu faci inima să ardă
o Omul sfinţeşte locul, nu cu busuiocul, ci cu sudoarea frunţii
o Când trăieşti cu Dumnezeu, găseşti fericire şi în nenorocire
o Cu Dumnezeu afli raiul şi in iad, iar fără Dumnezeu e un chin
chiar şi în Cer
o Smerenia este expresia românească pentru: “pur” şi “simplu”
Încheiem, ştiind cât de mult îi plăceau poeziile, cu următoarele
versuri scrise în ajunul morţii sale şi intitulată

Rugă pentru Părintele Teofil:
Doamne, mult greşit-am Ţie, de ne-ncerci aşa de greu,
Că-i bolnav cel ce se cheamă «Iubitor de Dumnezeu»!
Eu Te rog, şi mulţi cu mine, Doamne Sfânt să nu ni-l iei!
Dacă nu mai ai de unde, ia din anii buni ai mei!
Căci duhovnic să ne-ajute cum e el un altul nu-i,
Lasă-ni-l aici în lume, că Tu-n cer ai sfinţi destui!
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Nu acum, la încercare, Doamne, Îţi aduci aminte,
Anii ce Ţi-i pun în faţă i-am promis mai dinainte!
De aceea cu-ndrăzneală, dar smerit, la Tine vin:
Ţine-l, Doamne, pe părinte! Iată, eu cuvântu-mi ţin!
Doamne, ştiu că-n marea-Ţi milă, anii mei, dacă-i
primeşti,
Ca părintelui s-adaugi, trebuie să-i curăţeşti!
Îndrăzneala mea e mare, dar, Te rog, fă-l sănătos,
Şi-am să fiu mărturisire, Sfinte, cât eşti de milos,
C-ai lăsat un drept în lume, pentru unul păcătos!
“Întru toată îndrăzneala, precum totdeauna, aşa şi acum, Hristos
va fi preaslăvit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte. Căci
pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig” (Fp.1,20-21).

Părintele Teofil
sau bucuria întemeiată pe credinţă
Drd. Stelian Gomboş
[...] Părintele Arhimandrit Teofil s-a conturat şi s-a identificat în
mintea şi în inima mea, prin câteva trăsături şi calităţi distincte:
- în primul rând caracterul, onoarea şi demnitatea părintelui;
- după aceea cultura teologic – duhovnicească şi nu numai, cu care
a fost înzestrat datorită muncii şi tenacităţii prea cuvioşiei sale;
- luciditatea şi spiritul său critic însoţit de foarte multă înţelegere şi
condescendenţă;
- pe urmă spiritul de disciplină, în primul rând cu el însuşi, de rigoare
academică, doctrinară, liturgică şi canonică revelată cu fiecare slujire
a sa ori cu fiecare predică sau cuvântare, susţinute într-un mod foarte
coerent şi elevat în diferite
împrejurări şi cu diferite ocazii;
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comportamentul, felul său de
a fi şi de a se raporta la semenii săi,
la fiecare în parte într-un mod deosebit şi unic, fiind foarte
respectuos, accesibil şi deschis, chiar natural, spiritual şi, de ce
nu, şi cu acut simţ al umorului, sănătos şi autentic, toate acestea
ducând la descoperirea în persoana sa a eticii bunului simţ, pe
care a cultivat-o de-a lungul întregii sale vieţi şi care astăzi o
întâlneşti tot mai rar!...
- Părintele Teofil Părăian a mai avut şi calitatea de a fi un om
de o sinceritate, discreţie şi modestie ieşite din comun, care miau inspirat foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste
faţă de valorile perene ale spiritualităţii şi culturii noastre
autentice!...
- Totodată, sfinţia sa a fost unul dintre cei mai luminoşi şi mai învăţaţi
călugări ai noştri, duhovnic aspru cu păcatul dar mereu blând cu
păcătosul, plin de harul păcii şi al bucuriei. Chiar dacă avea şi
unele păreri pe care nu i le puteam împărtăşi, l-am apreciat mereu
pentru felul în care ştia să-şi argumenteze opiniile şi să şi le spună
simplu şi învăluindu-le în bunătate, spre a nu răni.
[... ] Preacuviosul Părintele Aehimandrit Teofil Părăian
a fost un om al bucuriei, un om care şi-a propus să înmulţească bucuria
şi credem că a reuşit cu prisosinţă. Darul deosebit al părintelui Teofil
de a vorbi şi mai ales de a aprofunda cuvintele Scripturii şi în special
ale Noului Testament, preocuparea pentru cărţile fundamentale ale
spiritualităţii ortodoxe, cum ar fi Patericul şi Filocalia, dar şi pentru
textele liturgice cuprinse în cărţile de slujbă, l-au făcut să fie iubit şi în
acelaşi timp să fie un părinte duhovnicesc cu autoritate şi
discernământ... Nevăzător, dar luminat, om al rugăciunii, Părintele
Teofil şi-a întemeiat viaţă pe credinţă şi cultură. Părintele Teofil a fost
şi rămâne un reper luminos şi sigur, o persoană care a întrupat concret
bucuria şi certitudinea credinţei, un propovăduitor al credinţei
lucrătoare prin iubire. A fost un ziditor de suflete şi a renăscut pe mulţi
la viaţa duhovnicească în Hristos şi în Biserică prin predicile,
conferinţele sau îndrumările
sfinţiei sale [...]
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Patriarhul
Pavel
al
Serbiei
Un sfânt care păşea până acum pe pământ de
acum păşeşte în ceruri
„Voi ieşi în stradă să cerşesc milostenie pentru săracii mei
fraţi”
Când eram seminarist în anul I Domnul m-a învrednicit să
primesc binecuvântare de la acest fericit şi sfânt patriarh care
binecuvânta România cu prezenţa şi cu smeritele, matinalele, dar nu
mai puţin dumnezeieştile şi patriarhalele Sale Liturghii.
Peste ani, când deja eram monah, Domnul mi-a dat să-l
întâlnesc din nou şi în Serbia, la Palatul Patriarhal din Belgrad şi în
Catedrala Mitropolitană unde asista la vecernie. Cinsteam taina întâlnirii
noastre providenţiale în tăcere şi admiraţie. Acum – la naşterea sa în
cer – mă simt dator să scriu ceva despre Sanctitatea Sa, ca mai mulţi
oameni să-l cunoască, să-l iubească, să-i cinstească pomenirea şi să
se bucure de binecuvântarea Sa, de acum din înălţimile cereşti.
În şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Serbiei pentru alegerea
patriarhului (01.12.1990), conform Constituţiei Bisericii Serbiei,
trebuia ca toţi episcopii electori „să îi însemneze cu semnul crucii” pe
cei trei candidaţi, care trebuiau să întrunească cel puţin 13 voturi. În
prima rundă au fost aleşi doar
doi.
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Al treilea, episcopul Pavel,
din cauza insuficienţei de voturi (11)
a rămas în afară şi doar la a noua rundă a fost ales prin 20 de
voturi şi a intrat în triada candidaţilor.
A urmat faza finală a alegerii prin sorţi, adică printr-un mod
apostolic: egumenul Mănăstirii Tronossa, după o rugăciune, scoate
din cartea Evangheliei cele trei plicuri sigilate cu numele celor trei
candidaţi, le amestecă şi extrage unul, pe care îl înmânează
preşedintelui, cel mai mare arhiereu, care, stând înaintea Uşilor
Împărăteşti, arată plicul sigilat, îl deschide şi comunică:
„Arhiepiscop de Peci, Mitropolit de Belgrad şi Karlovaţ şi Patriarh
al Serbiei este Episcopul de Rasca şi Prizren Pavel!”.
Comentând evenimentul, după 15 ani de la alegere,
Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru scria: „Unicul om, care întradevăr n-a vrut să fie patriarh, a fost Patriarhul Pavel!”.
După alegere, adresându-se Sfântului Sinod, Patriarhul Pavel
avea să spună: „Puterile mele sunt mici şi voi o ştiţi. Eu nu nădăjduiesc
în ele. Nădăjduiesc în ajutorul vostru şi repet, în ajutorul lui Dumnezeu,
cu care El m-a sprijinit până astăzi. Să fie spre slava lui Dumnezeu şi
spre folosul Bisericii Sale şi a poporului nostru încercat în aceste
vremuri dificile”.
În ziua următoare, a întronizării în Catedrala Mitropolitană, a
adus la cunoştinţă programul său în foarte puţine cuvinte: „Urcândumă ca al 44-lea patriarh al Serbiei în tronul Sfântului Sava nu am
niciun program personal pentru misiunea patriarhală. Programul meu
este Evanghelia lui Hristos sau frumosul ei mesaj despre Dumnezeu
care este cu noi şi despre Împărăţia Lui dinăuntrul nostru – atâta
vreme cât prin credinţă şi prin iubire Îl primim”. A luat asupra sa
îndatoririle patriarhale într-una din cele mai dificile perioade ale istoriei
sârbe: în vremea războaielor, a presiunilor şi a şantajelor puternicilor
lumii, a tulburărilor interne şi a sărăciei, în vremea contestării lucrurilor
sfinte şi cuvioase.
S-a împotrivit răului ori din ce parte ar fi venit, chemând la
înţelepţire şi pe compatrioţi şi
pe străini. Accentua că : „Sub
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soare există destul spaţiu pentru
toţi” şi că : „De pace au nevoie la
fel toţi oamenii, precum noi, aşa şi vrăjmaşii noştri”. De multe
ori, cita texte din poezia sârbă populară, în care se zice: „Mai
bine să ne pierdem capul, decât să ne pierdem sufletul”. Prin
următoarele cuvinte ne învaţă că „avem obligaţia ca şi în cea mai
dificilă situaţie să ne comportăm ca oameni şi că nu există interes,
nici naţional, nici personal, care ar putea să constituie o justificare
pentru a nu fi oameni”.
Aceste continuu repetate cuvinte ale sale - „să fim oameni”
- au ajuns chiar şi la urechile copiilor, care l-au numit „afectuos”,
„Pavel-Pavel, să fim oameni”. Toţi au auzit aceste cuvinte, însă mulţi
nu au vrut să asculte de ele. Printre aceştia, şi cei care în patria sa
(actuala Croaţie), în perioada războiului din anii ’90, au dărâmat o
biserică ortodoxă numai şi numai pentru faptul că în ea s-a botezat
Patriarhul sârbilor! Aceasta s-a întâmplat deşi pe o rază de 40 km de
biserică nu aveau loc lupte.
Patriarhul Pavel era neobosit în săvârşirea îndatoririlor sale
pastorale. Astfel, în toamna celui de-al 91-lea an al vieţii sale, când
a hotărât să viziteze Australia - printre altele pentru a sfinţi un teren de
87 de hectare, pe care l-a cumpărat Biserica Sârbă pentru a construi
acolo Colegiul „Sfântul Sava”, unde împreună cu copiii sârbi să înveţe
şi copii ruşi, greci şi de alte naţiuni - unii episcopi au încercat să-l întoarcă
din drum, spunându-i că o călătorie de o aşa durată este peste rezistenţa
sa. Patriarhul i-a contrazis: „Pentru mine nu este greu, dar cum o vor
scoate la capăt aceştia?” (arătând spre delegaţie). S-a dus în Australia
încercând ca vizita de două săptămâni s-o prefacă în vizită misionară,
cât mai cuprinzător ar fi fost cu putinţă. Când s-a întors la Belgrad, s-a
dus direct la priveghere, chiar dacă timp de 22 de ore călătorise cu
avionul şi imediat, dimineaţa, a pornit spre Moscova.
Aflând toate acestea, gazda sa, Patriarhul Rusiei, Alexei al
II-lea, glumind, l-a întrebat: „Sanctitate, aţi făcut o aşa mare călătorie,
aţi ajuns până şi aici. Nu cumva vreţi să vizitaţi şi noua Zeelandă,
deoarece şi acolo există lume dea noastră, ortodoxă?...”.
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Patriarhul sârb a răspuns:
„Sanctitate, de data aceasta nu am
făcut-o, dar cu siguranţă o voi face în următorii 90 de ani!”.
Patriarhul Pavel, în pofida multelor sale îndatoriri, a trăit şi o
autentică viaţă monahală. În fiecare dimineaţă, în Paraclisul
Patriarhiei slujea Sfânta Liturghie şi se împărtăşea, iar în fiecare
seară era prezent în Catedrala Mitropolitană la slujba Vecerniei.
Înainte de a săvârşi Dumnezeiasca Liturghie, nu pleca sub
nici un motiv nicăieri.
Prin drumul vieţii lui, începând din locul naşterii şi continuând
cu locurile unde a studiat până la acelea unde a slujit, a devenit un
simbol unionist pentru Biserica Sârbă. De asemenea, prin viaţa sa şi
prin rolul său în lumea ortodoxă, el este şi unul din simbolurile
Ortodoxiei universale.
Când odată în anii războaielor recente, a văzut în drum din
apartamentul său din Palatul Patriarhiei un grup de refugiaţi în ploaie,
s-a coborât şi a deschis marea uşă de lemn de stejar a Patriarhiei şi ia chemat să intre pentru a se adăposti de ploaie. Când colaboratorii
i-au atras atenţia că exista posibilitatea să intre şi vreun rău-intenţionat
– era în timpul războiului – le-a răspuns: „Cum aş fi putut eu să dorm
acolo sus, la cald, iar aceşti copii să stea în ploaie afară?!”.
Şi aceste cuvinte cutremurătoare sunt tot ale sale: „Dacă aş
putea reuşi – Dumnezeu Cel Înviat îmi este martor – aş sta înaintea
bisericilor, a spitalelor şi înaintea ţărilor civilizate prin recepţii şi
demonstraţii la modă şi personal aş fi cerşit milostenie pentru fraţii şi
copiii noştri încercaţi. Fiecare dintre noi ar trebui printr-un mod activ
să se ruşineze pentru toate acele ostentative lăcomii, care există în
atâtea spaţii publice, nu doar să ne scandalizăm simplu şi să
deznădăjduim, că nesimţirea, neruşinarea, cinismul s-au generalizat în
jurul nostru”.
Un bătrân monah din Sfântul Munte, care a fost coleg cu
Patriarhul Pavel la Facultatea de Teologie din Atena (unde acesta şia făcut studiile post-universitare între 1955-1957) povestea că
Patriarhul Pavel în timpul
şederii sale în Grecia, ori de câte
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ori circula cu autobuzul, iar acesta
trecea pe lângă o biserică, viitorul
Patriarh se ridica în picioare, drept, pentru a se însemna cu
semnul crucii. Când monahul din Muntele Athos l-a întrebat de
ce procedează aşa, i-a răspuns: „Dar soldaţii când îşi întâlnesc
superiorul se ridică drepţi. Cu atât mai mult noi creştinii când Îl
întâlnim pe Stăpânul Hristos, Care se află cu Trupul în Chivotele
Bisericilor noastre”. Stareţul athonit amintea de această întâmplare
ca grăitoare pentru evlavia şi adânca simţire duhovnicească pe
care o avea fericitul Părinte Pavel.
Patriarhul se îngrijea singur în toate. La vârsta de 92 de
ani, încă îşi gătea singur, conform regimului său: aproape toată durata
anului era post pentru el. De obicei, mânca legume fierte, ulei adăuga
doar la sărbători, foarte rar peşte, iar carne niciodată. Băutura sa
favorită era sucul de roşii, iar mâncarea sa preferată erau urzicile.
Când nu postea, mânca lactate. Hainele şi le cosea singur, le aranja şi
le spăla el însuşi, după cum îşi repara şi îşi lustruia şi pantofii.
În afară de acestea, lua aminte şi la ceea ce se întâmpla în
jurul său. La Patriarhie supraveghea şi se îngrijea ca toate să funcţioneze
cât mai bine cu putinţă. Când orarul de muncă se termina şi toţi plecau,
atunci Patriarhul venea şi stingea luminile pe care angajaţii le uitau
aprinse.
Foarte des, singur, repara instalaţiile sanitare, ferestrele,
blocajele...
Avea grijă pretutindeni unde era nevoie şi asupra lucrurilor
pământeşti, chiar dacă accentua că adevărata noastră patrie este
„sus”. De aceea, amintea că trebuie să fim atenţi : „Într-o zi, când ne
vom înfăţişa înaintea strămoşilor noştri, să nu ne fie ruşine de ei, nici
lor să le fie ruşine de noi”.
De acolo de sus, să te rogi pentru noi, Sfinte Ierarhe!
Odihnă cu drepţii şi înviere frumoasă, batiuşca!
(monahul Leontie)
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Minunate apoftegme despre
Patriarhul Serbiei Pavle
Patriarhul Bisericii Ortodoxe sârbe este eroul multor
povestioare şi anecdote. Ele întăresc legenda că ar fi un om
popular şi cu viaţă sfântă. (…) Prin felul său de viaţă
Patriarhul Pavle este apropiat oamenilor. Pe dânsul, sârbii
îl simt ca pe un semen apropiat lor, şi nu ne referim numai la
credincioşii practicanţi.

Mercedes. Patriarhul Pavle, după cum este cunoscut, a continuat
să trăiască la fel şi după ce s-a mutat la Belgrad. Belgrădenii îl
întâlnesc adesea pe stradă, în tramvai, în autobuz… Astfel,
odată, pe când mergea singur, suind trotuarul străzii Regele Petru I, în
care se afla sediul Patriarhiei, îl ajunse, cu un Mercedes ultimul
răcnet, unul din preoţii cunoscuţi ai unei parohii arhicunoscute
din Belgrad. A oprit automobilul şi a ieşit:
- Sfinţia Voastră, permiteţi-mi să vă conduc! Spuneţi numai
încotro… Patriarhul a intrat în automobil, şi îndată ce s-au pus
în mişcare, a întrebat:
- Spuneţi, părinte, al cui
este automobilul acesta?
- Al meu, Sfinţia Voastră!
- Opriţi! – porunci
Patriarhul, a ieşit, şi-a
făcut semnul Crucii şi a
zis preotului:
- Dumnezeu să vă aibă
în pază!
Automobilele
negre. Fusese şedinţa Sfântului Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe
Sârbe. Sfinţia Sa se îndrepta, precum îi este obiceiul, la slujba de
vecernie de la Catedrală. Când ieşi din Palatul Patriarhiei, zări parcate
o mulţime de automobile mari,
negre. Întrebă:
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- Ale cui să fie atâtea automobile
luxoase?
- Ale episcopilor noştri, Sfinţia Voastră! Au venit cu ele
la şedinţa Sinodului - răspunse preotul care-l însoţea.
- O, vedea-i-ar Dumnezeu! Cu ce ar fi mers dacă nu ar fi
depus votul sărăciei?!

Dificultăţile diaconului. În clădirea Patriarhiei adesea se
repovesteşte dialogul Patriarhului purtat cu diaconul care-l
însoţeşte peste tot, pe când plecau să facă slujbă în biserica de la
Banovo brdo.
- Cum vom merge? Cu automobilul? – întrebă diaconul.
- Cu autobuzul! – răspunse Patriarhul cu hotărâre.
- E aglomeraţie, e înăbuşitor in autobuz, şi nici nu-i aproape…
- Mergem! - zise din nou scurt Sfinţia Sa.
- Dar… - mergând în urma Sa, diaconul avansă un argument nou,
major – Sfinţia Voastră, este vară, multă lume merge la Ada
Ciganlija [cel mai vestit ştrand], autobuzele sunt pline de lume
despuiată. Nu e potrivit...
- Ştiţi, părinte – se întoarse Patriarhul Pavle – fie care vede ceea
ce doreşte!
Mesaj către America. Atunci când vlădica Pavle a devenit
Patriarh, îşi aminteşte Slobodan Mileusnic, directorul Muzeului BOS,
multe delegaţii şi numeroşi reprezentanţi din străinătate şi-au exprimat
dorinţa să-l întâlnească pe Sfinţia Sa. A venit atunci şi ambasadorul
destul de activ al Americii la Belgrad, Warren Zimmermann. Patriarhul
l-a primit în Palatul Patriarhiei. Ambasadorul i-a transmis salutări şi
felicitări în numele poporului american, în numele preşedinteluiAmericii
şi în numele său personal. S-a purtat o convorbire oficială, protocolară
şi în final ambasadorul a pus întrebarea:
- Cu ce am putea să vă ajutăm?
- Excelenţa Voastră, să nu ne puneţi piedici; cu aceasta ne veţi
ajuta.

Porunca

Iubirii

6 / 2009

53

53

Salariile. Patriarhul Pavle a
refuzat, de altfel, salariul. Dânsul
primeşte doar pensia la care are dreptul ca fost episcop
de Raska şi Prizren. Nevoile sale sunt modeste de tot, dat
fiind că singur îşi coase mantia, singur îşi repară pantofii...
Încă îi rămân bani din pensia aceea mică. Ce rămâne împarte
săracilor sau donează în alte scopuri pentru binele obştesc.
A rămas de pomină reacţia dânsului din anul 1962, la solicitarea
de atunci a unor episcopi să li se mărească salariile:
- “Dar de ce, de vreme ce nu suntem în stare să cheltuim
nici ceea ce am avut până acum?!”.

Pentru Milos Crnjanski. În acelaşi fel procedează Părintele
Patriarh şi cu ceea ce primeşte în dar. Dacă primeşte material pentru
mantie, îl păstrează până întâlneşte un călugăr sau preot care nu
are posibilitate să cumpere. Atunci îi calculează cât are nevoie pentru
a coase o mantie, şi-i dă exact atât, ca să mai rămână şi pentru alţii.
Renumitul istoric al literaturii Zika Stojkovic, care a colaborat cu vlădica
Pavle, pe când acesta fusese episcop de Raska şi Prizren, la editarea
operei capitale: “Monumentele din Kosovo”, i s-a plâns odată în Palatul
Patriarhal că are greutăţi în a aduna bani pentru continuarea tipăririi
seriei începute de Opere ale unuia din cei mai importanţi scriitori sârbi,
Milos Crnjanski. Ascultându-l, Patriarhul se ridică, se duse până la
patul său, ridică perna, luă de sub ea portmoneul, apoi scoase din el trei
mii de mărci şi le întinse lui Stojkovic:
- “Iată, e contribuţia mea pentru tipărirea cărţilor lui Milos
Crnjanski. Să vă fie de ajutor!”.

La “Semnul de întrebare”. Un boem, care adesea petrecea

timpul la cafeneaua cu denumirea “?“, în apropierea Patriarhiei, de
câte ori îl vedea pe Patriarh, traversa în fugă strada, pentru a lua
binecuvântare de la Sfinţia Sa. Iar odată îi zise:
- Sfinţia Voastră, noi doi suntem cei mai buni oameni din tot
Belgradul acesta! La care Patriarhul replică:
- Suntem, dar după ce golim câteva pahare, nu mai suntem
buni de nimic! (…)”
Dumnezeu sa-l ierte si sa-l
odihneasca cu sfintii!
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Fratele Victor,
chimistul călugărit la 100 de ani
în vârful muntelui, la Sfânta Mănăstire Pătrunsa
Rasofor Vlasie (dr. Vlad Moraru)
În ultima vreme, mai multe personalităţi ale culturii
româneşti, văzând deşertăciunea acestei lumi, au părăsit lumea,
retrăgându-se în monahism. Aşa a fost D-na Zoe DumitrescuBuşulenga, devenită Maica Benedicta, aşa este fostul actor
Dragoş-Vasile Pâslaru, devenit monahul Valerian. Şi lista poate
continua.
Dumnezeu nu caută la vârstă, ci la inima omului. Aşa se face
că, în seara zilei de marţi, 13 octombrie 2009, la privegherea pentru
prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, avea să se petreacă, la Sfânta
Mănăstire Pătrunsa, jud. Vâlcea, un eveniment deosebit. Un frate în
vârstă de 100 de ani (neîmpliniţi), perfect lucid, avea să fie călugărit,
să ia schima monahală. S-a numit o viaţă întreagă Victor Ionescu,
acum e monahul Simeon. Fost chimist, a lucrat în ultima sa perioadă
activă la Institutul de Balneologie din Bucureşti, în calitate de chimist,
făcând analiza multor ape, nu numai minerale.
S-a născut la Vânju Mare, la 18 august 1910; din şase fraţi,
cinci au titluri universitare, iar unul a rămas acasă pentru a-şi ajuta
părinţii. Fratele Victor are o genealogie strălucită, fiind urmaş al lui
Samuil Micu… A făcut cel de-al doilea război mondial, fiind şeful
subcentrului de meteorologie de pe lângă Cartierul General al Armatei.
Pentru că părinţii săi au fost chiaburi, a făcut şi doi ani de canal. A fost
pus la muncă grea încă de mic copil, împreună cu fraţii săi, astfel încât
muncii de la canal i-a rezistat uşor. Povesteşte însă, că un intelectual,
nefiind obişnuit cu munca fizică şi nesuportând regimul de detenţie, i
s-a spovedit lui Victor şi apoi a depăşit linia de demarcaţie, nu pentru
a evada, ci pentru a fi împuşcat, ceea ce s-a şi întâmplat.
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Victor nu a fost niciodată
căsătorit. N-a fumat şi n-a băut,
ducând o viaţă foarte cumpătată. A făcut multă milostenie şi
a scăpat oameni de boală, învăţându-i ce să facă.
Acum, vine regulat la slujbă, stând până la sfârşitul acesteia,
vine la masă şi mănâncă singur, se spală şi îşi spală lucrurile singur,
fără ajutor. Trăieşte foarte modest, într-o mică chilie. Are mult
umor şi este un bun român. Este o enciclopedie de poezie
românească.
Nădăjduim că monahul Simeon va fi ţinut în viaţă de Bunul
Dumnezeu până la împlinirea celor 100 de ani pentru a fi sărbătorit
ca atare. Aşa să-i ajute Bunul Dumnezeu!

Sinceritatea şi Ortodoxia

1

Daniela Filioreanu

Un anume cititor de pe acest blog, care se autointitulează creştin
ortodox practicant, îi acuza pe cei care se ţin de Sfânta Tradiţie şi de
Sfinţii Părinţi de habotnicie şi de lipsă de sinceritate. De asemenea,
spunea că îl preferă, spre exemplu, pe Richard Dawkins.
Citez: “măcar el este sincer în ceea ce face şi ce spune”.
Precizez că numitul Dawkins, provenit el însuşi dintr-un mediu
creştin (ca de altfel, şi Darwin, Nietzsche sau Stalin), poartă adevărate
campanii, finanţate pe bani grei, ca să scoată ideea de Dumnezeu
din capul oamenilor. Autor al cărţii “God Delusion”, recent, el a
fost promotorul unor campanii desfăşurate în Europa în acest scop,
cu slogane de genul: “Probabil Dumnezeu nu există. Aşa că nu-ţi mai
fă griji şi bucură-te de viaţă”, afişate pe autobuze.
Apropo de această sinceritate, îmi aduc aminte de o melodie
interpretată de formaţia Korn, numită “Liar” (“Mincinosule”). Mesajul
era cam acesta: “Chiar dacă eşti îndrăgostit de o femeie anume, nu te
minţi spunând că nu mai doreşti şi alte femei. De dragul distracţiei, nu
uita că eşti un animal”.
56

Porunca

Iubirii 6 / 2009

56

Aşadar, în ambele situaţii,
după părerea ortodoxului mai sus
numit, am avea de-a face cu oameni vădit sinceri, în
comparaţie cu bigoţii-fundamentalist-binladenizaţi-creştinortodocşi, care se ţin morţiş de Tradiţie.
Ce se întâmplă, de fapt, cu sufletul unor asemenea pretinşi
ortodocşi care, considerând că sunt sinceri, lovesc în Sfânta
Tradiţie, aşa cum am primit-o de la Sfinţii Apostoli prin Sfinţii
Părinţi?
Aşadar, suntem îndemnaţi: “Fiţi voi înşivă, nu fiţi ipocriţi!
Doar asta simţiţi!” Oare nu are logică acest mesaj? Oare vrea
Dumnezeu să fim prefăcuţi, să nu fim ceea ce am fost făcuţi să fim?
Dar, oare, cei care ţin Sfânta Tradiţie nu sunt şi ei
sinceri? Nu cred ei din tot sufletul lor? Oamenii sfinţi care trăiesc
şi în ziua de astăzi şi dau totul pentru credinţa lor nu sunt
sinceri? Ba eu cred că da.V: Atunci se pare că toată lumea este
sinceră. Adică şi cei care vor mântuirea prin supunerea faţă de
canoanele lui Dumnezeu, şi alde Dawkins sau cei care vor să se distreze
şi să se bucure de viaţă. Şi atunci unde este problema?
Se pare, însă, că acel creştin ortodox de care vorbeam la
început nu a înţeles că orice virtute (între care şi sinceritatea) poate fi
(şi chiar este) pervertită prin folosirea ei de forţele întunecate. Şi
diavolul iubeşte, dar iubirea lui duce spre focul veşnic. Şi diavolul
este sincer, dar sinceritatea lui pârjoleşte totul în calea lui. Şi diavolul
este dumnezeu, dar un dumnezeu care distruge şi nu oferă niciun strop
de viaţă reală. Diavolul a replicat tot ce a făcut Dumnezeu, chiar
şi lumina, sfinţenia sau iubirea. Deci atenţie încordată când alegem,
de la taraba cărui dumnezeu ne facem cumpărăturile, pentru că o
facem pentru totdeauna.
Atunci când ortodoxul respectiv sau alţii şi-au exprimat
preferinţa pentru sinceritatea lui Dawkins, a trupei Korn, a lui Stalin
sau a diavolului, s-au înscris pe o linie care nu mai duce spre Dumnezeul
Treimic în care credem, adică Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ci în direcţie
total opusă. Cei care aleg calea
iadului, sunt sinceri în
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raport cu trupul şi cu modul lor
de gândire, pe când creştinii
ortodocşi sunt sinceri în dăruirea faţă de
Dumnezeu. Adam şi Eva au fost sinceri faţă de trupul şi faţă de
mintea lor atunci când au căzut, dar au fost nesinceri, în schimb,
faţă de sufletul lor. Acum, cei care doresc mântuire, este nevoie
să lase puţin sinceritatea faţă de minte şi de trup şi să fie sinceri
faţă de sufletul lor şi prin aceasta, să fie din nou loiali lui
Dumnezeu.
Altfel, religia pe care o practicăm nu se mai poate numi
ortodoxie, ci oricum altcumva. Poate neo-ortodoxie, postortodoxie, ne-ortodoxie ş.a.m.d. Fiecare este liber să practice ce
religie doreşte, dar pentru numele oricărui dumnezeu vor aceştia, să
fie sinceri şi să nu numească “ortodoxie” ceva ce nu are legătură cu
Ortodoxia lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Părinţi!
(Note)

Preluat de pe blogul „Încotro Doamne?” la adresa:
http://filida.wordpress.com/2009/07/11/sinceritatea-si-ortodoxia/
1

Despre căsătorie
Muntean Camelia

Majoritatea oamenilor optează pentru căsătorie şi vei auzi
probabil multe sfaturi de la cei care s-au căsătorit. Uită-te bine de la
cine primeşti sfaturi că mulţi sunt cei care n-au înţeles gândul lui
Dumnezeu cu privire la căsătorie şi vedem multe dezastre în viaţa
oamenilor.
Nu-ţi voi spune pe cine să alegi sau cum ar trebui să fie cel
(cea) pe care-l (o) alegi ci-ţi voi aşterne câteva gânduri la care să
meditezi.
Sunt unii care spun că ce-i al tău e pus deoparte şi, când vine,
ţi se aprind călcâiele după el şi oricât vei vrea să te căsătoreşti mai
repede, nu poţi, ci doar atunci când vine cel pus deoparte. Şi cu asta
cred ei că vor scăpa de responsabilitate. Dumnezeu nu-ţi
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pune deoparte, ci te lasă să alegi şi
eşti pus în faţa unei mari încercări şi
fără El nu poţi face o alegere bună.
Atracţia dintre un bărbat şi o femeie e lăsată cu un rost.
Dumnezeu îi spune Evei: „...atrasă vei fi către bărbatul tău şi
el te va stăpâni” (Fac. 3,16) Dacă nu ţi-i drag de cineva, nu
poţi să-l asculţi şi să fii cu supunere şi dacă nu mai ţi-i drag de cel
sau cea cu care te-ai căsătorit, vei căuta spre altcineva. Şi atracţia
are rostul ei. Numai că, după cum spune apostolul Iacov, că omul
e momit şi atras de însăşi pofta sa, dacă nu s-a curăţit de patimi
va alege partener de viaţă după poftele sale pentru că astea îl
atrag. Spre exemplu: dacă cuiva îi plac banii, dacă cel sau cea cu
care vreau să mă căsătoresc nu are casă sau nu ştiu ce maşină, nu mă
interesează. Sau alt exemplu: dacă cineva e robit de pofta trupului va
alege pe cineva care să-i ofere senzaţii trupeşti. Acum răspunde sincer:
aceste criterii sunt după voia lui Dumnezeu? În aceste situaţii se
întâmplă că nimeni şi nimic nu-i poate satisface poftele pe deplin
apărând astfel nemulţumiri şi va căuta spre altceva sau altcineva care
să-i satisfacă poftele. Apoi, se întâmplă după cum auzim de la unii:
„nu a fost cine credeam sau cum credeam” şi se ajunge la divorţ
uneori. Dar tu cine eşti? Te-ai întrebat? Că cel care dă vina pe celălalt
se face părtaş de acelaşi păcat ca şi Adam când îi spune lui Dumnezeu:
„nu eu sunt de vină că am mâncat din măr ci femeia pe care mi-ai dato”. E ca şi când i-ar spune lui Dumnezeu: „Doamne, eu te-aş fi ascultat
şi n-aş fi greşit dacă nu-mi puneai piedici din astea, ca femeia asta pe
care mi-ai dat-o”. Şi noi vedem multe piedici în loc să vedem iubirea
lui Dumnezeu. Ca să alegi după voia lui Dumnezeu trebuie să-ti sfinţeşti
viaţa pentru a te pregăti de căsătorie, nu să te îndobitoceşti.
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Cugetări
culese de Ion Marinaş
Penitenciarul Craiova
Ca un leac înviorător lucrează vinul amar al durerii.
Străluci-va lumina mult mai tare, cu cât mai gros fi-va
întunericul suferinţei.
Noaptea întristării schimbată poate fi într-o zi a speranţei
numai prin credinţă.
Cei mai nefericiţi oameni din lume sunt aceia care se
îngrijorează fără încetare în orice lucru.
Fricos mă fac slăbiciunile mele; făgăduinţa lui Dumnezeu, viteaz
mă face.
Trecătoare sunt bucuriile omeneşti ca picăturile de rouă dimineaţa,
iar fericirea pământească se duce repede, la fel ca lumina unei stele
căzătoare ce brăzdează cerul pentru câteva secunde, după care
dispare pentru totdeauna.
Ca un mort să fii în viaţa ta, ca după moarte să vieţuieşti.
Banul e o gumă care şterge orice pată de ruşine.
Credinţa este uşa tainelor.
O credinţă fără iubire nu poate fi credinţă, căci şi demonii cred,
dar nu au iubire, şi de aceea osânda rămâne asupra lor.
Bogatul se gândeşte la anul viitor, săracul la ziua de mâine.
Moartea adevărată este despărţirea de Dumnezeu, iar moartea
unită cu Dumnezeu nu e moarte, ci poartă spre viaţă.
După grindină şi furtună, precis vine şi vreme bună – după linişte
şi desfătare, vin zile grele, apăsătoare.
Adevărata fericire se zideşte pe suspine şi se înalţă pe lacrimi.
Pielea netedă poate acoperi o inimă zbârcită.
Mulţumirea îi face pe săraci bogaţi. Nemulţumirea îi face pe bogaţi
săraci.
Dacă te crezi prea mare pentru lucruri mici, probabil că eşti prea
mic pentru lucruri mari.
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Nu poate ajunge cineva la linişte
decât pe calea răbdării.
De cele mai multe ori, nu spada, ci lacrimile au întors
sorţile oamenilor spre bine.
O lingură de răutate otrăveşte un butoi plin cu dulceaţă.
Deşi pedeapsa nu e ceva plăcut, poate avea urmări pozitive.
A crede că Hristos revine, înseamnă credinţă, a aştepta să-L
întâlneşti înseamnă nădejde, a învăţa şi pe altcineva să-L
întâlnească înseamnă dragoste.
Numai o suferinţă amară dă naştere unui suflet mare.
Am învăţat că nu contează lungimea vieţii, cât mai ales calitatea ei.
Cine este orb spiritual nu poate deosebi lumina de întuneric.
Viaţa şi comuniunea cu Dumnezeu pe pământ este începutul raiului.
Îndoiala este moartea rugăciunii, este timpul pierdut zadarnic, este
urma diavolului.
Ca să ne rugăm într-un fel oarecare stă în puterea noastră; dar ca
să te rogi curat este un dar de sus – Sf. Marcu Ascetul.
Moartea este oglinda în care tu vezi că eşti pământ şi în pământ ai
să te întorci.
Moartea de o va avea omul în minte, nemurire este, iar neavândo în minte, moarte îi este – Filocalia, p. 12.
Cine nu are biserica de mamă, nu poate avea pe Dumnezeu de
Tată – Pr. Paisie Olaru.
Bogat este nu cel ce a dobândit multe, ci cel care dă multe – Sf.
Ioan Gură de Aur.
Acestea trebuie să le avem noi: smerenia vameşului, blândeţea lui
David, răbdarea lui Iov şi dragostea care niciodată nu cade – Bătrânul
Selafil.
Dintre oameni, cel mai greu de găsit este omul liber.
Sub o vestimentaţie elegantă se poate ascunde un caracter demn
de dispreţ.
Cea mai înaltă filozofie de sub cer este să avem de-a pururi moartea
înaintea ochilor noştri – Pr. Cleopa Ilie.
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Trebuie să alungi multă mizerie
din suflet, ca să dai de filonul de aur
al chipului lui Dumnezeu din tine – Pr. Arsenie Boca.
Şi cei care-l blestemă pe Dumnezeu nu fac decât să
mărturisească fără să vrea prezenţa Lui.
Oamenii trăiesc în timp, Dumnezeu i-a destinat veşniciei.
Iertarea nu poate veni decât din iubire.
Dragostea desăvârşită izgoneşte frica.
Faptele noastre vorbesc despre sănătatea inimii.
Adevărata fericire se vede printr-o lacrimă a suferinţei.
Dacă vrei să ştii cât eşti de bogat, numără toate lucrurile pe
care le ai şi care nu se pot cumpăra cu bani.

28 noiembrie 2009

20 de ani de la mutarea la Domnul întru bucuria
sfinţilor Lui,
a Parintelui Arsenie Boca - Sfântul Ardealului.
Părintele Arsenie ne mângâie inimile cu linişte, cu pace, cu dragoste...
Oricât de tulburat ai fi, după ce urci dealul Prislopului, te închini la
crucea frumoasă din lemn sculptat, pe care Mântuitorul te aşteaptă
cu braţele deschise de o Dumnezeiască Iubire jertfitoare, apoi cobori
uşor ca într-o gură de Rai spre mănăstire… Intrând pe poartă, începi
să simţi cum inima îţi arde în piept ... şi spinii patimilor sunt arşi de
focul sfânt iscat de Domnul în inima ta, pentru rugăciunile sfântului
Arsenie Boca.
Tot luminişul unde se află cimitirul cu mormintele măicuţelor –
mereu pline de flori - era acum plin de pelerini, iar în urma mea am
văzut un fluviu de oameni care urcau încet, rugându-se, citind acatistul
părintelui, cântând… Eu nu am mai vazut atâta cuminţenie la atât de
multă lume adunată la un loc.
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Au fost puse garduri degeaba, nu
s-a îmbulzit lumea. Mai agitaţi (agitatori),
şi parcă mai zgomotoşi, erau cei care se ocupau cu ordinea,
decât pelerinii ocupaţi cu… închinarea.
Nu am cuvinte să descriu cascadele de Har pornite cu pace
din cer, şi revărsate cu atâta generozitate în sufletele noastre.
Ca să puteţi înţelege, ÎNDRĂZNIŢI LA PRISLOP!
Florescu Csilla
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N-am venit sã stric Legea ci sã o plinesc (Mt. 5: 17).
Iubirea aproapelui este plinirea Legii (Rom. 13:10)
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· NOU: Calendar de buzunar 2010 cu icoana Părintelui Arsenie Boca
(7x10 cm, 3 buc./1 leu)
· NOU: Felicitări de Crăciun cu icoana Naşterii Domnului (în plic C6, 2
lei) – 2 modele
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începând cu nr. ................., pe o perioadă de:
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Am achitat .............lei , cu mandatul poştal nr. ........ data ............, la adresa:
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revista Porunca Iubirii”. Talonul de abonament se trimite într-un plic la
aceeaşi adresă.
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