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Fericiţi cei ce se roagă…
Părintele Rafail Noica

Mărturiseşte tot Vechiul Legământ, ca să nu mai vorbesc de Noul
Legământ, că nimenea, dar nimenea, nu este drept înaintea lui Dumnezeu,
nimenea nu a găsit sfinţenia, nimenea nu a găsit slava lui Dumnezeu, nici viaţa
vecinică, toţi suntem robi morţii. Dar iată că în fiecare din noi trăieşte un
bogătaş. A, că eu am educaţie, că eu sunt mai bun decât celălalt, mai frumos
decât cineva, mai nu ştiu ce decât altul.

Şi aşa, comparându-ne şi înmagazinând tot felul de cunoştinţe, elemente
materiale, bani, începem să ne fălim cu câte una, cu câte alta, şi aş zice că mai
periculoase decât toate sunt agonisirile intelectuale, care ne fac să credem că
suntem mai înalţi decât semenii noştri sau, pe drept cuvânt, mai înalţi decât
fuseserăm înaintea agonisirilor.

Dar, în faţa vieţii vecinice, ce este toată agoniseala noastră? Dacă vine
harul, vezi că este nimicnicie; în faţa frumuseţii pe care ne-o chezăşuieşte
Dumnezeu, asta devine ca o urâciune care pustieşte. Pustieşte cum? Prin
mândria ce o naşte în noi şi care ne face tari de cerbice, şi nu mai intră harul
lui Dumnezeu în aşa o inimă. Şi atuncea - Fericiţi cei săraci cu duhul…

Cine sunt cei săraci cu duhul? Cei pe care harul i-a trezit şi văd că, fie că
sunt cel mai mare din lumea aceasta sau cel mai mic, dar sunt rob morţii,
nimic nu am. Şi vede cu groază moartea care-i stă înainte, şi că nu poate intra
în Împărăţia cerurilor, şi că nu poate dobândi viaţa vecinică. Şi de ce e fericit
acela? Fiindcă acela este duhul care poate să primească cuvânt de la Dumnezeu:
„Veniţi către Mine, cei împovăraţi, că Eu vă voi odihni pe voi”. Aceştia, cei
săraci, sunt oamenii pe care-i poţi îmbogăţi. Bogătaşii spun: „Stai că am!” Şi
păcatul lor rămâne.

Atunci când au întrebat Apostolii, uimiţi: „Dar cine se va putea mântui?”.
Hristos a spus: „Ceea ce este cu neputinţă pentru om, este cu putinţa lui
Dumnezeu”.

Şi către această putinţă nădăjduieşte neputinţa noastră. Şi neputinţa noastră
nu putem decât s-o punem în rugăciune: „Doamne miluieşte, Doamne, deschide-
mi calea, Doamne, nu mă lăsa în ce sunt!”. Dar atuncea când îmi voi da seama,
cât de cât, de sărăcia mea adevărată, în faţa bogăţiilor duhovniceşti, atunci acest
„Doamne!” va deveni un strigăt puternic care va înclina urechea lui Dumnezeu
şi, iată, făgăduinţa: „A ta este deja - deocamdată potenţial, zic eu, acuma, dar
deja - Împărăţia cerurilor”.
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Părintele Arsenie Boca
- de 21 de ani în veşnicie -

Parastasul anual al Părintelui Arsenie Boca, din 28 noiembrie, adună la
Mănăstirea Prislop, la mormântul Părintelui, mii de credincioşi din toate părţile
ţării noastre şi nu numai. Anul trecut, împlinindu-se 21 de ani de la trecerea în
veşnicie a Părintelui Arsenie, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul
Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, şi Preasfinţitul Daniil Stoenescu al Daciei
Felix au evocat cu această ocazie chipul luminos al  Părintelui. Aceste cuvinte,
împreună cu alte mărturisiri, le redăm în cele ce urmează.

Am călcat pe un loc sfânt
IPS Laurenţiu Streza

[…] Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi, cei care
am călcat aici pe un loc sfânt, cei care am venit aici la această
comemorare, cei care-l avem în suflet şi-l purtăm în suflet şi-n
rugăciuni şi ştim că suntem ajutaţi de rugăciunile Părintelui Arsenie,
să împlinim voia lui Dumnezeu şi să încercăm şi din învăţăturile,
din cuvintele, din îndemnurile Părintelui să punem în practică pentru
că altfel nu va fi suficientă deplasarea noastră, nu va fi suficient
pelerinajul nostru chiar dacă l-am face zilnic.

Credinþa ºi
dragostea  dintâi

Sfânta Scripturã - Sfânta Traditie - Istorie - Apologeticã

“Dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte de unde ai
căzut şi pocăieşte-te...” - Ap.2,4
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Unde sunt cei care nu mai sunt?
O întrebare duhovnicească şi teologică

PS Daniil Stoenescu
„Unde sunt cei care nu mai sunt?

S-au ascuns în lumina Celui nepătruns”.
Înalt Preasfinţite Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit, Prea Sfinţite

Părinte Episcop, Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi, iubiţi
credincioşi şi credincioase.

Aceste cuvinte ale poetului şi martirului creştin Nichifor Crainic,
la care Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie a ţinut într-un mod deosebit
urmându-i cursurile de Teologie Mistică de la Bucureşti, mi se pare că
se potrivesc ca o întrebare duhovnicească şi teologică pe care noi am
putea să ne-o punem astăzi: „Unde sunt cei care nu mai sunt?”.

21 de ani de la săvârşirea Părintelui Arsenie

În urmă cu exact 21 de ani se săvârşea, aproape în anonimat,
Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie la aşezământul monahal de

Chiar şi pentru ostenitoarele de aici nu le e suficient numai
faptul că sunt aici. Prezenţa lor aici şi activitatea lor aici este o

mare favoare, o mare cinste din partea lui Dumnezeu, dar este şi o
mare responsabilitate şi un angajament extraordinar. De aceea şi
dânselor le dorim ca Dumnezeu să le binecuvânteze viaţa şi mai ales
că sunt şi tinere care ostenesc aici într-un seminar, care învaţă aici să
primească din duhul Părinţilor noştri plecaţi dincolo, din duhul pe
care l-a răspândit şi l-a sădit – mai mult decât l-a răspândit, l-a sădit
în sufletul miilor şi miilor de credincioşi Părintele nostru Arsenie.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, Dumnezeu să-l
odihnească cu drepţii, Dumnezeu să ne rânduiască fiecăruia dintre
noi bucurii prin rugăciunea şi mijlocirea sfinţilor noştri. Amin.

(Fragment din cuvântul rostit la comemorarea a 21 de ani de la mutarea
Părintelui Arsenie la cele veşnice)
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la Sinaia, ajuns acolo nu din dorinţa şi voia sfinţiei sale, ci din
rânduiala Providenţei şi îngăduinţa lui Dumnezeu cu oamenii
care l-au scos de aici, din mănăstire, pe nedrept în luna mai, anul
1959. În 4 decembrie 1989, înconjuraţi de aproximativ 1000 de
credincioşi, săvârşeam slujba înmormântării Părintelui Arsenie aici,
la Sfânta Mănăstire a Prislopului.

Dar, în noiembrie 1948, atunci când vrednicul de pomenire
mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului l-a adus întâia dată pe
Părintele Arsenie de la Mănăstirea Sâmbăta aici, la Prislop, nu cred
că mitropolitul Ardealului s-a gândit sau va fi primit vreo descoperire
că peste 62 de ani un vrednic urmaş al său în scaunul de la Sibiu
avea să săvârşească Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie arhierească
la pomenirea de 21 de ani a celui pe care mitropolitul Nicolae
Bălan îl aducea ca să revitalizeze şi să renască în duh ortodox această
străveche mănăstire a Prislopului.

Unde este sufletul Părintelui Arsenie acum?

În 4 decembrie 1989 eram câteva sute de persoane. Acum suntem
zeci de mii. De aceea se cuvine să ne întrebăm prin cuvintele lui
Nichifor Crainic: „Unde sunt cei care nu mai sunt?”. Îl ştim pe
Părintele Arsenie pe unde a fost: la Liceul „Avram Iancu” din Brad,
la Teologie la Sibiu, la Belle Arte la Bucureşti, la Sfântul Munte
Athos, la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (1939-
1948), aici la Prislop (1948-1959) – cu întreruperi determinate de
perioadele de deportare la Canal şi de detenţie în închisori. Îl ştim
apoi la biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, la Schitul Maicilor
la atelierele Sfintei Patriarhii. Îl ştim apoi, vreme de peste 15 ani,
trudind şi zugrăvind fără de asemănare biserica ortodoxă română
din localitatea Drăgănescu, comuna Mihăileşti. Îl ştim retras în ultimii
15 ani din viaţă la aşezământul monahal de la Sinaia, unde cea mai
mare parte din măicuţele din obştea veche a Prislopului au asigurat
Părintelui Arsenie liniştea sau isihia necesară pentru reculegere şi
pregătire pentru marea trecere dincolo.
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Dar unde este duhul Părintelui Arsenie acum, sufletul
Părintelui Arsenie acum? Îi ştim mormântul aici, la Prislop,

de 21 de ani. Îi ştim pomenirile şi prăznuirile. Îi ştim şi cunoaştem
lumânările aprinse, candela care arde neîncetat, lacrimile vărsate,
florile înmiresmate, drumurile voastre, paşii voştri, dorul vostru,
dragostea voastră, cheltuiala voastră, rugăciunea voastră şi, mai
ales, nădejdea voastră, credinţa voastră în puterea mijlocitoare a
rugăciunilor Prea Cuviosului Părintelui nostru Arsenie. De aceea
mi se pare îndreptăţită întrebarea poetului: „Unde sunt cei care nu
mai sunt?”.

Suntem pe pomelnicul nevăzut al Părintelui Arsenie

Dacă am da la o parte catapeteasma timpului, dacă am da la o
parte negura vremurilor, ceaţa zilelor noastre, am putea contempla
ca într-o viziune în opt lumini sau nuanţe pe Părintele Arsenie în
lumea de dincolo. Fără ca să uite lumea aceasta, fără ca să ne uite
pe noi cei ce l-am cunoscut sau cei ce nu l-aţi cunoscut şi nu l-aţi
întâlnit în viaţă, dar îl recunoaşteţi şi vă recunoaşteţi ca şi creştini
ortodocşi, ca şi fii duhovniceşti ai Bisericii lui Hristos, ca şi
credincioşi plini de evlavie faţă de Părintele Arsenie, cât de curând
proclamat şi recunoscut pe drept ca sfânt al Bisericii noastre
Ortodoxe Române. Cred că cu toţii noi suntem pe pomelnicul din
ceruri al Părintelui Arsenie. Fiecare credincios care-l cinsteşte pe
Părintele Arsenie, precum pe orice sfânt, fiecare credincios care
vine şi revine aici, la crucea de la mormântul sfinţiei sale, care
îndrăzneşte cu dragoste să i se roage, fiecare credincios este trecut
pentru totdeauna pe un pomelnic nevăzut al Părintelui Arsenie
înaintea tronului lui Hristos.

În cer şi în chip tainic printre noi cu Hristos

De aceea, eu personal astăzi, aici şi acum, înaintea
dumneavoastră a tuturor îl văd şi-l contemplu pe Părintele Arsenie
împreună cu Hristos, cu Apostolii Săi şi cu toţi sfinţii Săi pe muntele
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fericirilor cereşti, ascultând cuvântul lui Hristos precum pe
Muntele Fericirilor din Iudeea şi împărtăşindu-ne şi nouă din
harul cuvântului lui Dumnezeu. Îl mai văd pe Părintele Arsenie cu
Hristos, cu Apostolii şi cu sfinţii Săi trecând printre semănăturile
acestei lumi şi ale aceste creaţii în mod tainic şi nevăzut, aşa cum
spunea Fericitul Augustin: „Timeo Deum transeuntem” – „Mă
tem ca nu cumva Dumnezeu să treacă şi să nu sesizez”. De cele
mai multe ori Hristos trece printre noi, cum sună cuvintele rugăciunii
pe care Părintele Arsenie a lăsat-o şi ne-a învăţat: „Doamne, Cela
ce vii în taină între oameni, ai milă de noi”. Nu în mod văzut,
altfel decât în Sfânta Cuminecătură sau în taina sfintei icoane şi în
mod discret, tainic, Hristos trece printre noi cu Apostolii Săi cum
trecea printre semănături şi le binecuvânta şi cu sfinţii Săi din ceruri
în ceata cărora negreşit este şi Părintele Arsenie.

Cred că astăzi Dumnezeu trece printre noi şi suntem aici atenţi
ca să sesizăm acest lucru, această taină şi acest adevăr. Dar nu
numai Dumnezeu, Părintele luminilor, ci toţi sfinţii Lui şi în mod
deosebit astăzi, aflându-ne la pomenirea Părintelui Arsenie, sfinţia
sa trece printre noi. Şi, parafrazând cuvintele Fericitului Augustin,
ne temem ca nu cumva Părintele Arsenie să treacă printre noi şi să
nu sesizăm, să nu ne dăm seama, să nu luăm aminte, dacă venim aici
ca şi spectatori doar, nu şi îndeajuns de credincioşi şi evlavioşi.

Părintele Arsenie urcă cu fiecare dintre noi Golgota personală

Îl mai vedem pe Părintele Arsenie împreună cu Hristos, cu
Apostolii şi cu sfinţii Săi pe Taborul cel ceresc contemplând lumina
Celui nepătruns, lumina dumnezeiască necreată şi de acolo, din
colibele cele nefăcute de mână ale Taborului ceresc, Părintele
Arsenie îşi aduce aminte şi de noi şi poate o lumină din lumina lui
Hristos îndreaptă şi revarsă şi peste noi şi spre noi.

Îl mai văd pe Părintele Arsenie la Cina cea de Taină a lumii cu
acelaşi Hristos, cu aceeaşi Apostoli şi cu toţi sfinţii Săi. Parcă
Părintele Arsenie, precum Sfântul Ioan Evanghelistul, îşi pleacă
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acum capul pe pieptul Mântuitorului Hristos şoptindu-I
durerea noastră, dorul nostru, dragostea noastră, problemele

noastre, necazurile noastre, ispitele, încercările, lipsurile, dar şi
speranţa. Parcă-l vedem pe Părintele în ceruri odihnindu-şi capul
pe pieptul lui Hristos precum ucenicul iubirii la Cina cea de Taină
din Ierusalim. Şi toate şoaptele voastre, toate rugăciunile voastre,
toate lacrimile voastre, toate speranţele voastre Părintele Arsenie
le aduce la cunoştinţa lui Hristos. De aceea oamenii vin în număr
din ce în ce mai mare aici, pentru că simt că primesc ajutor, simt că
aici este un izvor şi o lumină autentică a harului Duhului Sfânt prin
viaţa, trăirea, mijlocirea, jertfa, rugăciunea, pătimirea Părintelui
nostru Arsenie.

Îl mai văd pe Părintele Arsenie împreună cu Hristos şi cu noi
toţi şi cu fiecare în parte urcând Golgota neamului nostru românesc,
creştinesc şi de Hristos iubitor. Precum Moise în pustiu care vreme
de 40 de ani a traversat pustiul sau deşertul Sinai în fruntea poporului
şi alături de poporul ales, Părintele Arsenie a traversat deşertul
anilor din ’40 până în ’89 călăuzindu-ne tainic precum un alt Moise.
Dar Părintele Arsenie urcă cu noi Golgota neamului în continuare,
Golgota acestei ţări despre care sfinţia sa mi-a spus cândva, în anul
1988: „Ia ţara foc din Prislop”. N-a zis: „Va lua”, la viitor, ci la
prezent. Şi iată mărturia voastră, venirea voastră, drumurile voastre
din toate judeţele patriei, din toate părţile şi de dincolo de hotare
chiar: români din Basarabia, români din Serbia împreună cu noi
aici şi din alte părţi. Fiecare veniţi şi venim ca să ne umplem candela
sufletului cu untdelemn şi cu lumina aprinsă din lumina candelei
spirituale a Părintelui Arsenie. Şi precum într-o noapte luminoasă
de Înviere, să duceţi acasă la voi, în familii, în oraşe şi în sate, în
parohii şi în biserici lumina lui Hristos primită şi împărtăşită prin
sfântul lui Hristos, Părintele nostru Arsenie. De aceea Părintele ne
ajută pe fiecare să ne ducem crucea şi să urcăm Golgota noastră
personală. Nu există creştin şi nici nu trebuie să fie fără crucea lui şi
fără Golgota lui, până sus, până la Înviere, trecând adeseori prin
pătimire şi răstignire şi cunună de spini şi suliţă şi piroane.
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Părintele este cu noi în aceste vremuri tulburi
Îl mai văd pe Părintele Arsenie împreună cu Hristos, cu

ucenicii Luca şi cu Cleopa şi cu toţi sfinţii Săi pe drumul spre
Emaus. Nu drumul propriu-zis, geografic, de la Ierusalim la Emaus,
din Iudeea sau Palestina sau Israel, ci pe drumul spre Emaus cel
interior al fiecăruia dintre noi, cu Hristos prin Duhul Sfânt şi prin
Tainele şi învăţăturile Bisericii Sale. Părintele Arsenie ne însoţeşte
împreună cu Hristos, cu Luca şi cu Cleopa pe drumul spre Emaus al
căutării de Dumnezeu, al dorului după Dumnezeu, al regăsirii în
Hristos, al cuminecării şi al împărtăşirii şi al arătărilor din viaţa
noastră a tuturor în mod spiritual, la capăt de Emaus, care este capătul
vieţii şi este pragul mormântului pentru fiecare dintre noi. De aceea,
ne rugăm şi noi precum ucenicii de la Emaus, care s-au rugat lui
Hristos: „Doamne, rămâi cu noi căci este spre seară şi ziua
aproape a trecut”, precum am spus şi am rostit în predica de la
înmormântarea Părintelui Arsenie: „Prea Cuvioase Părinte Arsenie,
rămâi cu noi căci ziua este spre seară şi aproape a trecut”.

Îl mai văd pe Părintele Arsenie în norul cel de martori din
Epistola către Evrei capitolul 12, unde Sfântul Apostol Pavel
vorbeşte despre norul de martori care L-au înconjurat şi-L înconjură
pe Domnul nostru Iisus Hristos. Şi Părintele a pictat pe peretele din
dreapta bisericii de la Drăgănescu la Înălţarea Domnului o mulţime
de sfinţi şi din Vechiul Testament şi din Noul Testament şi din istoria
Bisericii care înconjoară pe Hristos. Şi însuşi sfinţia sa mi-a spus:
„Acesta este norul de martori care-L învăluie pe Hristos, Îl
înconjoară pe Hristos, transmit mai departe şi reflectă lumina cea
veşnică a lui Hristos şi iubirea Lui şi-L vor însoţi pe Hristos la a
doua Lui venire pe norii cerului cu slavă ca să judece viii şi morţii”.

De aceea, în ultima lumină, cea de-a opta a acestei contemplaţii,
îndrăznesc să-L văd pe Părintele Arsenie astăzi la o Cincizecime
nouă, la o Cincizecime sau revărsare a harului Duhului Sfânt. Să-l
vedem pe Părintele Arsenie cu noi şi împreună cu noi în aceste vremuri
destul de tulburi, destul de neliniştitoare, destul de agitate, ca o corabie
care se clatină pe marea acestei vieţi şi a acestei lumi.
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O zi cu cruce roşie în calendarul Bisericii noastre

De aceea, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, ziua aceasta este
o zi sfântă, binecuvântată, care încet, dar sigur devine şi se
transformă şi se preface într-o zi înscrisă cu cruce roşie în calendarul
nostru, al Bisericii noastre şi al neamului nostru românesc, creştinesc,
ortodox şi de Hristos iubitor. Prislopul prin Părintele Arsenie, ca şi
în Evul Mediu prin Sfântul Nicodim şi mai apoi prin Sfântul Ioan
de la Prislop, de aici, dar în mod deosebit prin Părintele Arsenie,
Prislopul devine un puternic punct de sprijin pentru neam, ţară şi
Biserică şi pentru noi toţi, pentru societatea noastră rătăcită adeseori,
bolnavă şi debusolată. Prislopul a devenit şi devine un centru
spiritual. Prislopul a devenit un centru de greutate care atrage pe
mulţi din multe părţi şi încarcă şi hrăneşte şi adapă pe cei flămânzi
şi însetaţi. Prislopul, iată, devine prin Părintele Arsenie chiar un
epicentru. E vorba de cutremurul spiritual, de o trezire duhovnicească,
de o înviorare duhovnicească care are loc mai mult sau mai puţin, pe
faţă sau în mod discret sau tainic, o înviere, o trezire, o reînviere, o
înviorare duhovnicească care se petrece şi porneşte de aici de la
Prislop, precum razele unui soare şi atinge inimi, suflete, case, familii,
cetăţi, biserici, mănăstiri. Pentru ca astfel să fim un popor binecuvântat
de Dumnezeu, ales şi un popor cinstitor, iubitor, rugător, închinător al
Prea Sfintei Treimi înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

Oriunde îl chemaţi, Părintele este grabnic ajutător.

Acesta este în esenţă mesajul nostru, cuvântul nostru cu
binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit
Laurenţiu al Ardealului şi cu dragostea frăţească dintotdeauna a
Preasfinţitului Părinte Episcop Gurie al Devei şi Hunedoarei. Bunul
Dumnezeu să vă binecuvânteze prin rugăciunile Maicii Domnului,
prin rugăciunile tuturor sfinţilor, ale Părintelui nostru Arsenie, să
fie cu voi şi cu noi cu toţi în toate zilele vieţii noastre. Şi să-l
strigăm pe Părintele Arsenie în rugăciune, nu încă în acatiste care
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sunt scrise fără binecuvântarea Bisericii şi care sunt incomplete
şi cu destule greşeli, ci rugăciune sinceră, smerită, înlăcrimată
înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos, Fiul Său. Şi ori de câte ori
venim la crucea părintelui Arsenie, ca şi acasă, oriunde îl chemaţi,
Părintele este grabnic ajutător.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, prin rugăciunile Maicii
Domnului, ale Părintelui Arsenie şi ale tuturor sfinţilor să fie cu voi
cu toţi. Amin. Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin. (Cuvânt
rostit la Mănăstirea Prislop, 28 noiembrie 2010)

Toată Ţara Făgăraşului
l-a avut şi-l are ca sfânt

Interviu cu Părintele Petru Moga,
parohul bisericii Sfântul Nicolae din Câmpina

L-aţi cunoscut pe Părintele Arsenie?
Da.
Cum era?
L-am cunoscut întâi din povestirile părinţilor. Părintele Arsenie

Boca era o personalitate copleşitoare, un duhovnic de autoritate.
Era foarte scurt în convorbire. Răspunsul pe care-l dădea trebuia
să fie extrem de concentrat, nu avea timp de poveşti şi nu avea timp
să te lase să-i plângi pe umăr. De obicei, când te duci la un duhovnic,
prin asta zici că-i un duhovnic bun, când te lasă să plângi şi să spui
toate ale tale şi-ţi dă umărul să plângi pe el. Părintele Arsenie nu
era aşa. Era un om puternic care te impulsiona să ai curajul să-ţi iei
ale tale în spinare şi să te duci cu ele înainte, nu să le dai cuiva.

Nici măcar lui?
Nu, nici măcar lui.
Deci, cum era? Dur?
Da, dur, chiar asta-i prima impresie. Îţi spunea: „De ce-ai

venit?”. Sau când am spus: „Vreau să mă duc la Teologie”. „Să nu
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te duci!”. Vă daţi seama, în anii aceia a te duce la Teologie
însemna un lucru bun, aşteptai să-ţi dea nota 10 cineva din

lumea Bisericii sau care are legătură cu Dumnezeu. Să-ţi spună:
„Nu te duci!”... „Ce crezi c-ai să găseşti acolo? Jucării? Poţi intra
la Teologie credincios şi să ieşi ateu”.

Aşa v-a spus?
Da.
V-a şocat un pic, nu?
M-a şocat. Adică, dacă mi-a spus Părintele

Arsenie să nu mă duc…
V-a avertizat…
Poate că a văzut în mine o superficialitate

a abordării…
Poate a văzut că nu eraţi pregătit…
Poate…
Dar Părintele Arsenie Boca ce stare vă dădea? Plecaţi de

acolo ca şi când aveaţi aripi?
O bucurie extraordinară. Plecam cu o bucurie extraordinară

pentru că legenda era în mine, nu? Or faptul de a ajunge la Părintele
Arsenie Boca şi să stea de vorbă cu tine era un lucru extraordinar.
Întâlnirile aveau loc la Drăgănescu. Acolo mergea foarte multă lume
din Transilvania. Vinerea, de obicei, ştiam că avem şanse să-l găsim
şi eu am învăţat să aştept până pleacă toată lumea. Se făcea ora 3–4
după amiază, Părintele Arsenie mergea să mănânce şi se reîntorcea
şi biserica era goală. Ăla era momentul meu. Ţin minte, la un moment
dat, m-a poftit pe un scăunel lângă dânsul – picta o scenă din stânga
bisericii de la Drăgănescu, Biserica şi lumea se cheamă – şi mi-a
pus întrebări: „Ştii ce înseamnă glandele endocrine?”. Eu am dat
din colţ în colţ. Şi mi-a făcut o lecţie despre anatomie, despre
fiziologie, despre funcţionarea omului…

Cum vă explicaţi că Părintele Arsenie Boca vă spunea
adevăruri dure şi totuşi plecaţi de acolo încărcat de bucurie?

Simţeai că este foarte bogat, foarte puternic înăuntru. Ultima
întâlnire a fost în 1975. Avea un vot al tăcerii.
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Ceea ce numiţi votul tăcerii era un legământ al tăcerii
pe care l-a făcut?

Nu ne-a spus nouă aceasta. Nu vorbea şi ştiam de la diverse
persoane că nu vorbeşte o bucată de vreme.

Era un fel de post al cuvântului?
Poate. Nu mi-am propus niciodată lucrul acesta. Nu ştiu dacă l-

aş putea ţine. Deci, nu vorbea. Zeci de oameni care erau acolo îşi
spuneau păsurile în public, şi Părintele le răspundea pe un bileţel,
pe un carneţel. Era de faţă cu toată lumea, fiecare trebuia să-şi
spună necazurile de faţă cu toată lumea. Era o probă extraordinară
şi de concentrare, dar şi de… cum să spun? La duhovnic eşti obişnuit
să te duci să povesteşti într-un cadru de intimitate. Şi cineva citea.
Dânsul nu vorbea. Era un vot al tăcerii de nu ştiu cât… poate o
lună, poate două, nu ştiu cât a durat acel vot al tăcerii, nu am idee.
Din nou am aplicat stratagema, a plecat lumea, s-a dus la masă, eu
am aşteptat, mi-am făcut de lucru pe acolo, m-am pitit  şi când a
venit m-a găsit din nou şi a fost momentul meu.

Eraţi deja student la Teologie?
În 1975 eram student la Teologie la Sibiu.
Vă mai ţinea minte?
Nu ştiu. Dar am fost obraznic în sensul că am profitat de faptul că

puteam formula ce întrebări doresc şi, celălalt tăcând, eu puteam duce
întrebarea până la capăt. Am avut trei întrebări. Una dintre ele a fost
dură. I-am spus: „De ce acceptaţi să vă considere lumea un sfânt?”.

Deci aţi făcut un fel de interviu ad-hoc… Pentru că
întrebarea asta nu vă privea pe dumneavoastră, ci îl privea pe
Părintele Arsenie Boca.

Nu ştiu. Mă privea şi pe mine, cel care aveam în suflet legenda
şi admiraţia amestecată totuşi cu o căutare. Scria şi-mi dădea biletul
să-l citesc: „Lucian Blaga m-a întrebat aşa: «De ce acceptaţi să
purtaţi căciula mitului?»”. Deci, făcea trimitere la o întrebare care
i s-a pus cândva. Mă onora treaba asta; eu, din proprie iniţiativă, l-
am întrebat întrebarea lui Blaga. Şi a răspuns: „Nu pentru mine.
Oamenii au nevoie de acest lucru”.
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Simţeaţi privirea laser, simţeaţi că vă pătrunde?
Da. Mă cunoştea în detaliu. Deci, acesta-i răspunsul la

întrebarea mea: că oamenii de-asta îl considerau un sfânt pentru că,
pragmatic vorbind, avea rezultate. Eu am plecat de acolo probând
ceea ce ştiam de la părinţii mei că Părintele privea până în
străfundurile sufletului şi cunoştea totul.

Ce frumos! A privi până în străfundurile sufletului!
Toată Ţara Făgăraşului l-a avut şi-l are ca sfânt. Şi cred că a

fost un sfânt.
Credeţi că-i adevărat episodul privindu-l pe Părintele Arsenie

Boca când era la puşcărie şi a aflat că i-a murit mama, şi a
dispărut, şi a revenit după o zi (sau aşa ceva) şi s-a aflat că a
fost prezent la înmormântarea mamei?

Ceea ce ştiu de la părinţi de mic erau lucruri de felul acesta.
Aveţi puterea să credeţi asta?
Da.
Cum poţi să dispari de la puşcărie şi să te întorci după o zi,

nimeni să nu observe şi să se afle că ai fost la înmormântare?
Dar despre atâţia sfinţi se spun lucruri de genul acesta. Toată

aghiografia ortodoxă este doldora de lucruri de felul acesta. Ne
ducem la Sfântul Nicolae, cel mai popular, cel mai cunoscut, sfântul
universal de pe faţa pământului şi el este legat numai de lucruri
excepţionale. De aceea e şi numit mare făcător de minuni; este
protectorul parohiei noastre. Deci în legătură cu sfinţii se spun
lucruri excepţionale. Lumea e creată de Dumnezeu şi omul, dacă se
apropie de Dumnezeu, are o cu totul altă încopciere la această lume.
El nu rămâne la amărâtele, limitatele relaţii cu această lume, ci
intră mai în adânc, mai pe dedesubtul ei, mai în interiorul ei în aşa
fel încât legile nu sunt depăşite, doar legile exterioare pe care le
percepem noi sunt depăşite. Dar natura este coerentă în ea însăşi
pentru că-i creată de Dumnezeu.

Părintelui Arsenie, atunci la ultima întâlnire, i-am mai pus şi
această întrebare: De ce Mântuitorul Hristos de pe bolta bisericii
(e vorba de biserica pictată de dânsul în satul Drăgănescu) are o
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anumită fizionomie şi toţi sfinţii care erau în biserică seamănă
unul cu altul, au o figură tăiată destul de sever, aproape
geometric, aproape cu linii frânte… Am comentat pictura şi am spus
că toţi sfinţii, în afară de figura Pantocratorului, seamănă cu chipul
unei icoane a Mântuitorului Hristos făcută din linii şi pete de umbră,
care a apărut pe coperta unei cărţi tipărită la sfârşitul anilor ’30,
Iisus Hristos sau restaurarea omului a lui Stăniloae. Coperta a
fost făcută de Părintele Arsenie Boca cu o imagine făcută din linii
frânte şi din pete de umbră. Foarte interesant chipul, dar foarte aspru.

Unde se află?
Icoana respectivă nu ştiu dacă există undeva, dar o putem vedea

pe coperta acelei prime ediţii a cărţii părintelui Stăniloae; eu am o
asemenea ediţie. Şi zic: „Exprimă numai voinţă”. Zice: „Cu asta
mă luptam când am pictat”. Adică se lupta cu voinţa când picta,
când îi picta pe aceşti sfinţi. Are două sensuri: fie că se lupta
antrenând în el volitivul, fie se lupta ca să îmblânzească volitivul.

Da, dar sunt sensuri opuse…
Bineînţeles.
Şi n-aţi aflat care-i cel adevărat?
Nu, pentru că mi-a scris pe o foaie doar acest lucru.
(Fragment din emisiunea Profesioniştii, realizată de doamna Eugenia Vodă la TVR1)

 „Pe ce cale să apuc?”
Nicolae Ştirbeţ

Doamna Constantin din Sighişoara, în toamna anului 1986 a fost la
Bucureşti, la Părintele Arsenie de la Drăgănescu (de lângă Bucureşti). În
biserică se adunase lume multă de prin diferite localităţi din ţară, iar
Părintele discuta cu oamenii şi-i învăţa despre calea mântuirii. Le spunea
multe lucruri; unora le spunea ce au făcut în viaţă, alţii veneau cu alte
necazuri din familie sau cu greutăţi.

Unul dintre ei îl întreabă pe părintele: „Părinte, eu am venit pentru o
problemă şi vă rog să mă lămuriţi”. Părintele zice: „Spune, mă, ce ai tu
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pe sufletul tău?”. Omul zice: „Părinte, eu vreau să-mi spuneţi: pe ce cale
să merg? Pe ce drum să apuc?”. Părintele, înţelegându-i întrebarea, îi
zice: „Mă omule, tu numai pentru asta ai venit la mine?”. „Da, fiindcă
eu merg şi la sectanţi, şi la biserică; şi stau aşa încurcat între două
drumuri, neştiind pe care să apuc.” „Ascultă, mă omule. Tu unde m-ai
găsit pe mine acum? Unde m-ai întâlnit prima dată în viaţa ta?”. „În
biserică, părinte.” „Păi pe drumul acesta să apuci, pe drumul Bisericii”.
„Da, părinte, dar mie-mi place şi acolo, fiindcă şi acolo se vorbeşte
frumos de Hristos şi se cântă”. „Mă omule, hristosul lor e capul
minciunilor diavoleşti.” „Da, părinte, dar mie-mi place mult şi…”.
Părintele Arsenie îl întrerupe şi-i zice: „Ascultă, mă! Tu de unde eşti?”
„De la Făgăraş.” „Unde erai în 1940?” „Eram acasă, părinte.” „Păi, vezi,
mă? Pe timpul acela eu eram la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus şi n-ai
venit la mine să mă vezi sau să mă asculţi. Trăiai în rătăcire. Deci, dacă
ai trăit în rătăcire, te-ai gândit de la un timp să te mântuieşti şi ai trecut
dintr-o rătăcire în altă rătăcire şi mai mare.” „Părinte, dar am citit în
Biblie că te poţi ruga oriunde şi…”. Părintele îl întrerupe din nou: „Mă,
pe Hristos unde L-au dus la 8 zile? Pe Hristos unde L-au găsit când
era de 12 ani? Când mama Sa L-a întrebat: «Fiule, pentru ce ne-ai
făcut nouă aceasta?», Domnul Hristos a răspuns: «Nu ştiaţi că în
casa Tatălui Meu mi se cădea să fiu?». Mama Lui ştia, dar aceasta s-
a făcut ca să rămână scris în Scriptură pentru neînţelegerea lumii
încuiate, aşa ca tine şi ca mulţi alţii; într-un cuvânt, pentru oile cele
pierdute…”.

Mântuitorul ştia că vor veni vremuri când unii vor zice că aici este
Hristos, alţii vor zice că nu, ci dincoace este Hristos. Iar Apostolul
Pavel se întreabă într-o epistolă: „Oare s-a împărţit Hristos?” Deci,
dacă Hristos a certat pe cei ce vindeau şi făceau negoţ în templu, bătându-
i cu biciul şi zicând să iasă afară din casa Tatălui Său, dacă la 8 zile a
fost dus la biserică şi a fost închinat la altar, atunci acestea s-au făcut nu
numai pentru iudei, ci pentru toată suflarea omenească.

Fiind ispitit de diavol, omul crede că toate „drumurile” sunt bune,
de vreme ce  toate vorbesc despre Hristos; dar numai unul este cel
adevărat.

(Sighişoara, 1987)
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Vindecarea sufletului
 Rugăciune, înfrânare şi

iubire

Ascetica si mistica ortodoxã - Monahismul

"...iubirea îmblânzeşte iuţimea; înfrânarea veştejeşte pofta; iar rugăciunea
desface mintea de toate înţelesurile şi o înfăţişează goală lui Dumnezeu.

Aşadar, aceste 3 virtuţi îmbrăţişează toate virtuţile, şi fără de ele mintea nu se
poate ocupa de Dumnezeu, slobozită de toate celelalte"

(Sf. Maxim Mărturisitorul, Cuvântul ascetic)

Cãlãtoria noastrã cu Hristos
prin Postul Mare (I)

IPS Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Postul Mare, despre care ni se vesteşte din timp în duminicile
premergătoare lui şi nu numai, este o experienţă personală cu
Hristos, Domnul nostru. El călătoreşte împreună cu noi, posteşte
împreună cu noi şi în noi, de aceea postul este mult mai uşor,
mai frumos şi mai folositor decât credem atunci când îl privim
doar ca pe o perioadă de privaţiuni. Despre acesta şi despre
frumuseţea perioadei liturgice în care ne aflăm ne vorbeşte
Înaltpreasfinţitul Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.
Materialul pe care vi-l propunem spre lectură constituie tema
conferinţei susţinută de Părintele Mitropolit la Alba-Iulia, în
data de 13 martie 2004, în vremea când era episcop la Caransebeş.
Partea a doua a conferinţei, cu întrebări şi răspunsuri, va fi
publicată în numărul viitor.
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Postim împreună cu Hristos

Înainte de a încerca călătoria noastră prin duminicile
pregătitoare pentru post şi prin duminicile postului, trebuie să stabilim
câteva elemente, să dăm câteva definiţii. Întâi să vedem ce este postul
şi apoi să vedem în ce constă călătoria noastră în cursul postului.

Postul nu este ceea ce vedem noi la prima constatare, adică un
element restrictiv. Noi spunem: „Vine postul, vai de mine, nu mai
pot mânca...!”. Postul este o manifestare lăuntrică pozitivă, este o
jertfă. În momentul în care vreau ca sufletul să treacă deasupra
trupului, automat reduc grija faţă de trup şi sporesc grija faţă de
suflet. Trebuie să înţelegem că el a fost instituit în rai, nu este o
decizie eclesială, nu este o decizie canonică. Când înţelegem postul
ca ceva rânduit de Biserică, avem tendinţa să umblăm cu manevrarea:
să fie mai mic, să-l mai reducem, să postim prima săptămână,
miercurea şi vinerea, ultima săptămână... Postul este ori tot, ori
deloc. Există însă grade de postire: este ajunul (postul total), postul
aspru, postul comun, postul cu dezlegare. Toate au un rost, toate
sunt rânduite după o înţelepciune şi după o experienţă a Bisericii,
nu numai de 2000 de ani, dar şi înainte, pentru că, aşa cum am spus,
postul a fost instituit în rai.

În ce-a constat greşeala primilor oameni? Dorinţa lor de a fi
stăpâni pe bunuri. Cu aceeaşi greutate ne confruntăm şi noi acum în
mintea noastră. Încercăm să ne scuzăm cu diferite acţiuni ale trupului
nostru: mă doare stomacul, nu pot posti. Foamea este, de fapt, în
cap, nu în stomac. Stomacul nu doare de foame. Niciun organ nu
doare atunci când el nu funcţionează. Din contră, atunci când mă
gândesc la mâncare pornesc toate celelalte lucrări, pornesc sucurile
gastrice, care provoacă acolo atâta durere. Din momentul în care eu
spun: „Am mâncare, cum să postesc?”, pe urmă spun: „Dar, de fapt,
nu pot posti”.

Analiza aceasta poate duce mai departe, la o altă constatare:
este mult mai uşor şi mai plăcut să faci acum, de bunăvoie, acest
regim alimentar (dacă vorbim despre post ca regim alimentar), decât
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să îl faci altădată, de nevoie. Fiecare îl facem, mai devreme
sau mai târziu. Dacă-l facem mai devreme, nu-l facem mai târziu
şi nu vom mai fi obligaţi să ţinem regimuri impuse de starea noastră
de sănătate.

Dacă vorbim despre post ca de o victorie deosebită pe care eu
o câştig, atunci putem spune că e simplu să câştig o victorie, pentru
că avem un Ajutor. E un lucru extraordinar, căci în timpul postului
noi călătorim împreună cu Hristos, noi postim împreună cu El, iar
El posteşte în noi.

Aş vrea să abordăm postul din punct de vedere liturgic, pentru
că se tratează postul şi la morală, şi la dogmatică, dar liturgic noi
vorbim despre perioada de post. Nu postul ca o abstinenţă sau ca o
accelerare a virtuţilor şi a lucrărilor spirituale mă interesează acum,
ci o călătorie cu Hristos într-o perioadă anume, în care fac şi post,
şi rugăciune, şi fapte bune, şi metanie, şi toate celelalte.

Părintele Alexander Schmemann găseşte o legătură logică între
6 duminici dinaintea postului. Deşi perioada în care se cuprinde
postul liturgic, perioada Triodului, are numai patru duminici
pregătitoare, Părintele Schmemann mai găseşte încă două şi apoi ia
exact, ca să fie simetric, şase duminici ale postului. De ce se poate
urmări această logică?

Postul celor ce se pregăteau pentru –Botez

Trebuie să ne aducem aminte de acea perioadă din Biserica
primară, aşa numita perioada a catehumenatului. După ce
creştinismul a obţinut libertate, trecerea la creştinism se făcea în
masă. Nu puteau fi primiţi fără o educaţie specială, fără o instrucţie.
Aceasta se făcea printr-o şcoală specială care se numea catehumenat.
Şcoala aceasta dura până la trei ani. Se făceau nişte lecţii care se
numeau cateheze. Avem de la Sf. Chiril al Ierusalimului catehezele
prebaptismale şi catehezele postbaptismale din secolul IV.

Pe lângă instrucţia prin cateheze, ei trebuiau să şi trăiască, să
înveţe să postească şi să se roage. Cei care treceau toate „examenele”
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erau botezaţi, dar nu fiecare pe rând, ci erau pregătiţi înaintea
anumitor sărbători mari, şi cea mai mare sărbătoare a

creştinismului este Învierea Domnului. În săptămâna dinaintea
Învierii Domnului, numită astăzi Săptămâna Patimilor, se făceau
exorcizările. Ei treceau prin mâna unor oameni pregătiţi anume,
care le rosteau nişte rugăciuni de îndepărtare a diavolului, renunţarea
la slujirea diavolului. Ei veneau din lumea păgână, erau închinători
la idoli, şi trecerea aceasta trebuia făcută cu o anumită pregătire, cu
post. Dar comunitatea întreagă, Biserica, nu-i lăsa numai pe ei să
postească, pentru că ei erau obligaţi să facă aceasta, ci postea
împreună cu ei. Astfel s-au instituit perioadele mai lungi de post,
cele două mari perioade: postul Paştilor, care are 40 zile plus
Săptămâna Patimilor şi postul Crăciunului, care are 40 de zile. Se
botezau şi la Bobotează, mai ales la Bobotează, dar pregătirea
aceasta se făcea pentru Crăciun.

Deci, înţelegând sensul apariţiei postului, nu numai ca nevoinţă,
ca virtute, ci şi ca o educaţie permanentă a celor care trăiesc viaţa
creştină, putem şi noi să fim conştienţi că duminicile care apar,
duminicile pregătitoare şi duminicile din timpul postului, sunt pentru
noi momente extraordinare pentru un popas duhovnicesc, când
învăţăm câte ceva de fiecare dată.

Postul începe de la foamea şi setea după Dumnezeu

Prima duminică pregătitoare este Duminica vameşului Zaheu.
Un om mărunt de statură a vrut să-L vadă pe Hristos. Nu s-a mulţumit
doar să-l asculte, de aceea s-a urcat într-un sicomor şi a aşteptat pe
lângă drumul pe unde trebuia să treacă Mântuitorul. S-a realizat
întâlnirea. Mântuitorul îl şochează pentru prima dată prin faptul că-
l recunoaşte. Spune: „Zahee, dă-te jos, că astăzi în casa ta mi se
cade să fiu”. A intrat în casa lui şi a rostit o sentinţă: „Astăzi s-a
făcut mântuire casei acesteia pentru că şi acesta este fiul lui Avraam,
căci pentru aceasta a venit Fiul Omului, să mântuiască pe cel
pierdut”.
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De ce nu s-a mulţumit Zaheu doar să-L asculte pe
Mântuitorul? Pentru că el a fost copleşit, spune Schmemann,
de o foame şi o sete după Dumnezeu. Foamea şi setea după Dumnezeu
au dus la întâlnirea cu El, cu Hristos, şi aceasta a atras ca o consecinţă
convertirea lui totală: „Doamne, jumătate din averea mea o dau
săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, de patru ori dau înapoi”.

Chiar din primele duminici ale anului suntem chemaţi să nu
rămânem la o stare din aceasta comercială în relaţia noastră cu
Hristos. Eu cred că, dacă fiecare ne judecăm bine, găsim astfel de
momente în viaţa noastră şi, de cele mai multe ori, ele sunt
predominante: „Doamne, eu ştiu că Tu exişti, cred în Tine, mă mai
duc şi pe la biserică, aşa din când în când, mai fac şi eu câte ceva,
dar nu-Ţi cer altceva decât să fiu sănătos, să nu păţească ai mei
nimic, deci să fie bine...”. Gata! Dar în felul acesta noi suntem
căldicei. Dacă rămânem la starea aceasta de om căldicel, ne vom
opri undeva, nu vom finaliza călătoria. Şi lucrul acesta îl
experimentăm chiar în post. Începem, ne oprim, apare cutare şi iar
luăm de la capăt, şi iar oprim. Călătoria împreună cu Hristos
porneşte de la foamea şi setea după Dumnezeu, tema primei duminici.

Credinţa în Dumnezeu implică smerenia

A doua duminică este Duminica Cananeencii, care are ca temă
credinţa smerită. O mamă s-a apropiat de Mântuitorul şi i-a spus
să-i tămăduiască fiica cuprinsă de demon. Mântuitorul o pune la
încercare. Nu pe ea, ca s-o chinuiască, ci pentru noi, ca să ne dăm
noi seama de ceea ce avem nevoie şi să scoată în evidenţă mai ales
credinţa, să probeze credinţa acestei femei. Şi a spus: „Nu este
bine să iei pâinea fiilor şi a o arunca câinilor. Tu eşti samarineancă,
nu faci parte din poporul lui Israel, eu sunt trimis către poporul lui
Israel”. Dar ea răspunde cu multă smerenie: „E-adevărat, Doamne,
dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor
lor”. Mântuitorul exclamă: „O, femeie, mare este credinţa ta! Fie
ţie precum voieşti!”. Credinţa este un dar de la Dumnezeu, nu este o
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calitate a noastră, indiferent cât am fi noi de pioşi şi de
evlavioşi, e un dar de la Dumnezeu. Ea implică, în primul

rând, smerenia. Şi ce facem prin credinţă? Prin credinţă noi
acceptăm, noi comunicăm cu Dumnezeu. Credinţa e comuniunea între
noi şi Dumnezeu, fără credinţă nu poţi face absolut nimic.

Învăţăm din rugăciunea Bisericii cum să ne rugăm

Având foame şi sete după Dumnezeu, având credinţă smerită,
avem acum nevoie de un mijloc de comunicare sau de comuniune
directă cu Dumnezeu, comuniune permanentă, care este rugăciunea.
Duminica a treia este Duminica Vameşului şi a Fariseului. Începe
perioada Triodului, încep rugăciunile de pocăinţă. De acum intrăm
efectiv în pregătirea noastră pentru post. „Uşile pocăinţei deschide-
mi mie Mântuitorule...”. Prin ce-mi deschide uşile pocăinţei? Prin
rugăciune, prin ceea ce ofer eu. Care este modelul de rugăciune?
Iată, două exemple, ca să văd cum e rugăciunea mea. Este o rugăciune
smerită, ca a vameşului, care nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre
cer şi-şi bătea pieptul cu pumnii şi zicea: „Dumnezeule, milostiv,
fii mie păcătosului!”? Sau, pentru că sunt fiu al Bisericii, pentru că
sunt botezat, pentru că sunt cununat, pentru că mă mai duc la biserică
(sau poate mă duc mereu la biserică), pentru că postesc, spun:
„Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, că nu sunt ca oamenii cutare, care
sunt păcătoşi, sau ca acel vameş...”?

Din punct de vedere formal, fariseul avea dreptul să-I spună lui
Dumnezeu: „Doamne, eu am împlinit forma, acum Tu mai departe eşti
obligat ca mie să-mi dai ceea ce cer. Sau cel puţin să mă ridici la o
astfel de demnitate, aşa cum se cuvine”. Dar nu forma, ci fondul
contează: „Nu cel ce zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia lui
Dumnezeu, ci cel ce face voia Mea”, spune Mântuitorul. Iată de ce
Mântuitorul exclamă când a spus această istorioară: „Adevărat vă
spun vouă, că mai îndreptat s-a întors la casa sa cel care s-a smerit”.

Deci, cum ne rugăm noi când facem o rugăciune? Ne prosternăm
în faţa lui Dumnezeu şi cerem mila Lui. Dar o cerem cu smerenie.
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Şi pentru ca rugăciunea să fie smerită, noi învăţăm din
rugăciunea Bisericii. Rugăciunea Bisericii este criteriul
rugăciunii noastre. În rugăciunea particulară ne folosim de cărţi ca
să facem o introducere în rugăciunea noastră şi spunem: „Împărate
ceresc”, „Preasfântă Treime”, „Tatăl nostru”. Acestea sunt trei
rugăciuni care mă pregătesc, sunt la îndemâna mea. Nici nu ne dăm
seama, dar când le rostim observăm efectul rugăciunii.

„Împărate ceresc” este o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt.
Spunând: „vino şi te sălăşluieşte întru noi”, ne dăm seama de la
început că asta însemnează foamea şi setea după Dumnezeu. Nu zic
numai: „Doamne, păzeşte-mă, ocroteşte-mă, ci vino, vino şi te
sălăşluieşte întru noi, eu vreau să fiu al Tău şi Tu să fii al meu”.
Este singurul egoism sfânt.

Apoi, „Preasfântă Treime”, în care mărturisesc că Dumnezeu e
în Treime. Cine nu crede în Treime n-are nicio şansă de mântuire.
Nu există decât Treimea sau iadul. Sunt două mari taine ale
creştinismului: Taina Sfintei Treimi şi prezenţa reală a lui Hristos
în Euharistie. Cine nu acceptă aceste două adevăruri mai presus de
fiinţa noastră, de concepţia noastră, de mintea noastră, nu e creştin.

A treia rugăciune este tocmai rugăciunea euharistică „Tatăl
nostru”. Când cer „pâinea noastră cea de toate zilele”, să ştiţi că nu
cer pâinea de la brutărie sau pâinea pe care o facem noi, ci pâinea
noastră spre fiinţă, Euharistia, unirea cu Hristos.

După aceste rugăciuni, adăugăm şi ale noastre şi spunem:
„Doamne, ajută-mi, că am nevoie de cutare”. Observaţi un lucru!
Ce spunem întâi? „Dă-mi, Doamne! Dă-mi!” şi încep să fac o listă
de nevoi. După aceea, dacă mă simt jenat că şi ieri am cerut, şi-
alaltăieri, şi Dumnezeu mi-a dat, şi nu I-am mulţumit, spun: „Doamne,
mulţumescu-Ţi”. Dar foarte rar ajung să spun: „Slavă Ţie, Doamne”.

Rugăciunea liturgică mă învaţă invers. Eu încep totdeauna
rugăciunea cu invocarea aceasta treimică sau cu doxologia aceasta:
„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” şi termin
rugăciunea cu: „Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Deci,
întâi preamăresc pe Dumnezeu, apoi Îi mulţumesc şi apoi adaug,
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pentru că Mântuitorul este Cel care a zis: „Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se

vor adăuga vouă”. Există o prioritate: rugăciunea smerită, adică
rugăciunea liturgică, rugăciunea care Îl cheamă pe Hristos în viaţa
noastră.

Pocăinţă adevărată face numai cel smerit

Următorul popas este Duminica întoarcerii fiului risipitor.
Unii spun Duminica fiului risipitor. Noi niciodată nu serbăm ceva
negativ. Nu pe fiul risipitor îl serbăm în duminica respectivă, ci
întoarcerea lui.

Părintele Schmemann pune ca temă pentru această duminică
întoarcerea din exil. Păcatul te exilează din casa părintească, de
aceea fiecare dintre noi trebuie să urmăm drumul acesta al
întoarcerii. Ştim că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se
întoarcă şi să fie viu. Ştim că l-a mântuit pe tâlhar pe cruce. Avem
atâtea exemple de întoarcere, de oameni care au ajuns până la temelia
păcatului şi au fost ridicaţi, şi au ajuns în rai. Dar întoarcerea aceasta
nu este o manifestare dintr-odată, aşa ca să strig: „Gata, sunt
mântuit!”.

E o mare greşeală, o mare păcăleală să spui: „Cred în Dumnezeu
şi sunt în cer, sunt mântuit”. Nu! „Credinţa fără fapte este moartă”.
Cei care caută să-i separe pe credincioşi, să-i rupă din unitatea
Bisericii, spun: „Nu-i nevoie să mai faci nimic, ci doar să crezi.
Dacă ai crezut, tu eşti mântuit”. Sau chiar şi-au asumat un fel de
atribut din acesta..., se numesc pe sine „pocăiţi”. Pocăinţa este o
stare sufletească permanentă, pe care o are omul smerit. Cel care
spune că este pocăit, nu mai este smerit.

Nu preotul iartă, ci Dumnezeu

Pocăinţa sau întoarcerea noastră se face respectând anumite
etape sau trepte psihologice. Avem Taina Pocăinţei, de aceea putem
spune că pocăinţa adevărată este în Biserică. Care este începutul
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pocăinţei? În pildă se spune: „Şi-a venit în sine”. Ce însemnează
a-ţi veni în sine? A recunoaşte glasul lui Dumnezeu din tine,
care este primul şi ultimul judecător. La judecata finală, la judecata
obştească, Hristos este judecătorul, dar el va lucra prin conştiinţa
fiecăruia. Fiecare va vedea ca într-o carte deschisă toată viaţa sa şi
viaţa semenilor cu care el a trăit, pentru ca să poată observa
consecinţele faptelor sale în urmaşi. Şi-a venit în sine şi şi-a zis:
„Câţi argaţi are tatăl meu, care au tot ce le trebuie, şi eu mor de
foame!”

N-a rămas numai la constatarea aceasta că ar fi rămas într-o
totală dezamăgire şi tristeţe. A făcut un pas mai departe: „Mă voi
duce la tatăl meu şi-i voi spune: « Tată, am greşit înaintea ta, nu mai
sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argaţii
tăi »”. Şi aşa a făcut. Deci, după conştiinţa păcatului, trebuie să
urmeze întotdeauna părerea de rău şi dorinţa de îndreptare. Dacă
nu ai dorinţa de îndreptare, degeaba îţi pare rău. Mergem şi ne
spovedim, spunem păcatele, le facem din nou, iar le spovedim şi
iar le facem. La un moment dat, ajungem să nu mai considerăm
faptele acelea păcat, pentru că le-am făcut tot timpul.

 A urmat, apoi, întâlnirea cu tatăl. Întâlnirea cu tatăl este tocmai
Spovedania pe care o fac eu în faţa unei persoane pe care Dumnezeu
a rânduit-o, nu pentru ispitire, ci pentru ajutorarea mea. Nu preotul
este cel care dă dezlegare, nu preotul este cel care iartă, ci Dumnezeu.
El este Cel care mă îmbrăţişează, El este Cel care îmi dă haină în
locul hainei mele pe care a rupt-o păcatul, vorbim de haina curată a
Botezului. El îmi dă inel în dreapta mea ca semn al împăcării, El
pune sandale în picioarele mele, ca să pot merge pe drumul acesta
către Hristos.

Te ţii de duhovnic, dacă vrei să trăieşti

În faza aceasta, după mărturisire urmează ceva pe care Biserica
l-a introdus ca terapie: canonul. Ce este canonul sau epitimia? Sunt
unii duhovnici foarte aspri, care dau canoane puternice, alţii
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consideră că fiecare îşi ia canon cum vrea. Dacă noi am merge
la un medic şi i-am spune medicului că suntem bolnavi: „Mă

doare capul, am o suferinţă” şi ar spune: „N-ai nimica, ia un pahar
cu apă! Du-te acasă, eşti sănătos! Du-te şi te împărtăşeşte!”, te mai
duci la un astfel de doctor? Nu te mai duci. Te duci la unul care
spune: „Mă, de ce-ai greşit? Hai să vedem unde ai greşit! Să nu mai
faci, că mori! Iată ce-ţi dau eu: îţi dau nişte medicamente care sunt
amari, îţi dau regim, trebuie să renunţi la ceva”. Şi te ţii de acel
om, dacă vrei să trăieşti.

Relaţia dintre fiul duhovnicesc şi duhovnic este cea mai intimă
şi cea mai sfântă relaţie, legătura pe care a lăsat-o Hristos Bisericii
Sale. Un duhovnic te poate purta pe braţe, dacă tu te laşi în braţele
lui. Te poartă în rugăciune. El are o mare responsabilitate în faţa lui
Dumnezeu şi aceasta depinde nu doar de sinceritatea ta, pentru că
se spune la Spovedanie: „Dacă vei ascunde vreun păcat, toate îndoite
le vei avea”. De ce? Pentru că te mărturiseşti lui Hristos. Anania şi
Safira au ascuns şi au murit. Însă, totul ţine de modul cum îl asculţi
pe duhovnic. Pentru că dacă nu împlineşti ce spune el, nu rezolvi
nimic. Se recomandă legătura permanentă cu duhovnicul, Spovedania
cât mai deasă, în aşa fel încât periodic să mergi la „control”, dar
„controlul” acesta să nu-l faci numai de dragul controlului, ci, mai
ales, din dorinţa extraordinară de a te împărtăşi cu Hristos, pentru
că etapa următoare din pildă este masa.

Darurile se sfinţesc la Liturghie pentru credincioşi

Noi ne pregătim pentru masa Împărăţiei. Împărtăşania este
pregustarea din bunătăţile pe care noi le vom primi în ceruri, dacă
vom fi vrednici. Noi ne întrebăm: „Oare cum va fi în cer?” Momente
de trăire duhovnicească, de răpire de pe pământ, trăim în biserică
la Liturghie, mai ales în momentul împărtăşirii. Din păcate, în lupta
noastră cu o extremă a fraţilor catolici, de la împărtăşania zilnică
am ajuns la împărtăşania silnică. Trebuie să te silească cineva ca
să te împărtăşeşti! Rar de tooot...! Ba şi-n cărţile noastre, în
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îndrumătoarele noastre de credinţă, se spune: „De patru ori pe
an; dacă nu, măcar de două ori; dacă nu, măcar o dată”. După
logica aceasta, putem să mergem mai departe: „Dacă nu, măcar la
şapte ani; dacă nu, măcar când mori”. Dar ştii când mori?

Scopul Liturghiei este sfinţirea darurilor în vederea sfinţirii
credincioşilor. Darurile se sfinţesc la fiecare Liturghie. Şi credincioşii?
Nu. Numai părinţelul, singur! Dar de ce oare o fi numai el pedepsit să
se împărtăşească? Mi-a spus cineva: „Credincioşii mei se împărtăşeau
rar, pentru că veneau pregătiţi”. Da’ de unde! Facem o socoteală simplă
de tot. Un an are 365 de zile. Un singur păcat dacă am face într-o zi,
365 de păcate le mai ţii minte? Le poţi spune?

Sfântul Ioan Gura de Aur spune: „Nici deasă, nici rară, ci
pregătită”. Dar dacă o faci rară, o faci mai pregătită? Nicidecum!
Din contră! Singura şansă de a o face mai pregătită este de a o face
mai des. Te duci mai des la „control”, ai mai puţine lucruri de spus,
poţi să-ţi dai seama nu de mulţimea păcatelor, ci de gravitatea
anumitor stări pe care tu le ai şi stările acestea le poţi numi fie
păcate, fie patimi. Şi atunci „controlul” este mult mai uşor, terapia
este mult mai simplă. Canonul vine de la sine, ca un act curativ, nu
ca un act care face incizie. Oprirea de la Împărtăşanie înseamnă
excomunicare pentru un timp. Excluderea din Biserică este gravă.
Dacă nu te poţi împărtăşi, însemnează că pentru tine este un lucru
foarte grav, trebuie să faci mult ca să te redresezi. Dar masa
împărăţiei este extraordinară.

Sfânta Împărtăşanie este şansa vieţii mele

E adevărat că la toate slujbele la care participăm, nu numai la
Liturghie, noi ne împărtăşim de harul lui Dumnezeu. Pentru că în
cadrul acestor slujbe noi nu doar cântăm sau ne amintim de ceva, de
vreo lucrare dumnezeiască, ci e mai mult decât atât. Aşa putem
spune noi că ne sfinţim prin participare. Totuşi, între sfinţirea prin
participare şi sfinţirea prin comuniune, când, împărtăşindu-ne,
devenim purtători de Hristos, e o mare deosebire!
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�Sunt în Biserică la noi at âţia credincioşi. Să-i luăm mai
întâi pe cei mai curaţi, copiii, pruncii. Dacă noi aducem pe

prunci mereu la Împărtăşanie, ei ştiu ce înseamnă asta. Vin unii la
Împărtăşanie cu copilul şi copilul scuipă. Observi imediat pe pruncul
acela nevinovat dacă el a fost obişnuit cu Împărtăşania sau nu. Sunt
unii micuţi şi iau imediat, frumos. Un copil care a fost dus mereu la
Împărtăşanie are mult mai multe şanse să devină un om credincios?
Sunt perioade şi perioade în viaţa unui tânăr, dar ceea ce poate face
Dumnezeu nu poate face educaţia noastră.

Sunt, apoi, oamenii în vârstă. Oare nu se gândesc oamenii în
vârstă că s-ar putea să plece mâine? Dar eu nu ştiu care dintre noi
poate spune că mâine va mai putea fi cu siguranţă. Nădăjduim, dorim
să trăim, dar trebuie să trăim ca şi cum am pleca mâine. Aşa spunea
Părintele Serafim de la Sâmbăta: „Să fii pregătit ca şi cum ai pleca
mâine, dar să fi atât de bucuros ca şi cum ai trăi veşnic”. E un
mister al vieţii! Dacă un om în vârstă vine periodic la biserică, nici
nu-i mult o data pe lună să se împărtăşească. Asta ca să ţină el
minte, că altfel, la 40 zile, nu mai ţine el minte când sunt 40, când
nu, se încurcă cu numărătoarea. Dar o dată pe lună înseamnă că din
patru duminici, el una o închină lui Hristos. Dar o oferă deplin,
pentru că Împărtăşania este marele dar. Îl port pe Hristos, Îl iau în
mine, e şansa vieţii mele.

Şi apoi se va întâmpla şi marea întoarcere. Am văzut-o în primii
ani când s-a introdus religia în şcoală. Au venit la biserică părinţii
aduşi de copii şi au zis: „Aveţi timp şi de noi? Dar mult, că noi nu
mai ştim de când ne-am spovedit. Trebuie să staţi de vorbă mult cu
noi.” A fost o mare bucurie. Deci, dacă pe prunci îi aducem la
Împărtăşanie, dacă cei în vârstă se pregătesc şi ei, vor veni şi
ceilalţi, vor avea timp să se pregătească pentru ca să se poată bucura
de comuniunea cu Hristos. Iată întoarcerea noastră prin Spovedanie:
conştiinţa păcatului, hotărârea de îndreptare, mărturisirea propriu-
zisă, împlinirea canonului şi pregătirea pentru împărtăşanie.

29



 Porunca Iubirii   1 / 2011 31

Criteriul judecăţii este fapta bună

În Duminica următoare, a Înfricoşătoarei Judecăţi, ni se
aminteşte de faptul că vom da socoteală pentru toate. Prima socoteală
o dau în momentul în care sufletul se desparte de trup; trupul este
îngropat, sufletul se duce la judecată. E o judecată particulară,
provizorie şi nedeplină, adică mi se judecă numai faptele mele şi
se judecă numai sufletul; evident, cu faptele trupului, dar bucuria
sau osânda o primeşte doar sufletul. Există însă şi judecata cealaltă
pentru că e Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi. La sfârşitul veacurilor,
când se va sfârşi viaţa pământească, sufletele se vor uni cu trupurile,
deci va fi învierea de obşte, apoi vor merge în faţa Dreptului
Judecător. Din Evanghelia de la Matei, capitolul 28, unde avem
prima descriere scripturistică a unor taine din acestea dumnezeieşti,
aflăm că Fiul Omului va veni pe norii cerului şi va judeca împreună
cu cei 12 apostoli cele 12 seminţii ale lui Israel. Judecătorul va fi
însă conştiinţa noastră.

Sentinţa care se va rosti nu este altceva decât un proces care
porneşte din fiecare. Fiecare va vedea ca într-o carte întreaga sa
viaţă şi viaţa altora. Aici este lucrul care ne cutremură pe fiecare
dintre noi. Dacă am făcut un lucru bun şi am lăsat lucrul acesta după
mine (de aceea avem o datorie de a lăsa ceva în urma noastră; nu
trebuie să purtăm după noi numai umbra, deci să facem umbră
pământului), lucrurile bune lăsate în urma noastră vor grăi atunci
când nu voi mai fi şi binele pe care l-am făcut va spori în lume. Dar
aşa se întâmplă şi cu păcatul. Dacă eu l-am învăţat pe unul la păcat
şi acela învaţă pe altul, şi celălalt pe altul, şi se continuă păcatul,
greutatea păcatului respectiv va fi mult mai mare.

Criteriul judecăţii este fapta bună. Nouă ni s-ar părea, teologic
vorbind, că dreptatea lui Dumnezeu ar trebui să fie criteriul judecăţii.
Da! Este dreptatea lui Dumnezeu, dar vom fi judecaţi după faptele
pe care le-am săvârşit.
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Dacă eu nu iert, nici Dumnezeu nu-mi iartă

Următoarea duminică este Duminica iertării. Ea se numeşte
Duminica izgonirii lui Adam din rai. Ne aducem aminte că am
fost în rai, dar l-am pierdut. Avem posibilitatea, însă, să-l câştigăm
prin iertare. Evanghelia este foarte scurtă. „De nu veţi ierta altora
greşelile, nici Tatăl cel din ceruri nu vă va ierta greşelile voastre”.
Ne învaţă apoi şi cum să postim. Postul să nu fie de făţărnicie, ca
să-l vadă cineva, ci să fie o trăire lăuntrică.

Ce spunem în rugăciunea Tatăl nostru? Am preluat-o de la
Hristos, evident, dar suntem conştienţi ce spunem, nu? Sau cel puţin
ar trebui să fim conştienţi. Noi îi spunem lui Dumnezeu: „Doamne,
iartă-mă, dacă eu iert. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi
noi iertăm greşiţilor noştri”. Dacă eu nu iert, nici Dumnezeu nu-mi
iartă.

Să repetăm: foamea şi setea după Dumnezeu, credinţă smerită,
rugăciune smerită, întoarcerea noastră din exil, apoi ne amintim de
judecată şi de criteriul judecăţii, faptele bune, şi, apoi, iertarea.

Nu putem să ne mântuim singuri, ci împreună

Toate duminicile din Postul Mare au un caracter ortodox. Ele
au însă şi un rol catehetic, pedagogic. Călătorim împreună cu Hristos
şi, în acelaşi timp, suntem şcolari, căci în fiecare duminică învăţăm
câte ceva. Postul Mare e un post specific ortodox. Ne exprimăm
Ortodoxia în faţa unui eveniment extraordinar: Învierea
Mântuitorului. De fapt, ne pregătim pentru Patimi şi pentru Înviere.

Prima duminică din Postul Mare se numeşte Duminica
Ortodoxiei. Sărbătorim triumful Bisericii asupra iconoclaştilor,
asupra acelora care erau împotriva cinstirii sfintelor icoane. Sunt
destui şi astăzi. În anii trecuţi cineva a avut atâta impertinenţă şi,
mai ales, neruşinare faţă de neamul românesc, pentru că suntem
totuşi 86% ortodocşi, încât a vrut să promoveze o lege care să
interzică sărutarea icoanelor pe motivul că se transmit boli. Nu ştiu

31



 Porunca Iubirii   1 / 2011 33

câte boli s-or fi transmis până acum, dar poate ei au rămas
bolnavi.

În această duminică ni se descoperă identitatea noastră, pentru
că se vorbeşte despre chemarea primilor apostoli. Există preoţia de
slujire, dar există şi preoţia universală. Toţi avem un apostolat, toţi
avem o chemare apostolică, ba mai mult, cu fiecare dintre noi,
Dumnezeu are un plan, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că pentru
noi Dumnezeu a rânduit ceva mai bun. Acest „ceva mai bun” faţă de
cei din Vechiul Testament este tocmai călătoria împreună cu Hristos.

Următoarea Duminică, numită a Sfântului Grigore Palama, ne
oferă un model al Ortodoxiei, al unui teolog mare, cel care a vorbit
despre lumina necreată. Această duminică ne arată în ce constă
misiunea noastră. Patru oameni au desfăcut acoperişul casei şi au
pus pe prietenul lor paralizat în faţa Mântuitorului Hristos. Nu putem
să ne mântuim singuri, ci împreună. Văzând credinţa acestora,
Domnul Hristos a iertat păcatele bolnavului.

Ce legătură există între boală şi păcat? Cauzele unor boli le
putem considera foarte bine păcate notorii. Unul care este pătimaş
şi-şi nedreptăţeşte trupul şi sufletul prin băutură are de suportat
consecinţe drastice. Copiii născuţi din părinţi alcoolici pot să fie
cu malformaţii congenitale sau cu alte boli. Sau vine peste copil o
simplă gripă şi el nu mai are nicio imunitate, nicio rezistenţă.

Pecetea Treimii, cea mai simplă mărturisire a credinţei
˙̇ :

Duminica a treia este Duminica specială a Crucii. S-ar putea
vorbi zile în şir despre cruce şi despre ce valoare are crucea pentru
noi. Crucea la mijlocul postului este asemănată acum cu un copac
sub care noi ne adumbrim de arşiţa ostenelilor, dacă facem osteneli,
dar ea este pentru noi şi pavăză şi armă. Nu vă întrebaţi, oare de ce
primul lucru pe care îl atacă cei care vor să-i ducă pe creştini din
Biserica lui Hristos e de renunţare la arme? Renunţi la cruce, renunţi
la icoane, renunţi la tot ceea ce-i sfânt şi rămâi doar cu credinţa.
Crezi, dai din aripi şi ajungi în rai?
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Crucea ca semn este cea mai simplă mărturisire a
credinţei. Te întreabă cineva: „Ce crezi tu, în cine crezi? Dacă

eşti puţin iniţiat, spui: „Stai să-ţi spun Crezul, că l-am învăţat. La
Sfânta Liturghie spun Crezul: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl
Atotţiitorul.... Şi-acolo-i toată credinţa noastră”. Dar mai repede
răspunzi prin mărturisirea aceasta simplă a semnului crucii: „Păi,
uite în cine cred eu! Cred în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin”.

Însemnarea cu sfânta cruce este, de fapt, pecetea Treimii. Unesc
cele trei degete pentru că Dumnezeu e Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
dar e un singur Dumnezeu. Deci nu fac cu mâna aşa, de parcă mă
apăr de muşte, ci strâng degetele. Când eram prunci, ne spunea la
cateheză părintele, Dumnezeu să-l odihnească: „Strângeţi bine că,
dacă nu, intră diavolul acolo”. Şi noi, copiii, ţineam strâns, să nu
intre cineva între degetele noastre. Dar vedem astăzi că suntem
delicaţi şi facem cruce aşa... la repezeală.

Apoi, închidem celelalte două degete, arătând că Fiul lui
Dumnezeu a fost şi Dumnezeu, şi om, şi a venit pe pământ; sau că
Adam şi Eva au fost în rai, dar au pierdut raiul.

Cu pecetea Treimii îmi pecetluiesc mintea, inima şi puterile
fizice. Când spun: „În numele Tatălui”, pun mâna la frunte, apoi las
mâna în jos, arătând că Tatăl a trimis pe Fiul în lume, că spun: „şi al
Fiului”. Îmi însemn acum inima. Nici mai jos, nici mai sus, fiindcă
inima este locaşul iubirii. Hristos a venit din iubire pentru noi, a
petrecut un timp pe pământ, apoi S-a înălţat şi a şezut de-a dreapta
lui Dumnezeu-Tatăl. De aceea duc mâna la umărul drept şi apoi la
cel stâng. Semnul crucii este mărturisire de credinţă, dar este şi cea
mai simplă rugăciune. Încep rugăciunea în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh, dar îmi pecetluiesc mintea, mi-o dăruiesc lui
Dumnezeu, îmi dăruiesc inima, iubirea şi puterile fizice. Deci, eu
nu mai aparţin lumii. Cu cât mă însemn mai mult cu semnul crucii,
eu dovedesc că aparţin lui Dumnezeu. Eu nu sunt al lumii, eu sunt al
lui Dumnezeu.

33



 Porunca Iubirii   1 / 2011 35

De la jumătatea Postului ne pregătim pentru Patimi

Duminicile următoare, a patra şi a cincea, ne oferă alte
modele ale Ordodxiei: Sfântul Ioan Scărarul, cel care a scris
Scara, şi Sfânta Maria Egipteanca. Cunoscând viaţa Sfintei Maria
Egipteanca, mai poate să spună cineva: „Pe mine nu mă mântuieşte
Dumnezeu”? Este un exemplu în viaţa Sfântului Antonie cel Mare.
A venit un criminal la Sfântul Antonie şi a spus: „Părinte, îmi ajung
14 ani ca să mă pocăiesc? Vreau să mă mântuiesc, dar eu sunt cel
mai mare criminal”. Sfântul Antonie a spus: „Ţi-ajung 7 ani”.
„Părinte, n-ai înţeles, ca mine nu-i nimeni!” „Ţi-ajung 4 ani”. Şi cu
cât sporea el în căinţă şi spunea „sunt cel mai păcătos”, cu atât
scădea canonul. La urmă i-a spus să zică rugăciunea Tatăl nostru; şi
când a zis „şi ne mântuieşte de cel rău”, a murit. Atunci a zis Sfântul
Antonie: „S-a împăcat cu Dumnezeu!”. Atât de profundă a fost căinţa
lui, încât el şi-a regăsit calea spre Dumnezeu.

Duminica a şasea este un praznic special, Intrarea în
Ierusalim. Praznicul acesta este pregătit din săptămâna
premergătoare duminicii, săptămâna lui Lazăr. Dacă primele două
duminici s-au referit la pregătirea mea sufletească – din prima
duminică înţeleg că am o chemare, un apostolat de împlinit, din a
doua înţeleg că nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu decât prin milă
faţă de semeni şi cu grijă faţă de păcate, pentru că păcatele îmi pot
produce boli şi, evident, moarte, următoarele duminici, de la
jumătatea postului încolo, atenţia ne este îndreptată spre evenimentul
pentru care ne pregătim, pentru că Mântuitorul face deja anunţul
patimilor Sale: Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor, va fi
răstignit, dar a treia zi va învia.

În săptămâna înaintea învierii lui Lazăr, Evanghelia care se
citeşte în fiecare zi la slujbe ne pregăteşte gradual, ca să înţelegem
semnificaţia minunii pe care a făcut-o Mântuitorul: Lazăr este bolnav,
Lazăr este mort, Lazăr este mort de două zile. Învierea lui Lazăr nu
este doar un eveniment care a provocat mai mult furia şi răutatea
celor care L-au răstignit pe Mântuitorul, ci este deja o minune
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pregătitoare pentru noi, ca să înţelegem învierea Sa. L-a înviat
pe Lazăr, care era mort de patru zile. Învierea lui Lăzăr

pregăteşte evenimentul. Mântuitorul merge şi intră în Ierusalim.
Intrarea în Ierusalim este o manifestare firească pe care Dumnezeu
a lăsat-o, a rânduit-o aşa, iar Mântuitorul a acceptat-o în smerenie.

S-au urcat pruncii în copaci, au luat ramuri şi, împreună cu
hainele lor, le-au pus înainte. A fost o manifestare pe care oamenii
n-au ştiut-o, a fost spontană, dar ea era pregătită de Dumnezeu, pentru
că ei nu strigau „Bucură-te, Învăţătorule!”, ci ei au strigat „Osana,
Fiul lui David! Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domului”.
Pentru că suntem în perioada pocăinţei, ar trebui să ne gândim că
aşa facem şi noi de foarte multe ori. Când suntem în stări de bucurie,
zicem: „Vai, mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne! Osana, Fiul lui David!”.
Şi-a doua zi, dacă păţim ceva, l-am tăia pe cel ce ne iese în cale.
După câteva zile, vom striga: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!”.

Săptămâna Patimilor, ultima pregătire

Săptămâna Patimilor, când Mântuitorul merge împreună cu
ucenicii, e ultima pregătire. Luni trece pe lângă un smochin care
trebuia să fie plin de roade şi a zis doar un cuvânt: „De acum să nu
mai fie rod în tine”. A doua zi, când a trecut cu ucenicii pe acolo,
ucenicii s-au înspăimântat când au văzut smochinul uscat.

Domnul Hristos a făcut ultima pregătire cu ei, pentru că miercuri
Iuda L-a trădat, L-a vândut. De aceea miercurea şi vinerea noi postim:
miercurea L-a trădat Iuda şi vineri a fost răstignit. Joi, la Cina cea
de Taină, îi aduce pe ucenici, pentru ca să le lase posibilitatea de a
se împărtăşi de Jertfa Sa prin Euharistie. La Cina cea de Taină El
pune temelie Liturghiei. Săvârşeşte prima Liturghie, foarte frumos,
dar cu mare durere, cu tristeţea aceasta a trădării. S-a apropiat şi
Iuda, dar a fugit primul. Mi-a plăcut o remarcă a unui teolog: „Iuda
a fost primul care a fugit de la Liturghie, n-a rămas la Liturghie”.

Mântuitorul a luat două elemente. A ales din mulţimea
elementelor hrănitoare pentru noi pâinea şi vinul, pentru că ele ne
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reprezintă pe noi. Sunt elemente pe care nu le luăm de undeva
gata pregătite. La pâine trebuie să munceşti. Pâinea ne şi
reprezintă pe noi, dar reprezintă şi dragostea noastră, pentru că o
oferim lui Dumnezeu. Spunem la Liturghie: „Ale Tale dintru ale
Tale”. Pâinea este făcută dintr-o mulţime de boabe, boabele se fac
făină. În făină nu mai vezi boabele, nu le mai identifici; credincioşii
în biserici sunt una, devenim o plămămadă prin apa Botezului.
Introducem în făină apă, apoi se dospeşte această frământătură,
datorită aluatului care este Hristos şi care dospeşte frământătura.
Punem sarea care este înţelepciunea lui Dumnezeu şi apoi focul
care este harul Duhului Sfânt, care lucrează în Biserică. Deci pâinea
ne reprezintă şi pe noi, şi Biserica.

Acelaşi lucru putem să spunem şi despre vin. Dacă pâinea este
hrana de bază a omului, vinul este o băutură exclusivă a omului şi
este binecuvântată dacă este folosită cu binecuvântare. Mulţimea
de boabe de struguri simbolizează mulţimea credincioşilor, fermentul
este Hristos care dă sens acestei unităţi.

A ales Mântuitorul aceste elemente şi apoi a dat o poruncă, a
rostit nişte cuvinte care nu pot fi interpretate cum vrem noi, ci numai
aşa cum le-a rostit Mântuitorul. A zis: „Luaţi mâncaţi, acesta este
Trupul Meu”, a luat vinul şi a zis: „Beţi dintru acesta toţi, acesta
este Sângele Meu”, pentru că mai înainte le spusese ucenicilor:
„Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică”.
Despre Împărtăşanie a spus de două ori şi negativ: „Cel ce nu mănâncă
Trupul Meu şi nu bea Sângele Meu nu are viaţă veşnică”. Deci,
degeaba încercăm noi cu fel şi fel de explicaţii. Cei care părăsesc
Biserica lovesc în sursa de viaţă. Dacă te-au dezarmat şi ţi-au luat
armele, îţi iau şi sursa de viaţă pentru ca să mergi pe altă cale.

Joi avem nişte slujbe extraordinare. Seara este denia cu cele
12 Evanghelii. Din cele patru Evanghelii, toate pericopele care ţin
de patimile Mântuitorului sunt puse acolo. Este o slujbă
impresionantă. De fapt, este slujba pentru vineri. Vineri este zi în
care nu se face Liturghie, este zi de ajunare, de tristeţe mare. Slujba
care se face seara, slujba Prohodului, ne transmite toate
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aceste sentimente într-o modalitate extraordinară. Sunt trei
creaţii, trei melodii deosebite, care sunt unicat ca valoare,

din toate punctele de vedere. Sâmbăta este ziua în care Hristos,
stând cu trupul în mormânt, coboară cu sufletul în iad şi rupe peceţile
iadului, pentru ca să putem Duminică dimineaţa să cântăm „Hristos
a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând”. Sâmbăta a devenit
zi de pomenire pentru cei răposaţi, pentru cei plecaţi la Domnul,
pentru că de la căderea primilor oameni până la Hristos raiul a fost
închis. Drepţii Vechiului Testament mergeau în iad într-o stare de
aşteptare; nu în chinurile iadului, dar în iad. Venind Hristos, s-au
rupt peceţile iadului şi au fost scoşi drepţii Vechiului Testament.

Mi-aduc aminte de un cuvânt al unui părinte, Dumnezeu să-l
odihnească, părintele Paisie de Sihla, care spunea: „Toată viaţa
mea le-am predicat oamenilor numai despre rai, ca să-l dorească.
Despre iad nu le-am spus, pentru că-l văd”. Am vorbit şi-am meditat
asupra pocăinţei, pentru că trebuie să ne pregătim. Despre bucurie,
vom şti să vorbim sau putem trăi dacă ne-am pregătit sufleteşte. Să
dea Dumnezeu să ajungem cu bine sărbătoarea Învierii.
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Mai mare lucru decât a te împãrtãºi
nu existã în viaþa cu Dumnezeu

Interviu cu Părintele
Arsenie Papacioc

realizat de Preot Iulian Nistea

Ce este Împărtăşania, Cuvioase
Părinte, şi care este rostul ei în
mântuirea credinciosului?

Aceasta este întrebarea cea mai
de vârf. Toţi credincioşii ştiu că este
Dumnezeu. Iisus Hristos Îşi menţine
acest cuvânt divin: „Eu voi fi cu voi
până la sfârşitul veacurilor”. El
spune, de asemenea: „Cine nu va mânca Trupul şi Sângele Meu nu
va avea viaţă în el şi nici parte de Mine”. Se înţelege că, prin
această primire a Trupului şi Sângelui Mântuitorului, te duci până
la El, ca Dumnezeu după har. Şi când te duci la El, eşti mare ca El.
Şi, de asemenea, atunci când te împărtăşeşti, El vine la tine, e mic
ca tine. Asta cum spun marii Sfinţi. Deci, o identitate de fiu, divină.
Nu e nici o teamă că vorbim aşa. El este, nu e altul care s-a făgăduit,
şi-şi tine făgăduinţa. Pentru că Dumnezeu poate să facă orice, dar
un lucru nu poate: să-şi calce cuvântul. Şi iată că-şi ţine cuvântul,
ca să fie cu noi permanent.

Având identitate divină, preţuim cât preţuieşte Hristos

Îngerii de sus, care au multe particularităţi, care au foarte multe
lucruri necunoscute de oameni, dar atât cât a rânduit bunul Dumnezeu
să fie descoperiţi, ştim că nu au putinţa pe care o are omul, de a se
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ridica până la Dumnezeu, de a deveni dumnezei după har.
Sunt într-o fericită ascultare şi împlinire a voii lui Dumnezeu,

gânditoare, dar n-au această putinţă. Au şi ei un proces de
despătimire, dar nu în sens de despătimire de la pătimire, ci ei
descoperă noi taine prin porunca ce li se dă. Aceasta este un fel mai
sus decât era sau o bucurie în plus. Noi îi spunem despătimire pentru
ca să se înţeleagă că noi ne despătimim pentru că am fost împătimiţi.

Vedeţi, toate puterile de sus: serafimi, heruvimi, domnii, scaune,
începătorii, arhangheli, îngeri – sunt făcute prin cuvânt. Însă fiinţa
omenească nu. Dumnezeu a făcut-o cu mâna Lui, şi încă cum: chip
şi asemănare. E uşor să spui chip şi asemănare, pentru că aşa ştim
din învăţătura Bisericii. Dar când te opreşti asupra acestor însuşiri,
calităţi, daruri, te vezi chip şi asemănare. Şi, atunci, iată că noi
avem o identitate divină şi, prin restaurarea pe care a adus-o Hristos,
preţuim cât preţuieşte El. Ar trebui ca omul, într-o formă
retrospectivă, să se regăsească pe sine şi să răspundă la întrebarea
care s-a pus: unde erai atunci când nu erai în tine? Nu este permis
să se piardă un timp, o vreme, pentru altceva. Dumnezeu ne-a făcut
numai pentru El, deci ne va pretinde să fim cu adevărat prezenţi
numai la El. Nu întrerupem treburile sociale şi ascultările pe care
le avem, pentru că chiar El ne porunceşte. El ne-a dat darurile să le
împlinim, să le săvârşim. Dar cu gândul continuu la Cel ce este.

Iată şi un exemplu. S-au căsătorit doi tineri, Ioana şi Ionel. După
nuntă Ioana a trecut la bucătărie – şi nu este o înjosire că a trecut la
bucătărie, ci este ceva propriu femeii, pentru ca bărbatul să poată fi
liber să rezolve probleme în afară. Şi Ionel s-a dus la serviciu. Dar
ea, nepricepută, emoţionată, a afumat mâncarea şi se văita că ce o
să zică Ionel. Conştiinciozitatea asta, care e mare dar de la Dumnezeu
pentru tot omul!... Şi a venit Ionel. Şi ea, cu plânset şi vaiet, i-a
spus: „Dragă Ionele, am afumat mâncarea”. „Lasă, dragă, nu mă
interesează. Dar de ce nu te-ai gândit la mine toată ziua? Asta mă
interesează pe mine”. Ei, asta o să ne întrebe Dumnezeu, Care ne-a
dat inimă puternică ca să pricepem cerurile, veşniciile, să
contrazicem răul, să biruim dracii, care ne-a dat această
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putere de a fi dumnezei după har, veselia că slujim marelui
Adevăr – căci aceasta este adevărata veselie şi libertate: De
ce nu v-aţi gândit la Mine deloc? Este, fără discuţie, în mod logic,
că aşa va fi această întrebare. Şi se va răspunde foarte greu.

Suntem nişte mlădiţe care nu putem rodi fără viţă

Noi, ortodocşii, nu apăsăm pe pedala cunoaşterii atât de mult,
cât neapărat pe trăire, pe această formare interioară a noastră, de
smerenie, pentru ca să fim scrişi şi noi sus, în cartea cea mare. Şi
omul care s-a smerit, acest om a biruit cu adevărat cerurile, respectiv
pe Dumnezeu. Nu o smerenie raţională, ci o smerenie smerită, trăită.

Mă întreba cineva, la o altă înregistrare: „Părinte, cum să scăpăm
de satana, de diavol?”. „Ce ne facem fără diavol?”, i-am răspuns
eu. Pentru că e lăsat de Dumnezeu să ne mai ispitească. Putea să-L
omoare pe Mântuitorul. N-a venit să glumească, să facă teatru şi
demonstraţii. De ce, dacă i-a luat coarnele şi forţele şi pretenţiile,
l-a mai lăsat – cum zic Sfinţii Părinţi –, numai cu vârful cozii? L-a
lăsat pentru că e necesar să ne şlefuim cu orice chip în atacurile lui,
să ne definim pe noi, să cunoaştem mai bine marile adevăruri. El e
un tolerat, nu-i o putere. Asta-i marea greşeală a oamenilor, că se
tem. Cu nici un chip nu are nicio putere. Iată, suntem mlădiţe în
tulpină. De unde vine toată seva, toată puterea, înmugurirea, rodirea?
El n-are nicio viţă. El nu e mlădiţă.

Totul e de la Dumnezeu: „Fără de Mine nu puteţi face nimic”.
Lucrul acesta s-a neglijat în trăirea creştinilor. Dacă creştinul s-ar
gândi mereu la lucrul acesta ar trăi o stare de prezenţă care-i mai
plăcută decât nevoinţa. Sinodul din 419 de la Cartagina a dat canonul
124 în care se zice, în legătură cu aceste spuse ale Mântuitorului:
„Dacă crezi că poţi să fii ceva, anatema să fii”. Mi-a plăcut foarte
mult pentru că este un adevăr, dar şi pentru că Biserica se ocupă să
ne trezească la faptul că tot ce a spus Iisus e adevărat şi de urmat.
Nu-i nimic utopic, nu-i nimic imposibil. El a spus că va fi mai greu.
O fi! Dar îţi rezolvi problemele cu forţele proprii? Asta-i greşeala.
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Trebuie să ţi le rezolvi cerând continuu ajutorul lui Dumnezeu,
pentru că, dacă nu-i cu putinţă la oameni, la Dumnezeu orice-

i cu putinţă. Asta mi-a plăcut la acest sinod, că s-a gândit să ne
trezească la faptul că suntem nişte mlădiţe care nu putem rodi fără
viţă. Cu nici un chip! Cu nici un chip! Dacă o mlădiţă stă fără viţă,
se usucă într-un timp extrem de scurt. Şi atunci Hristos S-a oferit
să-I mâncăm Trupul şi Sângele Lui ca să fim mereu dumnezei.

Să nu faci greşeala de a te compara cu marii trăitori. Că nu prin
nevoinţa şi trăirea lor s-au îndumnezeit numaidecât, ci prin harul lui
Dumnezeu, pentru prezenţa lor. Şi tu, dacă ai această prezenţă, ai
străbătut sorocul pentru împărtăşit şi nu eşti altfel decât marii trăitori.

Nu timpul decide, ci pregătirea ta interioară

Dar acum se pune o problemă cu aspect tehnic. Când ne
împărtăşim? Nu timpul decide. Asta-i o greşeală. Decide intensitatea
credinţei tale, inima ta. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: Ani
vrei să-i dai? Vindecă-i rana! Acesta-i scopul duhovnicului. Şi dacă
îi vindeci rana îl faci capabil de întâlnirea cu Hristos prin
împărtăşire.

Nu ne împărtăşim pentru că au venit Paştile sau Crăciunul. Ne
împărtăşim ca să fim mereu cu Hristos, pentru că nu există numai o
împărtăşire cu Sfintele Taine, ci şi o împărtăşire duhovnicească,
adică această continuă prezenţă a inimii noastre la Dumnezeu.

S-a discutat foarte mult în lumea trăitorilor, a oamenilor de
credinţă şi a duhovnicilor, când să te împărtăşeşti. Unii spun că la
patruzeci de zile. Dar nu timpul decide, ci pregătirea ta interioară,
pentru că la un eveniment aşa de mare, ca să-L iei pe Dumnezeu, cu
adevărat îţi trebuie o pregătire.

Numărul acesta de patruzeci nu trebuie ignorat. Ce înseamnă
numaidecât acest patruzeci? Dragă, mai întâi de toate, un timp ales
de Dumnezeu, un timp suficient ca să te pregăteşti pentru marele
eveniment ce are în vedere veşnicia.

Patruzeci de zile a durat potopul lui Noe. Patruzeci de zile a
stat Moise în Muntele Sinai. Patruzeci de zile a postit
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Mântuitorul. Patruzeci de zile durează postul Crăciunului şi
postul Paştelui. E un timp suficient ca să te pregăteşti pentru
marele eveniment care urmează, eveniment bisericesc, mântuitor. A
patruzecea zi după zămislirea pruncului se formează inima. A
patruzecea zi după moarte putrezeşte inima.

Noi am rămas la patruzeci de zile într-o formă tradiţională,
care nu e atât de recomandată. Te împărtăşeşti continuu cu Hristos,
duhovniceşte, iar când te pregăteşti şi printr-o postire... Nu
numaidecât postirea este o condiţie. Nu o faci pentru că ţi s-a spus
s-o faci, ci ca să te smerească trupeşte, să renunţi la o serie întreagă
de porniri spre rău: lăcomii, curvii, judecăţi. Posteşti cu procese,
cu certuri, cu procurori şi cu avocaţi? Asta nu. Şi atunci, împărtăşirea
este în funcţie de curăţirea inimii tale.

Inima e adâncul cel mai adânc din noi. Aş putea să spun că e o
fiinţă în plus în fiinţa noastră. De ce spune Dumnezeu: Am făcut
inima ta ca să locuim în ea? El nu locuieşte oriunde. Dumnezeu,
Care Se simte atât de lăudat în slăvile cerurilor, are plăcerea să
locuiască într-o inimă de om. Este locul pe care l-a făcut special ca
să fie găzduit El. Mintea e subordonată inimii. Fiinţa noastră de
răspundere şi de adevărată bucurie prin unire cu Dumnezeu e inima.
Curăţirea inimii ar fi deci un motiv care trebuie respectat în vederea
sfintei împărtăşiri cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.

A te împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului înseamnă,
repet, să fii una cu El, să fii cu adevărat un împlinitor al cuvintelor
Lui şi să recunoşti cu adevărat că pierdut ai fost şi te-ai aflat. Pentru
că, da, e nevoie să te pierzi. Dar nu în sensul de a părăsi învăţătura
adevărată, ci de a renunţa la o identitate moleşită sau strict omenească
şi de a te regăsi într-o personalitate îngerească. […]

Într-o mânăstire, stareţul a văzut un frate mergând prin aer şi a
zis: „Acesta are o lucrare”. Era un băiat simplu. O, sfântă simplitate!
A trecut o bucată de timp şi l-a văzut mergând pe pământ. Şi a zis:
„Acesta şi-a pierdut lucrarea”. L-a chemat la el şi l-a întrebat: „Cum
te rugai tu înainte?”. „Mă rugam aşa: Doamne, nu mă mântui pe
mine, păcătosul; Doamne, nu mă mântui pe mine, păcătosul. M-am
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dus la biserică, am zis mai tare şi un părinte de lângă mine
mi-a spus: Mă, să nu mai zici aşa! Să zici: Doamne, mântuieşte-

mă pe mine, păcătosul! şi am zis aşa.” Iar stareţul i-a spus să zică
tot ca înainte. Am vrut, adică, să vă spun că acela trăia cu Dumnezeu,
fără cunoştinţă teologică, trăia cu inima lui.

Unii părinţi duhovnici recomandă deasa împărtăşire, alţii
recomandă împărtăşirea mai rară, ambele părţi invocând
argumente scripturistice şi patristice. Cum vă explicaţi existenţa
acestor două curente divergente în sânul Bisericii, privind tocmai
taina unităţii ei? Care consideraţi că este poziţia cea mai potrivită
trăirii Evangheliei în zilele noastre?

Problema vieţii de trăire creştină şi de unire cu Dumnezeu nu
se pune din punct de vedere istoric. Nu trebuie să ne mărginim sau
să ne priponim de istorie. Nu, este vorba de permanenţă. Nu
recomand o stare de nevoinţă ca mijloc neapărat de mântuire, ci
recomand o stare de prezenţă continuă, care nu are obstacol, care
nu are moment istoric sau politic. Să ne orientăm după un lucru.
Dacă trăieşti o sută de ani, inima bate o sută de ani neîncetat, zi şi
noapte. Ei, inima asta nu bate numaidecât pentru ca să întreţină o
fiinţă fizică, ci pentru ca noi, cu orice chip, să simţim că trebuie să
fim prezenţi, cu mintea şi cu totul, la Dumnezeu. În permanenţă.

Aşa cum am spus, împărtăşirea nu trebuie considerată după idei
fixe, numaidecât deasă sau rară. Rară, pentru că e prea mare
Dumnezeu, prea mare harul Său şi, de aceea, îţi trebuie o pregătire.
Dacă n-ai haină de nuntă... Păi Scriptura spune că te leagă şi te dă
afară. Deci trebuie să fii pregătit. Şi dacă te împărtăşeşti foarte des,
începi, ca fiinţă omenească, nerodată, neşlefuită, s-o iei ca un obicei,
nu cu teamă şi cu frică de Dumnezeu. Dacă ai această teamă de
Dumnezeu cu adevărat şi te gândeşti la importanţa acestui fapt, atunci
eşti bun de împărtăşit mai des. Dar dacă o iei din obişnuinţă sau
zilnic, cum am auzit că se face în unele părţi, este o greşeală extrem
de mare. Pentru că nu postirea în sine decide, dar ea este necesară,
ca să te mai strujească niţel trupeşte. Trupul acesta trebuie să
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existe şi să împlinească o serie de lucruri ale firii. Dar să fim
împotriva exagerării lucrurilor. Şi atunci e necesară postirea,
dar nu ea este comandată calitativ.

Iarăşi e o primejdie mare, tocmai pentru că-i foarte mare lucru, –
mai mare decât a te împărtăşi nu există nimic în viaţa cu Dumnezeu –
să nu împărtăşeşti. Intervine şi împărtăşirea duhovnicească, cu
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”.
Dar nu înlocuieşte împărtăşirea aceasta pipăită, simţită. Vedeţi, de la
început au fost tot felul de îndoieli. Dumnezeu a creat două lucruri
extraordinare, care nu pot fi mai desăvârşite decât le-a creat. A creat
o femeie distinsă, care a născut un Dumnezeu şi a creat preoţia, care-
L aduce pe Dumnezeu de sus şi-l naşte din nou pe Sfânta Masă.

La Heruvic, preotul citeşte o rugăciune: „...Tu eşti Cel ce aduci,
Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi...”. Se pune o
problemă, aşa cum o dată mi-au şi pus-o nişte studenţi: „Dar eu ce
sunt, părinte, dacă El e totul?”. Răspunde Hristos: „Da, preote, dar
fără tine nu pot să fac lucrul acesta”. Deci Hristos împrumută
mişcarea şi glasul preotului. Deci nu-i de glumă. Sunt rugăciuni în
care se cere să intre şi îngerii cu noi. Altarul e plin de îngeri pentru
că e Hristos acolo. Preoţia trebuie primită cu frică mare, cu mare
răspundere.

Când am fost preoţit m-a impresionat un lucru. Spun aşa pentru
că erau multe care să mă fi impresionat, dar mergeam şi pe principiul
ascultării, când eu eram dus de mână şi tras aşa. Arhiereul mi-a dat
la un moment dat Sfântul Agneţ în mână, spunându-mi: „i-L voi cere
la judecată aşa întreg. Stai în spatele Sfintei Mese, cu faţa la apus,
cu El în mână, până soseşte momentul împărtăşirii”. Ei, ce ziceţi?
Când te gândeşti ce ţii în mână, ce răspundere ai, deci cine eşti,
deasupra tuturor heruvimilor, serafimilor...

Cred că am repeta lucrul acesta despre Sfânta Împărtăşanie,
dar niciodată nu e spus destul. Trebuie cu orice chip să ai o mare
frică de Dumnezeu, neapărat iubire de Dumnezeu şi să fii conştient
de identitatea ta creştină.
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În rugăciunile de dinainte de Împărtăşanie, ca şi în
cele de după, se vorbeşte de iertarea păcatelor. Dacă şi

Sfânta Împărtăşanie iartă păcatele, atunci care este sensul
Spovedaniei de dinainte de aceasta?

Sfânta Împărtăşanie nu iartă păcatele. Sfânta Împărtăşanie
desăvârşeşte. Iertarea păcatelor o primim în Taina Pocăinţei: „...te
iert şi te dezleg...”. Deci nu se poate fără mergerea înainte la
dezlegarea păcatelor, pentru că Sfânta Împărtăşanie poate să fie
foc, să te ardă.

Este întotdeauna necesară Spovedania înainte de Sfânta
Împărtăşanie?

Este, ca să-ţi ierte păcatele. E nevoie să te spovedeşti nu numai
când te împărtăşeşti, ci să te culci mereu cu linişte, spovedit. Te
duci la pansat de câte ori eşti rănit. Sau, într-adevăr, să o faci pentru
că sunt o serie întreagă de lucruri care ţi-au scăpat. Lumea e obişnuită
să spună nişte păcate, dar să ştiţi că foarte puţini îşi pun problema
unor păcate pe care noi le numim păcatele lipsirii, adică faptele
bune pe care le puteai face şi nu le-ai făcut. Vedeţi, şi asta înseamnă
o curăţire. Şi eu recomand tuturor să se spovedească bine, ceea ce
înseamnă să te gândeşti la spovedit cu mult timp înainte, adică să-ţi
faci mereu acest control, iar la spovedit să te duci pregătit. Te-ajută
duhovnicul, căci s-ar putea să uiţi unele lucruri, dar în orice caz, nu
te duce nepregătit sau din obişnuinţă.

Repet, nu se poate să mergi la împărtăşit fără dezlegare. Acestea
sunt şi rosturile vămilor, care există, dar nu în forma în care sunt
prezentate. E ultima repriză, când omul e cu desăvârşire stors. Se
vor avea în vedere păcatele şi faptele bune pe care puteai să le faci,
dar nu le-ai făcut. Va fi multă înţelegere. Însă trebuie să ştie lumea
că şi diavolii vor fi extrem de activi în a specula. Dar ei nu vor
depăşi mila lui Dumnezeu. Sau, mai bine zis, dreptatea lui Dumnezeu.
Însă fără discuţie, spun ce-au spus dracii odată unui om: Mare
îndrăzneală are curăţenia. Şi le- a scăpat din mână.
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 :În afară de spovedanie, cum se cuvine să ne pregătim
pentru Sfânta Împărtăşanie?

Cu milostenie, în orice chip. Asta este una din marile pregătiri
pentru veşnicie: milostenia. Să rupi din tine ceva. Vedeţi, milostenie
e toată Scriptura. Şi Vlahuţă spune lucrul ăsta. Evanghelia din
Duminica Dreptei judecăţi vorbeşte numai de milă: de ce nu M-aţi
îmbrăcat, de ce nu M-aţi adăpat, de ce nu M-aţi cercetat... Va să
zică, de ce n-aţi făcut milă? Se spune că s-a ridicat mila împotriva
dreptăţii şi a biruit mila.

Atunci când vei fi băgat în groapă – eu am trăit cât de cât
momentul ăsta –, un singur lucru îţi va veni în minte, ori de te căieşti,
ori de te bucuri, şi anume, de ce nu laşi din tine nimic afară. Deci
asta ar fi o pregătire continuă. Pentru că existenţa noastră, a celor
care purtăm numele de creştini, este pregătirea continuă. Şi când
dormim să fim treji, deci cât se poate, permanent.

Mă contraziceam cu un mare părinte în pustie, care era mai
mult nevoitor decât trezvitor. Nu era însă netrezvitor. În tot cazul,
un nevoitor face, şi după ce face zice: „Doamne, dă-mi că am făcut”.
Un trezvitor nu poate să zică niciodată că a făcut. Pentru că el luptă
cu orice chip pentru smerenia lui şi smerenia nu se vede niciodată.
Cum m-a întrebat cineva odată: „Părinte, eu sunt un om smerit?”.
„După cum spui se vede că nu eşti smerit, căci smerenia nu se vede,
dar mândria se vede.” şi eu zic aşa: smerită smerenie.

A bătut unul la uşa Mântuitorului. „Cine-i acolo?”. „Eu sunt un
mare trăitor al învăţăturii Tale”. „Nu te primesc”. Era un om cinstit
şi a rămas uimit de ce nu l-a primit. Şi gândindu-se la „eu sunt”, s-a
dus a doua oară şi a bătut la uşă. „Cine-i acolo?” „Tu eşti!”, a zis
cel de afară. „A, dacă tu eşti Eu, atunci intră”. Aşa El ne-a dat un
exemplu de mântuire prin smerenie. Nu se poate fără smerenie. Într-
un cuvânt, aceasta înseamnă să stai la locul tău. Nu vezi câte-ţi
fulgeră prin minte: că tu eşti..., că eşti mai..., mai...

Părinte, ce înseamnă a te împărtăşi cu nevrednicie, cum îţi
poate fi Împărtăşania spre osândă?
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Cu nevrednicie se împărtăşeşte un om împătimit, necurăţit,
nespovedit, fără grijă, care merge din obicei sau nu s-a spovedit

cu adevărat. Pentru că o spovedanie bună este ca tu să fii pe poziţia
de a nu mai face. Nu să te spovedeşti şi să spui că şi-aşa fac. Asta e
o fraudă. Nu trebuie să te îngrijoreze marile păcate, pentru că toate
se iartă, dar să fii pe o poziţie de mare căinţă. Şi în ce priveşte
canoanele pe care le dau duhovnicii, cred că e o greşeală să se dea
canoane care opresc de la Împărtăşanie sau sunt nevoinţe. Este o
greşeală pentru că credincioşii ori nu le fac, fiind o serie de
împrejurări familiale, sociale, istorice care îi opresc, ori e o lipsă
de mare trăire şi atunci e mai bine să dai un canon de simţire.

Dar şi aşa, după o astfel de spovedanie, suntem departe de o
pocăinţă adevărată. Dar să fim pe drum şi ne ajută harul lui
Dumnezeu. Altfel ne caută harul şi nu ne găseşte. Dacă nu-ţi poţi
iubi vrăjmaşii, ţi-ai pus măcar problema să-i iubeşti sau ştii asta
doar din literatură? Asta-i viaţa: crucea, suferinţa cu orice chip.
Frăţiile voastre ştiţi că Crucea L-a împuternicit pe Iisus ca să judece?
Crucea este cel mai minunat lucru al pământului, pentru că are 360
de grade. Dreptatea lui Dumnezeu n-a mântuit lumea, învierile din
morţi, măsurate cu 180 de grade, n-au mântuit lumea. Numai Crucea
cu 360 de grade, jertfa totală. Deci poziţia noastră să fie mereu
aceasta: de jertfă, cu orice chip, mai ales că pot fi iertate orice fel
de păcate. Nici o nenorocire nu înseamnă ceva. Nimic nu este pierdut
atâta timp cât credinţa este în picioare. Când capul se ridică, atunci
sufletul nu abdică. Te spovedeşti de pe poziţia de a nu mai face. Că
se întâmplă, e accident, dar nu e deliberarea ta, nu-i nepăsarea ta,
nu e pocăinţă falsă. Când te pocăieşti cu adevărat, te duci ca să nu
mai faci. Altfel eşti vinovat de participare, nu de accidentare.

Deci, ca să poţi să fii pregătit trebuie să fii un om de jertfă.
Aceasta-i poziţia creştină: jertfa.

De ce Împărtăşania este o Taină care se repetă în viaţa
credinciosului. Harul primei Împărtăşanii nu are putere de
actualizare veşnică asemenea Sfântului Botez?
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Botezul ne-a încreştinat şi ne-a scăpat de păcatul
strămoşesc. De păcatele noastre nu scăpăm decât prin alt botez,
care este Taina Pocăinţei. Sunt mai multe botezuri: botezul credinţei
din Vechiul Testament, botezul cu apă al lui Ioan, botezul cu Duh şi
apă al Mântuitorului şi botezul morţii, adică botezul sângelui.

Cu Iisus trebuie să ne hrănim permanent, deoarece trăim
permanent. Are o foarte mare valoare că te-ai împărtăşit cândva,
dar de atunci „cândva” ai trăit mereu cu gândul la „cândva” din
viitor. Permanent avem nevoie de El. El ni se dăruieşte: „Iar Eu cu
voi sunt”. Dacă a fost o dată cu Apostolii, ce nevoie mai era ca să
mai fie o dată cu ei? A fost permanent cu ei! „Iar Eu voi fi cu voi”,
căci lupta e continuă, în tine, pentru desăvârşirea ta.

Pentru că vorbeam de iubirea de vrăjmaşi: n-ai să poţi imediat,
dar începând să-ţi pui sincer problema că vom răspunde de ce nu i-
am iubit – şi e o poruncă, nu e un sfat –, atunci, încercând să-i
iubeşti, te trezeşti la un moment dat că nu-i mai urăşti. De aici pleacă
totul. Şi dacă nu-i urăşti, eşti deja pe o treaptă. Şi cu harul lui Dumnezeu
şi cu marile simţiri duhovniceşti din noi ne agăţăm de altă treaptă, tot
mai sus. Harul lui Dumnezeu vine dacă tu eşti pe drum. Vreau să spun
că mai întâi trebuie să fie mişcare, căci harul vine. Stai, stă şi harul.
Este în funcţie de mişcarea ta. Nu te mântuiesc faptele tale, oricât ar
fi de grozave, ci harul lui Dumnezeu pe faptele tale.

Sfânta Împărtăşanie îi uneşte pe credincioşi între ei, dar şi
cu părintele liturghisitor. Cum se manifestă această unire?

Am văzut şi vedeţi toţi că în pustie leii sunt cu leii, căprioarele
numai cu căprioarele, fiecare cu seminţia lui. Aşa-i şi aici. Există o
lege care nu are nume, şi care este a lui Hristos, care ne uneşte pe
toţi. Nu poţi vedea în privirea unui om că-i sincer cu tine? Imediat se
vede. Acestea sunt mari daruri pe care le are fiinţa omenească, de
percepere în timp, în spaţiu. Aşa şi în sufletele altora. Nu face pe
prorocul, dar se simte lucrul acesta. Pentru că este omul lui Dumnezeu,
şi acela te atrage cu blândeţea lui. Îl are pe Hristos cu el. Raţional n-
avem cum să răspundem, decât că se simte.
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Fiinţa omenească e mult mai frumos complicată în ce priveşte
relaţia cu marile adevăruri. Un mare adevăr este şi cu cei cu care

trăieşti aicea şi îi simţi. Noi simţim când cineva nu este după Dumnezeu
şi îl ocolim. Iacă, v-am spus: leii stau cu leii, hidrele cu hidrele... De
ce lucrul acesta? Pentru că e seminţia lor. Omul are o înţelepciune mai
mare decât aceste animale, care au o inteligenţă instinctuală, un suflet
instinctual, şi nu au conştiinţă. Noi, care suntem după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu, simţim cine este omul lui Dumnezeu.

Viaţa duhovnicească a preotului liturghisitor îşi pune
amprenta asupra deschiderii credincioşilor de a primi Sfânta
Împărtăşanie?

Duhovnicul joacă un rol de cer pe pământ. La el trebuie mers ca
să primeşti tot ce ţi-a dat Dumnezeu pentru a ajunge la Dumnezeu. Şi
acesta este foarte accesibil. Nu e înger; e cu haine ca tine, cu ochi ca
tine, cu nume ca tine, cu părinţi, cu naşi. Dar are puterea aceasta de a
te dezlega, a te ierta, a te convinge. Dacă nu, să-ţi fie ţie ca un păgân
şi vameş, zice Mântuitorul. Aceea-i altceva. Sigur că îşi pune amprenta.

Eu văd ca duhovnic. Vin foarte mulţi şi, dacă nu-i ajuţi puţin...
Ei, ce-ai mai făcut? Păi n-am făcut nimic, părinte. Păi de ce-ai venit
la mine? Păi să vedeţi... şi atunci îmi dau seama şi trebuie să încep
cu întrebări. Acesta-i un moment mare. Nu-i un simplu dialog. E o
discuţie în faţa lui Dumnezeu. Mă împrietenesc cu el ca să-l fac să
spună tot. Că sunt păcate ascunse, grele de tot. Şi atuncea zice: De-
aia am venit eu la dumneavoastră... Dragul meu, este o satisfacţie.
E o oboseală, căci nu e vorba de unu-doi, e vorba de mii de inşi.

Cuvântul „euharistie” înseamnă mulţumire. Cum se ajunge
la această stare de mulţumire?

În discuţia noastră s-a vorbit, cred, de mulţumirea aceasta, pentru
că spun: această sfântă fiinţă omenească are putinţa de a discerne marele
adevăr, marile lucruri, şi simte că este în slujba lui Dumnezeu. Mai
ales duhovnicul. Cum le spun şi eu: „Măi, vom fi la Judecată împreună.
Să nu ascunzi ceva, să nu faci ceva”. Nu se teme de Dumnezeu, se teme
de tine că i-ai spus acuma să nu facă cutare lucru, că vei fi de faţă
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la Judecată. Sigur că are o mare influenţă asupra lor şi o mare
putere de a pricepe dacă este sincer sau nu. Şi mă bucur că e
ultima întrebare. Eu îmi cer scuze, că sunt surprins de toate întrebările
astea, dar v-am spus ce mi-a spus inima, şi, bineînţeles, m-am luptat
să-mi şi argumentez punctul de vedere.

Mulţumim, Prea Cuvioase Părinte.
(http://www.agoracrestina.ro/autori/iulian_nistea.html)

Cugetări duhovniceşti
Pr. Costică Moroianu

• Semeţia întunecă mintea omului şi o coboară în prăpastia
eului, smerenia o înalţă în lumina cunoaşterii de sine şi de
Dumnezeu, în iubirea Lui.

• Când Dumnezeu în minte locuieşte, raiul în suflet înfloreşte.
• Cine pe Dumnezeu Îl caută nu în afară, ci înlăuntrul lui, Îl

află şi acolo unde el crede că nu-I.
• Înţelepciunea lumii fără Dumnezeu adunată în ogive nucleare

este spre a lumii pierzare.
• Ura învrăjbeşte, risipeşte, dezbină; Iubirea dă pace, adună,

alină.
• Credinţa în Dumnezeu, coloana vertebrală a sufletului. Ea îi

susţine verticalitatea şi îi înalţă omului privirile minţii,
fruntea gândurilor către Creator. Superstiţiile, excrescenţe
tumorale ce apasă asupra coloanei vertebrale a sufletului,
maladii ale acestuia.

• Cerul nu este la îndemâna oricui, nu poţi să-l prinzi în mâini,
însă poţi în duh spre el să sui şi dincolo de cer spre Marele
Mister, în lumina Cuvântului.

• Nimeni nu ştie totul niciodată. Atotştiutor este numai
Dumnezeu. Nu ştim nici câte boabe de nisip sunt adunate
într-un pumn, dar într-un deşert... Asemenea unui bob de nisip
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suntem în infinitul galaxiilor nepătrunse nici cu gândul,
neajunse, necunoscute.

• Călător pribeag prin lume, fără rost şi fără nume, fir de nisip
dus de vânt, de vrei, rămâi în Cuvânt.

• Împărat al firelor de iarbă, al atâtor frunze-n zbor doinit,
prin păduri trec, vântul mă întreabă: De ce e Cuvântul
răstignit? Şi în freamătul de frunze dus de vânt, se aude
şoptirea lor: Între spini, rănit, a lui Dumnezeu Cuvânt
moare răstignit spre Învierea tuturor.

• Piatra se despică, lacrima de-şi pică Cerul pe-a ei faţă. El de
veacuri plânge, împietriri înfrânge, pietrele se-nmoaie în plângeri
de ploaie... Cu lacrimi de sânge, Cuvântul mai plânge, suflete
din noi, încă nu te-nmoi, stai în împietrire în adânc de fire?

• Mintea, cădelniţă în care gândurile înmiresmate ard şi se
înalţă în rostire către cer.

• Acolo unde este o prescură nu este loc de ură.
• În frângerea prescurii stă înfrângerea urii.
• Lui Dumnezeu Îi sunt dator şi după ce mor, cu tot ce am,

pentru al vieţii veşnice hram.
• Când valuri te-mpresoară şi simţi că n-ai scăpare, să crezi că

El, Cuvântul, îţi stă-ntrajutorare. Pe ape-nvolburate El către
tine vine şi mâna îţi întinde, din ele a te scoate.

• Când cerul este înnorat, în suflet poate fi senin de chemi în rugi
Cuvântul, El poate domoli furtuni, El stăvileşte vântul.

• Două linii ale trenului vieţii: punctualitatea şi sinceritatea.
• Suflete, nu lăsa ziua să treacă şi nici noaptea-n risipiri, fără

să aduni în cămara sufletului grâul cuvintelor bune şi seamănă-
l apoi în smerire, spre sporire în lumina Cuvântului.

• Fericirile, drumul iubirii lui Dumnezeu ce ne duce în rai.
• Pe sub bolţi de mânăstire se înalţă trandafiri, pe altar de

cer, potire Logosului în jertfire şi atâtor sfinţi martiri.
• Lasă-te cuprins de idei sfinte, lasă-te nins de cuvinte, lasă-

te în mantii de argint ceresc înveşmântat, fiu de Împărat în
veşnicia Cuvântului înviat.
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Poezii
Mergi fiul meu…

Mergi fiul meu, în pace, dar pe cale
dreptar să-ţi iei cuvântul ce ţi-l spun,
să-ţi faci din el merinde vieţii tale
şi perna ta; şi prietenul tău bun.

Nu-i rai atunci când ai noroc în viaţă,
nu-i iad atunci când eşti nenorocit,
nu totdeauna lacrimi s-ai pe faţă,
nici totdeauna zâmbet fericit.

Adeseori e rău că-ţi merge bine
şi-arareori nu-i bine că ţi-e rău,
dar nu cârti: sunt mulţi mai trişti ca tine,
iar mai voioşi puţini în jurul tău.

Fii prieten bun la cât mai mulţi se poate,
dar prieteni buni cât mai puţini să-ţi faci,
lui Dumnezeu dezvălu-I-le toate,
dar oamenilor toate să le taci.

Datori să-i faci pe toţi faţă de tine,
dar tu dator să nu fii nimănui,
de taina lui, ascultă-l pe-orişicine,
dar taina ta la nimeni să nu-ţi spui.

Nu-ţi dezlega viaţa de iubire,
dar inima să nu ţi-o legi de-un loc;
norocu-n lume-i fără fericire,
iar fericirea-i fără de noroc…

Mergi fiul meu, în pace, dar pe cale
de vei păzi cu grijă sfatul meu,
oricâte-ar fi primejdiile tale,
te va scăpa din toate Dumnezeu.
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Acel ce pururi are grijă

Acel ce pururi are grijă
de orişicine-i în necaz
îţi numără şi ţie paşii
şi lacrimile pe obraz.

Să nu-ţi pierzi la necaz credinţa
Şi nici nădejdea când ţi-e greu,
nici dragostea când eşti la bine
că-n ele-L pierzi pe Dumnezeu.

El ştie cât să-ţi lase lupta
de greutăţi şi de-ndoieli;
la timp îţi va trimite harul
prin care sufletul să-ţi speli.

El ştie cât să-ţi lase-n lume
viaţa-n bine să-ţi răsfeţi
şi să ţi-l ia când e să-ţi piardă
comoara veşniciei vieţi.

El ştie când e de mustrare
nevoie spre-ndreptarea ta,
El ştie-n flacăra-ncercării
cât poţi să stai şi când s-o ia.

Să-I mulţumeşti de tot ce Domnul
îţi dă-n viaţă de-orice fel,
pe El Îl ai când ai credinţa,
nădejdea şi iubirea-n El.

(Poezii primite de la C.C. din Făgăraş)
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Speranţă, dragoste şi adevăr
Pietrăroiu Valeriu Romică

PNT Târgu-Jiu

Cred că nu există pedeapsă mai mare pentru un om ca aceea
de a fi singur şi părăsit de propria familie aşa cum sunt unii aici.
Trăiesc cu sentimentul că mă aflu într-o prăpastie.

Cum să mai am împliniri dacă am parte numai de iluzii deşarte,
cum să-mi doresc bucurie atât timp cât în sufletul meu este numai
durere şi tristeţe, întrebări retorice, speranţe. Acestea sunt „hrana
vieţii mele” dacă pot spune aşa. Nu am nici un motiv să mint sau să
spun aberaţii. Pot spune că am trecut prin viaţă ca o fantomă rătăcită.
Poate aşa mi-a fost scris în catalogul vieţii să nu am pe nimeni care
să-mi vindece rănile sufleteşti şi rănile suferinţei. Eu rămân în tăcere
şi mă gândesc la timpul când voi fi şi eu fericit. Când stai, când ai
timp, iar timpul nu te stresează, caută şi află adevăratul sens al
vieţii în marele carusel al destinului, unde jocul vieţii are propriile
reguli, căutând adevărul existenţei umane sau înţelegând de ce şi
pentru ce trăim.

Am murit faţă de viaţa mea libertină, ajungând acolo unde
visele se năzuiesc în timp şi speranţele iubirii rămân. Singurul lucru
de care duc lipsă acum este libertatea şi dragostea adevărată a celor
dragi. Trebuie să caut să înţeleg că viaţa are regulile ei şi anume să
nu te încrezi în nimeni. Toţi oamenii sunt mincinoşi şi nu fac decât
să-şi urmeze propriile lor interese căutând să te vândă pe nimic
pentru a-şi atinge scopul lor mârşav.

Singurul lucru important în viaţă este autocunoaşterea şi
cunoaşterea. Numai prin ea poţi controla viaţa, deţinând controlul
mintal şi verbal; în orice situaţie, oricât de grea ar fi, vei găsi poarta
de ieşire din criză. Într-o bună zi îmi vei da dreptate şi le vei
descoperi valoarea şi vei pricepe sensul vieţii.

Nu uita un singur lucru: destinul este ce gândeşti în tine însuţi,
gândeşte bine şi vei reuşi, gândeşte rău şi vei pierde; nu lăsa nimic
să-ţi întunece mintea. Numai gândind înainte de a face un
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lucru vei constata că nu ai de ce să te acuzi şi o să ai cele mai
frumoase clipe.

Iubirea ne dă siguranţă
Pietrăroiu Valeriu Romică

PNT Târgu-Jiu

Dragostea ne dă o putere supraumană. Nimic din ceea ce facem
cu adevărat din dragoste nu ne pare greu sau dificil.

Viaţa nu are sens, nu are scop atâta timp cât nu descoperim
iubirea. Ea este cea care ne îndrumă paşii şi ne face să renăştem.
Avem multe cunoştinţe, avem relaţii bune cu cei care trăim, ne
împărţim ziua cu nişte minunaţi colegi de luptă şi de suferinţă, dar
atâta vreme cât nimeni nu ne pătrunde cu adevărat în suflet, nu ştim
ce este iubirea. Când atingem această maturitate şi ne deschidem
inima cuiva, ajungem la un anumit echilibru, viaţa capătă certitudine
şi ne simţim puternici. Cei care au un prieten, care cu siguranţă că
sunt iubiţi au un sentiment de siguranţă atât de mare încât nici
profesia, nici cultura, nici un cont substanţial la bancă nu se pot
compara cu o iubire adevărată. Cei care sunt singuri nu au pe ce se
baza, e ca şi când ar merge într-un singur picior, iar când îşi fac un
prieten descoperă adevăratul sprijin şi după aceea capătă stabilitate
şi siguranţă. Aşa cum copilul nu simte teama dacă se află în braţele
părintelui, nici cei care au prieteni nu se tem de nimic, certitudinea
că sunt iubiţi le dă putere, siguranţă, ei ştiu totul că nu sunt singuri,
că prietenii le sunt alături şi că nu îi vor părăsi în cele mai dificile
momente. Cei care lucrează cu copiii ştiu bine că nu ţipetele,
pedepsele sau mustrările sunt cele care îi fac pe copii să se schimbe,
ci dragostea.

Când ne simţim iubiţi ne simţim obligaţi să devenim demni
de această dragoste, iar cea mai bună manieră prin care ne putem
arăta prietenia nu se face prin cuvinte, ci prin fapte.
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Biserica ºi lumea
vremurilor din urmã

Biserica si lumea - Apostazia - Sfârsitul lumii

 “Cei drepţi vor fi consideraţi nebuni... vor fi lepădate rânduielile creştineşti
şi... tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti

Sfânta Jertfă şi... o vor amesteca în slujire cu păgânii - Sf.Mitropolit Varlaam

Sunt antisionist, dar nu antisemit!
Mitropolitul Serafim al Pireului

Mitropolitul Pireului, Serafim, prin noile sale declaraţii pe
care le-a făcut după praznicul Botezului Domnului asupra
chestiunii sioniste, subliniază că este antisionist, dar în nici un
caz antisemit. În cele ce urmează, redăm lămuririle
Înaltpreasfinţitului Serafim cu privire la declaraţiile pe care le-a
făcut la postul de televiziune MEGA.

Biserica nedespărţită şi neschimbată a lui Hristos nu este o
religie, adică un fenomen psihologic, ci este revelaţia Creatorului
veşnic al vieţii, participare şi împărtăşire din modul de viaţă treimic
al Dumnezeului veşnic, Care în chip măreţ şi întru totul desăvârşit a
creat universul din nimic şi îşi revarsă dragostea şi atotînţelepciunea
asupra întregii creaţii, a cărei încununare este omul. Întruparea
Cuvântului lui Dumnezeu şi golirea Sa de Sine întru smerenie prin
asumarea firii, a voinţei şi a lucrării umane şi mai ales prin jertfa
Sa pe Cruce şi prin biruinţa asupra stricăciunii şi a morţii întru
Învierea Sa, au arătat dimensiunea iubirii dumnezeieşti şi adevărata
vocaţie a persoanei umane. Prin urmare, menirea Bisericii nu este
aceea de a deţine puterea, ci slujirea ei este asumarea lucrării lui
Hristos, a singurului Mesia adevărat, „Care nu a venit, ca
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să I se slujească, ci ca El să slujească şi să dea sufletul Său
ca preţ de răscumpărare pentru mulţi”. Tocmai din acest

motiv cuvântul slujitorilor Trupului Euharistic va trebui să fie cuvânt
al adevărului, care nu tinde către dimensiunea politică, ci către
adevăratul discernământ al evenimentelor, pentru că „Împărăţia
lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta”.

Doresc să cred că în acest duh se mişcă şi smeritul meu cuvânt,
pentru că nu atacă persoanele, oricât de blamate ar fi ele, care sunt
create de Dumnezeu după chipul Său, chiar dacă acestea o recunosc
sau nu, ci încearcă să vădească situaţiile contradictorii şi, după
puţina mea ştiinţă, tragismul înşelării în care se află cei implicaţi.

În acest duh am vorbit şi la emisiunea „Societatea – ora MEGA”
din 20.12.2010 a canalului de televiziune MEGA, răspunzând la
întrebările jurnalistului. În cadrul acestei emisiuni nu am făcut decât
să redau adevăratul cuvânt mărturisitor al miilor de semeni ai noştri
evrei antisionişti care se luptă de decenii împotriva abaterii sioniste
de la adevăratul iudaism. Ei demonstrează că teologia capilor
sionişti, care năzuiesc să-şi realizeze visul de putere şi guvernare
mondială, a stâlcit instituţia Vechiului Testament al Drepţilor şi
Profeţilor, denaturând în luciferism şi satanism. Este o teologie a
dualismului care aşteaptă un „Mesia al slavei”, pe omul apostaziei
şi al fărădelegii, pe cel numit Antihrist, pe care îl vesteşte revelaţia
divină.

Pentru acest pseudo-Mesia se proiectează reconstruirea
Templului lui Solomon pe înălţimea unde se află astăzi moscheea
lui Omar şi se face multă propagandă în privinţa necesităţii,
chipurile, instaurării unei guvernări mondiale şi a unui conducător
mondial, care presupune mai întâi desfiinţarea statelor naţionale şi
asocierea economică printr-o monedă unică mondială. Pentru
concretizarea acestei viziuni s-a abandonat adevărata Lege a lui
Dumnezeu, Pentateuhul şi Profeţii, şi a fost înlocuită de pergamentele
de sorginte luciferică ale Talmudului, Kabalei şi ale paraliteraturii
rabinice. Dovezi în acest sens se găsesc în şocantele site-uri ale
evreilor ortodocşi care nu acceptă această cădere tragică din duhul

57



 Porunca Iubirii   1 / 2011 59

iudaismului autentic. Îi invit pe „binevoitorii” care au făcut o
profesie din apologia acestei denaturări sioniste a iudaismului
să facă efortul de a vizita site-urile: http://www.israelversusjudaism.org;
http://jewsnotzionists.org/index.htm, şi probabil li se va face ruşine că
acordă sprijin nelegiuit şi instigator monstrului sionist.

Se cade, deci, să luăm aminte în mod serios asupra faptului că
site-urile respective, reprezentându-i pe miile de evrei ortodocşi
care nu aderă la deviaţia sionistă, provin din Statele Unite şi prezintă
pe temeiul documentelor realitatea tragică a colaborării capilor
sionişti cu regimul odios şi criminal al dictatorului paranoic Adolf
Hitler, care a exterminat milioane de semeni ai noştri, evrei, polonezi,
greci, ţigani etc. într-una din cele mai cumplite crime din istoria
umanităţii, pe care astăzi cu toţii o condamnăm cu mâhnire, iar eu
personal mă plec înaintea memoriei tragicului Holocaust şi sărut
rănile martirice ale victimelor nevinovate.

În acest sens, menţionăm cutremurătoarea carte Min Hametzar
(Din adâncuri) editată la New-York în anul 1961, în limba ebraică,
pe care o semnează rabinul Slovaciei Michael Ber Weissmandl,
decanul Fundaţiei Nitra Yeshiva, fundaţie a cărei activitate este
închinată cercetării istorice a perioadei 1942-1945. Reiese că
faimosul proces de la Nürenberg, dacă nu s-ar fi întemeiat strict pe
dreptatea omenească, ar fi trebuit să judece şi să condamne nu doar
pe făptaşii fizici ai odioaselor crime, adică pe nazişti, ci şi pe autorii
lor morali, printre care se numără, spre exemplu, şi Papa Romei
din epoca respectivă, responsabil pentru incredibila crimă de a fi
asasinat 80.000 de sârbi cu binecuvântările odiosului cardinal
criminal al Croaţiei, Aluisio Stepinaţ, recent „canonizat” de Vatican.

Prin urmare, nu accept acuzaţia de antisemitism pe care lobby-
ul sionist mondial a reuşit în mod ingenios să mi-o atribuie
răstălmăcind cuvintele mele. Eu nu am făcut decât să prezint adevărul
faptelor reale pe care de zeci de ani compatrioţii lor, evreii
ortodocşi, îl denunţă. Nutresc sentimente de profundă dragoste şi
preţuire faţă de poporul israelitean, aşa cum sunt dator faţă de
oricare popor al lumii în calitatea mea de membru al Bisericii
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nedespărţite a lui Hristos. Sunt antisionist, dar nu antisemit,
ca unul care combate înţelegerea - înşelătoare şi neconfirmată

- a lumii şi a vieţii prin perspectiva luciferismului tragic şi
inacceptabil, care se propagă prin intermediul lojilor masonice din
fiecare ţară, anexe ale sionismului internaţional, unde, în spatele
elementelor cifrate ale divinităţii masonice, Marele Arhitect al
Universului, se ascunde Lucifer, aşa cum reiese din bibliografia de
circuit închis a lojilor. Acelaşi lucru rezultă şi din textul „Şapte
cuvântări la gradul al 18-lea” al domnului Kostis Melissaropoulos,
care de mai bine de 30 de ani este directorul publicaţiilor teosofico-
masonice Ilissos şi Pythagoras. Acelaşi lucru l-am demonstrat şi
eu în alte texte ale mele date publicităţii, precum şi în cererea rămasă
fără răspuns adresată Ministrului competent al Economiei, domnului
Gheorghios Papakonstantinou, prin care am solicitat dizolvarea, întru
totul conformă legii, a lojilor masonice care funcţionează sub masca
fundaţiilor filantropice, pentru motivul că în realitate sunt temple
de cult şi de iniţiere în luciferism. Această cerere urmează să fie
rejudecată de către Consiliul de Stat.

Dependenţa absolută a lojilor masonice de sionismul
internaţional a fost dovedită cu documente incontestabile de
jurnalistul Kostas Tsaroukas – un luptător fervent împotriva acestor
fenomene - în cartea sa Masoneria în Grecia pe care o prefaţează
rectorul Facultăţii de Jurnalism, Serafim Phyntanidis, şi în care se
dovedeşte că toate lojile din lume sunt subordonate supralojii
sioniste Benen Berith (Marele Stejar) cu sediul în Statele Unite şi
care îşi are filiala elenă în zona Pieţii Syntagma.

Dictatura economică mondială care încearcă să se impună s-a
dovedit a fi în strânsă legătură cu supraloja Bildenberg, o pârghie
politică a sionismului internaţional. Vezi informaţiile afişate pe site-
urile:

http://powerstructureresearch.wordpress.com/2009/05/27/das-
institutionelle-netzwerk-der-bilderberg-gruppe şi

http://blogpoliteia.wordpress.com/2009/05/28/machtstruktur-mapping-
1-das-institutionelle-netzwerk-der-bilderberg-gruppe/#comment-511,

59

http://powerstructureresearch.wordpress.com/2009/05/27/das
http://blogpoliteia.wordpress.com/2009/05/28/machtstruktur-mapping


 Porunca Iubirii   1 / 2011 61

informaţii pe care le-a republicat periodicul Nexus în iunie
2010 şi în care se prezintă cu pregnanţă această urzeală de
coşmar şi incredibilă care acoperă întreaga lume, acest absolutism
economic prin care se doreşte ştrangularea libertăţilor democratice
ale popoarelor.

Răspunzând reprezentantului guvernamental, subsecretarului de
stat, domnul Petalotis, pun ca simplu cetăţean următoarele întrebări:

De ce Banca Europeană împrumută cu o dobândă de 1,1 %, iar
grupul băncilor proprietăţii sioniste ne acordă azi împrumuturi cu
dobânda cămătărească de 6%?

Cine împiedică unirea politică şi economică – esenţială! – a
Europei cu marea Federaţie Rusă?

Cine împiedică de fapt emiterea echivalentului monedei
europene, obligându-l pe primul-ministru să recurgă la strângerea a
1.000.000 de semnături ale cetăţenilor europeni?

Cine subminează posibilitatea Greciei de a deveni un nod
energetic, cine a anulat acordul asupra conductei Bourkas-
Alexandropolis şi cine a refuzat solicitarea guvernelor elene de a
se aplica Dreptul Internaţional Maritim, încorporat în Dreptul
European, prin care Grecia ar trebui declarată zonă exclusivă de
exploatare economică pentru a putea valorifica uriaşele resurse
maritime ale ţării. Ar deveni astfel protagonistă în politica energetică
a Europei pentru decenii bune de acum înainte şi asta ar conduce-o
la eliberarea din captivitatea FMI.

De ce nu concesionăm o bază navală flotei ruseşti, ca să anihilăm
ameninţarea turcească şi să respingem revendicarea ridicolă a
acestei ţări vecine de a participa la exploatarea Mării Egee, precum
şi aceea de dominaţie asupra unei jumătăţi a aceleiaşi Mări Egee
până la meridianul 25?

De ce nu trecem imediat la extragerea uriaşei noastre bogăţii
naţionale din Nordul Greciei în aur, uraniu, osmiu şi argint, după
cum propun Konstantinos Papastefanou, profesor de fizică nucleară,
şi Vasilios Papagheorghiou, profesor de chimie, din cadrul
Universităţii Aristotel din Tesalonic, care demonstrează
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ştiinţific faptul că suntem cea mai bogată ţară din Uniunea
Europeană în ce priveşte resursele minerale?

Şi, în sfârşit, ce a dorit să spună domnul prim-ministru referindu-
se la necesitatea guvernării economice mondiale?

În faţa declaraţiei agresive a noului conducător al partiduleţului,
supun atenţiei cu toată politeţea următoarea întrebare: Cum de
supraloja Bilderberg, întrunită în 1993 la hotel Asteras din
Vouliagmenas, cu participarea aceloraşi persoane la care m-am
referit în emisiunea menţionată, a profeţit prin gura Ministrului de
Externe de atunci al SUA, domnul Cristofer, în toiul deplinei acalmii
pe scena noastră politică, căderea guvernului elen care urma să
aibă loc peste trei luni? Să fie întrebat asupra acestei chestiuni fostul
prim-ministru, domnul Konstantinos Mitsotakis, acest Nestorie
(ereziarhul) al politicii.

Şi, în sfârşit, răspunzând articolului din ziarul Tribuna de
Duminică din 2.01.2010 cu titlul „Un taliban din Pireu”, îl sfătuiesc
cu bunăcuviinţă pe proprietarul ziarului, domnul Psyharis, să vegheze
asupra credibilităţii ziarului său şi să fie atent cu redactorii săi, ca
nu cumva să se ajungă şi la închiderea ziarului Tribuna de Duminică,
aşa cum s-a întâmplat cu cotidianul Tribuna. Cu atât mai mult cu cât
în ziarul Stimulator de duminică 13.06.2010 s-au publicat
următoarele:

„Domnul Gheorghios Papakonstantinou este singurul
politician grec care a participat la reuniunea din acest an a
clubului Bildenberg care a avut loc în Spania. Ceilalţi doi greci
au fost preşedintele Coca-Cola, domnul G. David, şi preşedintele
Eliamep, domnul L. Tsoukalis. «Discuţiile cu uşile închise» au
avut ca temă criza mondială şi, cu siguranţă, şi Grecia. Dintre
celebrităţile străine care s-au remarcat menţionăm: primul-
ministru al Spaniei, domnul Jose Luis Zapatero, domnul comisar
J. Almunia, şeful băncii Deutsche Bank, domnul Josef Ackermann,
preşedintele Microsoft, Bill Gates, istoricul Niall Ferguson,
trimisul special în Pakistan şi Afganistan, domnul Richard
Holbrook, fostul Ministru al Economiei SUA, domnul Robert
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Rubin şi şeful Consiliului Experţilor în Probleme Economice
al preşedintelui Obama, domnul Lawrence Summers. Şi,
desigur, nici o întâlnire secretă nu este cu adevărat secretă fără
participarea domnului Henry Kissinger. Ce le-a spus domnul
Papakonstantinou tuturor acestora? «Aş putea să îţi spun, dar
apoi ar trebui să te omor!» a răspuns cu binecunoscutul său zâmbet
enigmatic domnul Papakonstantinou unui colaborator al meu care
a îndrăznit să îl întrebe. Care ar putea fi secretul mortal? Sper să
nu fie ceva legat de viitorul economiei”.

Toate acestea adeveresc referirile pe care le-am făcut.
Şi un răspuns datorat cercurilor bisericeşti cunoscute care s-au

precipitat să sprijine cu neruşinare această conspiraţie mondială
satanică. Sunt curios să aflu ce intenţionează să răspundă Ziditorului
Bisericii, Domnului nostru, atunci când se vor afla înaintea Lui ca
să dea seama pentru felul în care au chivernisit via Sa, când El le
va pune înainte Talmudul, Kabala şi paraliteratura rabinică, prin
care în chip nemilos şi mârşav este acoperit de ocări. „Cel ce cearcă
inimile şi rărunchii” (Ps. 7, 9), Domnul, oare va accepta bâlbele
lor despre teoria iubirii [1] şi pseudoumanism?

Şi o declaraţie pentru oricine este interesat: ierarhii Bisericii
Ortodoxe a lui Hristos, nedespărţite şi neschimbate, nu abdică
atunci când e vorba de teme ale credinţei, ci aleg să moară fie în
exil, fie pe eşafod.

† Serafim, Mitropolitul Pireului
Traducere Mihail Ilie

Sursa: http://graiulortodox.wordpress.com/ 

[1] Autorul foloseşte termenul de iubirologie. Îi vom spune „teoria iubirii”,
prin care teologii ortodocşi, adepţi ai ecumenismului, susţin direct sau indirect
că în numele iubirii se poate trece cu vederea adevărul dogmatic în relaţiile
interreligioase şi intercreştine. (n.tr.)

62

http://graiulortodox.wordpress.com/


     Porunca Iubirii  1/ 201164

In memoriam

Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Bartolomeu Anania,

la naşterea sa cea veşnică în ceruri

Drd. Stelian Gomboş
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte

din cadrul Guvernului României.

[…] Din ziua de 31 ianuarie ne facem părtaşi la naşterea în
viaţa cea veşnică din Împărăţia Cerurilor a unui mare cărturar,
scriitor, teolog, ierarh, cunoscător şi mărturisitor al istoriei
bimilenare româneşti, totodată şi apologet al dreptei credinţe creştine
– Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania,  după
ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în Dumnezeu crucea
vieţii şi a suferinţei, vreme de mai mulţi ani! […]

El este şi va rămâne în conştiinţa discipolilor profilul teologului
şi a omului de cultură cu deschidere spre universal, spre consistenţă
şi acrivie ştiinţifică, transmisă nouă cu foarte multă acuitate şi
exactitate! Cu vaste şi avizate cunoştinţe în cele mai diverse
discipline culturale, istorice şi teologice, Părintele Arhiepiscop şi
Mitropolit Bartolomeu inspira tuturor foarte multă demnitate,
seriozitate, sinceritate, tărie de caracter, mult discernământ şi foarte
multă onestitate, nobleţe şi dârzenie sufletească! Tocmai din această
cauză era foarte apreciat, foarte admirat şi probabil, şi invidiat!...

[…] Înaltpreasfinţitul Bartolomeu s-a născut în 18 martie 1921,
în comuna Glăvile-Piteşteana din judeţul Vâlcea, primind numele
de botez Valeriu. […] A urmat şcoala primară din localitatea natală,
după care a fost înscris la Seminarul “Central” din Bucureşti. În
anul 1943 a absolvit Liceul “Mihai Viteazul” din Bucureşti, obţinând
diploma de bacalaureat.
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Membru în organizaţii legionare

În anul 1935, minor fiind, s-a înscris în organizaţia legionară
a tineretului şcolar “Mănunchiul de prieteni”, pentru ca din anul
1936 să fie încadrat în “Frăţia de Cruce”, organizaţie superioară
celei dintâi. “Nu am apucat să devin legionar din două motive:
unul formal şi altul de fond. În ianuarie 1941, la vremea când eu
încă nu eram major (la aceea vreme majoratul era la 21 de ani) ,
«Frăţia de Cruce» din Seminarul Central a fost desfiinţată. În al
doilea rând, în timpul scurtei guvernari legionare, dar şi după
aceea, mi-a fost dat să văd şi reversul medaliei, adică faţa neştiută
a Gărzii de Fier, cu care nu puteam fi de acord. Mărturisesc însă
că în «Frăţia de Cruce» din Seminar nu se făcea politică, nici
antisemitism, ci doar educaţie şi că nu am avut de învăţat decât
lucruri bune: iubire de Dumnezeu, de neam şi de patrie,
corectitudine, disciplina în muncă, cultivarea adevărului, respect
pentru avutul public, spirit de sacrificiu”, afirma, mai tarziu,
Înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania.

 Viitorul Mitropolit avea să fie însă arestat de 3 ori pentru
legături cu legionarii sau activităţi legionare: în anul 1941 (pentru
3 săptămâni, după ce participase la funeraliile unui comandant
legionar), în anul 1942 (pentru că ar fi deţinut în podul Mănăstirii
Cernica materiale legionare şi arme) şi în anul 1958 (sub acuzaţia
de activitate legionară înainte de 23 august anul 1944).

Condamnat la muncă silnică

După cel de-al doilea război mondial, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu
a urmat cursurile Facultăţii de Medicină şi ale Conservatorului de
Muzică din Cluj, între 1944 şi 1946, pe care nu le-a terminat, dar şi ale
Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi ale Academiilor Teologice din
Cluj şi Sibiu, obţinând licenţa la Sibiu, în 1948. În luna iunie 1946, în
timp ce era student la Cluj, a condus greva studenţească anticomunistă,
fapt ce a atras după sine un şir lung de arestări, iar ulterior a ajuns în
temniţele comuniste, ca deţinut politic.
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Mai trebuie amintit, aici şi acum, de cariera sa
duhovnicească, pe care a început-o în 2 februarie 1942, când

a fost tuns în monahism la mănăstirea “Antim” din Bucureşti şi a
primit numele de călugărie Bartolomeu. El a fost hirotonit ierodiacon,
la 15 martie 1942, şi şi-a desfăşurat activitatea în această calitate
la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş între anii 1943 şi 1947,
după care a devenit stareţ la Mănăstirea Topliţa, inspector patriarhal
pentru învăţământul bisericesc (între anii 1949 şi 1950), decan al
centrului de îndrumare misionară şi socială a clerului la Curtea de
Argeş, în perioada anilor 1951-1952.

A fost condamnat de către Tribunalul Militar Ploieşti la 25 de
ani de muncă silnică pentru “uneltire contra ordinii sociale”. Şi-a
ispăşit pedeapsa în închisoarea de la Aiud la secţia “politici”. În
timpul detenţiei i-a murit mama, iar el a fost înştiinţat de acest fapt
de către fratele lui, închis şi el în aceeaşi închisoare. În anul 1964 a
fost eliberat, împreună cu alţi deţinuţi politici, în urma unui decret
dat de autorităţi de desfiinţare a detenţiei politice. […] Sub regimul
comunist, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu Anania a efectuat şase ani
de detenţie, între anii 1958-1964.

Arhiepiscop şi Mitropolit al Clujului

În anul 1965 a fost trimis de către Biserica Ortodoxă Română
în Statele Unite ale Americii, unde a îndeplinit mai multe funcţii în
cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române: secretar eparhial, consilier
cultural, secretar general al Congresului Bisericesc, director al
Serviciului “Publicaţii”. În anul 1967 a fost hirotonit ieromonah de
către Arhiepiscopul Victorin, acordându-i-se din partea Sfântului
Sinod rangul de Arhimandrit. Tot în această perioadă susţine
nenumărate conferinţe în Detroit, Chicago, Windsor, Honolulu, şi
face parte din mai multe delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române
peste hotare: în Egipt, Etiopia şi India. Reîntors în ţară, devine
director al Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, între anii 1976 -1982.
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În anul 1982 va ieşi la pensie şi se va retrage la Mănăstirea
Văratec, pentru a se dedica scrisului. Aici a început să lucreze
la revizuirea traducerii în limba română a Sfintei Scripturi. În
primăvara anului 1990, Preacuviosul Părinte Arhimandrit
Bartolomeu Anania a făcut parte din Grupul de Reflecţie pentru
înnoirea Bisericii alături de clericii: Dumitru Stăniloae, Constantin
Galeriu, Daniel Ciobotea, Constantin Voicescu, Iustin Marchiş,
Toader Crâşmariu şi de mirenii: Horia Bernea, Octavian Ghibu,
Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu.

La 21 ianuarie 1993 este ales ca Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului şi Clujului, fiind hirotonit şi înscăunat în Catedrala
Arhiepiscopală din Cluj, ca successor al Arhiepiscopului Teofil
Herineanu, la 7 februarie 1993.

În toamna anului 2005 iniţiază, demarează şi coordonează
acţiunea de înfiinţare a noii mitropolii: a Clujului, Albei, Crişanei
şi Maramureşului. La 2 martie 2006, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române l-a ridicat pe Înaltpreasfinţitul Părinte
Arhiepiscop  Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului la rangul
de Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
mitropolie înfiinţată în mod canonic de către Sfântul Sinod în 4
noiembrie 2005, În mod oficial, a fost instalat mitropolit la praznicul
Bunei-Vestiri din anul 2006, la Catedrala Mitropolitană din
municpiul Cluj – Napoca.

Om de înaltă cultură

Pe lângă calitatea de înalt ierarh ortodox, Înaltpreasfinţitul
Bartolomeu Anania a desfăşurat şi o amplă activitate de scriitor şi
traducător, primind în anul 1982 premiul pentru dramaturgie al
Uniunii Scriitorilor din România, al cărei membru titular a fost. De
asemenea, de-a lungul anilor, a fost cinstit cu o serie de premii şi
medalii culturale, printre care se numără: premiul de dramaturgie
al Uniunii Scriitorilor pentru volumul “Greul pământului” (1982);
premiul special pentru volumul “Din spumele mării”, obţinut la
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Salonul de carte din Oradea (1995); marele premiu pentru
poezie al Festivalului internaţional de poezie “Lucian Blaga”,

Cluj-Napoca (1999); premiul pentru “Opera omnia”, al Uniunii
Scriitorilor Cluj – Napoca (2001).

Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a tradus
Biblia - o muncă de Sisif, care a durat peste zece ani şi care a fost
tipărită în anul 2001. În 2008 şi-a scris “Memoriile”, considerate
literatură pură, a publicat poezii, volume de proză şi piese de teatru
şi a scris Pastorale şi predici, pentru credincioşii pe care i-a păstorit,
cu multă dragoste, abnegaţie şi jertfelnicie. Tot în anul 2008, pune
bazele Fundaţiei “Mitropolitul Bartolomeu”, ce are scopul de a
încuraja şi ajuta tinerii serioşi, conştiincioşi, dedicaţi studiului, însă
cu venituri materiale reduse, cu burse de cercetare şi perfecţionare.

Distincţii naţionale şi internaţionale

Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu
Anania, printre multe alte ordine şi distincţii naţionale şi
internaţionale, i-au fost decernate titlurile de Doctor Honoris Causa
al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1 iunie anul 2001),
al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca (7 iulie anul 2001); “Cetăţean de onoare” al municipiului
Cluj-Napoca (25 ianuarie anul 1996); “Cetăţean de onoare” al
municipiului Bistriţa (martie 2001) şi “Cetăţean de onoare” al
municipiului Dej. Pentru activitatea sa ecleziastică a fost distins
cu: Crucea Patriarhală - Bucureşti, Ordinul Sfântului Mormânt al
Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
al Patriarhiei Antiohiei, iar începând cu 22 noiembrie 2010 era
Membru de Onoare al Academiei Romane. Ca atare este
personalitate marcantă a culturii şi spiritualităţii româneşti, de
anvergură şi recunoaştere naţională şi internaţională, autor al
vestitelor “Memorii”, memory al Uniunii Scriitorilor, traducător şi
diortositor al Sfintei Scripturi, care a şi devenit Ediţia Jubiliară a
Sfântului Sinod, în anul 2001.
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L-au plâns şi l-au regretat cu toţii

Colaborator apropiat şi sfetnic luminat al multor personalităţi
culturale, profesori şi ierarhi, îndrumător a multor studenţi şi
doctoranzi, păstor duhovnicesc a atâtor generaţii de preoţi şi călugări,
membru a foarte multe organisme academice de specialitate din ţară,
am observat cum, la înmormântarea sa, l-au plâns şi regretat cu toţii,
fiind conştienţi de marea pierdere ce li s-a pricinuit! A fost o prohodire
care m-a impresionat profund datorită atmosferei de reculegere,
decenţei şi sobrietăţii în care s-a desfăşurat şi la care au participat
mulţi ierarhi ai bisericii noastre, foşti studenţi ai Înaltpreasfinţiei
Sale, precum şi foarte mulţi preoţi şi călugări!

[…] În viziunea, în mintea şi în inima mea personalitatea
Înaltpreasfinţiei Sale s-a conturat şi s-a identificat prin câteva
trăsături şi calităţi distincte: în primul rând, prin maturitatea şi bogata
experienţă sau înţelepciune pastorală şi duhovnicească, prin
ataşamentul faţă de valorile spirituale, perene ale poporului nostru,
prin felul său de a fi foarte firesc şi mai puţin sofisticat sau complicat;
după aceea, prin tenacitatea şi perseverenţa, prin dispoziţia pe care
o avea spre intensificarea eforturilor în vederea rezolvării unei
probleme, atunci când situaţia o cere;  prin cultura teologică şi nu
numai cu care era înzestrat datorită muncii şi tenacităţii
Înaltpreasfinţiei Sale, deoarece a fost un autodidact înnăscut şi foarte
consecvent cu el însuşi de-a lungul întregii sale vieţi; prin luciditatea
şi spiritul critic însoţit de foarte multă înţelegere şi condescendenţă;
pe urmă, prin  spiritul de disciplină, în primul rând cu propria lui
persoană, revelat cu fiecare slujire ori cu fiecare predică sau
cuvântare, susţinute într-un mod foarte cerebral, lucid şi vertical,
concis, coerent dar şi consistent în diferite împrejurări sau cu diferite
ocazii! De asemenea, mai avea şi calitatea de a fi un om de o
sinceritate, fermitate dar şi discreţie şi modestie ieşite din comun,
care îţi inspirau foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste
faţă de valorile eterne ale spiritualităţii noastre româneşti şi
ortodoxe!
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Numele său va fi pronunţat cu veneraţie

Cugetând la activitatea şi la personalitatea Înaltpreasfinţiei
Sale, mă gândesc la darul omului providenţial cu care a fost înzestrat
de către Bunul Dumnezeu, pe care Înaltpreasfinţia Sa L-a cinstit şi
L-a slujit cu toată sinceritatea, dragostea şi abnegaţia.

M-aş bucura să ştiu că, atât contemporanii cât şi posteritatea, îi
vor acorda totdeauna cinstea, recunoştinţa şi preţuirea cuvenită
pentru tot ce a făcut, pentru ceea ce a fost şi a însemnat (sau ar
trebui să însemne) în conştiinţa şi în memoria noastră colectivă,
care, mă rog lui Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta cu
mare înfrigurare, fiindcă, din păcate, noi cam avem „darul” acesta
de a ne uita foarte repede binefăcătorii şi înaintaşii noştri, dar încerc
totuşi, să–mi fac un act de încurajare şi de optimism şi să cred că
ori de câte ori va fi pomenit, numele său va fi pronunţat cu veneraţie
şi respect pentru tot binele pe care l-a făcut atâtor oameni şi care
fapte sunt consemnate de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
Arhiereul Cel Veşnic, în Împărăţia Sa cea cerească şi veşnică de
care, ne rugăm Lui, să aibă parte!

Aşadar, sunt încredinţat, că foarte mulţi oameni de rând,
credincioşi şi slujitori ai Bisericii noastre strămoşeşti, se roagă
Bunului Dumnezeu, să-l ierte, să-l odihnească şi să-i răsplătească
pentru faptul că i-a făcut pe ei ori pe copiii lor oameni cu şcoală
teologică înaltă şi pe care, apoi, i-a hirotonit preoţi şi diaconi, după
care i-a instalat în parohiile încredinţate lor spre păstorirea turmei
celei cuvântătoare, spre slava lui Dumnezeu. Faptul că a târnosit şi
a binecuvântat atât de multe biserici şi lăcaşuri de închinare nu
poate fi uitat în istoria acestor locuri marcate de prezenţa şi
activitatea Înaltpreasfinţiei Sale atât de prodigioasă, care s-a
desfăşurat pe parcursul  celor 18 ani. Acestor rugăciuni  de pomenire
mă alătur şi eu, avându-l permanent în cinstirea şi preţuirea mea!

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Veşnică să-i fie
pomenirea!
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Concordatul Romaniei cu Vaticanul
Un act politic îndreptat împotriva Statului Român

(1)

ieromonah Eftimie Mitra

Concordatele sunt acte diplomatice ale Statului Vatican încheiate
cu diferite guverne ale ţărilor pe teritoriul cărora există credincioşi catolici.
La prima vedere, acestea au scopul doar de a-i proteja pe credincioşii
catolici care vieţuiesc pe teritoriul ţărilor respective. În realitate,
concordatele urmăresc influenţa culturală, politică, economică a cultului
catolic şi a riturilor acestuia pe teritoriul acestor ţări, având drept ţintă
prozelitismul Bisericii Romano-Catolice.

Concordatele au fost folosite de Biserica Romano-Catolică încă
din Evul Mediu (concordatul de la Bologna – 1515), cu Franţa, Portugalia
(1857, 1886), Prusia (1821), Bavaria (1871), Spania (1851, 1855, 1904),
Elveţia (1828, 1845, 1888), Austria, Rusia, etc. Dintre toate acestea, cel
cu Rusia nu a fost pus în aplicare, rămânând în vigoare legile ţării. După
primul razboi mondial, cele mai importante Concordate au fost incheiate
cu Polonia (1925), Lituania (1927), Germania (1933). Concordatul semnat
cu Italia datează din 1929, când s-a creat şi noul stat al Cetăţii Vaticanului.

Acest act diplomatic este redactat de canonici romano-catolici
desemnaţi de papă. Guvernele semnatare aduc eventuale obiecţii şi/sau
propuneri. Chiar dacă în conţinutul concordatului apar modificări, ele
sunt minore şi nu schimbă cu nimic fondul problemei. Se foloseşte un
limbaj suplu. Capitolele necontroversate au o exprimare directă şi precisă,
în timp ce capitolele care ar putea stârni reacţii şi nemulţumiri din partea
guvernelor semnatare sunt constituite din ambiguităţi şi echivoc. Astfel
de articole, în aparenţă limpezi, clare şi favorabile guvernului respectiv
sunt condiţionate de trimiteri la doctrine canonico-juridice catolice care,
interpretate (în funcţie de aceste trimiteri), exprimă tocmai contrariul.
Deoarece multe dintre guverne nu au studiat amănunţit aceste trimiteri
condiţionale sau termeni conjugaţi echivoc, înainte de a semna asemenea
acte diplomatice, s-au dovedit ulterior a fi „păcălite”. Văzându-se induse
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în eroare, unele guverne au denunţat concordatul, iar altele au
cedat în faţa abilităţilor verbale ale reprezentanţilor desemnaţi de

papă. Aşa s-a întâmplat şi în cazul concordatului cu România.
Concordatul cu România a fost semnat la 10 mai 1927 de către

Vasile Goldiş (ministru de externe) şi Iuliu Maniu (prim-ministru), ambii
greco-catolici, sub presiunile regelui Ferdinand al României, care nu
dorea să strice relaţiile cu Occidentul, şi, în mod special, cu Vaticanul.
Discuţiile despre concordat au început în 1921, la propunerea Vaticanului,
în timpul guvernării Averescu, tratativele fiind secrete. Opinia publică
din România a aflat de acesta doar în 1928, prin denunţarea în paginile
ziarului  „Telegraful Român” din Sibiu. Marea majoritate a intelectualilor
români îşi dau seama că, în forma în care a fost semnat concordatul, s-
a produs o mare greşeală politico-diplomatică a reprezentanţilor Statului
Român. Protestele, discuţiile tensionate, dezbaterile pe această temă,
etc., apar tot mai mult şi, în ciuda acestora şi a nemulţumirilor exprimate
de ierarhia ortodoxă, în anul următor, 1929, Parlamentul României aprobă
încheierea actului diplomatic, fără a face un studiu amănunţit asupra sa.

Ulterior, după demascarea concordatului în paginile „Telegrafului
Român”, Nicolae Titulescu, încercând să reducă din „pagube”, cere
Vaticanului mai multe declaraţii interpretative1, în special acolo unde
formulările ambigue şi trimiterile la codexul romano-catolic păgubesc
Statul Român şi nedreptăţesc celelalte culte existente la acea dată în
ţară. Într-o telegramă trimisă de N. Titulescu către Guvernul României,
la 11 octombrie 1928, el spune că monseniorul Angelo Marie Dolci,
demnitar al cancelariei papale, i-a comunicat confidenţial să renunţe la a
mai cere explicaţii „căci este vorba de o rezistenţă personală a papei”.
La propunerea regelui Ferdinand, lucrurile au rămas în umbra tăcerii.

În anii următori semnării concordatului mai multe organizatii laice
din România solicită anularea acestui act, însă fără nici un rezultat. În 16
aprilie 1932, un grup de 27 de deputaţi cer denunţarea şi anularea
concordatului cu România. Atât Casa Regală din România cât şi guvernul
„se spală pe mâini” prin explicaţii penibile şi puerile, concluzionând că
situaţia nu e de competenţa lor.

În cele din urmă, concordatul este denunţat şi anulat de guvernul
comunist al lui Petru Groza, care a întâmpinat o mare opoziţie din partea
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ierarhiei greco-catolice din Ardeal. Acesta este şi unul din
principalele motive pentru care toţi ierarhii uniţi din Ardeal au fost
arestati de către regimul comunist. Trist este că denunţarea concordatului
au făcut-o comuniştii, şi nu marii noştri oameni politici care, în momente
de grea încercare pentru ţară, s-au folosit de sentimentul naţional al
cetăţenilor României pentru a-şi câştiga capital electoral.

Concordatul a influenţat mult întocmirea Legii Cultelor, avantajând
Biserica Romei şi dezavantajând Biserica Ortodoxă. Printre altele, se
pretindea ca Biserica greco-catolicilor, considerată pînă atunci, prin
prevederile Constituţiei, Biserică românească, să fie înglobată în cea
Romano-Catolică şi organizată în condiţiile Codicelui de drept canonic
al Vaticanului. De asemenea, se cere ca Fondul de studii şi Fondul religios,
administrate până aici de Stat, să fie predate Bisericii Romano-Catolice.
Prin prevederile Codicelui de drept canonic, proprietar al tuturor bunurilor
deţinute de Biserica Catolică este papa, ca şef suprem şi discreţionar al
acesteia.

Un articol cu totul special al noului proiect de Concordat este cel
prin care se prevede ca episcopii, clerul şi chiar credincioşii Bisericii
Catolice de pe teritoriul Statului Român să poată comunica direct cu
Vaticanul, fără nici un fel de control din partea autorităţii civile, nu numai
în probleme de credinţă şi organizare, ci în orice „afaceri bisericeşti”,
formulă extrem de elastică ce deschide drum liber oricărei acţiuni
extrabisericeşti. Tot în concordat este prevăzut dreptul persoanelor de
altă naţionalitate şi neavând cetăţenie română să poată avea acces şi
drept de a activa în cadrul instituţiilor Bisericii Romei de pe teritoriul
României fară ca Statul Român să aibă drept de control asupra lor. Nici
un Concordat încheiat cu vreo altă ţară nu impunea Statului respectiv
această renunţare la control, comunicarea clerului cu Vaticanul făcîndu-
se numai prin mijlocirea Ministerului de Externe.2

Legea generală a cultelor a fost dezbătută şi votată la un an
după semnarea la Vatican a concordatului. În martie 1928, ministrul
cultelor, Alexandru Lepădatu, a prezentat în faţa Senatului României
proiectul de lege a cultelor, care a stârnit multe reacţii şi dispute, fiind
redactat astfel încât să nu încalce articolele din concordat. În felul acesta,
noua lege a cultelor favoriza foarte mult cultul catolic (greco şi romano)
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din România. În camera senatului au luat cuvântul Nicolae Bălan,
mitropolitul Sibiului, PS Roman Ciorogariu din Oradea şi PS

Grigore Comşa de la Arad, combătând punctele controversate din
concordat, care influenţau negativ legea respectivă. În ciuda tuturor
intervenţiilor ierarhilor ortodocşi, guvernul liberal a votat Legea Cultelor,
fără a face nici cea mai mică modificare.

Legea Cultelor din 1928 acorda implicit dreptul Bisericii Romei,
deşi era minoritară în România, de a avea autonomie. În felul acesta,
Vaticanul devenea stat în stat. Catolicismul a avut întotdeauna un caracter
militant şi ofensiv, combătând chiar şi libertatea conştiinţei şi principiul
egalei îndreptăţiri, ambele fiind principii elementare în constituţia statelor
moderne (a se vedea şi Lazăr Iacob, „Regimul cultelor în România
întregită”, 1931, pg. 21 ş.u.).

Unul din luptătorii împotriva felului în care a fost redactată Legea
Cultelor a fost şi istoricul Ştefan Meteş care spunea: „Impotriva
uzanţelor internaţionale cele mai elementare, subordonând principiul
menţinerii neştirbite a suveranităţii interne, unor consideraţiuni de
oportunism lipsit de temeiul adevărat, guvernul român a crezut a fi în
drepturile sale legitime încercând a adopta şi a pune în concordanţă
dispoziţiunile cuprinse în legea cultelor cu textul convenţiunii încheiate
anterior cu Vaticanul, impunând în felul acesta ţării întregi, respectarea
voinţei şi intereselor unei organizaţii eclesiastice din afară de frontierele
României...” (Ştefan Meteş, Viaţa Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania între anii 1919-1939, Sibiu, 1940).

(NOTE)
1 Este vorba de mai multe puncte din concordat. A se vedea şi adresa ministerului
de externe nr. 48.524 din 20 iulie 1928 emisă de N. Titulescu monseniorului
Dolci.
2 Vezi tratatul pe această temă al jurnaliştilor Carol Hârşan şi Georgiana Arsene
publicat în „Absurdul interconfesional”, editura Vicovia, 2009;

- va urma -
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Actualitatea social-religioasã

Stiri din tarã si din lume - Cãrti noi - Posta redactiei

ªtiri din þarã
BIBLIA – Îndreptar pentru legile din Parlamentul României

La 22 decembrie curent, Î.P.S. Bartolomeu Anania,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, aflat, din pricina unor probleme de sănătate,
în imposibilitatea de a-i primi pe jurnalişti la reşedinţa sa pentru tradiţionalul
Mesaj de Crăciun, a dat publicităţii următoarea declaraţie de presă (a
cărei ortografie o păstrăm):

„În vremea Vechiului Testament, sub domnia lui Iosia, a fost
descoperită în templu cartea Deuteronomului, adică Legea dată de
Dumnezeu lui Moise. Iar regele, după ce a citit-o, şi-a dat seama, cu
durere, de enorma distanţă ce se produsese între poruncile lui Dumnezeu
şi comportamentul poporului pe care el, regele, îl cârmuia. Aşa s’a hotărât
să stârpească idolatria şi relele moravuri, restaurând ordinea morală în
societate.

Asa s’ar cuveni să fie şi’n zilele noastre: Biblia din Parlament
ar trebui să existe nu doar ca obiect în faţa căruia demnitarii îşi
depun jurământul, ci şi ca îndreptar pentru legile pe care aceştia le
plănuiesc, le votează şi le promulgă. Dacă ei ar deschide Biblia numai
câteva pagini, atunci în ţara noastră nu ar mai exista acte normative menite
să legifereze sau să permită pornografia, prostituţia, homosexualitatea,
concubinajul, practici care nu sunt altceva decât tot atâtea căi deschise
spre dezintegrarea familiei şi disoluţia societăţii. E inadmisibil să juri cu
mâna pe Biblie şi să faci legi împotriva Bibliei! De aceea ne vom ruga
neîncetat pentru ei, aleşii noştri, pentru ca Dumnezeu să le lumineze mintea
şi să le încline inima doar spre ceea ce este drept, bun şi de folos acestui
popor, aşa cum a făcut, pe vremuri, regele Iosia.
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Până atunci îi rog fierbinte pe părinţi să aibă grijă de copiii
lor. Ştiu că avem multe familii adevărate, cu părinţi iubitori şi copii

cuminţi. Dar tocmai de aceea vă rog şi vă îndemn, părinţilor, să fiţi
veghetori, ca nu cumva copiii voştri buni să încapă pe mâna celor ce-i
strică, sau să aibă la îndemână ceva ce le poate întina fiinţa. Nu-i lăsaţi
doar pe seama şcolii, căci într’o şcoală pot exista programe perverse sau
o directoare care, în schimbul câtorva cadouri ieftine, le permite traficanţilor
să-şi etaleze scârboasele mărfuri în văzul copiilor.

Ajutaţi-vă odraslele să înveţe cu drag şi să se poarte frumos!
Cutremuraţi-vă de familiile destrămate şi de copiii lor rămaşi pe drumuri,
bântuiţi de mizerie şi de vicii precoce. Oferiţi-le pruncilor voştri mai puţin
televizor şi mai multă lectură: din cărţile frumoase şi, pe cât se poate,
pagini alese din Sfintele Scripturi. Eu cunosc un copil care a citit Biblia, în
întregime, la vârsta de zece ani; nu e important ce şi cât a înţeles, ci faptul
în sine că a citit-o şi n’a uitat-o. Faceţi din Fiul Mariei un prieten al
copiilor voştri; şi fiţi siguri că Pruncul Iisus vă va surâde din iesle, iar
Copilul Iisus va merge spre Nazaret ţinându-vă de mână.” (Viaţa Cultelor
nr.  871-872 din 28 Decembrie 2010, editat de Publishing House
TRADIŢIE S.C.”TRADIŢIE, FAMILIE, PROPRIETATE”, S.R.L)
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TESTAMENTUL
Mitropolitului Bartolomeu Anania (1921 – 2011)

La 4 februarie curent, biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului a dat publicităţii testamentul Părintelui Arhiepiscop
şi Mitropolit Bartolomeu Anania. Acesta „a fost desfăcut şi citit în cadrul
şedinţei Permanenţei Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei, din seara zile de
31 ianuarie 2011, la o oră de la plecarea Părintelui spre Împărăţia Cerurilor”,
potrivit comunicatului primit la redacţie.

Redăm în continuare cuprinsul testamentului:
„Subsemnatul Anania Valeriu, pe numele de călugăr Bartolomeu,

Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, domiciliat în Cluj-Napoca, P-ţa Avram
Iancu nr. 18, în vârstă de 88 de ani, aflându-mă în deplinătatea facultăţilor
mintale, nesilit de nimeni, din voinţa mea liberă şi neviciată, dar cu sănătatea
trupului din ce în ce mai şubredă şi cu sentimentul că nu mai e mult până
când Domnul mă va chema acolo unde va crede El de cuviinţă, pentru
cazul încetării mele din viaţă, însemnez aici câteva gânduri testamentare,
spre cuvenită plinire şi fac următoarea dispoziţie testamentară:

Las toate drepturile mele de autor Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”,
pe care am înfiinţat-o, din economiile proprii, pentru a oferi burse tinerilor
merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale.

Vreau ca drepturile mele de autor de pe urma Bibliei, la diortosirea
căreia am lucrat 11 ani, să revină Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”.

Doresc ca Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, al cărei fondator sunt,
să îmi ducă mai departe memoria, să nu fie niciodată desfiinţată, să nu-i
fie schimbat scopul principal pentru care a fost înfiinţată, iar banii şi întregul
ei patrimoniu să nu poată fi folosit în alte scopuri de către nimeni.

Fiind călugăr de la vârsta de 20 de ani, am renunţat la orice fel de
moştenire de la părinţii mei, totul revenindu-le copiilor şi nepoţilor lor.
Economiile mele băneşti din ultimii ani, depuse în conturile mele de la
bancă sau în casa de fier pentru eventualele trebuinţe medicale şi aflate,
sub semnătură şi cheie, în grija arhidiaconului Gavril Vârva, vor fi
transferate în contul Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”.

Singura mea avere sunt biblioteca şi manuscrisele personale, precum
şi colecţia de acte, scrisori şi fotografii, toate aflate în reşedinţa mea din
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Mânăstirea Nicula, pe rafturi şi în două seifuri metalice, sub auspiciile
Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, din al cărui colegiu director

face parte şi stareţul acestei mânăstiri. Dacă şi când se va considera că
acestea pot prezenta un oarecare interes pentru cultura românească, prefer
ca la ele să aibă acces profesorul universitar Aurel Sasu, care mi-a dat
acordul în acest sens.

Obiectele personale mărunte din reşedinţa de la Cluj vor rămâne pe
seama instituţiei; cele din reşedinţa niculeană vor rămâne pe loc.

Doresc să fiu înmormântat în groapă de pământ reavăn, având
deasupra piatra pe care mi-am pregătit-o din timp.

Să nu mi se acorde distincţii post mortem, de nici un fel.
La cârma Mitropoliei îmi doresc un urmaş vrednic şi demn, credincios

Bisericii Ortodoxe, responsabil, integru, adversar al corupţiei de orice fel
şi sub orice formă, care să continue şi să desăvârşească ceea ce am început
eu. Dintre acestea: Pictarea Catedralei în tehnica mozaic; Radio Renaşterea;
Revista TABOR; Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”; Policlinica „Sfântul
Pantelimon”; Continuarea lucrărilor la mozaicurile din biserica „Schimbarea
la Faţă” din Cluj-Napoca, sub coordonarea pictorului şi teologului italian
Marko Ivan Rupnik; Canonizarea şi cultul Sfântului Pahomie de la Gledin;
Canonizarea şi cultul Sfinţilor Martiri Năsăudeni; Grădiniţa „Sfântul
Stelian”.

Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit, într-un fel sau altul, aşa
cum şi eu, la rându-mi, îi iert pe toţi cei care, cu voie sau fără voie, mi-au
greşit.

Declar că nu am copii, iar părinţii îmi sunt decedaţi.
Numesc executor testamentar, în baza art. 910 şi următoarele din

Codul Civil pe preotul Bogdan Ivanov, actualul meu secretar de cabinet
căruia îi încredinţez spre executare acest testament.

Orice Testament anterior acestuia devine nul şi neavenit.”  (Viaţa
Cultelor nr.  877-878 din 15 Februarie 2011, editată de Publishing House
TRADIŢIE S.C.”TRADIŢIE, FAMILIE, PROPRIETATE”, S.R.L )
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Reprofesionalizarea României
Criză alimentară în 2018
Interviu cu Călin Georgescu

director executiv al Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă

„În şase luni putem începe reprofesionalizarea României”

Unde sunt „oamenii competenţi” despre care vorbiţi? Îi vedeţi
manifestându-se în spaţiul public?

Da, absolut! Luaţi cartea pe care am publicat-o recent – „România
după criză. Reprofesionalizarea”, revedeţi acţiunile Alianţei Profesioniştilor

pentru Progres pe care am înfiinţat-
o de un an şi jumătate. Toate
acestea dovedesc faptul că se poate.
Sunt foarte mulţi oameni de
valoare. Atât doar că necazul
societăţii româneşti este
deprofesionalizarea ei. Toţi aşteaptă
o societate în care eşti plătit pentru
ceea ce ştii, nu pentru pe cine ştii.

În cât timp de acum înainte s-
ar putea reprofesionaliza
România?

Într-un termen de şase luni se
pot vedea rezultate. Contează să dai
un mesaj clar, precis şi bine
fundamentat legat de viitorul naţiei
române.

Credeţi că un guvern de
tehnocraţi ar fi funcţional acum?

N-am spus-o eu, ci foarte mulţi
reprezentanţi ai partidelor politice. Probabil că aşa este din moment ce
multă lume a înaintat această variantă.

La fel de multă lume este sceptică în privinţa instalării unui guvern
fără un „spate” politic solid…
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Din moment ce partidele politice au pus în discuţie o astfel de
variantă, înseamnă că şi-au făcut şi ele nişte calcule pentru o perioadă

de timp.
Este necesar un nou Acord cu FMI?
Probabil că un nou Acord cu FMI n-ar trebui să mai fie semnat. Va

trebui să ne orientăm mai mult către ceea ce România poate accesa singură.
România trebuie să-şi protejeze capitalul naţional. În 20 de ani am ratat
acumularea primitivă de capital. Avem nevoie, cu maximă urgenţă, de
întărirea capitalului naţional, de consolidarea mediului de afaceri, de noi
forme asociative – de la parteneriatul public/privat la întreprinzătorii „la
firul ierbii” (capitalul mic). Trebuie să vorbim de economia civică, de
distribuţia mai largă a proprietăţii productive. Acesta ar putea fi modelul
României. La oraşe şi la sate capacităţile
sunt uriaşe, dar rămân neexploatate. Trebuie
să dăm drumul la formele asociative
permisibile, să atenuăm diferenţele uriaşe
între zona rurală şi cea urbană. O definiţie
neconvenţională a civilizaţiei este „robinetul
de la care curge apa”. Noi nu avem nici
măcar 70% din teritoriu acoperit din punct
de vedere al apei potabile.

„Criza alimentară va fi mai rea
decât actuala criză”

Care este punctul cheie al relansării
economice?

Agricultura, indiscutabil. Din datele
Clubului de la Roma, şi nu numai, anii 2018-2020 vor fi marcaţi de criza
alimentară. Aceasta va fi, probabil, mai gravă decât actuala criză economică
şi financiară. Este inadmisibil ca România, o ţară cu un potenţial agricol
uriaş, să continue să importe aproape 80% din produsele agroalimentare.
Este, de departe, un pericol la adresa siguranţei naţionale.

Care este cel mai mare pericol la adresa siguranţei naţionale a
României, în viziunea dumneavoastră?

Cea mai mare daună adusă societăţii româneşti, dincolo de
deprofesionalizarea ei masivă, este lipsa investiţiei în om. Trebuie să existe
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o balanţă permanentă între mediul de afaceri şi protecţia socială. E
foarte important! Mediul de afaceri trebuie să fie cât mai larg şi
trebuie să fie ajutat să crească. Principiul de bază este cel al dezvoltării
durabile.

Avem nevoie de un mediu fiscal mai prietenos…
Politica fiscală se face pe baza conceptului de dezvoltare durabilă.

Ideea este să consumi din ce în ce mai puţine resurse şi să obţii valoare
adăugată din ce în ce mai mare. Aceasta este paradigma mondială, iar noi
suntem încă străini total de ea. România se poate înscrie în acest proces,
dar dezvoltarea durabilă trebuie luată foarte în serios. Avem capacitatea
de a implementa mai bine acest concept decât o ţară care a beneficiat în
trecut de planul Marshall. Vă asigur că alte ţări pot avea lacune mari în
implementarea acestui concept cu toate că şi-l doresc. Ele pot avea resurse
financiare, dar nu şi capitalul natural pe care îl avem noi. Avuţia naturală,
împreună cu avuţia umană – în care trebuie să se investească – sunt de
bază. Poporul trebuie iubit ca să fie schimbat în bine, nu schimbat ca să
fie iubit. […]

„Este un moment în
care trebuie pornit de la

zero”

Trebuie să avem un
„model românesc”?

Da, unul făcut şi
construit de români şi dat
lumii întregi. Dacă te duci la
cea mai importantă instituţie

de aviatică din America şi spui că ai făcut şcoala cu Elie Carafoli (n.r.
inginer român, unul dintre pionierii în domeniul aerodinamicii), te angajează
pe loc. Inginerul Gheorghe Pănculescu este omagiat la Paris pentru că a
contribuit la realizarea Turnului Eiffel. Aici, la noi, nu prea ştie nimeni de
el. Sunt foarte multe exemple de români extraordinari pe care le ignorăm.
Timp de jumătate de secol am dat astfel de oameni.

 Nu cumva ne idealizăm trecutul?
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Nu, îmi pare rău… Trebuie să avem continuitatea istoriei. În
şcoala românească nu se prea vorbeşte de modele, deşi copiii trebuie

să aibă mândria că înaintaşii lor au făcut lucruri mari. Copilul trebuie să
fie mândru de ţara lui. Dacă nu păstrezi legătura cu istoria, nu ai cum să te
manifeşti în viitor. Nu vreau să punem în seama poporului metehnele
unor diriguitori de ocazie. Reforma statului nu trebuie confundată cu o
simplă redistribuire a puterii. Discutăm despre o fibră a naţiei române care
există, care are resorturi şi care trebuie valorificată.

Ce aţi face acum în acest sens?
În primul rând, aş elibera mijloacele de manifestare. Lasă omul să

gândească liber, să aibă idei! Apropo de valoarea adăugată: pe mesele de
lucru ale celor mai importanţi lideri ai lumii problematica inovaţiei este
prioritară. Fără inovaţie nu exişti! Dacă noi predăm acum lumii întregi 14
brevete de invenţie şi inovaţie pe an, ieşim imediat în evidenţă. Un cercetător
din Franţa face asta de unul singur într-un an. Cum contribuim noi la
mersul ştiinţei? Ştiinţa trebuie să fie o preocupare firească pentru români.

Majoritatea cercetătorilor români au plecat în străinătate sau au
ales alte profesii…

Atunci când competenţa va conduce România vom putea schimba
această stare de fapt. Lucrurile vor demara de la sine foarte curând, dar
pornim la drum pe fondul unei situaţii în care ne afundăm din ce în ce mai
rău. Nu trebuie să forţăm limitele. Avem nevoie de construcţie, dar avem
nevoie şi de conciliere naţională. Este un moment în viaţa fiecărei ţări în
care trebuie pornit de la zero.

Lucrurile vor demara de la sine foarte curând, dar pornim la drum pe
fondul unei situaţii în care ne afundăm din ce în ce mai rău.

Sursa: http://www.adevarul.ro/la_masa_adevarului/
Calin_Georgescu-_-Romania_nu_este_aceasta_0_353365205.html  şi
http://www.ipid.ro/wordpress/?cat=1(extras)
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„Exişti  în măsura în care iubeşti; şi te înalţi în măsura în care te
jertfeşti pentru această iubire. Noi nu admirăm neamul nostru,

nici nu căutăm să-l înţelegem şi studia în virtutea nu ştiu cărui
principiu scornit de mintea omenească.  Noi îl iubim aşa cum e. Aşa

cum îşi iubeşte copilul părinţii lui. Şi nu l-am schimba cu oricare altul,
nici în gând, cum nici o mamă din lume nu şi-ar schimba copilul ei”

- din „Testamentul Grupului Carpatin Făgărăşean” -

Întoarcerea Partizanului
Brazii Făgăraşului vorbesc

Acesta este titlul unei noi cărţi
în memoria luptătorilor anticomunişti din
Munţii Făgăraşului, apărută la Editura
Agaton din Făgăraş. O carte captivantă
şi educativă despre care ne vorbeşte
autoarea în rândurile de mai jos:

Într-o zi de august a anului
1987,  împreună cu un grup de tineri
aflaţi  la o nuntă ca în poveşti, am avut
privilegiul de a discuta cu Ion Gavrilă
Ogoranu. Eram tineri şi fascinaţi de
aventurile citite în cărţi. De aceea, eram
curioşi să descifrăm misterul care îl
învăluia. A ieşit cu noi afară din sala Căminului Cultural. Era o noapte
senină de vară. În timp ce noi îi puneam diferite întrebări, el contempla
cerul. Într-un târziu a spus:

„Priviţi ce multe stele căzătoare se văd în această seară pe cer.
Sunt convins că ele sunt sufletele camarazilor mei care asistă la discuţia
noastră”. Şi într-adevăr, mai multe stele căzătoare au brăzdat cerul
salutându-ne ca un mic foc de artificii.

„Mă întrebaţi de ce am plecat în munţi şi de ce ne-am organizat
ca o armată naţională împotriva comuniştilor. O să înţelegeţi singuri
atunci când toate grozăviile comunismului vor ieşi la iveală!”.

Anii au trecut şi, după revoluţia din 1989, tot mai multe mărturii
referitoare la ororile comunismului au fost descoperite. Toate acestea ne-
au făcut pe mulţi dintre noi să îi înţelegem pe luptătorii din munţi,
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să-i apreciem pentru curajul lor şi, de ce nu, să ne ruşinăm de
micile noastre laşităţi. Consider că această frumoasă lecţie de istorie

pe care ne-au lăsat-o, este necesar să fie cunoscută de către generaţiile
de astăzi şi de mâine.

În această carte m-am aplecat în mod special asupra unuia dintre
aceşti luptători, este vorba de studentul Ioan Chiujdea (Profesorul) din
localitatea Berivoi. Am fost impresionată atunci când am văzut fotografiile
sale, deoarece în priviri avea multă tristeţe. Această tristeţe parcă vorbea
despre visele sale spulberate şi despre viaţa pe care nu a trăit-o până la
capăt, aripile sale fiind frânte odată cu condamnarea sa la moarte şi probabil
executarea pedepsei în anul 1957. Ion Gavrilă Ogoranu a găsit în arhivele
securităţii procesul verbal de execuţie din data de 20 mai 1957, din care
reieşau următoarele: Chiujdea G. Ioan, Haşu A. Laurean, Novac P. Ioan,
Haşu A. Gheorghe şi Pop I. Ioan au fost executaţi la închisoarea Jilava, la
ora 20.30, pe rând, prin împuşcare. Familiile celor 5 partizani au sperat
mereu că sunt în viaţă, din două motive: nu au fost chemaţi să le ridice
trupurile şi unii părinţi chiar au primit scrisori din Grecia, semnate de către
aceştia, scrise probabil la cererea anchetatorilor. Prin anul 1980 s-a zvonit
în localitatea Berivoi, aşa cum au relatat rudele, că Ioan Chiujdea şi Nelu
Novac (care erau vecini în sat) trăiesc şi se vor întoarce. În rechizitoriul
procesului celor 5 partizani este scris: Sentinţa [de condamnare la moarte]
să fie avertisment pentru agenturile imperialiste de peste hotare, că
visul şi speranţele pe care şi le-au pus în banda din Munţii Făgăraşului
au fost definitiv spulberate şi că astăzi munţii noştri oferă frumuseţile
lor oamenilor muncii, fără bande şi bandiţi.

Toate aceste lucruri m-au făcut să reflectez la modul în care s-ar
fi derulat destinul său dacă ar fi reuşit să scape de urmăritori. I-am dat, în
imaginaţia mea, o şansă să-şi realizeze visele şi să se întoarcă acasă prin
intermediul acestei cărţi. În naraţiune, am ţinut seama de personalitatea şi
caracterul său, despre care am aflat de la cei care l-au cunoscut, cât şi din
documente, printre care şi această notă informativă din data de 30.09.1955
scrisă în timpul anchetei securităţii, după arestarea sa: „Chiujdea Ioan l-a
proces va cere să fie condamnat la moarte, dar să nu fie condamnaţi
oamenii care l-au ajutat. V-a cere şi celorlalţi să facă acest lucru spunând
că au fost ajutaţi din milă sau prietenie şi nu din convingeri politice.”

Am încercat de asemeni să prezint şi unele aspecte din realitatea
comunistă, văzută prin prisma unor oameni care au trăit-o. (Autoarea -
Violeta Motoc)
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,Stiri din lume

Parintele Petroniu Tanase a plecat la Domnul
Marţi, 22 februarie, în jurul orelor 16.00 fostul egumen al Schitului

românesc Podromul din Muntele Athos a murit. În vârstă de 96 de ani, el
şi-a anunţat foarte recent retragerea de la conducerea schitului, locul său
fiind luat de Ieromonahul Atanasie Floroiu.

Părintele protosinghel Petroniu Tănase s-a născut in anul 1914,
in comuna Fărcaşa, in judeţul Neamţ. Cu toate ca a renunţat la lume,
tânărul monah a urmat cursurile Facultăţii de Teologie, alături de alte
studii in Matematică si Filosofie.

Cum a ajuns la Athos. În a doua jumătate a secolului XX, Schitul
Prodromu din Sfântul Munte Athos s-a confruntat cu o profundă criză, cu
o perioadă de regres. La insistenţele unor călugări români care doreau ca
schitul românesc, precum şi unele chilii din Muntele Athos, să nu se piardă,
au insistat pe lângă patriarhul Justinian Marina şi pe lângă autorităţile de
atunci ale României, care au încuviinţat ca un grup de monahi români să
meargă la Sfântul Munte în anul 1977 şi în anul următor.

Printre aceşti călugări care au plecat atunci în Sfântul Munte s-a
numărat şi părintele Petroniu Tănase, vestitul egumen al Schitului
Prodromu, care împreună cu câţiva părinţi au refăcut în anii următori
situaţia de la Prodromu.
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Războiul mondial economic (Davos)
Înainte de Davos
La forumul economic de la Davos a apărut pentru prima dată

ideea că omenirea se află în pragul unui război economic, declanşat de
criza financiară. Dacă la început era vorba doar despre o criză, iar
statele puternice se preocupau să ajute statele aflate în impas cu
împrumuturi pentru a se redresa situaţia financiară mondială, acum –
spun experţii economici de la forum – s-a intrat într-o nouă fază, aceea a
unui război economic, în care statele puternice vor subjuga şi înghiţi
economiile celor sărace, iar lumea financiară va fi cotropită de cei care
au cei mai mulţi bani.

Statele sărace vor sărăci din ce în ce mai mult, urmând sa se
formeze, intr-o prima faza – patru poli de putere, structurate după puterea
financiara, rase şi religii.

Unul este cel reprezentata de SUA, Marea Britanie, Germania,
Canada şi Franţa, reprezentând vechile mari imperii colonialiste, din care
au fost scoase Spania, Portugalia şi Olanda, car au fost înghiţite deja de
aceste economii şi odată cu ele şi cele pe care le reprezentau coloniile
acestora: Mexic, Brazilia, Argentina, Columbia etc. Precum şi Australia şi
Noua Zeelandă, care vor adera la acest pol de putere.

El a fost numit egumen în anul 1984, iar de atunci şi până
acum s-au făcut numeroase lucrări de restaurare, dar şi de

reorganizare din punct de vedere duhovnicesc. De la cei câţiva călugări pe
care i-a găsit atunci, acum Prodromu are mai mult de 20 de vieţuitori,
preoţi şi diaconi, cu o bună rânduială a slujbelor religioase, dar, mai ales,
cu o deosebită aşezare din punct de vedere duhovnicesc şi gospodăresc.
Când au ajuns acolo călugării români, schitul era în ruină, ploua în biserică,
chiliile erau complet deteriorate şi era o lipsă acută a hranei şi a celor
necesare unei vieţi obişnuite. Au reparat biserica, au refăcut pictura,
catapeteasma, mobilierul, după aceea biblioteca, trapeza, chiliile pentru
monahi şi arhondaricul. Paraclisele şi gropniţa au fost restaurate, iar
grădinile, gospodăria şi atelierele mănăstirii au fost reorganizate. Astăzi,
mănăstirea are un atelier de pictură, un altul de sculptură, iar altul de
dulgherie. (Sursa: Ziarul Lumina)
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Al doilea pol va fi
reprezentat de China,
Coreea de Nord, Coreea de Sud,
Japonia, India, Pakistan. Aici o
parte din analişti au
amendamentul ca Japonia şi
Coreea de Sud ar putea fi într-o
primă fază entităţi separate care
vor intra într-o prima alianţă
economică cu cartelul SUA.
După alţii, tocmai concurenta şi

situaţia financiara mondiala va face sa se formeze acest pol asiatic. în acest
pol vor intra şi Indonesia, Tailanda, Indochina etc., restul Polineziei.

Al treilea pol de forţă va fi reprezentat de lumea arabă, de
musulmani, în general, care va încerca să recucerească teritoriile pierdute:
Iran, Afganistan, Turcia, Palestina. În jurul acestui pol se vor strânge
toate tarile din lumea araba, cele deja amintite, în plus Maroc, Egipt etc.

Al patrulea pol este reprezentat de Rusia şi de tarile care formau
Uniunea Sovietica, mai puţin cele ce au aderat la Uniunea Europeana.

În acest moment, bătăliile financiare se duc pentru Africa, de la
Egipt şi Maroc în jos, până la Africa de Sud. Părţile beligerante sunt SUA,
China şi ţările arabe bogate. Şi ruşii intenţionează să pună piciorul în
Africa, dar deocamdată fără mare succes.

Analiştii economici cred ca din aceşti patru poli de putere, pana la
urma vor rămâne doar doi, bazaţi pe criterii rasiale. Rasa albă va fi
împotriva tuturor celorlalte rase. Experţii geostrategici cred ca aceasta
repoziţionare se va face cu o mare repeziciune, iar după aceasta ar putea
porni un Al Treilea război Mondial, ce va fi unul devastator, în care rasa
alba va lupta cu cea galbena, cu hinduşii, cu arabii, cu negrii, rasa roşie
fiind de mult eliminată din joc. Lupta va fi pentru supremaţie şi pentru
formarea Guvernului Mondial, ce nu va fi structurat pe cale paşnică.

Dimpotrivă, exista şi păreri că această dominaţie se va petrece
paşnic, sub egida ONU, care împreună cu Banca Mondială şi cu FMI vor
acapara economiile, iar impunerea Guvernului Planetar va sosi de la sine,
ca o soluţie ce va fi evidentă pentru redresarea mondială. Este ceea ce-şi
propun şi liderii planetari, sau reprezentanţii acestora, prezenţi la
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Davos, care pe lângă războiul planetar mai au încă de a face şi cu
ample tulburări sociale în ţările pe care le domină economic.

Dar până să vedem ce se va întâmpla din cele expuse de futurologii
geostrategici consultaţi de BBC şi CNN (de unde au fost extrase scenariile
de mai sus) să vedem ce spun „de faţadă” cei ce conduc statele lumii. Se
deduce ca războiul economic va avea mai multe faţete. Nu numai interstate,
dar şi cu populaţia civilă, din ce în ce mai nemulţumită.

Liderii mondiali avertizează ca o creştere a preţului mâncării ar
duce la ample mişcări sociale. Preşedintele indonezian spune că, odată cu
creşterea populaţiei, „cursa pentru resurse” poate să ducă la conflicte.
Preşedintele Susilo Bambang Yudhoyono a declarat că populaţia mondială
va creşte de la şapte miliarde, la mai bine de noua miliarde în 2045.

„Imaginaţi-va câtă presiune asupra mâncării, energiei, apei şi
resurselor. Următorul război economic sau conflict va fi pentru resursele
pe cale de dispariţie, daca nu reuşim să îl rezolvăm împreuna”, e declaraţia
acestuia. şi preşedintele francez Nicolas Sarkozy a pledat pentru o
normalizare, tocmai pentru că există aceste speculaţii despre volatilitatea
preturilor. Sarkozy este şi preşedintele forumului economic global G20,
dar şi al celui al principalelor economii, G8. „Să îi lăsăm pe cei care
cumpără mari cantităţi din aceste mărfuri să îşi ia angajamentul că vor
face şi depozite pentru finanţarea acestora”, e părerea lui Sarkozy.

Comisarul EU, Michael Barnier, a criticat şi el speculaţiile legate
de acest subiect, catalogându-le drept „scandaloase”. China vrea să îşi
dubleze importurile în cinci ani, a declarat ministrul comerţului Chen
Deming, la Forumul Economic Anual de la Davos. Acesta prevede ca
exporturile din America spre China vor ajunge la 200 de miliarde de dolari
în aceeaşi perioadă. Ministrul a subliniat ca Beijingul va continua
„liberalizarea” monedei, potrivit nevoilor pieţei. „Suntem obligaţi să ne
investim banii în America. China vrea însă să schimbe situaţia. Ar
trebui să importăm pentru a avea un echilibru al pieţei şi a creşte
investiţiile străine”, e părerea directorului Băncii Industriale şi Comerciale
din China. Beijingul a permis yuan-ului sa crească de 3 ori peste valoarea
dolarului de la mijlocul lui iunie, după aproape doi ani în care economia a
fost aproape devastată de criza financiară.

Americanii spun însă că yuanul este păstrat la nivel scăzut tocmai
pentru că exportatorii să aibă avantajul de a-şi vinde produsele în întreaga
lume. Unde şi care sunt următoarele bule economice? Cât de repede
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va creşte China? Unde şi când va lovi criza datoriilor suverane?
Cat de mari vor trebui să fie stimulii economici? Sunt întrebări
la care se caută răspuns la Forumul de la Davos, Elveţia. Forumul
Economic Mondial de la Davos este axat pe predicţii. Statele se văd silite,
poate pentru prima dată în istoria lor, să-şi facă forecast-uri pe trei decenii
de acum înainte.

Aşa cum corporaţiile îşi calculează cu grijă fiecare mutare, investiţie
sau strategie de marketing, aşa şi statele vor fi nevoite să pună pe hârtie,
într-un mod cât mai transparent, aşteptările şi acţiunile pentru următorii
10, 20, 30 de ani, susţin unii dintre liderii influenţi prezenţi la Davos.

Dezbaterile vin într-un moment în care statele lumii nu au “digerat”
încă pe deplin efectele crizei economice şi trebuie sa evite cu orice cost ca
aceasta sa se transforme intr-o criza sociala. Vor încerca să înţeleagă
asta, până duminică, peste 2.500 dintre liderii politici şi economici ai lumii.
(Published By Alexandru Razes On Monday, January 31st 2011) - Sursa: agentia.ro

Davos 2011 s-a încheiat. Ce a rămas în urmă?
Tările emergente China şi India au fost anul acesta în centrul

atenţiei la Davos, mai ales datorită creşterilor înregistrate în timpul celei
mai mari recesiuni globale din istoria recentă…

Dincolo de creşterea preţurilor la petrol, India a pus şi problema unei
potenţiale crize alimentare, subiect discutat la nivel global de câţiva ani ca
una dintre marile probleme ale noului mileniu, alături de încălzirea climatică.

Datoriile suverane ale ţărilor dezvoltate, o bomba cu ceas a
economiei globale. Problema datoriilor suverane din ţările cu economii
dezvoltate, în special SUA şi Uniunea Europeana, a fost discutata amplu
la Davos, iar analiştii unei companii de rating chineze au acuzat Statele
Unite ca pregătesc “un război al creditelor” la scara globală pe fondul
datoriei enorme acumulate. Experţii chinezi de la Dagong Credit Rating
au avertizat că soliditatea dolarului ca monedă de rezerva globală se va
reduce în perioada următoare… Preşedintele Băncii Centrale Europene,
Jean-Claude Trichet, a afirmat la Davos ca la nivelul Uniunii Europene
se iau măsuri pentru a asigura stabilitatea pe termen lung, chiar şi în
contextul îngrijorărilor pe fondul viitorului monedei euro şi a unei potenţiale
crize a datoriei suverane. El a subliniat din nou necesitatea suplimentarii
fondurilor de urgenţă de la nivelul UE şi permiterea utilizării acestor
fonduri pentru a răscumpăra o parte din datoria suverană a statelor
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europene. Actualul fond de urgenţă al UE, Facilitatea pentru
Stabilitate Financiară Europeană (ESFS), va fi înlocuit din anul 2013

de un nou sistem, denumit Mecanismul European de Stabilitate (ESM),
care va permite statelor cu probleme de lichiditate din zona euro să apeleze
la fonduri de urgenţă. Autorizarea alocării de fonduri va fi dată de către
FMI, Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană, iar dacă aceste
organisme determină că datoria suverană a unei ţări nu este sustenabilă,
ţara în cauză va fi obligată să îşi renegocieze situaţia cu creditorii.

“Nu exista o criză a monedei Euro. Acest lucru este absolut
evident”, a declarat Jean-Claude Trichet la Davos. În ciuda problemelor
din Irlanda şi Grecia şi a potenţialului de a intra în criză din Spania,
Portugalia şi Italia, guvernatorul Băncii Centrale Europene s-a declarat
optimist în ceea ce priveşte viitorul monedei Euro. Angela Merkel şi Nicolas
Sarkozy au întărit spusele lui Trichet, promiţând că nu vor lăsa euro să
cadă niciodată: “Celor care pariază împotriva euro le spun să îşi păzească
banii, pentru că suntem pe deplin hotărâţi să apărăm moneda”, a
declarat preşedintele francez, citat de Reuters. “Datoria este cea mai mare
ameninţare pentru prosperitatea acestui continent. Pentru aceasta trebuie
să luptăm hotărâţi împotriva ei”, a spus Merkel.  “Dacă euro va eşua,
atunci Europa va eşua”, a subliniat ea. „Euro este moneda noastră şi
este mai mult decât o moneda. Este încarnarea Europei de astăzi”, a
adăugat cancelarul german. Şi omul de afaceri George Soros, cunoscut
pentru previziunile corecte pe care le-a făcut în trecut în legătură cu evoluţia
mai multor monede, s-a declarat încrezător în Euro, dar a subliniat
necesitatea unei reforme în sistemul financiar european.
Guvernatorul Băncii Naţionale a Canadei, Mark Carney, a postulat că pe
termen lung, monedele asiatice au şanse foarte bune să joace un rol
important în rezervele globale: “Renminbi-ul (moneda Chinei, n.r.) ar trebui,
în timp, să capete rolul de monedă de rezervă” [în locul dolarului], a
declarat Carney. Ministrul de finanţe turc Mehmet Simsek a criticat dur
politica americană de a tipări bani atunci când are nevoie: “Dacă SUA
continuă pe această cale... anumite ţări vor căuta alternative, pentru că nu
poţi să tipăreşti atât de mulţi bani şi să nu te aştepţi la consecinţe.
Centrul de greutate al lumii se mută spre Est”. Sistemul educaţional
public american şi bătălia cu China pentru poziţia dominantă pe scena
diplomatică mondială au constituit de asemenea subiecte importante pe
agenda discuţiilor de la Davos… (Constantin Barbu, HotNews.ro )
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Anticreştinismul UE

Alianţa Familiilor din România (AFR) atrage atenţia asupra
discriminării creştinilor în Uniunea Europeană. Mereu se afirmă despre
creştini că sunt intoleranţi şi că intenţionat se aşează în calea celor care nu
se identifică drept creştini sau persoane religioase, pentru a le face viata
mizerabilă sau pentru a le nega drepturile. Dar în realitate lucrurile stau
tocmai invers, creştinii Uniunii Europene sunt adesea victimele intoleranţei
şi ale discriminării oficiale venind din partea structurilor seculare europene.”

- Preşedintele Consiliului Europei afirmă mereu că Biblia nu este
altceva decât o înşiruire de legende şi mituri fără sens, dar pentru asta nu
e criticat de nimeni.

- În Suedia şi Marea Britanie pastori evanghelici sunt arestaţi şi
amendaţi pentru că propovăduiesc adevărurile Scripturii privind
homosexualitatea.

- Agenţia Europeană pentru Drepturi Fundamentale interzice
organizaţiilor neguvernamentale de inspiraţie religioasă participarea la
întrunirile şi conferinţele ei unde se discută tocmai subiectul drepturilor
omului.

- Consiliul Europei emite rezoluţii împotriva creaţionismului şi
încurajează ţările membre să interzică predarea lui în şcoli publice sau
private.

- În Germania şi Suedia, părinţi creştini care caută să îşi educe
copiii acasă, departe de atmosfera anticreştină care permează şcolile publice
din aceste ţări, sunt arestaţi sau daţi în judecată, iar copiii le sunt luaţi de
sub tutela parentală.

- Parlamentul European adoptă rezoluţii care critică religia şi
simţămintele religioase. Pledoariile creştinilor europeni pentru recunoaşterea
contribuţiei creştinismului la dezvoltarea civilizaţiei şi culturii europene
sunt ignorate sau luate în râs. Presa şi media seculară îi ridiculizează pe
creştini şi religia în general.

- Personalităţi şi oficialităţi seculare şi atee determină dacă să ne
bucurăm sau nu de libertate religioasă, şi ei, nu noi, îi definesc conţinutul.

Exemple de felul acesta sunt fără număr, încât se poate vorbi,
fără greş, de o intoleranţă crescândă şi de o discriminare tot mai incisivă
împotriva creştinilor Uniunii Europene.
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