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LLiber-cugetător, liberă-cugetare, iată 

fraza cea nouă cu care organul de 
căpetenie al guvernului înfrumuseţea-
ză fărădelegea de la Curtea de Argeș, 
fraza pe care se întemeiază pentru a 
lăuda purtarea unui prefect netrebnic 
și pentru a ponegri atitudinea unui 
principe al Bisericii Române.
Întâmplarea e foarte simplă, de-o 
netăgăduită evidenţă. Un tânăr, anu-
me Nicolae Codreanu, fiu de preot 
din ţinutul Iașilor, moare la Curtea 
de Argeș, în casa unui evreu galiţian, fără să fi dispus nici în scris, nici 
prin viu grai cu limbă de moarte ceva în privirea înmormântării sale 
sau a averii ce-o fi avut-o. Preoţii vin să-l îngroape și sunt daţi afară 
de evreul galiţian sub pretextul că răposatul ar fi fost liber-cugetător; 
și pe când episcopia dispune înmormântarea după ritualele Bisericii 
răsăritene, al cărei fiu sufletesc era răposatul, autoritatea mireană, 
anume prefectul, pune numaidecât temei pe declaraţia unui venetic și 
susţine înmormântarea după ritualul liber-cugetătorilor și aceasta 
nu în cimitirul comunei mirene, adică al orașului, ci într-acela al unei 
biserici de lege răsăriteană.
Și „Românul”, foaie ce se pretinde, dragă Doamne, naţională, susţine 
purtarea necuviincioasă și nelegiuită a prefectului faţă cu dreapta 
indignare a P.S.S. Episcopului de Argeș.
Înainte de toate, „Românul” pare a nu ști ce însemnează cuvântul 

O cRITIcă A „LIbER-cUgETăTORILOR” 
„cINE cOmbATE bIsERIcA,  

…NUmAI ROmâN NU E”�

de Mihai Eminescu

1 Din  Mihai Eminescu, Opere Politice, Ed. Timpul, Iași, 2008, p. 1049-1050.
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liber-cugetător. Religia, pe lângă vecinicile ei adevăruri morale, pe 
care nimeni nu le tăgăduiește, nici le contestă, cuprinde și teze 
curat teoretice de cosmogonie pe care Biserica însăși nu le ia decât 
în mod simbolic, abstracţie făcând că aproape toate tezele acelea 
sunt cuprinse în Vechiul Testament și cuprind maniera de a vedea 
iudaică. Noul Testament, adică temelia Bisericii creștine, mai nici nu 
cuprinde teze de cosmogonie sau de teogonie, încât nici așa-numita 
libera–cugetare, care substituie Cărţii Facerii doctrine naturaliste, nu 
are de-a face de-a dreptul cu miezul Bisericii creștine, ci cu accesoriul 
dogmatic al Testamentului Vechi. Ieie cineva în mod cât de superficial 

ideea despre Dumnezeu din Testamentul Vechi, în care Creatorul se 
mânie, cere jertfe crunte și poruncește prin judecători și proroci ca 
poporul ales să nu ucidă numai pe dușmanul armat, ci și pe femeia, 
copiii, ba până și animalele lui și compare apoi ideea de mai sus cu 
aceea a dumnezeirii blânde, îngăduitoare și îndelung-răbdătoare a 
concepţiunii creștine și va vedea numaidecât că deosebirea dintre 
maniera de a vedea a bibliei iudaice și concepţiunea celei creștine sunt 
departe cât cerul de pământ, căci în ordinea întâia de idei dăm de o 
antropomorfizare a calităţilor poporului evreiesc, fanatic și exclusiv, 
pe când în a doua ordine ne întâmpină spiritul Dumnezeului păcii, 
îndurării și iubirii de oameni.

Ferice de cel căruia-i spui o 
vorbă și pricepe zece și vai 

de acela cărui-i spui zece 
și nu pricepe niciuna. A 

vorbi deja despre o religie a 
liberei-cugetări e ceea ce se 

numește în logică o con-
tradictio in adejecto, e ca și 
când ai zice „oţel de lemn”.
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Libera-cugetare, admiţând-o chiar în cazul de faţă, consistă în 
substituirea cosmogoniei biblice prin idei de altă natură, și fiindcă 
aceste idei, ca toate tezele curat teoretice, ca formulele din matematică 
sau axiomele geometriei, au a face numai cu adevăruri logice, iar nu cu 
convingeri și adevăruri morale, de aceea ele neavând a împărţi nimic 
cu inima și cu caracterul omului, adică neputându-le nici strica, nici 
îndrepta, nu inspiră nimănui poziţii odioase ca acelea despre care se 
pretinde că le-ar fi avut răposatul, dispoziţii care jignesc ca din senin 
fără niciun motiv învederat credinţele și datinile religioase pe care 
poporul nostru le urmează de optsprezece sute de ani.
Nu cugetarea liberă, ci absoluta lipsă de cugetare 
ar fi putut dicta așadar acea pretinsă dorinţă 
ultimă pe care „Românul” o apără cu atâta foc 
în contra istoriei noastre de veacuri, opuind 
toleranţei noastre recunoscute intoleranţa greoaie 
și ignorantă a unor instincte de neorânduială și 
de barbarie spirituală și morală.
În epoca noastră de nedisciplină a minţilor, în care 
mulţi rostesc cuvinte ce nu le pricep, se-ntâmplă 
într-adevăr ca liber-cugetători să fie numiţi acei 
ce sufăr de halucinaţiuni dezordonate, dar acel 
nume se aplică în mod impropriu, căci nu e 
vorba de oameni care gândesc liber, ci de indivizi 
care nu gândesc în genere nimic.
Dar nu aceasta e teza noastră, căci dacă am ști 
că „Românul” e-n stare a ne-nţelege, precum 
știm bine, că nu e în stare, atunci n-am avea 
decât să-i repetăm întrebarea lui Pilat din Pont. 

„Ce e adevărul?”, pentru a-l face să înţeleagă că o 
cugetare într-adevăr liberă prin natura ei chiar 
exclude orice măsuri care ar jigni conștiinţa și 
convingerile intime ale altuia și că pe de altă 
parte rezultatele unei libere-cugetări – numai 
cugetare și nu sminteală să fie – nu se opun defel ritualelor Bisericii 
răsăritene. Dacă a bate câmpii și a vorbi în dodii va să zică a cugeta 
liber, atunci și d. Sihleanu bunăoară ar fi liber cugetător, pe când d-
sa nu-i decât candidat la academia de înţelepţi de la Sadagura, unde 
râvnește a intra în virtutea ingenioaselor sale libere-cugetări asupra 
bisericii și a balonului captiv.
Dar ce să mai vorbim zadarnic în privirea aceasta? Ferice de cel 
căruia-i spui o vorbă și pricepe zece și vai de acela cărui-i spui zece 
și nu pricepe niciuna. A vorbi deja despre o religie a liberei-cugetări 
e ceea ce se numește în logică o contradictio in adejecto, e ca și când ai 
zice „oţel de lemn”.

În epoca noastră de nedis-
ciplină a minţilor, în care 
mulţi rostesc cuvinte ce nu 
le pricep, se-ntâmplă într-
adevăr ca liber-cugetători 
să fie numiţi acei ce sufăr de 
halucinaţiuni dezordonate.
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Noi, punându-ne pe terenul de drept și 
istoric, ne vom exprima părerea de bine că 
ni s-a dat ocazia de-a constata din nou cu 
cine avem a face.
Biserica răsăriteană e de optsprezece sute 
de ani păstrătoarea elementului latin 
de lângă Dunăre. Ea a stabilit și unifi-
cat limba noastră într-un mod atât de 
admirabil încât suntem singurul popor 
fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit 
în mod egal de înghiţirea prin poloni, 
unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi 
singura armă de apărare și singurul 
sprijin al milioanelor de români care 
trăiesc dincolo de hotarele noastre.
Cine-o combate pe ea și ritualele ei poate 
fi cosmopolit, socialist, nihilist, republi-
can, universal și orice i-o veni în minte, 
dar numai român nu e.
Puterile cer abrogarea art. 7 din 
Constituţie?
De mult e abrogat, de vreme ce un evreu 
galiţian impune lecţiile sale de nihilism 
episcopului de Argeș, iar ritul aseme-
nea necreștin al redactorilor și liber-
cugetătorilor de la „Românul” ţin hangul 
impertinenţei ovreiești faţă de Biserica 
noastră, ba încă în numele păgânilor de la 
guvern, în numele sectarilor necreștini ai 
demagogiei universale, pe care nefericita 
noastră ţară e osândită a-i purta în spate 
și a-i hrăni cu munca ei ca pe niște lipitori 
veninoase care, cu gura lor fără de lege, 
ofilesc și descompun tot ce ating.

Timpul, 2 febr. 1879

Sfântul IlIe lăcătușu, noul mărturISItor dIn 
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TINEREţE, împODObITă cU vIRTUţI 

Părintele Ilie Lăcătușu s-a născut 
într-o zi sfântă, s-a născut de Sf. Ie-
rarh Nicolae, pe 6 decembrie 1909 și 
a văzut lumina zilei într-un sat din 
Oltenia, în satul Căpătâi.
A provenit dintr-o familie cu mulţi 
fraţi, și de mic copil i s-au cultivat 
dragostea și apropierea de Dumne-
zeu. Mama era o femeie deosebit de 
evlavioasă, iar tatăl era cântăreţ bise-
ricesc și avea mare grijă să ducă copiii 
să se roage la biserică în zile de săr-
bători, să le semene în suflete această 
dragoste de Dumnezeu și mai ales modul de a-L cunoaște, de a-L 
descoperi pe Dumnezeu. 
Astfel, tânărul Ilie de atunci, la îndemnul sufletului și al cugetului, dar 
și la îndemnul părintelui din satul natal, urmează cursurile Seminaru-
lui Sf. Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, iar după terminarea acestora, în 
anul 1930, se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, 
pe care le urmează și le absolvă cu înalte aprecieri, în anul 1934. 
Calităţile sale de nobleţe sufletească se evidenţiază însă din primii 
ani ai tinereții. Datorită comportamentului său virtuos, părintele a 
primit la terminarea cursurilor seminarului din Vâlcea, un premiu 
de virtute: pentru înaltele virtuţi care îl disting de colegii săi. 
În anul 1930 se înscrie la Facultatea de Teologie din București. Pe 
lângă înclinaţia deosebită pe care o avea pentru aprofundarea cur-
surilor dobândite și pentru cultivarea unor înalte virtuţi morale și 

sfâNTUL ILIE LăcăTUșU, NOUL 
măRTURIsITOR DIN TEmNIţELE  

cOmUNIsTE – sfâNTUL cU  
mOAșTE îNTREgI DIN ROmâNIA

DIN RELATăRILE LUI mIhAI spIRAchE, NEpOTUL 
păRINTELUI ILIE LăcăTUșU

pO
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spirituale, a dovedit și o preocupare atentă pentru semnele timpului, 
pentru că în anii aceia România se afla în toiul unor frământări soci-
ale mai deosebite. 1

sLUjITOR AL DOmNULUI șI AL NEAmULUI ROmâNEsc

Ca și în vremurile de astăzi societatea era străbătută de aceleași racile: 
corupţia, politicianismul, traficul de influenţă și altele, și altele care 

nu puteau să-i lase nepăsători pe tinerii acelor vremuri și, bineînţeles, 
nici pe cei care se aflau la cursurile Facultăţii de Teologie. Așa se face 
că încă de atunci, părintele s-a făcut remarcat prin grija aceasta de a 
lua partea celor care sunt oropsiţi. 
După absolvirea Facultăţii de Teologie din București este numit pre-
ot paroh la o parohie din Oltenia, Oșica de Jos, unde nu rămâne mult 
timp, urmând ca în câteva luni să fie numit preot la parohia Buicești 
din Mehedinţi. Și aici a dovedit o râvnă deosebită, pricepere, apropi-
ere de problemele și grijile oamenilor; a fost un stâlp și îndrumător 
al oamenilor. 
În 1940, după începerea celui de-al doilea război mondial, în mo-
mentul în care trupele românești au primit ordinul să treacă Pru-
tul pentru eliberarea teritoriilor românești care fuseseră smulse din 
trupul ţării, a făcut parte, împreună cu ÎPS Nifon al Olteniei, din 

1 Părintele Ilie Lăcătuşu a fost membru al Mişcării Legionare ca, de altfel, majoritatea elitei intelec-
tuale din acea vreme.(n. r.)

Calităţile sale de nobleţe 
sufletească se evidenţiază 

însă din primii ani 
ai tinereții. Datorită 

comportamentului său 
virtuos, părintele a primit 

la terminarea cursurilor 
seminarului din Vâlcea, un 

premiu de virtute: pentru 
înaltele virtuţi care îl 
distinge de colegii săi.
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Misiunea ortodoxă română care a dus cuvântul 
Sf. Evanghelii și în râpa dintre Prut și Nistru. 
Așa se face că în anul 1942 părintele se găsea la 
Odessa, unde împlinește cuvântul Domnului și îl 
propovăduiește la românii noștri, la fraţii noștri 
de peste Prut. Astfel, din vara anului 1942 și 
până în primăvara anului 1943, a răspândit Cu-

vântul Domnului mai întâi la Odessa și mai apoi 
la Parohia Serseniţa, jud. Râbniţa (Transnistria). 
În anul 1943 îl găsim într-o parohie din Râm-
nic, de unde ne-au rămas câteva scrisori primite 
după ani și ani, de la cei pe care i-a păstorit acolo 
și care regretau pierderea unui păstor model. 
În anul 1944 părintele revine la datoriile spiritu-
ale din parohia Buicești din Oltenia, unde reface 
și susţine moral comunitatea. 

pERsEcUţIA șI TEmNIţA

A privit cu mare stăruinţă la semnele timpului său, 
ridicându-se și stând ca un adevărat stâlp și părin-
te duhovnicesc în fruntea obștii sale, propovădu-
ind împotriva comunismului ateu și bolșevizării 
României. Lupta împotriva sistemului totalitarist 

din România i-a atras însă persecuţia, calvarul ce 
a urmat. Din anul 1948 au început arestările ma-
sive, persecuţii și prigoane nemaiîntâlnite până în 
acele vremuri și primii care au fost întemniţaţi au 
fost tinerii, au fost intelectualii, au fost militarii de 
carieră și preoţii, acești buni români care nu voiau 
și nu puteau să plece capul în faţa Antihristului. 

Este arestat cu o zi înainte de praznicul Sfântului 
Proroc Ilie, în data de 19 iulie 1952, când este 
smuls noaptea din sânul familiei și al enoriașilor 
și trimis la Canal, unde până în octombrie 
1952 a fost încadrat în colonia de muncă M.A.I. 
„Galeșu”, iar din octombrie 1952 până la sfârșitul 
lui august 1953, a fost încadrat în colonia de 
muncă M.A.I. „Peninsula” (în celebra brigadă a 
preoţilor). Ceea ce este interesant de reţinut este 
faptul că a fost întemniţat, fără să fie condamnat. 
Este mutat din septembrie 1953 la Onești, unde 
este încadrat în Formaţiunea de muncă 0680, 
loc de unde se eliberează la 26.04.1954. În toată 
această perioadă de detenţie (reeducare) a făcut 
muncă forţată și a executat-o în baza deciziei ad-
ministrative a M.A.I. nr.680/1952.
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După eliberare, revine în slujba Bisericii la Buicești, pentru a-și con-
tinua misiunea harică. Paharul suferinţelor nu se umpluse însă înde-
ajuns. Deși din familia sa odrăsliseră cinci copii, din august 1955 îi 
mai rămâne în viaţă până astăzi o singură fiică, Maria Sabina.
Întrucât îi întărea pe cei din jur în credinţă, nădejde și solidaritate, la 
01.07.1959, Părintele Ilie Lăcătușu este arestat pentru a doua oară, 
tot în baza unei sentinţe administrative, respectiv ordinul M.A.I. nr. 

10052/20.07.1959 și „i se fixează” loc de muncă în 
Deltă, la Periprava, unde a făcut parte din „Forma-
ţiunea de muncă 0830” (care cuprindea și lotul pre-
oţilor olteni).

păRINTELE ILIE, mODEL DE sfINțENIE șI spRI-

jIN pENTRU DEţINUţII DE LA pERIpRAvA

A fost o perioadă de la care ne-au rămas mai mul-
te mărturii. Și părintele Justin Pârvu, un alt mare 
duhovnic român, un stejar al Ortodoxiei între atâ-
ţia și atâţia alţii, ne lasă poate cele mai vii mărturii, 
pentru că a stat împreună cu părintele Ilie în toa-
tă această perioadă. Erau munci care nu urmăreau 
decât anihilarea voinţei celor care erau acolo, nu 
urmăreau decât exterminarea lor fizică. Periprava 
este un ţinut care este expus unor mari variaţii de 
temperatură, iernile sunt năprasnice acolo, vântu-
rile sunt foarte puternice, iar ei, chiar iarnă fiind, 
nu erau îmbrăcaţi decât în acel costum de zeghe, în 
acea vestimentaţie de zeghe, care era ponosită, roa-
să și peticită. 
Părintele Justin Pârvu ne-a lăsat o mărturie impor-
tantă despre momentul când au fost scoși chiar de Sf. 
Trei Ierarhi, la tăiat de stuf pe o zi geroasă și au fost 
obligaţi să intre în apa rece din ianuarie, să taie stuf. 
Părintele Ilie i-a îmbărbătat pe cei din jur, pe cei care 
au fost acolo și, împreună rugându-se, a apărut soa-
rele; un soare cald, un soare binecuvântat. Iar după 
ce au ieșit din apă, și-au scos hainele, le-au pus la 
uscat, și după ce s-au uscat hainele au putut să vină 

în lagăr complet uscaţi și nimeni nu s-a îmbolnăvit. Iată, o mare mi-
nune s-a întâmplat atunci, lucru care i-a pus pe gânduri și pe cei care 
erau paznicii închisorilor și le-au arătat o dată în plus ce poate să facă 
puterea credinţei. 
Pentru că în momentul în care-i băteau, paznicii lor aveau aceste reacţii, 
aceste afirmaţii, în sensul că: „Ia să vedem noi, banditule, unde-i Dumne-
zeul tău, ia spune: unde-i?” Și iar îi băteau, dorind să le smulgă credinţa 

Din ziua de 20.12.1964 revine în slujba 
zidirii spirituale, prin purtarea de grijă 

a lui Dumnezeu, mai întâi la Parohia 
Gârdești, jud. Teleorman, unde a renovat 

biserica, o biserică de o importanţă 
culturală, fiind pictată de N. Grigorescu; 

acea biserică există și astăzi și este o 
biserică frumoasă ca o catedrală.
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din suflet: Unde-i Dumnezeul Tău?… Au fost situaţii și ocazii în care 
Dumnezeu le-a arătat cu prisosinţă că este alături de cei ce sunt tari în 
credinţă și care nu se lasă îngenuncheaţi, mergând până la capăt. 

ELIbERAREA. DEsăvâRșIREA vIEţII DUhOvNIcEșTI

S-a nevoit mult, făcând muncă forţată până la data de 06.05.1964, 
când a fost eliberat. În ultima parte a perioadei de detenţie a lucrat și 
a fost calificat în meseria de zidar 
(categoria a V-a), după eliberare 
stabilindu-i-se domiciliul obli-
gatoriu în Bolintin, raionul Titu. 
Din ziua de 20.12.1964 revine 
în slujba zidirii spirituale, prin 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
mai întâi la Parohia Gârdești, jud. 
Teleorman, unde a renovat bise-
rica, o biserică de o importanţă 
culturală, fiind pictată de N. Gri-
gorescu; acea biserică există și as-
tăzi și este o biserică frumoasă ca 
o catedrală. Aici slujește până la 
01.08.1970, după care se trans-
feră la Parohia Cucuruzu, jud. 
Giurgiu, unde se pensionează 
la 01.01.1978 și se stabilește în 
București. 
Aceasta este o perioadă în care 
l-am cunoscut mai bine, pentru 
că l-am văzut mai des, și pot să 
vă spun cu toată dragostea și cu 
mâna pe inimă că nu l-am vă-
zut niciodată supărat, în toată 
această perioadă. Sau poate toc-
mai atunci când era mai supă-
rat, atunci zâmbea. Avea o voce 
calmă și blândă, avea un duh liniștitor, calm, avea această lumină. 
Avea o lumină în ochi, lumină pe care o remarcă și acum oamenii 
dreptcredincioși, care vin să se închine la capela unde sunt moaștele 
Părintelui. În această perioadă, până la stingerea lui, părintele era 
invitat de colegii săi din București să slujească la sfintele altare ale 
bisericilor de aici. Era căutat de credincioșii însetaţi de cuvântul viu 
al părintelui. 
S-a retras în adânc de smerenie - rugându-se, postind și răbdând - 
până și-a dat sfântul său suflet în mâinile Domnului nostru. În toată 
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viaţa sa vremelnică, părintele Ilie L-a iubit pe Mântuitorul cu toată 
inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și L-a slujit cu smerenie și devo-
tament. Însă în același timp a dovedit că i-a iubit și pe semenii săi ca 
pe sine însuși, slujindu-i și învăţându-i tot timpul adevăratele semne 
ale nobleţei lui Dumnezeu și ale desăvârșirii creștine. Pentru fami-
lie și pentru cei care i-au stat în apropiere, trăirea exemplară a vieţii 
sale morale și religioase și suferinţele prin care a trecut au fost și au 
rămas întărire de credinţă. Era smerit, era blând, era drept, grăia cu 
deosebită înţelepciune și pricepere, era dulce la cuvânt și avea ini-
mă milostivă. Părintele Ilie Lăcătușu a iubit mult oamenii și pentru 
mântuirea lor a ales Calea Crucii, rămânând în amintirea celor care 
l-au cunoscut drept un model de viaţă trăită în slujba Domnului.

TREcEREA LA DOmNUL șI pROfEţIA păRINTELUI ILIE

În primăvara anului 1983, starea lui de sănătate se înrăutăţește și este 
internat la spitalul din Vaslui. Fiind pe patul de spital, în luna iulie 
și, vizitându-l, ne-a spus cu două, trei zile înainte: „Dacă ajung să trec 
de ziua de 22 iulie, mai trăiesc încă doi ani”. În următoarele zile putem 
spune chiar că își revenise. Doctorii erau foarte încântaţi de starea lui 
de sănătate. Chiar în ziua respectivă, cu două ore înainte, am fost la 
spital cu mama mea, cu fiica părintelui. Și părerea medicilor despre 
starea lui era una bună. Plecând de acolo, după trei ore primim un 
telefon prin care eram anunţaţi că părintele s-a săvârșit. 
După datina străbună au urmat cele rânduite. După dorinţa dânsu-
lui s-a construit acea capelă în cimitirul Giulești și a fost depus în 
una din cripte, la subsol, unde sunt patru cripte sub pământ. A fost 
zidit acolo și în toată această perioadă până în anul 1998, convinge-
rea familiei a fost că este un sfânt. Părintele, pe patul de spital, a spus 
că dacă va trece de ziua de 22 iulie, va mai trăi 2 ani de zile, iar dacă 
nu, când soţia sa, Ecaterina Lăcătușu se va săvârși la 15 ani după dânsul, 
să fie depusă în aceeași criptă în care a fost dânsul îngropat. 
Și așa se face că în anul 1998, s-au împlinit cei 15 ani. În acea vară, 
când soţia Părintelui s-a îmbolnăvit, nu eram în ţară și am primit ves-
tea la începutul lui septembrie. Eram constructor în Israel și aveam 
un contract de muncă pe doi ani, pe care nu-l puteam întrerupe. Nu 
era deloc ușor să mă întorc în ţară. Așa se face că trecând peste aceas-
tă regulă, peste această cerinţă pe care au impus-o constructorii, am 
cumpărat bilet de avion. Abia la aeroport am aflat că de fapt se stin-
sese bunica, prezbitera Ecaterina Lăcătușu, astfel încât am ajuns la o 
zi după eveniment, am ajuns pe 28 septembrie, urmând ca pe 29 să 
aibă loc prohodul, să fie înmormântată. 
Și vreau să vă spun ca o mărturie despre acest fapt că am avut la dispoziţie 
toată ziua de 28 în care trebuia să facem rost după datină de un sicriu de 
acela mai mic, pentru oseminte, un vas pentru oseminte. Eram proaspăt 
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rat vreo 50 de minute, iar moaștele erau filma-
te foarte de aproape și din mai multe unghiuri. 
Până atunci vă mărturisesc că nu avusesem oca-
zia să văd sfinte moaște. Și acolo am văzut culoa-
rea lor, pentru că era o cameră fixată pe mâini, o 
alta fixată pe chipul sfântului, la picioare. Și am 
început să dăm pantalonul sus și am văzut că se 

vedeau exact sfintele moaște și aveau o culoare 
asemănătoare cu cele ale Sf. Ioan Iacob Hozevitul, 
așa că am afirmat acolo: „este exact ca Sf. Ioan Iacob 
de la Hozeva”. 
Părintele care era acolo cu dânsul, acum s-a stins, 
s-a speriat puţin și a plecat. A crezut că este un 
strigoi și a trebuit să așteptăm să vină cu cortegiul 
și să o depună pe prezbitera Ecaterina Lăcătușu. 
A venit tata cu cortegiul funerar și a fost un mo-
ment puţin de derută. Era un fapt nemaiîntâlnit 
această descoperire. În sfârșit, slujba de înmor-
mântare a făcut-o părintele din Drumul Taberei. 
Și pentru că era ceva neașteptat, ceva inedit, ne-
am consultat cu părintele Barbu și ne-am gândit 
să-l lăsăm într-o criptă laterală. Acolo a stat de 
pe 1 septembrie până în luna noiembrie. 

DEmERsURI INUTILE DE cANONIzARE

Între timp, am înaintat un memoriu către Ar-
hiepiscopia Bucureștilor în octombrie. Eu am 

venit dintr-o ţară străină și am mers pe la mai multe 
centre care confecţionează sicrie, și am încercat să le 
dau dolari pentru ca a doua zi dimineaţa să fie gata 
acest mic sicriu. Vreau să vă spun că nici cu dolari 
nu am reușit să găsesc o firmă care să facă acest mic 
sicriu. Astfel încât dimineaţa zilei în care a trebuit să 
aibă loc prohodirea prezbiterei ne-a găsit fără sicriu.

DEscOpERIREA sfINTELOR mOAșTE 

Am procedat la scoaterea părintelui în sensul că, 
fiind în altă parohie, deci nu în Giulești, s-a făcut 
slujba undeva în Drumul Taberei, după care s-a 
vorbit cu părintele de acolo ca să facă aici slujba 
de înmormântare. Și cu preotul paroh care slujea 
la cimitirul acesta, Adormirea Maicii Domnului, 
am procedat la scoaterea sicriului, atât eu cât și 
fiica dânsului. S-a spart zidul de la intrarea în 
criptă și s-a tras afară sicriul. Era complet, era în 
foarte bună stare. De regulă sunt 2-3 gropari care 
să scoată afară sicriul. Așa a fost și aici, au fost 2 
sau 3 gropari. Și eram acolo familia, fiica dânsu-
lui, încă 2 sau 3 rude, eu și groparii aceștia. Și au 
trecut funiile și au vrut să-l scoată afară, încer-
când de 2-3 ori. Sicriul era fix, parcă era lipit de 
pământ și n-au reușit. Au plecat și au mai chemat 
câţiva gropari. Cert e că la un moment dat erau 
vreo 6 gropari în capelă, ca să scoată afară sicriul 
și unul dintre gropari a făcut remarca aceasta: „a 
fost un om gras, nu reușim să-l scoatem”. Cineva 
a zis : „De unde, săracul, a fost un om slab, a stat 
atâţia ani pe patul de spital, nici vorbă”! 
Și parcă o văd și acum pe mama, cum s-a apropiat 
de marginea sicriului, și-a împreunat mâinile și a 
zis doar atât: „Tată, lasă-te scos”. Și a zis: „să încer-
căm să-l scoatem acum”. Și l-au scos imediat, l-au 
pus pe un cărucior și urma să desfacă și capacul. 
Am mers la picioarele părintelui și am început să 
dăm la o parte mahrama. Am început de la pan-
tofi; la început vedeam pantoful, mai dăm puţin, se 
vedea manșeta de la pantalon, apoi a început să se 
vadă pantalonul, se vedea deja piciorul întreg. 
Exact cu 4 sau 5 zile înainte, televiziunea din Is-
rael a difuzat un documentar despre moaștele Sf. 
Ioan Iacob de la Hozeva. Documentarul a du-
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fost nevoit să mă întorc la locul de muncă. Cu câteva zile înainte de 
a pleca, mi-a apărut părintele și mi-a spus cum trebuia să-i fac acea 
raclă, pe care o căutasem. Și s-a potrivit că mai era un grup de mun-
citori pe care trebuia să-i iau în Israel și doi dintre ei s-au ocupat de 
montarea acelor pereţi laterali de sticlă, astfel încât în scurt timp s-a 
confecţionat și racla. În luna noiembrie a fost schimbat de către pă-
rintele Barbu, iar în luna martie am revenit în ţară. 

Anul 1999 a fost un an plin de evenimente, pentru 
că în luna iulie, mai multe grupări ortodoxe, din 
București și din ţară, au înaintat memorii Sfântului 
Sinod al BOR în care se aducea la cunoștinţă aceas-
tă descoperire minunată și se propunea Sf. Sinod 
cercetarea acestui caz, al părintelui Ilie Lăcătușu. 
Când s-a împlinit un an de la prohodirea trupu-
lui părintelui Ilie Lăcătușu, la capelă a venit I.P.S 
Teodosie Snagoveanu, pe vremea aceea era episcop 
vicar la Arhiepiscopia Bucureștilor, și a făcut slujba 
de dezlegare, pentru că unul din criteriile prin care 
se deosebesc sfintele moaște de falsele moaște, este 
și acela al prefacerii lor în cele din care sunt, în mo-
mentul în care sunt sub anatemă sau sub afurisire. 

Și s-a făcut prima slujbă de dezlegare în luna septembrie 1999. 
La începutul anului 2000, mai exact pe 6 februarie, la capelă a venit și 
mitropolitul Germaniei și Europei Centrale I.P.S Serafim, săvârșind 
o slujbă de dezlegare. Și după această slujbă de dezlegare, trupul 
părintelui a rămas în continuare intact, exact așa cum a fost și mai 
înainte. Astfel încât, în chip minunat, pe 13 ianuarie, patriarhul Bise-
ricii Ortodoxe Române P.F. Teoctist a acceptat să primească familia, 
pentru a da un răspuns privitor la ceea ce era de făcut în continuare, 
întrucât familia întotdeauna a voit să aibă binecuvântarea Sfintei Bi-
serici, la tot ceea ce se făcea, la toate demersurile. Patriarhul Teoctist 
ne-a primit cu dragoste și, mai mult decât atât, a dat binecuvântare 
să se deschidă ușa capelei și celor care vin să se închine, să se roage, 
să-și găsească alinare la diferite suferinţe sufletești și trupești. 

sfâNTUL ILIE LăcăTUșU, făcăTOR DE mINUNI

Pe 27 februarie, într-o zi de duminică, am lăsat capela deschisă pen-
tru prima dată. Și acum păstrăm acele amintiri. Evident că și presa 
a avut rostul ei pentru că au fost câteva articole în presă legate de 
faptul că se va deschide ușa capelei, pentru închinare, și au fost foarte 
mulţi credincioși. Vreau să vă relatez din acea primă zi, o mărturi-
sire: după ce au intrat ultimii creștini, am observat pe faţa dreaptă a 
părintelui, chiar în dreptul ochiului, am observat o linie albă, o dâră 
și nu am știut ce este. M-am apropiat, și am văzut că sunt urme ca și 
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cum ar fi de la lacrimi, de la sare, și m-am uitat în partea cealaltă, tot 
la fel, erau urme de vreo 4-5 cm. În momentul în care a intrat ultimul 
dreptcredincios, eram vreo 3-4 persoane înăuntru, una din aceste 
persoane a făcut semn că părintele a deschis ochii. 
Și a fost așa ca o revelaţie, că iată părinţii și sfinţii sunt prezenţi, ne 
ascultă întotdeauna. Și aceasta este o dovadă că sfinţii sunt alături de 
noi, sunt lângă noi, ne ascultă tot timpul și ne ajută.

NOTA REDAcţIEI

Din acel an și până în ziua de astăzi Sfân-
tul Mărturisitor Ilie Lăcătușu a săvârșit și 
săvârșește neîncetat nenumărate minuni, 
mărturisite și consemnate de credincioși, 
iar sfintele sale moaște, ușoare, întregi și 
frumos mirositoare au rămas la fel de ne-
putrezite ca și în ziua în care l-au dezgropat. 
De atunci și până astăzi s-au făcut multe 
cereri de canonizare cu mărturii incontesta-
bile, și cu toate acestea Sfântul Ilie așteaptă 
la rând să intre pe ordinea de zi a sinodului 
BOR, care este prea preocupat cu dialogurile ecumeniste și cu alte 
probleme mondene și în 14 ani de la aflarea sfintelor sale moaște, 
nu s-a găsit încă timp pentru deschiderea unui dosar de canonizare. 
Toate celelalte Biserici ortodoxe surori și-au canonizat martirii din 
temnițele comuniste, numai Biserica Română așteaptă … poate să 
pice comunismul totalitarist. Sfinţii martiri din închisorile comunis-
te din România sunt însă cinstiţi peste hotare, atât în sânul Bisericii 
Greciei, cât și în Biserica Ierusalimului, a Rusiei – cărora le-au în-
tocmit icoane de cinstire și acatiste de rugăciuni. Acești martiri sunt 
încă vii și ei săvârșesc minuni peste tot în lume, unde sunt chemaţi 
în rugăciuni. Ei și-au iubit neamul mai mult decât propria lor viaţa 
iar dragostea și darurile cu care i-a încununat Dumnezeu, depășesc 
hotarele lumești și se revarsă popoarelor ortodoxe de pretutindeni 
care cinstesc nevoinţele lor. Iubiţi mai mult de străini decât de cei din 
patria lor, sfinţii aceștia au cucerit lumea prin dragostea și minunile 

bIbLIOgRAfIE:

Fundaţia Creștină – Părintele Ilie Lăcătușu: Conferinţă despre personalitatea Pă-

rintelui Ilie Lăcătușu

Părintele Mărturisitor Ilie Lăcătușu, Viaţa, propuneri și canonizare – broșură

Viaţa, minunile și acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu, Editura Areopag. 
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În ziua de 21 iunie 1999, câteva asociaţii 
(Frăţia Ortodoxă Română, Liga Studenţi-
lor, Asociaţia Română a Foştilor Deţinuţi 
Politici şi Luptători Anticomunişti, Gru-
pul Scara - Asociaţia Română de Antropo-
logie Audiovizuală, Asociaţia Christia-
na, Fundaţia Anastasia, Liga Tineretului 
Ortodox Român, Asociaţia Studenţilor 
Creştin Ortodocşi Români) au semnat un 
memoriu pentru deschiderea dosarului de 
canonizare al părintelui Ilie Lăcătuşu:

Memoriu către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Înalt Preasfinţiţi şi Preasfinţiţi membri ai Sfântului Sinod,
„Ne adresăm Sfinţiilor Voastre cu o problemă de mare importanţă 
pentru viaţa spirituală a poporului nostru dreptcredincios. Este vorba 
de găsirea trupului neputrezit şi binemirositor al părintelui Ilie Lăcă-
tuşu (1909-1983), la 15 ani de la trecerea sa la Domnul. Ţinând cont 
de faptul că a fost îngropat în condiţii normale şi că în tot acest cimitir 
nu s-a semnalat niciun astfel de caz şi că după dezgropare a fost ţinut 
timp de 9 săptămâni la aer fără ca trupul să fi fost afectat, considerăm 
că, aflându-ne în faţa unui caz cu totul special, ar trebui întreprinse 
cercetările de rigoare pentru deschiderea dosarului de canonizare. 
După mărturiile pe care le-am adunat (şi pe care vi le punem la dis-
poziţie), părintele a dus o viaţă de sfinţenie şi martiraj pentru Hristos, 
făcând parte din ceata de mărturisitori ai credinţei în prigoana atee 
din veacul nostru. În închisori a existat o viaţă religioasă profundă, ai 
cărei vrednici îndrumători au fost preoţii şi ierarhii Bisericii noastre, 
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rim credinţa, iubirea şi rugăciunea ca astfel să cu-
noaştem cu adevărat iubirea lui Hristos, cea mai presus 
de cunoştinţă, ca să ne umplem de toată plinătatea lui 
Dumnezeu (Efes. III, 19).
Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureştilor”1 

măRTURII DEspRE sfINţENIA păRINTELUI 

ILIE LăcăTUşU2

Arhimandritul Arsenie Papacioc : „Eu am fost cer-
cetat dacă să îl canonizeze pe Ştefan cel Mare. A 
venit un arhiereu la mine. N-am fost de aceeaşi 
părere. Mai repede sunt pentru părintele Ilie Lă-
cătuşu pentru că sunt nişte semne de la Dumne-
zeu: are mireasmă şi este neputrezit… Trebuie să 
atrageţi atenţia Patriarhatului. Trebuie să mişte 
cineva, dar este mai greu să îl sanctifice. Pentru 
că cel mai evident lucru, de nediscutat, este că nu 
a putrezit şi că are mireasmă… A rămas toată lu-
mea cu această credinţă (că părintele este sfânt). 
Dispuneţi, eventual, o canonizare…”.
Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa: „Ierarhii 
Bisericii Ortodoxe Române nu au curaj să decla-
re că rămăşiţele pământeşti ale foştilor deţinuţi 
politici, ucişi pentru Hristos în temniţă, sunt 
moaşte. De altfel, la Patriarhie au fost depuse 
mai multe dosare de canonizare, cum e cel al 
părintelui Ilie Lăcătuşu, despre care eu cred cu 
tărie că este sfânt, sau cel al lui Valeriu Gafencu. 

1  Publicat în Vestitorul Ortodoxiei, din 15 iulie 1999.
2 Preluate din cartea Viaţa, minunile şi actistul Părintelui Ilie 
Lăcătuşu, Editura Areopag, 2011.

acuzate pe nedrept că a plecat genunchii în faţa 
puterii. Foştii colegi de suferinţă mărturisesc că 
părintele a fost un veritabil model duhovnicesc, 
strălucind prin virtuţi, nelepădându-se de Hris-
tos nici în momentele de grea încercare, întărin-
du-i pe cei din jurul său în dreapta credinţă.
Deşi părintele a avut soţie şi copii, aceasta nu 
constituie un impediment pentru sfinţenie - atât 
în Rusia cât şi în Grecia există moaşte de sfinţi 
canonizaţi care au dus viaţă de familie. Faptul că 
trupul neputrezit al părintelui a fost găsit în 1998, 
după cum acesta prezisese în iulie 1983, a dat deja 
naştere unui cult local. Temându-ne să nu cădem 
în înşelare (deşi dovezile despre sfinţenia părinte-
lui par concludente), vă rugăm să binevoiţi a des-
chide dosarul de canonizare şi să ne înştiinţaţi în 
mod oficial asupra demersurilor întreprinse”.

RăspUNsUL ARhIEpIscOpIEI bUcUREşTILOR 

Memoriul (înregistrat cu nr. 3273/1 iulie 2009), 
a primit - pe 16 iulie 2009 - următorul răspuns 
din partea Biroului de presă al Arhiepiscopiei 
Bucureştilor:

„Privitor la îmbucurătoarea descoperire a trupu-
lui neputrezit al părintelui Ilie Lăcătuşu, Sfânta 
Arhiepiscopie a Bucureştilor aduce cu bucurie 
duhovnicească la cunoştinţă tuturor credincio-
şilor următoarele:

− potrivit rânduielilor bisericeşti statornicite din 
Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de 
către Sfinţii Părinţi ai Bisericii, actul canonizării 
unui sfânt constituie o lucrare sfântă şi dumne-
zeiască ce impune o atitudine plină de evlavie şi 
de smerenie, în căutarea tuturor mărturiilor ne-
cesare unui astfel de moment, care impune etape 
şi strădanii deosebite, aşa cum s-a petrecut în 
cazul proclamării sfinţilor canonizaţi în Biserica 
Ortodoxă. Această cale a fost urmată şi de Bise-
rica noastră pentru proclamarea sfinţilor noştri 
în anii 1955 şi 1992 - pentru canonizarea cărora 
au fost necesari ani mulţi de evlavioasă şi trud-
nică cercetare a tuturor mărturiilor duhovniceşti 
absolut trebuincioase.
Nădăjduind în lumina Duhului Sfânt, să ne spo-
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Şi Sinodul nu s-a pronunţat. În majoritate, foştii 
deţinuţi politici au fost legionari, şi ierarhii se tem 
ca gestul lor să nu fie interpretat politic. Trebuie 
să ne raportăm cu înţelepciune şi cu atenţie. Dacă 
Dumnezeu vrea, prin sfinţi, chiar necunoscuţi 
sau nerecunoscuţi de noi, ne poate face bine”.
Arhimandritul Justin Pârvu: „Părintele Ilie Lăcă-

tuşu trebuie cinstit ca un sfânt, pentru că este un 
argument puternic împotriva materialismului şi 
a rătăcirii idolatre. I se pot înălţa rugăciuni ori-
când, pentru că sfinţii sunt adevăratele mărturii 
ale vieţii noastre ortodoxe, chiar în vremurile în 
care trăim. I se pot picta icoane, i se poate face 
o raclă cum este la Sfântul Ioan de la Suceava, 

la Sfânta Paraschiva. Pentru noi şi pentru toa-
tă creştinătatea trebuie să îi sărbătorim ziua de 
adormire. Suntem într-o aleasă mândrie în faţa 
popoarelor, a protestanţilor, a catolicilor pentru 
aceste descoperiri: a Sfântului Ioan Iacob Hoze-
vitul şi a Sfântului părinte Ilie Lăcătuşu”.  
Arhimandritul Ioanichie Bălan: „Începând cu în-
chisoarea de la Piteşti, care a practicat cea mai 
cumplită tortură fizică şi morală, şi continuând 
cu celelalte închisori şi lagăre de concentrare 
din ţară, care urmăreau distrugerea credinţei şi 
a fiinţei umane, România a dat una din cele mai 
mari jertfe pentru apărarea dreptei credinţe şi a 
neamului nostru. (...) Un slujitor devotat pen-
tru Hristos a fost preotul Ilie Lăcătuşu, de loc 
din judeţul Vâlcea, care a petrecut mai mulţi ani 
în închisori şi a pătimit ca un martir. În toamna 
anului 1998, la 15 ani de la moartea sa, a fost 
găsit întreg şi neputred în mormânt, ca semn că 
Dumnezeu a primit jertfa lui şi l-a numărat în 
ceata celor drepţi”.
Părintele Dionisie de la Colciu:
- Despre noii martiri în Biserica noastră nu se mai spu-
ne nimic. Ştiţi că au fost atâţia în închisorile comuniste; 
acum au descoperit un părinte cu corpul neputrezit.

- Ia uite!
- Da, părintele Ilie Lăcătuşu. Şi nu se spune nimic. 
Acum noi ce trebuie să facem?
- Vedeţi? Lucrarea ispititorului. Vedeţi cum a 
progresat răutatea? Pe acela învederat l-a ară-
tat Dumnezeu şi după moartea lui sfânt, şi, uite, 
conducătorii nu iau măsuri ca să-l sfinţească  şi să 
propovăduiască că nevoile şi chinurile pe care le-
a suferit, l-au sfinţit pe el, că ăsta-i adevărul. Da, 
dar n-au îndrăzneală. Vedeţi unde am ajuns?

NOI mINUNI  
ALE păRINTELUI ILIE LăcăTUșU,  

NOUL măRTURIsITOR
adunate de Ciprian Voicilă1
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IsfâNTUL ILIE LăcăTUșU AjUTă 

OAmENII făRă sERvIcIU 

Sunt o creștină din Pitești, Anca 
Tănase mă numesc, și sunt martoră 
a unor minuni înfăptuite de Sfântul 
Părinte Ilie Lăcătușu. Mi-am promis 
că voi spune lumii despre minunile 
lui ori de câte ori voi avea ocazia. Și, 
ca să trec la subiect, mărturisesc că 
în data de 28.12.2011 fiind în con-
cediu, mi-am oferit o zi de peleri-
naj pe la mănăstirile din București, 
împreună cu sora mea cea mijlocie, dorindu-mi foarte mult să ajung 
la moaștele Sfântului Nectarie, care este protectorul casei noastre. 
Am ajuns la obiectivele pe care doream „să le văd și să le simt mai 
aproape spiritual”, iar sora mea cea mijlocie găsise pe net informaţii 
despre moaștele sfinte ale Părintelui Ilie Lăcătușu, care se afla la 
Cimitirul Giulești și îmi spune:„Hai să mergem și noi să ne rugăm 
la el”. 
Spre rușinea mea, mărturisesc că a fost prima oară când am auzit 
despre Părintele Lăcătușu.
Întrucât eram în pragul disperării, soţul meu nu își găsea de lucru 
de mai bine de un an de zile, sărbătorile erau în toi, însă fetiţa mea 
nu se putea bucura de acestea la fel ca toţi prietenii și colegii ei din 
cauza situaţiei financiare care era din ce în ce mai precară, facturile 
utilităţilor și impozitele fiind prioritare, eram conștientă că numai 

NOI mINUNI  
ALE păRINTELUI ILIE LăcăTUșU,  

NOUL măRTURIsITOR
adunate de Ciprian Voicilă1

1 Minuni preluate de pe ciprianvoicila.blogspot.ro.
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o minune dumnezeiască îmi mai poate aduce o bucurie de aceste 
sărbători.
Astfel încât am ajuns la mormânt, acesta fiind închis în ziua de 
miercuri, dar o femeie care venise să se roage ne-a spus că ar trebui 
să venim joia, sâmbăta sau duminică, ori în zi de praznic, când se de-
schide racla însă, aflând că am venit tocmai de la Pitești și nu puteam 
veni a doua zi, ne-a îndemnat să scriem un acatist pe care să-l lăsăm 
prin crăpătura zidului din dreapta, să aprindem lumânări și să ne 
rugăm în faţa ușii, spunându-ne că nu vor trece 2 săptămâni și vom 
vedea o schimbare. 
Am făcut întocmai, iar la o săptămână (4.01.2012) soţul meu a fost 
chemat la un interviu și din 10.01.2012 (fix cele două săptămâni) a și 
fost chemat la muncă. Fără loc de munca era și sora noastră cea mică, 
tot de aproape un an de zile și, poate nu o să mă credeţi, dar acesta 
este adevărul, aceasta este minunea, în aceeași dată, 10.01.2012 a 
fost și ea la un interviu și deja i s-a făcut o ofertă de angajare. 

sfâNTUL ILIE LăcăTUșU, mARELE pROTEcTOR AL cOpIILOR 

Numele meu este Daniela și am 31 de ani. Sunt căsătorită de 11 ani 
și ca orice cuplu spun eu, ne-am dorit după căsătorie un copil. Dar nu 
a fost să fie cum ne așteptam noi, Dumnezeu avea alte planuri cu noi. 
Din această dorinţă am început în 2004 să mergem la doctor ca să 
vedem care este cauza, și care dintre noi are probleme de infertilitate. 
După analize s-a dovedit că soţul avea pe atunci astenospermie. De 
atunci am tot fost pe la diferiţi medici și N cabinete și spitale, de unde 
plecam din ce în ce mai deznădăjduită, toată lumea îmi spunea că așa 
nu voi avea copii niciodată. Starea soţului se degrada odată cu trecerea 
timpului, a făcut mai apoi, oligoastenospermie, după aceea oligoast-
enoteratospermie și uite așa încet dar sigur ne îndreptam spre nicăieri. 
În anul 2009, o colegă de serviciu mi-a spus că reușita mea stă în 
mâinile unui preot și că acesta stă cu mantia desfăcută asupra mea de 
parcă mă protejează. Nu știam pe atunci de Părintele Ilie Lăcătușu. 
Tot ea mi-a povestit de el după două săptămâni și mi-a spus să mă 
duc să mă rog la el că mă ajută cu siguranţă. 
Nu știam ce să cred, așa că am hotărât să mă duc să văd, de curiozi-
tate despre ce e vorba, așa am ajuns la Giulești la racla Sfântului, am 
intrat cu teamă, teamă de necunoscut cred iar uimirea mea a fost 
fără margini. Sfântul Părinte Ilie Lăcătușu părea un bunic care doar-
me, avea o mână caldă și un chip liniștitor. Ceva, când m-am aflat în 
prezenţa lui, mi-a umplut sufletul de bucurie și de liniște. O mare 
minune că se află printre noi. Am plecat de la Sfântul rugându-l să 
mă ajute. Eram bucuroasă, mă simţeam de parcă îmi luase de pe su-
flet toată povara pe care o dusesem până atunci. Am plecat și parcă 
abia așteptam să mă reîntorc.

Toate acestea dispăruseră 
ca prin minune. 

Luni am fost cu ele la 
doctor să le interpreteze 
și ne-a trimis acasă, fiind 

uimit și fără să-și poată 
explica ce s-a întâmplat. 

Dar eu știam că era minu-
nea Sfântului Ilie și că-mi 

ascultase rugăciunea. 
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Odată cu mersul la racla Sfântului, am reluat mersul la medic așa 
că în urmă cu două luni făcuse soţul analize hormonale, spermo-
grama și ecografie, analize care au ieșit cum altfel decât prost. Acum 
am repetat analizele ca să ne ducem cu ele actualizate și nu cu cele 
vechi de 2 luni. Vineri am făcut analizele, 
duminică am fost la Sfântul și m-am ru-
gat să-mi vindece soţul de neputinţa de a 
avea copii, iar luni când am luat rezultatele 
soţul meu nu mai avea nicio problemă 
(analiza hormonală era perfectă, spermo-
grama de la 1mil/mil crescuse peste no-
apte la 8mil/mil iar despre ecografia care 
spunea înainte că ar avea varicocel și pros-
tata ...erau povești, nu mai avea nimic).  
Toate acestea dispăruseră ca prin minune. 
Luni am fost cu ele la doctor să le inter-
preteze și ne-a trimis acasă, fiind uimit și 
fără să-și poată explica ce s-a întâmplat. 
Dar eu știam că era minunea Sfântului 
Ilie și că-mi ascultase rugăciunea. Ce nu 
știam eu e că îmi ascultase rugăciunea 
până la capăt și că eram deja însărcinată 
iar eu nici nu bănuiam. La câteva zile am 
făcut un test de sarcină fără ca să am simp-
tome sau să-mi fi întârziat menstruaţia. 
Așa parcă-mi spunea mie ceva în sufletul 
meu să fac și bineînţeles că mi s-a con-
firmat minunea Sfântului Ilie Lăcătușu. 
Îmi dăduse acest minunat dar. Dar minunile pe care Sfântul le-a 
făcut pentru noi cât și ajutorul pe care ni la dat nu s-a oprit aici. 
În timpul sarcinii la o ecografie medicul ne-a spus că fătul are o problemă 
la cap ce se numea hidocel, ceva ca o punguţă cu lichid ne spunea el, 
care dacă nu dispare după nașterea copilului, va trebui operată dacă se 
mărește. Am căutat iar ajutorul Sfântului care nu a întârziat să apară. 
Și luna următoare la ecografie medicul nici nu și-a mai dat seama că ar 
fi avut ceva vreodată, nici nu își mai aducea aminte.
Așa am născut în septembrie o minunăţie de băieţel perfect sănătos, 
doar ca Dumnezeu avea să ne pună din nou la încercare. În a doua 
zi după ce am născut, mă aflam încă în maternitate și în timp ce 
mângâiam bebelușul am sesizat că la cap pe partea stânga avea ceva 
ce simţeam la mână, ceva tare, ceva ce nu-mi puteam explica dar 
știam că ceva nu este în regulă. Am chemat asistenta care, la rândul 
ei, a chemat neonatologul care, după ce a examinat copilul, mi-a spus 
că are la cap o bucăţică de os și că așa s-a născut el și că nu are ce să-i 

După analize s-a dovedit că soţul avea pe atunci aste-
nospermie. De atunci am tot fost pe la diferiţi medici 
și N cabinete și spitale, de unde plecam din ce în ce mai 
deznădăjduită, toată lumea îmi spunea că așa nu voi 
avea copii niciodată. Starea soţului se degrada odată cu 
trecerea timpului, a făcut mai apoi, oligoastenospermie, 
după aceea oligoastenoteratospermie și uite așa încet 
dar sigur ne îndreptăm spre nicăieri. 

Capela unde este depus Pr. Ilie Lăcătuşu
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facă, că nu va afecta în niciun fel copilul, dar că 
așa va rămâne. Nu era vizibil, dar pentru că noi 
știam era, zic eu, psihic deranjant. 
I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu are copi-
lul probleme din cauza aceasta și am încercat să 
nu mă mai gândesc. Dar nu am putut, așa că la 
câteva luni am luat copilul și m-am dus cu el la 
Giulești, la Sfântul Părinte Ilie Lăcătușu și l-am 
rugat să aibă grijă de el ca și până acum, pentru 
că el mi l-a dat. Nu după mult timp, am sesizat 
într-o zi, la băiţă, că băiatul nu mai avea nimic la 
cap, nici urmă de osișor, capul era perfect neted 
și rotund, nici urmă de ceva care să te facă să 
crezi că ar fi existat vreodată vreo problemă. 

mULțUmIRE sfâNTULUI ILIE LăcăTUșU

Mă numesc Flavia-Iulia Oprean și îndrăznesc 
să vă scriu în legătură cu o minune petrecută în 
viaţa mea datorită Sfântului Ilie Lăcătușu. L-am 

„cunoscut” pe acest sfânt acum aproximativ o 
lună, când o colegă de serviciu, doamna Gabri-
ela, mi l-a pus în faţă ca fiind „sfântul ei”. Mi-a 
tot povestit despre el, dar eu nu înţelegeam de ce 
tocmai mie îmi spune acele cuvinte.
 ... Au mai trecut câteva săptămâni, când fratele 
meu a avut din nou o „stare depresivă” (este bol-
nav cu Hepatită C și din cauza interferonului a 
trecut printr-o serie de probleme ...), iar l-am 
internat în spital și nu mai știam încotro să o 
apucăm (internarea a avut loc duminică). Eu lu-
nea am mers la serviciu și mi-a ieșit în cale doam-
na Gabriela și m-a rugat să merg la dumneaei 

în birou ca să îmi arate ceva. Atunci mi-a dăruit 
cartea: „Viaţa, minunile și acatistul Părintelui Ilie 
Lăcătușu”. Am mai povestit câteva minute, i-am 
mulţumit, spunându-i că am nevoie de el să mă 
rog pentru fratele meu care este din nou în spital 
și am plecat. 
În acea după-masă am mers la el la spital 
împreună cu mama și el, având o stare de ner-
vozitate, ne-a scos pe amândouă afară și ne-a 
spus să plecăm și să nu mai venim la el (tatăl 
meu a stat cu el în spital în tot acest timp). Am 
ieșit plângând de durere și neștiind ce să facem. 
Am ajuns acasă și mama nu se oprea din plâns, 
eram speriată și atunci mi-am amintit de Sfân-
tul Ilie Lăcătușu, am luat cartea, m-am pus în 
genunchi și am început să citesc din acatist, im-
plorându-l să facă și cu noi o minune cum a făcut 
cu atâţia oameni. A doua zi nașa mea mi-a dat un 
nr. de telefon de la o persoană - psiholog - căruia 
i-am povestit despre fratele meu și care a spus că 
vrea să îl ajute pe fratele meu să se facă bine. 
De atunci fratele meu este mai bine, nu se mai 
agită, nu mai este nervos, am fost la el și ne-a 
primit, uitând de felul în care ne-a trimis acasă 
cu câteva zile în urmă. Toată săptămâna am 
alergat și la serviciu și la spital, dar nu mă simt 
obosită deloc. Mă rog Sfântului Ilie Lăcătușu să 
mă ajute în continuare și îi mulţumesc pentru 
speranţa pe care mi-a dat-o și pentru felul în 
care ne-a ajutat cu fratele meu! 
Și ca să fie totul complet, în această perioadă 
soţul meu a fost delegat de la serviciu pentru 2 
săptămâni în București - (prea multe coincidenţe, 
nu?) ... a fost exact lunea la el la mormânt, înainte 
de a primi numărul de telefon de la persoana 
care s-a oferit să ne ajute!
Eu știu și simt că a făcut o minune pentru noi 
și că ne va ajuta în continuare. Săptămâna ce 
vine soţul meu va merge din nou la el la mor-
mânt și îi va mulţumi în numele fratelui meu! 
Sfinte Ilie Lăcătușu, fie-ţi milă de toţi cei care sunt bol-
navi, în amărăciune, în lipsuri și în dureri, vindecă-i 
și înseninează-le viaţa așa cum ai făcut și cu noi!
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Părinte, asistăm la introducerea unor măsuri 
din ce în ce mai abuzive la adresa cetățenilor 
români, prin implementarea obligatorie a 
cardurilor de sănătate electronice. Suntem 
în faţa unui sistem dictatorial ce își spionea-
ză cetățenii prin cipuirea obligatorie. Mai 
au creștinii de rând puterea să se lupte cu un 
sistem atât de înverșunat care le cere un preţ 
prea mare pentru a conviețui în societate: 
propria libertate?
În zilele noastre se vorbește atât de mult 
despre democraţie, despre libertatea 
de gândire, despre libertatea credinței 
și tocmai aceste valori sunt călcate mai mult în picioare. Cu cât se 
vorbește mai mult, cu atât le desființează mai tare. Ei au conceput 
omul modern ca omul căruia să i se dicteze ce să gândească și ce să 
creadă. Orice manifestare trebuie așadar controlată și pusă la index. 
Și cred că fiecare din noi poate cerca dacă i se oferă dreptul să spună 
ceva sau nu, pentru că oricum nimeni nu îl va lua în seamă. Libertatea 
de opinie este doar de faţadă, doar în teorie, dar în realitate drepturi-
le ne sunt călcate în picioare. Iată că asistăm la o contradicţie a acestui 
sistem democratic, contradicţia între teorie și practică. Iar pe popo-
rul nostru se aplică de minune; noi suntem un exemplu de supunere 
și toleranţă. E un popor prea bun, toate le ia de bune, toate le crede, 
toate le nădăjduiește. Știindu-l un popor îngăduitor și temător de 
Dumnezeu, puterile lumii profită de aceste calităţi și transformă po-
porul român în cobaiul Europei. Dar de fapt ei au o ură nestăpânită 
împotriva popoarelor ortodoxe și a Ortodoxiei în general. Așezarea 

fORţA sATANIcă A sTăpâNILOR  
LUmII vA fI îNvINsă DE bLâNDEţEA 

șI smERENIA cREșTINILOR. 
TEhNIcA LOR sE vA RIsIpI cA fUmUL, 

 DAR pRINcIpIILE mORALE cREșTINEșTI  
NU vOR pUTEA fI DIsTRUsE 

Interviu cu Părintele Justin Pârvu,  
realizat de Monahia Fotini, 30 ianuarie 2013
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sufletească a poporului român e lipsită de aroganță, de refuz, de îm-
potriviri, de nemulţumiri și lor nu le rămâne decât dorinţa de a ne 
exploata și a ne supune cu totul la gândul lor perfid. Popoarele aces-
tea se exploatează unele pe altele în raport de civilizaţie, în raport de 
cultură, de religia și de tradiţia lor specifică. Poporul român e mai 
ușor de exploatat. Însă îngăduinţa românului este până la un mo-
ment dat. El este îngăduitor, dar până când îl superi prea tare; atunci 

nu îl mai poţi opri din năvala lui 
și reacţionează, numai că trebuie 
să îi ajungă cuţitul la os.

Au introdus cipuri în pașapoarte, in-
troduc acum și în buletinele de identi-
tate, doar că acestea nu sunt obligatorii, 
cardurile de sănătate sunt însă obliga-
torii pentru cetăţeni și fără ele nu poţi 
beneficia de asigurarea de sănătate…
Faptul că obligă cetăţenii să se ci-
puiască tocmai în acest domeniu 
al sănătăţii, arată o cruzime fără 
margini a autorităților care im-
plementează acest sistem. Statul 
ar trebui să își protejeze cetăţe-
nii și să le ofere îngrijire medica-
lă, fără să îi oblige să se cipuiască. 
Dar se vede că sănătatea propri-
ilor cetățeni valorează mai puţin 

în ochii autorităților și probabil se dorește exterminarea cât mai ra-
pidă a poporului român. Să te omoare mai degrabă decât să te îngri-
jească. În loc să se găsească fonduri pentru a îmbunătăţi activitatea 
spitalelor din România, ei au fonduri pentru a cumpăra cipuri și a 
prelucra acte de asiguraţi și să le schimbe cât mai des cu putinţă. Ne 
obligă pe noi să avem card de sănătate electronic, dar ei de ce nu se 
obligă să ofere îngrijire adecvată pacienţilor? Că ferească Dumnezeu 
să pici pe mâna medicilor din spitalele din România! Dacă nu ai 
relaţii și bani, nu se ocupă nimeni de tine, te lasă să mori în spital, 
mai mult, te îmbolnăvesc ei cu fel și fel de microbi de prin spitale, 
pentru că nu este un minim de igienă. Nu mai spun de reţetele care 
se prescriu, că au omorât populația cu atâtea antibiotice pentru orice 
fleac, vaccinurile obligatorii care se înmulţesc din ce în ce mai mult. 
Dacă sunt așa de bune vaccinurile lor, de ce nu aduc sănătate omului? 
Dar însă vedem că tot mai multe boli apar și alte și alte vaccinuri 
se produc. Dar vaccinul produce de fapt îmbolnăvirea organismului. 
Suntem obligați să primim reţeta electronică pentru ca ei să ne pre-

În loc să se găsească fon-
duri pentru a îmbunătăţi 
activitatea spitalelor din 

România, ei au fonduri 
pentru a cumpăra cipuri și 
a prelucra acte de asiguraţi 
și să le schimbe cât mai des 

cu putinţă. Ne obligă pe 
noi să avem card de sănă-

tate electronic, dar ei de ce 
nu se obligă să ofere îngri-
jire adecvată pacienţilor? 
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scrie otravă?  Medicamentele de azi, în marea lor majoritate, au doar 
un efect imediat de ameliorare, în schimb îţi otrăvesc în timp organis-
mul și te trezești cu alte și alte boli. Uitaţi-vă cât trăiau oamenii înainte 
și până la ce vârstă trăiesc azi: trăiau și peste 100 de ani, azi vedeţi ce 
se întâmplă. 
Ei s-au pus să macine cât mai mult forţa umană și în special popoa-
rele ortodoxe vor să le distrugă. Nu vedeţi că sistemul medical e defi-
citar mai mult în statele ortodoxe? Au 
evreii atâta otravă în medicamente și 
în alimentație? Nu cred. Sunt popoare 
care își respectă cetăţenii și le oferă ali-
mentaţie bogată și îngrijire medicală 
pentru a avea cetăţeni sănătoși, apţi să 
își apere neamul. Dar faţă de popoa-
rele care sunt vândute aplică cea mai 
criminală metodă, de a le distruge prin 
alimentaţie și medicaţie. Guvernanţii 
noștri ne vând pe noi ca ei să guverne-
ze în continuare. Există o tendinţă de 
otrăvire și de descompunere a omului.
Popoarele occidentale au profitat de 
onestitatea și cinstea românilor, și în 
special a popoarelor răsăritene și au 
aplicat tactici de exterminare foarte 
inteligente, foarte bine puse la punct, 
încât ei să pară salvatori și nicidecum 
răufăcători. Numai bunul Dumnezeu 
îi mai poate opri, pentru că ei au folosit inteligența pe care le-a dat-o 
Creatorul în scopuri rele, de distrugere a creaţiei lui Dumnezeu, prin 
știință. Ei folosesc această știință să distrugă natura și pe Dumnezeu, 
de s-ar putea, profitând de dragostea și mila lui Dumnezeu pentru om, 
care l-a înzestrat cu daruri așa de mari. Să mă ierte Dumnezeu, nu că 
îmi doresc, dar pe acești oameni numai o nouă conflagrație mondială îi 
mai poate opri, numai mânia lui Dumnezeu care nu poate răbda atâta 
nelegiuire. Va fi un război care îi va nimici pe acești oameni de știinţă și 
toată tehnica lor va pica. Pentru că au uitat cine este Creatorul.     
Dar, deocamdată noi ne-am înjugat la răbdare, așteptare, credință 
și nădejde – armele creștinului. Poporul nostru este așa de blând 
și smerit cu inima și, folosind aceste arme, va birui. Stăpânii lumii, 
masoneria, se vor împiedica de virtuţile creștine și vor pierde. For-
ţa satanică a stăpânilor lumii va fi învinsă de blândeţea și smerenia 
creștinilor. Tehnica lor se va risipi ca fumul, dar principiile morale 
creștinești nu vor putea fi distruse niciodată. Nu există o forţă mate-
rială care să doboare credinţa creștinilor.  

Guvernanţii noștri ne 
vând pe noi ca ei să guver-
neze în continuare. Există 
o tendinţă de otrăvire și de 
descompunere a omului.
Popoarele occidentale au 
profitat de onestitatea și 
cinstea românilor, și în 
special a popoarelor răsă-
ritene și au aplicat tactici 
de exterminare foarte 
inteligente, foarte bine 
puse la punct, încât ei să 
pară salvatori și nicide-
cum răufăcători. Numai 
bunul Dumnezeu îi mai 
poate opri.
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Credeți așadar că această generaţie ateizată și crescută în faţa televizorului 
se va îndrepta spre Dumnezeu? De unde să mai aibă această forţă dacă prea 
puţini au o educație morală și religioasă?
Acest tineret care pare acum a fi foarte ușuratic și predispus mai 
mult plăcerilor decât sacrificiului,  eu cred că se va trezi repede. Ti-
nerii și copiii de azi au o inteligență foarte ridicată și această inteli-
genţă îi va ajuta să vadă unde este adevărul. Această generație a fost 

înșelată și manipulată, fără voia ei, spre toate 
deșertăciunile lumii, de aceea și Dumnezeu 
va fi mai îngăduitor cu ea și îi va da forţa să 
vadă. Și acești tineri pe care îi vedeţi acum, vor 
fi salvarea noastră. Eu cred într-o renaștere spi-
rituală a tineretului nostru, care se va ridica din 
toate aceste căderi. Așa cum Dumnezeu a fă-
cut din tâlhari sfinţi, tot așa va face și cu acești 
tineri de azi. Dumnezeu nu va rămâne batjo-
corit prin știinţa satanică a modernismului de 
azi. Și prin renașterea tineretului ortodox se va 
restabili un echilibru în viaţa noastră.

E bine să înaintăm autorităţilor refuzul nostru faţă 
de cardurile de sănătate?
Desigur. Să facem tot ce ne stă în putinţă, să ne 
aliem unor asociaţii civice care militează pen-
tru drepturile umane și creștine și să ne cerem 
drepturile. Nu putem sta indiferenţi, nu asta 
înseamnă smerenia. Smerenia nu se teme să 
spună adevărul. Majoritatea preoților de frică 
tac, sau dacă îi întrebi, îţi răspund că ei nu sunt 
informaţi, că nu au cunoștinţe despre acest do-
meniu și nu ar putea să spună ceva precis. Iată 

cum se găsește imediat un mod de a ocoli răspunsul și turma asta 
rămâne neajutorată. Tocmai aici este marea dramă – este un zid în-
tre păstori și turmă. Păstorul nu mai ajunge la inima credincioșilor. 
Misiunea preoților se rezumă la mese și ospeţe, se suie în mașină și 
circulă în toată lumea asta. Iar poporul așteaptă în sărăcie și durere. 
Aceasta este adevărata dramă pentru că s-a despărțit omul de păstor. 
Iar bietul creștin așteaptă și tot așteaptă niște vremuri mai bune. Și 
cred că răbdarea și suferinţa poporului român nu vor rămâne ne-
răsplătite. Numai să cerem și ni se va da; bateţi și vi se va deschide, 
căutați și veţi afla. 
În Apus, creștinismul s-a laicizat foarte mult. Papa a transformat 
religia în cultură, dar nici măcar o cultură bună. Apusul s-a aliniat 
la toată știinţa satanică. Și cultura are rostul și importanţa ei, dacă 

Aceasta este adevăra-
ta dramă pentru că s-a 

despărțit omul de păstor. 
Iar bietul creștin așteaptă 

și tot așteaptă niște vre-
muri mai bune. Și cred 

că răbdarea și suferinţa 
poporului român nu vor 

rămâne nerăsplătite. Nu-
mai să cerem și ni se va da, 
bateţi și vi se va deschide, 

căutați și veţi afla. 
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nească și să îmbrăţișezi lumea aceasta, și, răstig-
nit pe cruce, să spui: „Iartă-le lor, Doamne, că nu 
știu ce fac!” Creștinismul este religia iertării și a 
iubirii. Cum să te temi de ea? În ce budism sau 
mozaism se poate găsi o asemenea expresie? Iar 
acești „talentaţi” ai mass mediei iau în derâdere 
tocmai ce este mai important. Poate că așa au 

fost educaţi în familii de renegaţi, de bolșevici. 
Dar ortodoxia noastră nu se bazează pe renegaţi, 
se bazează pe oameni de mare valoare, cu spirit 
de sacrificiu, - aceștia rămân în memoria neamu-
lui - pe un Iorga, Nichifor Crainic, Eminescu, 
Paulescu, Vulcănescu și alţi oameni de cultură, 
nobili la suflet, care au dus crucea și au purtat 
povara neamului. Traversăm acum o perioadă 
destul de pustiită din punct de vedere cultural și 
religios. Cultura lor este seacă, plină de negativism 
și răutate împotriva adevărului. Dar cine se opune 
adevărului dumnezeiesc va lua pedeapsa lui Cain 
din Biblie. 

este sub protecţia religiei, dar dacă este sub stă-
pânirea știinţei, atunci nu mai e bună la nimic. 
Papismul va pica, dar ortodoxia va rămâne până 
la sfârșitul veacurilor. Cerul și pământul vor tre-
ce, dar Ortodoxia va rămâne, căci este adevărul 
cuvântului lui Hristos. 

Da, Părinte, acum încearcă să laicizeze Biserica și la noi 
prin mass-media. Este o bășcălie continuă la adresa ri-
tualurilor și practicilor ortodoxe, care par prea învechite 
pentru oamenii presei. Cum a fost recent cazul incinerării 
regizorului Sergiu Nicolaescu. Mass-media acuză Biseri-
ca pentru faptul că nu este de acord cu astfel de practici.
Dacă acest regizor ar fi murit în altă perioadă 
istorică, nici nu s-ar fi pus problema incinerării 
pentru un creștin ortodox. Dar modernismul 
acesta a adus forme străine de civilizaţie în con-
cepţia românească de azi. Nu cred că acest regi-
zor, dacă s-ar fi născut în secolul trecut, s-ar fi te-
mut să fie mâncat de viermi după moarte, în cazul 
îngropării. Degeaba a făcut atâtea filme istorice 
care reflectă tradiția sfântă a poporului român. 
Înseamnă că pentru el nu a valorat de fapt nimic, 
nu a trăit nimic românesc. Totul a fost comercial. 
Dacă era un român la suflet, ar fi fost bucuros 
să se întoarcă în pământul din care a ieșit, bun 
sau rău cum a fost; pentru că oricum va merge 
la judecata lui Dumnezeu, de care nimeni nu va 
putea scăpa. Crezi că dacă tu te arunci cenușă în 
lumea aceasta a aerului, crezi că te ascunzi de faţa 
lui Dumnezeu? Cu cât te ascunzi mai mult de El 
și ţi se pare că ai dispărut din faţa lui Dumnezeu, 
cu atât te afli mai vârtos în faţa Lui, dar mai gol și 
mai inconștient. 
Cum poţi tu să crezi că Dumnezeu, care te-a 
creat pe tine ca om, prin bunătatea și dragostea 
Lui, ţi-a pus la îndemână atâta cultură de mii de 
ani, ţi-a pus la îndemână istorie, profeţii și Evan-
ghelia Sa, ţi-a pus la îndemână până și jertfa Sa 
pe cruce, apoi cum poţi să Te temi de El și să te 
gândești că nu te poate mântui și pe tine? Unde 
se mai găsește pe pământ o religie mai scumpă, 
ideală și frumoasă precum creștinismul? Ca să 
ajungi pe dealul Golgotei și acolo să te răstig-
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Ce părere aveţi despre faptul că Patriarhia română a publicat în ziarul Lumi-
na un articol în care recomanda creștinilor să ia cardul de sănătate electronic?
Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Dumnezeu să-i ierte pe toţi. De al-
tfel nu e prima dată când ei se poziţionează împotriva voinţei popo-
rului credincios. Si acum doi ani purtătorul de cuvânt al patriarhiei 
a afirmat că el va fi primul care își va pune cip. Numai Dumnezeu 
cu mila Lui poate să îi mai înţeleagă. Dar oamenii nu au încredere în 

ei, știu ce le poate capul. Noi trebuie să ne salvăm sufletul nostru și 
să urmăm sfinţilor Părinţi și învăţăturilor lor. Poate dacă ar canoniza 
martirii din închisori, i-ar mai ierta Dumnezeu. Și dacă ei nu au cu-
raj să o facă, măcar să dea libertate poporului să își manifeste evlavia 
faţă de sfinţi și să nu dea circulare în care să scoată de la închinare 
osemintele martirilor, care izvorăsc mir și mireasmă nemaiîntâlnită. 
Eu am păstrat aici în chilie niște oseminte care neîncetat izvorăsc 
mir și ori de câte ori vine câte un episcop în chilia mea le ofer aceste 
oseminte să se închine și să aprecieze ei singuri. 
Când e vorba de implementarea unor legi care atrag urgia păcatului, 
românul trebuie să reacţioneze, nu trebuie să rabde, ci să găsim păs-
torul cel bun și să mergem în căutarea adevărului. Aceste prigoane 
care vin peste noi trebuie să ne întărească mai mult și să învăţăm să 
ne apărăm viaţa spirituală și materială. Va trebui să revenim, cum 
am mai zis, la viaţa simplă a ţăranului român de altădată. Nu avem 
nevoie de tehnica lumii. Ţăranul nostru s-a înecat în tehnică; nu are 
echilibru și stăpânire de sine în faţa tehnicii. Tehnica este un vierme 
care roade cele mai puternice stânci ale civilizațiilor. Nu trebuie să 
ne temem că nu vom avea ce mânca. Ne rugăm – vom avea. Nu ne 
rugăm – nu vom avea. 

Pentru evrei, gestul lui  
Gafencu de a-l salva pe 
Wurmbrand a fost mai 

degrabă o slăbiciune și o 
dezonoare că s-a lăsat sal-
vat de un creștin, fiindcă 
pentru evrei noi suntem 

spurcaţi. Pentru ei bu-
nătatea este o defecţiune 

morală. Noi sau ei suntem 
rasiștii? Dar diavolul nu 

poate să recunoască nicio-
dată sfinţenia lui Hristos. 
Ei tot timpul vor încerca 

să denigreze prezenţa 
noastră în istorie, luptând 
pe toate căile și cultural și 

religios și militar. 
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Ce părere aveţi despre faptul că reprezentanţi ai Biseri-
cii Greciei vor să introducă în calendarele lor pe sfinţii 
noștri martiri din temniţele comuniste, chiar le alcătu-
iesc acatiste, icoane și îi cinstesc ca pe niște sfinţi? Iar 
în Biserica Română până și Părintele Ilie Lăcătușu, cu 
sfinte moaște întregi, a rămas necanonizat?
De ce? Pentru că acești tineri au fost ca niște ar-
hangheli care au apărat cu preţul vieţii lor Bise-
rica și neamul. Tinerii români, simpatizanţi sau 
membri ai Mișcării Legionare, au fost singurii 
din Europa care s-au ridicat făţiș împotriva co-
munismului. Ei s-au ridicat împotriva abuzuri-
lor totalitariste și păcatelor pe care le promova 
doctrina comunistă, cu toate nedreptăţile și ur-
giile lui. Ei, acești tineri au înfuriat foarte tare 
masoneria, vrăjmașii creștinismului și au tre-
zit toată Europa din somnolenţa în care se afla. 
Acești martiri incomodează și după moarte. Dar 
vor ajunge cu toţii în faţa judecăţii și vor vedea 
la cine au fost adevărul și dreptatea. Dacă aici 
pe pământ nu s-au putut convinge nici cu jertfe-
le noastre, se vor convinge dincolo cu hotărârea 
lui Dumnezeu. Treceţi de la Mine că nu vă cunosc 
pe voi… Acești martiri care au făcut parte din 
Mișcarea Legionară nu aveau nimic în comun 
și nicio legătură cu hitlerismul. Ei sunt acum 
acuzaţi de fascism tocmai pentru a decredibili-
za mișcarea, însă toţi oamenii mari de cultură ai 
României din acea perioadă au susţinut această 
mișcare. Pe noi nu ne interesează problema po-
litică. Acești tineri erau închiși în special pentru 
convingerile lor religioase care puteau influenţa 
masele creștine. 

Da… aţi văzut acum că comunitatea evreiască este in-
dignată de faptul ca primăria orașului Târgu Ocna i-a 
acordat cetățenia de onoare lui Valeriu Gafencu…
Nu are nevoie Gafencu de recunoștinţa evreilor 
și a nimănui. Cum pot fi acuzaţi acești tineri de 
antisemitism când tocmai Valeriu Gafencu a sal-
vat un evreu, știţi foarte bine, pe Wurmbrand? Și 
tocmai un evreu, Nicolae Steinhardt, îl numește 
sfântul închisorilor. Legionarii au luptat împo-
triva socialismului, iar hitlerismul era tot un soi 

de socialism, nu era compatibil cu învăţătura 
legionară. Germanii ar fi vrut să pună mâna pe 
această mișcare ca să o compromită și ca să poa-
tă ei cuceri pe români și apoi mai departe, dar 
nu au reușit. Ce legătură să aibă tinerii legionari, 
care puneau credinţa mai presus de orice ideolo-
gie și stăpânire lumească, cu fascismul, care era 

pentru ei un păgânism? La fasciști a prins mai 
bine catolicismul cu ramurile lui, dar în niciun 
caz ortodoxia. 
Pentru evrei, gestul lui Gafencu de a-l salva pe 
Wurmbrand a fost mai degrabă o slăbiciune și 
o dezonoare că s-a lăsat salvat de un creștin, fi-
indcă pentru evrei noi suntem spurcaţi. Pentru 
ei bunătatea este o defecţiune morală. Noi sau 
ei suntem rasiștii? Dar diavolul nu poate să re-
cunoască niciodată sfinţenia lui Hristos. Ei tot 
timpul vor încerca să denigreze prezenţa noastră 
în istorie, luptând pe toate căile și cultural și re-
ligios și militar. 

Știm că sfinţia voastră aţi fost în temniţă cu Părintele 
Ilie Lăcătușu la Periprava. Ne-aţi mai povestit din mi-
nunile pe care Părintele Ilie le săvârșea printre deţinuţi, 
ce ne mai puteţi spune despre caracterul Părintelui? Ce 
anume credeţi că i-a conferit mai multă sfinţenie, pen-
tru că nu toţi martiri au fost așa de proslăviţi de Dum-
nezeu care sunt sfintele sale moaște?
Părintele Ilie Lăcătușu a fost un model de 
desăvârșire creștină, de demnitate și bunătate; 

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



�� A T I T U D I N I

era un sprijin și reazem duhovnicesc, numai dacă îl vedeai. Nu a ce-
dat niciodată în faţa anchetelor, a mărturisit cu curaj și nu a trădat 

pe nimeni. A fost un bărbat foarte demn, cu multă 
prestanţă și nu s-a compromis cu nimic. A fost ca 
un apostol care a îndrumat mulţime de oameni pe 
calea lui Hristos. Era un mare trăitor, trăia rugăciu-
nea și viaţa în Hristos. Era un model de lepădare de 
sine, toţi știau că părintele împărțea orice bun pe care 
îl avea. Și ori de câte ori primea vreun pacheţel de 
acasă, el imediat dădea haina sau ce altceva primea 
deţinutului care era mai bolnav, mai prăpădit. Iar el 
rămânea tot în zeghea lui ruptă. Îmi amintesc altă-
dată că era un deţinut foarte bolnav care își arunca 
plămânii afară când tușea (a și murit de altfel după 
două luni) și Părintele Ilie își dădea porţia de mân-
care acestui deţinut bolnav și cine știe pe câţi alţii nu 
a mai hrănit? Această forţă imensă de dăruire către 
celălalt l-a sfinţit. De altfel era un om foarte bun și 
blând la suflet. Faptul că Părintele Ilie este proslăvit 
poate mai mult decât ceilalţi martiri arată cinstea cu 
care Dumnezeu i-a proslăvit pe acești mărturisitori 

din temniţele comuniste, și că nu doar cei care au fost muceniciţi 
acolo sunt sfinţi în faţa Domnului, ci și cei care, eliberaţi fiind, au 
continuat trăirea evanghelică în lume. El a ieșit din închisoare sfinţit, 
ca un odor de preţ al Bisericii lui Hristos și a luminat tuturor celor 
din jurul lui calea mântuirii.
Iar faptul că la noi nu sunt canonizaţi este lesne de înțeles. Dacă ar 
recunoaște sfinţenia lor, ar însemna să recunoască toată baza lor de 
minciuni, se prăbușesc cu totul. Ei supraviețuiesc numai prin min-
ciuna aceasta permanentă. 
Dar prin martirii Bisericii trăiește Ortodoxia și va trăi. Cu cât sunt 
mai mult denigraţi și osândiți și după moarte, cu atât mai mult ei vor 
rămâne mai vii în faţa poporului nostru. Ei sunt oricum canonizaţi 
nu numai prin evlavia poporului român, ci și a altor popoare ortodo-
xe. Creștinii adevăraţi nu se tulbură atunci când sunt osândiţi și ca-
lomniaţi, ci se bucură pentru că se aseamănă Mântuitorului Hristos 
așa cum zice foarte frumos și Sf. Serafim de Sarov: „O, dacă, ai știi 

– spuse Părintele – de câtă bucurie, de câtă dulceaţă se împărtășesc 
sufletele drepţilor în cer, atunci ai fi gata ca în această viaţă trecătoa-
re să pătimești orice necaz, persecuţie sau calomnie, cu mulţumire și 
recunoștință”1. 

1 Ierom. Serafim Rose și S.A. Nilus, Sfântul Serafim de Sarov, Povăţuiri duhovnicești, Editura 
Axioma, 2012.
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vPrin Ordonanţa de urgenţă 

82 din 4 decembrie 2012 pu-
blicată în Monitorul Oficial 
838 din 12 decembrie 2012 
se aduc modificări importan-
te Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reședinţa 
și actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011.
Prin aceasta ordonanţă, care are putere de lege, se precizează explicit 
că în România prin actele de identitate emise cetăţenilor români se 
înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea 
de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de 
valabilitate așa cum arată art. 13 de modificare a art.12. punctului 3 
din OUG 97/2005 (ceea ce înseamnă că buletinele electronice nu 
sunt obligatorii).
Totodată se precizează la art. 14 de modificare a art. 13 din OUG 
97/2005, la punctul (1) că: actul de identitate face dovada identită-
ţii și a cetăţeniei române. Iar la punctul (2) că în condiţiile Legii nr. 
248/2005, cartea de identitate și cartea electronică de identitate con-
stituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.
Fraţi români, în momentul în care trebuie să vă faceţi acte de iden-
titate, fie la împlinirea vârstei de 14 ani, fie când sunteţi nevoiţi să 
preschimbaţi buletinele sau cărţile de identitate vechi, care expiră, 
sau sunt deteriorate ori furate, solicitaţi prin cererea pe care o formu-
laţi, ca noul act de identitate să fie fără cip, deoarece emiterea cărţii de 
identitate fără cip este perfect legală. Acest document este valabil și 

DIcTATURA ELEcTRONIcă ATAcă  
DIN NOU. cE sE AscUNDE îN spATELE 

cARDULUI DE săNăTATE cU cIp?
de Cpt. C.dor (r) ing. Chirica Aurelian
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permite accesul în statele europene care acceptă intrarea pe teritoriul 
lor cu cartea de identitate.  
Pentru a ne putea feri cât mai mult posibil de această dictatură elec-
tronică, care bântuie prin Europa și caută să prindă rădăcini și la noi, 
rugaţi pe parlamentarii voștri, fie că i-aţi votat sau nu, să ceară în parla-
ment modificarea art. 17din OUG 82/2012 de modificare a art.16 din 
OUG 97/2005 punctul 2, în sensul aplicării termenului de valabilita-

te de 4 și respectiv 5 ani doar la cărţile electronice 
de identitate, adică la cele cu cip. 
Cărţile de identitate, adică cele fără cip, pe care le 
solicităm noi, să rămână valabile așa cum preve-
de punctul (1) al aceluiași articol adică, schimba-
rea lor să se facă la: 4 ani, pentru persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani; 7 ani, pentru 
persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de 
ani; 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani 
și cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vâr-
stei de 55 de ani. 
Această modificare minoră aduce următoarele 
avantaje :- un plus de siguranţă posesorilor în 
sensul că ele nu vor putea fi preschimbate în do-

cumente cu cip, atâta vreme cât sunt în termenul de valabilitate și 
sunt inscripţionate cu data de valabilitate pe ele;

- economii însemnate la bugetul statului, deoarece preschimbarea 
cărţilor de identitate se face mai rar iar costurile de operare vor fi 
mai scăzute; În primul caz fără modificarea prevederii legale până 
la 73 se schimba de 12 ori faţă de numai 6 ori așa cum am propus. 
Aceasta, aplicat la o populaţie de aproximativ 18 milioane de locui-
tori, înseamnă o economie de 108.000.000 de cărţi de identitate într-
un termen de 70 de ani adică 1.542.857mai puţine pe an.  

- economii pentru cetăţeni, deoarece vor suporta mai rar taxele de 
preschimbare;

- evitarea supraaglomerării ghișeelor, unde se primesc cererile și cele-
lalte documente.
Având în vedere premizele apariţiei unui nou val de criză economică 
în 2013 facem apel la societatea civilă, ca prin demersurile sale spe-
cifice, să intervină pe lângă guvern pentru amânarea emiterii hotărâ-
rii de a aloca fondurile necesare introducerii cărţilor electronice de 
identitate cu cip, deoarece acei bani pot fi folosiţi mult mai bine în 
alte domenii mult mai importante. 

pRObLEmA cARDURILOR DE săNăTATE

O altă problema majoră a constituie cardurile de sănătate, care se 
introduc începând cu acest an 2013, lucru hotărât prin Hotărârea de 

Întrebarea noastră legiti-
mă: sunt ei oare pregătiţi și 
autorizaţi să înscrie aceste 

date cu caracter personal 
în documentele personale 

de identificare a pacienţilor 
conform cu legislaţia în 

vigoare? Au ei această com-
petenţă legală? Răspunsul 

este simplu: Nu! 

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



�� A T I T U D I N I

guvern 900 din 1 sept. 2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 643 
din 10 septembrie 2012. 
Această hotărâre este abuzivă deoarece impune cardul de sănătate ca do-
cument unic de recunoaștere a calităţii de asigurat. Ori acest lucru nu 
este adevărat deoarece 4 milioane de pensionari, cetăţeni ai acestei ţări, 
arată fără dubiu această calitate de asiguraţi prin cuponul de pensie.
Pentru cetăţenii aflaţi în serviciu, cardul nu arată dacă firma la care 
lucrează a plătit și virat în luna respectivă banii 
datoraţi bugetului de asigurări de sănătate, de-
oarece în card nu sunt incluse aceste informaţii. 
Pentru această evidenţiere persoanele abilitate 
să ofere serviciile medicale verifică pe baza CNP-
ului din Cartea de identitate acest lucru, în pro-
gramul informatic al Casei Naționale de Asigu-
rări de Sănătate. 
De ce este necesar emiterea cardului, dacă pen-
tru verificarea calităţii de asigurat am văzut 
că nu poate fi utilizat așa cum arată art. 1 din 
HG900/2012?  
Să vedem acum, ce informaţii pot fi înscrise în cip și de către cine
Ordonanța de urgenţă 133 din 28 decembrie 2010…pentru mo-
dificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătății,… arată 23. Articolul 331 se modifică și va avea 
următorul cuprins: Art. 331.
(1) Informațiile minime care pot fi accesate de pe cardul național 
de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
a) numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asi-
guratului;
b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate;
c) numărul de identificare al cardului național de asigurări sociale 
de sănătate.
Nici măcar grupa sanguină nu este înscrisă pe partea lizibilă a cardului, 
în schimb ni se atribuie încă un cod unic de identificare în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, ca și cum, identificarea nu se putea face 
pe baza CNP din cartea de identitate, așa cum se face în prezent.
Ce să mai comentăm pentru al treilea număr…
(2) Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi 
înregistrate informaţiile minime prevăzute la alin. (1), precum și ur-
mătoarele informaţii:
a) diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice;
b) grupa sanguina și Rh;
c) acceptul exprimat, în timpul vieții, pentru prelevarea de organe, 
țesuturi și celule, după deces;
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valabile așa cum prevede 
punctul (1) al aceluiași 
articol adică, schimba-
rea lor să se facă la: 4 ani, 
pentru persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 18 ani; 
7 ani, pentru persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 
25 de ani; 10 ani, după îm-
plinirea vârstei de 25 de ani 
și cu valabilitate nelimitată, 
după împlinirea vârstei de 
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d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.
Să analizăm pe rând:
a) diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice. Aceste date, așa 
cum reies din norme, sunt înscrise în cip de medicii de familie sau de 
către medicii specialiști. Pentru început datele se vor înscrie de me-
dicii de familie în cipuri ca ulterior să fie completate cu diagnosticele 
medicilor specialiști.

Întrebarea noastră legitimă: sunt ei oare pregătiţi și autorizaţi să 
înscrie aceste date cu caracter personal în documentele personale 
de identificare a pacienţilor conform cu legislaţia în vigoare? Au ei 
această competenţă legală? Răspunsul este simplu: Nu! 
Cum poate pacientul controla că pe lângă o afecţiune mai veche, nu 
se introduc din greșeală date eronate, ca exemplu: că pacientul nu 
vede normal. Acest lucru duce direct la anularea dreptului de a con-
duce vehicule pe drumurile publice și multe alte complicaţii.
b) grupa sanguină și Rh; trebuie scris pe faţa documentului nu prin 
citirea cipului. În caz de urgenţă aparatul de citire poate fi defect și de 
aceea este justificată trecerea lui pe partea direct lizibilă a cardului.
c) acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, 
ţesuturi și celule, după deces; Această problemă este „foarte arzătoa-
re” și de aceea probabil a trebuit ascunsă într-un cip electronic pe un 
card cu trei rânduri de coduri!
Prelevarea de organe posibilă doar prin act notarial
Asiguraţii, ţinte ale clinicilor de transplant din lume
Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănă-
tăţii la art. 147 arată:

„5. prelevarea (de ţesuturi sau organe n.a.) se poate face fără consim-
ţământul membrilor familiei dacă, în timpul vieţii, persoana deceda-
tă și-a exprimat deja opţiunea în favoarea donării, printr-un act no-
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tarial de consimţământ pentru prelevare sau înscrierea în Registrul 
naţional al donatorilor de organe, ţesuturi și celule,…”. 
Partea cu consimţământul explicit prin act notarial o înțelegem, și o 
considerăm legală. Înscrierea în Registrul naţional prin voinţa pro-
prie o înţelegem limitat deoarece cum poate cineva să verifice că nu 
este deja înscris în acest registru??? 
Nici consimţământul familiei nu este sigur. Membrilor familiei li 
se poate prezenta un tablou medical complicat, din 
care în cele mai multe cazuri ei înţeleg foarte puţin 
eventual „…este în moarte clinică …”. Familia nu vede 
ruda în cauză, deoarece este în reanimare și acolo nu 
poţi intra și ţi se cere consimţământul. Consimţim la 
grăbirea morţii celui drag?
Nu cumva suntem prin lege forţaţi să trecem în lo-
cul lui DUMNEZEU, Cel care are drept de viaţă și 
de moarte, și prin acest lucru să păcătuim grav, să ne 
murdărim în acest fel sufletul?
Cum putem noi verifica la un moment dat dacă nu s-a 

„înscris tacit din greșeală” acordul nostru pentru prele-
varea de organe sau ţesuturi în cipul cardului de sănă-
tate și ne trezim pe lista potenţialilor donatori? Oare 
nu putem deveni ţinte ale clinicilor de transplant din 
lume, care obţin profituri uriașe din jocul cu MOAR-
TEA noastră?
Cineva din dregătorii acestei ţări trebuie sa răspundă 
acestor întrebări legitime.
De aceea consider că această problemă trebuie privită 
foarte serios de societatea civilă care este chemată și 
trebuie să facă cu hotărâre demersuri pentru oprirea derulării aces-
tui program, până la lămurirea tuturor problemelor. 
Fondurile, care se alocă pentru implementarea acestui sistem, se iau 
din bugetul Ministerului Sănătăţii și sunt sume considerabile de zeci 
și sute de milioane de Euro, care pot fi bineveniţi în multe alte pro-
grame naţionale de sănătate publică unde România este deficitară. 
Este de remarcat că ţări precum: Germania, Italia, Belgia au mari 
probleme cu acest sistem și deja renunţă masiv la utilizarea lui.  
De asemenea, nu se susţine nici teza, că acest document este recu-
noscut și valabil în Uniunea Europeană. Deci veșnica întrebare: cui 
folosește? Și cine va răspunde moral și material pentru aceasta în faţa 
cetăţenilor?

Pentru cetăţenii aflaţi în serviciu, car-
dul nu arată dacă firma la care lucrează 
a plătit și virat în luna respectivă banii 
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Acest studiu al Părintelui 
Prof. Mihai Valică este un 
studiu necesar și de o mare 
importanţă, deoarece până 
în acest moment reprezin-
tă singura voce din mediul 
bisericesc clerical care ia ati-
tudine împotriva noilor im-
plementări electronice, atât 
în actele de identitate cât 
și în cardurile de sănătate. 
Din moment ce Patriarhia 
Română a publicat în ziarul 
Lumina un articol în care 

recomanda cetăţenilor ortodocși acceptarea cardurilor de sănătate cu 
cip electronic, probabil toţi ceilalți slujitori ai altarelor au considerat 
de cuviinţă să tacă și să se supună smeriţi și ascultători deciziilor pa-
triarhale. Aceasta chiar dacă celelalte Biserici surori, Biserica Rusiei și 
a Greciei, au luat atitudine clară împotriva noilor tehnologii de iden-
tificare tehnologică. Atât Biserica Rusiei, cât și Biserica Greciei au 
cerut organelor abilitate alternative la noile documente, semnalând 
abuzuri asupra persoanei umane prin obligarea tuturor cetăţenilor 
la folosirea codurilor biometrice care, conform convingerilor acestora, 
subminează demnitatea umană. Nădăjduim ca iniţiativa Părintelui 
Mihai Valică să atragă luarea de poziţii și adeziunea mai multor Epi-
scopi, mănăstiri și clerici din România, care sunt datori să își sprijine 
ucenicii în necazurile și greutăţile lor.

INsIsTENțA gUvERNăRII 
ELEcTRONIcE pâNă LA ObsEsIE. 
DILEmE bIOETIcE șI mORALE 
de Pr. prof. dr. Mihai Valică
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ARmONIA șI cOmpLEmENTARITATEA 

îNTRE REvELAţIE, șTIINţă șI TEhNOLOgIE  

UN DEzIDERAT șI IDEAL cREșTIN

Fără îndoială, știința și tehnologia folositoare 
omului sunt o „străduință spre Creație”, în vreme 
ce religia creștină este o „străduință spre Crea-
tor”, spune părintele telegrafiei fără fir, fizicianul 
Edouard Branley1. Ele trebuie să lucreze sinergic 
pentru om. 
Cei ce contestă rațiunea, știința și tehnica în sluj-
ba omului, găsindu-și refuzul doar în revelație, 
știu foarte bine că cele două sunt complementare, 
nu se exclud. 
Eșecurile științei sau folosirea tehnologiei îm-
potriva omului de către unii, nu pot discredita 
sau încrimina știința sau tehnologia însăși. Însă 
acțiunea de introducere a documentelor bio-
metrice, această nouă provocare a tehnologiei 
recente este evident împotriva omului, întrucât 
biometria presupune conectarea la un sistem 
central de supraveghere a omului, care merge 
mult prea departe. 
Se știe că introducerea lor în actele de identitate 
este o etapă înaintea implantării acestor date în 
corpul nostru. Aceasta se practică deja în multe 
țări din lume2. 
Acum se impune imperios și responsabil a 
conștientiza și influenţa știinţa și lumea politică 
să recunoască faptul că ea este în mod dinamic 
neterminată, deci nu este definitivă, este perfec-
tibilă și că nu are absolut nimic de spus în mod 
direct despre transcendenţă și destinul hristic al 
omului. 
Știinţa și interesele politice, economice sau de 
orice altă natură, trebuie să se oprească acolo 
unde încalcă conștiinţa religioasă și transcen-
denţa firească a omului spre veșnicie și să ţină 
cont de valoarea și demnitatea fiinţei umane. 
A permite „clonarea electronică” a chipului uman 
și înregimentarea sa în cipuri și apoi manipularea 

1 Vezi Daniel Vernet, Biblia și Știința, în: colecția Glasul Îndrumă-
torului Creștin, nr. 48, Paris, 1986, p. 12.
2 Vezi pe larg: La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Ka-
therine Albrecht: video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589
148358971&hl=en

lui, după bunul plac al cuiva, înseamnă a „ama-
neta” ceea ce nu ne aparţine și a reduce identita-
tea noastră iconică, care este unică, la un număr 
într-o bucată de plastic. Or, omul ca „slavă a lui 
Dumnezeu”, cum spune Sf. Irineu, este privit de 
Sf. Părinţi, ca având o vocaţie personalistă, adică 
un nume și o viaţă trăită cu demnitate cu scopul 
îndumnezeirii3. 
Cred că aici trebuie pusă o limită morală, ca teh-
nica biometrică să nu devină parte componentă din 
fiinţa și persoana umană, iar vieţuirea omului în 
societate cu toate drepturile depline, nu trebuie 
să fie condiţionată în niciun fel, așa cum se în-
tâmplă cu înregimentarea electronică, întrucât 
cel care nu este înscris într-o bază de date infor-
maţională, nu există din punct de vedere social 
și astfel nu poate beneficia de drepturile sociale 
cuvenite.
Împotriva acestei tendinţe suspecte, Biserica și 
în general Teologia are menirea de a apăra „firea 
omului” în toată normalitatea ei personală și nu 
pe bucăţele, ci unitar și holistic.
Acum mesajul pe care ni-l transmite Sf. Apostol 
Pavel, în contextul de mai sus, este mai actual 
ca oricând: „să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să 
vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi 
care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plă-
cut și desăvârșit”4.

3 Ibidem.
4 Romani 12, 2.
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EfEcTE AsUpRA DREpTURILOR șI LIbERTăţII INDIvIDUALE

Care sunt problemele principale pe care le-ar crea folosirea pe scară 
largă a cipurilor RFID? Mai întâi, informaţiile despre obiectele cu 
cipuri înseamnă de fapt informaţii și despre persoanele care folosesc 
aceste obiecte. Colectarea acestor informaţii ar însemna depășirea 
barierei de la intrarea în viaţa personală a cuiva. Unde este sau unde 
trebuie pusă această barieră e o problemă care nu poate fi nici mă-

car pusă din punct de vedere știinţific. În prezent, 
prin intermediul telefoanelor mobile și al tehno-
logiei GPS, se poate localiza cu destul de multă 
precizie poziţia unei persoane5. 
Colectarea și prelucrarea inteligentă a informaţi-
ilor obţinute de la toate obiectele care ar fi dotate 
cu un cip RFID ar crește în mod exponenţial po-
sibilităţile de urmărire a unei persoane. Iar aceas-
tă „urmărire” nu înseamnă doar localizarea fizică 
ci mult, mult mai mult. Să ne gândim chiar tre-
când dincolo de constrângerile de conștiinţă sau 
credinţă religioasă: cine oare ar renunţa la orice 
urmă de libertate pentru avantajele acelei lumi? 
Oare nu e limpede că poteca aceasta este înfunda-
tă? Pe lângă costurile aberant de mari, vulnerabi-
litatea și nesiguranţa sistemului de stocare a da-
telor biometrice nu justifică costurile materiale și 
umane și un asemenea consum uriaș de resurse 
financiare (doar cheltuielile de administrare a 

serviciului de pașapoarte biometrice din Germania se ridică la peste 
610 milioane de euro anual). Toate acestea nu merită un efort atât 
de mare cu cheltuieli inutile, în schimbul sacrificării atât de mult și 
nejustificate a demnităţii și libertăţii umane, spune Glazkov6. 
Ce putem facem pentru a trata „beţia vitezei” cu care se transfor-
mă viaţa de zi cu zi a oamenilor, acum când încă ne bucurăm de 
libertatea de a mai face ceva? Oamenii de știinţă, implicaţi direct în 
cercetările legate de cipuri, sunt vectori importanţi, dar nu acţiunea 
lor este decisivă în această problematică. Ei au datoria de a-i informa 
și forma pe oameni, din punct de vedere etic și a-i pune în gardă, cu 
privire la schimbările ce li se pregătesc, lucrând cu armele de care 
dispun pentru a nu se transforma, cu sau fără voie, în unelte care 
îndreaptă lumea în direcţia proorocită de Sf. Ap. și Evanghelist Ioan, 
în ultima carte a Sfintei Scripturi7. 
5 Dr. Cristian Cobeli, Pr. Dr. Mihai Valică, Cipurile RFID- Quo Vadis?, în: Dictatura Biome-
trică. Cipul controlului total, Botoșani, 2009, p. 76-85.
6  Michael Glazkov, Totale Uberwachung, Ausweise mit biometrischen Merkmalen, FSU Jena, 
07 July, 2008.
7 Dr. Cristian Cobeli, Pr. Dr. Mihai Valică, Cipurile RFID- Quo Vadis?, în: Dictatura Biome-
trică. Cipul controlului total, Botoșani, 2009, p. 83.
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Situaţia cipurilor biometrice poate fi pusă în 
comparaţie cu perioada de dinainte și imediat 
de după cel de-al II-lea război mondial. „Atunci, 
câţiva cercetători de cea mai înaltă calitate erau 
angrenaţi în cercetările nucleare care au condus 
la producerea bombelor atomice. Ei au fost pri-
mii care au simţit gustul amar al amestecului 
dintre satisfacţiile obţinute în urma realizărilor 
profesionale cu totul deosebite și durerea des-
chiderii Cutiei Pandorei, a celor mai puterni-
ce arme create până atunci de omenire. Astăzi, 
deschiderea Cutiei Pandorei a cipurilor RFID, 
însă nu poate avea nici măcar „efectul benefic” pe 
care l-a avut folosirea bombei atomice la înche-
ierea războiului. Mai mult, frica generalizată de 
după război, creată de posibila nouă conflagraţie 
mondială în care s-ar fi putut folosi armele ato-
mice și teroarea din epoca comunistă vor fi doar 
amintiri plăcute în comparaţie cu acea pe care ar 
declanșa-o folosirea cipurilor”8. 
Niciuna dintre utilizările discutate mai sus nu 
poate justifica folosirea cipurilor RFID pentru 
controlul persoanelor. Nici măcar „plusul de si-
guranţă” pe care l-ar avea părinţii dacă ar folosi 
implantarea cipurilor la copii pentru a-i putea 
controla și urmări de la distanţă9.

NEAjUNsURILE șI „sEcURITATEA” RfID

Lipsa securității în tagurile RFID a fost deseori 
subiectul conferințelor specialiștilor în securi-
tate, ei fiind contraziși de fiecare dată de pro-
ducătorii de taguri RFID care susțin că aceste 
probleme au fost deja depășite. În martie 2006, 
în cadrul conferinței RSA din San Jose, Adi 
Shamir a arătat că se pot depăși mecanismele 
de securitate în tagurile RFID prin trimiterea 
unei parole greșite către un tag de 8 biți care ar 
rezulta în utilizarea de energie suplimentară. 
Industria a replicat că deja există cipuri cu se-
curitate pe 32 de biți, care ar mări numărul de 

8 Dr. Cristian Cobeli, Pr. Dr. Mihai Valică, Cipurile RFID- Quo 
Vadis?, în: Dictatura Biometrică. Cipul controlului total, Botoșani, 
2009, p. 84.
9 Ibidem.

opțiuni la o parola de la 256 la 4 miliarde10.
În aprilie 2006 cercetătorii Melanie Rieback și 
Patrick Simpson, împreună cu Andy Tanenba-
um, de la Universitatea Liberă din Amsterdam, 
au dovedit posibilitatea de a introduce viruși în 
tagurile RFID. Iar în același an, un expert de 
securitate german, Lukas Grunwald, a făcut o 

demonstrație la o conferință în Las Vegas des-
pre cum se pot clona noile pașapoarte germane 
care au integrate cipuri RFID pentru o mai bună 
securitate11. 
Smart Card Alliance a contrazis rezultatele, ară-
tând că, chiar dacă datele de pe cip nu sunt încrip-
tate, acesta este semnat digital de autoritatea care 
emite pașaportul și, deci, orice modificare ar fi vizi-
bilă la un control. Noile pașapoarte emise de Ma-
rea Britanie la sfârșitul lui 2006 au încriptat datele 
stocate în tagurile RFID. Dar codurile de securita-
te au fost „sparte” în mai puțin de 48 de ore12.
Un specialist în securitate a demonstrat că 
pașapoartele cu microcipuri, gândite ca vârf de 
lance împotriva furtului de identitate, pot fi ma-
nipulate ieftin și simplu. Cei care au demascat 
problema au fost jurnaliștii de la „The Times”. 
Testele efectuate în contul publicaţiei din Marea 
Britanie au demonstrat „slăbiciunile” microcipu-
rilor introduse să protejeze împotriva teroris-
mului și a crimei organizate13.

10 http://www.sintezis.ro/scoala-de-retail-sintezis.php. 
11 http://www.filefactory.com/file/2f269a/
12 http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnolo-
gy/2004151388_apchippingamericaiii29.html
13 http://www.discoverrfid.org/what-is-possible/get-what-you-
want/warranty-without-receipt.html
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Un specialist a clonat cipurile de pe două pașapoarte britanice și a 
implantat imagini digitale ale lui Osama ben Laden și ale unui ata-
cator sinucigaș. Cipurile manipulate au fost considerate autentice de 
programul de citire a pașapoartelor. 
Ministerul de Interne britanic a susţinut întotdeauna că cipurile 
falsificate vor fi depistate la controalele la frontieră deoarece nu se 
vor potrivi cu codurile din PKD, o bază internaţională de date. Însă 

numai zece dintre cele 45 de ţări care 
eliberează astfel de pașapoarte s-au 
înscris în sistemul de coduri Public 
Key Directory (PKD) și doar cinci îl 
folosesc14. Marea Britanie este mem-
bră a PKD, însă abia de anul trecut îl 
folosește (2012). Chiar dacă unele din-
tre aceste ţări fac schimb de coduri ma-
nual, infractorii pot folosi pașapoarte 
false din ţări care nu împărtășesc codu-
rile, fiind astfel nedetectabile15. Zeci de 
milioane de pașapoarte cu microcipuri 
au fost deja emise de cele 45 de ţări în 
speranţa că, astfel, călătoriile internaţi-
onale vor fi mai sigure.
Testele pentru „The Times” au fost 
efectuate de Jeroen van Beek, cerce-
tător în securitate de la Universitatea 
din Amsterdam. El a folosit un cod de 
programare cunoscut de public, un ci-
titor de carduri de 78 de dolari și două 
cipuri RFID de 19 dolari, reușind să 
cloneze și să manipuleze în mai puţin 
de o oră două cipuri până la nivelul în 
care puteau fi plantate într-un pașaport 
fals sau furat16.

În final, cipurile manipulate de Van Beek au fost acceptate ca autentice 
de Golden Reader, programul standard folosit de International Civil 
Aviation Organisation pentru a le testa17.
Se creează, astfel, dilema dacă nu se sacrifică oare sau, cel puţin, se pune 
în primejdie persoana umană, de dragul unui sistem impus, și de „che-
remul” și pretenţiile unei singure puteri mondiale?
Principiul mai puţină libertate pentru voi dar mai multă siguranţă pen-

14  http://www.hamangia.ro/pasapoartele-si-teroristii.html 
15 http://www.antichips.com/
16 http://www.epcglobalinc.org/consumer_info/home
17 Ibidem.
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tru noi lovește demnitatea umană direct în fun-
damentul teologic al lui Imago Dei din persoana 
umană, întrucât din punct de vedere ortodox, 
libertatea omului este suverană și nu poate fi di-
minuată sau pusă pe locul doi. 
Astfel lumea se polarizează în stăpâni și sclavi. 
Supușii sunt înregimentaţi în lanţuri biometrice, 
de proprii lor suverani absoluţi. Astfel ia fiinţă dic-
tatura biometrică și controlul total asupra omului, 
transformându-l astfel din persoană umană, în 
obiect de inventar, de supraveghere și marfă.

AspEcTE jURIDIcE șI bIOETIcE

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au 
atras consecinţe politice și economice nebănuite, 
iar în acest context, necesitatea introducerii docu-
mentelor de călătorie cu date biometrice, au con-
stituit mai mult o ocazie decât o cauză stringentă, 
întrucât sunt multe voci autorizate, care spun că 
incidentul din 11 septembrie a fost provocat sau cel 
puţin „acceptat” tacit de autorităţile americane18. 
Actele biometrice erau impuse lumii neamerica-
ne, din dorinţa de a controla totul și de a-și arăta 
lumii rolul de poliţai și de șef, adică de suprema-
ţie manifestată la toate nivelurile, cu toate că, în 
mod oficial, cipurile sunt privite ca modalitate 
de a eficientiza și întări combaterea eficientă a 
crimei organizate și a imigraţiei ilegale.
În cadrul programului US-VISIT, S.U.A., în 
anul 2002, a promulgat documentul de securi-
zare a frontierelor „Enhanced Border Security 
Act”, prin care cele 27 de naţiuni incluse în pro-
gramul Visa Waiver erau obligate ca, până la data 
de 26.10.2004 (ulterior amânat pentru 2006), să 
introducă pașapoarte ce vor permite stocarea de 
date biometrice conform standardelor ICAO (In-
ternaţional Civil Aviation Organisation), organi-
zaţia desemnată să elaboreze în acest sens docu-
mentele de referinţă (ICAO Document 9303)19. 

18 Vezi pe larg http://adevarul911.blogspot.com. Toate analizele 
experţilor in domeniu confirma frauda naţională și genocidul eveni-
mentului 11 sept. 2001. Vezi și: http://ro.altermedia.info/noua-ordi-
ne-mondiala/fost-agent-mi5-atentatele-de-la-11-septembrie-au-fost-
o-afacere-interna_2476.html.
19 Vezi pe larg Aron Ioan în: http://www.scribd.com/
doc/47528886/aron-ioan-biometria-metoda-de-identificare-crimina-

Instrucţiunile elaborate în acest sens impun in-
troducerea în pașaport a unui microprocesor - cip 
RFID-, „care să permită stocarea și comunicarea 
de date, până în acest moment, acest document 
reprezentând standardul în domeniu”20.

„Prin introducerea datelor biometrice în 
pașapoarte, statele participante la Programul 
Visa Waiver se aliniază la solicitările SUA în do-
meniu, pentru ca cetăţenii lor să aibă dreptul să 
intre pe teritoriul SUA fără viză”21 și nicidecum 
nu reprezintă o dorinţă sau o necesitate a cetăţe-
nilor din UE sau de oriunde. 
La nivel european a fost adoptat Regulamentul 
(CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru 
elementele de securitate și elementele biome-
trice integrate în pașapoarte și în documente 
de călătorie emise de statele membre, publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 
385/29.12.2004, act ce asigură implementarea 
unor măsuri unitare pe întreg teritoriul Uniu-
nii Europene și care este obligatoriu în toate ele-
mentele sale, aplicându-se direct în toate statele 
membre, în conformitate cu Tratatul de institui-
re a Comunităţii Europene.
La 28 februarie 2005, Comisia Europeană a 
adoptat prima parte a specificaţiilor tehnice 
privind stocarea fotografiei faciale pe un mediu 
de stocare electronică fără contact, prin Decizia 
C(2005) 409, iar la 28 iunie 2006, Comisia a 
adoptat Decizia C(2006) 2909 privind stocarea 
suplimentară a două amprente pe cipul integrat 
în pașaport, cu respectarea normelor ISO și re-
comandărilor ICAO pentru documentele de că-
lătorie citibile optic.
Însă din 2004 și până în 2009 tehnica biome-
trică a evoluat, iar România este prima ţară care 
folosește tehnica de ultimă generaţie, depășind cu 
mult cerinţele și ISO și recomandările ICAO, însă 
nicio ţară din lume nu s-a grăbit să le implemen-
teze cu atâta acrivie tehnică și obedienţă22. 

listica-a-persoana, pp. 12-16.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Vezi pe larg, http://www.calauzaortodoxa.ro/stiri/un-studiu-
raport-de-pr-prof-dr-mihai-valica-cu-binecuvantarea-ips-teofan.
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Ba dimpotrivă, România a adăugat prin hotărâri de guvern, noi 
prevederi, cu toate că nu i le ceruse nimeni. De exemplu: „obligaţia 
prevăzută la art. VII din O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor 
măsuri privind punerea în circulaţie a pașapoartelor electronice, pre-
cum și producerea altor documente de călătorie, de corelare a actelor 
normative subsecvente (hotărâri ale Guvernului) cu noile prevederi 
introduse de ordonanţa de urgenţă”. 

…Prin H.G. nr. 557/2006 se mai stabilea că 
pașapoartele biometrice vor fi puse în circulaţie în-
cepând cu data de 31 decembrie 200823. Acest lu-
cru a fost posibil datorită existenței unei Rezoluţii 
a Consiliului U.E. din 200024 prin care se solicita 
introducerea unor standarde comune în domeniul 
pașapoartelor, însă doar la nivel de recomandare 
pentru statele membre. Regulamentul 2252/2004 
a transformat caracterul acestor standarde din re-
comandări în norme obligatorii. Deci s-a practicat 
politica pașilor mărunți.
O altă întrebare care se pune este dacă includerea 
datelor biometrice în pașapoartele cetăţenilor U.E. 
și circulaţia acestor pașapoarte în ţări terţe poate 
duce la încălcarea interdicţiei de a opera un transfer 

de date personale în state care nu aplică Directiva 95/46/CE. Apă-
rătorii Regulamentului 2252/2004 afirmă că un asemenea transfer 
nu se produce, dat fiind sistemul performant de criptare a datelor. 
Însă, din moment ce cheile de criptare sunt transmise autorităţilor 
vamale din state care nu sunt membre U.E. și atâta vreme cât nu 
putem afirma cu certitudine că acest sistem de criptare nu poate fi 
decodat, întrebarea rămâne deschisă.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 2252/2004 și 
ale celor două decizii, art. 7 din Legea nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și 
completările ulterioare”25, arată faptul că apar mereu noi reglementări 
și decizii privind datele biometrice, încât se pune întrebarea fireas-
că: când se va opri „îmbunătăţirea” actelor biometrice în defavoarea 
demnităţii și libertăţii omului?; sau dacă sistemul este așa de perfec-
tibil și vulnerabil, nu credeţi că în cele din urmă, pentru a simplifica 
procedurile și „a asigura o securitate deplină” individului, se va propune 

23 Idem
24 Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care prevede că Uniunea se întemeiază, 
printre altele, pe valorile respectării demnității umane, libertății, precum și pe respectarea dreptu-
rilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și că aceste valori sunt 
comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, 
justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.
25 Aron Ioan: http://www.scribd.com/doc/47528886/aron-ioan-biometria-metoda-de-identifi-
care-criminalistica-a-persoana.

După discuțiile despre 
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electronice, pașapoartele 
biometrice, permisul de 

conducere, etc, acţiuni 
care încalcă drepturile și 

libertăţile cetăţeanului 
de a opta, iată că acum se 
atentează și la sănătatea 
lui, prin implementarea 

cardurilor de sănătate cu 
microcipuri, termenul 

limită fiind, ianuarie 2012. 
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implantarea cipului direct în trupul omului? 
Dacă transpunerea Regulamentului 2252/2004 
în ordinea juridică internă a statelor membre 
UE se va face fără mari incidente, disputa pri-
vind modalitatea de eliminare a vizelor de intra-
re în S.U.A. pentru cetăţenii statelor nou intrate 
în U.E. (printre care și România) trebuia pusă în 

alţi termeni: nu mai era nevoie, în principiu, de 
negocieri bilaterale, ci contau negocierile purtate 
în numele UE, în cadrul cărora putea fi formulat 
un argument ce poate fi decisiv, în direcţia unei 
decizii unitare a administraţiei de la Washin-
gton legată de eliminarea vizelor pentru toate 
aceste state. Cu toate că România și-a îndeplinit 
obligaţiile impuse, SUA nu a eliminat vizele de 
intrare pentru români. 
Este cunoscut faptul că deși știinţa are o legitimita-
te proprie, conferind „bioputere”, rezultatele cerce-
tării știinţifice trebuie să capete semnificaţie umană 
prin normele etice sau ale bioeticii spirituale26. 
Deci „drepturile omului nu pot fi afectate sau 
restrânse decât în cazuri precis stipulate de lege, 
numai individul având dreptul de a judeca calita-
tea vieţii sale proprii, statul neputând impune o 
concepţie unică despre existenţă. Orice persoană 
are dreptul să i se respecte viaţa sa privată și de 
familie, domiciliul și corespondenţa sa”27. 

26  Ibidem. 
27 Ibidem.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice 
în exercitarea libertăţii și demnităţii umane, „de-
cât în măsura în care acest amestec este prevăzut 
de lege și dacă constituie o măsură care, într-o 
societate democratică, este necesară pentru se-
curitatea naţională, securitatea publică, bunăsta-
rea economică a ţării și apărarea ordinii și preve-
nirea infracţiunilor penale, protejarea sănătăţii 
sau a moralei, sau pentru protejarea drepturilor 
și libertăţilor altora”28.

pERsOANA UmANă îNTRE DEsAcRALIzARE,  

cOmERcIALIzARE DE ORgANE șI DIscRImINARE

Cardurile de sănătate cu microcip reprezintă o 
nouă problemă în societatea românească, întru-
cât ele se impun populaţiei sărăcite și umilite de 
atâtea eșecuri ale economiei și taxelor nenumă-
rate, fără o dezbatere publică și fără să ofere al-
ternative celor ce din motive de conștiinţă sau de 
neîncredere faţă de tehnologia RFID nu doresc 
să primească un astfel de card informatizat29. În-
trebarea multor medici și specialiști în domeniu 
este dacă acest card impus, reprezintă un pericol 
sau o binefacere? 
După discuțiile despre cărțile de identitate elec-
tronice, pașapoartele biometrice, permisul de 
conducere, etc, acţiuni care încalcă drepturile și 
libertăţile cetăţeanului de a opta, iată că acum se 
atentează și la sănătatea lui, prin implementarea 
cardurilor de sănătate cu microcipuri, termenul 
limită fiind, ianuarie 2012. 
Comparând cu alte țări ca Olanda, Finlanda, 
Spania, Norvegia, unde nu găsim carduri de să-
nătate care să conțină microcipuri, cum nu gă-
sim nici lege obligatorie pentru implementarea 
pașapoartelor sau cărților de identitate cu mi-
crocipuri30, la noi toate se impun de sus în jos, 

28 Vezi art. 7-10, pct. 1 și 2. Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, p. 17, București, 1992 .
29 Vezi pe larg petiția, alcătuită de Asociația Națională a Cadre-
lor Militare în Rezervă și Retragere, filiala jud. Vrancea, ”Stefan cel 
Mare”, cu titlul Nu cardului de sănătate cu cip electronic, în: Rev. Ati-
tudini, nr. 15 din februarie 2011, prin care cere, organelor în drept, 
renunțarea la emiterea cardurilor de sănătate cu cip.
30 http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/to-
picID_127701/pageID_1/Cardul-de-sanatate-cu-microcip-Pericol-
sau-binefacere.html. 
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ca unei populaţii fără discernământ, fără să fim consultaţi în acest 
sens și ca unei mase umane și nu ca unor persoane libere și conștiente. 
Statul a devenit atât de paternal, încât ne sufocă cu binele ce ne vrea 
și, drept urmare, fiecare român, asigurat și neasigurat, va fi obligat să 
aibă un astfel de card de sănătate - cu microcipuri, fără de care, nici 
aspirina, nu o va mai putea cumpăra de la farmacie31.
În cardul de sănătate sunt înmagazinate toate informațiile despre 

posesorul de card, de la datele 
de stare civilă, studii, CNP, fa-
milie, domiciliu, stare de sănă-
tate cu diagnostice, până la cele 
mai mici detalii, care ar trebui 
știute doar de medic și pacient și 
nu de toată lumea. 
Aceste carduri, așa cum s-a de-
monstrat mai sus, pot fi citite de 
la distanță, iar prin sistemul nu 
prea complicat, pot fi accesate și 
de către medic32, în mod evident, 
care va opera datele privind să-
nătatea pacientului, conform 
evoluţiei sau involuţiei unei boli. 
Problema rămâne tot fragilitatea 
bazelor de date, care pot fi sparte 
sau accesate și de persoane sus-

pecte, iar pacientul vizat devine vulnerabil și viaţa lui poate fi pusă 
în pericol.
În ce constă anume fragilitatea cardurilor de sănătate deducem din 
opinia autorizată a președintelui Colegiului Medicilor din România, 
Vasile Astărăstoaie; el afirmă: „cardul de sănătate cu microcip este un 
abuz din partea statului și comportă riscuri pe toate planurile”33. El 
aduce următoarele argumente:

Cardul este numai „aparent” în favoarea asiguraţilor.
Este periculos să fie puse informaţiile medicale personale pe mi-

crocip, deoarece acesta nu este protejat. Oricine are un cititor de ci-
puri compatibil poate afla tot. Acest lucru violează drepturile la inti-
mitate și la demnitate ale persoanei și poate aduce mari prejudicii.

La Consiliul Europei există o presiune imensă din partea firmelor 
de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre să-

31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2011/01/17/dr-vasile-astarastoae-presedin-
tele-colegiului-medicilor-demonstreaza-la-rfi-cardul-de-sanatate-cu-cip-este-o-incercare-de-abuz-
din-partea-statului-si-comporta-riscuri-pe-toate-planurile-pana-si-on / 

•
•

•

În aprilie 2006 cercetătorii 
Melanie Rieback și Patrick 

Simpson, împreună cu 
Andy Tanenbaum, de la 
Universitatea Liberă din 
Amsterdam, au dovedit 

posibilitatea de a introduce 
viruși în tagurile RFID.
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nătatea oamenilor… forţa financiara uriașă a acestor „rechini” face ca 
datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei, pe birou, 
pentru ca ei să știe dacă fac sau nu poliţele de asigurare și la ce preţ.

Există riscul discriminării persoanelor pe baza informaţiilor per-
sonale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt 
protejate.

Datele medicale pot fi utilizate inclusiv pentru a distruge o persoa-
nă, mai ales într-o societate conflictuală ca cea din România.

Există o tendinţă, din partea Statului, spre autoritarism în sensul 
de a cunoaște totul despre cetăţeni și de a-i controla.

Este o încercare de abuz din partea statului și nu există dezbateri 
publice.

Se introduce o nouă taxă, fără să întrebe populaţia, deși românii 
plătesc asigurările de sănătate.

În privinţa donării de organe: vom intra în circuitul European și 
vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări. Și dacă 
ar exista mai mulţi donatori de organe… nu vor exista mai multe 
transplanturi în ţara noastră pentru că fondurile disponibile pentru 
transplanturile de organe sunt limitate, iar creșterea numărului de 
donatori ar depăși limita bugetară. Cui vor folosi organele luate de 
la români? Ce bani și ce organisme sunt în joc? Cine va apăra „prosti-
mea” de cei care vor dori să le comercializeze organele pe milioane și 
milioane de euro sau dolari?

Ca să înţelegem mai bine: în Spania (unde există acordul prezu-
mat din partea familiei pentru prelevarea de organe) – s-a ajuns la pu-
ternice discriminări împotriva imigranţilor, care nu au familiile alături 
de ei… deci nu are cine să-i apere de reţelele de „transplant de organe”.

Există un comerţ ilicit cu organe de transplant, este dovedit, iar 
acordul prezumat, așa cum este prevăzut în România, ridică mari 
semne de întrebare.

Medicii sunt și ei oameni… Dacă ne uităm la istoria sec. XX,  o 
să vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de 
concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri în domeniul 
psihiatric…și în cazul transplantului de organe tot medicii pot ajun-
ge la abuzuri dacă legea și autorităţile permit și încurajează…Cardul 
cu microcip asta face.

Ultimul exemplu este A1H1 (gripa porcină). În acest moment 
s-a dovedit că cei care au întreţinut spaima au avut… contracte cu 
firmele care au produs vaccinurile34.

Cardul de sănătate – cu microcip (putea exista și o variantă fără 
cip), creează mari dificultăţi și poate chiar împiedica accesul la ser-
viciile medicale.

34 Idem. 
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Aceste carduri, așa cum s-a 
demonstrat mai sus, pot fi 
citite de la distanță, iar prin 
sistemul nu prea complicat, 
pot fi accesate și de către 
medic în mod evident, care 
va opera datele privind 
sănătatea pacientului, con-
form evoluţiei sau involuţi-
ei unei boli. 
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Cardul de sănătate este „arma” cu care 
guvernanţii vor să scoată de la români sume 
uriașe de bani, un „furt al secolului” săvârșit 
în dauna celor care plătesc legal asigurările de 
sănătate dar… nu vor card de sănătate”35.
Dilema care se naște este următoarea: nu s-ar 
face cea mai mare nedreptate celor care, plătesc 
toate taxele și impozitele legate de asigurările 
de sănătate și din motive de conștiinţă nu do-
resc să primească cardul biometric de sănătate? 

Drept urmare, aceștia, cu toate că sunt la zi cu plata contribuţiilor 
de sănătate, pentru că nu au acceptat cardul, nu pot beneficia de ser-
viciile de sănătate, deoarece nu există alternativă, adică o variantă 
de card fără cip, ceea ce creează o discriminare ucigașă, întrucât 
împiedică accesul la serviciile medicale, tocmai celor, pe care legea 
îi îndreptăţește, să fie beneficiarii serviciilor medicale, iar tehnica 
biometrică îi elimină și-i condamnă la moarte?

35 Vezi pe larg: http://medicalnet.ro/blog/astarastoae/; http://www.ziare.com/stiri/spitale/va-
sile-astarastoae-cardul-de-sanatate-va-aduce-mai-multa-birocratie-1072517; http://vodpod.com/
watch/5363827-prof-univ-dr-vasile-astrstoae-cui-folosete-cardul-de-sntate; Vezi și atitudinea 
FOR (Forul Ortodox Român): Argumente procedurale și etice împotriva cardului de sănătate; 
în: http://foaienationala.ro/ministerul-sanatatii-sfideaza-normele-bunului-simt-argumente-pro-
cedurale-si-etice-impotriva-cardului-de-sanatate-cu-cip.html:

•

pRIzONIERII UNUI sIsTEm ELEcTRONIc  
NOTIfIcAREA împOTRIvA  

cARDULUI DE săNăTATE cU cIp
NOTIfIcARE pRIvITOARE LA REfUzUL  

cARDULUI DE săNăTATE cU cIp�
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pRIzONIERII UNUI sIsTEm ELEcTRONIc  
NOTIfIcAREA împOTRIvA  

cARDULUI DE săNăTATE cU cIp
NOTIfIcARE pRIvITOARE LA REfUzUL  

cARDULUI DE săNăTATE cU cIp�
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Subsemnatul/Subsemnata… 
cetăţean român, domiciliat 
în ..., plătitor până în prezent 
a contribuţiei la fondul de 
asigurări de sănătate (deci 
asigurat conform legii), din 
motive bazate în principal pe 
libertatea gândirii și a opini-
ilor și pe libertatea conștiinţei1 (drepturi consfințite prin dispozițiile 
art. 29 din Constituția României), precum și din dorinţa de a mi se 
respecta dreptul la viaţă intimă și privată (art.44 din legea funda-
mentală), vă aduc la cunoștinţă faptul că nu doresc să primesc un 
card electronic de sănătate cu cip, ca dovadă de asigurat și nu doresc 
să mi se întocmească un dosar electronic, cerând dreptul la alternati-
vă, pentru a beneficia în continuare de serviciile medicale garantate 
prin lege. SUNT CONTRIBUABIL CORECT LA FONDUL 
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE și îndeplinesc condiţiile legale 
pentru a fi considerat asigurat (conform art. 211 al Legii 95/2006 
actualizată, calitatea de „asigurat” o au „toţi cetăţenii români cu do-
miciliul în ţară(...), care fac dovada plăţii contribuţiei la fond”, iar 
această calitate și „drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea 
dreptului de domiciliu sau de ședere în România”). 
Alternativa pe care o solicit este să pot face dovada plăţii contribu-
ţiei la fond cu adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări, ca și până 

1 Către Domnul Ministru al Sănătăţii Ministerul Sănătăţii, Intr. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, 
sector 1, cod 010024, București Către Domnul Director al Casei Naționale de Asigurări de Să-
nătate Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634 
București Către Domnul/Doamna Director al/a Casei de Asigurări a Judeţului În atenția Dom-
nului Președinte al Colegiului Medicilor din România Bulevardul Timișoara nr. 15, cod poștal 
061303,Sector 6, București În atenția Medicului de Familie
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acum, sau să mi se ofere o variantă în care nici 
nu-mi este atribuit numelui un număr și nici 
nu mi se oferă un document cu cip cu care să 
mă identific. Fac acest demers bazându-mă pe 
următoarele articole din Constituţia României: 
Art.29, Alin.1 : „Libertatea gândirii și a opiniilor, 
precum și libertatea credinţelor religioase nu pot fi 
îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi con-
strâns să adopte o opinie ori să adere la o cre-
dinţă religioasă contrar convingerilor sale”. Alin. 
2: „L ibertatea conștiinţei este garantată”; Art. 34 
- „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat”. 
Includerea persoanei mele într-un sistem infor-
matic, electronic, global, de evidenţă, suprave-
ghere și control, în care vor fi introduse din ce 
în ce mai multe date privind viaţa mea privată, 
sistem care mi-ar condiţiona existenţa mea în 
societate și în care identitatea mea ar fi repre-
zentată de un număr (codul unic de asigurat) și 
nu de un nume, contravine convingerilor mele 
intime privind libertatea mea individuală. Acest 
card de sănătate, cu cip și lipsa alternativei re-
prezintă o constrângere de a adera la o opinie 
contrară convingerilor mele și o modalitate de 
încălcare a libertății conștiinței mele. În spiritul 
toleranţei și respectului reciproc, solicit să mi se 
ofere posibilitatea legală de a putea proba cali-
tatea de asigurat cu adeverinţă de asigurat așa 
cum era prevăzut în legislaţia anterioară, legis-
laţie care nu mi-a încălcat libertatea gândirii și 
a opiniei. Prezenta constituie cerere prealabilă 
în condițiile Legii contenciosului administrativ, 
motiv pentru care solicit să îmi răspundeți în 
termen legal, rezervându-mi dreptul la acțiune 
în instanță, solicitând și daune în cazul în care 
nu veţi înţelege să răspundeţi afirmativ notifică-
rii mele.
Data, Semnătura: ...
Iată pe larg, motivele civice pentru care refuz 
cardul naţional electronic de sănătate cu cip și 
refuz să mi se facă dosar electronic de sănătate: 
1. Acest sistem electronic de supraveghere a stă-
rii de sănătate este doar începutul creării unui 
sistem mai vast de supraveghere a tuturor acti-

vităţilor desfășurate de un cetăţean, publice sau 
private, prin adăugarea de noi tipuri de informa-
ţii în baze de date, colectate de noi carduri cu 
cip pe care cetăţeanul va accepta să le folosească. 
Astfel se va ajunge la un control aproape total 
asupra vieţii individului și la dependenţa totală a 
oricărui cetăţean de sistemul informatizat.

Practic, se va ajunge la situaţia în care o persoană 
să nu poată desfășura diverse activităţi în socie-
tate, în viaţa de zi cu zi („încât nimeni să nu poa-
tă cumpăra sau vinde”), decât dacă posedă car-
duri speciale cu care să se legitimeze în sistemul 
electronic și numai dacă acest sistem recunoaște 
codul sau numărul de înregistrare atribuit acelei 
persoane („decât numai cel ce are semnul, adică 
numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”) exis-
tente în baza de date, permiţându-i astfel accesul 
în sistem. 
De aici vor decurge numeroase constrângeri 
asupra persoanei care a devenit prizoniera unui 
sistem electronic, cu care nu se poate negocia, 
dar și mai multe limitări vor fi impuse celor care 
nu ar face parte din acest sistem. Din punctul de 
vedere al unui cetăţean cardul de sănătate cu cip 
și modalitatea de a dovedi calitatea de asigurat 
exclusiv prin card cu cip sunt inacceptabile, fiind 
etape premergătoare și constitutive momentului 
în care nu vom mai putea exista în societate, nu 
vom mai putea cumpăra, vinde, sau călători fără 
a avea cipul biometric la noi, în actele cu care 
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vom fi obligaţi să ne legitimăm pentru început și 
ulterior, foarte probabil, cu un cip implantat în 
propria fiinţă, asemenea animalelor sau mărfuri-
lor, aspecte total inacceptabile pentru noi, ființe 
dotate cu libertate în mod absolut. 
Obligativitatea existenţei cipului în actele perso-
nale e posibil să conducă (din motive de siguran-

ţă, de exemplu) la implantarea cipului în fiinţa 
umană, într-un viitor nu prea îndepărtat. 
2. Furtul de identitate, deși nu este legiferat în 
mod expres în Codul penal român, reprezintă o 
infracțiune frecventă în Statele Unite ale Ame-
ricii și în alte ţări în care evidenţa electronică a 
populaţiei (în sistemele medicale or de eviden-
ţă propriu-zisă a persoanei) - se realizează deja 
de mai mult timp. Astfel, odată preluate datele 
personale în astfel de sisteme, spargerea codu-
rilor de acces s-a făcut cu mult mai facil decât 
furtul buletinului sau al banilor din posesia 
deținătorului. Or, prin existenţa în baza de date 
electronică a datelor personale se ajunge la fur-
tul identităţii, fiind notorii situațiile în care per-
soanei i-au fost sustrase calificarea profesională, 
viața privată și mai ales contul bancar fiind în 
imposibilitate de a mai dovedi studiile și calita-
tea de titular de cont bancar. 3.Consider că mi 
se încalcă dreptul la confidenţialitate, atât timp 
cât informaţia medicală de pe card (prin inter-
mediul SIUI) și ulterior din dosarul electronic, 
va fi accesibilă oricărui medic aflat în relaţie 

contractuală cu Casa de Asigurări, farmaciștilor, 
precum și altor persoane enumerate mai jos. 
Legislaţia României prevede cu privire la con-
fidenţialitate că nici măcar „rudele de gradul I nu 
au acces la datele medicale ale unui pacient, nici mă-
car după moartea acestuia, dacă pacientul nu-și ex-
primă acordul în acest sens”. Prin inscripţionarea 
unor date medicale pe cipul cardului de sănătate 
și prin intermediul dosarului medical electronic, 
confidenţialitatea va fi practic, NULĂ, căci la is-
toricul meu medical, vor avea acces de la 1 ianu-
arie 2013, prin intermediul cardului naţional de 
sănătate și a SIUI multe alte persoane în afara 
medicului consultat (medicii de familie, iar me-
dicii specialiști, farmaciștii și furnizorii de dispo-
zitive medicale, precum și personalul autorizat 
din cadrul caselor de asigurări de sănătate. Unde 
mai este confidenţialitatea, mă întreb, atâta timp 
cât persoane necunoscute mie vor avea acces și 
control asupra datelor mele personale, uneori 
fără ca eu (deţinătorul exclusiv, până în prezent, 
a acestor informaţii) să fiu înștiinţat cu privire la 
accesarea și modificarea lor!? 
4. Secretul profesional va fi încălcat atât timp cât 
diverse „entităţi” (enumerate mai sus) vor avea ac-
ces la informaţiile medicale ale pacientului, infor-
maţii pe care le vor furniza medicii. Medicul este 
obligat să păstreze secretul profesional! (Art. 17, 
18, 19, 20 din Codul Deontologic al Medicilor). 
5.Mi se încalcă dreptul la viaţă intimă și privată, 
garantat prin art. 26 din Constituţia României, 
și prin Articolul 8 al Convenţiei Europene pen-
tru Protecţia Drepturilor Omului și Libertăţilor 
Fundamentale, căci informaţia medicală aparţine 
vieţii private. Cardul naţional de sănătate și do-
sarul electronic vor deveni cu timpul monitorul 
serviciilor medicale de care va beneficia un paci-
ent. În el vor fi stocate și vizitele la medic, reţetele 
primite, medicamentele prescrise și intervenţiile 
chirurgicale. Lărgirea accesului la datele mele me-
dicale, date care aparțin vieții mele private, unui 
sistem întreg, reprezintă o violare a dreptului la 
intimitate și la demnitate ale persoanei. 
6. Consider că nu există nicio garanţie în ceea ce 
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privește securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor din cipul 
cardului sau din dosarul electronic, atâta timp cât: - chiar responsa-
bilii statului implicaţi în această reformă, au afirmat faptul că „singu-
ra garanţie o va constitui doar calitatea morală a celor care administrează 
sistemul și baza de date” (fapt semnalat de altfel și de specialiștii în 
etica informaticii); - chiar specialiștii în tehnologia informaţiei atrag 
atenţia asupra vulnerabilităţii sistemelor informatice, asupra secu-

rităţii sau fiabilităţii insuficiente 
a reţelelor informatice, precum 
și asupra aspectelor etice ale 
utilizării sistemelor informatice; 

- orice sistem informatic poate fi 
atacat și defectat, și orice infor-
maţie stocată pe cip sau într-o 
bază de date este supusă riscului 
deteriorării, contrafacerii, pier-
derii, erorilor de introducere, 
astfel încât informaţia medicală 
poate fi oferită eronat medicului, 
conducându-l spre diagnostice și 
tratamente greșite în situaţii de 

criză (urgenţă) când nu mai are posibilitatea de a verifica datele, con-
fruntându-le cu istoricul furnizat direct de pacient. 
7. Nu am niciun control asupra datelor personale care vor fi introdu-
se și actualizate și de către persoane necunoscute mie (fiind ulterior 
stocate într-o bază de date) și sunt expus riscului de a deveni victimă 
a „agresiunii informatice”, care se poate manifesta sub următoarele 
forme: 

„utilizarea neautorizată a datelor de către angajaţii a căror sarcină este 
să actualizeze fișierele cu informaţii; scurgerea accidentală de informa-
ţie, prin neglijenţă sau lipsa de atenţie a unor angajaţi sau prin accesul 
unor intruși; propagarea de erori și pagubele pricinuite de acestea (pa-
gube în acest caz, cu atingere directă a datelor cu privire la starea mea 
de sănătate, ceea ce poate determina erori diagnostice și terapeutice 
ulterioare, cu potenţial risc vital); folosirea intenţionată a datelor în 
scopuri pe care unii oameni le consideră obiecţionabile (...)”. 

„Extinderea utilizării tehnicii de calcul în aproape toate domeniile 
vieţii, precum și conectarea calculatoarelor în reţele internaţionale a 
făcut ca infracţiunea comisă cu ajutorul sau prin intermediul calcu-
latorului să fie mai diversă, mai periculoasă și mai prezentă la nivel 
internaţional. (...) Odată cu dezvoltarea tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor tabăra infracţională s-a extins pe mai multe „direcţii: 
a). informatica a devenit ea însăși știinţa delincvenţilor (...) 
b). calculatorul a devenit instrumentul infracţiunii (...) Toţi utiliza-

•

•

Extinderea utilizării tehni-
cii de calcul în aproape toa-
te domeniile vieţii, precum 
și conectarea calculatoare-

lor în reţele internaţionale 
a făcut ca infracţiunea 

comisă cu ajutorul sau prin 
intermediul calculatoru-

lui să fie mai diversă, mai 
periculoasă și mai prezentă 

la nivel internaţional.
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torii de sisteme informatice sunt vulnerabili, pot fi victimele unui 
atac sau ale urmărilor defectării sistemelor. Anumite sisteme infor-
matice, fie publice sau private, cum sunt cele din domeniul apărării 
teritoriului, (...) cele privind sistemele de transport, comunicaţii, fi-
nanciare, de sănătate etc. oferă largi posibilităţi pentru un comporta-
ment antisocial sau pentru acţiuni teroriste.(...) 
Într-un studiu efectuat în anul 1998 de către Universitatea din 
Würzburg, la cererea Direcţiei a XIII-a a Comi-
siei Europene, se arată că, fără a se face referiri la 
aspectele tehnice legate de securitatea sau fiabilita-
tea insuficiente ale reţelelor informatice, impactul 
negativ al utilizării TIC s-a concretizat, în prezent, 
în mai multe infracţiuni, printre care și „încălcarea 
caracterului privat al datelor personale”2. 
8. Consider că există un mare risc de discriminare 
și abuz, prin accesul lărgit al celor care pot vizu-
aliza datele medicale personale, devenind astfel 
vulnerabil faţă de Stat și faţă de anumite institu-
ţii sau persoane fizice care mă pot marginaliza. 
9. Consider că sistemul de identificare a asigu-
raţilor pe baza cardului cu cip este experimental, 
în sensul în care nu există o experienţă probată suficient care să ates-
te că introducerea lui servește scopurilor proclamate de autorităţi: 
eradicarea fraudelor și economisirea banului public.
De asemenea, Domnul Profesor Dr. Vasile Astărăstoae, președintele 
Colegiului Medicilor din România a apreciat cardul de sănătate cu 
cip drept „o încercare de abuz din partea statului asupra asiguraților” 
și că „există riscul discriminării persoanelor pe baza informaţiilor 
personale asupra stării de sănătate” , că „lipsește orice analiză etică 
a acestei acţiuni”, că „este periculos să fie puse informaţiile medicale 
personale pe cip”, că „devenim vulnerabili faţă de Stat și faţă de anu-
mite instituţii”, etc. (afirmaţii făcute public în emisiunea „Sănătatea 
FM” din  05/01/2011, la Radio France International România). 
În plus, Domnul Profesor semnalează și alte riscuri cu privire la cali-
tatea de donator de organe și acordul înscris pe cipul cardului, riscuri 
pe care nu le-am mai enumerat, considerând suficiente argumentele 
expuse deja. Motivația civică a fost exprimată de toți cei care văd 
în implementarea acestei tehnologii nu atât un câștig, un beneficiu 
adus sistemului medical și cetăţeanului, cât o încercare de uzurpa-
re și restrângere a drepturilor și libertăţilor omului, multe dintre 
ele consfințite și protejate de Constituția României (libertatea de 

2 citate extrase din „ UNELE PROBLEME SOCIALE, ECONOMICE, JURIDICE ȘI ETICE 
ALE UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ȘI COMUNICAŢIILOR(TIC) ” Prof. 
dr. ing. St. Iancu, Secretar știinţific al Secţiei de Știinţa și Tehnologia Informaţiei a Academiei 
Române.

Astfel se va ajunge la un 
control aproape total 
asupra vieţii individului 
și la dependenţa totală 
a oricărui cetăţean de 
sistemul informatizat.
Practic, se va ajunge la 
situaţia în care o persoa-
nă să nu poată desfășura 
diverse activităţi în socie-
tate, în viaţa de zi cu zi .
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conștiință și religie, dreptul la viață privată și intimitate, dreptul de 
opțiune, accesul liber și neîngrădit la informație, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, etc), această tehnologie putând fi folosi-
tă și pentru monitorizarea și controlul individului.

Într-un studiu efectuat în 
anul 1998 de către Uni-

versitatea din Würzburg, 
la cererea Direcţiei a 

XIII-a a Comisiei Euro-
pene, se arată că, fără a se 

face referiri la aspectele 
tehnice legate de secu-
ritatea sau fiabilitatea 

insuficiente ale reţelelor 
informatice, impactul ne-
gativ al utilizării TIC s-a 

concretizat, în prezent, 
în mai multe infracţiuni, 

printre care și „încălca-
rea caracterului privat al 

datelor personale.
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Centrul de Studii Patristice, 
în colaborare cu Youtubers, 
sub egida Sfintei Mitropolii 
a Pireului, a organizat pe 6 
octombrie 2012, la Stadionul 

„Pace şi Prietenie”, conferinţa 
cu tema: Noul act de identi-
tate  - Bilet fără întoarcere.
După o deschiderea foarte 
patristică şi entuziastă a conferinţei de către Înaltpreasfinţitul Mi-
tropolit al Pireului, kir Serafim, moderatorul, protopresviterul Ioan-
nis Photópoulos, a citit salutul şi urările de bună desfăşurare a con-
ferinţei din partea Preacuviosului Întâi-stătător al Sfântului Munte 
Athos, kir Maxim. Au fost transmise de asemenea şi urările persoa-
nelor oficiale care susţin luptele duhovniceşti întru Hristos pe care 
le poartă Centrul de Studii Patristice.
După ce, în continuare, au fost ascultate comunicările aleşilor vor-
bitori stabiliţi de program şi cele două valoroase intervenţii ale cer-
cetătorilor specializaţi în domeniu, s-a desfăşurat o discuţie foarte 
interesantă şi fecundă şi s-au formulat următoarele concluzii:
1. Nu este vorba de o obişnuită înlocuire a actelor de identitate. Vom 
fi înzestraţi cu un card foarte inteligent dotat cu microcip aparţinând 
avansatei tehnologii RFID care are o mare capacitate de stocare a da-
telor şi posibilităţi de permanente reprogramări, prelucrare şi stocare, 
desigur, independent de voia noastră. Toate acestea sunt realizabile, 

NOUL AcT DE IDENTITATE:  
bILET făRă îNTOARcERE�

cONcLUzIILE cONfERINţEI ORgANIzATE  
DE mITROpOLIA pIREULUI  

„NU EsTE DE AjUNs să DEcLARăm că NU vOm 
AccEpTA NOUL AcT DE IDENTITATE”

cO
N

fE
RI

N
țA

1 Traducere Mihail Ilie, preluare de pe http://graiulortodox.wordpress.com/
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aşa cum au demonstrat vorbitorii prezentând caracteristicile tehnice, 
precum şi posibilităţile viitoare ale actelor de identitate de tehnolo-
gie RFID. Sunt de asemenea previzibile primejdiile care ne pot veni 
din partea unor agresori care doresc să denatureze, să adauge sau 
să elimine din datele noastre personale, fapt care permite asuprirea 
cetăţenilor de către orice ocârmuitor, după cum există şi pericolele 
pentru sănătatea noastră.

2. Puterea legislativă din Grecia trebuie să 
ia aminte la faptul că Comisia Europeană 
afirmă că nu îi obligă pe cetăţenii europeni 
să accepte actul de identitate electronic, ci 
doar îl recomandă cu căldură.
3. Prin încălcarea caracterului privat al vie-
ţii, omul poate să îşi schimbe atitudinea 
de viaţă. Sunt extrem de serioase repercu-
siunile sociale şi psihologice ale impunerii 
acestui sistem asupra personalităţii umane, 
atât în viaţa cotidiană, cât şi în evoluţia is-
torică şi culturală a neamului nostru.
4. Actele de identitate electronice constitu-
ie metoda cea mai sufocantă de control, de 
urmărire şi înrobire a cetăţenilor în statul 
antihristic globalizat pe care îl pregăteşte 
Noua Ordine a Lucrurilor. 

5. Libertatea personală şi caracterul privat al vieţii sunt garantate 
atât de Constituţia Elenă şi de Constituţia Europeană, cât şi de Co-
misia Europeană pentru Drepturile Omului. În aceste reglementări 
legale sunt conţinute mijloacele de protecţie legală a cetăţenilor îm-
potriva impunerii forţate a noilor acte de identitate. „În special Legea 
2472/1997 despre prelucrarea datelor cu caracter personal, la artico-
lul 5, paragraful 1 se stipulează următoarele: «1.Prelucrarea datelor 
cu caracter personal este permisă doar în cazul când subiectul datelor 
respective îşi dă consimţământul»”. Intrând “de bună voie” în posesia 
actului de identitate electronic pe care ni-l va impune sistemul dic-
tatorial al statului globalizat, pe răspunderea noastră personală, ne 
pierdem drepturile de la sine înţelese şi abrogăm protecţia pe care 
ne-o oferă Constituţia. Cu toate acestea, ar trebuie ca guvernul să con-
ştientizeze că, dacă decide emiterea actelor de identitate, va fi obligat 
să acopere cu dispoziţii juridice alternative şi pe cei care nu le acceptă.
6. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei în mod repetat s-a ocupat de 
subiectul actelor de identitate electronice, pentru că Biserica împăr-
tăşeşte problematizările şi neliniştea poporului nostru ortodox. În 
comunicatul din 9 martie 1993, între altele se referă la actele de iden-
titate electronice: „… având în vedere posibilităţile nelimitate ale noii tehno-

„Cardul Cetăţeanului nu trebuie să cuprindă în nici 
un chip – văzut sau nevăzut – numărul 666” şi „de 
asemenea, în nici un chip nu trebuie ca prin acest 

card să se încalce libertăţile personale”.
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logii electronice, atât în ce priveşte furtul de date, cât şi 
prelucrarea lor, există posibilitatea unei ameninţări de 
coşmar împotriva libertăţilor individuale ale cetăţeanu-
lui… actul de identitate din viitor, care cuprinde date 
personale ale deţinătorului ce nu pot fi văzute cu ochiul 
liber şi, prin urmare, sunt necunoscute deţinătorului”.
De asemenea, în enciclica 2626/7-4-1997 cere 
literal: „Prin proceduri constituţionale legifera-
te, Guvernul să se îngrijească de asigurarea ce-
lei mai bune protecţii a individului împotriva 
prelucrării datelor cu caracter personal …”. În 
acelaşi timp, „să nu fie acceptat numărul 666 ca 
număr de cod al sistemelor electronice de stat 
pentru protecţia individului”.
De altfel, în enciclica 2641/9-2-1998, Sfântul 
Sinod: „… insistă pentru menţinerea vechii situaţii şi 
proclamă şi susţine nevoia asigurării protecţiei perso-
nalităţii, a vieţii private şi de familie şi a confidenţiali-
tăţii comunicării…” şi în cazul în care se va folosi 
odiosul număr 666 „îi va sfătui pe credincioşi să nu 
primească noile acte de identitate”.
În comunicatul Sinodului Permanent al Biseri-
cii Greciei referitor la cardul cetăţeanului emis 
pe 18 decembrie 2010 se subliniază „neclaritatea, 
caracterul contradictoriu şi confuzia” care există în 
proiectul de lege referitor la guvernarea electro-
nică şi „… îşi declară reţinerea”, pentru că „Biserica 
respectă caracterul irepetabil al omului şi libertatea-i de 
Dumnezeu dăruită. Persoana umană nu poate fi dez-
golită de demnitatea şi de însuşirile sale”.
La sfârşitul comunicatului Sfântului Sinod din 
data de 17 noiembrie 2010, între altele se subli-
niază următoarele: „Cardul Cetăţeanului nu trebuie 
să cuprindă în nici un chip – văzut sau nevăzut – nu-
mărul 666” şi „de asemenea, în nici un chip nu trebuie 
ca prin acest card să se încalce libertăţile personale”.
7. Interesul permanent şi neadormit al Sfântului 
Sinod al Bisericii Greciei este în deplin acord şi 
este confirmat şi de proiectul de decizie al Biseri-
cii Ruse „despre poziţia Bisericii cu privire la apariţia şi 
la dezvoltarea noilor tehnologii de identificare a persoa-
nei”. Concret menţionează că:„Biserica înţelege ne-
liniştile cetăţenilor şi consideră inadmisibilă îngrădirea 
drepturilor lor constituţionale în cazul în care vor refuza 

colectarea şi prelucrarea datelor lor personale”.
8. Refuzul hotărât de a accepta actul de identita-
te electronic nu trebuie să aibă caracterul accep-
tării pasive a evenimentelor. Dimpotrivă, trebuie 
să ia chipul unei luări de poziţie energice şi lup-
tătoare, căci în funcţie de hotărârea şi caracte-
rul de masă al acesteia se va judeca şi rezultatul 

acesteia. Cu cât vom fi mai mulţi noi, care ne vom 
împotrivi actului de identitate electronic, cu cât 
mai multe şi mai bine coordonate vor fi mişcări-
le şi intervenţiile noastre; cu cât mai dinamice şi 
făcute mai cu atenţie vor fi revendicările noastre, 
cu atât mai mari vor fi şi cedările guvernanţilor 
şi ale celor care impun asemenea reglementări. 
Vrem să spunem, cu alte cuvinte, că nu este de 
ajuns să declarăm că nu vom accepta noul act de 
identitate. Nu este, de altfel, atât de simplu acest 
lucru, şi anume neacceptarea actului de identita-
te, pe de altă parte, nici nu putem fi prea siguri 
pe noi înşine că vom putea suporta urmările 
cumplite şi strivitoare pe care acest act le va avea 
asupra sănătăţii noastre duhovniceşti şi trupeşti. 
O posibilă atitudine pasivă din partea noastră 
ne va conduce în faţa unor dileme şi situaţii con-
strângătoare.
9. Împotrivirea noastră trebuie formulată pre-
ventiv, adică să urmărească să o ia înaintea ho-
tărârilor guvernamentale. Este clar că fiecare gu-
vern înşeală de fiecare dată poporul în cele mai 
multe dintre chestiuni. Un exemplu caracteristic 
în acest sens este totala neconcordanţă dintre de-
claraţiile preelectorale şi măsurile postelectorale 
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luate de prezentul Guvern, care a promis rene-
gocierea măsurilor de austeritate şi, în loc de asta, 
acum impune noi reduceri de salarii, noi impozi-
te, noi haraciuri şi o mai mare sărăcire a poporu-
lui. Ceva asemănător se întâmplă şi în ce priveşte 
actele de identitate. În cazul acesta, guvernanţii 
tatonează acum reacţiile noastre de împotrivire, 

ca în cele din urmă să îşi impună planurile. Este 
oare neîndreptăţit să considerăm prezentul dez-
astru al crizei economice drept o „bună ocazie” 
din partea guvernanţilor de a impune practici 
politice nelibere în viaţa cetăţenilor? Poporul 
nostru poate să suporte măsuri economice de 
austeritate, memorii şi FMI, dar sufletul nu şi-l 
vinde, nu îşi vinde libertatea, nu îşi cedează şi nu 
îşi declină drepturile.
10. În fiecare oraş, în fiecare sat şi cartier, la fi-
ecare loc de muncă, în orice cadru social, peste 
tot, trebuie să se constituie Comisii de Solida-
ritate, de trezire naţională şi duhovnicească, de 
împotrivire şi acţiune luptătoare în faţa puterilor 
de ocupaţie şi a slujitorilor lor partinici. Biserica 
poate şi trebuie să joace un rol primordial. Nu 
doar, pentru că este o reţea răspândită în toa-
te colţurile Greciei, dar şi pentru că deţine şi o 

„armă” organizatorică atotputernică de coeziune 
şi solidaritate, şi anume parohiile.
În condiţiile dure ale prăbuşirii generale care se 
întâmplă, în iadul pe care îl trăieşte şi îl va trăi 
poporul elen, parohiile pot, obiectiv vorbind, să 
se dovedească un bastion decisiv de împotrivi-
re şi luptă, o structură de solidaritate socială, de 
însufleţire şi trezire a poporului grec. Această 
armă unică şi puternică a Bisericii Ortodoxe va 
trebui valorificată de către luptătorii înaintaşi ai 
Ortodoxiei – arhiereii, preoţii şi monahii… Pen-
tru încă o dată este chemat clerul ortodox să se 
dovedească refugiu şi sprijin poporului elen în 
vijelia prăbuşirii sociale şi psihologice.
11. Va trebui să pricepem şi să conştientizăm că 
planurile Noii Ordini a Lucrurilor se răstoarnă 
doar printr-o împotrivire de masă, dinamică şi 
hotărâtă. Se răstoarnă cu trezire şi stare de veghe, 
având cuget mărturisitor şi martiric. Suntem 
însă datori să atragem atenţia că mărturisire fără 
orthopraxie, adică fără dreaptă făptuire, nu poa-
te exista. Mărturisirea credinţei nu poate fi rod 
al unui entuziasm superficial şi al unui zelotism 
înfocat. Mărturisirea credinţei este harisma Du-
hului Sfânt care se dă doar celor care prin toată 
viaţa lor se luptă cu trezvie, rugăciune, pocăinţă, 
cuget smerit şi nevoitor, ca să devină primitori ai 
acestui har. Se cere, adică, luptă duhovnicească 
stăruitoare şi plină de durere, după cum, de ase-
menea, nu trebuie să neglijăm lucrările atât de 
serioase şi decisive pentru mântuirea noastră şi 
să nu le amânăm până în ultima clipă.
Fie ca rugăciunile sincere ale arhiereilor noştri, 
ale ieromonahilor şi preoţilor evlavioşi, ale sme-
riţilor monahi şi monahii şi ale poporului nostru 
ortodox să trezească în noi cugetul martiric în 
Hristos şi eroismul înaintaşilor noştri greci.
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îNvăţăTURA sfâNTULUI mAxIm 

măRTURIsITORUL DEspRE LIbERTA-

TE, vOINţă șI ALEgERE DELIbERATă 

Analizând subiectul libertăţii de voin-
ţă și alegere, mă voi mărgini la Sfântul 
Maxim Mărturisitorul care, – el, cu 
deosebire – a formulat teologia acestei 
serioase probleme.
Pentru început, se cuvine să arătăm că 
Sfântul Maxim nu se referă la liberta-
te în sensul în care o înţeleg teologii 
filosofici. În comentariile sale la scri-
erea Sfântului Dionisie Areopagitul 

„Despre numele divine”, vorbește despre scopul Întrupării lui Hristos 
și scrie: „căci fără să fi cunoscut niciun păcat și fără a ieși din cele 
[dumnezeiești] ale Sale, pentru noi S-a făcut vrednic păcatului, fără 
de păcat fiind, ca să ne readucă la vechea libertate prin înfierea noas-
tră întru El”. Este limpede că Părinţii nu se referă la „libertatea lui 
Dumnezeu de dumnezeirea Lui” prin „posibilitatea de a Se întrupa”, 
de vreme ce Hristos, devenit om, nu iese din dumnezeiasca Lui fire, 
nu  iese „din ale Sale”. Adică, Sfinţii Părinţi nu definesc libertatea ca 
posibilitate de ieșire din dumnezeiasca fire, ci se referă la reîntoar-
cerea omului la vechea libertate, care este comuniunea lui cu Dum-
nezeu. Și în alte locuri ale învăţăturii sale, Sfântul Maxim Mărturi-
sitorul vorbește despre libertate nu însă ca drept sau posibilitate de 
alegere, ci ca nepăcătuire, ca libertate faţă de patimi.
Referindu-se la nașterea lui Hristos scrie: „la nașterea după firea 
omului, fiind adus prin suflarea de viaţă, din care luând chipul (to 

O cONTROvERsă ImpORTANTă îN 
LUmEA TEOLOgILOR, pE TEmA cON-

cEpTULUI DE „vOINţă” TEOLOgII 
TRADIţIONALIșTI vERsUs  

TEOLOgII „pOsTpATRIsTIcI”
de Înaltpreasfinţitul Mitropolit de Nafpaktos  

și Agios Vlasios, kir Ierotheos (partea a II-a)
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kat’eikóna) ca om, acesta [chipul] a rămas inactiv, 
El având [ca Dumnezeu] libertate a nepăcătuirii 
și neprihănită”. Nașterea lui Hristos ca om a fost 
liberă, fără de patimă, aleasă de El Însuși și cura-
tă. Mai mult încă, leagă libertatea omului de „fru-
museţea cea fără de chip”. În altă parte vorbește 
despre faptul că rob este cel care optează pentru 
patimi, câtă vreme lupta pentru virtute înseam-
nă „libertate a sufletului”. Sfântul Maxim nu se 
referă la libertate, ci vorbește despre alegere, însă 
consideră că alegerea nu este voinţă, care este o 
dispoziţie a firii, ci este dispoziţie deliberatoare 
asupra lucrurilor ce depind de noi, cu alte cuvin-
te alegerea este un amalgam de dispoziţie, deli-
berare și judecată.
Scrie: „alegerea, în cele ce ne privesc pe noi [oa-
menii], este dispoziţie deliberatoare”, „alegerea 
merge împreună cu dispoziţia, cu deliberarea și 
cu judecata”, „așadar, voinţa nu este o voinţă de-
liberatoare”. De asemenea, vorbește despre fap-
tul că Hristos prin îndumnezeirea firii omenești, 
care a avut loc odată cu zămislirea Sa, a dus 
alegerea umană la starea de neschimbabilitate, 
la statornicie, lucru pe care îl trăiesc și Sfinţii 
în Hristos. Prin urmare, în învăţătura patristică, 
din câte cunosc eu, nu găsim expresiile „libertatea 
voinţei” sau „libera voinţă a persoanei”, pentru că 
voinţa este o dispoziţie a firii, câtă vreme alegerea 
este legată de persoana-ipostas, iar acest lucru la 
Părinţi este explicat altfel decât în filosofia con-
temporană. Și, oricum ar fi, învăţătura patristică 
despre libertate și alegere deliberată nu se poate 
corela cu libertatea așa cum este ea caracterizată 
de filosofia contemporană și de acea teologie con-
temporană care are o abordare filosofică. 
Va trebui să vedem pe scurt cum se reflectă toate 
acestea în triadologie, hristologie și antropologie, 
potrivit învăţăturii Sfântului Maxim Mărturisi-
torul, care s-a luptat mult pentru aceste înţelesuri 
teologice. În introducere trebuie să atragem aten-
ţia că există multe pasaje ale Sfântului Maxim 
Mărturisitorul care se referă la relaţiile dintre 
ipostas, fire și energie, însă aici vom face doar o 
trecere în revistă [a elementelor fundamentale]. 
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Theodosie, Episcopul Cezareii Vitiniei, între al-
tele, afirmă că trebuie să vorbim despre „o singu-
ră energie-lucrare ipostatică a lui Hristos”, adică 
lega energia-lucrarea cu ipostasul. Însă, Sfân-
tul Maxim i-a răspuns că o asemenea poziţie 

„aparţine doar ereticilor închinători la mulţi zei”. 
Energia-lucrarea este a firii și nu a ipostasului.
Dacă energiile-lucrările ipostatice s-ar atribui 
Persoanelor Sfintei Treimi, atunci fericita dum-
nezeire ar avea patru energii-lucrări, adică trei 
energii pe care le împart Persoanele Sfintei Tre-
imi între Ele și o energie e firii care manifestă 
comuniunea după fire a celor Ipostasuri. Cine 
afirmă o asemenea părere suferă de boala tetra-
teismului [patru dumnezei]. Însă, potrivit Sfân-
tului Maxim, Părinţii învaţă în acest chip: „orice 
energie-lucrare este a firii, iar nu a ipostasului”. 
Se înţelege că tot astfel ne referim și la voinţa 
după fire, iar nu după ipostas.
După această observaţie introductivă să cercetăm 
subiectul voinţei în triadologie. Persoanele Sfin-
tei Treimi nu au libertate personală sau libertate 
ipostatică, pentru că, dacă ar fi așa, atunci fiecare 
Persoană ar avea voinţa ei proprie, libertatea ei 
proprie, lucru care ar scinda unitatea Persoanelor 
Sfintei Treimi. A atribui voinţa persoanei pentru 
a asigura „libertatea persoanei” duce la apariţia 
triteismului în Sfânta Treime. Sfântul Maxim, 
referindu-se la Sfânta Treime, în chip limpede 
atribuie voinţa firii, iar nu persoanei. Scrie că el 
i-ar întreba bucuros pe monoteliţi dacă Dumne-
zeu și Tatăl tuturor voiește, pentru că este Tată 
sau pentru că este Dumnezeu, cu alte cuvinte, 
dacă voinţa Lui este legată de Persoana Tatălui 
sau de dumnezeirea Lui. Dacă voiește, pentru că 
este Tată, atunci va fi una voinţa Tatălui și alta 
voinţa Fiului, pentru că sunt diferite Persoane-
le. Dacă însă voiește, pentru că este Dumnezeu, 
atunci și Fiul și Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, 
înseamnă că voinţa este a firii-naturii, adică este 
voinţă firească-naturală. Dumnezeu este treimic, 
este trei Persoane –Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – 
Care au o fire-natură, o energie-lucrare, o voinţă, 
o slavă, o împărăţire.  Filosofia și teologia perso-

nalistă cade în cursa confundării firii și necesi-
tăţii, pentru aceasta trebuie să evităm a atribui 
voinţa persoanei și să evităm a considera că Fiul 
este născut din voinţa Tatălui „în libertate”, și, de 
asemenea, că Duhul Sfânt purcede prin voinţa 
lui Dumnezeu Tatăl. Aceste afirmaţii conduc la 
arianism. Sfântul Maxim, însă, din nou conclu-
zionează foarte limpede. Scrie că nașterea Fiului 
din Tatăl este „mai presus de voinţă”, adică voinţa 
nu mijlocește între Tată și Fiu, nici voinţa Tatălui 
nu poate fi concepută ca existând înaintea Fiului, 
pentru că Tatăl nu a preexistat Fiului.
Pentru că Tatăl și Fiul au avut „deodată fiinţă”, de 
aceea și au o voinţă, „simplă și nedespărţită”, pre-
cum au o esenţă și o fire. Faptul că Tatăl naște pe 
Fiul din esenţa-fiinţa Sa, nu implică necesitatea 
și lipsa de libertate, pentru că este de neconceput 
a atribui vreo necesitate firii necreate. Sfântul 
Maxim Mărturisitorul observă că, dacă ceea ce 
este al firii ar fi supus constrângerii și, știind că 
Dumnezeu este după fire Dumnezeu, după fire 
Bun și după fire Creator, ar însemna că Dum-
nezeu ar fi și după necesitate Dumnezeu și Bun 
și Creator, lucru care este hulitor, chiar și să îl 
gândească cineva.
Pentru că: „cine este cel care impune necesita-
tea”? Trimite așadar la pasajul din Sfântul Chi-
ril al Alexandriei: „Nimic involuntar nu există 
în firea cea înţelegătoare-noetică”. Identificarea 
dintre fire și necesitate, în afară de arieni – care 
au recurs la ea pentru a demonstra caracterul 
creat al lui Dumnezeu Cuvântul prin nașterea 
Lui din voinţa lui Dumnezeu Tatăl – a fost fo-
losită și de antiohienii filonestorieni precum, de 
pildă, Theodorit al Cirului, care urmărea să de-
monstreze imposibilitatea unirii ipostatice a firii 
dumnezeiești și a firii omenești în Persoana lui 
Dumnezeu Cuvântul.
Propunerea opusă, venită din partea nestori-
enilor, ca soluţie pentru unirea dumnezeirii și 
omenităţii în Hristos a fost „contextul”, adică 
unirea prin relaţionare a două ipostasuri diferite, 
al omului și al lui Dumnezeu, care salva în con-
cepţia lor libertatea lui Dumnezeu Cuvântul de 
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o unire forţată, înţelegere care conduce la concluzia că Întruparea 
reală a lui Dumnezeu Cuvântul este  imposibilă. Însă, teologia orto-
doxă nu cade în asemenea înșelări, pentru că ea învaţă că voinţa este 
dispoziţie a firii-naturii, iar nu a persoanei

să TREcEm îN REvIsTă  

sUbIEcTUL vOINţEI îN  

cADRUL ANTROpOLOgIEI

Omul a fost creat după chipul 
și asemănarea lui Dumnezeu. 
Mulţi Părinţi definesc termenul 
de „chip” ca partea noetică-înţe-
legătoare și liberul arbitru, aces-
ta din urmă fiind „mișcarea de-
sine-stăpânitoare a voinţei”. Cu 
toate acestea, Adam și Eva aveau 
posibilitatea opţiunii [între bine 
și rău]. Primul cuplu nu atinsese 
desăvârșirea, ci trebuia să ajungă 
la aceasta, erau nedesăvârșiţi [gr. 
νήπιος, cel care nu se poate ex-
prima prin cuvânt] și trebuia să 
se desăvârșească, pentru că firea-
natura lor era încă nedesăvârșită.
Prin urmare, și la om voinţa este 
dispoziţie a firii, este voinţă a 
firii și nu ipostatică, nu prin vo-
inţă se exercită opţiunea, ci prin 
alegerea deliberată. Schema pro-

cesului volitiv, așa cum o predă Sfântul Maxim Mărturisitorul și așa 
cum am văzut și mai înainte este următoarea: voinţă – deliberare 

– părere – alegere. „Voirea este adică voinţă a firii, putere volitivă care 
aparţine după fire ipostasului”. „Alegerea cu privire la acestea se face 
după judecată, deliberarea are loc înainte de judecată”. Spunând însă 
că voinţa este a firii-naturii, nu ignorăm faptul că definim ipostasul 
ca esenţă caracterizată de anumite însușiri, prin urmare nu se poate 
vorbi despre prioritatea firii asupra persoanei, nici despre prioritatea 
persoanei asupra firii.
Părinţii deosebesc între „voire” și „felul voirii”, de aceea nu trebuie să 
facem confuzie între voinţă, care este a firii, și felul cum se exprimă 
voinţa, care aparţine persoanei. Sfântul Maxim scrie că „nu e totuna 
voirea și felul voirii”, precum nu este totuna „vederea și felul vederii”. 
A voi și a vedea ţine de fire și există în toate fiinţările de aceeași fire și 
de același gen, dar „felul voirii”, precum și „felul vederii”, adică să vrea 

Libertatea nu este a ipos-
tasului, ci a firii. Acest 
lucru are o mare însem-

nătate, pentru că astfel se 
manifestă creaţia bună 
foarte a lui Dumnezeu.
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cineva să pășească sau să nu vrea, să privească 
în fiecare direcţie „este mod al folosirii voirii și 
vederii”. Cu alte cuvinte, acest „cum al voirii” este 
o „însușire a celui care se folosește” [de voinţă], 
care îl diferenţiază de alţii și este ceea ce în mod 
curent se numește diferenţă.
Prin urmare, nu se poate face confuzie între „a 
voi”, care este al firii, și „felul voirii”, care este o 
însușire a celui care se folosește de voinţă. Aceas-
ta este tăietura de aur între esenţialism și perso-
nalism și arată că învăţătura patristică evită atât 
esenţialismul scolastic, cât și personalismul filo-
sofic.

să vEDEm AcUm fELUL cUm EsTE  

îNţELEAsă vOINţA îN hRIsTOLOgIE

Hristos, prin Întruparea Sa, și-a asumat întrea-
ga fire omenească, a unit-o cu firea dumnezeias-
că în Ipostasul Său, a îndumnezeit-o. Pentru noi 
S-a făcut om, El, Care este „Făcătorul omului”, și 

„pentru noi în chip vădit a izbândit neschimbabi-
litatea alegerii [deliberate], căci El este Creatorul 
neschimbabilităţii”.
Astfel, „omenitatea lui Dumnezeu” (a lui Hris-
tos) „nu este mișcată de alegerea deliberatoare ca 
în cazul nostru”, care discernem între posibilităţi 
antitetice de alegere prin cercetare și judecată, 
așa încât „[Hristos] să nu fie socotit schimbător 
conform alegerii deliberatoare a firii [omenești]”.
Dar, după ce a primit existenţa, îndată după uni-
rea cu Dumnezeu Cuvântul, omenitatea noastră 

„a dobândit mișcarea, adică voinţa firii potrivit 
chemării, fără îndoieli și schimbări”.
Prin urmare, Hristos nu a fost mișcat de alegerea 
deliberată. Oamenii, ca unii ce sunt nedesăvârșiţi, 
prin nașterea lor își exercită alegerea deliberată, 
pentru că ei se pot mișca către cele două, fie „că-
tre cele bune”, fie „către cele rele”. Însă această po-
sibilitate a opţiunii – a alegerii deliberate – înce-
tează să existe la Sfinţi, care se unesc cu Hristos 
și devin mădulare ale Trupului Lui, după ce do-

bândesc neschimbabilitatea alegerii deliberate, 
potrivit cuvântului Apostolului Pavel: „dragostea 
nu cade niciodată” (I Cor. 13, 8). În Împărăţia 
lui Dumnezeu nu va exista posibilitatea alegerii, 
Sfinţii vor avea în Hristos neschimbabilitatea 
alegerii deliberate, de vreme ce nu vor exista în 
Împărăţie situaţii contradictorii.
Prin urmare, Persoanele Sfintei Treimi nu au 
o libertate așa cum o înţeleg teologii filosofici. 
Hristos Dumnezeu-Omul nu are posibilitatea 
opţiunii, adică voinţă deliberatoare, de vreme ce 
are neschimbabilitatea alegerii. Omul, în starea 
de cădere, are posibilitatea alegerii deliberate, 
dar când ajunge la îndumnezeire dobândește în 
Hristos neschimbabilitatea alegerii deliberate și 
este condus, prin nevoinţa în Hristos și prin via-
ţa liturgică, de la voinţa deliberatoare la voinţa 
cea după fire.
Astfel, libertatea voinţei și libertatea persoanei – 
pe care teologii de azi o elogiază în mod exagerat 

– ca element deopotrivă al lui Dumnezeu și al 
omului, ca expresie și însușire definitorie a omu-
lui și care constituie desăvârșirea lui, constituie o 
opinie inadmisibilă din punct de vedere teologic. 
Libertatea nu este a ipostasului, ci a firii. Acest 
lucru are o mare însemnătate, pentru că astfel se 
manifestă creaţia bună foarte a lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, persoana este aceea care, folosind rău 
libertatea de-Dumnezeu-dăruită a firii, sfârșește 
în păcat. Prin urmare, „persoana nu depășește 
prin libertate necesitatea firii”, ci, dimpotrivă, fi-
ecare om prin energia-lucrarea dumnezeiescului 
Har și cu împreună-lucrarea lui prin voinţa fi-
rească, poate fi condus dincolo de limitele firii 
sale și poate ajunge la îndumnezeire. Dimpotri-
vă, persoana, dacă nu își folosește bine liberul ar-
bitru, sfârșește prin a fi încătușată de păcat și își 
înrobește firea patimilor. Așadar, a se atribui firii 
necesitatea dovedește ignorarea textelor patristi-
ce sau distorsionarea lor ermeneutică cu scopul 
de a ajunge la concluziile personaliste dorite.
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A

cț
II Mitropolitul Pireului, kir Serafim, 

intervine în foarte dura confruntare 
dintre Mitropolitul Pergamului și 
Mitropolitul Nafpaktosului cu pri-
vire la subiecte cruciale ale credin-
ţei noastre. Îl „trăsnește” efectiv pe 
Mitropolitul Pergamului, căruia îi 
amintește că înșiși profesorii univer-
sitari, colegi ai lui de la Facultatea de 
Teologie a Universităţii din Tesalo-
nic, îl acuză de erezie. Mitropolitul 
Pireului îl condamnă pentru teoria 

pe care a dezvoltat-o, cu privire la „cei doi plămâni ai Bisericii”, prin care În-
altpreasfinţitul Ioannis Zizioulas dorește să își justifice faptele inadmisibile pe 
care le săvârșește la Dialogurile Teologice cu papistașii. 

„Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Pergamului, kir Ioannis (Zizioúlas) 
– academician, care a deţinut funcţia de Președinte al Academiei Ate-
niene, cunoscut la nivel internaţional pentru instruirea teologică și 
scrierile sale – a dat publicităţii pe internet scrisorile pe care le-a 
adresat Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Nafpaktos și Aghios Vla-
sios, kir Ierotheos – un excelent și inegalabil condei teologic care 
scrie iscusit și ale cărui opere valoroase au fost traduse până acum în 
20 de limbi. În aceste scrisori, Mitropolitul Pergamului protestează 
împotriva unei presupuse deformări a poziţiilor sale în cadrul inspi-
ratei cuvântări a Mitropolitului Nafpaktosului, ţinută la conferinţa 
organizată de Mitropolia Pireului1, cu tema: Teologie patristică si erezie 

1 Preluat de pe http://graiulortodox.wordpress.com/

mITROpOLITUL sERAfIm AL 
pIREULUI căTRE mITROpOLITUL  
IOANNIs AL pERgAmULUI:
„ExpRImAţI pOzIţII ERETIcE!”

Foto: I.P.S. Ioannis Zizioulas împreu-
nă cu Papa
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postpatristică; Pireu 15 februarie 2012. Răspunsurile Mitropolitului 
Nafpaktosului, kir Ierotheos – din păcate pentru Mitropolitul Per-
gamului, kir Ioannis! – sunt clarificatoare și pătrund în adâncimile 
gândirii teologice și ale adevărului dogmatic ortodox și acest lucru îl 
poate pricepe și un simplu licenţiat în teologie.
Mitropolitul Pergamului, kir Ioannis, în declaraţia sa din 27 septem-
brie 2012, a afirmat următoarele: „Cât privește întrebarea Înaltpreasfin-
ţitului Mitropolit de Nafpaktos de ce am corelat toată 
controversa noastră cu aceea a polemicii împotriva 
dialogurilor ecumenice, îi amintesc că respectivul meu 
text contrafăcut se află într-o cuvântare a sa care a fost 
aplaudată de o adunare la care s-au auzit câte și mai 
câte despre Patriarhia Ecumenică și dialogurile ecume-
nice”. Asta, după ce a avut în mână Actele con-
ferinţei organizate de noi, pe care ne-am îngrijit 
să i le trimitem. Sunt neîndoielnic convins că a 
constatat că pe durata conferinţei noastre nu s-a 
desfășurat un dialog cu participanţii, ci s-au făcut 
auzite doar comunicările argumentate știinţific 
ale unor conferenţiari de nivel academic, între 
care și a Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Nafpak-
tosului, Ierotheos Vlahos. 
Pentru că foarte grava sa afirmaţie insultă gro-
solan Mitropolia noastră care a organizat con-
gresul de care vorbim, îl rugăm public –, pentru 
ca nu cumva luarea sa de poziţie să fie socotită 
drept o calomnie ordinară – să ne menţioneze 
nominal, nu aluziv, care sunt acele «câte și mai 
câte» neîntemeiate și, prin urmare, mincinoase 
și de rea credinţă, care s-au făcut auzite «împotriva Patriarhiei Ecu-
menice și a dialogurilor ecumenice pe care aceasta le poartă». Înalt-
preasfinţitul Ioannis este dator să dea un răspuns la subiect, con-
cret, întrebării noastre, pentru că, altfel, îi îndreptăţește pe cei care 
«calomniind» afirmă că el este personal responsabil pentru mersul 
greșit al Dialogului Ecumenic și pentru cele două scrisori neînteme-
iate pe care Respectabilul Centru [Patriarhia Ecumenică, n.tr.] le-a 
adresat Bisericii Greciei [E vorba de două scrisori oficiale pe care Patriar-
hia Ecumenică le-a adresat Bisericii Greciei, cerându-i să ia poziţie, așa încât 
să nu se mai repete evenimente – precum conferinţa de la Pireu, 15 februarie 
2012 – îndreptate împotriva ecumenismului și a ereziei postpatristice. n.tr.]. 
Cât privește apostrofarea exprimată în luarea sa de poziţie din data 17 
septembrie 2012, în care afirmă: „Cunoașteţi atacurile pe care le primesc 
din partea unor cercuri, dar nu numai eu, ci și Patriarhul Ecumenic, pentru 
faptul că, supunându-mă hotărârilor sinodale ale tuturor Bisericilor Ortodo-

Cât privește întrebarea Înaltpreasfinţitului 
Mitropolit de Nafpaktos de ce am corelat 
toată controversa noastră cu aceea a pole-
micii împotriva dialogurilor ecumenice, îi 
amintesc că respectivul meu text contrafăcut 
se află într-o cuvântare a sa care a fost apla-
udată de o adunare la care s-au auzit câte 
și mai câte despre Patriarhia Ecumenică și 
dialogurile ecumenice”.
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xe fără excepţie, prezidez din partea 
ortodoxă Dialogul Teologic oficial 
cu Romano-catolicii. Înverșunarea 
și injuriile care le însoţesc fac imposi-
bil și fără sens orice răspuns al meu 
în această polemică. Însă implicarea 
directă sau indirectă a unui episcop 
al Bisericii în această polemică și 
anume, recurgând chiar la falsificarea 
poziţiilor mele, constituie cu deosebire 
o chestiune serioasă”, presupun, de 
bună seamă, că Înaltpreasfinţitul 
nu se referă la colegii lui [de la 
Facultatea de Teologie a Univer-
sităţii din Thessalonic], profesori 
academicieni, Înaltpreasfinţitul 
Mega Farántos și Hrisóstomos 
Stamoúlis, care îl acuză de erezie 
și asta nu pentru că prezidează 
dialogul teologic cu romano-ca-
tolicii. Nu cumva tocmai convin-
gerea sa că „Răsăritul și Apusul 
constituie doi plămâni prin care 
respiră Biserica2”, reprezintă vâr-
ful de lance îndreptat chiar de 

sineși împotriva sa, pentru că, deși este prea-mare teolog, introduce 
[în universitate] lucruri inadmisibile și de neînţeles, și anume, pre-
zintă creștinismul drept un organism care „se oxigenează” prin doi 
plămâni: prin cel romano-catolic, care învaţă dogme precum Filioque, 
primatul papal și infailibilitatea papală, harul creat, meritele prisosi-
toare ale Sfinţilor și indulgenţele, imaculata concepţie a Născătoarei 
de Dumnezeu, înălţarea ei cu trupul la cer și focul purgatoriului, și 
prin „plămânul” ortodox, care învaţă tocmai contrariul acestora! Iată 
de ce poziţiile lui sfârșesc într-o totală contradicţie teologică și iată 
de ce fără dreptate protestează împotriva observaţiilor care i se fac”.
 

2 periodicul „Epískepsis”, nr. 559/31.7.1998.

Mitropolitul Pireului îl 
condamnă pentru teoria pe 

care a dezvoltat-o, cu pri-
vire la „cei doi plămâni ai 
Bisericii”, prin care Înalt-

preasfinţitul Ioannis Zizi-
oulas dorește să își justifice 
faptele inadmisibile pe care 
le săvârșește la Dialogurile 

Teologice cu papistașii. 
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Această săptămână este numită: Săptămâna 
de Rugăciune Ecumenică, dar noi putem 
să o numim și „Săptămâna de Urâciune 
Ecumenică”. Niciun Creștin Ortodox nu 
poate participa la această rugăciune în 
comun cu eterodocșii. Cerem în Ectenie 

„Unitatea Credinţei”, dar nu unitate în di-
versitate, ci Unitate în Adevăr, adică toţi 

„să Te cunoască pe Tine, singurul Dum-
nezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care 
L-ai trimis” (Ioan 17,3). Adică toţi eterodocșii trebuie să revină la 
Credinţa în Duh și în Adevăr, la Biserica cea Una, Sfântă, Catholică1 
și Apostolică și anume Biserica Ortodoxă.
A participa la o astfel de „rugăciune ecumenică” este o blasfemie și un 
păcat, indiferent că o face un patriarh, un episcop, un teolog, un sinod, 
etc. Cine are conștiinţă ortodoxă nu poate participa la acest eveni-
ment, pentru că acest eveniment este împotriva conștiinţei Bisericii. 
Dacă acest eveniment ar însemna dialog fără rugăciuni în comun, cu 
toată dragostea, eu aș fi primul care aș participa, dar având în vedere 
că sunt implicate rugăciuni în comun cu eterodocșii, conștiinţa îmi 
spune să nu particip ca să nu blasfemiez pe Hristos, care a lăsat un 
Singur Adevăr. „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa (Ioan 14, 6); „Cine 
nu va crede și nu se va boteza se va osândi”(Marcu, 16, 15-16). 
Iată că Hristos a fost primul „taliban” sau „extremist” și toţi sfinţii L-
au urmat. Nu există în Ortodoxie sfânt ecumenist, toţi sfinţii de la 
începutul creștinismului până astăzi au fost antiecumeniști, după cum 
demonstrează sinaxarele lor. Iubirea se manifestă faţă de persoane, dar 

1 Adică sobornicească (n. ed.).

săpTămâNA EcUmENIcă INTER-
NAţIONALă DE RUgăcIUNE  

pENTRU UNITATEA cREșTINILOR
A pARTIcIpA LA O AsTfEL DE „RUgăcIUNE 

EcUmENIcă” EsTE O bLAsfEmIE șI UN păcAT  
de preot Matei Vulcănescu
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Vedeţi câtă viclenie se ascunde în cuvintele acestor 
„pseudo-rugăciuni”?2 (18 ianuarie, Veria, 2013)

scURTE cANOANE șI cUvINTE pATRIsTI 

cE cE LE sTAU împOTRIvă EcUmENIșTILOR

Canonul 10 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă cineva 
s-ar ruga, chiar și în casă cu cel afurisit (scos din 

comuniune) acela să se afurisească”.
Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli: „Episcopul, 

presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga 
împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-
a permis acestora să săvârșească ceva ca și clerici 
(să săvârșească cele sfinte), să se caterisească”.

Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli:  „Dacă vre-
un cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau 
a ereticilor ca să se roage, să se caterisească și să 
se afurisească”.

Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea 
(343): „Nu este îngăduit ereticilor a intra în casa 
lui Dumnezeu dacă stăruie în eres”.

Sfântul Efrem Sirul (+379): „Vai acelora care 
se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora 
care batjocoresc Dumnezeieștile Scripturi! Vai 
de cei câţi murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau 
încheie vreo înţelegere cu ereticii! [...]Să fugi de pur-
tarea familiară fată de schismatici și eretici”!

Sfântul Grigorie Teologul (+389): „Unde este 

2 Articol preluat de pe http://ortodoxiacatholica.wordpress.
com/2013/01/18/saptamana-ecumenica-internationala-de-rugaciu-
ne-pentru-unitatea-crestinilor-hristos-a-fost-primul-taliban-sau-ex-
tremist-sau-antiecumenist-si-toti-sfintii-l-au-urmat/

•

•

•

•

•

•

nu și faţă de credinţele strâmbe ale persoanelor. 
Aceasta a fost gândirea Sfinţilor Părinţi și 
continuă să fie până la sfârșitul veacurilor.
Iată o „urâciune ecumenică”:
„Iubitor și milostiv Dumnezeu, învață-ne bucuria 
de a împărtăși pacea Ta. Umple-ne cu Duhul Tău 
Sfânt, astfel încât să putem sparge zidul de os-

tilitate dintre noi. Domnul înviat, care este pacea 
noastră, să ne ajute să depășim fiecare diviziune 
și să ne unească în calitate de membri ai familiei 
Sale. Cerem acest lucru în numele lui Iisus Hris-
tos, căruia împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, să 
fie toată cinstea și slava fără sfârșit. Amin”.

„Învaţă-ne bucuria de a împărtăși pacea Ta” – 
dacă această pace este cu adevărat Pacea lui Hris-
tos, ea este întotdeauna în Adevăr, adică văzând 
Pacea lui Hristos a celor din Biserică să se mi-
nuneze și să revină și ei, eterodocșii, la Biserică. 
Se confundă Pacea lui Hristos cu Pax Romana!

„Încât să putem sparge zidul de ostilitate dintre 
noi”  – noi, ortodocșii, nu suntem ostili nimănui, 
pentru că Domnul Hristos s-a răstignit pentru 
toţi oamenii, inclusiv pentru eretici; din contră, îi 
iubim pe eterodocși și dorim să revină la Adevăr.

„Să ne ajute să depășim fiecare diviziune și să ne 
unească în calitate de membri ai familiei Sale” – 
nu ne poate uni Dumnezeu în afara Adevărului 
Său. Biserica nu este divizată, ea este Una, iar 
eterodocșii trebuie să se reîntoarcă la Biserica 
cea Una.
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credinţa ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacă 
va trebui să mori pentru credinţa ta sfânta, du-te 
cu îndrăzneală la moarte! Așa au murit și sfinţii 
pentru Credinţă, iar acum vieţuiesc întru Hris-
tos”.

Sfântul Marcu Eugenicul (+1444): „Învăţătu-
rile dascălilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu 

le primesc, încredinţat fiind că sunt înșelătoare. 
În materie de credinţă ortodoxă nu există concesie. 
Distrugerea credinţei obștești este pierzarea de 
obște a tuturor. Chestiunile credinţei ortodoxe 
nu admit iconomia. Niciodată nu s-au îndrep-
tat cele bisericești prin soluţii de mijloc. Între 
lumină și întuneric poate cineva să spună că 
există ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; 
dar intermediere între adevăr și minciună nu 
poate nimeni să gândească, oricât s-ar strădui. 
Mijloc de împăcare între adevăr și minciună nu 
există! În problemele de credinţă nu încape po-
gorământul și iconomia, deoarece pogorămân-
tul provoacă împuţinarea credinţei. Asta ar fi 
egal cu a spune: Taie-ţi capul și du-te unde vrei”.

„Noi pentru nimic altceva nu ne-am despărţit 
de latini, decât pentru că sunt nu numai schis-
matici, dar și eretici. Pentru aceasta nu trebuie 
nicidecum să ne unim cu ei!”

•

•

evidentă necredinţa, trebuie să preferăm mai 
bine focul și sabia și situaţiile critice și mâinile 
tiranilor – și toate cu dăruire – decât să luăm 
parte la aluatul păcatului și să ne unim cu cei 
care bolesc în credinţă… De mii de ori este mai 
bună dezbinarea care se face pentru cuvintele 
bunei credinţe ortodoxe decât pacea, când aceas-
ta este unită cu patimile”.

Sfântul Chiril al Alexandriei (+444): „Atunci 
se mărește numele păcii, când nu ne vom împo-
trivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împo-
triva hotarelor acelora”. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul (+662): „A tăi-
nui cuvântul adevărului înseamnă a te lepăda de 
el. Bine este să trăim în pace cu toţi, dar numai 
cu aceia care cugetă aceleași despre bună credinţă 
ortodoxă. Și este mai bine să ne războim, atunci 
când pacea lucrează conglăsuirea către rău”.

Sfântul Grigorie Palama (+1340): „Cei ce 
sunt în Biserica lui Hristos aparţin adevărului, 
iar câţi nu aparţin adevărului, nu sunt nici în 
Biserica lui Hristos”.

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073): 
„Păzește-te, fiule, de cei cu credinţa strâmbă și de 
toate discuţiile lor, căci și pământul nostru s-a 
umplut de ei! Numai cel ce trăiește în Credin-
ţa Ortodoxă își va mântui sufletul. Fiindcă nu 
există o altă credinţă mai bună, decât curata și 
sfânta noastră Credinţa Ortodoxă … De aseme-
nea, fiule, nu se cade să lauzi o credinţă străină. 
Cine laudă o credinţă străină face la fel ca și cel 
care-și hulește propria credinţă. Cine laudă cre-
dinţa sa și pe cea străină e un făţarnic și apropi-
at de erezie … Dacă cineva îţi spune: „Credinţa 
noastră și a voastră este de la Dumnezeu”, atunci, 
fiule, răspunde-i așa: „Făţarnicule! Cum pot fi 
amândouă de la Dumnezeu? Nu știi ce spune 
Scriptura: Este un singur Domn, o singură Credinţă, 
un singur Botez (Efeseni 4,5). Așadar, fiule, ferește-
te de aceștia și întotdeauna apără-ţi credinţa ta! 
Nu te înfrăţi cu ei, ci fugi de ei și întărește-te în 

•

•

•

•

Foto: slujbă ecumenistă în săptămâna ecumenică
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Încă din primele zile ale anului 
2013, societatea românească a 
fost confruntată cu o provocare 
fără precedent – la care numai un 
ochi și o inimă vrăjmășească nu 
a descoperit cercetarea divină și 
examenul de conștiinţă creștină 
pe care neamul românesc l-a avut 
de trecut în faţa Cerului. 

Cu ochii înlăcrimaţi, cu sufletele bulversate și cu mintea plină de 
întrebări fără răspuns, urmărind cu respiraţia tăiată timp de 2-3 
săptămâni, toată mass-media românească a prezentat și a comentat 
moartea regizorului Sergiu Nicolaescu.
Și poate nu aș fi atacat acest subiect atât de complex și de sensibil 
dacă la urechile mele nu ar fi ajuns împroșcările pline de veninul 
frustrărilor de tot felul, ale unui concetăţean cu titulatura de jur-
nalist - exeget (este vorba desigur despre Cristian Tudor Popescu) 
căruia, de fapt, îi place să joace rolul de Cerber al intelectualităţii 
românești, lătrând și arătându-și colţii.
A devenit aproape o trăsătură de caracter a neamului românesc, ca ori-
cine, oricând, să fie expert în orice, dar mai ales să-și facă public puro-
iul sufletesc – emiţând axiome - dar cel mai grav fiind rolul acestora de 

„formatori de opinie”. Din păcate vocea lui C.T. Popescu nu e singulară, 
iar rolul de Cerber îl are aproape toată mass-media românească. Dar 
să nu uităm că limba Cerberului din mitologie era plină de otravă. În 
plus el păzea iadul, având mare grijă să nu scape careva de acolo. 
Cam așa a procedat și C.T. Popescu, când în ziua dedicată geniului 
românesc, Mihai Eminescu, s-a străduit să-i ţintuiască sufletul în iad, 

pOLITIcA, bAT-O vINA!...  
DAR cU sUfLETUL cUm RămâNE? 
DEspRE INcINERARE șI cULTURA ROmâNEAscă
de Monahia Ecaterina Fermo
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atribuindu-i marelui poet tot felul de caracterizări ale operei și ale 
sufletului său chinuit, care dacă ar fi fost adevărate, bietul suflet al 
geniului românesc ar fi fost condamnat pe vecie în flăcările iadului. 
Aflăm astfel de la „cerberul de serviciu”- C.T.P. - că Eminescu era 
un ateu convins, că nu a crezut niciodată în Dumnezeu, cu atât mai 
puţin într-o viaţă veșnică sau în vreo pedeapsă sau răsplătire după 
faptele reprobabile făcute în viaţa aceasta. Arta lui e plină de „ironie, 
sarcasm, batjocură, raţionalism, ateism, scepticism”. Și 
pentru că nu era suficient, îi pune pecetea spunând că 
Eminescu „nu a fost român”, ci mai degrabă german… 

„un spirit bântuit de o luciditate știinţifică” - semănând 
în structura de fond sufletesc mai degrabă cu Edgar 
Alain Poe – frizând chiar demenţa ficţiunii, - și în ni-
ciun caz nu are nimic comun cu romanticii epocii și 
nicidecum cu spiritul românesc din anii aceia.
Nu îndrăznesc să îmi asum rolul de apărător cri-
tic al operei și personalităţii marelui Eminescu, de 
aceea pentru început am să apelez la un citat din 
Nichifor Crainic, figură marcantă a politicii și cul-
turii românești care spune despre Eminescu urmă-
toarele: „A fost Eminescu credincios sau necredincios? 
Iată o întrebare la care oricine poate pregeta să dea un 
răspuns categoric. Dacă în opera lui, am găsi numai ur-
mele lui Schopenhauer, care trec brutal peste crinul credinţei, 
strivindu-l, am putea spune cu durere că cel mai mare poet 
român a fost un necredincios. Dar dacă ne-am referi la cele 
câteva inspiraţii de natură creștină, am afirma cu bucurie 
că avem a face cu un aderent la credinţa strămoșească”. 

„Este Eminescu un necredincios? Dacă zig-zag-urile 
sale filosofice și etice ne-ar îmbia să admitem aceas-
tă grozăvie, priveliștea sufletului său absorbit în cea 
mai fierbinte rugăciune ne umple de un sfânt fior și 
ne determină să-i recunoaștem înălţimea spirituală. 
Cine se roagă să fie credincios nu poate fi un necre-
dincios. Cine și-a pierdut credinţa și speranţa, dar le 
cerșește înapoi ca daruri de la Dumnezeu, nu poate 
fi un necredincios. Când Eminescu se spovedește în 
rugăciune spunând: Eu nu mai cred nimic și n-am tărie, e ca și cum ar 
repeta în alţi termeni cuvântul din Evanghelie: Cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele! Geniu după chipul lui Dumnezeu, păstrând sub ru-
ine sufletești ardoarea adorării, pe deasupra genunilor sale filosofice 
planează zborul în lumina divină a Luceafărului”.  
În aceeași tonalitate este și părerea extraordinarului om de cultură, 
academician Zoe Dumitrescu Bușulenga când scrie despre Emi-
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nescu și opera sa: „Unii l-au socotit ateu ireductibil, alții un credincios fer-
vent, fiecare întemeindu-se pe unul sau mai multe texte. Calitatea probantă a 
textelor invocate este însă minimă prin desprinderea lor de contextul atât de 
vast și complex al întregii gândiri și opere eminesciene, care exprimă o persona-
litate de o natură cu totul particulară”1.
Exemplele ar putea continua, și mai mult ca sigur, mă voi reîntoarce 
asupra subiectului. Deocamdată revin la  „Cerberul nostru de serviciu” 
care își creează în jurul personalităţii sale o aură de „sfânt salvator al 
naţiei române” judecând și înfierându-l pe regizorul Sergiu Nicola-
escu care tocmai „se ducea să moară puţin…” „Niciodată, niciunde, 
nicio imagine din filmele domnului Nicolaescu nu mi-a stârnit vreo 
emoţie. Mă număr printre astfel de handicapaţi sufletește, nu mulţi, 
din fericire pentru vigoarea românilor ca naţie. Ultimul film al dom-
nului Nicolaescu văzut de subsemnatul a fost Poker, după care am 
simţit nevoia să mă spăl cu spirt pe ochi”.
Nu este locul și timpul de a prezenta toate scârbele și blasfemiile 
spuse de mulţi dintre actorii, regizorii, oamenii de artă și cultură, de 
televiziune și cinematografie, în perioada aceea nefastă a „incineră-
rii” lui Sergiu Nicolaescu. Macabru! Sinistru! Căci nu consideraţiile 
asupra actului artistic, pline de puroiul și uscăciunea celui sau celor 
ce apostrofau post-mortem au deranjat și au uimit miile de români 
simpli în gândire, dar nu simpliști - ci îndârjirea aproape satanică cu 
care a fost condamnat acest suflet - (și ca el câţi oare or mai fi fost sau 
vor mai fi !!!) la întunericul veșnic, la chin sufletesc cumplit atât în 
clipele incinerării, cât și mulţi, mulţi ani după. 
Dar mai ales crima cea mai mare a acestor „oameni de artă” este for-
marea de opinie, aproape impunând prin mass-media ideea că incine-
rarea – chiar și a unui botezat creștin - este cea mai bună soluţie, cea 
mai igienică și curată metodă de a scăpa de „cadavrul scârbos”. Iată, 
de pildă, cu ce titlu, parcă desprins din adâncurile iadului, își începe 

„Cerberul de serviciu” articolul său prin care îl aduce – conștient sau 
nu – pe bietul suflet al regizorului Sergiu Nicolaescu, cât mai aproa-
pe de flăcările iadului trecând prin cele ale incinerării. „Tămâia și vata 
din nas” - acesta este mârșavul titlu cu care se mândrește „marele cer-
ber al culturii române”.
Mi-e silă și greaţă aproape fizică citind lăturile din acest articol, cu 
care desigur „sarsailă” își va alimenta acolo în iad, sufletele care l-au 
slujit credincioși încă de aici de pe pământ prin cei așa-ziși „culturali”.
Se vehiculează mereu o statistică ireală. Poporul român este creștin-
ortodox în proporţie de 85% și centrul de încredere în instituţi-
ile statului îl deţine Biserica Ortodoxă Română … Ei bine, este o 
eroare! Și cred că testul concludent a fost dat de poporul român în 

1 Eminescu între credinţă și cunoaștere, din cartea „Cultura și Credinţ”, editura Arhiepiscopiei 
Rădăuților și Sucevei -2005.
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Luceafărului”.  

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



�� A T I T U D I N I

acele zile pline de fumul și cenușa de la crema-
toriul bucureștean în faţa căruia doar o mână 
de adevăraţi credincioși încercau să-și exprime 
dezaprobarea și cu lacrimi în ochi și în suflet 
compătimeau sufletele lipsite de credinţă și spe-
ranţă (de altfel conaţionali de-ai lor, mulţi din 
ei creștini, botezaţi ortodox) care îi apostrofau, 
spunând că sunt barbari și lipsiţi de decenţă și 
omenie pentru că cereau să se respecte o tradiţie 
creștină a înmormântării trupului (a redării lui 

„în pământul din care a fost luat la facere”), care 
are o vechime de 2000 de ani pe aceste meleaguri 
și care asigură măcar oportunitatea ca Biserica 
să mijlocească la Dumnezeu pentru păcatele lui. 
Nu mi-aș fi dorit ca aceste rânduri să poarte 
și amprenta politică, dar e aproape imposibil 
de trecut cu vederea implicarea ocultei politi-
ce mondiale în supunerea și sclavizarea lumii 
pentru scopuri bine determinate ale unei Elite 
masonico-sataniste. Desigur acest plan include 
destructurări la toate nivelurile umanităţii, dar 
în principal la nivel de masă populară, prin dis-
trugerea patrimoniului cultural și tradiţional (cu 
precădere acolo unde el poartă amprenta Adevă-
rului.) Dar ce sau cine este Adevărul? Răspunsul 
îl știm de 2000 de ani, căci zice Hristos Fiul lui 
Dumnezeu: „Eu sunt calea, adevărul și viaţa”… 
De aceea, oculta sionistă mondială este cea care 
a încercat prin toate mijloacele sale pământești, 
folosind uneltele diavolești să distrugă arta, cul-
tura și istoria românească, care s-au bazat și se 
bazează de 2000 de ani pe creștinismul ortodox, 
singurul adevăr din lume!
Cum e posibil ca nimeni din presa românească 
să nu sesizeze duhul satanic cu care a fost în-
conjurată plecarea din lumea aceasta a regizoru-
lui și omului politic Sergiu Nicolaescu, a cărui 
implicare în așa-zisa „revoluţie” din 1989 a fost 
hotărâtoare (de fapt tot provocare și dirijare a 
puterilor oculte sionist-evreiesti)?!... Coșciugul 
închis încă de la morga spitalului, insistenţa pli-
nă de argumente anticreștine a surorii și a unor 
așa-ziși „prieteni” pentru incinerare, comporta-
mentul cel puţin straniu al soţiei, dar mai ales 

inscripţia de pe coroana de flori depusă la cata-
falc, din partea soţiei, sunt comportamente stra-
nii, pline de înţelesuri oculte și pe care nu trebuie 
să ne străduim prea mult ca să vedem că au un 
pronunţat caracter satanic. Foarte multă lume a 
privit cu stupoare mesajul de pe coroană: „ȘTII 
TU… ELF” și, spre uimirea noastră, a miilor 

de creștini ortodocși, am ascultat niște explica-
ţii puerile de genul prescurtării cuvintelor din 
limba engleză „ETERNAL LIVE FOR EVER”, 
care desigur ar fi trebuit să conţină câte un 
punct după fiecare cuvânt prescurtat, așa cum 
după „ȘTII TU” au pus puncte de suspensie.
Dar o privire mai atentă la orice enciclopedie 
aflăm cât de malefice și satanice sunt perso-
najele cu numele ELF din mitologie: „Sunt 
semi-divinități asociate fertilității naturii. Mi-
tograful Snorri Sturluson scrie în lucrările sale 
că există două tipuri de elfi:  „elfii întunericului”, 
echivalenți cu piticii și „elfii luminii”, care se 
apropie mult mai mult de ceea ce înseamnă elf. 
Acești elfi ai luminii guvernează una din cele 9 lumi 
ale cosmosului (Yggdrasil) și anume Alfheimul-ul. 
Elfii întunericului trăiesc într-o lume total diferi-
tă, chiar antagonică, numită Nidavellir”. Dar fraza 
din descrierea enciclopediei care mi se pare de-a-
dreptul înspăimântătoare, având mare legătură cu 
sufletul bietului nostru regizor este următoarea: 

„După moarte unii oamenii, cum a fost eroul Volund, 
pot să fie ridicați la rangul de elfi. Similitudinea între 

Nichifor Crainic
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elfi și oameni permitea chiar o împerechere între aceștia”. 
Știu că voi stârni chiar printre creștini zâmbete ironice cu astfel de 
asocieri demne de „teoria conspiraţiei”. Să nu uităm însă, că și asupra 
morţii lui Mihai Eminescu cât și asupra morţii și incinerării lui Ser-
giu Nicolaescu plutesc multe incertitudini, dorite și impuse societăţii 
române de către oculta masonică tocmai pentru că amândouă perso-
nalităţile (deși făceau parte din cultura română, dedicată sută la sută 
Adevărului creștin-ortodox) au deţinut taine politico-masonice, din 
care li s-a tras moartea fizică, scopul principal fiind distrugerea sufle-
tului lor pentru Mântuire și câștigarea lor de cealaltă parte, desigur a 
iadului, de care să ne izbăvească bunul Dumnezeu pe toţi!
Chiar dacă unora le va părea o idee extremist–religioasă, sufletul 
meu de artist, dar mai ales de creștin-ortodox, a suferit și va suferi 
datorită faptului că în special oamenii din Artă sunt cuprinși și în-
văluiţi de puteri pe care nu le mai pot controla și nu încearcă deloc 
să transceadă conditiţia de „maimuţă evolutivă”. Toate acestea mă în-
deamnă să strig către omenire: Treziţi-vă, oameni buni! Hristos e Dum-
nezeu și om înviat și cei ce credeţi în el veţi trăi veșnic și veţi învia!   
Iar pentru ateii și scepticii Ocultei, profunzi „gânditori” ai filozofiilor 
masonice, le dedic această ultimă cugetare a marelui geniu al litera-
turii române, Mihai Eminescu: „Istoria omenirii este desfășurarea cuge-
tării lui Dumnezeu. Nu se mișcă un fir de păr din capul nostru fără știrea 
lui Dumnezeu”.
Dumnezeu să nu le socotească lor păcatele acestea și nici celor ce 
poate din întunecarea minţii sau din neștiinţă denigrează Biserica 
Dumnezeului Celui viu, Cel Milostiv și Drept și care cheamă pe toţi 
păcătoșii la pocăinţă. 
 

Sufletul meu de artist, dar 
mai ales de creștin-ortodox, 

a suferit și va suferi datorită 
faptului că în special oamenii 

din Artă sunt cuprinși și în-
văluiţi de puteri pe care nu le 
mai pot controla și nu încear-

că deloc să transceadă conditi-

ţia de „maimuţă evolutivă”. 
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Părintele Metodie românul de la 
Chilia „Sfinţii Teodori” din Karyes 
spunea că stareţul lui era foarte în-
grijorat de sporirea duhovnicească a 
ucenicilor săi, deoarece era mustrat 
de conștiinţă pentru puţina ascultare 
de care dăduse dovadă el însuși și că a 
murit cu această durere în suflet.
După câţiva ani părintele Meto-
die l-a văzut în vedenie pe stareţul 
lui și l-a întrebat: „Ce faci, părinte? 
Unde te afli?” Acela i-a răspuns: 
„Sunt bine, m-am mântuit. Dar cum 
m-am mântuit? Cu multă osteneală, 
deoarece n-am făcut ascultare de stareţul meu. După ce am murit 
m-a întrebat îngerul pe un ton aspru: „Ai vreo faptă bună? Ce ai fă-
cut?” Atunci am răspuns: „Nu am nicio faptă bună, ci numai păcate, 
neascultările faţă de stareţul meu. Singurul lucru pe care îl am este 
nădejdea în Dumnezeu și mila Lui”.
Atunci îngerul s-a dus să întrebe, iar peste puţin a venit și a spus: „De 
vreme ce ai recunoscut cu smerenie halul în care ești și ai nădăjduit numai 
în Dumnezeu, Hristos mi-a spus să te trec în rândul celor mântuiţi”.
După aceea părintele Metodie l-a întrebat iarăși pe stareţul său des-
pre un oarecare tăietor de lemne cunoscut de al lor, care murise: „Pă-
rinte, unde se află tăietorul?” Și acela i-a răspuns: „Tăietorul se află 
într-un loc mai bun ca al meu deoarece s-a chinuit mult în viaţa sa 

1 Cuviosul Paisie Aghioritul, Părinţi aghioriţi – Flori din Grădina Maicii Domnului, Ed. Evanghe-
lismos, București, 2004, p.114-115.

păRINţI ROmâNI AThONIţI  
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UcENIcUL cARE N-A făcUT AscULTARE DE 

sTAREţUL săU, DAR s-A mâNTUIT DEOAREcE 
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și a făcut ascultare cu smerenie 
faţă de toţi mai marii lui, la care 
lucra fără să murmure”.
De asemenea l-a întrebat și des-
pre un îndrăcit, care fusese chi-
nuit de diavol, unde se află, iar 
stareţul i-a răspuns: „Acesta se 
află într-un loc și mai bun, pen-
tru că mult l-a smerit diavolul 
înaintea oamenilor. Dar și el 
însuși s-a smerit, deoarece spu-
nea: Rugăciunile părinţilor mă vor 
mântui și pe mine, ticălosul”.
În ceasul morţii stareţului pă-
rintelui Metodie s-a petrecut un 
fapt mișcător. După ce și-a dat 
sufletul, a revenit puţin în viaţă. 
Atunci părinţii ce se aflau lângă 
el l-au întrebat: „Cum de ţi-ai 
revenit?” Iar stareţul a răspuns: 

„După puţină vreme de la ieșirea 
sufletului meu, un înger mi-a 
spus: Să te întorci ca să-ţi iei rămas 
bun de la fratele tău. Atunci eu i-
am spus: N-am frate nici în lume, 
nici în viaţa călugărească. Dar în-
gerul a spus: „Este vorba de trupul 
tău, fratele sufletului tău”.

Când m-am întors în trup, îngerul mi-a spus din nou: „Ia-ţi rămas 
bun de la trupul tău, pentru că împreună cu el ai pătimit rău”. După 
aceasta sufletul lui a plecat la cer. 

vEsTIREA mORţII păRINţILOR mETODIE șI IOAchIm

În Duminica Închinării Sfintei Cruci din anul 1978, Părintele Me-
todie, de la Chilia „Sfinţii Teodori” din Karyes a chemat pe ieromo-
nahul Hristofor, ce locuia mai jos de Karyes și l-a trimis la Sfânta 
Mănăstire Kutlumusiu, unde era îngrijit compatriotul lor, ieromo-
nahul Ioachim (toţi trei erau români) - să-i spună să se pregătească, 
deoarece a doua zi aveau să moară amândoi (adică ieromonahul Me-
todie și ieromonahul Ioachim).
Așadar părintele Hristofor a mers la Mănăstirea Kutlumuș și i-a 
spus bătrânului Ioachim: „Părinte Ioachim, binecuvântaţi! Părintele 
Metodie mi-a spus să te pregătești, căci mâine veţi muri amândoi în 
același ceas. Îţi cere iertare de toate cele ce ţi-a greșit”.
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Cum a auzit aceasta, Părintele Ioachim i-a spus bucuros: „Să ne bi-
necuvântaţi! Ca să spună aceasta Părintele Metodie, înseamnă că 
știe ceva”.
În acea zi Părintele Ioachim se împărtășise și îi spusese diaconului Anas-
tasie: „O astfel de bucurie am simţit pentru prima oară în viaţa mea”.
A mers la chilia sa, așteptându-și 
cu bucurie ceasul morţii, spunând 
în românește: „Măicuţa mea Prea-
sfântă! Măicuţa mea Preasfântă!”
Cum să nu fie Maica Domnului 
Măicuţa sa, de vreme ce de mic 
copil, de la șaisprezece ani și-a lă-
sat mama cea după trup și pe ta-
tăl său și a venit în Grădina Mai-
cii Domnului să se facă monah? 
De mic copil până la cei nouăzeci 
de ani ai săi a trăit în înstrăinare 
duhovnicească, în Sfântul Mun-
te, pentru dragostea lui Hristos 
ca să se îmbogăţească cu lucrurile 
cele veșnice. A fost șters din lume 
de la vârsta de șaisprezece ani și a 
fost scris în „Cartea Vieţii”.
Așadar în vreme ce spunea: „Măi-
cuţa mea Preasfântă!” - la ceasul 
al cincilea bizantin (în jur de doi-
sprezece la amiază) și-a închis 
ochii ca un copilaș și a adormit liniștit în braţele Măicuţei lui.
Exact în același ceas s-a odihnit și Părintele Metodie cu o moar-
te cuvioasă la vârsta de vreo șaptezeci de ani. Au plecat împreună 
cele două suflete sfinţite, pentru că au avut multă dragoste între ele. 
Aceasta au cerut de la Dumnezeu: ca să nu se despartă nici în această 
viaţă, nici în cealaltă. Bunul Dumnezeu a iconomisit astfel și pentru 
ei, dar și pentru noi, ca să ne folosim. Amin.
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Ce este combativitatea? Combativi-
tatea este virtutea care constă în de-
prinderea de a combate răul în mod 
înțelept.
Care este patima care se opune aces-
tei virtuți? Patima care se opune 
combativității este toleranța. Aceas-
ta este ridicată astăzi la mare cinste 
de către sistemul corupt.
Ce este toleranța? Toleranța este 
permisivitatea față de rău. Ea se ma-
nifestă sub două forme: indiferența 

față de rău și favorizarea răului.
Ce deosebire este între toleranță și îngăduință? Îngăduința este o vir-
tute; ca orice virtute, ea este o manifestare a dragostei. Suntem îngădu-
itori față de omul care păcătuiește, însă nu tolerăm păcatul și erezia.
Învățătura ortodoxă face distincție între îngăduință și toleranță? Da. 
Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ne îndeamnă la îngăduință, dar ne 
interzic toleranța. Sfântul Apostol Pavel le scrie efesenilor: „Să nu 
vă amestecați cu faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai 
vârtos să le condamnați”1. Această condamnare este o manifestare a 
combativității. Verbul care se folosește aici în textul grec este elénhete, 
imperativul de la elénho = a condamna, a da pe față ceva care este 
greșit, a dovedi că ceva este greșit.
Îngăduința are o limită? Da. Sfântul Apostol Pavel îl sfătuiește pe epis-
copul Tit: „De omul eretic, după prima și a doua sfătuire, te ferește”2. Iar 

1 Efeseni 5, 11.
2 Tit 3, 10.

DEspRE cOmbATIvITATE  
șI TOLERANţă
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Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne învață astfel: „Oricine va veni 
la voi și nu va aduce învățătura aceasta (nu rămâne în învățătura lui 
Hristos, n.n.), să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți lui: bucură-te. Că 
cel ce îi va zice lui: bucură-te, se va face părtaș faptelor lui celor rele”3.
Îngăduința implică lipsa de mustrare? Nu. Sfântul Apostol Pavel îi 
scrie Episcopului Timotei: „Pe cei ce păcătuiesc, înaintea tuturor 
mustră-i, ca și ceilalți frică să aibă”4. Mustrarea părintească nu ara-
tă lipsă de îngăduință. Tatăl își 
mustră fiul cu discernământ, 
având și îngăduință față de el.
Este compatibilă mustrarea cu 
blândețea? Da. Sfântul Apos-
tol Pavel îl sfătuiește pe tânărul 
episcop Timotei să fie „blând 
către toți, învățător, suferitor, 
cu blândețe certând pe cei ce 
stau împotrivă, poate cândva le 
va da lor Dumnezeu pocăință 
spre cunoștința adevărului”5.
Pe ce puteri sufletești se ba-
zează combativitatea? Toate 
virtuțile au fost rânduite de 
Dumnezeu. Pentru a putea 
exista, ele se bazează pe anu-
mite puteri sufletești. Comba-
tivitatea se bazează pe rațiune 
și pe iuțime. Prin intermediul 
rațiunii deosebim binele de 
rău, iar cu ajutorul iuțimii 
combatem răul. Apoi, rațiunea 
intervine din nou, menținând 
iuțimea în limitele impuse de 
discernământ.
Nu cumva iuțimea este o pati-
mă? Nu. Iuțimea nu este o patimă, ci o putere sufletească rânduită 
de Dumnezeu. În conformitate cu învățătura Sfântului Ioan Da-
maschin, iuțimea este o facultate a sufletului care se supune rațiunii. 
Faptul că se supune rațiunii permite menținerea iuțimii în limitele 
impuse de discernământ. Nu trebuie confundată iuțimea cu mânia. 
Mânia este iuțimea orientată pătimaș, scăpată de sub control.
Care sunt cele mai cunoscute pilde de combativitate din istoria Bi-

3 II Ioan 1, 10-11.
4 I Timotei 5, 20.
5 II Timotei 2, 24-25.

Îngăduința este o virtute; 
ca orice virtute, ea este o 
manifestare a dragostei. 
Suntem îngăduitori față de 
omul care păcătuiește, însă 
nu tolerăm păcatul  
și erezia.
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sericii? Istoria Bisericii cuprinde un număr foarte mare de pilde de 
combativitate. Vom aminti doar câteva dintre ele.
Sfântul Proroc Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului 
a combătut comportarea necuvenită a împăratului Irod, zicându-i 
că nu i se cuvine să viețuiască cu Irodiada, femeia lui Filip. Pentru 
aceasta, Irod l-a aruncat în temniță și apoi, prin uneltirea Irodiadei, 
i-a tăiat capul. Pentru curajul său și râvna sa în apărarea Legii lui 

Dumnezeu, Biserica îl cinstește pe Sfântul Pro-
roc Ioan cu laude ca acestea: „Pentru poruncile 
Legii fiind în primejdii, Fericite, cu mustrări ai 
certat pe călcătorul de Lege, că nu ai fost trestie 
clătinându-te de suflările vrăjmașelor vânturi”. 

„Acela ce ai covârșit hotarele firii, legile dreptății 
ai păzit, amestecarea cea fără de lege mustrând, 
netemându-te de sălbăticia împăraților”6.
Sfinții Părinți de la Sfintele Sinoade Ecumenice 
au combătut cu dumnezeiască râvnă rătăciri-
le ereticilor. Biserica îi cinstește prin cântări ca 
acestea: „Așezământurilor apostolești osârdui-
tori păzitori aţi fost, Sfinţi Părinţi, căci o fiinţă a 
Sfintei Treimi a fi, cu dreaptă credinţă învăţând, 
hula lui Arie sobornicește aţi surpat; cu carele 
împreună și pre Machedonie luptătorul împotri-
va Duhului biruindu-l, aţi defăimat pre Nestorie, 
pre Eutihie și pre Dioscor, pre Savelie și pre Se-
ver cel fără de cap. De a cărora amăgire rugaţi-vă 
să ne izbăvim noi, ca viaţa noastră nespurcată 
întru credinţă să se păzească rugămu-vă”7.

Ajuns episcop și patriarh al Alexandriei, toată viaţa Sfântului Atha-
nasie cel Mare a fost o luptă contra ereziei lui Arie și o luptă pentru 
mărturisirea de credinţă de la Niceea, o luptă de 45 de ani, trebuind 
să îndure patru izgoniri de pe scaunul său, mărturisind până la ca-
păt dreapta credinţă, ca un adevărat stâlp al Ortodoxiei. A ţinut tot 
timpul legătura frăţească cu Sfântul Antonie și cu monahii din Egipt 
și adesea, la nevoie, se ascundea printre ei. Iar când a fost izgonit în 
Apus, în Galia, în Iliric și la Roma, a chemat tot Apusul la apărarea 
credinţei de la Niceea, ca un străjer al Ortodoxiei, făcându-se una cu 
ea și luptând pentru mărturisirea ei prin cuvânt, cu fapta, cu cărţile 
pe care le-a scris.
În Viața Sfântului Grigorie Episcopul Acragantiei găsim scris că 
acesta, înainte de a fi ales episcop, s-a dus la Constantinopol, unde 
atunci se adunase Sinod împotriva monoteliţilor Serghie, Pir și Pa-

6 Mineiul lunii August, în 29 de zile.
7 Mineiul lunii Iulie, la Duminica Sfinților Părinți de la Calcedon.

Sfântul Ierarh Grigorie 

Palama s-a luptat mulți 
ani împotriva ereziilor 

propovăduite de trimișii 
papei. În 1334, au sosit 

în Constantinopol niște 
dominicani ca să discute 
cu ortodocșii chestiunea 

„unirii Bisericilor”.
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murească în privinţa ei. Sfântul Grigorie a scris 
atunci două tratate despre purcederea Sfântului 
Duh, în care respingea relativismul lui Varlaam. 
Sfântul Grigorie Palama a adus dovezi clare din 
Sfânta Scriptură și din Scrierile Sfinţilor Părinţi 
pentru învăţătura ortodoxă: Sfântul Duh purcede 
din Tătăl, și nu din Fiul (cum susţineau papistașii). 

Aceste scrieri l-au iritat pe Varlaam și l-au făcut 
să pornească atacul împotriva isihaștilor, de care 
știa că sunt prieteni ai Sfântului Grigorie. Varla-
am a scris prin 1337 trei tratate contra isihaștilor. 
Sfântul Grigorie Palama a răspuns, prin 1338, 
atacurilor din ele fără să numească pe autorul 
lor, cu trei tratate corespunzătoare. Când a vă-
zut răspunsurile Sfântului Grigorie, Varlaam, 
cuprins de teamă, a retușat câte ceva din scrierile 
lui și apoi, în noua formă, a scris încă trei trata-
te contra isihaștilor. Sfântul Grigorie a răspuns 
acestora cu alte trei tratate. Îndărătnicindu-se în 
erezie, Varlaam a mai scris încă trei tratate și a 

vel. Și „s-a luptat cu dânșii Sfântul Grigorie și 
atât de mult a mustrat nebunia lor, încât vestea 
despre el a ajuns până la urechile împăratului”. 
Prin această mustrare, Sfântul a dat dovadă de 
dragoste adevărată, dorind îndreptarea ereticilor 
și arătând binecredincioșilor pericolul ereziei. De 
aceea Biserica îl numește „icoana curăţiei, spriji-
nul Bisericii, sfeșnic al dragostei”8. 
Sfântul Ioan Damaschin a combătut iconoclas-
mul (erezia care defăimează Sfintele Icoane) 
scriind multe texte și purtând multe discuții te-
ologice. Pentru aceasta, ereticii i-au tăiat mâna 
dreaptă, însă Maica Domnului, prin minune, i-a 
tămăduit-o.
Sfântul Maxim Mărturisitorul a combătut, ani de-
a rândul, rătăcirile monofiziților și monoteliților, 
fapt pentru care i-a fost tăiată limba și mâna 
dreaptă, iar noi îl cinstim cu cântări: „Propovă-
duit-ai Cuvioase Maxime, pe Cel ce pentru în-
durare S-a făcut om precum bine a voit, cum că 
se înţelege în două voiri și în două lucrări, în-
grădind gurile ereticilor, cele deschise ale celor 
spurcaţi, cari din supărarea diavolului, carele a 
meșteșugit răutatea, îl socotesc pe Dânsul întru 
o voire și întru o lucrare”. „O fire, o voie, o lucrare 
în Treime ai propovăduit, cuvântând de Dum-
nezeu, iar pe Dumnezeu Cel întrupat, Părinte, 
mărturisindu-L în două firi, în două voiri, și în 
două lucrări, Maxime prea înţelepte, descoperi-
torule al celor dumnezeești, tu ai stricat eresul 
celor vrăjmași lui Dumnezeu, de care tăindu-ţi-
se mâna și limba, te-ai arătat mucenic”9.
Sfântul Ierarh Grigorie Palama s-a luptat mulți 
ani împotriva ereziilor propovăduite de trimișii 
papei. În 1334, au sosit în Constantinopol niște 
dominicani ca să discute cu ortodocșii chestiu-
nea „unirii Bisericilor”. Un tânăr eretic pe nume 
Varlaam a scris câteva tratate în care încerca să 
împace cele două poziţii (ortodoxă și papală) 
privitoare la purcederea Duhului Sfânt. Priete-
nii Sfântului Grigorie Palama au scris acestuia 
cu privire la teza lui Varlaam, rugându-l să-i lă-

8 Mineiul lunii Noiembrie, în 23 de zile. 
9  Mineiul lunii Ianuarie, în 21 de zile.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu



�� A T I T U D I N I

intervenit la Sinod pentru condamnarea isihaștilor. Sfântul Grigorie, 
prevăzând că lucrurile vor ajunge în cele din urmă în faţa Sinodului, 
a pregătit împreună cu Isidor din Tesalonic, Tomul Aghioritic, intenţi-
onând să se prezinte cu el în faţa Sinodului. El e semnat de conducă-
torii monahismului athonit și aprobat de episcopul de Ierissos, Iacob, 
în martie 1341. Venind cu el în Tesalonic, Sfântul Grigorie a adunat 
pe monahii de aici, care au subscris un tom asemănător. Sfântul Gri-
gorie a răspuns cu încă trei tratate, contra ultimelor trei tratate ale 
lui Varlaam. La Constantinopol, mulţi erau deja câștigaţi de partea 
ereticului Varlaam. De aceea, Sfântul Grigorie începu să lămurească 
zile și nopţi pe arhierei, până ce-i convinse de adevărul celor susţinute 
de el contra ereziilor lui Varlaam. La 11 iunie 1341 s-a întrunit un 
Sinod, pentru a decide în acestă chestiune. Sinodul a dat dreptate 
isihaștilor și Sfântului Grigorie. 
Sinodiconul Ortodoxiei poate fi considerat tot o manifestare a 
combativității? Da. În Triodul grecesc, la Prima Duminică a Sfân-
tului și Marelui Post, găsim Sinodiconul Ortodoxiei, un text alcătuit 
de Sfinţii Părinţi, pentru cinstirea Sfinţilor Mărturisitori și anate-
matizarea tuturor ereticilor. Sunt anatematizaţi și ereticii monofiziţi 
Eutihie, Dioscor și Sever, împreună cu cei de un cuget cu ei. În Ro-
mânia, Sinodiconul nu se citește oficial, deoarece nu se află în Trio-
dul românesc. 
Mirenii sunt îndemnați și ei la combativitate? Da, desigur. Deși nu se 
recomandă tuturor dialogurile cu ereticii (deoarece sunt periculoa-
se), mirenii sunt îndemnați la combativitate. Ei trebuie să condamne 
răul din societate, să mărturisească adeziunea la Dreapta credință și, 
împreună cu preoții și episcopii, să anatematizeze ereziile.

„Dacă cineva nu dă anatemei pe Arie, pe Eunomie, pe Macedonie, pe 
Apolinarie, pe Nestorie, pe Eutihie și pe Origen, împreună cu scrierile 
lor nelegiuite, și pe toţi ceilalţi eretici care au fost osândiţi și anatemi-
zaţi de către Sfânta Biserică Sobornicească și Apostolească și de cele 
patru Sfinte Sinoade mai sus numite și pe toţi cei care au gândit sau 
gândesc cele asemenea ereticilor mai sus pomeniţi și care au rămas în 
nelegiuirea lor până la moarte, unul ca acesta să fie dat anatemei”10. 

10   Hotărâre a Sinodului al cincilea Ecumenic de la Constantinopol.

În Viața Sfântului Grigo-
rie Episcopul Acragan-

tiei găsim scris că acesta, 
înainte de a fi ales episcop, 
s-a dus la Constantinopol, 

unde atunci se adunase 
Sinod împotriva monoteli-
ţilor Serghie, Pir și Pavel.
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mIhAI vITEAzUL,  
ApăRăTOR AL cREșTINăTăţII

de Dr. Marin Alexandru Cristian, Profesor de istorie

REîNcREșTINEAză ARDEALUL 

pRIN pREOţI șI căLUgăRI  

mIsIONARI

Mihai Vodă s-a preocupat de re-
organizarea episcopiilor dreptei 
credinţe a Bisericii răsăritene din 
Ardeal. La sfârșitul anului 1599 
l-a îndepărtat pe Spiridon din 
scaunul episcopiei Vadului și l-a 
așezat pe Ioan Cernea1. De ase-
menea, a intervenit în orânduiala 
episcopiei ortodoxe de la Mun-
kacs, cu reședinţa la mânăstirea 
Peri, păstorită de arhierei ruteni. 
A înlocuit în decembrie 1599 pe episcopul rutean cu valahul Serghie, 
fost arhimandrit la Sfântul Munte și egumen al mânăstirii Tisma-
na2. În calitate de episcop de Munkacs, Serghie păstorea călugări și 
preoţi români, ruși, ruteni din Maramureș. A rămas în scaunul epi-
scopal până în anul 1610 când, din cauza unor neînţelegeri rămase 

1 După dispariţia lui Mihai Viteazul, episcopul Vadului, Ioan Cernea a fost înlocuit cu Spiri-
don. Documentele menţionează că acesta a intrat în serviciile generalului Gheorghe Basta. La 5 
ianuarie 1605 Ioan Cernea a fost împușcat, la asediul cetăţii Sătmar, după ce îi uimise pe cei din 
jur cu vitejia sa.
2 Serghie a urcat din tinereţe la Sfântul Munte unde s-a călugărit. A slujit aici 12 ani fiind ales 
arhimandrit. Mihnea turcitul l-a numit egumen al Mânăstirii Tismana unde s-a dovedit „vrednic 
de a păstori în sfânta mânăstire”. Va rămâne în această funcţie în timpul domnilor Ștefan Surdu, 
Alexandru cel Rău, Mihai Viteazul. În anul 1597 se afla printre credincioșii ortodocși români 
din Ardeal. Un an mai târziu ocupa încă funcţia de năstarnic al Mânăstirii Tismana. Niculae I. 
Șerbănescu, op. cit., p. 160, 164. 
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E

cUNOAșTEţI pREA bINE cU câTă RâvNă șI cU câTă ARDOARE Am 
pUs mâNA pE ARmE cONTRA vRăjmAșULUI cOmUN, îN fOLOsUL 

cREșTINăTăţII șI sUNT gATA să-mI DAU vIAţA pENTRU cREșTINăTATE
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necunoscute, s-a refugiat în Polonia. A revenit în scaunul episcopiei 
de Munkacs pentru puţin timp, în anul 1616, după care îl găsim în 
Polonia, Moldova și Valahia. La 15 aprilie 1626, Alexandru Coconul 
îl numește iarăși egumen la Mănăstirea Tismana până când va trece 
la cele veșnice3.
Mihai Viteazul a trimis preoţi și călugări români în Ardeal înainte 
de bătălia de la Șelimbăr de la 28 octombrie 1599. Călugării au fost 
așezaţi în mănăstiri iar preoţii au luat spre păstorire credincioșii 
ortodocși din satele românești de la margine. Cronicarul Szamoskozi 
notează: „Mihai încă înainte de intrarea sa <în Ardeal>, prin tainica 
lucrare a preoţilor săi, a aţâţat în ascuns sărăcimea românilor din 
Transilvania…”4. Această preocupare a lui Mihai Vodă l-a îngrijorat 
pe Gheorghe Basta care scria în ianuarie 1600: „Aflu că Valahul <Mi-
hai> trimite preoţii lui în toate satele, la marginile ţării, locuite de neamul 
său, ceea ce îmi dă de bănuit”5.
Preoţii români îndurau lipsuri și asupriri din partea nemeșilor un-
guri din Ardeal. Între altele erau obligaţi, cu multă asprime de aceștia, 
să presteze diferite munci silite în folosul lor. În multe cazuri preoţii 
ortodocși români erau deposedaţi de tot avutul lor și alungaţi din pa-
rohii6. Ca urmare a intervenţiei Voievodului Mihai, Dieta Ardeleană 
hotăra la 20 iulie 1600: „În ceea ce privește a doua dorinţă a Măriei 
Tale, ca preoţii români, în persoana lor să nu poată fi siliţi de nimeni 
la robotă, am respectat în această privinţă dorinţa Măriei tale și am 
hotărât ca preoţii români să fie scutiţi pretutindeni și în persoana lor 
de astfel de slujbe”7. 
Pentru întronarea unei bune moralităţi în rândul preoţilor, care din 
anul 1560 aveau dezlegare de la episcopul Pavel Tordași să se recă-
sătorească, Mihai Vodă a cerut și Dieta a hotărât: „căci dacă vreun 
preot român s-ar recăsători și satul nu ar vesti pe Vlădica cu prilejul 
vizitaţiei canonice, șpanii să poată lua de la un astfel de sat două sute 
de florini pe seama Măriei Tale”8. În acest fel preoţii ortodocși ro-
mâni din Ardeal erau obligaţi să respecte tradiţia Bisericii Ortodoxe 
care nu a îngăduit niciodată recăsătorirea clericilor.
Preoţii și călugării ortodocși din Ardeal au propovăduit interesele 
neamului românesc, producând multe neajunsuri naţiunilor privile-
giate. Aceasta se poate observa din reacţia forurilor legislative. După 
înfrângerea lui Mihai Vodă la Mirăslău, 18 septembrie 1600 și im-

3 Ibidem.
4 Apud Ștefan Pascu, Mihai Viteazul în Transilvania, în Mihai Viteazul, Culegere de Studii, 
Coordonatori Paul Cenovodeanu, Constantin Rezachevici, Ed. Acad., București, 1975, p. 13. 
5 Hurmuzaki, XII, p.626. cf. P.P.Panaitescu, op. cit , p. 180.
6 În aceeași măsură sufereau și enoriașii lor. Mihai Vodă va interveni cerând mebrilor dietei din 
1600 „ca toate satele cu islazuri atât cele ungurești cât și cele săsești să dea satelor românești ... 
pășunat liber pentru cai, boi, junci și porci ...” (Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol I, p. 
540).
7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 541.

Mihai Vodă era conștient 
de faptul că lupta îm-

potriva dușmanilor 
creștinătăţii era de 

neconceput fără ajutoare 
bănești de la Rudolf al II-

lea, Clement al VIII-lea 
și alţi principi creștini. 
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punerea de a părăsi Ardealul, Dieta de la Letzfolen hotăra: „Fiindcă 
stricăciunea și pericolul de acum a venit și din cele două ţări române <Valahia 
și Moldova>, de aici încolo nici un popă românesc să nu poată intra niciodată 
din cele două ţări românești. Iar călugării de tot să fie proscriși din toată ţara. 
De se va afla vreunul că a intrat sau va intra în contra acestei hotărâri pe 
acela să-l prindă și să-l despoaie oricine”9. La rândul ei, Dieta convocată 
de Ștefan Csaki la sfârșitul lunii ianuarie 1601 impunea preoţilor 
români o taxă de doi florini pentru oastea Sfaturi-
lor și Ordinelor care, împreună cu oastea imperială, 
condusă de Gheorghe Basta, l-au alungat pe Mihai 
Vodă din Ardeal. Totodată se menţiona că „acei popi 
românești, care au fost sediţioși și tăciunari nu se mai 
sufăr în ţară, ci spanii și juzii crăiești să-i prindă și să-i 
certe după lege iar pe cei care au cășunat daune să-i 
silească la răsplătire”10. 

mIhAI vITEAzUL REfUză mOmEALA pApEI DE A 

TREcE LA cATOLIcIsm

Mihai Vodă era conștient de faptul că lupta împo-
triva dușmanilor creștinătăţii era de neconceput fără 
ajutoare bănești de la Rudolf al II-lea, Clement al 
VIII-lea și alţi principi creștini. În urma discuţiei cu 
Mihai Vodă, în iunie 1600, Bartolomeo Pezzen nota: 
„El dorește doar să nu fie lăsat fără bani, căci de în-
dată nu își va cruţa sângele pentru a lupta împotriva 
dușmanului ci se va strădui spre binele creștinătăţii”11. 
Într-o scrisoare adresată Sfântului Părinte, în februa-
rie 1600, Mihai Vodă îi făcea cunoscut că a depus 

„osebită râvnă pentru ajutorarea creștinătăţii împo-
triva turcilor” și dorește un sprijin pecuniar pentru triumful cauzei 
creștine. Papa Clement al VIII-lea îi răspunde, la sfârșitul lunii apri-
lie 1600, lăudându-i „acea nobleţe sufletească” pe care o arată, „dar 
scrisoarea ta ne-ar fi fost desigur cu mult mai plăcută dacă ne-ar fi 
rostit despre tine acel lucru pe care din voinţă proteguitoare pentru 
tine, îl așteptăm cu nerăbdare încă de multă vreme și, fără îndoială, 
dorim să fi ascultat sfatul nostru cel bun, ca lepădând orice schism și orice 
greșeli, să primești cu toată inima unirea cu biserica catolică și apostolică 
... iar nouă ne este de ajutor și ne face plăcere să nădăjduim că se va 
întâmpla aceasta că, prin voia Domnului, te vei alătura nouă în le-
gătura credinţei unite și a iubirii <de aproape și> ca întru nădejdea 
chemării noastre vei fi vlăstarul bisericii propovăduitoare și o parte 

9 Ștefan Meteș, Istoria bisericii și a vieţii religioase a Românilor din Transilvania și Ungaria, I, 
ed. II, Sibiu, 1935, p. 176.
10 Ibidem.
11 Mihai Viteazul în conștiinţa europeană, vol IV, p. 287.

Mihai Viteazul a trimis 
preoţi și călugări români 
în Ardeal înainte de bătă-
lia de la Șelimbăr de la 28 
octombrie 1599. Călugării 
au fost așezaţi în mănăs-
tiri iar preoţii au luat spre 
păstorire credincioșii 
ortodocși din satele 
românești de la margine. 
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spre Constantinopol, pentru care trage nădejde 
a căpăta bună înţelegere și bani”13. O știre din 
Viena confirmă relatarea lui Carol Magno: zisul 
valah <Mihai> ar gândui să treacă la catolicism 
arătându-se că ar fi scris Sanctităţii sale despre 
aceasta … și dacă ar da Dumnezeu să fie așa 
poate am fi în mai mare siguranţă”14.
Mihai Vodă cunoștea foarte bine faptul că Sfân-
tul Părinte dorea să elibereze populaţia din Bal-
cani de sub asuprirea turcilor numai în situaţia 
în care credincioșii ortodocși de aici acceptau să 
treacă la credinţa bisericii catolice15. La rândul lor, 

„schismaticii” greci nu erau interesaţi, în aceste 
condiţii, să satisfacă dorinţa papei. Ambasado-
rul Veneţiei la Constantinopol a surprins exact 
într-o relatare către doge, modul de a gândi al 
grecilor: „Zelul faţă de credinţa lor și ura pe care 
o arată bisericii romane îi stăpânesc în așa mă-
sură încât, între atât de mari nevoi ale lor nici 
nu doresc o schimbare a Domniei, decât dacă 
din întâmplare nu li s-ar ivi vreun prilej … ca un 
principe de un rit ca ei să caute a-i înfrunta pe 
turci”. Decât „să-și ducă viaţa sub cine știe ce principe 
catolic preferă să trăiască sub stăpânirea otomană care 
nu se amestecă întru nimic în credinţa și datinile lor”16.
În realitate, cu toate că Suveranul pontif i-a cerut 
prin cinci scrisori să treacă la catolicism, Mihai 
Vodă nu a fost niciodată de acord să-și decline 
credinţa strămoșească ortodoxă în favoarea bi-
sericii romane. Un cronicar maghiar menţiona: „ 
... la îndemnul papei de a îmbrăţișa credinţa romană 
Mihai ar fi strâmbat din nas și i-ar fi răspuns, sfătu-
indu-l (pe papă, n.n.), să părăsească rătăcirile italice 
și să se întoarcă, împreună cu poporul său, la comuniu-
nea cea adevărată a bisericii grecești, căci numai așa va 
fi cu putinţă alungarea turcului spurcat din spinarea 
creștinătăţii”17 (s.n.)… 

13 Ibidem, p. 252. 
14  Ibidem, vol IV, p. 268.
15  Papa îi scria voievodului Valah că „trecătoarele putinţe ale Sfân-
tului scaun nu sunt atât de mari ca singure să-i facă faţă unei aseme-
nea poveri ...<care> să poată fi îndestulătoare”, (Ibidem, vol V, p. 264, 
265).
16  Ibidem, vol. V, p. 383.
17  Apud, P.P. Panaitescu, op. cit., p. 106; Clement al VIII-lea i-a 
trimis cinci scrisori lui Mihai Vodă prin care îi cerea să treacă la ca-
tolicism. Aceste scrisori datează din: 16 august 1597, 12 octormbrie 

din trupul nostru și cu adevărat fiu al nostru și 
iubit de Hristos, așa cum sunt și ceilalţi principi 
catolici care recunosc și cinstesc biserica romană 
drept maică și propovăduitoare a tuturor bise-
ricilor. Nu se poate spune că este ceva mai de 
trebuinţă pentru mântuirea sufletului tău, care 
mai de seamă pentru o glorie trainică ceva mai 

presus pentru un folos deplin, decât această sin-
gură hotărâre … Iar Dumnezeu să-ţi lumineze 
pe deplin gândul tău cu strălucirea întregii mi-
lostiviri și a luminării dumnezeiești, așa încât 
să nu-ţi rămână nici o umbră în cuget, iar noi 
și toţi principii catolici să ne bucurăm pe deplin 
de adevărata unire a <bisericii> tale cu biserica 
<romană>, fără de care nu există mântuire”12.
Din dorinţa de a apăra creștinătatea, de a obține 
ajutoare bănești de la Suveranul Pontif, Mihai 
Vodă a lăsat să se înţeleagă că ar lua în calcul 
propunerea de a trece la catolicism. Comisarul 
imperial Carlo Magno făcea cunoscut la Praga 
că Mihai Vodă „este dornic, sau măcar se arată 
într-astfel, a veni la sânul sfintei biserici catolice, 
și într-aceea să se scrie sfântului părinte despre 
această pricină, voind a-i cere bani, lucru pe care 
gândește a-l face cu toţi principii, precum și cu 
toţi aceia care voiesc a lupta contra turcului îm-
potriva căruia făgăduiește a face isprăvi vrednice 
de luat în seamă, și cu deosebire acea expediţie 

12 Ibidem, vol. V, p. 264, 265.
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Prin fapta sa, până la 
sfârșitul său tragic de 
care a avut parte, prin 
atitudinea de apărător și 
restaurator pe care a avut-
o faţă de Biserica ortodoxă 
română din care făcea 
parte, faţă de Biserica 
ortodoxă din Ardeal și 
faţă de românii de acolo, 
mai cu seamă, Mihai este 
departe de a fi considerat 
un apropiat, un simpati-
zant al bisericii catolice. 

Vicleniile papale tipice, vorbele scornite despre presupusa dorinţă a 
lui Mihai de a se uni, el și supușii săi cu biserica Romei „fără de care 
nu există mântuire”, s-au dovedit a fi simple speculaţii, Mihai Vi-
teazul neavând niciun gând vis-a-vis de această solicitare insistentă 
a papei, după cum s-a văzut și după cum se va vedea și în continu-
are. Prin fapta sa, până la sfârșitul său tragic de care a avut parte, 
prin atitudinea de apărător și restaurator pe care a avut-o faţă de 
Biserica ortodoxă română din care făcea 
parte, faţă de Biserica ortodoxă din Ar-
deal și faţă de românii de acolo, mai cu 
seamă, Mihai este departe de a fi consi-
derat un apropiat, un simpatizant al bi-
sericii catolice. Putem spune, cel mult, că 
era un foarte bun diplomat în relaţia cu 
reprezentanţii papalităţii, având în vede-
re scopul său clar, precis, pe care nu l-a 
ascuns niciodată și pe care, de altfel, l-a 
și făcut public de nenumărate ori, acela 
de a obţine bani pentru constituirea unei 
armate, apărarea și eliberarea creștinătăţii, 
recucerirea Constantinopolului și chiar a 
Ierusalimului. 
Dezvoltarea unor relaţii cât de cât ami-
abile cu cei ce deţineau puterea financi-
ară, dar care nu l-au agreat niciodată și 
nu i-au aprobat faptele, și ne referim la 
creștinii de rit catolic, ungurii, austriecii, 
polonii, chiar dacă dorinţa lui sinceră era 
de unire într-un front comun pentru lup-
ta antiotomană, fapt dovedit, făcea parte din arta sa diplomatică prin 
care nu urmărea decât să și-i facă aliaţi pe cei pe care-i considera ali-
aţi firești într-o luptă comună, antiotomană. Cum au răspuns ungurii, 
austriecii, polonii și mai ales papalitatea la solicitările marelui Voievod, 
se cunoaște. Intriga, meschinăria, ura pe care i-au purtat-o mare-
lui Voievod s-au concretizat în dimineaţa zilei de 9/19 august 1601. 
Din acest moment, 9/19 august 1601, speranţa popoarelor balca-
nice în redobândirea libertăţii s-a ruinat pentru alte secole, datorită 

„măreţelor” fapte ale creștinilor de rit catolic, iar în ceea ce-i privește 
pe românii din Ardeal și preoţii ortodocși, aceștia au „benefeciat” de 
un tratament special, prigoana asupra lor pornindu-se imediat după 
asasinarea marelui Voievod Mihai.
După cum este cunoscut, domnul Moldovei, Ieremia Movilă, s-a re-

1597, 12 octombrie 1598, 20 aprilie 1600, 28 aprilie 1601. Hurmuzachi, VIII, p. 199; Iancu Moţu, 
Mihai Viteazul, un principe renascentist, ed. Dacia, Cluj, 2008, p. 73.
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tras în cetatea Hotin. Mihai i-a scris acestuia să predea cetatea „să 
nu mai fie pieire între acești oșteni”, „căci altfel va veni vremea când 

va da socoteală în faţa lui Dumnezeu”18. Voievo-
dul celor trei ţări dacice dorea „ca domniei sale 
să nu-i vie pieire de la domnia voastră, pentru 
că este domn creștin și suntem și domnia noas-
tră creștin”19. Prezenţa lui Mihai Vodă la Hotin 
a produs o mare neliniște în Polonia20. Cronica-
rul Miron Costin considera că Mihai Vodă era 
un creștin vestit și la leși „cât ţara Podolii fiindu, 
suptu asucultarea patriarhului de Ţarigrad, ca și 
noi, pe acele vremi, oriunde mare zarvă și price 
ca papistașii pentru lege aștepta cu bucurie pe 
Mihaiu Vodă să vie, știindu-l de o lege cu dânșii 
să i se închine toţi Podoleanii”21.
Așa cum s-a amintit deja, Mihai Vodă, s-a aprins 

de mânie când a aflat că rutenii din Podolia Poloniei sunt convertiţi la 
catolicism cu ajutorul leșilor22 și a cerut ajutorul vicarului patriarhiei 
din Constantinopol, Meletie Pigas. Din proprie iniţiativă a trimis 
numeroși preoţi în Polonia, între care Nichifor Dascălu, cu scopul 
de a trezi interesul locuitorilor pentru dreapta credinţă a bisericii 
răsăritene23. Un contemporan polon relevă faptul că Mihai Vodă care 
era „Dușman al bisericii catolice, simula apărarea religiei sale, ca să-și 
îndeplinească planurile de a atrage de partea lui neamul rutenilor, 
mare și războinic care este de aceeași credinţă cu dânsul”24. Alţi au-
tori susţin că popoarele ortodoxe ale Rusiei (Polonia) „îl favorizau pe 
Mihai”, sau că „îl divinizau ca un Messia, și pregăteau ruina bisericii 
catolice”25.

18  D.R.H., B, Ţara Românească, vol XI, p. 521. 
19  Ibidem.
20  Nobilul polon Zebrowski îi scria la 21 iunie cancelarului Jan Zamoyski că „atât de mare este 
spaima pe aici, încât se spune că n-a mai fost așa încă din vremuri de demult” (Mihai Viteazul în 
contiinţa europeană, vol I, p. 510).
21  Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, Ed. pentru literatură și 
artă, București, 1944, p. 19. 
22  Polonii erau împotriva bisericii Răsăritene mai ales după înfiinţarea Patriarhie ruse în anul 
1589. Din acest motiv erau temători ca nu cumva populaţia leșească să fie ademenită de Patriarhia 
de la Moscova la ortodoxism. 
23  Mihai Vodă avea legături de taină cu arhiereii ortodocși din Polonia.
24 Apud P.P. Panaitescu, op. cit,. p. 193.
25  Ibidem.

Vicleniile papale tipice, 
vorbele scornite despre 

presupusa dorinţă a lui Mi-
hai de a se uni, el și supușii 
săi cu biserica Romei „fără 

de care nu există mântui-
re”, s-au dovedit a fi simple 
speculaţii, Mihai Viteazul 

neavând nici un gând vis-
a-vis de această solicitare 

insistentă a papei, după 
cum s-a văzut și după cum 
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Un coleg de al tău îţi repetă încontinuu: „Nu 
există Dumnezeu!” Și simţi ca și cum te-ar 
biciui. Iar tu ești foarte îngrijorat pentru su-
fletul și viaţa lui. Și bine faci.
Dacă nu există Dumnezeu Cel Viu și Atotpu-
ternic și dacă nu este mai tare decât moartea, 
atunci ea este singura stăpânitoare. Și orice 
fiinţă umană vie nu este decât o marionetă 
netrebnică la discreţia morţii. Un biet șoarece 
în gura pisicii.
Odată înfruntându-l, i-ai zis: „Dumnezeu există. Pentru tine nu există”. 
Și n-ai greșit. Pentru că cei ce sunt tăiaţi de la Veșnicul și Dătătorul 
de viaţă Domn aici pe pământ, sunt lipsiţi de viaţa adevărată. Și ast-
fel nici aici, nici în cealaltă viaţă nu vor gusta din măreţia lui Dum-
nezeu și a lumii Sale. Și mai bine de nu ne-am fi născut decât să fim 
tăiaţi de la Dumnezeu.
De aș fi fost în locul tău, i-aș fi spus altfel: „Greșești, prietene! Mai 
corect era dacă spuneai: Eu sunt fără Dumnezeu. Eu nu am pe Dum-
nezeu”. Căci vezi că sunt atâţia oameni în jurul tău care au pe Dum-
nezeu și pentru aceasta vestesc că există Dumnezeu. Drept aceea, 
nu zice: „Nu există Dumnezeu!” Mai degrabă spune: „Eu nu am pe 
Dumnezeu!”
Greșești! Vorbești ca și bolnavul, ce zice că nu există nicăieri sănătate!
Greșești! Semeni cu orbul ce zice: „Nu există lumină în lume!” Însă 
lumina există. Și este revărsată pretutindeni. Acest nefericit nu are el 
lumină. Și ar fi vorbit corect de spunea: „Eu nu am ochi și nu văd lumina!”

UN cOLEg DE AL TăU îţI  
REpETă îNcONTINUU:  

„NU ExIsTă DUmNEzEU!” 
EpIsTOLă A sfâNTULUI NIcOLAE vELImIROvIcI 

căTRE UN fIU DUhOvNIcEsc1

1 Traducere: monah Gherontie Nica. Epistola a fost tradusă din periodicul grecesc: „Hristos și 
lumea”, anul 26, nr. 17, sept-oct. 2008, pag. 141 a Mitropoliei de Kisamu și Selinu.
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Greșești! Vorbești ca cerșetorul ce zice: „Nu există aur pe pământ!” 
Dar aur există. Și în pământ și deasupra pământului. El nu are aur! 
Corect ar fi fost să spună: „Eu nu am aur!”

Greșești! Ești asemenea unui om rău ce spune: „Nu există bunătate 
în lume”. În timp ce ar fi trebuit să spună: „Eu nu am urmă de bunăta-
te înlăuntrul meu”. Asta să-i spui și tu: „Prietene, greșești! Spui greșit 
că nu există Dumnezeu! Căci atunci când nu ai ceva și nu cunoști 
ceva, nu înseamnă că acel lucru nu există nicăieri și că nimeni nu-l are! 
Cine ţi-a dat voie să spui că boala ta o au toţi? Că toţi sunt stăpâniţi 
de rătăcirea ta? Strigi că nu există Dumnezeu! O spui la toată lumea! 
Te lupţi împotriva adevărului! Cei ce nu vor să trăiască cu Dumne-
zeu sunt foarte puţini. Dar și pentru aceștia Dumnezeu există. Îi 
așteaptă până la ultima suflare pe acest pământ.
Și numai dacă nu se îngrijesc să se pocăiască, chiar și în ultima clipă, 
doar atunci Dumnezeu în cealaltă viaţă încetează să mai existe pen-
tru ei. Și îi șterge din „Cartea Vieţii”. Pentru aceasta spune-i: 

„Te rog, prietene, pentru binele sufletului tău, pentru cereștile bună-
tăţi, pentru lacrimile ce le-a vărsat Hristos și rănile ce a primit pen-
tru noi toţi – schimbă-ţi viaţa! Pocăiește-te! Îndreptează-te și întoar-
ce-te la Biserica noastră!”

„Dumnezeu există. Pentru 
tine nu există”. Și n-ai 
greșit. Pentru că cei ce 

sunt tăiaţi de la Veșnicul și 
Dătătorul de viaţă Domn 

aici pe pământ, sunt lipsiţi 
de viaţa adevărată. Și 

astfel nici aici, nici în cea-
laltă viaţă nu vor gusta din 
măreţia lui Dumnezeu și a 

lumii Sale. Și mai bine de 
nu ne-am fi născut decât să 
fim tăiaţi de la Dumnezeu.
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Anul acesta se anunţă a fi anul 
„mult așteptatei” regionalizări a 
României, pentru că, nu e așa? 

– numai noi nu suntem în rând 
cu lumea bună europeană (ce 
surpriză!) și nu e bine. De ace-
ea, insuficientul aparat birocratic 
românesc trebuie să mai aibă un 
strat de profesioniști – eiusdem 
farinae negreșit – birocraţia re-
gională. Probabil că decizia s-a 
luat după ce s-a constatat că 
România a depășit în mod exagerat standardul de confort european 
al cetăţeanului aflat în contact cu funcţionarii statului și, pentru ca 
alte state europene să nu își dorească în van o birocraţie operativă, 
amabilă, profesionistă și eficientă ca a noastră, s-a decis să ni se mai 
reducă nouă un pic din traiul pe vătrai, că așa e când ești în Uniunea 
Europeană, ţi se rupe inima când îl vezi pe altul mai năcăjit decât 
tine.1

Numai în astfel de registru ironico-cinic poate trata cineva zdravăn la 
cap o operaţiune care nu va aduce nimic bun poporului român și va 
transforma un stat deja opac într-un zid faţă de bietul cetăţean, care de 
acum va trebui să bată la o nouă serie de uși, să mai dea o serie de șpăgi și 
să mai asculte un șir de minciuni electorale cu conţinut strict regional. 
După ce am dat în diabet de atâta lapte și miere cât au curs ca urmare 
a aderării României la UE în 2007, după ce i-am „distrus psiholo-
gic” pe ruși cu aderarea la NATO, după ce am atras catralioane de 

1 Vezi: http://mihaisilviuchirila.blogspot.ro/.

REgIONALIzARE? fEDERALIzARE? 
„mAI mULTă EUROpă”?  

„DELOc ROmâNIE”?1

 de Mihai Silviu Chirilă 

O
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euro din banii pe care tot noi îi dăm birocraților europeni spre ad-
ministrare, este firesc să facem următorul pas spre realizarea fericirii 
europene – împărţirea teritoriului naţional în unităţi administrative 
inutile. Întrebarea rămâne: de ce se cheltuiesc o groază de bani pentru 
a crea un sistem parazitar inutil, suprapus peste judeţe, care și așa 
sunt și ele ultra-inutile din punct de vedere administrativ? Discursul 
politic ne spune deja cum e calea cea strâmtă și cu chinuri spre feri-

cirea promisă. Cum eu încă nu sunt complet cre-
tin, prefer să raţionez situaţia și să îmi trag singur 
concluzia. Iar concluzia mea este că modificarea 
teritorială are o semnificaţie de perspectivă, vi-
zând desfiinţarea statului român și transferarea te-
ritoriului actualului stat direct Uniunii Europene. 
Programul privește toate cele 27 de state membre 
ale UE, nu doar România, care au făcut această 
împărţire teritorială. Faptul că Uniunea Europea-
nă nu reușește să colaboreze cu statele naţionale și 
simte nevoia să le impună organizarea unui sistem 
de administrare care să fie compatibil cu ea, ne dă 
de înţeles că UE nu are nicio intenţie să accepte la 
nesfârșit existenţa actualelor state naţionale, unele 
dintre ele fiind deja butoaie de pulbere etnică ce 
abia așteaptă o detonare (am în vedere mai întâi 
Spania, unde Catalonia tocmai se pregătește de 
independenţă, apoi Britania, unde scoţienii vor 
ţine un referendum de independenţă faţă de Lon-
dra, Italia, unde există puternice mișcări secesio-

niste, Belgia, unde valonii și flamanzii aproape că se sfâșie unii pe alţii, 
România, la a cărei temelie se lucrează intens prin mijloacele pe care 
le știm și exemplele nu se opresc aici). 
Faptul că UE are proiecte care se adresează exclusiv unor grupări de 
euroregiuni din mai multe ţări, ne arată clar că UE dorește să cree-
ze o nouă realitate etnică și naţională pe cuprinsul statelor membre, 
una în care regiuni din ţări diferite să colaboreze între ele, acesta 
fiind de fapt patternul colaborării viitoare, din Statele Unite ale Eu-
ropei, când actualele state naţionale nu vor mai fi. Iată ce declara un 
manager de proiect român în 2012: „Programul South East Europe, 
susţinut de către Uniunea Europeană, vizează implementarea unor 
proiecte comune de către grupuri de parteneri, minim trei grupuri din trei 
state diferite. Domeniile de aplicare pentru proiectele derulate vizează 
patru direcţii, toate având ca numitor comun consolidarea cooperării și 
reducerea disparităţilor dintre regiuni”)2. 
Devine evident că Uniunea Europeană își creează un stat pe teri-

2 http://www.railwaypro.com/wp/ro/?p=11050

Circulă pe holurile Parla-
mentului European expre-
sia „mai multă Europă”, o 
expresie eufemistică prin 

care se înţelege o lărgire a 
suveranităţii Uniunii Euro-

pene în detrimentul statelor 
naţionale membre. De ce 

nu știm noi, marele public, 
despre aceste dezbateri? 

Pentru un motiv simplu: 
Uniunea Europeană este o 

organizaţie politică ce nu 
are nicio fărâmă de de-

mocraţie, nicio înţelegere 
democratică a vieţii sociale, 
nicio urmă de transparenţă.
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tot ce au putut pune în desagi. Bucăţica de Mol-
dovă care ne mai rămăsese și-a păstrat până azi 
conturul geografic cu care a și intrat în compo-
nenţa Principatelor Române Unite. Nici măcar 
lui Cuza și unioniștilor lui reformatori nu le-a 
trecut prin cap să „soarbă Milcovul dintr-o sor-
bire”, regurgitându-l pur și simplu în… Marea 

cea Mare din Dobrogea. Proiectul Guvernului 
României face din estul ţării o regiune moldo-
venească, care se încheie la Bacău, și una dobro-
geană, care începe la Galaţi și se termină la Con-
stanţa, cuprinzând, cum am spus, și Milcovul și 
judeţul prin care acesta curge. 
Pe lângă această anomalie legată de teritoriul 
moldovenesc mai există desigur și regiunile pe 
criterii etnice, una în centrul ţării, Ţinutul Secu-
iesc, cuprins într-o regiune cu judeţele transilva-
ne limitrofe, și alta undeva către nord vest, care 
se suprapune fostei provincii Partium, și ea inte-
grată într-o regiune cu celelalte judeţe transilva-
ne. De ce e necesar să ai două regiuni în care cu 
siguranţă se va impune o limbă regională (cine 
ar putea împiedica acest lucru?), poate și simbo-
luri regionale? UDMR a anunţat deja: „Noi vom 
avea amendamente la articolul 1 al Constituţiei, dar 
nu la caracterul unitar, nu la caracterul indivizibil, 
ci la caracterul de stat naţional”4. Dacă statul nu 
este naţional, atunci rezultă clar că el nu are nici 
un fundament pentru a clama unitatea și indivi-
zibilitatea. Oricând poate fi numit o „închisoare a 

4 www.dcnews.ro/2013/01/kelemen-romania-are-nevoie-de-o-
constitutie-noua-nu-de-una-resapata/.

toriul statelor membre. Există o listă a eurore-
giunilor, din care se înţelege mai bine cum teri-
toriile statelor naţionale sunt deja tranșate3. UE 
a organizat euroregiuni formate din regiuni din 
mai multe ţări, iar regiunile noastre, pe care toc-
mai le face guvernul acum, ar putea fi integrate 
în felul următor: Moldova va intra în Euroregi-
unea Siret-Prut-Nistru; Dunărea de Jos va intra 
în Euroregiunea Prut și Dunărea de Jos, împreu-
nă cu sudul Basarabiei și cu teritoriile românești 
din Ucraina, grupate în așa-zisa regiune Odessa; 
Banatul va intra în Euroregiunea Dunăre-Criș-
Mureș, cu Banatul sârbesc și cu zona limitrofă 
ungurească; ţinutul secuiesc intră în Euroregiu-
nea Carpatică; Crișana va intra în Euroregiunea 
Biharea, cu Biharul unguresc; Dobrogea va intra 
în Euroregiunea Mării Negre, cu Cadrilaterul 
nostru, aflat acum în Bulgaria; Oltenia este par-
te a Euroregiunii Dunărea 21.
Se știu puţine detalii despre proiectul pe care îl 
are guvernul în vedere cu privire la regionaliza-
re. După bunul obicei românesc, proiectul aflat 
acum în dezbatere publică poate să nu conţină la 
sfârșit nimic din ceea ce și-a propus iniţial, să fie 
în final complet diferit. Deocamdată se cunoaște 
că se vor face opt regiuni, care vor corespunde 
oarecum fostelor state feudale care au intrat în 
componenţa statului modern și provinciile isto-
rice ale acelora. 
Cu acest prilej cred că, dacă Constituţia se va 
vota, Moldova Măriei Sale Ștefan (Moldova din 
inimi, ca simbol cultural, pentru că statul Moldo-
va s-a contopit în statul român modern în 1859) 
va cunoaște încă o micșorare teritorială, după 
cea din 1775, când austriecii au furat Nordul 
Moldovei și l-au botezat „Bukowina”, păcălindu-
i, pentru a-i supune și stăpâni, pe moldovenii de 
acolo că ei nu sunt ca ceilalţi de prin Moldova 
rămasă întreagă, că sunt buricul pământului etc.; 
și după jaful rusesc din 1812, când turcii le-au 
dat rușilor cioara din par, iar rușii au luat și cioa-
ra, și parul, și pământul în care era parul înfipt, 
și pământul de sub pământul în care era parul și 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Euroregions.
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popoarelor”, și închisorile popoarelor nu mai sunt 
la modă în UE, decât dacă se referă la UE însăși. 
Se mai știe despre proiectul de regionalizare că 
fiecare regiune va avea un guvernator (despre 
care știm până acum că va fi ales de către prima-
rii și consilierii judeţeni din regiune), un Con-
siliu regional, ales tot dintre consilieri judeţeni, 
și probabil un parlament regional (dacă prin 
Consiliu regional se va înţelege un fel de guvern 
local), sperăm că ales de poporul regional, nu tot 
de primari. Trebuie făcută precizarea că regiuni-
le de dezvoltare economică deja există5, consiliile 
pentru dezvoltare regională deja există; acum 
însă ele devin forme de organizare teritorială, 
ceea ce înseamnă că scopul lor nu e cooperarea 
economică, ci reorganizarea ţării pentru a se in-
tegra în statul UE care se pregătește.
Acest din urmă lucru rezultă și din ce spune 
domnul viceprim-ministru Liviu Dragnea, care 
afirmă pentru Jurnalul Naţional din 11 ianuarie 
2013: „Exerciţiul financiar al Uniunii Europene 
2014 - 2020 trebuie să găsească regiunea admi-
nistrativă în România, în așa fel încât regiunea să 
devină partener direct cu Comisia Europeană și 
nu Guvernul României”6 (sublinierea îmi apar-
ţine). Cu alte cuvinte, partenerul Comisiei Eu-
ropene, care e guvernul european, va fi regiunea, 
nu centrul. Mai simplu spus, Guvernul Româ-
niei creează o structură teritorială pe teritoriul 
statului român care este partener direct [și egal] 
Comisiei Europene, care este Guvernul Uniunii 
Europene. Dacă aceste regiuni de dezvoltare eu-
ropene au afaceri directe cu Bruxelles, cine le îm-
piedică să își lărgească puterile până în așa măsu-
ră încât statul central să nu mai aibă niciun sens? 
Eu cred că 2013 este anul în care statul român își 
încheie existenţa, chiar dacă el va putea să mai 
agonizeze ani buni, până când UE va reuși să-și 

5 www.adrnordest.ro/index.php?page=DISCOVER_REGIONAL.
6 jurnalul.ro/stiri/observator/liviu-dragnea-regiunile-de-dezvolta-
re-trebuie-sa-fie-functionale-la-sfarsitul-lui-2013. Domnul vicepre-
mier mai spune: „Vom lua de la guvernul central acele competenţe de 
dezvoltare și de administrare care nu trebuie să mai rămână la un gu-
vern central și vor fi transferate la regiuni”. Mai trebuie să spunem ce 
se va întâmpla atunci când banii naţiunii vor fi daţi spre a fi împărţiţi 
de “voievozii” locali? Când aceia vor face “dezvoltare și administra-
re”?

întărească suficient legătura directă cu regiunile 
actuale, care sunt de fapt viitoarele ei provincii. 
Și mai știm ceva: din legislativul următor va exis-
ta o Cameră a Regiunilor, adică practic jumătate 
din viitorul Parlament al României, care va re-
prezenta de fapt interesele Uniunii Europene în 
legislativul românesc. Acela va fi încă un pas spre 

desfiinţarea statului român. Cât va mai fi până ce 
Camera Regiunilor se va muta de la București di-
rect la Bruxelles? Dacă regiunile devin parteneri 
direcţi ai Comisiei Europene, la ce va folosi în vii-
tor o cameră în parlamentul naţional, care oricum 
trebuie să accepte legislaţia făurită la Bruxelles, 
conform articolului 148 din Constituţie?
O vreme mi s-a părut că proiectul regionalizării 
viza o federalizare a actualului stat, ceea ce era 
destul de rău și așa, însă cred că de fapt nu se 
vrea federalizarea statului român, ci dispariţia 
tuturor statelor naţionale din interiorul Uniu-
nii Europene, pentru a face loc unui singur stat 
federal, Statele Unite ale Europei, despre care 
l-am și auzit anul trecut vorbind cu patos pe fos-
tul președinte al României, un suporter al SUE7 
și un promotor foarte serios al regionalizării ţării 
(ne amintim dezbaterea de anul trecut). 
Iată câteva motive pentru care eu cred că regio-
nalizarea nu ar trebui făcută: 
1.Regionalizarea va spulbera și bruma de autori-

7 http://www.mediafax.ro/politic/basescu-vrea-statele-unite-ale-
europei-fara-cedarea-de-suveranitate-europa-nu-va-mai-fi-o-putere-
8630764. Reţine atenţia ideea exprimată de domnia sa că “fără cedare 
de suveranitate, UE, nu va fi o putere”.
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tate a statului român, lăsând populaţia regiunilor 
respective la cheremul unor mafii locale, pe care 
nimeni nu le va mai putea dezrădăcina vreodată. 
Și așa statul e „federalizat” de mafiile locale, care 
l-au „baronizat” și „voievodizat”.
2. Pretinsele afaceri cu Comisia Europeană ale 
regiunii nu vor aduce nicio bunăstare, deoare-

ce filozofia Comisiei Europene este dezvoltarea 
economică controlată și programată, adică arti-
ficială, iar astfel de mentalitate nu poate genera 
creștere de niciun fel, pentru că inhibă forţele 
economice ale regiunilor. Criza în care se află 
Europa se datorează aceleiași filozofii neghioabe, 
care pune în lanţuri dezvoltarea firească a zone-
lor europene, în loc să compenseze doar zonele 
defavorizate, în așa fel încât decalajul economic 
să nu fie prea mare.
3. Oricine a văzut un contract european a obser-
vat absoluta lui lipsă de transparenţă și prevederi 
care într-un tribunal nu ar putea avea nicioda-
tă vreo șansă de câștig. În condiţiile dispariţiei 
statului român, astfel de contracte ar lua locul 
la orice nivel contractelor existente în uz la ora 
actuală, dacă Comisia Europeană ar deveni par-
tener în locul acestuia. După opinia mea, acest 
lucru ar instaura o sclavie similară celei din epoca 
romană în Europa, chiar dacă cușca ar fi aurită și 
lanţurile ar avea cristale Swarowski pe ele. 
4. Regionalizarea slăbește unitatea de gândire și 
acţiune a populaţiei care se simte atacată în drep-
turile sale de decizii aberante ale Uniunii Europe-

ne. Și știm că expresia decizii aberante ale UE este 
deja un truism. Și știm de asemenea că românii și 
așa sunt aproape de zero la capitolul coeziune. 
5. După realizarea statului român în 1918 s-a 
realizat o oarecare compatibilizare între româ-
nii din cele trei ţări române, între care au existat 
diferenţe puternice de mentalitate, datorate în 
principal gradului diferenţiat de apropiere faţă 
de Biserica Ortodoxă și de spiritualitatea creștină. 
Mai era mult însă de făcut în această direcţie, dacă 
o corupţie devastatoare și niște politici trădătoa-
re de ţară nu ar fi tăiat pur și simplu România 
Mare de la rădăcină. Regionalizarea va spulbera 
complet această compatibilitate, realizată atât de 
greu și cu atâtea sacrificii, mai ales umane.
6. Regionalizarea, având ca scop final desfiin-
ţarea statului român, nu corespunde dorinţelor 
poporului român, care nu s-a exprimat niciodată 
pentru cedarea teritoriului României altui stat.
7. Uniunea Europeană este o organizaţie nede-
mocratică, dictatorială, fără niciun respect pen-
tru drepturile și libertăţile cetăţenilor, chiar dacă 
în mod public se preface că le respectă acolo unde 
le găsește. Circulă pe holurile Parlamentului Eu-
ropean expresia „mai multă Europă”, o expresie 
eufemistică prin care se înţelege o lărgire a suve-
ranităţii Uniunii Europene în detrimentul state-
lor naţionale membre. De ce nu știm noi, marele 
public, despre aceste dezbateri? Pentru un motiv 
simplu: Uniunea Europeană este o organizaţie 
politică ce nu are nicio fărâmă de democraţie, ni-
cio înţelegere democratică a vieţii sociale, nicio 
urmă de transparenţă. Cei ce conduc această or-
ganizaţie cu veleităţi de stat federal se consideră 
o clasă superioară, un fel de „club al înţelepţilor”, 
care nu trebuie să dea socoteală poporului (i.e. 
vulgului) pentru deciziile pe care le ia. Din acest 
motiv, nici europarlamentarii români nu consi-
deră necesar să ne spună și nouă care sunt ten-
dinţele în Uniunea Europeană. Poporul român 
nu a fost consultat când ţara a fost vârâtă în UE, 
nu a fost consultat nici când s-a ratificat Tratatul 
de la Lisabona, pe care Parlamentul României 
l-a ratificat la grămadă, deși știa că în Europa fu-
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seseră tulburări mari legate de tratat. Politicienii 
români au vrut să demonstreze că nimeni nu îi 
întrece în „cuminţenie” și „europenism”. 
Oricâtă Europă vor fi dorind europarlamentarii 
români să facă, e datoria noastră să le amintim 
articolul 3, alineat 1 din Constituţia României: 
Teritoriul României este inalienabil. Mai mult, 

România, despre care se vorbește în articol, este 
definită ca „stat naţional, suveran și independent, 
unitar și indivizibil” (articol 1 Constituţie). Fap-
tul că e stat naţional arată că este forma de orga-
nizare a poporului, a naţiunii care locuiește acest 
teritoriu, singura care are dreptul să exercite suve-
ranitatea (articolul articol 2, alin. 1) prin organele 
sale reprezentative, grupate generic sub denumi-
rea de stat, sau direct prin referendum (ibidem). 
Din cele spuse până aici rezultă că teritoriul 
României aparţine poporului român, fiind doar 
administrat de ceea ce numim statul român. Dis-
tincţia este importantă, pentru că indiferent ce 
sceleraţi ar reuși să ajungă la conducerea statului 
român la un moment dat sau altul, înstrăinarea 
teritoriului românesc nu se poate face sub nicio 
formă, deoarece teritoriul este al poporului care 
îl locuiește, singurul care poate decide în mod di-
rect dacă vrea să dea o palmă de pământ cuiva sau 
vrea doar să dea o palmă politicilor trădătoare de 
ţară care se fac în numele său de decenii bune.
Dacă la aceasta mai adăugăm și articolul 152, ali-
neat 1 din Constituţie, care spune că dispoziţiile 
prezentei Constituţii privind caracterul naţional, 
independent, unitar și indivizibil al statului… 
integritatea teritorială… nu pot forma obiectul 
revizuirii Constituţiei, ne rezultă că cei ce visea-
ză mai multă Europă pe pământ românesc se pot 

trezi acuzaţi de înaltă trădare la un moment dat. 
Partea bună a articolului 152 este că permite 
abrogarea articolului 148 din Constituţie, intro-
dus în mod fraudulos de guvernarea din 2003 
prin celebrul referendum în care au votat și câi-
nii maidanezi și raţele sălbatice, care tocmai se 
pregăteau să plece din ţară. Acest articol anulea-
ză practic suveranitatea poporului român, expri-
mată prin activitatea legislativă a parlamentului 
care îl reprezintă, impunând legislaţia unui stat 
străin ca normativă și prioritară legislaţiei con-
trare interne.
Atrag atenţia că, chiar dacă UE vine înveșmântată 
în Ileana Cosânzeana și este băgată astfel pe gâ-
tul românilor, cedarea teritoriului naţional aces-
tui stat este o trădare similară oricărei cedări 
teritoriale, numai că e mai rușinoasă, pentru 
că s-a realizat prin trădare pură, nu prin nepu-
tinţă militară, cum s-a întâmplat în anii 1940.  
Atenţionare: Dacă cineva citește acest articol, ar 
putea fi tentat să creadă că sunt nebun sau că 
sunt un naţionalist retrograd. Îmi place să cred 
că nu sunt nici una, nici alta. Cei ce se află în 
spatele UE8 croiesc proiecte pe decenii sau chiar 
secole. Efectele pe care eu le intuiesc în legătu-
ră cu regionalizarea nu reprezintă decât o eta-
pă dintr-un plan mai larg. Nu înseamnă că vom 
pierde teritoriul naţional mâine. Dar cine poate 
garanta pentru poimâine?

8 Cei ce au creat Uniunea Europeană sunt aceiași care în secolul 
al XIX-lea au impulsionat mișcările naţionaliste cu singurul scop de 
a scoate popoarele de sub domnia monarhilor europeni și a le băga 
sub propria ascultare. Cu ușurinţa cu care au manipulat sentimente-
le naţionale pentru a determina căderea statelor imperialiste atunci 
manipulează sentimentele antinaţionale/europeniste acum pentru a 
desăvârși ceea ce au început în secolul al XIX-lea: preluarea întregului 
teritoriu european de la popoarele locuitoare pe continent și adminis-
trarea sa printr-un superstat făurit și condus exclusiv de ei.
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EmIsIUNI cU TEmA sUpRAvIEţUI-

RE: „RăTăcIţIîN pANAmA” 

Referitor la această emisiune, pentru 
a o putea înţelege și analiza mai bine, 
să extragem câteva informaţii de pe 
internet1: „Rătăciţi în Panama este 
provocarea anului în televiziune. 
(…) emisiunea combină exoticul 
cu aventura, competiţia cu reality-
show-ul, vedete cu oameni obișnuiţi. 
(…) este un concurs pe viaţă și pe moarte în jungla panameză (Sic!), 
între 18 concurenţi care se luptă pentru un premiu de 50.000 de 
euro.(…) Show-ul are la baza conceptul de ierarhizare al celor trei 
clase sociale: cea de vârf, de mijloc și cea de jos. (Sic!) Astfel, cei 18 
concurenţi vor fi selectaţi în felul următor: 

- 6 dintre ei sunt vedete în domeniul în care activează (actori, cântăreţi, 
sportivi, etc.); - 6 sunt persoane oarecum cunoscute (foști participanţi 
în alte emisiuni TV); - 6 sunt oameni obișnuiţi.
Locaţiile în care cei 18 concurenţi vor trăi pe toată perioada emisiunii 
joacă de asemenea un rol esenţial în desfășurarea emisiunii. Există 
trei plaje:
Insula condamnaţilor – un loc în care supravieţuirea costa timp și 
energie, concurenţii fiind nevoiţi să își construiască singuri adăposturi, 
să caute de mâncare, să se încălzească, etc. Mai mult, concurenţii vor 
fi nevoiţi să facă toate astea într-un loc mai mult decât neprimitor, 
plajă pe care sunt adăpostiţi fiind înconjurată de junglă virgină, iar în 
timpul ploilor inundându-se.

1 .kanald.ro/emisiuni/Rataciti-in-Panama.

TELEvIzIUNEA – „pâINEA”  
NOAsTRă cEA DE TOATă zIUA? 

ARmă A RăzbOIULUI psIhOLOgIc 
DUs împOTRIvA ROmâNIEI (vIII)

de Lt. Col. (r.) N.M. Popescu 
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Insula Speranţei – aici lucrurile stau ceva mai bine. Concurenţii dispun 
pe plajă de toate materialele necesare pentru a-și construi adăposturi 
și de toate uneltele necesare pentru a-și pregăti/găsi hrană. Astfel, 
singurul lucru ce le rămâne de făcut este să utilizeze aceste resurse 
pentru a-și crea un minim de confort.
Insula Paradisului – un loc desprins din paradis, unde concurenţii nu 
au altceva de făcut decât să se relaxeze și să se bucure de o vacanţă 

de lux. Șampanie, masaje și 
mâncăruri alese sunt doar câteva 
din lucrurile de care au ocazia să 
se bucure rezidenţii acestei plaje.
Dar, cum nimic nu durează o 
veșnicie, concurenţii vor fi puși 
în situaţia de a schimba luxul 
plajei de sus cu lupta pentru 
supravieţuire a plajei de jos într-
o clipă. Depinde doar de ei dacă 
își vor păstra condiţia ori dacă și-
o vor schimba. (Sic!)
Fiecare episod va conţine o serie 
de probe, unele în care cele 3 
echipe vor lupta una împotriva 

celeilalte, iar altele în care luptele se vor purta individual (Sic!), 
între concurenţi. Între probe vor fi interpuse momente importante 
din cele 3 tabere: suferinţe, momente de bucurie, momente de chin, 
momente de relaxare, impresiile concurenţilor, etc…”.
Să dăm un exemplu de emisiune care se înscrie tot în acest gen, de pe 
un canal TV internaţional. Spicuim de pe adresa: www.descopera.ro/
natura-invata-arta-supravietuirii-de-la-cei-mai-buni/următoarele 
informaţii: 

„În luna noiembrie (n.n. - 2011), Discovery Channel difuzează 
două noi emisiuni din seria programelor cu teme de supravieţuire 

– Supravieţuire în doi și Singur în sălbăticie. Protagoniștii noilor seriale 
(…) vor arăta cum aţi putea rămâne în viaţă în mijlocul sălbăticiei 
(Sic!), folosind cunoștinţe despre natură și tehnici transmise din 
generaţie în generaţie. Cei trei își forţează limitele, (Sic!) încercând 
să supravieţuiască în condiţii dificile, neavând hrană, adăpost sau 
mijloace de apărare.(Sic!)”.
Înainte de a analiza următoarea emisiune, este necesar să ne punem 
câteva întrebări referitoare la cele două emisiuni prezentate mai 
sus, întrebări valabile pentru toate emisiunile care au ca temă 
supravieţuirea în locuri nelocuite, izolate sau greu accesibile.
Întrebări pertinente:
1). De ce la baza acestui concurs se afla conceptul de ierarhizare al 

Vedeţi așadar, cum o proble-
mă gravă de natură socială, 
este foarte ușor trimisă în 

desuet și transformată într-
un concurs și totodată show 
de televiziune, spre „distrac-
ţia” spectatorilor din „arenă 
mare” care mai sunt chemaţi 

și la interactivitate prin votul 
pe care trebuie să-l dea în 
alegerea preferatului lor! 
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motivate de un caz social, luptă într-un reality 
game show. Prin tragere la sorţi a locaţiei, cele 
trei vedete concurente sunt duse în câte un oraș 
din ţară sau într-un cartier din București și lăsate 
fără niciun ban, fără nicio posibilitate de cazare 
și masă. Timp de 3 zile ele trebuie să câștige 
bani pentru concurs, dar și să se descurce cumva, 

să mănânce și să-și asigure un loc de cazare… 
Concurenţii pot face orice legal pentru a câștiga 
bani. Pot cânta, dansa, face scamatorii, pot presta 
munci mai mult sau mai puţin calificate, de la 
ospătari la șoferi. Concurenţii pot cere bani pentru 
autografe, pot să-și vândă hainele de pe ei (Sic!), 
pot confecţiona obiecte pe care să le vândă, se pot 
lăsa tatuaţi contra cost, pot organiza evenimente. 
Și, mai important, pot face orice alt lucru la care 
noi nu ne-am gândit. Vedetele sunt impulsionate 
să se folosească de cât mai multe alte talente mai 
puţin cele care le-au făcut cunoscute. La sfârșitul 
celor 3 zile, vedeta care are asupra sa cea mai mare 
sumă de bani este declarată câștigătoare (Sic!) 
și primește cea mai mare sumă din bani, restul 
primind premii de consolare”.
La prima vedere, emisiunea aceasta nu are ce 
să caute în categoria „concurs de supravieţuire”. 
Supravieţuirea se face numai într-un loc izolat, 
nelocuit și ostil ducerii unei vieţi normale. Oare 
așa să fie? Categoric, nu!
În primul rând, referindu-ne la românii foarte 

celor trei clase sociale? 
2). De ce depinde păstrarea sau schimbarea 
condiţiei de confruntarea între cele trei grupe? 
Trebuie să dovedim cuiva că merităm sau nu clasa 
socială în care ne aflăm iar dacă nu o merităm, 
ne-o putem pierde oricând? Există cineva care 
poate să facă acest lucru?  
3). De ce concursul acesta cere protagoniștilor 
să se chinuiască într-o junglă, încercând să 
supravieţuiască? 
4). De ce să-și forţeze limitele ca să poată 
învinge?
5). Dacă se specifică prin regulament că doar 
grupa învingătoare își poate păstra statutul 
privilegiat, nu cumva, prin sugestia mentală 
inoculată permanent pe tot parcursul desfășurării 
concursului, se urmărește o „dresare” a lor, astfel 
încât să-și dorească – devenind un scop în sine 

– să fie permanent învingători? 
6). De ce „să îndrăgim” prin „scoaterea în faţă” a 
unor asemenea modele umane, precum sunt cele 
două personaje „experte în supravieţuire” și foști 
luptători în trupele speciale ale S.U.A.? 
7). De ce se dorește prin intermediul unor astfel 
de emisiuni TV, să se generalizeze învăţarea la 
nivel planetar, a tehnicilor de supravieţuire în 
junglă?
8). Nu cumva, prin obișnuirea noastră cu 
permanenta confruntare, generatoare de selecţie 
umană și având ca scop supravieţuirea (atenţie la 
teoria lui Darwin!), suntem deturnaţi subtil de 
la învăţătura noastră creștină?      
Este limpede că acest lucru înseamnă un mesaj 
neexprimat în cuvinte, pentru noi, creștinii 
ortodocși, transmis foarte clar de „Big Brother” și 
oculta sa. Îl vom descifra după ce vom prezenta 
și ultima emisiune cu tema: supravieţuire, de 
data aceasta însă, una urbană.

„ARUNcAţI DIN TREN”

Și de data aceasta, vom extrage de pe internet 
câteva informaţii necesare înţelegerii și analizării 
acestei emisiuni2: „Trei vedete concurente, 

2 http.port.ro/aruncati_din_tren.
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săraci și trăitori la oraș, aceștia duc (deja!) o adevărată luptă pentru 
supravieţuire (împreună cu familiile lor) în această „junglă” urbană. 
Statisticile vorbesc astăzi, de un procent foarte îngrijorător (și aflat 
în continuă creștere) de români care trăiesc în sărăcie: peste 50% ! 
Lipsa locurilor de muncă devine tot mai acută. 
În al doilea rând, însăși alegerea desfășurării acestui „concurs” într-
un oraș și după regulile unui concurs de supravieţuire (atenţie și 

la „jocul” supravieţuirii în junglă prezentat mai 
sus!), ne duc cu gândul la intenţiile urmărite 
de „regizorul din umbră”. Ne sugerează cumva 

„Big Brother”, că acest mod de viaţă trebuie 
să reprezinte soluţia de supravieţuire în viitor 
pentru toţi oamenii, nu numai pentru cei fără 
niciun venit sau cu venituri mici? Să înţelegem 
că în procesul de globalizare generală ce se 
desfășoară deja sub ochii noștri, rolul social al 
statului dispărând treptat (el ocupându-se doar 
cu strângerea taxelor și impozitelor!), trebuie 
să ne luăm soarta în mâini, îngrijindu-ne de 
propria existenţă?  
Vedeţi așadar, cum o problemă gravă de natură 
socială, este foarte ușor trimisă în desuet și 
transformată într-un concurs și totodată show 
de televiziune, spre „distracţia” spectatorilor 
din „arenă mare” care mai sunt chemaţi și la 
interactivitate prin votul pe care trebuie să-l dea 
în alegerea preferatului lor! Mai mult decât atât, 
cinicul „Big Brother”, prin crearea artificială a 

acestor concursuri – după zicala „viaţa bate filmul” – ne sugerează că 
într-un viitor foarte apropiat, tot ceea ce vedem că se întâmplă în aceste 
emisiuni se va întâmpla în realitate, însă cu aspecte ale manifestării 
incomparabil mai dure. Altfel spus, nu putem face nimic împotriva 
acestui program ocult (care se derulează deja, în viaţa noastră de zi cu 
zi), doar să fim atenţi la regulile „jocului”, pentru a ni le însuși foarte 
rapid și a putea să le aplicăm – pentru noi și familiile noastre – atunci 
când aceste evenimente vor avea loc. 
Dacă analizăm puţin și titlul acestei emisiuni, „Aruncaţi din tren”… nici 
că se putea alege unul mai sugestiv! Se trage la sorţi locaţia fiecăruia, sunt 
duși acolo cu trenul și lăsaţi să se descurce fără bani, cazare și masă.  
Revenind la „concursul” nostru, după o analiză atentă a sa, și fără să 
mai repetăm asemănările cu celelalte emisiuni, putem trage câteva 
concluzii foarte interesante: 
a).- după regulamentul de funcţionare, întrunește toate condiţiile 
unui concurs de supravieţuire urbană; 

În primul rând, referindu-ne 
la românii foarte săraci și trăi-
tori la oraș, aceștia duc (deja!) 

o adevărată luptă pentru 
supravieţuire (împreună cu 

familiile lor) în această „junglă” 

urbană. Statisticile vorbesc 
astăzi, de un procent foarte 

îngrijorător (și aflat în conti-
nuă creștere) de români care 

trăiesc în sărăcie: peste 50% ! 
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b).- conţine câteva probe obligatorii decise de gazda emisiunii care 
nu ne sunt divulgate; 
c).- concurenţii au un timp limitat (trei zile) pentru a strânge o sumă 
cât mai mare de bani ca să poată câștiga; altfel spus, banul devine un 
scop în sine și trebuie realizat contracronometru; 
d).- se adresează în special tinerilor, dornici de aventură și de 
senzaţii tari; 
e).- prin acest așa-zis concurs, se urmărește realizarea 
unui cult al minţii și al corpului fizic, ambele muritoare, 
ignorându-se voit esenţa nemuritoare a fiinţei noastre, 
duhul și sufletul nostru; f ).- reprezintă un program de 
sugestie mentală pentru telespectator.
Întrebări pertinente: 
1). Cu ce scop, una din clasicele metode de pregătire a 
agenţilor din serviciile speciale este transformată într-
un concurs și show de televiziune?
2). Nu cumva, pe același principiu al sugestiei mentale, 
suntem pregătiţi subtil, pentru vremurile în care „frăţiorul” 
și oculta sa vor genera o criză (astăzi trecem dintr-o 
recesiune în alta!) a alimentelor și a apei la nivel planetar? 
3). Nu îl caracterizează oare pe „frăţior” dorinţa de 
a ne pune într-o permanentă confruntare pentru 
supravieţuire, sub deviza de mii de ani cunoscută: 

„dezbină și stăpânește”? 
4). În cazul în care oamenii vor înţelege că sunt 
manipulaţi și vor dori să se revolte, dorește cumva 

„frățiorul” să înăsprească legile în așa măsură, încât să 
introducă cipul în documentele personale iar camerele 
de supraveghere să devină omniprezente? 
În România, varianta de consultare populară prin 
referendum, existentă în Constituţie, nu se mai folosește 
(are loc doar dacă este în interesul puterii). Să amintim cele 1.000.000 
de semnături strânse (n.n. 2009) și trimise președintelui pentru ca 
acesta să iniţieze un referendum pe problema deosebită și gravă ce o 
reprezintă cărţile de identitate cu cip. Nu numai că nu a avut loc, dar 
măsurile restrictive în acest sens și-au urmat foarte discret, cursul lor 

„firesc”. Anul 2013 este anul în care se introduce cardul de sănătate cu 
cip, după care va fi urmat de cartea de identitate cu cip.

mEsAjUL NEROsTIT îN cUvINTE AL LUI „bIg bROThER”  

În urma analizei acestor emisiuni – dar și a altora având aceeași 
temă – acest mesaj ar putea suna cam așa: „Toată această diversitate 
de emisiuni TV, create artificial în laboratoarele mele, urmărește 
o întoarcerea în timp, la începuturile existenţei umane, când lupta 

De fapt, o caricatură a omului pe care 
l-a creat Dumnezeu pe acest pământ, 
un sub-om, mai mult un animal – foarte 
ușor de manipulat – decât un om. Voi, 
creștinii, nu acceptaţi teoria lui Darwin 
deoarece este o teorie ateistă, ce-L eli-
mina pe Dumnezeu din toată creaţia.
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pentru existenţă, preocuparea pentru trup 
și nevoile sale, frica, nesiguranţa, superstiţia, 
necredinţa și instinctele primare, sexuale, erau 
la baza existenţei voastre. Totodată, vreau să mă 
distrez cu propria voastră suferinţa izvorâtă din 
neînţelegerea lucrurilor care se petrec și, printr-
un regulament dibaci conceput, v-am creat 
falsa impresie că vă distraţi cu adevărat, având 
și iluzia câștigării multor bani. Cum sugestia 
mentală acţionează implacabil, veţi fi obișnuiţi 

treptat, treptat cu faptul că nu puteţi obţine 
nimic material, decât luptând unii împotriva 
celorlalţi – eliminându-vă reciproc – și chiar cu 
propriile voastre limite, făcându-vă să ajungeţi la 
falsa concluzie – și nu cea creștină, de înţelegere, 
ajutorare și iubire a aproapelui vostru – că numai 
așa veţi putea obţine propria supravieţuire. 
Prin acest lucru – dar și prin alte acţiuni duse în 
același timp împotriva voastră – vreau să creez 
supra-omul care să fie alcătuit dintr-un singur 
instinct – instinctul autoconservării, dornic 
să supravieţuiască și atât. De fapt, o caricatură 
a omului pe care l-a creat Dumnezeu pe acest 
pământ, un sub-om, mai mult un animal – foarte 
ușor de manipulat – decât un om. Voi, creștinii, 

nu acceptaţi teoria lui Darwin deoarece este o 
teorie ateistă, ce-L elimină pe Dumnezeu din 
toată creaţia. Eu însă am grijă ca ea să fie prezentă 
permanent în viaţa voastră de zi cu zi, și în toate 
domeniile, ascunsă iscusit sub masca noilor 
descoperiri tehnico-științifice, nepronunțându-
i-se de cele mai multe ori numele, însă, dedusă 
subtil din toate lecţiile și tematicile ce se predau 
în învăţământ, cu scopul ateizării treptate și pe 
nesimţite a copiilor și tinerilor voștri. Odată cu 
promovarea generalizată a acestei teorii ateiste, 
învăţătura creștin ortodoxă care vorbește despre 
existenţa voastră pe acest pământ ca fiinţe 
divine – prin crearea sufletelor voastre de către 
Dumnezeu, și având ca misiune mântuirea 
sufletelor, adică îndumnezeirea lor prin harul 
Duhului Sfânt – va fi scoasă treptat din toate 
mijloacele media de la voi”.               
Să vedem acum dacă fragmentul următor luat 
de pe internet, ne ajută și el, să înţelegem mai 
bine situaţia cu care deja, am început să ne 
confruntăm: „Soluţia (scopul) CRIZEI: Un 
STAT mondial3, un președinte unic, o armată 
unică. Criza trece ca o plagă de la un stat la altul, 
spre disperarea oamenilor. Însă pericolul care 
ne ameninţă nu este lipsa hranei, ci capcana în 
care vor să cădem cei ce au plănuit criza, aceea 
de a protesta pe străzi și de a crea haos. În acel 
moment, statul va fi nevoit să folosească arme și 
să impună noile metode de securizare (cip-uri 
RFID, camere de supraveghere). Dacă marea 
criză va avea loc și situaţia va degenera la nivel 
mondial, atunci tot un STAT va fi nevoit să ia 
măsuri. Tot mai multe voci vorbesc în aceste zile 
de această posibilă „soluţie”, cât și de persoana 
care ar putea ocupa funcţia de președinte al unui 
STAT MONDIAL”. 
(va urma ) 

3 vezi:http.conspir.info/2011/02/noua-ordine-o-organizatie-su-
prastatala
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În curând va apare cartea: Mic pomelnic 
– cu numele martirilor neamului sacrifi-
caţi de dictatura comunistă din România. 
Cumpărați cartea și o dăruiți altarelor pen-
tru mântuirea sufletelor dumneavoastră.

cUvâNT îNAINTE AL AUTORULUI

Am intitulat această carte: „Mic Po-
melnic…” pentru că în timpul dicta-
turii comuniste din România, 1944-
1989, au trecut prin închisori, lagăre, 
deportări și multe alte forme de te-
roare, peste două milioane de oameni, 
dintre care peste o sută de mii (unii spun chiar două sute de mii) de 
români au murit în închisori, lagăre, deportări, executați, omorâți 
în anchete, în luptele din munți, colectivizare și multe alte forme de 
tortură. În această carte au fost cuprinși doar zece mii de oameni. O 
cifră infimă față de enorma sumă a celor sacrificați.
Țara noastră a avut cel mai mare procent (10%) de sacrificați în tim-
pul dictaturii comuniste din tot lagărul socialist. Suntem singurii 
care ne-am opus comunismului cu arma în mână. Nu a existat nicio 
familie de buni și adevărați români din care cel puțin un membru al 
familiei să fi „beneficiat” de teroarea comunistă.
Este o datorie de onoare pentru noi, cei din ziua de azi, ca să-i 
cunoaștem, să le cunoaștem jertfa din acest crunt măcel satanic, să-

NOUă ApARIţIE EDITORIALă:  
mIc pOmELNIc – cU NUmELE  

mARTIRILOR NEAmULUI  
sAcRIfIcAţI DE DIcTATURA  
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i respectăm și să le preamărim martiriul. Lupta a fost cruntă, dar 
sperăm și ne vom strădui să biruim moral și spiritual cu ajutorul 
lui Dumnezeu. Trebuie să ne plecăm cu profundă venerație și 
recunoștință în fața acestor jertfe, dăruite pentru perpetuarea Nea-
mului, Patriei și mai ales a Credinței noastre ortodoxe strămoșești.
Cu mulți ani în urmă (cca. 15), cu ocazia unui interviu ce mi-a fost 
luat de T.V.R și difuzat la Biserica Sapienței din București, am făcut 

afirmația că: „unul din cele mai mari rele pe care 
le-au făcut comuniștii la noi în țară, a fost acela 
că au căutat (și în bună măsură au reușit) să-L 
scoată pe Dumnezeu din sufletul neamului nos-
tru românesc”. Noi, românii, ne mândream și ar 
trebui să ne mândrim că suntem singurul neam 
din lume care ne-am născut creștini, creștini 
ortodocși. Prin simbioza dacilor și romanilor ne-
am născut ca neam: neamul românesc creștin 
ortodox. Creștinismul nostru era un creștinism 

organic, un creștinism ființial; făcea parte integrantă din ființa noas-
tră. L-am primit de la sânul mamelor noastre. Când ziceai român 
înțelegeai creștin ortodox și viceversa. Datorită acestui creștinism 
am dăinuit de-a lungul veacurilor, în calea tuturor răutăților cum 
spune cronicarul. Despre toate acestea voi scrie cu altă ocazie.
Marea majoritate a celor, care s-au jertfit în închisorile și lagărele co-
muniste, au luptat pentru credință, neam și țară. De aceea noi, cei de 
astăzi, trebuie să-i respectăm, să-i venerăm și să ne rugăm lui Dum-
nezeu pentru sufletele lor, pentru ca și ei, la rândul lor, să se roage lui 
Dumnezeu pentru noi, cei prezenți, ca să biruim greutățile satanice, 
uneori de nesuportat la care suntem supuși de slugile diavolului.
Țara noastră, țară frumoasă și bogată, „Grădina Maicii Domnului”, 
râvnită de toți dușmanii de pretutindeni, a fost și ar trebui să fie 
locuită de un neam viteaz, un neam eroic. Neamul nostru viteaz, 
strămoșii noștri, au rezistat timp de două milenii tuturor năvăliri-
lor din trecut și ar trebui să reziste și celor din prezent care jefuiesc 
cu nerușinare țara. Pentru susținerea acestor afirmații, dau câteva 
exemple privind bogăția materială și spirituală a țării. 
În anuarele statistice naționale și internaționale privind stadiul de 
dezvoltare a României în 1938 (an de referință pe plan mondial al 
țărilor), țara noastră era cotată pe plan de egalitate cu țările – Belgia, 
Olanda, Danemarca – din punct de vedere economic, social, cultural 
și politic. Unde sunt aceste țări astăzi și unde suntem noi? Astăzi 
suntem cotați ca o țară de mâna a treia, de bananieri fără banane. 
Atunci țara noastră era a patra țară exportatoare de petrol. România 
era „Grânarul Europei”. Produceam cel mai bun grâu din lume. Prețul 
grâului pe plan mondial se stabilea la bursa de mărfuri de la Brăila. 

Țara noastră, țară frumoasă 
și bogată, „Grădina Maicii 
Domnului”, râvnită de toți 

dușmanii de pretutindeni, 
a fost și ar trebui să fie lo-

cuită de un neam viteaz, un 
neam eroic. Neamul nostru 
viteaz, strămoșii noștri, au 
rezistat timp de două mile-
nii tuturor năvălirilor din 

trecut și ar trebui să reziste 
și celor din prezent care 

jefuiesc cu nerușinare țara. 
mărfuri de la Brăila. 
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Din punct de vedere cultural, noi aveam oameni 
de cultură și savanți de renume mondial: N.C. 
Paulescu, Nicolae Iorga, George Enescu, Henri 
Coandă, Constantin Gane, Simion Mehedinți, 
Mircea Eliade și foarte mulți alții. Toate aceste 
calități, cu care ne mândream, au fost spulberate 
de dictatura comunistă devastatoare și ucigașă.
Trebuie să mărturisim că sub dictatura comunis-
tă au fost jertfiți ce a avut mai bun, mai scump 
și mai sfânt, ca adevărată intelectualitate și spi-
ritualitate, neamul nostru românesc. Am spus 
adevărată intelectualitate și spiritualitate pentru 
că adevăratul rol al intelectualului este acela de 
a fi far călăuzitor pentru cei din jur. Dar pentru 
a îndeplini această misiune trebuie să-L ai pe 
Dumnezeu în suflet și să ai ca deviză a vieții tale 
cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt Calea, Adevă-
rul și Viața. Fără de Mine nu puteți face nimic”. 
Marea majoritate a intelectualilor și preoților 
din închisorile și lagărele comuniste au îndeplinit 
cu prisosință aceste condiții. Cei care nu au accep-
tat compromisul comunist au fost decimați. Ei re-
prezentau pentru cei din jur lumina, adevărul și 
viața adevărată, iar comunismul avea nevoie de în-
tuneric, minciună, lașitate și fraudă. De aceea, i-au 
decimat cu brutalitate și bestialitate pe acești eroi.
Au fost sacrificați oameni iluștri, savanți, acade-
micieni, profesori universitari, cunoscuți în țară 
și peste hotare; mitropoliți, episcopi, preoți și 
călugări de mare prestigiu și credință; generali și 
ofițeri superiori - elita armatei române - țărani 
și muncitori de înaltă trăire creștină și patriotică. 
De asemenea trebuie să menționez aparte tinere-
tul român, studenții și elevii de pe întreg cuprin-
sul țării. Ei s-au „bucurat” de un tratament cu ade-
vărat feroce, de neimaginat pentru mintea noastră, 
pentru că ei reprezentau viitorul neamului.
În acest pomelnic sunt cuprinși mulți martiri 
care au avut o viață de sfințenie și sunt cu ade-
vărat sfinți, care încă nu sunt canonizați dato-
rită nevredniciei noastre păcătoase. Dau câteva 
exemple: Pr. Ilie Lăcătușu, Pr. Arsenie Boca, Pr. 
Constantin Sârbu supra-numit Duhovnicul 
cetății București, Valeriu Gafencu supra-numit 

Sfântul închisorilor și mulți alții.
Pentru a nu se mai repeta în viitor aceste crun-
te fărădelegi satanice, trebuie să ne străduim să 
le facem cunoscute, să-i cunoaștem pe cei care 
s-au jertfit, preîntâmpinând dezastrul care ne-a 
cuprins și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru su-
fletele lor. Iar ei, la rândul lor, să se roage Dom-

nului pentru noi cei de azi, care trăim în beznă, 
nepăsare și necunoștință, ca Mântuitorul să ne 
lumineze mintea pentru a birui nenumăratele 
greutăți pe care le trăim.
Farurile călăuzitoare pe care le-am avut au fost 
distruse, fiind stinse. Să ne rugăm lui Dumne-
zeu să ne dea alte faruri care să ne călăuzească 
pe drumul cel bun.
Ne-am străduit a aduna aceste zece mii de nume 
înscrise în pomelnic, folosind mai multe sur-
se de informare, inclusiv aducerile aminte ale 
supraviețuitorilor. Menționez că ne-a fost de 
mare ajutor și colecția revistei „Memoria” cu 
rubrica: „Unde sunt cei ce nu mai sunt”, pentru 
care le mulțumesc cu această ocazie. Trebuie să 
mai spun că nu am avut acces la stricta evidență 
securistă a celor arestați sau deportați. Această 
evidență este foarte secretă. Slugile satanei de 
ieri și de azi care le dețin, le păstrează sub strict 
și mare secret, ca să ascundă în continuare enor-
ma monstruozitate a faptelor diabolice săvârșite 
de ei, pentru ca să se aștearnă praful uitării și 
să fie posibilă repetarea lor în viitor. Satana și 
slugile ei nu cunosc recunoștința și venerarea. 
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Dau un singur exemplu de cum slugile satanei bolșevice au aplicat 
„recunoștința comunistă bolșevică” ostașilor care au obținut „Victoria” 
în cel de-al doilea război mondial. Inginerul Ion Bogdan a relatat 
în 1954 la Jilava, în camera 6, următoarele: arestat în 1944, a fost 
dus pentru anchetă în URSS și ajunge în Siberia la Vorcuta. Acolo 
întâlnește în lagăr ostași și ofițeri ai armatei roșii care au luptat în 
Europa. Aceștia după „Victorie”, în loc să fie lăsați să se ducă la case-
le și familiile lor, au fost arestați (sute de mii) și duși în lagărele de 
muncă din Siberia, pentru ca să nu spună nimic despre civilizația 
europeană pe care au cunoscut-o în timpul războiului care se sfârșise. 
Așa și-au răsplătit bolșevicii eroii. Să ne ferească Dumnezeu de o 
asemenea „recunoștință”.1

Inițial „Pomelnicul” a fost conceput pentru a fi folosit la Sf. Altar 
în vederea pomenirii la slujbe a celor înscriși. Pe parcurs ne-am dat 
seama că este necesar să fie folosit și de mireni – cititorii interesați 
de trecutul apropiat al neamului care doresc să cunoască persoanele 
și personalitățile înscrise, care s-au jertfit pentru Credință, Neam și 
Țară. De aceea a trebuit să adăugăm acolo unde le-am găsit și câteva 
date personale. Pentru a evita tipărirea în mai multe volume, datorită 
multitudinilor datelor, am înscris doar datele strict necesare pentru 
identificare.
Pomelnicul a fost împărțit în două mari secțiuni: ortodocși și alte 
confesiuni, având la bază canoanele athonite. Fiecare secțiune a fost 
împărțită în 2 categorii: slujitori ai Altarului și foști deținuți politici; 
iar fiecare categorie a fost împărțită în 2 capitole: decedați în închi-
sori și după eliberare. Astfel pomelnicul cuprinde opt capitole.
Trebuie să ne cerem iertare pentru erorile inerente unei asemenea 
mari lucrări. De asemenea ne cerem scuze pentru datele incomplete 
sau eronate privind unele persoane, aceasta datorită sursei de infor-
mare incompletă. Stăm la dispoziția celor interesați pentru înlătu-
rarea eventualelor erori și completarea în viitoarele ediții cu noi per-
soane și personalități.
Ne puteți contacta pe adresa: Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana 
Teiului, jud. Neamț
Pentru monahul Teodor Stănescu, nevoitorul acestui pomelnic.

1 adăuati nota de subsol: din “Jurnal de prigoană”, de George Stănescu, p. 196-197.

Copyright Fundația 

Justin Pârvu




