„Mă rog să pecetluiţi nevoinţele Înalt Prea Sfinţiei voastre
cu mucenicia sângelui”
- … Avem destui ierarhi buni şi virtuoşi, Înalt Prea Sfinţite. Slavă lui
Dumnezeu. Însă câţi dintre aceştia sunt eroi? Aud şi eu multe. Am citit
şi despre Sebastian şi voiam să-l întâlnesc.
- Eu sunt Sebastian.
- Ştiu, Înalt Prea Sfinţite, de aceea şi spun că prezenţa Înalt Prea Sfinţiei
voastre este o cinste pentru noi. Ne-aţi făcut o mare bucurie, căci vă
aşteptam. Mitropolitul Sebastian la coliba noastră… Vă mulţumim
mult, mult de tot, Înalt Prea Sfinţite.
Apoi mitropolitul i-a vorbit despre lupta, problemele şi neliniştea sa în
legătură cu Epirul de Nord.
- Dumnezeu să vă întărească. Noi vă vedem ca pe un mucenic. Sunteţi
mucenic. Aveţi o mucenicie continuă, Înalt Prea Sfinţite. Însă fraţii noştri
închişi acolo ani de zile acum mărturisesc, şi Înalt Prea Sfinţia voastră
împreună cu ei… Cine suferă împreună cu mucenicii primeşte răsplată de
mucenic. Cinste Înalt Prea Sfinţiei voastre! În felul acesta vă faceţi părtaş la
Jertfa Mântuitorului de pe Cruce, Care Și-a vărsat sângele pentru noi.
Este mare lucru Sângele lui Hristos. De aceea vă spun că nu există o
cinste mai mare ca cea a muceniciei. Mă rog să pecetluiţi nevoinţele Înalt
Prea Sfinţiei voastre cu mucenicia sângelui. Este un lucru foarte mare, o
binecuvântare şi o cinste de neînchipuit.
- Şi eu, părinte, adesea mă gândesc la aceasta. De unde pot şti dacă nu o să mă
găsească până la urmă într-un şanţ, cu capul tăiat?
Atunci, părintele Efrem s-a ridicat în picioare şi, întinzându-şi mâinile
spre cer, a spus:
- Vă doresc aceasta din toată inima, Înalt Prea Sfinţite! Să dea Dumnezeu!
Este o mare cinste. Bine aţi spus, „într-un şanţ cu capul tăiat”. La nevoinţa
atât de mare pe care o faceţi Înalt Prea Sfinţia voastră, puţin mai trebuie
ca să vină şi această binecuvântare. Mucenicia este o mare binecuvântare.
Biserica noastră se sprijină pe sângele mucenicilor. Sfintele mese au la
temelia lor moaşte de mucenici, nu de cuvioşi. Mare este Sfântul Antonie,
mare este şi Sfântul Pahomie, însă nicio Sfântă Masă, niciun Jertfelnic nu au
la temelie moaştele lor. În schimb moaştele sfinţilor mucenici necunoscuţi
primesc această cinste. Măcar de v-aţi învrednici de mucenicia sângelui,
Înalt Prea Sfinţite! Nu spun aceasta ca şi cum mucenicia durerii şi a
compătimirii nu ar ajunge, însă cea a sângelui le completează. O, ce
cinste ar fi aceasta! Nu trebuie mult. Se poate să o dea Dumnezeu.
- Eu mă gândesc pentru aceasta, dar cum va vrea Dumnezeu.
- Să dea Dumnezeu!
 Discuţie între Părintele Efrem Katunakiotul şi IPS Sebastian, Mitropolitul Driinopolului şi al
Koniţei, de Ierom. Iosif Aghioritul, Stareţul Efrem Katunakiotul, ed. Evanghelismos, p. 148.

Mucenicia este o mare
binecuvântare. Biserica
noastră se sprijină pe
sângele mucenicilor.
Sfintele mese au la temelia
lor moaşte de mucenici,
nu de cuvioşi. Mare este
Sfântul Antonie, mare este
şi Sfântul Pahomie, însă
nici o Sfântă Masă, nici un
Jertfelnic nu are la temelie
moaştele lor. În schimb
moaştele sfinţilor mucenici
necunoscuţi primesc această
cinste. Măcar de v-aţi
învrednici de mucenicia
sângelui, Înalt Prea Sfinţite!

URARE

Urare pentru sinodali
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Să ne oprim? Dar nu
au încetat muceniciile.
Ele continuă. De aceea
şi Înalt Prea Sfinţia
voastră întotdeauna să
vorbiţi şi să vă luptaţi.
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- Însă aş vrea să-mi daţi şi binecuvântarea Sfinţiei voastre.
- Binecuvântare v-am spus că nu am. Rugăciune pot să fac, Înalt Prea Sfinţite.
Vă făgăduiesc că voi face aceasta în fiecare zi, cu toată inima mea.
- Şi la Proscomidie să scoateţi părticele pentru martirii contemporani din
Epirul de Nord.
- Da, neomartiri! Cu siguranţă că o vom face. Să scriem chiar acum numele lor.
-Să faceţi şi rugăciune pentru Epirul de Nord.
- Cu siguranţă, Înalt Prea Sfinţite. Am spus că voi face
pentru Înalt Prea Sfinţia voastră şi pentru neomartiri.
- Acum, Părinte, vreau să vă întreb ceva. Întâlnesc
împotriviri chiar şi la creştini. Ei spun: „Exagerează
Sebastian, continuu vorbeşte numai despre Epirul de Nord.
Să ne oprim acum. Mai există şi alte subiecte duhovniceşti”.
Sfinţia voastră ce spuneţi? Ce părere aveţi?
- Nu, Înalt Prea Sfinţite, nu au dreptate. Să
nu-i ascultaţi. Să ne oprim? Dar nu au încetat
muceniciile. Ele continuă. De aceea şi Înalt Prea
Sfinţia voastră întotdeauna să vorbiţi şi să vă
luptaţi. Iar noi continuu ne vom ruga. Acesta este
un subiect cu adevărat duhovnicesc. Celelalte
sunt înşelătoare.
- Părinte, aş vrea să-mi spuneţi ce simţiţi în adâncul
inimii Sfinţiei voastre, pentru mine şi pentru lupta pe
care o duc. Ce simţiţi exact? Nu-mi ascundeţi aceasta,
ci spuneţi-mi-o!
- Ce simt exact pentru Înalt prea Sfinţia voastră?
Simt… Să fac mişcarea? Aşa îmi vine… Însă sunt şi
alţii de faţă. Să nu înţeleagă greşit, Înalt Prea Sfinţite…
Înţelegeţi ce simt!...( S-a ridicat să-l îmbrăţişeze ).
- M-aţi odihnit mult, Părinte. Voi continua cu toată puterea pe care o am, de
vreme ce şi Sfinţia voastră sunteţi de acord.
- Da, sunt de acord. Cum să nu fiu de acord? Dar ce importanţă are părerea
mea? Continuaţi, Înalt Prea Sfinţite, cu tot atât de multă râvnă, durere şi
smerenie. Neomartirii cer asta. Dumnezeu şi Biserica sunt împreună cu
Înalt Prea Sfinţia voastră. Ce va urma numai Cel de Sus o ştie. În tot cazul,
să ştiţi că săvârşiţi o lucrare sfântă.
- Părinte, îmi aduceţi bucurie. Îmi daţi aripi. Mă uşuraţi mult sufleteşte şi
primesc multă putere.
- Şi eu m-am bucurat foarte mult, Înalt Prea Sfinţite.
- Însă v-am obosit şi v-am întrerupt programul...
- Care program? Astăzi am avut parte de o mare binecuvântare; astfel de
bucurie cine şi-ar fi putut-o închipui? Vedeţi, suntem în acelaşi duh. Acest
lucru ne uneşte. Există şi… înţelegere… Cum îi zice? Îmi scapă cuvântul.
Am uitat şi limba noastră greacă, aici în liniştea pustiei.
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- Înţelegere reciprocă?
- Da! Înţelegere reciprocă, acesta este
cuvântul. De aceea a fost foarte mare
ziua de astăzi. Rar avem astfel de
binecuvântări. Inima mea tresaltă de
bucurie şi recunoştinţă.
- Să vă dăm câteva din tipăriturile pe care
le scoatem.
Părintele Efrem, privind coperta revistei
„Epirul de Nord răstignit”, spuse:
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PE CINE DERANJEAZĂ SIMBOLURILE
CREŞTINE?

PASTORALĂ

Pastorală la Naşterea Domnului a PS SEBASTIAN,
cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor,
Iubitului nostru cler şi popor har, pace şi milă de la Dum
nezeu, Tatăl nostru, iar de la noi arhiereşti binecuvântări!

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,
Preacuvioase Maici, Iubiţi credincioşi şi
credincioase,
Sărbătorim în fiecare decembrie Naşterea Celui
ce este „chipul” lui Dumnezeu-Tatăl (Colos. 1: 15;
II Cor. 4: 4; Evr. 1: 3), adică „icoana” Sa. Şi n-am fi
avut astăzi decât o cunoaştere foarte limitată despre
Dumnezeu-Părintele, dacă nu ni L-ar fi descoperit
pe Acela, Fiul Său întrupat (Mt. 11: 27 şi Lc. 10:
22), pogorârea Sa pe pământ dând Dumnezeirii un
chip şi o icoană şi făcându-ne accesibilă, astfel, calea
ce duce la îndumnezeire. De aceea, a respinge chipul
şi icoana Sa înseamnă a refuza comuniunea cu El.
Acest lucru se cere afirmat cu tărie într-o vreme în
care chipul, adică icoana şi celelalte însemne creştine
- expresii şi reprezentări ale comuniunii sfinte - sunt
atacate cu o agresivitate de neînţeles într-o lume
care, formal, a proclamat drept „zeu” toleranţa. Vă
amintiţi, însă, de aşa numitul „război al icoanelor” de
acum trei ani, când unii compatrioţi de-ai noştri au
cerut - culmea, tocmai „în numele democraţiei” - expulzarea icoanelor
din şcoli, iar Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în
virtutea aceleiaşi „democraţii”, a constatat „nocivitatea” sfintelor icoane.
Sunteţi la curent, apoi, cu recenta decizie a Curţii Europene pentru
Drepturile Omului, prin care a fost incriminată prezenţa crucifixelor în
şcolile din Italia. Nu vi se pare că am mai văzut clişeele acestea? Ba da…
însă în „era dictaturii comuniste”, când ne erau prigonite însemnele şi
manifestările religioase de către un regim care, cel puţin, îşi asuma pe
faţă ideologia atee.
De data aceasta, surpriză!? Avem de-a face cu o toleranţă dusă până la
fanatism… Şi, cine ar fi crezut că şi toleranţa îşi poate avea fanaticii
ei?… Multă vreme, personal am considerat că cel mai mare rău al libertăţii
greşit înţelese este „cultivarea” nepăsării şi a indiferentismului religios.
Constat însă că „cineva” şi-a pierdut cu totul răbdarea şi bate din picior
nemulţumit de ritmul prea lent (?!) al secularizării şi descreştinării. Pe
cine, oare, deranjează sfintele icoane şi crucifixele? Într-o lume care

cultivă cu insaţietate „imaginea” prin televiziune şi internet, pe cine supără
„imaginile” sfinte ale simbolurilor noastre religioase? Nu vi se pare decizia
autorităţilor Uniunii Europene, cu privire la interzicerea crucifixelor în
şcoli, ridicolă? Sau este, de fapt, aceeaşi obsesie a Revoluţiei Franceze care
tocmai a dezbrăcat uniforma stalinistă pentru a-şi pune, de data aceasta,
papionul european?
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul!
Am crezut, în decembrie ’89, că
democraţia înseamnă inclusiv libertate
religioasă şi, pentru aceasta, am con
simţit cu toţii la toleranţă. De aceea,
consider că avem tot dreptul acum
ca, privind cum ne sunt „demonizate”
reprezentările creştine, sub pretextul
unei „toleranţe intolerante”, să ne în
trebăm dacă nu cumva avem de-a face,
de fapt, cu o „demono-craţie”, iar nu
cu o democraţie autentică?! Pentru
că, dacă imaginile (adeseori imorale)
promovate de televiziune şi internet
sunt tolerate, imaginile sfinte, adică
icoanele, de ce sunt intolerabile? Dacă
marşurile stradale ale persoanelor care
cer dezincriminarea păcatelor împotriva
firii sunt morale, simbolurile religioase
de ce sunt „imorale”? Şi dacă prostituţia
şi drogurile se cer, până şi de către cea
mai înaltă instituţie a Statului, dezincriminate, de ce sunt condamnate
crucifixele? Ce sunt mai nocive - imaginile sfinte, ori cele imorale? Ce
provoacă mai mult pervertirea firii omului şi pierderea echilibrului fiinţei lui
- simbolurile noastre religioase, ori demonstraţiile neruşinate şi sfidătoare ale
unor persoane care au nevoie mai degrabă de doctor decât de legi speciale?
Şi ce afectează mai mult coeziunea familiei şi sănătatea spirituală a unui
popor - afişarea însemnelor religioase, ori dezincriminarea şi liberalizarea
prostituţiei şi a drogurilor, fie ele şi uşoare?
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Cred că a venit vremea să ne
întrebăm şi să căutăm cu
toţii un răspuns cât se poate
de clar la întrebarea: Pe
cine deranjează simbolurile
noastre creştine în Europa,
câtă vreme ele sunt vechi de
2000 de ani, iar popoarele ei
s-au născut toate pe rând
Dragii mei!
în cristelniţa sfântului Botez
Cred că a venit vremea să ne întrebăm şi să căutăm cu toţii un răspuns şi a Mirungerii creştine?
cât se poate de clar la întrebarea: Pe cine deranjează simbolurile
noastre creştine în Europa, câtă vreme ele sunt vechi de 2000 de
ani, iar popoarele ei s-au născut toate pe rând în cristelniţa sfântului
Botez şi a Mirungerii creştine? Cu ce împietează o identitate, mai
sigură şi decât vârsta însăşi a naţiunilor creştine europene? Cine are

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

AT I T U D I N I

C



interes să schimbe prematur istoria şi cultura bătrânului continent,
mai înainte ca acesta să agonizeze singur, sub spectrul secularizării şi
descreştinării ce îi pândesc avide ultimele zvâcniri de spiritualitate?
De aceea, la o zi sfântă ca cea de astăzi, în care sărbătorim mai bine de
2000 de ani de când „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi…”
(In. 1, 14) ca Icoană şi Chip al Tatălui, nu ne rămâne decât să ne rugăm
şi să luptăm ca Binele să se arate, ca totdeauna de altfel, mai puternic
decât răul; ca tot ce avem mai sfânt şi mai valoros în noi să nu poată fi

Pentru că, dacă imaginile
(adeseori imorale) promovate
de televiziune şi internet sunt
tolerate, imaginile sfinte, adică
icoanele, de ce sunt intolerabi
le? Dacă marşurile stradale ale
persoanelor care cer dezincri
minarea păcatelor împotriva
firii sunt morale, simbolurile
religioase de ce sunt „imorale”?
Şi dacă prostituţia şi drogurile
se cer, până şi de către cea
mai înaltă instituţie a Statu
lui, dezincriminate, de ce sunt
condamnate crucifixele?

niciodată răpus de o logică cel puţin stranie, a unei democraţii interpretată
într-un mod halucinant. Să ne păstrăm cu sfinţenie însemnele religioase,
obiceiurile şi datinile sfinte, pentru ca tăvălugul globalizării să nu ne poată
înghiţi tot ceea ce a mai rămas creştinesc şi românesc în noi - credinţa şi
cultura străbună.
Să ne rugăm Dumnezeului întrupat, şi pentru aceasta zugrăvit în icoane şi
reprezentat prin însemne sfinte, să ne păzească de toţi duşmanii credinţei
şi culturii noastre, aşa cum a fost păzit şi Pruncul Sfânt de mânia celor
ce au vrut să-I ia viaţa încă de la Naşterea Sa. Să sărbătorim Crăciunul
creştineşte şi româneşte, bucurându-ne de tot ceea ce am moştenit de la
strămoşi şi împărtăşind fiilor şi urmaşilor noştri tezaurul acesta sfânt al
unei istorii şi tradiţii de două ori milenare!
Al vostru către Domnul rugător,
† SEBASTIAN
EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR

Părintele Ioanichie Bălan –
exemplu de demnitate
sub regimul comunist
de Ieromonahul Cosma, mănăstirea Sihăstria
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Sf. Apostol Pavel îndemna pe credincioşii din timpul său: ,,Aduceţi-vă
aminte de mai marii voştri şi privind cu luare aminte cum şi-au încheiat
viaţa, urmaţi-le credinţa”.

 Puţini tineri pe atunci aveau posibilitatea şi capacitatea de a finaliza cursurile unui liceu.
 Arhiva CNSAS, dosar nr. 5271, vol. I, p. 12.

Odată cu trecerea timpului
realizăm mai bine cine a fost
Părintele Ioanichie, simţim
lipsa lui, desluşim mesajul
,,cuvintelor” şi sensul ,,luptelor” duhovniceşti pentru care
nu s-a cruţat pe sine, punând
mai presus de orice adevărul,
cinstea şi dreptatea.

PORTRET

Părintele Ioanichie Bălan s-a născut în ziua de 10 februarie
1930 într-o familie cu mai mulţi copii din localitatea
Stăniţa, Judeţul Neamţ. A urmat cursurile şcolii primare
şi generale din localitate, apoi şi-a continuat studiile la un
liceu comercial.
La finalizarea studiilor, atras de faima stareţului Sihăstriei,
intră în obştea acestei mănăstiri, în toamna anului 1949,
la puţin timp după ce Părintele Cleopa Ilie, înconjurat de
un grup format din 27 de monahi, a fost trimis stareţ la
Mănăstirea Slatina. Părintele Ioanichie (fratele Ioan) intră
aşadar în obştea acestei mănăstiri într-un moment delicat
din istoria ei.
Pe de o parte obştea mănăstirii se înjumătăţise, fiind
oarecum slăbită din punct de vedere numeric dar şi
duhovnicesc, prin plecarea stareţului şi a celor mai
importanţi călugări la Mănăstirea Slatina. Pe de altă parte,
în România se instalase deja regimul comunist la conducere, care proiecta
planuri de subjugare, compromitere şi discreditare sau chiar desfiinţare a
monahismului şi a BOR. Fratele Ioan Bălan, fiind un om ,,şcolit” pentru
vremea respectivă, a fost de un real folos Mănăstirii Sihăstria, care, aşa
cum am amintit, trecea printr-un moment foarte delicat. El a fost rânduit,
la puţin timp după intrarea în mănăstire, să se ocupe de cancelaria şi
aprovizionarea mănăstirii.
Părintele Ioanichie, încă de la începutul călugăriei, a avut preocupări
scriitoriceşti. În arhiva mănăstirii se păstrează date şi însemnări referitoare
la evenimente petrecute în istoria Sihăstriei. Cele mai multe au fost
consemnate de el. A fost călugărit de Stareţul Ioil Gheorghiu, în luna aprilie
1953 la Mănăstirea Neamţ, primind numele fostului stareţ şi reorganizator
al vieţii monahale de la Sihăstria, Ioanichie Moroi. În acelaşi an a fost
hirotonit ierodiacon. Într-un raport al Securităţii din 18 februarie 1950 se
menţiona: ,,La Mănăstirea Sihăstria-Neamţ se află tânărul Ioan Bălan, din
Roman, fost funcţionar la un magazin de stat, în scopul de a se călugări.
Stabiliţi care este activitatea susnumitului, legăturile sale, întrucât a fost
membru activ al Oastei Domnului, cu toate că era funcţionar de stat” .
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Cu toate ingerinţele şi intimidările securităţii, Părintele Ioanichie şi-a dus
la îndeplinire cu mare vrednicie ascultarea încredinţată de stareţul Ioil
Gheorghiu. În primăvara anului 1959, la 23 aprilie, Părintele Ioil Gheorghiu
este înlăturat din stăreţie şi trimis în viaţa civilă de autorităţile comuniste,
după mai bine de 25 ani petrecuţi în această mănăstire. Este înlocuit cu
Arhim. Maxim Bâtâcă până la întâi septembrie, când este aşezat stareţ al
Sihăstriei, Protos. Caliopi Apetri. Părintele Ioanichie reuşeşte să rămână

În faţa tuturor momelilor,
făgăduinţelor şi amenin
ţărilor regimului ateu comu
nist, Părintele Ioanichie a
rămas neclintit, ferm şi cu
demnitate, fără să-şi vândă
sufletul, neacceptând să fie
coadă de topor sau vânzător
de frate pentru slavă şi
bunuri trecătoare.

în viaţa monahală, după emiterea decretului 410 în anul 1959, datorită
intervenţiei energice a Stareţului Caliopi, care avea rude şi susţinători
în conducerea regională a partidului din zona Neamţ. Stareţul Caliopi
reuşeşte prin multă diplomaţie să câştige pentru Mănăstirea Sihăstria
statutul de ,,azil pentru călugării bătrâni din Moldova”. Prin aceasta, el
a realizat două lucruri deosebit de importante pentru acel moment. A
adus la Sihăstria un număr mare de călugări bătrâni, neputincioşi din alte
mănăstiri, pe care nu avea cine să-i îngrijească, în condiţiile în care tinerii
fuseseră scoşi din mănăstire. Situaţia nou creată motiva aducerea unor
monahi tineri în Sihăstria în calitate de îngrijitori ai bătrânilor.
Întrucât Caliopi Apetri pe toată perioada stăreţiei, într-o vreme extrem
de grea pentru Biserică, a ajutat şi a ocrotit pe mulţi călugări şi călugăriţe,
scoşi din mănăstiri în urma decretului, a fost silit de autorităţile comuniste,
prin bunăvoinţa unor ,,buni fraţi” din cinul monahal, să părăsească
stăreţia Sihăstriei şi mănăstirea în anul 1971. Părintele Ioanichie Bălan,
colaborator de bază şi prieten devotat al Stareţului Caliopi, a intervenit
prin cunoştinţe şi relaţiile de care dispunea la protipendada vremii, pentru
readucerea lui Caliopi la Sihăstria. Faptul acesta a stârnit reacţii adverse
cu repercusiuni grave asupra lui Caliopi, care a fost trimis, de ,,canon”,
preot-duhovnic la Văratic, dar şi asupra Părintelui Ioanichie, care s-au
finalizat cu exilul la Mănăstirea Bistriţa-Neamţ în perioada 1971-1990.
În 2010, se împlinesc trei ani de la trecerea în veşnicie a Părintelui Ioanichie

Bălan. Pe data de 10 februarie ar fi împlinit 80 de ani, dar mult iubindu-l
Dumnezeu, a hotărât ca mai repede să-l cheme la Dânsul.
Proorocul David spune în psalmul 89: ,,Zilele anilor noştri sunt şaptezeci
de ani, iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia
osteneală şi durere. Părintele Ioanichie a trecut pragul veşniciei la vârsta de
77 de ani pe data de 22 noiembrie 2007, după o ,,boală” de câţiva ani, pe
care a purtat-o cu răbdare, în pace cu sine, cu cei din jur, căci acei ultimi

ani au fost trăiţi cu nevinovăţie. Părintele, fiind asemenea celor fără
răutate, primind cu simplitate şi mulţumire îngrijirea atentă a ucenicului
său, ce-i purta grija ca o mamă, nesolicitând singur nici apa, nici hrana, pe
toate primindu-le ca într-o ascultare. În acei ultimi ani, părintele nu şi-a
manifestat voia proprie, ci s-a încredinţat grijii celui mai mic pentru că,
în adevăr, el era mare, dar mare după socoteala lui Dumnezeu. Cu acest
minunat părinte s-a împlinit cuvântul Evangheliei care zice: De nu vă veţi
întoarce să fiţi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu. E greu de
înţeles adâncul judecăţilor lui Dumnezeu. De ce a trebuit ca trecerea din
această viaţă a unui om atât de bun, să se facă prin suferinţă? Din toate
acestea trebuie doar să învăţăm că pronia divină transcende omenescul
şi toate sunt rânduite mai presus de vrerea şi socotelile meschine ale
oamenilor, sfârşitul fiecărui om fiind după felul în care şi-a dus viaţa.
Noi, cei aflaţi în preajma părintelui, în ultima parte a vieţii lui, am fost martori
ai nevoinţelor, ai răbdării, blândeţii şi transformării imperceptibile care au
precedat trecerea lină în Lumina cea neînserată. Odată cu trecerea timpului
realizăm mai bine cine a fost Părintele Ioanichie, simţim lipsa lui, desluşim
mesajul ,,cuvintelor” şi sensul ,,luptelor” duhovniceşti pentru care nu s-a
cruţat pe sine, punând mai presus de orice adevărul, cinstea şi dreptatea.
Părintele Ioanichie a fost o personalitate complexă, greu de înţeles pentru
noi cei de astăzi, un monah care a petrecut 58 de ani în viaţa monahală, în
rugăciune şi post, făcând răbdare, suferind prigonire.
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Părintele a dus lupta
cea dreaptă cu un regim
tiranic, demonizat, un
regim care ţesea, asemenea
păianjenului, pânze dese
pentru a-şi prinde victi
mele, le ameninţa viclean
şi le urmărea agonizarea,
hrănindu-se din teama,
din disperarea şi lacrimile
victimelor nevinovate.
A fost urmărit şi supra
vegheat, s-a încercat com
promiterea lui în ochii celor
mai dragi părinţi, pentru
ca izolarea să-i facă şi mai
greu războiul cu puterile
întunericului.
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În acei ultimi ani, părintele
nu şi-a manifestat voia proprie, ci s-a încredinţat grijii
celui mai mic pentru că, în
adevăr, el era mare, dar mare
după socoteala lui Dumnezeu.
Cu acest minunat părinte
s-a împlinit cuvântul Evangheliei care zice: de nu vă
veţi întoarce să fiţi ca pruncii
nu veţi intra în Împărăţia
lui Dumnezeu. E greu de
înţeles adâncul judecăţilor
lui Dumnezeu. De ce a
trebuit ca trecerea din
această viaţă a unui om
atât de bun, să se facă prin
suferinţă?
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La unul din hramurile Schitului, pe data de 6 august, pe când trăia şi
Părintele Cleopa, Mitropolitul Moldovei din acea vreme, actualul
Patriarh al României, i-a asemănat pe cei doi mari duhovnici şi predicatori
ai Mănăstirii Sihăstria cu proorocii Vechiului Testament, Moise şi Ilie.
Chiar dacă această comparaţie este simbolică şi oarecum pretenţioasă,
ea exprimă totuşi un mare adevăr şi cred că, cei doi cuvioşi părinţi ai
Sihăstriei au urmat după putere misiunea, viaţa şi râvna pentru adevăr
ale acelora, într-o epocă de
rătăcire, de ateism şi închinare
la idoli moderni.
În faţa tuturor momelilor, fă
găduinţelor şi ameninţărilor re
gimului ateu comunist, Părintele
Ioanichie a rămas neclintit, ferm
şi cu demnitate, fără să-şi vândă
sufletul, neacceptând să fie coadă
de topor sau vânzător de frate
pentru slavă şi bunuri trecătoare.
Părintele a dus lupta cea dreaptă
cu un regim tiranic, demonizat,
un regim care ţesea, asemenea
păianjenului, pânze dese pentru aşi prinde victimele, le ameninţa viclean şi le urmărea agonizarea, hrăninduse din teama, din disperarea şi lacrimile victimelor nevinovate. A fost
urmărit şi supravegheat, s-a încercat compromiterea lui în ochii celor mai
dragi părinţi, pentru ca izolarea să-i facă şi mai greu războiul cu puterile
întunericului. Dar s-a dovedit a fi un os prea greu de ros pentru câinii roşii,
căci în dosarul de urmărire informativă ei menţionau: ,,Dovedinduse a fi un element bigot, depăşit din punct de vedere al misticismului,
neputând fi folosit nici în scopuri informativ-operativ, propunem
închiderea dosarului, prin urmărirea lui în continuare în S.I.C. după
ce în prealabil se vor întreprinde următoarele măsuri”. Dintre acestea
redau câteva mai interesante:
• ,,Va fi contactat în continuare pentru compromiterea şi izolarea lui.
Contactarea va fi efectuată la Mănăstirea Bistriţa în mod...., aceste
contactări vor fi pregătite şi cu aprobarea conducerii serviciului....
• De la ultima analiză şi până în prezent s-a acţionat conform sarcinilor
prevăzute. A fost contactat mai des la telefon la mănăstire. S-au purtat
discuţii cu el la locul de muncă, cât şi la Sihăstria cu unii călugări: Cleopa,
Ioil şi alţii, în care li s-a dat de ,,înţeles” că Ioanichie este mai apropiat
organelor noastre.
• De asemeni i se va aproba plecarea la Ierusalim. După întoarcerea în
ţară se vor lua măsuri de..... la Bistriţa cu scopul de a stabili ce comentarii

face. În acest scop vor fi trimişi ,,Dan” şi ,,Marin” din Mănăstirea
Sihăstria, ,,Jean” şi alţii. Discuţiile vor fi înregistrate folosind mijloacele
existente...”.
Părintele Ioanichie Bălan a fost un călugăr cărturar care a îmbinat întrun mod armonios datoriile călugăreşti cu misiunea de preot duhovnic al
cetăţii, de predicator dar şi de scriitor talentat şi cronicar al vieţii monahale.
Activitatea scriitoricească a părintelui este deosebit de importantă pentru
spiritualitatea ortodoxă, atât prin volum
cât şi prin calitatea scrierilor. Şi, lucru
foarte important, scrierile părintelui, au
fost în acei ani întunecaţi raza de soare ce
se strecura prin perdeaua grea de nori, care
acoperea sufletele oamenilor. Prin scrierile
părintelui Ioanichie a fost salvat un bogat
material duhovnicesc şi memorial, realizat
într-o perioadă în care a fost tot timpul
urmărit, marginalizat, cenzurat şi prigonit
de autorităţile comuniste.
Materialele documentare din dosarul său
de urmărire informativă sunt deosebit
de ,,grăitoare” şi arată modul în care
acest harnic şi curajos călugăr a reuşit
să realizeze un lucru atât de minunat în timpuri vitrege. În acest sens,
o notă informativă menţionează: ,,Organele noastre urmăresc prin
D.U.I. încă din anul 1971 pe călugărul Ioanichie Bălan, ca suspect de
activitate duşmănoasă desfăşurată sub masca cultului şi a preocupărilor
scriitoriceşti. Din datele obţinute până în prezent, atât prin reţeaua de
informatori cât şi celelalte mijloace ale organelor de securitate (S.T.), nu
s-au obţinut date care să ateste că cel în cauză se manifestă duşmănos la
adresa orânduirii socialiste din ţara noastră. S-a stabilit însă că acesta are
preocupări scriitoriceşti aşa cum este cazul lucrării intitulate Chipuri de
călugări îmbunătăţiţi”.
Fiind cenzurată această lucrare, s-a ajuns la concluzia că ,,are un conţinut
antisocial, prin aceea că autorul îndeamnă la izolare, neparticipare la viaţa
de toate zilele, retragere în contemplaţie, sărăcie şi umilinţă în scopul
izolării sociale. În lucrare se laudă desfacerea căsătoriei în scopul intrării
în mănăstire, părăsirea părinţilor, a rudelor în acelaşi scop. Cartea nu are
nicio valoare documentară. Pentru conţinutul şi spiritul în care este scrisă
şi impresia ce o poate produce în sufletele celor creduli, lucrării trebuie să
i se interzică circulaţia”.
Acelaşi dosar conţine un referat de patru pagini al părintelui Ioanichie,
 Arhiva CNSAS, fond informativ, dos. 5271, vol. II, f. 6.
 Ibidem.
 Ibidem, f. 4.
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scrierile părintelui, au
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raza de soare ce se strecura
prin perdeaua grea de nori,
care acoperea sufletele
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Noi dorim să amintim doar
că el s-a născut la vremea
când Dumnezeu cernea
blând zăpezi peste pământ,
acoperind glia în care dormea
ascuns grâul, ziua Sfântului
Haralambie. Pare că sfân
tului i-a ales Dumnezeu
prieteni asemenea: un părinte
Ioanichie,un părinte Justin…
Binecuvântată este această
zi de 10 februarie şi binecu
vântaţi suntem noi, cei ce
am crescut la umbra acestor
bătrâni.
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adresat comandantului de Securitate în care argumenta utilitatea, valoarea şi
justifica tipărirea unei astfel de lucrări. Printre alte argumente părintele arăta:
,,…potrivit instrucţiunilor primite, am urmărit în special vieţile monahilor
celor mai fideli neamului şi BOR, exemple vii de modestie, supunere faţă
de preceptele evanghelice şi aleasă ţinută morală. Am căutat să scot în relief
pe acei monahi care, de-a lungul veacurilor, s-au sacrificat pe sine pentru
alţii, pentru alinarea celor bolnavi, pentru mângâierea celor în suferinţă,
pentru ajutorarea celor lipsiţi”. Părintele mai preciza că ,,lucrarea în cauză
este destinată numai pentru uzul intern al BOR, ca o carte specifică de
reprezentare. Deci are un circuit strict închis, oficial, în cadrul Bisericii”.
La acest referat organele de Securitate au făcut mai multe observaţii
din care redau doar câteva fragmente: ,,Lucrarea este o apologie a vieţii
călugăreşti şi a unor forme exacerbate de practicare a unor ritualuri
monahale ieşite din comun. Dorindu-se o carte despre vieţile sfinţilor,
aşa cum au, în special catolicii….Scrisă în stil cărturăresc vechi, lucrarea,
deşi afirmă că vrea să facă cunoscut sufletul românesc şi spiritualitatea
poporului nostru, aruncă o lumină falsă asupra caracteristicilor poporului
român. Autorul, bigot până la manie, arată că moldovenii sunt credincioşi,
smeriţi faţă de Dumnezeu şi aplecaţi spre o viaţă contemplativă; de
izolare şi de adoraţie divină. Toată lucrarea ridică la rang de nobleţe
sufletească: izolarea, neparticiparea la viaţa de toate zilele, retragerea în
contemplaţie, sărăcia, umilinţa … oferind exemple numeroase de oameni
din popor care au procedat astfel şi care, până la urmă au fost remarcaţi de
Dumnezeu. Autorul vorbeşte de revelaţii divine, de transfigurări, trecând
sub tăcere faptul că majoritatea acestor
sfinţi erau de fapt bolnavi mintali sau
epileptici, ale căror halucinaţii şi crize
sunt considerate momente de intrare
în legătură cu divinitatea. Lucrarea nu
este antistatală prin intenţia autorului,
ci prin mania sa mistică. Este o carte
însă profund antisocială, care derutează
minţile simple…”.
Iată că prin însăşi vorbele lor, cei vicleni
fără voie l-au disculpat şi l-au mărturisit
pe acest mare om al neamului nostru,
Părintele Ioanichie Bălan. Noi dorim să
amintim doar că el s-a născut la vremea
când Dumnezeu cernea blând zăpezi peste pământ, acoperind glia în care
dormea ascuns grâul, ziua Sfântului Haralambie. Pare că sfântului i-a ales
Dumnezeu prieteni asemenea: un părinte Ioanichie, un părinte Justin…
Binecuvântată este această zi de 10 februarie şi binecuvântaţi suntem noi,
cei ce am crescut la umbra acestor bătrâni.
 Ibidem, p. 11.
 Ibidem, p. 14.
 Ibidem, p. 15.

L-am văzut ca pe un adevărat sfânt
de Arhimandrit Justin Pârvu
Părintele Ioanichie a fost un suflet care din
copilărie a fost ales, chemat de Dumnezeu.
Un copil care încă de la vârsta de nouă ani
iubea viaţa monahală şi adeseori îl găseai când
la Sihăstria, când la Neamţu, când la Secu; de
aceea şi mai târziu a ştiut să deosebească aşa
de bine viaţa călugărească. Părintele s-a oprit
mai mult asupra mănăstirii Sihăstria, unde
a găsit pe cel mai cald duhovnic, Părintele
Paisie, pe care l-a avut învăţător duhovnicesc
până în ultimul moment. După ce Părintele
Paisie a închis ochii, l-a luat de duhovnic pe
părintele Marchian de la mănăstirea Secu şi
de la mănăstirea Bistriţa, unde a fost trimis
de la Sihăstria ca un fel de „canon”. Era trimis
regulamentar oarecum, pentru că, deh, nu
prea se vedea bine cu unele personalităţi mai
mari din Sihăstria, nu prea le slugărnicea. Şiatunci „caralii” noştri au crezut de cuviinţă
să fie transferat la mănăstirea Bistriţa, în
observaţia părintelui Ciprian. Aici a stat vreo
19 ani, după care s-a reîntors la mănăstirea
Sihăstria. Aici, la Bistriţa, am început să ne cunoaştem noi mai bine.
După cum bine ştiţi, viaţa părintelui Ioanichie a fost mult dedicată
studiului şi literaturii. Era neobosit. Se ajuta mult şi cu poetul creştin
Ioan Alexandru, căruia îi era duhovnic. Ioan Alexandru, care venea
adesea pe la mănăstirea Bistriţa şi stătea câte două-trei zile, uneori venea
cu doi-trei copii, alteori venea singur, foarte modest, cu căruciorul de
bagaje după el. Se-ntreţinea cu părintele Ioanichie; lucrau împreună la
Patericul românesc, la Convorbirile duhovniceşti, la relatarea călătoriilor
făcute cu părintele Cleopa sau cu părintele Victorin în Occident, pe la
sfintele locuri, pe Athon…
Neobosit era şi în ceea ce priveşte viaţa călugărească. Până pe la ora cinci
lucra şi scria, aduna materiale. La ora cinci seara, sala cu pelerini era plină
şi dădea drumul la spovedit. Iar spoveditul mergea până la şase dimineaţa,
fără întrerupere. În zilele de sărbătoare n-avea timp să se odihnească
deloc, pentru că trebuia să ajungă la biserică. După Sf. Liturghie începea
iarăşi spovedania…
Mi-aduc aminte cum noaptea, târziu, mă duceam pe la el şi, bucuros,

PORTRETUL
DUHOVNICULUI

Părintele Ioanichie,
ochiul trezvitor al Sihăstriei
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mai schimbam un cuvânt. Scotea două, trei mere, le cojea; mâncam cu
o bucată de pâine, pe fugă. Apoi iar începea spoveditul sau se pregătea
cu oleacă de material pentru Bucureşti. Trebuia să definitiveze cărţile
pentru tipar, treabă care era destul de dificilă. Nu era ca acum, cu formele
acestea rapizi, ultramodernizate. Şi uite aşa îl găseai şi la Bucureşti, şi
la Sihăstria, şi în tren, şi la Piatra Neamţ, şi unde nu-l găseai...? Îi făcea
foarte mare plăcere să îmi povestească discuţiile pe care le avea cu unii şi

Dar am rămas uimit când lam văzut ultima dată, când
i-am făcut o dezlegare, pe
patul de suferinţă, cu puţin
timp înainte de a se muta la
Domnul; l-am văzut ca pe
un adevărat sfânt

cu alţii în tren. Nu ştiu cum făcea că reuşea să mai scrie câte un articol
prin ziar, chiar dacă erau ziare cu mult control asupra lor, dar totuşi se
mai strecura aşa…
Nu mai vorbesc că pe lângă talentul său scriitoricesc, era şi un vorbitor, un
sfătuitor neîntrecut. Ce predici ţinea duminicile şi de sărbători! Credincioşii
se înghesuiau să asculte o predică a părintelui Ioanichie! Şi până astăzi
oamenii îi poartă o dragoste creştină şi au mare evlavie la dânsul şi vin
mereu la mănăstirea Sihăstria. De aceea şi pe majoritatea pomelnicelor la
morţi sunt trecute mai întâi numele părinţilor Ioanichie, Cleopa, Paisie…
A fost un călugăr foarte bun… şi trăitor, şi mărturisitor; un călugăr
cu laturi intelectuale deosebite… Patericul românesc a ajuns până
în biblioteca Vaticanului… Dar, chiar dacă avea mai mult o activitate
intelectuală, asta nu-l împiedica să fie şi un călugăr gospodar. Era un om
practic, foarte activ.

A fost un călăuzitor al vieţii noastre ortodoxe. A menţinut cu adevărat
duhul acesta trezvitor al vieţii călugăreşti a Sihăstriei.
În ultima vreme, cam ultimii doi ani, i-am fost duhovnic. Şi, sărmanul,
victimă a prigonitorilor acestui neam, îşi cam pierduse memoria în
ultimul an de viaţă. Dar am rămas uimit când l-am văzut ultima dată,
când i-am făcut o dezlegare, pe patul de suferinţă, cu puţin timp înainte
de a se muta la Domnul; l-am văzut ca pe un adevărat sfânt. Avea un chip

aşa de deosebit şi de luminat, de parcă ziceai că vorbea cu îngerii. Iar
în sicriu şi-a păstrat pe chip aceeaşi frumuseţe sufletească pe care i-o ştiam
şi pe care a luat-o cu el şi dincolo; chiar dacă îşi dăduse duhul în mâinile
Domnului, avea aceeaşi ţinută sufletească şi trupească. În racla lui, acolo,
parcă vorbea. Mult m-a impresionat în frumuseţea aceasta a lui şi mult
m-am bucurat în sinea mea, fiindcă am văzut în el un adevărat rugător
înaintea lui Dumnezeu, în ceruri, pentru viaţa noastră monahală.
Şi cred că el a depăşit chiar pe mulţi din trăitorii mai deosebiţi din
Sihăstria, prin faptul că a trăit şi o viaţă surghiunită, sub ochii permanenţi
ai securităţii, inamicul numărul unu al Ortodoxiei româneşti. Şi nu e
puţin lucru să facă atâtea lucruri nobile pentru Ortodoxie în astfel de
condiţii, având neîncetat moartea în faţă. Chiar pierderea memoriei i s-a
tras tot de la acest inamic: a fost un vicleşug de răutate care să astupe gura
cea bine-grăitoare a acestui izvor de înţelepciune.
Dumnezeu să-l sălăşluiască în corturile drepţilor şi să se roage şi pentru noi!

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

15

C

AT I T U D I N I

Neobosit era şi în ceea ce
priveşte viaţa călugărească.
Până pe la ora cinci lucra
şi scria, aduna materiale.
La ora cinci seara, sala cu
pelerini era plină şi dădea
drumul la spovedit. Iar
spoveditul mergea până
la şase dimineaţa, fără
întrerupere. În zilele de
sărbătoare n-avea timp să
se odihnească deloc,
pentru că trebuia să
ajungă la biserică.

Nu mai vorbesc că pe lângă
talentul său scriitoricesc, era
şi un vorbitor, un sfătuitor
neîntrecut. Ce predici ţinea
duminicile şi de sărbători!
Credincioşii se înghesuiau să
asculte o predică a părintelui
Ioanichie! Şi până astăzi
oamenii îi poartă o dragoste
creştină şi au mare evlavie
la dânsul şi vin mereu la
mănăstirea Sihăstria. De
aceea şi pe majoritatea
pomelnicelor la morţi sunt
trecute mai întâi numele
părinţilor Ioanichie,
Cleopa, Paisie…

Cuvânt către Români

CUVÂNT

Ne mănâncă vecinii şi străinii şi păgânii.
Părintele Ioanichie Bălan
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Numai un creştin foarte bine educat şi format păstrează locul cum l-a aflat,
dacă nu-l „curăţă”. Iar dacă ajunge, vreodată, înalt creştin, acela sfinţeşte
locul. Omul bun sfinţeşte locul, omul lumesc spurcă locul. În viaţă să
fiţi tineri care să sfinţească un loc, o casă, o societate, o
generaţie, un cartier şi locul de muncă unde veţi lucra; prin
comportament creştin, mai întâi. Că de teorii din astea
masonice ne-am cam săturat. Ori ești creştin azi, ori eşti
păgân, una din două; şi creştin ortodox, căci România e
ţară ortodoxă. Ţineţi cont ce vă spune un călugăr bătrân şi
„rău”: dacă nu vă ţineţi serios de Biserică şi de Ortodoxie,
prăpăd e cu noi. Ne mănâncă vecinii şi străinii şi păgânii.
Dacă vă ţineţi de Biserică, nici ruşii, nici tătarii, nici nemţii,
nici alte ţări din Răsărit sau Apus nu vor putea să ne scoată
din Carpaţi şi să ne dezlipească de Hristos.
Practicile acestea care acum afectează şi au îmbolnăvit
societatea şi tineretul, cum sunt: yoga, practicile Baha’i,
karatele, toate aceste practici teosofice, spiritiste, oculte,
masonice, înseamnă, vrând-nevrând, despărţirea de
Biserică, de Hristos, de preoţi, de duhovnici. Nu mai
aveţi acces la Sfânta Spovedanie, nu vă mai faceţi vreme
de Sfânta Împărtăşanie, nu aveţi bucuria vieţii cum o au cei care trăiesc
întru Hristos. Veţi avea bucuria plăcerilor, a sexualităţii, a ispitelor
şi patimilor trupeşti, dar nu bucuria întru Hristos. Bucurii trupeşti,
orizontale, care se consumă într-o zi, şi nu bucurii veşnice, verticale,
axate pe Hristos. Treziţi-vă! Sunteţi tineri şi nouă ne e milă de ce se va
întâmpla cu ţara asta care se cheamă încă România, dacă foarte mulţi din
tinerii de astăzi merg la şedinţe de Baha’i, de yoga, numai nu la Biserică.
Am rămas la Biserică tot cu o bunicuţă, tot cu o ţărăncuţă cu 7-8 copii,
tot acestea merg la Biserică. Gem cârciumile şi staţiunile de desfrâu,
de păcate, de fărădelegi, iar tineretul şi intelectualitatea au alunecat pe
panta prostituţiei, a decăderii morale, a înstrăinării de Hristos, a uitării
de Dumnezeu, a ignorării Bisericii. Ce să ne mai lăudăm cu Ştefan cel
Mare şi Sfânt şi cu atâţia sfinţi ce-a dat Ţara asta, când noi nici pe mama
noastră n-o mai respectăm? Cunosc la Iaşi tineri studenţi care practică
intensiv yoga şi au ajuns la Socola, la spitalul de nebuni. În ce istorii,
în ce manuscrise româneşti, găsim într-o ţară aşa de ortodoxă şi de
frumoasă ca România asta din Carpaţi măcar un rând de budism?
Un rând măcar să facă aluzii că românii pe vremuri apelau la filosofia lui
Buddha. De ce apelează acum toţi, mai cu seamă intelectualii? De ce nu
merge şi ţăranul? Cine e bolnav la minte? Iertaţi-mă. Gândiţi şi hotărâţi.

Vreţi să mai rămână România Românie?
Vreţi să mai rămână România Românie? Întoarceţi-vă la Ortodoxie, la
Biserică, la ţinuta morală decentă, cinstită, a românilor dintotdeauna, nu
la aceste surse satanice, ateiste, pe care le-au semănat acum tot occidentalii
în locul comuniştilor de ieri. Ştiţi că, comunismul vine din Apus? Şi-acum
tot Apusul l-a dărâmat, c-a zis că nu mai dă randament. Şi-au zis: le dăm
ceva şi mai rău, şi ne-au dat pornografie, prostituţie, casete video cu toate
spurcăciunile, muzică rock, Michael Jackson,
omul acela diavolizat care spurcă pământul pe
unde trece. Totul e dirijat de Apus. N-au avut
tezaurul Ortodoxiei în veacul veacurilor.
De ce s-a făcut experienţa comunismului,
venită din Apus, tocmai într-o ţară cu
experienţă ortodoxă ca Rusia? Acolo au pus
bomba atomică. Să distrugă ce au făcut prin
jertfă milioane de martiri, de oameni închişi şi
omorâţi de vii. Nu i-au omorât ruşii. Duşmanii.
Şi ştiţi cine. Ştiţi cine a inventat comunismul,
ştiţi care sunt filosofii. Vă rog să vă uitaţi la
biografia lor. De ce origine au fost Marx, Engels,
soţia lui Stalin, soţia lui Gorbaciov... şi veţi afla
cine ne vrea binele şi cine răul. Şi de unde vin
fericirea şi nefericirea.
Se apropie venirea lui Antihrist
Vreţi să avem binecuvântarea şi fericirea pe
pământ şi în cer? Întoarceţi-vă la o trăire curată
întru Hristos, la Biserică în fiecare Duminică,
la duhovnici unde să vă spovediţi regulat. Vin
Sfintele Posturi. Treziţi-vă, tinerilor! Luaţi
aminte ce timpuri trăiţi! Se aproprie venirea lui
Antihrist. Ce înseamnă venirea lui Antihrist? Când vine acesta? Când
nu se vor mai iubi oamenii creştineşte între ei, când nu vor mai veni
oamenii la Biserică, când nu vor mai merge Duminică la Sfintele Slujbe,
când nu vor mai posti, când vor trăi în desfrâu de mititei, când copiii
îşi vor bate părinţii sau părinţii-i vor lepăda pe copii şi va găsi lumea ca
acuma: criminalitate, avorturi pe toate drumurile, divorţaţi pe toate
străzile, oameni diavolizaţi, oameni bolnavi şi sufleteşte şi trupeşte. Asta-i
societatea noastră, fraţilor! Treziţi-vă, fraţi români, până nu-i prea târziu!
Ori creştini buni, ori pierim! Luaţi aminte ce vă spun: numai Dumnezeu
din cer ne salvează. Priviţi în sus, fraţilor, nici într-o parte, nici în alta.
Acei studenţi, acei tineri care nu ştiu ce e Duminica, care nu ştiu frumuseţea
unei Sfinte Liturghii, care nu au un duhovnic cu viaţă sfântă, un om care
să le spună ce e sufletul, să le mângâie inima, să îi spună păcatele, să
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Treziţi-vă! Sunteţi tineri
şi nouă ne e milă de ce se va
întâmpla cu ţara asta care
se cheamă încă România,
dacă foarte mulţi din tinerii
de astăzi merg la şedinţe de
Baha’i, de yoga, numai nu
la Biserică.
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Întoarceţi-vă la o trăire
curată întru Hristos, la
Biserică în fiecare Dumi
nică, la duhovnici unde să
vă spovediţi regulat. Vin
Sfintele Posturi. Treziţi-vă,
tinerilor! Luaţi aminte ce
timpuri trăiţi!
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primească dezlegare şi binecuvântare, studenţii care nu primesc Sfânta
Împărtăşanie (care sunt vrednici) înainte de Paşte, înainte de Crăciun,
înainte de alte sărbători mari, ei nu sunt ortodocşi, ei nu sunt români
decât după buletin, poate.
Faceţi un comitet, mergeţi duminica pe la spitale, la casele de bătrâni, ajutaţi
cu cuvântul, mângâiaţi, sfătuiţi, combateţi casele de desfrâu. Mergeţi la
mănăstiri, la preoţi bătrâni care să vă lumineze, să vă binecuvinteze, să vă
călăuzească. Ortodoxia activă e o misiune. Misionarismul se face de la om
la om. Dar pentru asta trebuie să vă curăţiţi de păcatele tinereţii, să citiţi
cât mai multe cărţi teologice. Să ştiţi voi întâi câte ceva din frumuseţea
Ortodoxiei, din trăirea întru Hristos, ca
să puteţi trage şi pe alţii spre Hristos, să
puteţi fi o luminiţă aprinsă acolo unde
veţi trăi. Trebuie să faceţi ceva. Eu sunt
un om mai de baricade. Ori facem ceva,
ori ne ducem la plimbare.

Neamurile creştine
trebuie să rămână.
Sfânta Evanghelie spune ca la sfârşitul
lumii vor fi chemate toate neamurile. Deci
naţia rămâne până la sfârşitul lumii. Ba
mai mult, fiecare neam şi țară are îngerul
său păzitor. Neamurile creştine trebuie să
rămână. Iar creştinii trebuie să fie la locul
lor, echilibraţi, serioşi şi să nu se dezlipească
pentru nimic în lume de pământul străbun
în care i-a născut Dumnezeu. De ce există
tentaţia de a pleca în altă ţară? Credeţi că, afară de Dumnezeu, ne vrea
cineva din lume? Cine îşi pune nădejdea în Răsărit şi Apus se înşeală
amarnic. Numai în Dumnezeu, în smerenia, răbdarea şi deviza părinţilor
noştri, a românilor dintotdeauna, ne putem pune speranţa. Nu ne-au scos
de aici nici turcii, nici tătarii, nici ruşii, nici nemţii, nici austro-ungarii, şi
nici de-acum înainte nu ne va scoate nimeni. Doar Dumnezeu, dacă ne vom
îndepărta de El. Aşa că, treziţi-vă, luaţi aminte şi, cot la cot cu preoţii, cu
călugării, treceţi la post, la rugăciune, la spovedanie. Aşa trebuie să fie o ţară
creştină care poartă Crucea de două mii de ani.
Treziţi-vă, fraţi români, până nu-i prea târziu! Fericirea noastră este să
rămânem aici, unde ne-a născut Dumnezeu, cu Hristos în braţe şi în
braţele lui Hristos”.
Cuvânt înregistrat de Crina Palas, în octombrie 1993

Interviu cu Părintele Justin Pârvu
Părinte, ne bucurăm că vă găsim sănătos şi că bunul Dumnezeu vă ţine
încă alături de noi, ca să ne mai puteţi da un cuvânt de întărire în aceste
vremuri tulburi în care ne aflăm. Mulţi creştini, din toate părţile lumii,
de la copii până la cei bătrâni, s-au rugat pentru sfinţia voastră cu multă
dragoste să vă însănătoşiţi cât mai grabnic.
Cum aţi depăşit boala? Aţi simţit sprijinul
rugăciunilor lor?
Eu nu sunt în măsură să mulţumesc
creştinilor ortodocşi, şi cunoscuţi, şi
necunoscuţi, şi să le apreciez solidaritatea
lor pentru suferinţă. Nu sunt în măsură
nici să le mulţumesc, dar nici să mă ridic
la înălţimea convingerilor pe care le au faţă
de nevrednicia mea, ca om păcătos. Este
adevărat şi m-am convins de solidaritatea
aceasta creştină între viaţa de mănăstire
şi viaţa mirenilor creştini ortodocşi, şi
care mi-a dat un semnal foarte puternic
că există totuşi în viaţa noastră creştină
sentimentul acesta al dragostei, de
ajutorare, în care dragostea cu adevărat
face minuni şi poate învia şi morţi. Aceasta
m-a bucurat mult şi mi-a dat viaţă şi
nădejdea că ne putem menţine aşa în duhul
acesta de dragoste, de pace, de suferinţă,
încât să ni se umezească ochii pentru
binele celuilalt. Dau slavă lui Dumnezeu
pentru toate. Eu nu sunt vrednic de atâta
dragoste din partea credincioşilor. Eu le
mulţumesc tuturor acestora şi Dumnezeu să le dăruiască lor, familiilor
lor şi neamului nostru, bucuria pe care am avut-o de sărbătorile acestea
ale Naşterii şi Botezului Domnului şi să le împlinească cele mai înalte
idealuri ale vieţii noastre creştine!
Amin, Părinte! Se pare însă că idealurile vieţii noastre creştine nu se
aseamănă nici pe departe cu idealurile stăpânitorilor acestei lumi, care ne
împresoară din ce în ce mai mult, din toate părţile, fie prin boli incurabile,
fie prin alimentaţie otrăvitoare – aţi văzut că au introdus acest codex
alimentarius – şi prin multe alte mijloace care ne pun în pericol vieţuirea
noastră în această lume de azi.
Forţa aceasta demonică, ce stăpâneşte lumea la ora actuală, se întrece,

INTERVIU

Soluţia este întoarcerea la tradiţie
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într-adevăr, prin metode care se concentrează asupra vieţii umane. Toate
lucrurile care apar acum la orizontul acesta omenesc nu sunt altceva decât
metode de distrugere a vieţii umane. Aceste mijloace de otrăvire a omului
sunt aşa de puternice şi înrădăcinate încât nu le mai poţi sta înainte. Acum
a apărut gripa asta porcină, chipurile nouă, care nu este altceva decât o
maşinaţie a acestei mari mafii ce conduce lumea, care să împiedice şi să
slăbească din ce în ce mai mult organismul omului. Au apărut apoi toate

Tineretul este asaltat cu
sexualitatea, că nu îşi mai
dau seama de unde vin şi
încotro merg; nu mai ascultă
de părinţi sau de bunici, nu
mai ascultă de preot, nici de
biserică, nu mai ascultă nici
de Dumnezeu.

sistemele acestea de alimentaţie, care sunt puse la dispoziţia omului de la
mic la mare, fără echivoc, tot cu scopul de a-l distruge şi mai ales pe copil
cât este de mic, din faşă dacă s-ar putea. Dar îmi spunea un cercetător
din America, că de la 4, 5 ani copiii sunt expuşi la cele mai mari pericole
prin aceste vaccinuri ce provoacă boli care atacă organismul din ce în ce
mai mult până la vârsta de 15-20 de ani, deci ele nu au neapărat un efect
imediat. Faptul că prin acest codex îţi interzice să îţi mai poţi cultiva tu
pământul tău, după cum au cultivat strămoşii tăi de atâtea veacuri, va
duce de râpă toată agricultura, ca să nu mai putem avea un control asupra
alimentelor pe care le cultivăm: fasolea, cartoful, usturoiul sau alte bunuri
prin care românul nostru a crescut, s-a dezvoltat şi a gândit în ele.
Ei bine, acum vin şi îți răstoarnă toate aceste valori în care tu ai crescut:
nu mai este brânza bună, nu mai este oul bun, nu mai este carnea bună,
nu mai e fasolea bună, nu mai e toată recolta agricolă bună. Şi mă întreb

eu: Ei, bine, dacă omul nostru a trăit sănătos până în jurul a 70 de ani – 80
de ani, cum poate veni omul acesta modern cu atâta ignoranţă să schimbe
valorile unui om care a reuşit să trăiască cu atâta vitalitate în atâta muncă
până acum? E suficient să iei o singură zi din vara unui ţăran de-al nostru,
care stă 24 de ore cu coasa în mână şi trage cu tot efortul, bea apa asta de
izvor şi mănâncă ce poate şi el pe lângă cei 4, 5, 6 copii pe care îi are acasă
şi îşi duce viaţa totuşi atât de sănătos şi plin de energie şi să vezi care este
de fapt realitatea lucrurilor.
Dar vine omul modern cu tehnica lui şi întoarce
lumea. Copilul nostru firav, copilul pricăjit, bea
coca-cola, poate dacă are un lapte la 3 zile, sau o
săptămână, dar în mai tot restul timpului este
supus la cenzura asta alimentară, încât ajunge să
fie la un moment dat ca un cobai al societăţii. Ei
vin cu tehnica asta, care chipurile îi prelungeşte
viaţa, dar de fapt el îi scurtează viaţa, făcându-l
rudă cu toate bolile posibile din lumea aceasta.
Pe lângă faptul că viaţa bietului român îi este
atacată, prin fabrici şi în uzine, în mine, în toate
locurile acestea grele de muncă pe care le suportă
sărmanul, i s-a mai adăugat şi această subnutriţie,
iar în timpul liber pe care îl mai are, cască gura
la televizor, o altă odraslă a modernismului, la
calculator, de unde îşi culege toate informaţiile
mincinoase ca să îşi poată cârpi toată nenorocita
asta de viaţă.
Pe câtă vreme omul nostru de altădată –
sănătos, voinic, cu casa lui, cu copiii, cu soţia
lui, acolo sărbătoreau sănătoşi şi fericiţi zilele de
duminici, sărbătorile mari: Paşti, Crăciun, Sfânta Maria, Boboteaza – în
toată această vreme colabora creştinul cu harul lui Dumnezeu pe pământ,
care îl făcea pe om să trăiască în toată energia şi spiritualitatea lui, într-o
dimensiune reală a existenţei. Este greu să porneşti acum de la o cercetare
mai amănunţită ca să îţi dai seama de unde şi încotro merge lumea aceasta
în declinul ei şi până unde merge şi cât mai rezistă omul să ducă povara
aceasta, ca să mai poată avea o mulţumire sufletească în ceea ce face.
Pentru că toate tendinţele care vin asupra noastră nu au alt scop decât
distrugerea şi pierzarea noastră ca speţă umană. Nu se mulţumesc numai
să ne pervertească sufletul prin patimi, ci vor să distrugă cu ură şi orice
suflare de viaţă. De acum omul să se aştepte la boli, la cataclisme, cum a
fost acum cu 100-200 de mii de oameni morţi în urma cutremurului din
Haiti, pentru că ei intenţionează să provoace o încăierare între state,
astfel încât, să izbucnească, ferească Dumnezeu, un război mondial,
prin care să distrugă cea mai mare parte din omenire. Ceea ce este
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Acum a apărut gripa asta
porcină, chipurile nouă,
care nu este altceva decât
o maşinaţie a acestei mari
mafii ce conduce lumea,
care să împiedice şi să
slăbească din ce în ce mai
mult organismul omului.
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interesant este că toţi cei care participă la maşina aceasta de distrugere,
nu îşi pun şi ei întrebări: cât vor mai trăi în fond, dacă distrug tot ce este
în jur ca să trăiască numai ei ca neam? Până unde vor merge şi cât cred că
vor trăi? Căci întotdeauna groapa pe care o sapi altuia, tu cazi singur în ea.
Dar cu toţii vor cădea în ea, toţi care fac aceste greutăţi omenirii, întregii
creaţii a lui Dumnezeu, pentru că aici este ţinta.

Şi am ajuns azi să trăim
în falsul acesta de viaţă,
fără harul lui Dumnezeu,
dirijată de o lume care are
tot interesul să distrugă
viaţa, să scurteze cât mai
mult şirul acesta de ani,
să ne otrăvească, încât să
ne răpească toată energia
spirituală şi fizică a vieţii
noastre.

Dar cine sunt aceşti oameni şi
de ce şi-ar dori răul întregii omeniri?
Aceştia sunt oameni împotriva lui Dumnezeu,
slujitori ai diavolului, care urăsc făptura şi orice
creaţie divină, uitând că şi ei tot de acelaşi
Dumnezeu au fost făcuţi şi tot de El se vor
prăbuşi. Pentru că „piatra pe care nu au băgato în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul
unghiului”. Ei nu se mai gândesc la generaţiile
viitoare, ei se gândesc să poată cuceri lumea, ca
să o poată domina, şi cu cât suntem mai puţini
cu atât şi uşurinţa lor de a dirija este mai sigură.
Dar ei sunt ascunşi, simţi că e un război dar
nu vezi cu cine te lupţi. E foarte greu să găseşti
cu adevărat un inamic, de cele mai multe ori
învinuieşti fără ca celălalt să fie vinovatul şi
situația aceasta a dus lumea la o stare de derută
încât se luptă între ei, unii cu alţii.
La noi în ţară, de pildă, este o degenerare politică
cum nu s-a mai întâlnit, care produce o mare
decadenţă, un rău moral şi spiritual care nu are alt
scop decât distrugerea trăirii şi gândirii românului
de altădată. Tineretul este asaltat cu sexualitatea,
că nu îşi mai dau seama de unde vin şi încotro merg; nu mai ascultă de
părinţi sau de bunici, nu mai ascultă de preot, nici de Biserică, nu mai
ascultă nici de Dumnezeu. Şi s-a creat astfel un iad în care se zbate
lumea aceasta fără un drum de ieşire, pentru că puterile diavolului
sunt dezlănţuite şi Dumnezeu i-a îngăduit cernerea omenirii. Altfel
nu îmi explic cum toţi sunt reduşi la tăcere, până şi oameni valoroşi,
savanţi, intelectuali sau mari rugători care încă mai trăiesc printre noi, şi
ei hipnotizaţi parcă de această forţă a răului. S-a aşternut o linişte şi nu
mai explică nimeni niciun fenomen istoric, economic, religios, moral sau
spiritual. Parcă toţi netrebnici s-au făcut. Toată lumea se găseşte într-o
stare de ignoranţă şi linişte, iar popoarele acestea fără de Dumnezeu se
zbat cu multă pricepere şi viclenie ca noi să ajungem la rodul necredinţei
şi al haosului, create de toată această mafie mondială.

Şi care este soluţia pentru omul care vrea să nu îşi piardă credinţa şi
nădejdea în Dumnezeu?
Eu am mai spus-o şi o repet: singura soluţie este întoarcerea la tradiţie
şi ieşirea din societatea aceasta modernă, puţin câte puţin, aşa uşor. Să
revenim la vechile obiceiuri ale strămoşilor noştri, la cultivarea unui petic
de pământ, pentru că şi firea însăşi ne va veni în ajutor. Firea românului
nu poate fi falsificată decât foarte greu, pentru că omul nostru are
o fibră foarte sănătoasă şi puternică. Sigur că vor încerca să ne atace
şi aici prin metode diferite pentru a ne stânjeni toată lucrarea aceasta
de întoarcere acasă, întoarcere la tradiţii, la acest izvor de viaţă, dar o
bună bucată de vreme se va mai putea merge încă, până vor instaura ei o
dictatură absolută. Când Satana va veni cu această pecete a lui, 666, prin
care va putea prinde putere asupra libertăţii umane.
Dar oamenii, deja, prin voinţa lor, pătrunşi de duhul acesta modern, al
libertăţilor trupeşti, singuri şi-au distrus simţul discernerii, încât nu
mai au nicio raţiune proprie, nu mai gândesc; ei s-au individualizat şi se
individualizează din ce în ce mai mult, pentru că şi singură comuniunea
cu celălalt poate fi un făgaş de revenire.
Ei s-au ridicat cu toată forţa urii împotriva
acestui sistem al dragostei, al sentimentului
de a te bucura de celălalt, încât l-au înstrăinat
pe unul de altul, bineştiind că dragostea are
putere multă şi poate acoperi mulţime de
păcate şi învinge multe neputinţe. Această
ură a lor a ajuns la o aşa măsură încât vor
să distrugă şi identitatea persoanei, încât
să înlocuiască numele de om, primit prin
sfântul Botez, cu un număr. Nu vedeţi că
scot acum şi numele părinţilor din buletin?
Vor să te transforme într-un ins apărut din
orice lume, dacă se poate şi extraterestră, fără
niciun nume, fără o origine, fără o naţiune
din care să se tragă. Ei vor sfârşitul omului
istoric, omul ca cea mai frumoasă creaţie a
lui Dumnezeu.
Mai este necesară o implicare a creştinului
în societate?
Păi de aceea este societatea asta aşa de
dezlănţuită, pentru că ne-am izolat unii
de alţii. Preotul, biserica, mănăstirile, au
fost mereu mijloacele de apărare şi menţinere a spiritului de unitate şi
de dragoste creştină, pe care s-a şi bazat viaţa naţiunii noastre. Astăzi
preoţii nu mai au voie să vorbească. Nu au voie să spună un cuvânt.
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Toată lumea se găseşte
într-o stare de ignoranţă
şi linişte, iar popoarele
acestea fără de Dumnezeu
se zbat cu multă pricepere şi
viclenie ca noi să ajungem
la rodul necredinţei şi al
haosului, create de toată
această mafie mondială.
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Aceasta m-a bucurat mult
şi mi-a dat viaţă şi nădejdea
că ne putem menţine aşa în
duhul acesta de dragoste,
de pace, de suferinţă, încât
să ni se umezească ochii
pentru binele celuilalt.
Dau slavă lui Dumnezeu
pentru toate. Eu nu sunt
vrednic de atâta dragoste
din partea credincioşilor.
Eu le mulţumesc tuturor
acestora şi Dumnezeu să
le dăruiască lor, familiilor
lor şi neamului nostru
bucuria pe care am avuto de sărbătorile acestea
ale Naşterii şi Botezului
Domnului şi să le împli
nească cele mai înalte
idealuri ale vieţii noastre
creştine!
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Aceasta este noua virtute de căpătâi a preoţilor acum – să tacă. La ora
aceasta scopul demonic este satanizarea în masă a popoarelor, nu numai
a unei regiuni sau a unei ţări. De aceea nici monahul nu trebuie să stea
deoparte. Monahismul este armata de elită a ţării noastre, cum spunea
patriarhul Nicodim, armata de apărare a creştinismului nostru ortodox.
Viaţa monahală nu este numai ascultare, perseverenţă la biserică şi la
lucrare. Lucrarea monahului este misiunea lui, este tocmai atitudinea lui

faţă de lumea aceasta ortodoxă. De aceea cât mai înalte să fie şi existenţa
şi cuvântul nostru! Tocmai atunci când e vorba să nu se vorbească, să nu
se ştie, să nu se spună, monahul trebuie să strige mai mult. El e împotriva
firii mereu. Aşa-i viaţa monahală! Este o viaţă împotriva firii! Creştinul la
miezul nopţii se învârte, mai la televizor, mai bea un păhărel, mai doarme
o oră, două, trei, se scoală, pleacă, vine, se duce, se mişcă. Ei bine, monahul
nu. El stă de veghe acolo la miezul nopţii. Se aude un clopot, bate o toacă,
se cântă Sfânta Liturghie, şi este tot timpul treaz ca un apărător al vieţii
noastre creştin ortodoxe. Ce este monahismul? Monahismul este garda!

Când veneau hoardele în Răsărit, ce făcea Ştefan cel Mare? Aveau focuri în
munte, puse să semnalizeze şi când vedeau că focurile astea deveneau din ce
în ce mai multe, însemna că năvălitorii se apropie. Cam aşa suntem şi noi.
Trebuie să fim mereu în această pregătire, ca să putem atenţiona lumea.
Şi vedeţi dumneavoastră acum, diavolul cât de puternic este el? Că vine cu
vicleşug şi își face apariţia pe neaşteptate. Ce făcea omenirea pe când Noe
îşi construia corabia? Ziceau că se termină corabia şi potopul nu mai vine
şi trăiau în desfătări: Înseamnă că bătrânul ăsta n-are dreptate. Dar tocmai
atunci a venit şi potopul. Aşa şi acum… Vin şi îţi spun: Nu există cip-uri.
Buletinele toate sunt în regulă; n-au cip. Paşapoartele, carnetele de conducere
n-au nimic. Sunt în regulă toate. Dar când le iei la controlat vezi că toate
vorbesc că au; sunt un adevăr. Ş-atunci suntem în această situaţie de a
accepta un cataclism moral şi spiritual al vieţii noastre creştine.
Mai spuneam eu altă dată: creştinul trebuie să fie ca un iepure pe hat.
Umblă, aleargă în toate laturile ţarinii şi când dă să se culce, seara sau
în orice moment, se aşează acolo în locul nepândit de alţii, se ridică în
două lăbuţe, priveşte în dreapta, în
stânga, ciuleşte urechile şi, dacă vede
că e linişte, se culcă şi el. Aşa trebuie
să fie şi creştinul nostru de astăzi:
mereu atent că nu ştim ziua, nici
ceasul când vine Domnul. Fericită
este sluga pe care o va afla priveghind
iar nevrednică aceea pe care o va
afla lenevindu-se. Deci monahii
sunt candele vii şi ochii permanent
trezvitori ai vieţii noastre creştine.
Să le spună întotdeauna de unde
bate vântul şi încotro se îndreaptă ca
să se pregătească creştinul şi să ştie
cum să se apere. Şi aşa, împreună, să
înfruntăm greutăţile acestui veac şi
să ne facem moştenitori vieţii celei
veşnice. Amin.
(interviu realizat de monahia Fotini,
18 ianuarie 2010, la prăznuirea
Sfinţilor Athanasie şi Chiril)
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Toate lucrurile care apar
acum la orizontul acesta
omenesc nu sunt altceva
decât metode de distrugere
a vieţii umane.

Omul care a biruit veacul,
şi pe sine însuşi
Să nu taci! Să nu taci! Scrie şi vorbeşte,
că eu nu mai pot nimic!
de Monahul Filotheu Bălan

EVOCĂRI

Aş vrea ca aceste rânduri să
nu doară, dar nu prea am
cum să fac să fie altfel.
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Anul acesta, pe 10 Februarie, Părintele Ioanichie Bălan ar fi împlinit
80 de ani. Dar e mult mai de folos să ştim că acolo unde este, cuviosul
părinte ne veghează şi ne luminează ori de câte ori
gândurile noastre se întorc sau nu spre sfinţia sa. Am
cunoscut un Părinte Ioanichie uneori mult diferit de
ceea ce ştiu cei mai mulţi dintre noi. Deşi neîncetat lam necăjit şi i-am stat împotrivă când vorbeam despre
cărţi şi despre istorie, nu a încetat să mă iubească şi
să mă pomenească în rugăciuni până în ultima clipă
a vieţii sale. Ştiu şi acum că acolo unde este, degrabă
vine la rugăciune când este chemat.
Prima dată am auzit de sfinţia sa prin anii ’80, după
ce îi apăruse primul volum din cartea Convorbiri
duhovniceşti. Titlul mă intrigase, dar cartea nu am
apucat să o citesc decât mult mai târziu, pentru că în
acei ani se vânduse foarte repede. Am rămas în suflet
doar cu imaginea unui părinte iubitor de Dumnezeu
şi de Sfinţii Săi, care a reuşit să străpungă veacul
comunismului şi să aducă la lumină lucruri tainice,
neştiute de cei mai mulţi.
Am intrat în Mănăstirea Sihăstria în 1996 şi, când
l-am cunoscut, Părintele Ioanichie trecuse puţin
peste 66 de ani. Întâlnirea cu sfinţia sa a fost destul
de spectaculoasă; doar privindu-ne am ştiut că avem fiecare de iubit
ceva în celălalt, şi această iubire părintească a sfinţiei sale continuă şi
azi. Părintele Ioanichie a fost pentru mine marea revelaţie a creştinului
liber, care cunoaşte bine lumea în care trăieşte, şi care nu se teme decât de
Dumnezeu şi de păcat.
Câțiva ani de zile am fost sub ascultarea sfinţiei sale. Lucram împreună
la cărţi – Vieţile Sfinţilor, cărţile Părintelui Dimitrie Bejan – „Bucuriile
suferinţei”, seria de volume „Ne vorbeşte Părintele...” şi altele asemenea,
între care nu trebuie să las de o parte Patericul românesc, Vetrele de sihăstrie
românească şi cele două cărţi de Pelerinaj la Mormântul Domnului şi
Pelerinaj la Athos –, care mi-au adus în foarte scurtă vreme multă sporire
duhovnicească. Eram ca un burete care absorbea fiecare picătură de duh
din ceea ce mi se dădea în fiecare zi.
Despre Părintele Ioanichie s-au mai scris rânduri biografice şi, prin mila
lui Dumnezeu, i s-a dedicat şi o carte. A intrat în Mănăstirea Sihăstria în

anul 1949, după ce, cu un an înainte, venind pe jos din satul său, Stăniţa,
de lângă Roman, îl cunoscuse pe Părintele Cleopa, care îl uluise vorbindui despre tainele vieţii duhovniceşti. Auzise despre bătrânul părinte, iar
cuvintele sale i s-au înfipt cu atât mai adânc în inima care dorea după
Hristos. Venind în Sihăstria, în 1949, a aflat că Părintele Cleopa şi mulţi
alţi cuvioşi părinţi au plecat la Mănăstirea Slatina, lângă Fălticeni. Ar fi
vrut să meargă şi el acolo, însă Părintele Ioil Gheorghiu i-a spus: „Rămâi,
tătucă, aici, că nu are cine să scrie un act şi nici
să socotească ale noastre”. A rămas, aşadar, în
Sihăstria. Aici a împărţit chilia cu actualul
duhovnic al românilor din Athos, Părintele
Iulian de la Prodromu, de la care ştim că se
nevoia cu multă bărbăţie, împlinindu-şi cu
stricteţe canonul de sute de metanii în fiecare
noapte. În Aprilie 1953 a fost călugărit şi
hirotonit diacon în biserica mare a Mănăstirii
Neamţ, aşa cum însuşi sfinţia sa ne-a spus,
într-una din vizitele acolo.
Anii aceia i-au aprins inima spre păstrarea
mărturiilor de sfinţenie pe care le auzea de la bătrânii mănăstirii. Nici
nu avea cum să nu fie impresionat, venind dintr-o lume care suferea de
pe urma războiului şi a ocupaţiei bolşevice, într-una în care tot ce era de
valoare se raporta la Hristos şi la Sfinţii Săi. Începând cu 1955 şi-a petrecut
multe nopţi dactilografiind la maşina de scris paginile unui volum numit
mai apoi „Chipuri de călugări îmbunătăţiţi din mănăstirile nemţene”, volum
împodobit cu fotografii lipite pe hârtie, din locurile unde s-au nevoit marii
Sfinţi despre care vorbea. Acest volum era nucleul a ceea ce avea să devină
peste ani Patericul românesc, Convorbirile duhovniceşti şi Vetrele de sihăstrie.
Dacă astăzi nu am avea aceste mărturii strânse de Părintele Ioanichie, nu
am şti mai nimic despre viaţa duhovnicească din mănăstirile româneşti
ale secolului 20.
Ar fi trebuit ca în 1959 să fie dat şi sfinţia sa afară din mănăstire, împreună
cu toţi ceilalţi care au fost scoşi în urma decretul 410 din toamna acelui
an. Însă tot Părintele Ioil şi ceilalţi bătrâni i-au rugat pe comunişti să-l
lase în mănăstire, pentru că nici unul din ei nu ştia să ţină contabilitatea şi
să se ocupe de mănăstire atât de bine precum tânărul Părinte Ioanichie.
Din mâinile celui iubit de Sfinţi au ieşit atunci aceste versuri, unora atât
de cunoscute:
„De ce eşti, sfântă sihăstrie / Aşa tristă şi pustie? / De ce-ţi plâng clopotele
tale, / Aşa duios, aşa cu jale?” Sau altele, în acelaşi duh: „Iubite frate muritor,
/ De vei vedea un călător / Cu hainele cernite , singurel, / Desculţ, flămând
şi însetat / Te rog să ai milă de el, / Că poate-i un călugăr!”
În scurtă vreme Sihăstria a devenit un soi de azil de bătrâni, mai
mulţi monahi fiind aduşi acolo de la mănăstirile şi schiturile închise
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Prin Octombrie 2004 a venit
la Petru Vodă să se sfătuia
scă cu Părintele Justin.
Cineva a înregistrat discuţia
dintre cei doi bătrâni şi mulţi
o au, şi la o privire atentă se
poate înţelege cu câtă taină
vorbeau cei doi despre anu
mite lucruri foarte serioase.
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Recunoştinţa e primul
lucru pe care îl simt faţă de
bunul Părinte Ioanichie.
Chiar dacă acum nu mai
are cine-mi întreba la
spovedanie: „Uite cât mă
bucur de ţăranii simpli care
vin la mine şi mă întreabă:
Dar eu oare mă voi mântui,
părinte?
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de comunişti. Venirea lor a fost o altă mană cerească pentru tânărul
cronicar al vieţii duhovniceşti din România. Întoarcerea în Sihăstria a
obştii de monahi a Mănăstirii Slatina, după 1959, i-a adus aproape pe
cel care i-a rămas duhovnic până la moartea sa din anul 1990, Părintele
Ieroschimonah Paisie Olaru. Dragostea dumnezeiască şi rugăciunea
neîncetată a acestui părinte l-au povăţuit şi ocrotit neîncetat, făcându-ise izvor de neîncetate fapte bune.
După 1971 a fost scos din Mănăstirea Sihăstria şi mutat la Mănăstirea
Bistriţa, lângă Piatra Neamţ, datorită predicilor sale
foarte înflăcărate. Regimul trebuia să-l ţină sub control
pe cel despre care se spunea că vorbeşte cu atâta putere,
dar aducându-l la Piatra Neamţ, nu a făcut decât să-l facă
şi mai cunoscut creştinilor. Aici Părintele Justin Pârvu i-a
fost vecin de chilie, după ce cu ani înainte îl cunoscuse la
Roman, înainte de arestarea sa din 1948. În Mănăstirea
Bistriţa a publicat prima carte, o monografie dedicată acestei
mănăstiri. De aici a fost trimis la Bucureşti, pentru a face
Facultatea de Teologie, la rugămintea Patriarhului Iustinian.
Omul sfinţeşte locul şi clipa, şi trage foloase din tot ceea ce
Dumnezeu îi pune înainte. Aşa se face că aici, în mediul
universitar bucureştean, a ajuns să se cunoască cu Ioan
Alexandru, cu care împreună a călătorit pe la mănăstirile
din ţară, şi astfel şi-a completat însemnările despre Cuvioşii
de azi şi de ieri ai Bisericii noastre. Tot prin cunoştinţele pe
care şi le-a făcut în Bucureşti a ajuns să tipărească la editura
Patriarhiei Patericul românesc (1980), Vetre de sihăstrie
românească (1981), şi Convorbiri duhovniceşti (1984 şi 1988).
După 1990 s-a întors în Sihăstria şi şi-a continuat lucrarea
duhovnicească, începând lucrul la colecţia Vieţile Sfinţilor, tipărite
în ultima ediţie între 1909-1916, prin râvna unui oarecare negustor
bucureştean. În felul acesta şi-a luat mare plată de la Sfinţii pe care i-a
adus la cunoştinţa creştinilor de azi. Nu pot să uit cât de uimit venea la
noi, ucenicii săi, să ne spună cât de impresionat a rămas de viaţa unuia sau
a altuia dintre Sfinţi, şi cum făcea legătura cu părinţii pe care îi cunoscuse
mai înainte şi istoriile lor. Mai ales de Sfinţii Mucenici era impresionat
până la lacrimi, şi întotdeauna se gândea la pătimirile noilor Mucenici din
închisorile comuniste, şi primii pe care îi evoca erau Părintele Dimitrie
Bejan şi Părintele Justin Pârvu.
Ştiu de la Părintele Ioanichie că prin 1992-93 i s-a propus să ia în primire
stăreţia Mănăstirii Neamţ. A spus: „Da, primesc, dar îmi daţi mână
liberă să fac ordine şi curăţenie”. Iar pentru vorba asta nu i s-a mai dat
nicio mănăstire.
Mai apoi, prin ’95-’96, i s-a propus să fie făcut episcop. Şi iarăşi le-a zis
ierarhilor: „Primesc, dar îi trimiteţi la mănăstire pe ierarhii care au făcut

Europei, făcută la o conferinţă publică, de vreme ce
prin asta deranja tare politica oficială. Apoi, cu cât
manifestările ecumeniste ale ierarhilor se înteţeau,
cu atât mai mult cuvintele Părintelui Ioanichie Bălan
deveneau mai tăioase în apărarea credinţei ortodoxe.
În 1996 i s-a spus că nu mai are voie să predice în
biserica mănăstirii şi nici să-şi tipărească lucrările cu
binecuvântarea altui ierarh decât cel al locului, însă
eclesiarhul tot pe sfinţia sa îl chema, de cele mai multe
ori, să ţină vreun cuvânt la sfârșitul Sfintei Liturghii,
şi am lucrat la cărţi mai departe. În cele din urmă,
în 1997 a primit o hârtie de la mitropolie, semnată
şi ştampilată, prin care i se spunea: „Sunteţi liber să
vă alegeţi eparhia şi ierarhul de care vreţi să faceţi
ascultare; în Sihăstria nu puteţi să predicaţi şi să scrieţi
fără binecuvântarea noastră”. De mai multe ori a fost
mustrat de ierarhul său pentru acestea, însă cât a trăit
Părintele Cleopa, ucenicul său, Părintele Ioanichie, a
continuat să vorbească şi să scrie fără teamă. După
plecarea Părintelui Cleopa, însă, lucrurile au mers
din rău în mai rău. Cu toată indignarea noastră în
fața nedreptății ce i se făcea, nu înceta niciodată să ne
zică: „Ce bine să nu le știți voi pe toate”.
În urma unor mustrări foarte dure ce i s-au făcut,
Părintele Ioanichie a încetat, încet, încet, să mai
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compromisuri cu comuniştii şi răutăţi şi sminteli
înainte de ’90 şi după aceea”. Şi pentru vorba aceasta
nu a mai ajuns episcop.
Aş vrea ca aceste rânduri să nu doară, dar nu prea
am cum să fac să fie altfel. Părintele Ioanichie a
ajuns în scurtă vreme în dizgraţia noului mitropolit
de la Iaşi, pentru afirmaţia că Luther este un Arie al
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scrie. Dacă până în 1999 Părintele era prezent doar
la slujbele de dimineaţă (Acathistul şi Liturghia)
şi de noapte (Miezonoptica şi Utrenia), după acest
an a început să devină nelipsit de la biserică, şi să
iubească tăcerea. Durerea de a tăcea despre Sfinţi şi
sfinţenie a fost greu de purtat, şi numai cine i-a fost
aproape ştie cât de mare a fost aceasta. Nu pot, însă,
să nu văd şi partea mea de vină în aceea că i-am fost
atât de departe, venind în Mănăstirea Petru Vodă la
începutul anului 1999.
În toamna anului 2003, Părintele Ioanichie i-a strâns
pe ucenicii săi, stareţi şi duhovnici, de la mănăstirile
nemţene, şi a venit în vizită la Părintele Justin să
vorbească despre pericolul ecumenismului şi al actelor
electronice. La scurtă vreme după această vizită, la o
întrevedere cu cineva la stăreţia Mănăstirii Sihăstria,
în urma unei cafele pe care a trebuit să o bea ca să
nu jignească oaspetele, a fost otrăvit. Otrăvirea cu
metale duce la demenţă, la bătrâni. În scurtă vreme
părintele a început să aibă scurte crize în care uita
ce vorbea, pierdea şirul cuvintelor, încurca lucrurile.
Cu toate acestea, era deplin conştient de ceea ce i se
întâmplă, şi multă vreme şi-a petrecut-o rugându-se
să afle voia lui Dumnezeu cu privire la crucea ce i
s-a dat de purtat. În cele din urmă a aflat răspunsul:
Nebunia pentru Hristos!
A continuat să mimeze demenţa, nebunia, şi în
clipele de luciditate. Iar pentru această faptă bună
ucenicii săi nu l-au părăsit. Prin anul 2006, când
i s-a interzis să mai spovedească, avea încă 20 de
călugări care se spovedeau la sfinţia sa şi care pot da
mărturie de darurile duhovniceşti (cum ar fi înainte
vederea) de care s-a bucurat Părintele Ioanichie în
această vreme.
Prin Octombrie 2004 a venit la Petru Vodă să se
sfătuiască cu Părintele Justin. Cineva a înregistrat
discuţia dintre cei doi bătrâni şi mulţi o au, şi la o
privire atentă se poate înţelege cu câtă taină vorbeau
cei doi despre anumite lucruri foarte serioase. După
întâlnirea aceasta, Părintele Ioanichie, care venise
însoţit de sora sa, maica Maria de la Agapia, a ieşit
afară, să vină la biserică şi să se închine înainte
de a se întoarce în Sihăstria. Sora sa s-a întors la
Părintele Justin, rugându-mă să am grijă de Părintele
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Anii aceia i-au aprins inima
spre păstrarea mărturiilor
de sfinţenie pe care le auzea
de la bătrânii mănăstirii.
Nici nu avea cum să nu fie
impresionat, venind dintr-o
lume care suferea de pe
urma războiului şi a ocupa
ţiei bolşevice, într-una în
care tot ce era de valoare
se raporta la Hristos şi la
Sfinţii Săi.
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Ioanichie. Părintele m-a luat de mână şi mi-a zis: „Hai la biserică. Eşti
cam subţirel îmbrăcat. Uite, să-ţi iei o flanea mai grosuţă, ca a mea. Eu de
asta nu am făcut reumatism, că m-am păzit întotdeauna de frig. Hai să ne
închinăm. Sora mea crede că eu sunt nebun, dar lucrurile stau altfel. Ştii ce?
Să nu taci! Să nu taci! Scrie şi vorbeşte, că eu nu mai pot nimic!” „Aşa am
să fac”, i-am zis. Apoi am intrat în biserică, ne-am închinat şi am dat slavă
lui Dumnezeu pentru toate.
Toate întâlnirile pe care le-am mai avut cu Părintele
Ioanichie în anii 2005 şi 2006 au fost prilejuri de
mari bucurii, pentru că îi vedeam chipul cum i se
luminează când mă vede, şi îi simţeam rugăciunile
zi de zi. În anul 2007 i s-a interzis să mai primească
oameni, şi a fost izolat total, iar această puşcărie pe
care a răbdat-o, i-a împlinit dorul după nevoinţele
Sfinţilor Mucenici, mai vechi sau mai noi, însă ea l-a
şi vlăguit destul de repede.
Când am venit, pentru câteva zile, în Septembrie
2007, părintele avea privirea înceţoşată şi abătută,
în urma lungii izolări. S-a bucurat că mă vede, dar
nu mai rostea cuvinte aparent fără sens ca altădată,
ci doar fragmente de cuvinte. M-a întristat această
scurtă întrevedere, dar m-a şi bucurat. Duhul său
era viu, şi am putut vedea Psaltirea şi Noul Testament
deschise pe masa sfinţiei sale, semn că cineva le
folosise mai devreme.
În noaptea de 22 Noiembrie 2007 eram la Ierusalim,
la Mănăstirea Sfânta Maria Magdalena. Pe la ora
2 şi jumătate, m-am trezit şi nu am mai putut să
adorm. M-a cuprins o stare de trezvie, un duh de rugăciune, de libertate,
foarte puternic, cum niciodată nu mai păţisem. Am ştiut că Părintele
Ioanichie plecase la Sfinţii pe care atâta i-a iubit. Dimineaţă la 8, am
primit un mesaj de la o maică din ţară, care îmi spunea că în acea noapte
părintele plecase la Domnul. Mai apoi am aflat că după o săptămână de
comă, de inconştienţă, părintele plecase liniştit la patria cerească.
Recunoştinţa e primul lucru pe care îl simt faţă de bunul Părinte Ioanichie.
Chiar dacă acum nu mai are cine-mi întreba la spovedanie „Uite cât mă
bucur de ţăranii simpli care vin la mine şi mă întreabă: Dar eu oare mă voi
mântui, părinte?”, chiar dacă acum nu mai e cine să mă îndemne şi să mă
încurajeze spre nevoinţe aşa cum o făceam acolo, în taina de sub epitrahil,
ştiu în inima mea că iubirea nu moare niciodată şi suntem nedespărţiţi.
Aşa cum nedespărţiţi suntem de Sfinţii pe care îi iubim şi ale căror
rugăciuni şi ajutor nu contenim să-l cerem. Părinte Ioanichie, roagă-te lui
Dumnezeu pentru noi!

BISERICA, NAȚIUNEA ŞI POLITICA
Părintele Prof. Dr. Mihai Valica
O problemă de bioetică a istoriei contemporane în context
social şi eclesial cu perspectivă juridică
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Pentru ca Biserica Ortodoxă să nu mai fie acuzată de colaboraționism

ei perene, am propus Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe
Române o doctrină socială, care să reglementeze moral relația dintre stat,
lumea seculară şi Biserică.
Întrucât statul actual a „condamnat” în general crimele comunismului dar
nu şi ideologia lui care le-a făcut posibile, şi având în vedere că după unii
„comunismul rămâne mai departe cel mai mare pericol”, Biserica este
datoare moral să intervină şi să-şi precizeze poziția față de următoarele
dileme etice:
a. Cum e posibil să se demaşte totalitarismul ateu şi să se condamne crimele
comunismului, fără să se treacă şi la identificarea responsabilităților şi
culpabilităților celor care le-au comis? În primul rând această identificare
trebuie făcută nu cu scop de răzbunare, ci de îndreptare morală, vindecare
a istoriei, de prevenție a repetării istoriei, şansă de penitență celor care
au slujit comunismului, precum şi celor care încă îl mai slujesc în diverse
moduri în noua nomenclatură! În al doilea rând, miza condamnării
morale a torționarilor şi a ideologiei comuniste este un act de dreptate şi
un exercițiu împotriva uitării forțate.
 Andrei Pleşu, „N-am să mai apuc alt chip al acestei țări”, Adevărul (7 august 2009).

BISERICĂ ȘI STAT

şi slugărnicie față de puterea lumească şi chiar de trădare față de valorile
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De ce crimele şi ororile
comunismului nu sunt
considerate genocid şi
condamnate ca atare, aşa
cum au fost declarate cele
ale nazismului? De la ce
număr de victime în sus
este valabil un genocid?
Iată întrebări deloc retorice, care dau măsura
dilemei etice sau bioetice
a prezentului
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b. Nu este moral ca la finalul războiului rece şi în perioada tranziției
năucitoare, bilanțul să arate că tot victimele sunt cele care au pierdut
şi atunci şi acum, iar torționarii şi fiii acestora, precum şi politrucii
jefuitori la toate nivelurile, să câştige şi atunci şi acum. Nu este oare o
ipocrizie fără margini să se condamne crimele comunismului, fără să fie
demascați adevărații călăi? De ce crimele şi ororile comunismului nu sunt
considerate genocid şi condamnate ca atare, aşa cum au fost declarate cele
ale nazismului? De la ce număr de victime în sus este valabil un genocid?
Iată întrebări deloc retorice, care dau măsura dilemei etice
sau bioetice a prezentului. Din păcate, atât politicienii cât şi
Biserica se complac de două decenii în această incertitudine
şi compromis. Soluția ieşirii din această situație jenantă şi
condamnabilă este folosirea unei măsuri corecte de evaluare şi
asumare a istoriei recente, având ca punct de pornire valoarea
omului ca persoană şi chip al lui Dumnezeu sau cel puțin să se
raporteze la valorile etice sau bioetice ale ființei umane.
c. Întrucât Biserica, spațiu liturgic mântuitor, ca loc de
întâlnire dintre memorie şi actualizare, dintre trecut şi
prezent în perspectiva viitorului, ca loc al împăcării şi al
iertării, este chemată să amintească omului şi generațiilor că
nu putem începe o nouă pagină a istoriei fără mărturisirea
greşelilor şi a păcatelor în mod personal şi plenar. Altfel
pagina istoriei care urmează nu va fi mai bună decât cea
anterioară; să amintească fostelor slugi ale regimului
totalitar comunist că nu e moral să stea fără penitență şi
remuşcări la adăpostul drepturilor omului, pe care tocmai
ei, mai bine de o jumătate de secol, le-au contestat şi că nu e
corect şi drept să se bucure de o amnistie generală tacită.
d. Este profund creştin să nu ignori experiențele generațiilor
trecute, oricât de neplăcute sau de stânjenitoare ar fi acestea şi să îndemni
la pocăință comunitară sau ecclesială, oferind, astfel, posterității, exemple
de sancțiune şi de reparație morală. Este inadmisibil că din partea BOR
nu s-a început procedura de canonizare a victimelor holocaustului
roşu. Să nu uităm că Împărăția lui Dumnezeu este dreptate, bucurie şi
pace în Duhul Sfânt (Rom. 14: 17). Numai atunci Biserica Ortodoxă
Română poate considera că lucrează pentru Împărăția lui Dumnezeu
şi nu pentru împărăția lumii acesteia, când îşi îndeplineşte cu orice risc
funcția diaconală, profetică şi jertfelnică a mărturisirii lui Iisus Hristos şi
a Împărăției Sale pe pământ.
Prezint mai departe câteva teze centrale, propuse Sfântului Sinod al
BOR, în vederea adoptării unei Doctrine Sociale a Bisericii, privind
responsabilitatea Bisericii în contextul social, politic, cultural, ştiințific,
etnic etc. .
 Valică, M., Chirilă, P., Băndoiu, A., Introducere în Teologia Socială. Teze centrale pentru o

Biserica şi Naţiunea
1. Biserica, după fiinţa sa, este un Organism şi un Corp numit „Trupul lui
Hristos”, care include Naţiunea, dar nu se identifică cu ea, ci cu Împărăţia
lui Dumnezeu, „căci nu avem aici cetate stătătoare, ci suntem în căutarea
celei viitoare”.
Cei morţi, alături de cei vii şi cei ce se vor naşte alcătuiesc neamul din care
ne tragem şi alături de care vom fi chemaţi la judecată.
Nu este întâmplător faptul că ne naştem
într‑o anumită familie, că aparţinem unui
anumit neam.
Dumnezeu a sădit fiecărui neam o misiune, ne‑a
hotărât o evoluţie în istorie.
Fiecare neam este responsabil de trecut şi
dator să pregătească calea pentru urmaşi.
Biserica vorbeşte despre judecata particulară
– când fiecare va răspunde pentru faptele sale
– şi despre judecata universală – când vom
da socoteală şi ca neam, când vom răspunde
pentru istoria la care am fost părtaşi în timpul
vieţii, pentru „umărul” ce l‑am pus ca acest
neam să meargă spre înviere.
Despre „Noul Ierusalim”, cetatea cerească
a fiilor lui Dumnezeu de după învierea
şi judecata obştească, stă scris: „Neamurile vor umbla‑n lumina ei,
şi‑mpăraţii pământului într‑însa îşi vor aduce slava” . Şi: „Cine nu se va
teme de Tine, Doamne, şi nu va slăvi numele Tău? Că Tu eşti Sfânt, şi
toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile
Tale au fost arătate”.
Scopul Bisericii este de a transforma Naţiile în Poporul lui Dumnezeu.
În acest sens este chemat creştinul să activeze şi să‑şi dezvolte mai departe
credința, cultura naţională şi conştiinţa de sine a unei naţii.
Biserica şi Statul
Sf. Scriptură cheamă pe cei ce au puterea şi autoritatea statală să o
folosească pentru apărarea de rău şi pentru susţinerea binelui. În aceasta
constă sensul moral al existenţei statului .
Doctrină Socială a Bisericii, Bucureşti, 2005. pp. 165-172.
 Vezi I Corinteni 12, 12‑14.
 Evrei 13, 14.
 Cf. „Fiecare în rândul cetei sale”. Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru
Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003, mai ales pp. 9‑15,
95‑119 şi 175‑187. Titlul volumului are întemeierea în I Corinteni 15, 22‑23: „Căci precum în
Adam toţi mor, aşa în Hristos toţi vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale...” (subl. n.). Cf. şi
Răzvan Codrescu, Cartea îndreptărilor, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004 (secţiunea „Dreptatea
neamurilor”).
 Apocalipsa 21, 24
 Apocalipsa 15,
 Vezi Romani 13, 2‑7.
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Este inadmisibil că din
partea BOR nu s-a început
procedura de canonizare a
victimelor holocaustului
roşu. Să nu uităm că
Împărăția lui Dumnezeu
este dreptate, bucurie
şi pace în Duhul Sfânt
(Rom. 14: 17). Numai
atunci Biserica Ortodoxă
Română poate considera că
lucrează pentru Împărăția
lui Dumnezeu şi nu pentru
împărăția lumii acesteia,
când îşi îndeplineşte cu
orice risc funcția diaconală,
profetică şi jertfelnică
a mărturisirii lui Iisus
Hristos şi a Împărăției Sale
pe pământ.
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A da cezarului ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu”arată separarea treburilor Bisericii de ale Statului şi datoriile
creştinului faţă de Dumnezeu şi faţă de Stat.
Nerespectarea sau nesupunerea faţă de o lege a statului este îndreptăţită
atunci când ea contravine legii lui Dumnezeu. „Trebuie să ascultăm mai
mult de Dumnezeu decât de oameni !”10 .
Atunci când lucrarea de misiune a Bisericii este oprită sau împiedicată
de puterea statală, Biserica trebuie să aibă
curajul de a acţiona cu mijloacele specifice.
Săvârşirea lucrării filantropice creştine
nu poate fi oprită de puterea lumească;
dacă puterea lumească îndeamnă la
lezarea integrităţii anatomice şi spirituale
a persoanei, la discriminare sau păcat –
Biserica Ortodoxă nu trebuie să se supună.
În acest caz, Biserica trebuie să aibă o
atitudine critică şi moralizatoare, în sens
profetic.11
Biserica trebuie să intervină pentru
uşurarea vieţii credincioşilor ei. Sf. Vasile
cel Mare face apel la bunătatea unui agent
fiscal ca preotul dintr‑un sat să nu sufere
nicio păgubire din pricina impozitului12 . Iar
în altă scrisoare îi scrie unui agent fiscal să
fie omenos, pentru a se putea arăta vrednic
de o faimă nemuritoare13.
Rugăciunea pentru „înalţii dregători” este
un „lucru bun şi bineprimit înaintea lui
Cine nu se va teme de Tine, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ca noi să ducem o viaţă paşnică şi liniş
Doamne, şi nu va slăvi nu tită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea” 14 .
mele Tău? Că Tu eşti Sfânt,
şi toate neamurile vor veni Biserica şi politica secularizată
şi se vor închina înaintea Creştinii au obligaţia de a participa la viaţa publică. Valorile acestei lumi oferă
Ta, pentru că judecăţile prea puţină motivaţie în raport cu aspiraţiile creştinului.
Tale au fost arătate Biserica nu trebuie să susţină un anume sistem politic sau ideologic, ci
trebuie privită ca mijloc de tămăduire şi de îndumnezeire a omului.
 Matei 22, 21.
10 Fapte 4, 19; 5, 29.
11 Temeiuri biblice: „Vai vouă, cărturari şi farisei făţarnici, că închideţi împărăţia cerurilor de dinaintea
oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce intră nu‑i lăsaţi să intre!” (Matei 23,14). „Vai vouă, cărturari
şi farisei făţarnici, că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile cele mai grele
ale legii: dreptatea, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi, fără ca pe acelea să le lăsaţi!” (Matei
23, 23). „Vai vouă, cărturari şi farisei făţarnici, că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului,
dar înlăuntru ele sunt pline de răpire şi de ne‑nfrânare!” (Matei 23, 25).
12 Vasile cel Mare, Sf., Scrieri, partea a 3‑a, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 175.
13 Ibidem, p. 256
14 I Timotei 2, 2‑3

Biserica nu condamnă politica în sine, ci numai politicianismul,
demagogia şi minciuna. Politica devine nocivă când luptă împotriva lui
Dumnezeu şi a omului.
Creştinismul ca doctrină şi sistem „de viaţă din belşug”15este net superior
oricărei doctrine politice sau sociale. Biserica poate fi privită în acest
sens ca o alternativă concretă şi sigură pentru bunăstarea pământească,
mântuirea lumii şi a omului prin Iisus Hristos.
Biserica respectă autonomia legitimă a ordinii demo
cratice şi nu‑şi atribuie calitatea de a impune o soluţie
instituţională sau constituţională.
Biserica nu este un partid religios, cu care se poate
cădea la învoială în schimbul unor promisiuni mate
riale.
Biserica este a lui Iisus Hristos, Trupul tainic, viu
şi activ în lume şi în istorie. De aceea trebuie să fie
metapolitică şi să vegheze la spiritualizarea actului
politic sau administrativ, nu să se dilueze în politic.
Rolul Bisericii nu este de a se opune politicii, ci
are chemarea de a „spiritualiza” politica şi nu de
a politiza Biserica. Prin „a spiritualiza politica” se
înţelege că Biserica şi slujitorii ei au datoria morală de
a arăta politicienilor care sunt exigenţele şi principiile
moralei creştine necesare a fi respectate în viaţa şi
activitatea politică16 . Aceasta înseamnă a face politica
„posibilă”, adică suportabilă.
Cei ce scot dreptatea socială şi morala din politică
transformă lumea în haos şi iad.
Atunci când Biserica se lasă prinsă în jocul politic,
repetă gestul arhiereilor Ana şi Caiafa, sau al cărturarilor şi al arhiereilor,
care în loc să fi văzut în Hristos un Mântuitor, au văzut un tâlhar sau un
rege lumesc şi s‑au învoit cu Puterea să‑L răstignească, tocmai ei, care lucrau
cu sacrul! Sacrul se retrage în faţa lui Mamona şi nu poate fi identificat
nici chiar de „experţi”! Nu se poate sluji la doi domni concomitent.
Nu Biserica se găseşte într‑o criză de identitate, ci societatea modernă,
care se raportează la ea însăşi (prin individualismul abstract şi aritmic) şi
nu la Hristos. Nu creştinismul sau Biserica una, sfântă, sobornicească şi
apostolească a „eşuat”, ci omul fără de Dumnezeu.
Nu există o politică creştină propriu‑zisă, ci doar creştini care fac politică.
Creştinismul nu se epuizează în politică, nici într‑un proiect al organizării

15 Ioan 10, 10.
16 Pentru raportul ortodox dintre Biserică şi politică, cf., între altele, Costion Nicolescu, Teologul
în cetate. Părintele Stăniloae şi aria politicii, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003 (cu ample citate din
publicistica Părintelui Stăniloae de dinainte de 1945). Pentru o abordare mai recentă, cf. Radu Pre
da, Biserica în Stat. O invitaţie la dezbatere, Ed. Scripta, Bucureşti, 1999.
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Atunci când lucrarea de
misiune a Bisericii este oprită
sau împiedicată de puterea
statală, Biserica trebuie să
aibă curajul de a acţiona cu
mijloacele specifice.
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Este profund creştin să
nu ignori experiențele
generațiilor trecute,
oricât de neplăcute sau de
stânjenitoare ar fi acestea
şi să îndemni la pocăință
comunitară sau ecclesială,
oferind, astfel, posterității,
exemple de sancțiune şi de
reparație morală
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societăţii umane17. Nicio comunitate terestră nu e Dumnezeu. Aşa cum
umanismul a zdrobit chipul adevărat al omului, „îndumnezeindu‑l în
duhul lumii”, tot aşa poate politica fără legea morală a lui Dumnezeu să
sfâşie fiinţa umană, în timp ce ea este convinsă total că o slujeşte.
Adevărata comunitate spirituală a creştinului e Biserica, nu statul. În
acest sens nu există alternativă. În afară de Biserică nu există comunitate
spirituală. De aceea nu se poate vorbi de un stat‑comunitate spirituală,
sau de un stat teocratic.
Când oamenii îşi închipuie că deţin secretul unei organizări sociale
perfecte, îşi închipuie că pot folosi şi orice
mijloc – chiar şi violenţa şi minciuna –
pentru a o realiza. Politica devine atunci o
„religie lumească”, având iluzia că va construi
raiul pe pământ. Nicio societate politică,
avându‑şi propria autonomie şi propriile
legi, nu va putea fi confundată cu Împărăţia
lui Dumnezeu.
Parabola evanghelică despre grâu şi neghină18
ne arată că numai Dumnezeu poate despărţi
pe supuşii Împărăţiei de supuşii celui rău,
la sfârşitul veacurilor19. Cine pretinde să
facă separarea sau judecata de pe acum,
se substituie lui Dumnezeu şi se opune
răbdării Lui.
Biserica Ortodoxă recunoaşte stăpânirii, respectiv politicii, sau mai bine zis
„cetăţii omeneşti”, pe baza revelaţiei biblice20 , un statut trecător, propriu
provizoratului acestei lumi în raport cu permanenţa lui Dumnezeu21.
Biserica şi responsabilitatea socială
Nu există o adevărată soluţie a „problemei sociale” în afara Evangheliei.
Creştinul nu are dreptul să ignore lumea în care trăieşte. Credinciosul
trebuie să fie prezent în centrele unde se elaborează orientările viitorului,
pentru a fi promovate cât mai urgent principiile evanghelice de adevăr,
dreptate, libertate, bucurie şi pace în Duhul Sfânt, principii ce prefigurează
Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ precum şi în cer22 .
Aceste principii creştine trebuie să reintre în circuitul valorilor umane ţinând
cont de libertatea fiecăruia, de comunitatea de iubire şi de strădania firească
a omului după fericirea terestră în comun, în drumul lui spre veşnicie.
17 Vezi Luca 12, 13‑14: “Învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine moştenirea. Iar El a zis:
Omule, cine M‑a pus pe Mine judecător sau împărţitor între voi?“.
18 Matei 13, 24‑30, 36‑43.
19 Matei 25, 31.
20 Vezi Romani 13; I Timotei 2, 1‑4.
21 Cf. Faptele Apostolilor 4, 19: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să
ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu“.
22 Vezi Romani 14, 17; Matei 5, 1‑7, 29; Matei 6, 33; I Petru 3, 14.

Biserica trebuie să apere şi să susţină demnitatea
omului. Să fie o Biserică de zi cu zi – nu numai de
duminică sau de sărbătoare – pentru oameni şi pen
tru societate, să le apere interesele spirituale, mo
rale, sociale, comunitare, materiale, toate în Duhul
lui Hristos.
Creştinul, pentru a evita eşecul, trădarea chipului
adevărat al omului, drama pământească de a fi silit
să trăiască rupt între două lumi, trebuie să se lepede
de chipul modern al acestei lumi, să‑L mărturi
sească pe Hristos şi Evanghelia Lui şi să rămână un
membru activ al Bisericii.
Lepădarea de chipul acestei lumi nu înseamnă fuga
de lume, nici militantismul indivizilor în lupta contra
altor indivizi, sau împotriva structurilor care menţin
nedreptatea socială, ci reprezintă urmarea lui Hristos,
poate însemna o alternativă pentru cei care doresc să
cunoască pe Hristos şi înseamnă că „fiii luminii sunt
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Nimănui nu‑i este îngăduit să fericească pe alţii
cu de‑a sila, în numele unor principii politice sau
programe sociale.
Biserica trebuie să ia atitudine împotriva individua
lismului modern, atomizat şi democratic, împo
triva totalitarismului contemporan, autoritar şi
tiranic, care substituie adevăratei comunităţi de
dragoste, a Bisericii lui Hristos, chipul apocaliptic
al Leviatanului.
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mai înţelepţi decât fiii acestui veac”23.
Vindecarea sau revitalizarea corpului social trebuie
să se facă în Duhul şi în numele lui Hristos, adică
paşnic, prin exemplul personal şi comunitar, creştinul
să fie „sarea pământului” şi „lumina lumii”24, şi orice
faptă bună să o facă din dragoste pentru Dumnezeu şi
aproapele, ţinând cont de libertatea persoanei.
Biserica nu ajută numai la găsirea unor soluţii, ci
face cu putinţă trăirea în chip omenesc a situaţiilor
de suferinţă, în aşa fel încât în mijlocul lor omul să
nu se piardă şi să nu‑şi uite demnitatea şi chemarea.
În mediile ecumeniste li se impută ortodocşilor fap
tul că ei nu au de unde prezenta o etică socială 25. O
acuză total falsă, făcută de cei ce nu înţeleg că Or
todoxia nu poate fi plasată la nivelul natural şi obli
gatoriu al problematicii impuse de modul de viaţă
occidental. „Neracordarea” Ortodoxiei la acest mod
de viaţă nu este o încurcătură istorică şi nici o sim

plă absenţă de vigilenţă teologică, ci ea nu confundă
etica socială şi politicile sociale cu învăţătura lui
Hristos, nici nu transformă etica creştină în etică
politică26 . Ortodoxiei îi este străină teologia poli
tică sau teologia revoluţiei!
Morala socială a Bisericii Ortodoxe este o morală
23 Luca 16, 8.
24 Matei 5, 13‑16.
25 Vezi Ch. Yannaras, Libertatea Moralei, Ed. Anastasia, Bucureşti,
2002, p. 205.
26 Ibidem, pp. 209‑210.
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„Neracordarea” Ortodoxiei
la acest mod de viaţă nu este
o încurcătură istorică şi nici
o simplă absenţă de vigilenţă
teologică, ci ea nu confundă
etica socială şi politicile
sociale cu învăţătura lui
Hristos, nici nu transformă
etica creştină în etică
politică. Ortodoxiei îi este
străină teologia politică sau
teologia revoluţiei!
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de comuniune, care se identifică cu conţinutul ontologic al adevărului
eclezial. Adevărul vieţii e comuniune în Hristos prin Duhul Sfânt.
Comuniunea constituie viaţa, dar constituie deopotrivă şi morala vieţii,
dinamica vieţii, impulsul şi mişcarea ce împlinesc viaţa în deplină libertate
a persoanei. În această comuniune, centrală este persoana, nu distanţa
existenţială a realităţii individuale sau sociale a „celuilalt”.
Este contradictoriu să vorbim de „etică socială” obiectiv aplicabilă, din
moment ce evenimentul comuniunii se judecă exclusiv în cadrul libertăţii
personale. Când se impun în mod convenţional sau cu forţa modele în afara
persoanei, sau când dorim „să creăm de sus” o comuniune cu programe defi
nite şi cu legi raţionale, cu reguli ireale de libertate şi de justiţie, sau de orice
altă „valoare” obiectivă, mutilăm însăşi viaţa şi îi chinuim pe oameni27.
Biserica respectă libertatea persoanei, nu numai ca împlinire sau reuşită a
comuniunii, ci şi ca eşec personal al comuniunii, ceea ce înseamnă un respect
şi o stimă faţă de libertatea omului ca adevăr existenţial.
O atenţie deosebită trebuie acordată aşa‑numitelor „grupuri de risc”, sau celor
care încalcă legea. Aceşti oameni au nevoie de o grijă pastorală şi educaţională
deosebită. Prevenirea criminalităţii e posibilă prin educaţie şi îndrumare spre
afirmarea în societate a valorilor spirituale şi morale autentice. Conlucrarea
cu şcoala şi cu ordinea de drept este esenţială în acest sens.
Secretul spovedaniei nu poate fi folosit nici în scopul prevenirii
criminalității şi nici în scopuri educaţionale sau de altă natură. Numai
duhovnicul poate interveni personal şi cu tact pastoral în acest sens, dacă el
consideră de cuviinţă. Biserica condamnă tortura şi orice formă de umilire
a persoanelor anchetate. Ea este chemată să se îngrijească de sufletele lor.
De aceea Biserica înţelege pedeapsa nu ca pe o răzbunare, ci ca pe un mijloc
de îndreptare şi de purificare a păcătosului.
Pedeapsa cu moartea este crimă, nu poate avea sens educativ şi trebuie
considerată ca un act barbar, care omoară şi sufletul, nedându‑i
condamnatului posibilitatea pocăinţei.
Unele mişcări creştine încearcă să reconstituie – fie şi numai în cadrul
socialului – unitatea universului spart de iscodirea modernă şi să instituie
un Dumnezeu‑colectivitate în locul Dumnezeului Creator, Tată şi
Mântuitor, să instituie transcendenţa naturală a socialului faţă de individ
în rolul transcendenţei absolute a Divinităţii; toate aceste încercări,
Biserica nu le poate privi decât ca pe o formă de neo‑păgânism. O astfel
de „fericire pământească laolaltă” oferă nălucirea unei false aşteptări
paradisiace, adică un „rai trist”, fără Dumnezeu.

27 Ibidem, pp. 224‑226.

deţinut George Cucşa
Mă numesc Cucşa George… Să încep mai întâi cu Piteşti, aşa cum a
fost el denumit şi va rămâne denumit probabil ca experiment, dar n-a
fost experiment; pentru mine şi pentru toţi colegii mei care am trecut pe
acolo, am denumit Piteştiul: „Masacrarea studenţimii
române”. Vreau să vă spun de la început că în 1948, pe
ziua de 14-15 mai, când s-au declanşat arestările masive,
şi în special în rândurile legionarilor, placa turnantă Jilava
repartiza deţinuţii după următorul criteriu: ca să nu se
înţeleagă între ei, să nu se influenţeze, au repartizat aşa:
elevii la Târguşor, studenţii la Piteşti, ţăranii și muncitorii
la Gherla; intelectualii la Aiud şi foştii demnitari la Sighetul
Marmaţiei. Celelalte anexe, Triunghiul Bermudelor, cum
le-am numit eu, cele trei mine de plumb maramureșene Cavnic, Baia Sprie şi Baia Nistrului, ca şi Canalul Morţii,
precum şi coloniile de muncă forţată întinse de-a lungul
Dunării, până la Sulina, până la Periprava, ca nişte mărgele
amare, au completat acest martiraj al poporului român.
Nu întâmplător studenţii au fost duşi la Piteşti. Acolo li
se pregătea aşa zisa reeducare, reeducare pe baza sau pe
principiile metodei lui Macarenco. De ce spun că nu era
reeducare, ci a fost pur şi simplu masacrare? O reeducare
se face prin dialog. Trebuie să ai pedagogi, trebuie să iei
pe fiecare individ în parte, să ştii ce gândeşte, dar să ai un colectiv, să ai o
cohortă, să ai un mănunchi sau o categorie de studenţi de diferite păreri,
de formaţii diferite. Deja la Piteşti eram cam 80% foşti tebecişti, legionari.
Ca să faci reeducarea unor studenţi care aveau nişte principii deja formate,
timp de 4, 5, 6 ani de zile era una; ca să aplici metoda lui Macarenco, era
alta. Pentru că Macarenco acesta n-a vrut aplicarea şi reeducarea decât
la nişte delicvenţi de drept comun: violatori, hoţi, de toate scursurile
societăţii. Acolo a fost foarte simplu. I-a izolat, i-a pus în nişte cămine,
i-a făcut sudori, i-a făcut tâmplari, le-a dat meserii şi i-a format şi le-a dat
drumul în societate.
La Piteşti se punea altfel problema. La Piteşti se punea problema nu a
reeducării, pentru că sistemul comunist nu avea încrederea ca cineva să
rămână reeducat după ce e reîncadrat în rândul societăţii. La Piteşti a
fost pur şi simplu o distrugere a studenţimii române. De ce spun asta?
Pentru că am aici în faţă câteva documente. La data de 13.02.1945, în
Piaţa Naţiunii, la un miting popular, Gheorghiu Dej a spus printre altele:
„Să nu aveţi niciun fel de şovăială faţă de nişte turbaţi, adversarii noştri
 Fragmente din conferinţa de la Constanţa, Dictatură şi martiraj, 18 iulie 2009.

MARTIRAJ

Piteştiul masacrarea studenţimii române
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„Avem experienţa Piteştiului
pe care noi l-am conceput, lam imaginat cu mult înainte
de arestarea voastră, şi a ieşit
aşa cum vrem noi. Proştii de
astăzi, care sunteţi voi, veţi
scrie cu mâinile voastre, aşa
cum vrem noi. Tâmpii de
mâine o vor citi aşa cum am
modelat-o în dosare ticluite
de noi.”
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politici. Unde-i întâlniţi, loviţi-i cu toată hotărârea, striviţi-i”. Această
poruncă a fost preluată de câţiva executanţi: „Ori veţi crăpa în puşcărie, ori
vă veţi lichida de toţi dumnezeii voştri. Înţeles? Mai ales voi, legionarii”.
„Nu contează nici mână, nici picior, nici chiar capul. Informaţi-i să iasă”.
De aici deducem că toată reeducarea, aşa zisa reeducare de la Piteşti, nu
se baza decât pe scoaterea de informaţii, adică, noi, care am fost arestaţi,
trebuia să declarăm la Piteşti, cine au rămas afară nedeclaraţi în anchetele
noastre la securitate. Mergem mai departe:
inspectorul Nemeş, care tatona - se pare
- la Piteşti, starea de spirit a studenţilor,
zice către Bordeianu Dumitru: „O să vă
ştim şi gândurile, bandiţilor, de beton
armat să fiţi şi tot o să vă nimicim. Avem
metode să facem din voi ceea ce vrem noi”.
Ţurcanu, tartorul reeducării, vârful împins
în faţa partidului şi securităţii, în coastele
şi sufletele noastre: „Vă opuneţi zadarnic,
sistemul este experimentat de 20 de ani şi
nu a dat greş; eu nu lucrez la întâmplare”.
Anchetatorul nostru: „Nu veţi fi eroi, (care
cunoştea dârzenia studenţilor noştri) nu
veţi fi eroi aşa cum vă sunt principiile, nu
veţi muri decât atunci când vrem noi. Întâi vă vom transforma în monştri.
Apoi vă vom obliga prin metodele noastre să declaraţi numai ce vrem noi.
Aceste declaraţii, smulse cu cleştele înroşit, le vom păstra ca mărturii, ca
acte pentru arhivă, şi după care se va scrie istoria. Vom păstra dosarele
până ce veţi muri. Vom muri şi noi, dar istoria - să ţineţi bine minte - se
va scrie cum vrem noi, nu după realitate. Noi scriem istoria aşa cum ne
place, aşa cum ne convine. Avem experienţa Piteştiului pe care noi l-am
conceput, l-am imaginat cu mult înainte de arestarea voastră, şi a ieşit
aşa cum vrem noi. Proştii de astăzi, care sunteţi voi, veţi scrie cu mâinile
voastre, aşa cum vrem noi. Tâmpii de mâine o vor citi aşa cum am modelato în dosare ticluite de noi. Am avut noi grijă să asigurăm conspirativitatea
necesară, cu mult înaintea acestei acţiuni. Am pus la punct acum realizarea
ultimului act al acestei piese. Ce-ţi închipui, că va ieşi altfel de cum dorim
noi? Întreaga operaţiune Piteşti se va termina cu acest proces, pe care îl vom
pune în scenă şi vom demonstra că toate atrocităţile petrecute la Piteşti au
fost concepute de voi, de mişcarea legionară, care a fost în slujba C.I.A.-ului
american; vom demonstra că voi aţi extins metode de la Piteşti şi Gherla,
până la Canal, la Târgu-Ocna. Cu aceasta, vom înmormânta mişcarea
legionară şi nu se va mai auzi de ea. Dacă totuşi se va auzi, se va cunoaşte
numai varianta ticluită de noi”.
Sadism. Aşa cum de fapt s-au derulat cele două procese, consemnate în
memorialul ororii, cu un cinism sadic, neconsemnat până în prezent în

nicio sală de judecată de pe mapamond. Acesta era scopul: distrugerea şi
denigrarea mişcării legionare. De ce în România? Pentru că a fost singura
ţară est-europeană, care a sesizat pericolul revoluţiei din octombrie 17, din
Rusia ţaristă şi s-a declarat de la început ca adversară comunismului. Şi de
ce la Piteşti? Pentru că aici, în această închisoare, în condiţii de mare secret,
au fost întemniţaţi studenţii români, majoritatea urmaşi ai generaţiei ’22.
Acesta a fost începutul luptei care a îmbrăcat haina spiritualităţii creştine,

până la generaţia scut din 1948, generaţie pe care Popescu Traian, care a
scris despre experimentul Piteşti, a numit-o „Scut 1948”. Piteşti, Gherla,
Sighet, Canal, mai apoi Aiud, sunt locurile de detenţie care vor purta
amprenta celor mai diabolice metode de distrugere a fiinţei umane, şi care
au depăşit graniţele ţării, aparţinând omenirii întregi. Ele sunt o rană ce
va rămâne permanent deschisă pe trupul umanităţii şi nu se va cicatriza
vreodată. Şi dacă totuşi, vreodată - cine ştie când, Doamne - peste decenii
sau veacuri, cineva, întâmplător, sau cu bună ştiinţă, va descoperi această
rană şi o va atinge doar, atunci omenirea se va cutremura.
Ne-a fost hărăzit nouă, românilor, să încrustăm pe trupurile noastre rănile
pe care semenii noştri de pe alte meleaguri, omenirea, nu le-a încercat. Şi
nu le va încerca niciodată şi nicicând, şi niciunde. Şi poate că nu va accepta
să creadă sau să gândească la faptul că aceste suplicii le-au suportat semeni
de-ai lor, în spaţiul nostru milenar dacic.
Am trecut prin acest calvar ca printr-un tunel infernal, cu trupurile şi
sufletele noastre tinere, rănite şi umilite profund, zile, luni şi ani întregi din
afara orizontului nostru spiritual şi de cel de lângă noi. Dar se pare că nu
am pierdut totul, parcă undeva, în tainicele unghere ale sufletelor noastre,
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Nu întâmplător studenţii
au fost duşi la Piteşti.
Acolo li se pregătea aşa
zisa reeducare, reeducare
pe baza sau pe principiile
metodei lui Macarenco. De
ce spun că nu era reeducare,
ci a fost pur şi simplu
masacrare? O reeducare se
face prin dialog. Trebuie să
ai pedagogi, trebuie să iei
pe fiecare individ în parte,
să ştii ce gândeşte, dar să ai
un colectiv, să ai o cohortă,
să ai un mănunchi sau o
categorie de studenţi de
diferite păreri, de formaţii
diferite.
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în golurile produse de acel cutremur, a rămas o fărâmă scăpată sau ferită
de supliciu, din ce am fost. Să fi fost oare lumina de la capătul tunelului,
în care intrasem cu mulţi ani în urmă şi care avea să apară la celălalt capăt?
Noi nu ne-am plâns şi nu ne vom plânge niciodată de durerile, umilinţele
şi suferinţele prin care şi pe care le-am suportat. Suferinţa are valoare de
nobleţe doar atunci când este acceptată ca o cale de înfăptuire a unui ideal;
ea te întăreşte, te purifică şi noi am acceptat-o.

Blocat şi pironit am avut
totuşi puterea să-mi rotesc
privirea în şase camere ati
pice. Pe priciul din dreapta,
din fundul ei, stau câţiva în
aşezare nemaivăzută de mine
până atunci: ghemuiţi unii
într-alţii. O parte cu feţele
trunchiate, alţii bandajaţi,
toţi cu priviri lipsite din
ochi, holbaţi pe prici,
câţiva păreau încolăciţi,
desfiguraţi, cu feţe îngrozite.
În centrul camerei, vreo
4 sau 5 mişcători, dar nu
încruntaţi, agresivi, se uitau
atenţi sau curioşi de
apariţia mea.

Ceea ce n-au luat în calcul, experţii de la Kremlin, este capacitatea
de rezistenţă a elementului vlah din spaţiul carpato-dunărean, în
condiţii limită. Acest popor, lovit din toate părţile, încorsetat de diverse
seminţii, venite de oriunde, numai din aceste tărâmuri, s-a ridicat, nu
o dată, din noaptea dezastrului şi a înfrângerii şi a ţâşnit la lumină cu
puterea unui vulcan, atunci când nimeni nu se aştepta. Închei acest capitol
cu un citat al fostului student medicinist piteştean dobrogean, preotul de
mai târziu, Gheorghe Calciu, din prefaţa la volumul lui Dumitru Barbu,
„Piteşti”: „Piteşti a fost Golgotă cu semnificaţie general umană, un munte
al măslinilor unde, cei care au trecut pe acolo, au băut până la fund paharul
disperării şi al lepădăturilor”.
Secvenţe din închisoare
Eu am intrat în vârtejul reeducării în martie 1950. Din toamna lui 1949,
regimul penitenciar devenise insuportabil. Atât prin comportamentul
administraţiei, prin cererile ei, cât şi prin regimul alimentar, calculat la
limita de existenţă. În decembrie ’49, pe secţia noastră, etajul 1 corecţie, se
făceau schimbări ciudate, auzeam zarve, ţipete, urlete, ba am auzit şi nişte
împuşcături, cărora însă nu le dădeam importanţă, dar care totuşi, ne
dădeau de gândit. Ce se întâmplă? Iar o dată, când m-a lovit şeful de secţie
tare de tot, cu cutul (bățul de la hârdăul cu care ne dădea nouă mâncare),

am ţipat tare de tot şi i-am întrebat: De ce mă loveşti, domnule şef? Mi-a
răspuns foarte ciudat, s-a uitat la mine şi mi-a spus: Asta nu-i nimic, bă, voi
vă bateţi ca chiorii între voi, şi eu ce,
eu n-am dreptul? Eu am tăcut. El
ştia ce ştia, eu habar n-aveam ce se
întâmplă pe secţie la noi.
… Deci, după ce s-a închis uşa,
am rămas câteva clipe pironit
cu pătura, ciornă îi spuneam
noi, cu care venisem de acasă,
galbenă, aruncată pe umărul
drept şi o sacoşă, în care mai erau
mărunţişuri de celulă. Amuţisem.
Apoi, puţin dezmeticit, mi-am
aruncat privirea prin cameră,
doar, doar voi cunoaşte pe cineva.
Erau vreo 30-40 de inşi în camera
aceea mare. Aşa era piesa – miam zis; o linişte apăsătoare cu
30-40 de studenţi, aşezaţi pe grupe, cu înfăţişări ciudate. Unii într-un
colţ, 8-10, înghesuiţi, cu feţe crispate, întunecate, nemişcători. Alţii, mai
separat, cu privirile aţintite spre mine. În partea stângă, pe priciul dinspre
peretele coridorului, 5-6 ceva mai relaxaţi, probabil îşi aşteptau victima.
Nu înţelegeam nimic până când, din rândul celor mulţi, de pe un prici de
vizavi, vine spre mine agale, cu un zâmbet foarte forţat, Mircea Cojocaru.
„Mircea, tu eşti? Nu mă înşel?” Şi ne-am îmbrăţişat amândoi. Eu cald, el
rece. De ce? Aveam să înţeleg ceea ce se întâmpla în acea cameră, dar şi
cu mine, abia după aproape cinci decenii, dintr-o scrisoare a fostului meu
coleg, Mircea Cojocaru, de la Liceul constănţean Mircea cel Bătrân, cel
care m-a îmbrăţişat rece. Ştia el de ce. O scrisoare datată în 25.01.2007 a
lui, ca răspuns la o întrebare a mea dintr-o corespondenţă Constanţa–eu,
Deva–el, unde-i şi astăzi. Întrebarea mea suna cam aşa: „Mircea, ce s-a
întâmplat atunci cu mine, că nu mai ţin minte, după bătaie? Cine erau
aceia din comitet şi de ce erau atâtea grupuri ciudate, acolo, aşa”? Şi Mircea,
care mă pregătise discret pentru ceea ce urma să fie, şi-i mulţumesc pentru
că mi-a răspuns, îmi spune aşa:
„Aşa a început reeducarea. Începând cu 2-3 decembrie ’49, aici, în această
cameră, au avut loc unele incidente dure, între cei care susţineau iniţiativa
celor veniţi de la Suceava, şi cei care se opuneau: bucureştenii, ardelenii,
oltenii. Incidentele au degenerat în bătăi, în care moldovenii au avut câştig
de cauză, dar cu sprijinul direct al administraţiei, în frunte cu directorul,
Dumitru Alexandru. În urma acestui conflict s-au delimitat trei categorii:
o categorie cu două subgrupe: unii care dirijau, cei care dădeau sentinţa
că trebuiau să facă anchetele respective, şi ceilalţi 5-6, care spuneau:
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Ne-a fost hărăzit nouă,
românilor, să încrustăm
pe trupurile noastre rănile
pe care semenii noştri de
pe alte meleaguri, omenirea,
nu le-a încercat. Şi nu le va
încerca niciodată şi nici
când, şi niciunde. Şi poate
că nu va accepta să creadă
sau să gândească la faptul că
aceste suplicii le-au suportat
semeni de-ai lor, în spaţiul
nostru milenar dacic.
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Pe el, la un mic semnal. O altă categorie erau cei care trecuseră prin filiera
demascărilor, dar erau în espectativă, aşteptau şi alte surse, ca nu care
cumva să fie ceva date venite din afară, pe care nu le-ai declarat, asta
era buba mare. Trebuia să declari absolut tot de afară, pe cine ai lăsat
afară încă treaz, cu concepţii de-ale tale, familie, nu contează, soţie; o
altă categorie era categoria celor care trecuseră examenul, să spunem. Şi
stăteau de o parte ceva mai liniştiţi. Eu nu ştiam nimic. În orice moment,
după examen, puteai să pici la una dintre cele amintite. În această categorie
mă găseam şi eu. Comitetul la acea dată era format din cinci: Bâlbâci,
Sofronie, Glica, Trenicean şi al cincilea nu-l mai reţin. Atunci ai apărut şi
tu. Deşi mi-a făcut un fel de plăcere apariţia ta, totuşi, m-au trecut fiori.
Ştii tu de ce. Eu trebuia să te trag de limbă, să-mi spui fapte, evenimente,
nume de oameni nearestaţi afară sau pe poziţie pe care nu i-ai declarat la
anchete, şi pe care eu trebuia după aceea să te demasc pe tine, ca să te ia
la demascări. Norocul tău că în acea perioadă erau momente de oarecare
relaxare, ca după orice furtună, sau furtuni, că – slavă Domnului – au
fost. Dar tu, parcă ai înţeles din primirea pe care ţi-am făcut-o şi ai mers la
obiect, neangajând pe nimeni, iar eu am respirat uşurat pentru amândoi.
Ce a urmat când ai intrat tu pe ring, nu mai spun: bătaia, bătaia, bătaia.
Neaşteptată, surprinzătoare ca un şoc, întreruptă de câteva ori, ca să te
timorezi. Iar tu te-ai pierdut. Aşa era piesa. Dar tu ţi-ai continuat pledoaria
ta, cu un punct de vedere oarecum
destul de ciudat şi original şi ei teau crezut. Ai început să vorbeşti
despre anacronismul mişcării legionare în condiţiile de astăzi Ai
fost deştept. Bănuiam că ai să
te descurci, şi m-am convins pe
parcurs în urma verdictului dat
după câteva zile de comitet, destul
de blând. Dar să ştii că meritai mai
multă chetrăneală, pentru că ştiam
eu ce ai mai făcut şi n-ai declarat.
Oricum, faptul că nu ai amintit
nimic despre mine şi aveai ceva
de la Jilava, când am stat amândoi
la celula 6, am tăcut şi eu, cum ai
tăcut şi tu. După ce ţi-ai terminat
„spovedania”, ne-am retras într-un colţ uşuraţi de o povară provizorie,
dar dureroasă, pe care am trecut-o solidar, în taină. Te-am îmbrăţişat cu
bucurie şi poate cu lacrimi”…
Eu n-am trecut cum au trecut unii camarazi de-ai mei prin Piteşti. Pentru
că vreau să vă dau aici numai câteva date: la Piteşti au murit în torturi 13;
s-au sinucis 3 din care un coleg de facultate; au încercat să se sinucidă 6;

au înnebunit 4. Au fost trecuţi prin reeducare şi maltrataţi 800. Acesta-i
bilanţul de la Piteşti.
Într-una din zile un gardian, sergent major, încruntat sau foarte obosit,
mă însoţea spre biroul lui Ţurcanu, să declar
cele nedeclarate. Spre surprinderea mea nu
m-a dus acolo unde fuseseră şi ceilalţi. Nu mau dus la Ţurcanu. M-au dus şi m-au închis la
camera 4 spital; era denumită camera morţii.
Am auzit cheile în broască şi mi-a sfârâit
creierul în clipa când mi-au închis uşa. Era
o linişte apăsătoare, ciudată, ca înaintea unei
furtuni. Camera mi s-a părut uriaşă. Mi sa părut. Ferestrele din dreapta şi din stânga
peretelui de la intrare, erau acoperite cu
nişte zdrenţe, încât camera era într-un fel de
semiîntuneric, în care tăcerea devenise mai
apăsătoare. Blocat şi pironit am avut totuşi
puterea să-mi rotesc privirea în şase camere
atipice. Pe priciul din dreapta, din fundul
ei, stau câţiva în aşezare nemaivăzută de
mine până atunci: ghemuiţi unii într-alţii.
O parte cu feţele trunchiate, alţii bandajaţi,
toţi cu priviri lipsite din ochi, holbaţi pe prici,
câţiva păreau încolăciţi, desfiguraţi, cu feţe
îngrozite. În centrul camerei, vreo 4 sau 5
mişcători, dar nu încruntaţi, agresivi, se uitau
atenţi sau curioşi de apariţia mea. Probabil că
nu erau avizaţi. Şi totuşi, din ansamblul acela
ciudat de fiinţe necunoscute, mi s-a părut că
unii aduceau cu unii din cunoscuţii mei. Şi poate aş fi mai continuat să caut
şi alţii, dar am auzit din nou cheile în broască, şi m-am trezit că cineva mă
prinde de gulerul hainei şi mă trage învârtindu-mă. Aşa învârtit, am ajuns
la domn Ţurcanu, dar dus de acelaşi sergent major, în camera specială,
amenajată de el… El m-a privit calm, teatral. A răsfoit câteva hârtii, după
care mi-a dat un toc, călimară, două foi, şi mi-a spus: Să scrii tot, fără
ascunziş, dacă vii a doua oară aici, nu ştiu cum o să pleci. M-am dus, am stat
şi am scris două foi, am completat cu colegii mei care erau deja în Franţa,
sau cine ştie pe unde, i-am dat lui Ţurcanu, şi am plecat de acolo…
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De ce în România? Pentru
că a fost singura ţară esteuropeană, care a sesizat
pericolul revoluţiei din
octombrie 17, din Rusia
ţaristă şi s-a declarat de
la început ca adversară
comunismului.
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Adevărul ascuns despre gripa porcină
Ne opunem vaccinării în masă - dar cum?
de jurnalistul german pe probleme medicale, Hans Tolzin
- fragmente -

VACCIN

Se spune că această gripă a
provocat 100 milioane de
decese iar agentul etiologic
a fost virusul tip AH1N1,
dar pe atunci nu se făceau
teste de laborator. Cu
toate acestea, a fost ciudat
faptul cum a apărut boala
(tot la soldaţi tineri) şi se
manifesta cu distrugerea
plămânilor (plămân negru).
A fost ciudat şi faptul cum
un virus atât de inofensiv sa putut transforma într-un
virus atât de mortal...

Orice vaccin constituie de fapt o agresiune corporală. Nici medicii, nici
autorităţile nu ne spun acest lucru. Orice vaccin antigripal, dorit sau nedorit,
inclusiv cel împotriva gripei porcine
AH1N1, este de fapt o agresiune
corporală. Dacă eu vă înţep cu un
ac, voi mă daţi în judecată, fiind
o agresiune corporală. Dar oare
noi nu putem face același lucru
dacă suntem vaccinaţi fără a ni
se spune despre riscurile reale?
Fiindcă ar fi o agresiune corporală.
De ce? În primul rând este lezată
pielea. Apoi, sunt introduse într-un
organism sănătos diferite substanţe:
un antigen (particule virale) care
provoacă o infecţie pentru a induce
un răspuns imun, plus substanţe neurotoxice (mercur, aluminiu, etc.), plus
substanţe alergizante care pot provoca o alergie gravă. În cazul acesta oare nu
ar trebui să vorbim despre avantajul nevaccinării? Avantajul vaccinării
nu îl văd. Dacă îmi vaccinez copilul cu 20 de vaccinuri, în mod normal el ar
trebui să fie de 20 de ori mai sănătos decât dacă nu ar fi vaccinat. Trebuie
de asemenea să cunoaştem riscurile vaccinului. Dar ni se spune că riscul
vaccinării nu se poate calcula! Trebuie să mai ştim cât de periculoasă este
boala, ori eu constat că boala (gripa porcină) este o infecţie uşoară a căilor
respiratorii. Deci dacă boala nu reprezintă un pericol pentru mine, atunci
de ce să mă vaccinez şi să mă expun la riscuri mai mari decât dacă nu m-aş
vaccina? (...)
Gripa poate fi confundată iniţial cu multe alte boli care debutează cu
simptome gripale, precum febră, tulburări respiratorii, tuse. Astfel,
simptome gripale sunt date şi de intoxicaţii cu monoxid de carbon (Mexic
este o ţară foarte poluată, iar în America primele cazuri depistate de gripă
porcină au fost într-o localitate poluată), o altă infecţie, o stare de inaniţie,
etc. Toate aceste boli sunt frecvente în Mexic!
Pentru stabilirea diagnosticului de gripă, Medicina foloseşte teste de
laborator. Un test pozitiv dar fără simptome nu ne dovedeşte şi faptul
că omul este bolnav, deci nu ar trebui tratat. Dacă are şi simptome, ele
nu pot fi puse doar pe seama gripei. Noi însă îl tratăm cu Tamiflu (un
inhibitor de Neuraminidază, care are multe efecte secundare, la care vom
mai reveni) şi facem un rău pacientului. (...)

Există 3 tipuri de virus gripal: A, B şi C. Pe noi acum ne interesează tipul
A, care afectează atât omul cât şi animalele. Tipurile B şi C afectează doar
omul. Virusul gripal tip A conţine un lanţ unic ARN (acid ribonucleic)
cu polaritate negativă, compus din 8 fragmente care codifică 10 proteine
virale (ce constituie materialul genetic al virusului). Fragmentele de ARN
au un înveliş proteic comun. La exterior se află o membrană lipidică iar la
suprafaţa virusului sunt 2 proteine: hemaglutinina (H) şi neuraminidaza
(N) care sunt antigene şi oferă virusului specificitatea de subgrup. Până
la ora actuală se cunosc 16 subtipuri antigenice ale hemaglutininei (H1...
H16) şi 9 subtipuri ale neuraminidazei (N1...N9). La om avem 6 tipuri
de H: H1,H2,H3, H5,H7,H9, la porc doar 3: H1,H2,H3 iar la cal doar
2: H3, H7. La păsări sunt cele mai multe subtipuri de H în număr de 15
( H1...H15). Combinaţiile posibile dintre aceste subtipuri sunt în număr
de 144 (!). Deci avem în total 144 de subtipuri de virusuri gripale tip A.
(...) Fiecare virus este în sine un „individ”, diferit de alt virus. La fiecare
om se manifestă altfel. Au loc mereu mutaţii ale virusului. De exemplu la
mine, dacă se întâlneşte un virus gripal tip AH1N1 cu altul tip AH5N1,
ei se combină şi schimbă între ei fragmente din genom, rezultând şi
mutaţii. Să zicem că eu încep acum să tuşesc, mi se face un test de sânge
şi sunt găsit cu un nou virus, deci sunt acum contagios pentru voi. Se ia
proba mea, notată cu numele meu şi oraşul unde locuiesc, etc. (ex: virus
AH1N1 Tolzin /Stuttgart...), se cultivă virusul şi astfel se obţine un nou
tip de virus! Pentru acest nou tip poate va fi nevoie de un nou vaccin.
Virusul nou se poate răspândi, fără a fi însă gravă infecţia. Acest lucru
se poate întâmpla mereu şi se pare că asta s-a şi întâmplat în Mexic, unde
s-au combinat 4 tipuri de virus la un om. Dar mutaţii virale au loc mereu,
se realizează mereu alte combinaţii. Poate exista oare un test de laborator
pentru miliarde de astfel de combinaţii virale?
Medicina însă este în sine foarte comodă şi
preferă să dea vina doar pe un virus decât să
propună o schimbare a stilului de viaţă. Dacă
doar virusul este de vină şi nu stresul meu la
servici sau hrana mea insuficientă sau săracă
în principii nutritive, lipsa de mişcare, etc.,
asta este foarte convenabil pentru mine dacă
nu trebuie să îmi schimb stilul meu de viaţă,
dar este convenabil şi pentru şefii mei, dar
mai ales pentru medici care urmăresc doar
combaterea bolii. Este avantajos şi pentru
microbiologi deoarece virusurile suferă mereu
mutaţii iar aceste mutaţii pot constitui mereu un argument pentru ca să
fie schimbat vaccinul şi astfel să se obţină un profit financiar cât mai mare.
Pentru Industria Chimică avantajele sunt materiale, se fac noi contracte
pentru producători, se mai poate da şi un premiu Nobel (...), iar pentru
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În cazul acesta oare nu ar
trebui să vorbim despre
avantajul nevaccinării?
Avantajul vaccinării nu
îl văd. Dacă îmi vaccinez
copilul cu 20 de vaccinuri,
în mod normal el ar trebui
să fie de 20 de ori mai sănătos
decât dacă nu ar fi vaccinat.
Trebuie de asemenea să
cunoaştem riscurile
vaccinului.
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politicieni există diferite avantaje de promovare, etc. În felul acesta se
trăieşte bine, deci de ce să se producă schimbări care să orienteze omul
spre alte posibilităţi de vindecare?

Cum recunoaştem o epidemie gravă sau o
pandemie ?
1.) Criterii clinice:
- extindere rapidă, asemenea unui „bulgăr de
zăpadă”;
- contagiozitate foarte mare;
- gravitatea bolii;
- decese foarte multe;
- indicii de morbiditate, mortalitate, incidenţă,
etc., să fie mai mari decât cei care apar într-o
gripă normală, sezonieră.

Este avantajos şi pentru
microbiologi deoarece
virusurile suferă mereu
mutaţii iar aceste mutaţii
pot constitui mereu un
argument pentru ca să
fie schimbat vaccinul şi
astfel să se obţină un profit
financiar cât mai mare.

2.) Criteriile de epidemie gravă de gripă în lume
date de WHO (World Health Organisation):
- când se îmbolnăvesc 1 miliard de oameni în lume anual;
- când au loc 500.000 de decese anual!
Făcând un calcul simplu, putem deduce că avem o epidemie de gripă
sezonieră gravă când au loc 1.370 de decese/zi, deci 57 de decese/ oră,
adică aprox. 1 deces/minut!
Cu toate acestea, WHO încă nu declară o pandemie, ci doar o epidemie gravă!
Este nevoie de cifre mai mari decât cele prezentate mai sus.
3.) În SUA, CDC (Centrul de Control al Bolilor) a declarat stare de
epidemie de gripă gravă, folosind următoarea statistică:
- 60 milioane infecţii /an, ceea ce înseamnă 165.000 infecţii noi/zi,
- 200.000 cazuri grave, adică 550 cazuri grave/zi;
- 36.000 de decese, adică 98 decese/zi, 4 decese/oră, 1 deces tot la 15 minute.
Cu toate acestea nu este declarată starea de pandemie!
Cum a început „pandemia” actuală în Mexic?
Ne lipsesc datele statistice!
În Mexic nu a existat până acum o reală statistică a epidemiilor de gripă,
deci nu putem face nicio comparaţie a gripei actuale cu cele din anii
trecuţi. Fiind însă o ţară unde este multă sărăcie, poluare (Mexico City
este cel mai poluat oraş din lume), exploatarea oamenilor, etc., este de
înţeles ca şi numărul îmbolnăvirilor să fie mult mai mare ca în alte ţări,
inclusiv gripa şi mai ales afecţiunile pulmonare datorate poluării. Singura
statistică pe care o avem este cea actuală.
Pandemia actuală nu a apărut „pe neaşteptate”, ci s-a tot vorbit despre ea
de ani de zile, am fost „pregătiţi” că va apare. SUA a tot studiat tipurile şi

subtipurile de virus gripal, mai ales la graniţa cu Mexic, unde screening-ul
s-a intensificat foarte mult în ultimul an!
Cum se pune diagnosticul de gripă?
Prin teste (ELISA, Western-Blot) care pun în evidenţă anticorpii îndreptaţi
împotriva antigenelor virale (hemaglutinina) aflate la suprafaţa virusului,
deci nu este o metodă directă, ci indirectă. Medicina pune un „egal” între
numărul crescut de anticorpi şi o imunitate bună, crescută! Oare să fie
aşa? (...) Un alt test este reacţia PCR (reacţia la polimeraza virală), care nu
determină anticorpii, ci ne arată că există în proba de sânge fragmente de
virus (fragmente de ARN), cel mai devreme la 10-15 zile după expunere,
adică de la infectare. Atât şi nimic mai mult.
PCR însă evidenţiază existenţa posibilă a
mai multor viruşi în organism! Ea ne arată
o posibilă infecţie, dar nu este neapărat egală
cu boală. (...) Organismul uman este de fapt
un mare rezervor de bacterii şi virusuri care
sunt necesari lui şi sunt hepatogeni. Există
virusuri endogene pe care le produce chiar
organismul şi cu care trăieşte fără ca să fie
bolnav. Deci aceşti viruşi sunt un rezultat,
nu o cauză! Din acest motiv mulţi oameni
au testul pozitiv şi totuşi sunt sănătoşi! Cel
care a descoperit testul PCR şi a primit
pentru asta premiul Nobel pentru Chimie în
1993 este Dr. Kary Mullis şi care recunoaşte
că şi chiar un test PCR pozitiv este pentru
noi „o infecţie care nu ne foloseşte”. Deşi un
test PCR pozitiv arată existenţa unui virus,
infecţia însă este reală doar dacă virusul se
găseşte într-o cultură sterilă, fără alţi componenţi, lucru care practic este
imposibil.
Gripa spaniolă din 1918
Se spune că această gripă a provocat 100 milioane de decese iar agentul
etiologic a fost virusul tip AH1N1, dar pe atunci nu se făceau teste de
laborator. Cu toate acestea, a fost ciudat faptul cum a apărut boala (tot la
soldaţi tineri) şi se manifesta cu distrugerea plămânilor (plămân negru).
A fost ciudat şi faptul cum un virus atât de inofensiv s-a putut transforma
într-un virus atât de mortal...
S-au făcut în acea perioadă 2 experimente: în Boston şi în San Francisco.
S-au folosit voluntari sănătoşi (din închisori) cărora bolnavii muribunzi
de gripă le suflau în faţă, repetându-se procedura de 10 ori. Cu toate
acestea nu s-a îmbolnăvit niciunul! Autoarea cărţilor unde sunt descrise
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Există virusuri endogene pe
care le produce chiar organi
smul şi cu care trăieşte fără
ca să fie bolnav. Deci aceşti
viruşi sunt un rezultat, nu o
cauză! Din acest motiv mulţi
oameni au testul pozitiv şi
totuşi sunt sănătoşi!
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cele 2 experimente este o jurnalistă din America, căreia nu i s-a dat
însă crezare. (...)
Dacă o gripă este foarte contagioasă, ar trebui ca toţi cei care sunt în
contact cu cel bolnav care le tuşeşte în faţă, să se îmbolnăvească, dar acest
lucru nu se întâmplă. Un astfel de experiment nu a reuşit niciodată. (...)
Cronologia gripei porcine
Martie 2009: în Mexic sunt declarate cazuri grave şi decese la oameni cu
simptome grave de gripă, mai ales cu pneumonii.
14 aprilie 2009: CDC primeşte 2 probe de sânge (fără a fi identificat
virusul cauzal) de la 2 copii bolnavi de gripă, din sudul Californiei,
care nu avuseseră niciun contact între ei, erau între timp deja sănătoşi,
nu avuseseră contact nici cu porci şi nici nu s-a îmbolnăvit nimeni din
anturajul lor.
16/17 aprilie 2009: Preşedintele Obama vizitează Mexicul, ocazie cu
care această ţară primeşte un împrumut de 47 de miliarde de dolari de
la FMI.
17 aprilie 2009: CDC găseşte în probele de sânge a celor 2 copii secvenţe
de ADN de gripă porcină, ceea ce înseamnă că CDC deţinea deja la ora
respectivă în banca lor date despre această gripă. CDC pune pentru prima
dată întrebarea: „Oare avem de-a face cu un virus pandemic?”
Eu îmi pun întrebarea: „Există semne de epidemie gravă sau pandemie?”
Nu, fiindcă nu avem criterii de pandemie!
După plecarea lui Obama, datele statistice din Mexic legate de gripa nouă
cresc brusc!
Este momentul când datele statistice din Mexic sunt modificate!
21 aprilie 2009: avem prima declaraţie oficială a CDC legată de cazurile
de gripă la cei 2 copii din sudul Californiei. Poate fi vorba de o nouă
epidemie? Sau chiar o pandemie? Ei încep o „căutare agresivă” a
bolnavilor de gripă din SUA!
23 aprilie 2009: CDC numără în total 7 cazuri de gripă porcină în SUA,
dar toate sunt cazuri uşoare şi moderate, fără complicaţii şi toţi s-au
însănătoşit. Nu au avut contact între ei, nici cu porci. Genoamele virale,
spune CDC, se „aseamănă”...
Se aseamănă dar nu sunt totuşi aceleaşi. Interesant, nu?
Pentru prima dată CDC arată compoziţia noului virus: este vorba de
fragmente a 4 tipuri de virus gripal:
1.) Virusul gripei porcine din America de Nord;
2.) Virusul gripei aviare din America de Nord;
3.) Virusul gripei umane;
4.) Virusul gripei porcine din Eurasia.

25 aprilie 2009: CDC produce kit-uri de teste pentru a fi trimise şi în alte
ţări, ba chiar în întreaga lume, pentru a se putea diagnostica noua gripă
(!) Tot CDC afirmă că „se lucrează pe baza unor ipoteze!”. CDC are o
libertate deplină, iar WHO care „ascultă” de CDC, putea oricând şi oriunde
să declare o pandemie .
26 aprilie 2009: sunt acum 20 de cazuri confirmate în SUA, unul spitalizat
iar în Mexic avem 12 teste pozitive la gripa porcină.
CDC declară că dacă va fi cazul unei pandemii, suntem pregătiţi să facem
vaccinul. Dar mai spune că încă nu există un test sigur 100%!
SUA declară stare de urgenţă şi
deblochează stocul de Tamiflu (anti
viral)! WHO declară Pandemie
gr.3 Acest grad înseamnă o stare
de atenţie şi de pregătire!
27 aprilie 2009: sunt cunoscute
40 de cazuri în SUA şi toţi s-au
însănătoşit. Virusul sălbatic se cultivă pe ouă de găină embrionat,
pentru a se putea pregăti vaccinul.
Obama alocă 1,5 miliarde dolari
pentru medicamente antigripale
şi vaccin!
WHO declară Pandemie gr.4 .
De ce? Unde sunt criteriile şi argumentele? Unde sunt decesele?
11 iunie 2009: WHO declară pandemie gr. 6. De ce? Fiindcă există 30.000
de cazuri în 74 de ţări! Dacă în 2 luni au fost 30.000 de infecţii în lume,
deducem că au fost 550 în fiecare zi! Dar, după criteriile vechi, pentru
declararea unei epidemii grave trebuiau să fie 2,7 milioane de infecţii noi/
zi în lume şi nu 550! Iată ce minciuni!
CONCLUZII
- pandemie de gripă nu există(!), dar există un test pandemic creat de CDC!
- CDC poate să declare o pandemie (schimbând criteriile)oricând şi oriunde!
Iar această stare se poate repeta oricând. Ei o doresc şi atunci se va repeta!
- Nu am date, dar se pare că există laboratoare ale Armatei care cultivă
virusuri pandemice;
- Cine profită? Producătorii de vaccinuri şi de medicamente antivirale (Tamiflu,
etc.)! Este vorba de 100 de miliarde de Euro, bani proveniţi din vânzarea
vaccinurilor;
- După administrarea de Tamiflu la adolescenţii din Japonia a crescut mult
numărul de sinucideri în rândul acestora. Să fie efecte secundare? Se ştie că
acest medicament scurtează doar cu o zi boala!
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Adjuvanţii din vaccinuri:
nu sunt testaţi suficient şi
sunt periculoşi. La gravide
stimulează imunitatea
celulară TH1 prin care va
fi respins fătul şi avortat.
S-au şi întâmplat astfel de
avorturi spontane. Squalena
este un astfel de adjuvant.
Vaccinul Pandemrix produs
de Glaxo Smith Kline şi
vaccinul Focetria produs
de Novartis sunt astfel
de vaccinuri periculoase.
Hidroxidul de aluminiu este
neurotoxic!

- Putem avea încredere în WHO? Ea de fapt nu apără
interesele populaţiei, ci ale producătorilor de vaccinuri
şi medicamente. Vicepreşedintele de la WHO a lucrat
înainte la CDC.
- Putem avea încredere în CDC? Nu. Ei au creat şi o
stare de panică.
- În Germania, putem avea încredere în Instituţiile
noastre? Nu. Institutul Robert Koch
(IRK) nu critică nici WHO, nici CDC şi
a acceptat imediat starea de pandemie.
Preşedintele de la IRK (membru şi la
Compania farmaceutică Shering) şi cel
de la STIKO afirmă că „este un drept al
omului să se vaccineze iar cel care refuză
vaccinul este un om iresponsabil”. Fostul
şef de la STIKO a „ajuns” acum la Firma
Novartis. Fostul Ministru al Sănătăţii
(Andreas Fischer) lucrează acum pentru
Industria Farmaceutică. Institutul PaulEhrlich a renunţat, în cazul vaccinului
pentru gripa porcină, la verificarea efectelor
secundare ale vaccinului. Nu există studii! Acesta este
motivul pentru care nu se cunosc efectele secundare şi nu
faptul că ele nu ar exista! Doar pacienţii vor fi cei care
vor afla pe pielea lor care sunt aceste efecte secundare în
timp! Angela Merkel se gândeşte să creeze un „Health
Care Center” pentru a desfiinţa medicii de familie... Dar
prin introducerea unei linii telefonice se vor da probabil
indicaţii pentru tratamente (Te doare piciorul stâng?
Apasă tasta 1. Te doare piciorul drept? Apasă tasta
2…). Un ministru din Bavaria declară foarte sincer
că politica nu are nicio putere asupra acestui lobby al
firmelor farmaceutice.
- Pandemiile „planificate” sunt foarte avantajoase.
Pentru stadiul 1 de pandemie se pot aloca din buget
deja 100 miliarde de Euro. Pentru stadiul 2 se alocă din
nou această sumă tot la 2-3 ani. Pentru st. 3 la fel, etc.
Ne punem întrebarea: „Va fi vaccinul obligatoriu?”
Nu, aş zice. Apar prea multe discuţii oficiale, oamenii
sunt alertaţi şi scade vânzarea vaccinului, aşa cum s-a
întâmplat în cazul vaccinului Gardasil. Mai bine spun
ei (producătorii): „să lăsăm să meargă oamenii singuri,
ca oile, la vaccinare, nu trebuie să-i împingem, dar nici
nu dorim discuţii oficiale care ne dăunează!”
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- Adjuvanţii din vaccinuri: nu sunt testaţi suficient şi
sunt periculoşi. La gravide stimulează imunitatea
celulară TH1 prin care va fi respins fătul şi avortat.
S-au şi întâmplat astfel de avorturi spontane. Squalena
este un astfel de adjuvant. Vaccinul Pandemrix produs
de Glaxo Smith Kline şi vaccinul Focetria produs de
Novartis sunt astfel de vaccinuri periculoase. Hidroxidul

de aluminiu este neurotoxic! Mercurul din vaccinuri este
de asemenea foarte periculos, fiind neurotoxic. O vreme el
nu a mai existat în vaccinurile din Germania dar acum
s-a reintrodus. Mercurul este un conservant care previne
infectarea vaccinului, fiind în cantitate de 5 micrograme în
vaccinul Pandemrix (flacon cu o doză) şi 50 de micrograme
în vaccinul Focetria (flacon cu 10 doze). Dar între timp
au fost modificate dozele de mercur de către Institutul
Paul Ehrlich (IPE), crescând de la 5 la 25 micrograme
mercur per doză! Am scris despre asta la IPE, dar mi-au
răspuns că nu am dreptul la astfel de date.
- nu avem dovezi de la niciun Institut sau Companie
Farmaceutică că cei vaccinaţi vor fi mai sănătoşi decât
cei nevaccinați;
- „riscul vaccinului nu este calculabil!” spun cei de la IPE;
- Corupţia nu poate fi înlăturată de la o zi la alta, dar este
nevoie de programe îndelungate şi să fim mereu activi, să
facem proteste în faţa Ministerului Sănătăţii, iar massmedia va reacţiona, şi în felul acesta şi populaţia se va
trezi şi îşi va da seama că ceva nu este în regulă.
Traducere: dr. Christa Todea- Gross, asoc. Provita Cluj

de Ioan Vlăducă
Sistemul oficial estimează că încălzirea globală, provocată de efectul de
seră, va avea consecinţe catastrofale: secetă, foamete, boli infecţioase,
incendii pe suprafeţe întinse, topirea gheţarilor, inundaţii, uragane,
cutremure, dispariţia unui număr mare de specii. Această minciună are
un impact psihologic major asupra populaţiei.
„Prichindeii de grădiniţă, elevii
şi cadrele didactice vor învăţa
despre încălzirea globală şi despre
protejarea mediului înconjurător.
Proiectul presupune introducerea
de cursuri opţionale în şcoli şi
grădiniţe, adresate preşcolarilor,
elevilor din clasele primare şi
celor din gimnaziu. Ministrul
Mediului, Atilla Korodi, a
declarat că educaţia mediului ar
trebui introdusă în şcoli după
modelul european Green Box,
care prevede introducerea educaţiei ecologice în fiecare materie” .
Încălzirea globală a devenit noua religie a elitelor urbane din ţările
dezvoltate, avertizează geologul australian Ian Plimer, care susţine că
teoria schimbărilor climatice provocate de oameni, nu este decât o farsă
promovată de ecologişti fundamentalişti şi îmbrăţişată interesat de
clasa politică. Prin cercetările sale, Ian Plimer, a reuşit să-i indigneze pe
inchizitorii doctrinei încălzirii globale.
Plimer este de formaţie geolog, profesor la Adelaide University şi este
una dintre cele mai cunoscute voci academice ale Australiei. El susţine că
teoria privind încălzirea globală determinată de oameni, este o înşelătorie
perpetuată de ecologişti fundamentalişti şi îmbrăţişată de clasa politică ce
adoră orice idee care provoacă anxietate în rândul cetăţenilor.
Cercetătorul australian arată că CO2 nu este un poluant, ci o sursă de
hrană pentru plante. Plantele consumă dioxid de carbon şi eliberează
oxigen, iar activitatea umană contribuie doar într-o foarte mică măsură la
prezenţa gazului în atmosferă.
Mulţi oameni de ştiinţă au criticat teoriile pseudoştiinţifice ale sistemului
oficial, însă acesta i-a redus la tăcere. Dar Plimer nu pare să cedeze acestor
presiuni, şi tocmai a publicat ultima din cele şase cărţi şi 60 de lucrări
academice pe subiectul încălzirii globale: Heaven and Earth – Global
 http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_9906/ONUIncalzirea-globala-vine-mai-repede-cu-consecite-mai-grave.html (19 septembrie 2009).
 http://www.ecomagazin.ro/elevii-vor-invata-despre-incalzirea-globala/ (19 septembrie 2009).

Profesorul Patrick Michaels
de la Universitatea din Virgi
nia arată că în ultimii 150 de
ani temperatura în lume a
crescut, însă creşterea a fost
mai rapidă în perioada 1905
-1940, când producţia industrială era redusă şi prin urma
re era redusă şi producţia de
dioxid de carbon.

MEDIU

DESPRE MITUL EFECTULUI DE SERĂ
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Urmând unui plan mondial
de reducere a gazelor cu
efect de seră prin instituirea
unei taxe globale pe emisia
de dioxid de carbon, din
2010 în România se întrevede posibilitatea intro
ducerii unei noi taxe: taxa
pentru emisiile de dioxid
de carbon rezultate din
consumul propriu de gaze,
electricitate și transport.
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warming: The Missing Science. Geologului nu i-a fost uşor să-şi publice
cartea, dar până la urmă a reuşit să găsească o editură mică ce şi-a asumat
acest risc. Până în prezent s-au vândut 30000 de exemplare în Australia,
iar cartea s-a bucurat de aprecieri încă din primele zile de vânzare în SUA
şi Marea Britanie.
Un articol din publicaţia americană Washington Examiner citează
studiile doctorului Don Easterbrook, geolog şi profesor la Western
Washington University. Datele acestuia arată că în perioada 1945-1998 a
avut loc un proces de încălzire globală.
Numai că în ultimii zece ani, susţine
Easterbrook, temperatura a mai scăzut.
Aceeaşi opinie au şi cercetători din
Societatea Astronomică din Australia.
Constatarea contrazice flagrant previ
ziunile Comisiei interguvernamentale
a ONU privind încălzirea globală
continuă.
Profesorul Patrick Michaels de la
Universitatea din Virginia arată că
în ultimii 150 de ani temperatura în
lume a crescut, însă creşterea a fost
mai rapidă în perioada 1905-1940,
când producţia industrială era redusă
şi prin urmare era redusă şi producţia de dioxid de carbon. După 1940 a
urmat o perioadă de creştere foarte lentă a temperaturii, deşi concentraţia
de dioxid de carbon a crescut. De aici rezultă că încălzirea globală nu
este produsă de creşterea concentraţiei de dioxid de carbon.
Compararea diagramei de temperaturi cu cea de activitate solară arată că
încălzirea la nivel planetar este o consecinţă a activităţii solare mai intense.
Pe de altă parte, comparând diagrama de temperaturi cu diagrama
concentraţiei de dioxid de carbon atmosferic, se constată creşterea
concentraţiei acestui gaz după creşterea temperaturii, nu înaintea ei.
Aşadar, creşterea concentraţiei de dioxid de carbon nu este o cauză a
încălzirii, ci un efect al acesteia. Încălzirea la nivel planetar determină
punerea în libertate a dioxidului de carbon din ocean; prin acest mecanism
creşte concentraţia de dioxid de carbon atmosferic.
Sistemul oficial are două motive pentru care promovează mitul
efectului de seră: reducerea populaţiei globului şi introducerea taxei
pe dioxidul de carbon expirat.
Primul motiv: reducerea populaţiei globului.
„În preajma Summitului ONU pentru probleme de mediu, parcă pentru
 http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-6010038-incalzirea-globala-devenit-noua-religie-elitelor-urbane-dintarile-dezvoltate-stiinta-australian.htm (19 septembrie 2009).
 http://www.realitatea.net/incalzirea-globala-este-de-fapt----o-racire-globala--spun-specialistii_
582282.html(19septembrie 2009).

a-i pregăti agenda, au apărut câteva pretinse studii ştiinţifice care susţin,
nici mai mult, nici mai puţin decât că omul este cauza deteriorării mediului
înconjurător prin însăşi apariţia sa pe lume. Astfel, London School of
Economics a publicat la începutul lunii septembrie (2009, n.n.) un studiu
care afirmă că cel mai bun şi cel mai ieftin mod de a combate încălzirea
globală este folosirea contraceptivelor pentru diminuarea populaţiei”.
Al doilea motiv: introducerea taxei pe dioxidul de carbon expirat.

„Urmând unui plan mondial de reducere a gazelor cu efect de seră prin
instituirea unei taxe globale pe emisia de dioxid de carbon, din 2010 în
România se întrevede posibilitatea introducerii unei noi taxe: taxa pentru
emisiile de dioxid de carbon rezultate din consumul propriu de gaze,
electricitate și transport. De fapt, taxa pe dioxid de carbon nu este altceva
decât impunerea unei taxe pe aerul consumat, având în vedere că emisiile
de dioxid de carbon sunt o consecinţă naturală a consumului aerului
necesar arderilor corespunzătoare”.
Această taxă poate fi ultima formă de constrângere pentru primirea
microcipului implantat, deoarece fără microcip va fi imposibilă plăti
rea taxei.

 Petru Molodeț, Se introduce o nouă taxă: impozitul pe aerul consumat, în „Presa Ortodoxă”, nr.
9, 2009, p. 25.
 Ibidem, p. 24.
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Compararea diagramei de
temperaturi cu cea de acti-
vitate solară arată că încăl
zirea la nivel planetar este o
consecinţă a activităţii solare mai intense. Pe de altă
parte, comparând diagra
ma de temperaturi cu diagrama concentraţiei de
dioxid de carbon atmos
feric, se constată creşterea
concentraţiei acestui gaz
după creşterea temperaturii,
nu înaintea ei. Aşadar, creşterea concentraţiei de dioxid de carbon nu este o
cauză a încălzirii, ci un
efect al acesteia. Încălzirea
la nivel planetar determină
punerea în libertate a dioxidului de carbon din ocean;
prin acest mecanism creşte
concentraţia de dioxid de
carbon atmosferic.
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Otrava Codex-ului Alimentarius
Interviu cu senatorul Iulian Urban

CODEX
ALIMENTARIUS

Alimentaţia umană certi
ficată legal va trebui să fie
iradiată cu Cobalt. Sub
regulile Codexului, aproape
toate alimentele trebuie
iradiate.

De câtă vreme există acest Codex, domnule Urban?
Codex Alimentarius este numele unei comisii a Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii ce a elaborat un aşa zis cod universal al alimentelor, începând cu
anul 1962. În spatele acestei comisii, ce pretinde că se ocupă de sănătatea
noastră, stau Naţiunile Unite, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii şi Marile Carteluri
Farmaceutice, plus Băncile Internaţionale.
O adevărată mixtură care nu poate produce
decât ceva letal. În loc să îşi propună să
monitorizeze starea hranei şi modul ei în care
se produce, comisia şi-a propus să promoveze
scoaterea în afara legii a suplimentelor
alimentare şi ale vitaminelor, limitând
drastic dozajul în care pot fi eliberate şi
disponibilitatea lor. Adevărata menire a
acestui Cod este pur şi simplu să scoată în
afara legii produsele naturale, promovând
organismele modificate genetic sau ale căror
moduri de preparare sunt practic necunoscute şi să scoată de pe piaţă sau
să facă inaccesibilă procurarea vitaminelor, cu excepţia celor produse sub
stricta lor supraveghere. Codex Alimentarius este promovat şi poate fi
aplicat cu forţa de către Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO World Trade Organization) care, în cazul nefavorabil în care o ţară refuză
adoptarea noului cod, poate forţa acceptarea lui prin diferite mijloace
de presiune, ca de exemplu: retragerea diferitelor privilegii în comerţul
exterior.
Ce va aduce Noul Cod?     
n Suplimentele alimentare nu se vor mai comercializa nici în scop
preventiv, nici terapeutic;
n Vor fi necesare reţete pentru toate medicamentele peste o doză extrem
de mică;
n Usturoiul sau menta, alături de alte produse comune, vor fi considerate
droguri de categoria a 3-a, care pot fi comercializate doar de către marile
corporaţii farmaceutice;    
n Toate suplimentele alimentare ce vor apărea, vor fi interzise până ce nu
vor trece anumite teste prevăzute în noul cod;
n Produsele modificate genetic vor fi comercializate fără avertizarea
consumatorilor, niciun fel de etichetă nefiind necesară;
Specialiştii în nutriţie preconizează că aplicarea acestui program va
 Interviu acordat pentru ziarul „The Epoch Times”, fragmente

produce peste 3 MILIARDE de victime umane, 1 miliard murind
din cauza lipsei de hrană, alte 2 miliarde din cauza bolilor generate în
organism şi cauzate de proasta calitate a alimentelor disponibile.
Cui foloseşte acest codex?  
Obiectivul: Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii
orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii, cum ar fi terapiile
naturiste, folosirea suplimentelor
alimentare şi a vitaminelor şi tot
ceea ce ar putea constitui, mai
mult sau mai puţin, un potenţial
concurent pentru industria chimiei
farmaceutice. Starea de spirit, care
predomină în cazul mondializării
chimiei farmaceutice, explică în
mare parte desfiinţarea sistematică a
inovatorilor ştiinţifici independenţi
din ultimii 50 de ani. Această
industrie foloseşte orice mijloc
pentru a-şi păstra locul pe piaţă
în ceea ce priveşte tratamentul
cancerului, al SIDA, al maladiilor
cardio-vasculare, etc. De zeci de ani este posibilă tratarea şi vindecarea în
majoritatea cazurilor a acestor maladii prin terapii naturiste alternative,
dar sunt aplicate procedee de dezinformare în forţă, pentru a se ascunde
publicului aceste adevăruri. Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii
referitoare la medicină alternativă va bloca eradicarea anumitor maladii,
asigurând astfel profituri şi mai mari acestei industrii mondiale care
tratează doar simptomele bolilor, fără a se îngriji de cauze. Doctorul
Matthias Rath, un specialist german, care duce campanii la nivel mondial
pentru folosirea tratamentelor naturiste în cazul multor boli grave,
descrie această situaţie astfel: „Adevăratul scop al industriei farmaceutice
mondiale este de a câştiga bani pe seama bolilor cronice, şi nu de a se ocupa
de prevenirea sau eradicarea acestor boli. Industria farmaceutică are un
interes financiar direct în perpetuarea acestor maladii, pentru a-şi asigura
menţinerea şi chiar creşterea pieţei de medicamente. Pentru acest motiv
medicamentele sunt făcute pentru a alina simptomele şi nu pentru a trata
adevăratele cauze ale bolilor. Trusturile farmaceutice sunt responsabile de un
genocid permanent şi răspândit, ucigând în acest mod milioane de oameni…”.
Informarea medicilor este integral finanţată de către trusturi, care ascund
cu grijă un mare număr de efecte secundare periculoase şi chiar mortale ale
medicamentelor, negându-le public. După ce a stabilit clar originea acestor
crime şi a dovedit responsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce priveşte
instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul Matthias Rath

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

57

C

AT I T U D I N I

O viaţă frumoasă pentru
noi şi familiile noastre, nu
înseamnă boli, cancere, pan
demii şi acestea generate
de ce? DE MÂNCAREA
MODIFICATĂ
GENETIC. Când ne vom
trezi să nu fie prea târziu,
adică să nu ne trezim când
auzim groparul, aruncând
lopeţile de pământ peste
cosciugul în care suntem
trimişi
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În ciuda a jumătate de
miliard de petiţii, directivele Codex-ului Alimentar
au fost adoptate. Acest vot
a fost o veritabilă denigrare
a democraţiei, prevestind şi
alte viitoarele dificultăţi în
respectarea acesteia.
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a înmânat în data de 14 iunie 2003 Curţii Internaţionale de Justiţie de la
Hayes (Olanda) un act de acuzare pentru crime împotriva umanităţii. La
data de 13 martie 2002, europarlamentarii au adoptat legi în favoarea
industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale Codex-ului Alimentarius
şi care vizau elaborarea unei reglementări constrângătoare pentru toate
terapiile naturiste şi suplimentele alimentare – o manieră mai indirectă
de a desfiinţa concurenţii care ar putea să ocupe un anumit loc pe piaţă,
pentru că sănătatea se vinde şi se cumpără. Un val de petiţii din partea
populaţiei a inundat mesageria europarlamentarilor, într-o asemenea
măsură încât comunicaţiile interne au fost blocate. În ciuda a jumătate de
miliard de petiţii, directivele Codex-ului Alimentar au fost adoptate. Acest
vot a fost o veritabilă denigrare a democraţiei, prevestind şi alte viitoarele
dificultăţi în respectarea acesteia.
1) Este vorba de a elimina orice supliment
alimentar natural. Toate aceste suplimente vor fi
înlocuite de 28 de produşi de sinteză farmaceutică
(aşadar toxici), care vor fi dozaţi şi vor fi disponibili
numai în farmacii, pe bază de prescripţie medicală.
Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele şi
plantele medicinale, vor fi pe piaţă numai în doze
care NU au impact asupra nimănui. Magazinele
noastre de produse naturiste şi suplimente
alimentare vor rămâne pe raft numai cu 18 pro
duse, atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Tot ceea
ce NU este pe listă, de exemplu coenzima Q10,
glucosamine etc., vor fi ilegale şi asta nu înseamnă
că vor fi numai cu prescripţie, ci vor fi ILEGALE
adică: „Foloseşte-le şi te duci la închisoare”.
2) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi
reglementate conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice,
interzicând din principiu aşa numita agricultură bio. Aceasta implică, de
exemplu, ca fiecare vacă de lapte de pe planetă să fie tratată cu hormonul
de creştere bovin recombinat genetic, produs de Monsanto. Mai mult,
potrivit Codexului, orice animal de pe planetă, folosit în scopuri de
hrană, trebuie tratat cu antibiotice şi cu hormoni de creştere. Regulile
Codexului permit ca produsele, ce conţin organisme modificate genetic
(OMG), să nu mai fie etichetate corespunzător. Mai mult, în 2001, 12
substanţe chimice, despre care se ştie că sunt cauzatoare de cancer, au fost
interzise în mod unanim de 176 de ţări, inclusiv de SUA. Ei bine, Codex
Alimentarius aduce înapoi 7 dintre aceste substanţe interzise, precum
hexachlorobenzene, dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber
din nou.
3) Alimentaţia umană certificată legal va trebui să fie iradiată cu
Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie iradiate.

Şi nivelurile de radiaţie vor fi mult mai mari decât cele permise anterior.
Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor amânaţi esenţiali,
asupra vitaminelor şi mineralelor. Extinderea controalelor va acţiona
progresiv, eliminând orice medicină alternativă naturistă.
Va fi Codexul obligatoriu după 31
decembrie? S-ar mai putea face ceva
pentru a fi respins?  
Codex-ul a fost adoptat în România prin
lege, astfel încât nu poate fi respins decât
printr-o altă lege. Dar hai să vedem şi
altfel problema. De ce nu au manifestat
ONG-urile, care pretind că apără
societatea civilă, acelaşi interes şi în cazul
iniţiativei lui Tăriceanu, care a promovat
introducerea organismelor modificate
genetic, în mod oficial în România, deşi
cancerul, care ne macină tot mai mult şi
ne omoară copiii, frații şi surorile tot mai
de tineri, este asociat acestor alimente
chimice? De ce se manifestă societatea
civilă doar în cazul Codurilor şi lasă să
treacă pe sub nasul lor alte orori care ne
vor marca negativ viitorul? O spun, în
calitatea mea personală de cetăţean, şi de persoană care s-a împotrivit
constant sistemului denumit Codex Alimentarius, eu considerând că
votul, dat în Parlament de colegii mei, reprezintă o mare eroare. Aici
este vorba de cum va arăta generaţia viitoare, copiii noştri, care sunt tot
mai expuşi bolilor, în primul rând datorită OMG-urilor. Adică, hulim în
mass-media faptul că roşiile sau castraveţii din Turcia, crescuţi la neon,
sunt nocivi pentru sănătate, însă aceeași mass-media, societatea civilă,
asociaţiile şi fundaţiile, care ar trebui să vegheze la drepturile românilor,
nu au nicio reacţie? Într-o asemenea chestiune gravă, era nevoie de 1
milion de ori mai mult decât în cazul Codurilor, de consultarea societăţii
româneşti. Aici nu mai există interes? Sănătatea noastră nu merită
acest efort? D-lor de la ONG-uri, ştiţi cum se spune − că societatea se
manipulează prin mass-media. Dacă ai pus în tabloide poze cu vedete sau
foşti miniştri compromişi, gata, nimeni nu se mai uită în partea cealaltă,
acolo unde, pe ascuns, viitorul se pecetluieşte prin asemenea legi. Oameni
buni, se pare că această lege, tocmai a trecut de parlamentul României!!!
De acum încolo totul este doar o chestiune de timp până să vedem şi
nişte consecinţe ale ignoranţei noastre. Deschideţi ochii şi încercaţi
să gândiţi deschis! În USA a intrat în vigoare, de curând, o lege care
obligă fermele ecologice să folosească numai seminţe modificate
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genetic de la o singură companie: MONSANTO. Dacă nu folosesc,
sunt pasibili de amendă în valoare de 1mil $, pe zi!!! Gândiţi, oameni
buni!!! Respect pentru cei care au deschis ochii, şi care înţeleg că trebuie
să luptăm pentru un singur scop: să rămânem oameni! Un pescar dintr-o
insulă grecească, întrebat de un turist englez, ce job a avut în viaţă, a spus
„My job, was to have a nice life!”. O viaţă frumoasă pentru noi şi familiile
noastre, nu înseamnă boli, cancere, pandemii şi acestea generate de ce?
DE MÂNCAREA MODIFICATĂ GENETIC.
Când ne vom trezi să nu fie prea târziu, adică să nu
ne trezim când auzim groparul, aruncând lopeţile de
pământ peste cosciugul în care suntem trimişi!
26 mai 2009, 16:06, deputaţii au aprobat, marţi, cu
182 voturi „pentru”, două „împotriva” şi 12 abţineri,
proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei
43/2007, privind introducerea deliberată în mediu şi
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic,
transmite Agerpres. Actul normativ vizează realizarea
unui sistem funcţional, privind introducerea pe piaţă
a organismelor modificate genetic prin clarificarea
responsabilităţilor ce revin tuturor factorilor implicaţi
în domeniul acestor organisme, ca şi a existenţei unei
evidenţe stricte a organismelor care sunt introduse pe
piaţă. Proiectul de act normativ menţionează instituirea
Comisiei pentru securitate biologică, care se compune
din 12 membri titulari şi patru membri supleanţi, care
au dobândit titluri academice şi/sau universitare şi sunt
personalităţi ştiinţifice consacrate.
Vom lupta pentru susţinerea
unor oameni care să interzică importul şi mai ales cultivarea OMG-urilor în Ro
mânia, infestarea culturilor
tradiţionale. Dacă efortul
şi energia pe care o depun
unii acum pentru a promova
OMG-urile ar fi canalizată
spre susţinerea agriculturii
organice, ar avea mare succes
şi ar rămâne în inimile ro
mânilor ca cei care au salvat
populaţia de pericolul OMG.

Cumt va afecta acest Codex, în viitor, agricultura României? În ce priveşte
OMG-urile şi pesticidele, regulile de export etc…
Codex Alimentarius îşi continuă nestingherit activitatea. Un prim pas:
declararea vitaminelor şi nutrienţilor drept droguri ilegale, a căror folosire
va fi interzisă prin lege. Totul pentru că organismul uman să rămână fără
niciun fel de rezistenţă la gripe sau viruşi banali. În jurul anului 1860,
„bătrânul Bill” Rockefeller, comerciant de petrol cu specializarea în
farmaceutică, vindea ţăranilor naivi flacoane cu petrol brut, făcându-i să
creadă că era un leac eficient în tratarea cancerului. El a denumit acest
produs (care de fapt era petrol brut, ambalat în flacoane): Nujol (New Oil
– un nou tip de ulei). Afacerea sa era prosperă; cumpăra o fiolă de petrol
brut de 30 grame prin Standard Oil la un preţ de 21 cenţi şi o vindea
pentru 2 dolari. Fără prea multă cultură, fără scrupule, fără cunoştinţe
sau studii în domeniul medical, cu puţine noţiuni de contabilitate şi
de o aviditate feroce, Rockefeller a reuşit să se impună. Noului produs
 Meseria mea a fost să am o viață frumoasă

Nujol i s-a atribuit „meritul” de „cură împotriva constipaţiei” şi a fost
foarte comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au descoperit că
Nujol era nociv şi că ducea în timp la maladii grave, eliminând vitaminele
liposolubile din corp. Suprafeţele agricole, cultivate cu porumb transgenic,
au crescut anul trecut de 20 de ori. Ţara noastră ocupa locul al treilea
în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte suprafeţele cultivate cu
porumb modificat genetic. Autorităţile au anunţat cu câteva zile în urmă
că varietatea de porumb modificat
genetic MON810 va fi interzisă în
Germania. Este astfel o altă ţară
europeană, după Franţa, Grecia,
Austria, Ungaria sau Italia, care
refuză culturile de porumb produse
prin biotehnologie. Ministrul
german al Agriculturii Ilse Aigner
şi-a motivat decizia prin faptul că
MON810 „reprezintă un pericol
pentru mediul înconjurător”.
Fostul ministru român al Mediu
lui, Attila Korodi, cerea anul
trecut fermierilor români să nu
mai cultive porumb modificat
genetic. „În cazul în care evaluarea
de risc asupra mediului şi sănătăţii
umane, realizată de Comisia
pentru Securitate Biologică, duce la
evidenţierea riscurilor reale asupra
mediului şi sănătăţii oamenilor,
suntem decişi să iniţiem un proiect de Hotărâre de Guvern prin care
să interzicem cultivarea porumbului modificat genetic”, declara Attila
Korodi, anul trecut. De atunci însă nu s-a întâmplat nimic în acest sens,
iar România continuă să ocupe locul al treilea în UE în ceea ce priveşte
suprafeţele cultivate cu organisme modificate genetic, potrivit Serviciului
Internaţional de Achiziţionare a Aplicaţiilor Agricole Biotehnologice
(ISAAA). Suprafaţa semănată cu porumb modificat genetic în România
a depăşit anul trecut 7.000 de hectare comparativ cu anul 2007, când
erau cultivate doar 350 de hectare, conform studiului ISAAA. America,
lider la plantele modificate în ceea ce priveşte organismele modificate
genetic; anul 2008 a fost prolific nu numai la nivelul României, ci şi al
întregii lumi. Anul trecut au crescut semnificativ suprafeţele cultivate cu
plante modificate genetic, acestea ajungând la 125 milioane de hectare.
În momentul de faţă sunt 25 de ţări cultivatoare cu OMG-uri. Dintre
acestea, 15 sunt state în curs de dezvoltare, celelalte făcând parte din
categoria ţărilor puternic industrializate, potrivit ISAAA. SUA continuă
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Adevăratul scop al indus
triei farmaceutice mondiale
este de a câştiga bani pe
seama bolilor cronice, şi nu
de a se ocupa de prevenirea
sau eradicarea acestor boli.
Industria farmaceutică are
un interes financiar direct
în perpetuarea acestor
maladii, pentru a-şi asigura menţinerea şi chiar
creşterea pieţei de
medicamente.
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În loc să îşi propună să monitorizeze starea hranei şi modul ei în care se produce, comi
sia şi-a propus să promoveze
scoaterea în afara legii a supli
mentelor alimentare şi ale
vitaminelor, limitând drastic
dozajul în care pot fi eliberate
şi disponibilitatea lor.
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să ocupe poziţia de lider pe acest segment, cu peste 62 milioane de hectare
cultivate cu soia, porumb, bumbac, rapiţă sau lucernă, modificate genetic.
America este urmată de Argentina şi Brazilia. Pe continentul african,
acolo unde necesităţile alimentare sunt acute, locuitorii au început să
prindă gustul organismelor produse prin ingineria genetică. Anul trecut
Burkina Faso şi Egiptul au cultivat OMG-uri pentru prima dată. Soia
este pe primul loc în topul culturilor modificate genetic la nivel mondial,
urmată fiind de porumb, bumbac şi rapiţă.
Şase ţări europene mai cultivă oficial OMGuri. În ceea ce priveşte UE, anul trecut, şapte
state – Spania, Republica Cehă, România,
Portugalia, Germania, Polonia şi Slovacia
– cultivau porumb modificat genetic. Dintre
plantele modificate genetic, cultivate în lume,
în UE este permis doar porumbul. Alte state
europene, printre care Franţa, Grecia, Austria
sau Ungaria, renunţaseră deja la aceste culturi
controversate. În 2008, cele şapte ţări membre
UE, cultivatoare de OMG-uri, au crescut
suprafaţa cultivată cu porumb MG, ajungân
du-se astfel la 100.000 de hectare. De curând
însă Germania a hotărât să urmeze aceeaşi
politică agricolă adoptată de Franţa cu câtva
timp în urmă. Agricultura ecologică refuză
OMG-urile. Practicarea agriculturii ecologice
presupune, printre altele, şi refuzul utilizării
organismelor modificate genetic. În Uniunea
Europeană, ţările care au interzis OMG-urile
sunt şi cele mai mari producătoare de culturi
ecologice. Italia, Germania, Austria şi Franța
cultivă de la an la an suprafeţe tot mai mari cu
plante ecologice. Tot mai mulţi consumatori din ţările respective preferă
un regim alimentar bio în virtutea unei vieţi mai sănătoase. Referitor la
suprafeţele cultivate în sistem ecologic, ţara noastră se situează în lume pe
poziţia 44 dintr-un total de 122 de țări, potrivit publicaţiei „The world of
organic agriculture 2008”. Cu toate acestea, în Europa, culturile ecologice
acoperă, în momentul de faţă, mai puţin de un sfert din suprafaţa agricolă
a continentului. În România, suprafaţa cultivată în sistem ecologic a
ajuns în 2008 la 220.000 de hectare. La sfârşitul lui 2009, aceasta va
ajunge la 300.000 de hectare, ceea ce ar reprezenta două procente din
suprafaţa agricolă a ţării.

Ce înseamnă codexul pentru românul de rând?
Pot să redau o scrisoare primită de la o româncă ce spune cum înţelege ea să
lupte împotriva Codex-ului Alimentarius: „Dacă suferiţi de hipertiroidism
şi legea în România este să se comercializeze toată sarea iodată, sare ce intră
în foarte multe alte produse alimentare, de la produsele de panificaţie până
la brânzeturi, mezeluri etc., dvs. respectaţi acea lege şi mâncaţi toate acele
produse? Aşa vă spune legea. Vă veţi agrava boala şi veţi ajunge în spital,
în cel mai bun caz. Sau poate veţi
muri în chinuri. Dacă suferiţi de
insuficienţă renală sau orice altă
boală de rinichi, veţi consuma
blestemata făină cu fier, pentru
că aşa spune legea, respectiv
odiosul Codex Alimentarius? Veţi
muri, aşa cum a murit bunica mea,
pentru că a făcut blocaj renal din
cauza unor produse recomandate
de medic, dar care conţineau
fier. I-a fost fatal. Exemplele pot
continua, dar ceea ce vreau să spun
este că, indiferent cât vă străduiţi
să introduceţi, chiar prin lege,
OMG-urileîn România, noi nu
o să consumăm niciodată aceste
produse, vom lupta pentru sănă
tatea noastră. Chiar dacă este o lege, vom lupta. Şi vom face tot posibilul
să informăm oamenii nevinovaţi asupra pericolului la care dvs. îi supuneţi,
astfel încât planul dvs. malefic să nu poată fi pus în aplicare. Şi vom trăi.
Ce interese economice au cei ce promovează această aberaţie? Ce fel
de oameni sunt ei? Parlamentul a făcut o lege prin care noi să mâncăm
OMG-uri? Vom lupta împotriva ei. Vom lupta pentru susţinerea unor
oameni care să interzică importul şi mai ales cultivarea OMG-urilor în
România, infestarea culturilor tradiţionale. Dacă efortul şi energia pe
care o depun unii acum pentru a promova OMG-urile ar fi canalizată
spre susţinerea agriculturii organice, ar avea mare succes şi ar rămâne
în inimile românilor ca cei care au salvat populaţia de pericolul OMG.
Dacă pământul agricol al ţării ar fi cultivat în totalitate, în mod organic şi
ecologic, am putea exporta produse alimentare de calitate şi niciun român
nu ar mai suferi de foame.”
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Practicarea agriculturii
ecologice presupune, printre
altele, şi refuzul utilizării
organismelor modificate
genetic. În Uniunea Euro
peană, ţările care au interzis
OMG-urile sunt şi cele mai
mari producătoare de culturi
ecologice. Italia, Germania,
Austria şi Franța cultivă de
la an la an suprafeţe tot mai
mari cu plante ecologice.

Judecata cerului
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adică Minunea înfricoşătoare a marelui făcător de
minuni Spiridon, prin care a zădărnicit dorinţele
papistaşilor uneltitori, nepermiţându-le să construiască
un altar în sfântă biserica lui din Kerkira
de Sfântul Athanasie din Paros
- fragment -

MĂRTURISIRI
ORTODOXE

Zic că toate acestea şi proba
bil şi multe altele cine poate
să le considere a fi ilogice şi să
susţină că s-au petrecut din
întâmplare sau de la sine?

Pentru că a propovădui minunile lui
Dumnezeu e un lucru şi drept şi
mântuitor şi arată voia Lui, de aceea, fraţi
creştini, vin să istorisesc iubirii voastre
binefacerea minunată şi extraordinară
pe care Domnul iubitor de oameni,
acum, în secolul nostru, a săvârşit-o
pentru noi, prin Sfântul Spiridon, prin
acest slujitor al credinţei, mare făcător
de minuni şi credincios; este cunoscut
îndeobşte de toţi că acest mare sfânt nu
încetează, ci mereu săvârşeşte în insula
Kerkira lucruri mari şi minunate şi
acest lucru este deja o certitudine, însă
minunea care le întrece pe toate şi încununează, ca să spun aşa, minunile
Sfântului Spiridon, căreia pe drept nu trebuie să i se spună doar minune,
ci minunea minunilor sau ca să spun mai bine şi mai corect, trebuie să
se numească Judecata Cerului, acea minune, zic, este distrugerea foarte
neobişnuită a catolicilor preaticăloşi, prin care (zic aceasta şi sufletul
meu tresaltă) i-a izgonit pe bună dreptate din sfânta lui biserică, când au
hotărât şi aproape că au ajuns să o întineze prin altarul lor cel spurcat.
Această minune este foarte mare şi cu toate acestea este cunoscută de
puţini, căci nu este tipărită, de aceea eu, mişcat de râvnă dumnezeiască, am
hotărât să o fac cunoscută tuturor cu ajutorul tiparului şi, deci, vreau să o
descriu cât mai bine şi mai exact, pe cât îmi este cu putinţă, pentru a-i mişca
pe toţi iubitorii de Dumnezeu să slăvească şi să mulţumească adevăratului
Dumnezeu şi acestui slujitor credincios al Său, Sfântul Spiridon. Adică
vreau să istorisesc mai întâi ceea ce se află scris în manuscrisul netipărit, iar
în al doilea rând să analizez cu toată precizia care este posibilă întâmplările
respective, care o situează în toate felurile mai presus de orice săgeată
blasfemiatoare şi de orice gură nedreaptă; de aceea să nu pară ciudat că o
astfel de catastrofă atât de mare a rămas până astăzi nepublicată: căci cei
care aveau datoria să o facă publică prin tipăriri se află sub stăpânirea celor
care au păţit asemenea ocară, aşa că nu este posibil să trâmbiţeze cu mândrie
această minune de biruinţă asupra stăpânitorilor lor. Însă trâmbiţăm noi,
cei de aceeaşi credinţă şi fraţi cu ortodocşii din Kerkira, care ne aflăm în

grija lui Dumnezeu, departe de temerile acelora şi împreună cu regeleprofet David strigăm, zicând: „Auziţi acestea toate popoarele, uniţi-vă
toţi cei ce locuiţi în lume”; veniţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu; veniţi şi
vedeţi cât e de înfricoşător în hotărâri pentru fiii oamenilor; cum şi din ce
cauză, veniţi şi ascultaţi şi vă voi povesti vouă.
Relatarea minunii  
După eliberarea oraşului Kerkira de asediul agarenilor,
prin ocrotirea făcătorului de minuni Spiridon, eliberare
care s-a petrecut în 11 august 1716, conducătorul de atunci
Andrei Pizani, comandant general al Kerkirei, a vrut să
aducă o răsplată de mulţumire Sfântului Spiridon pentru
marea binefacere a libertăţii şi s-a sfătuit cu teologul lui,
pe nume Francisc Frangipani, ce anume să facă pentru a
fi plăcut şi bine primit de către sfânt. Acela i-a răspuns că
este un lucru foarte bun şi divin să construiască în biserica
Sfântului Spiridon un altar (o masă) de marmură foarte
scumpă, pentru a se face acolo înăuntru în continuare şi
o liturghie catolică şi pentru ca „Excelenţa ta să asculţi
liturghia în limba ta, când cu anumite ocazii te vei duce
acolo”. Comandantului i-a plăcut sfatul teologului şi
de îndată a poruncit să se pregătească materialul de
construcţie. Însă, înainte de a pregăti materialul, i s-a părut
potrivit să îi cheme pe preoţi şi pe cei care aveau grijă de
sfintele moaşte ale Sfântului Spiridon, pentru a primi de la
ei încuviinţarea pentru aceasta. Aceştia, de îndată ce au auzit un lucru atât
de neaşteptat, i-au răspuns într-un singur cuget că aceasta nu este nimic
altceva decât o inovaţie foarte dăunătoare şi de aceea nu au vrut în niciun
fel să încuviinţeze planul lui. Comandantul le-a răspuns mânios că, din
moment ce el conduce totul şi neţinând seama de ei, vrea să i se împlinească
voia şi porunceşte să fie adunat fără întârziere materialul lângă biserica
sfântului. Au fost adunate, aşadar, acolo: var, ghips, marmură şi o placă de
marmură specială, construită anume pentru Sfânta Masă.
În acea noapte comandantul vede în vis un om îmbrăcat ca un monah,
care îi spune: „De ce mă deranjezi şi de ce îi tulburi pe nedrept pe fiii mei?
Să ştii că ceea ce ai stabilit să faci nu îţi este de folos”. Făcându-se ziuă,
l-a chemat pe teologul lui, adică pe cel care îi dăduse un astfel de sfat, în
camera lui, şi i-a relatat cu exactitate visul din timpul nopţii. Acela i-a
răspuns că noi creştinii nu suntem datori, în niciun fel, să credem visele,
nici să le acceptăm întru totul ca lucruri adevărate. „Desigur că trebuie
să te gândeşti, stăpâne, că visul acesta este o ispită clară a diavolului, prin
care încearcă inamicul celor buni să se distreze şi să împiedice o lucrare
atât de evlavioasă”. Convins de cuvintele teologului lui, comandantul sa liniştit. În noaptea următoare, comandantul îl vede din nou în vis pe
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Deznădăjduiţi şi înfricoşaţi
foarte de ameninţări,
preoţii şi cei ce aveau grijă
de sfintele moaşte şi ceilalţi
ortodocşi, care nu erau
puţini, s-au încredinţat
puterii dumnezeieşti.
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acelaşi monah că îl ameninţă în mod vehement,
zicându-i: „Să fii convins că dacă vei tulbura biserica
mea, îţi va părea rău şi nu îţi va fi de niciun folos”.
Fiind înfricoşat şi înspăimântat comandantul de
această ameninţare, nu a mai aşteptat să se facă
ziuă, ci atunci imediat l-a chemat pe teologul lui, i-a
relatat vedenia cu exactitate, i-a înfăţişat teama din

să se închine, urmat fiind el de întreaga curte, de toţi
slujitorii lui şi de primarul şi de inginerul public, ca să
măsoare locul în lungime, lăţime şi înălţime pentru
construirea altarului lui. Atunci cel mai bătrân dintre
preoţi, Marinos Vulgaris Sakelarios, fiind prezent
şi protopopul care era atunci în funcţie, Spiridon
Vulgaris, a stat înaintea comandantului şi cu voce

inima lui şi i-a spus că e stăpânit de o aşa de mare
frică încât nu îndrăzneşte să săvârşească această
lucrare. Atunci teologul, întărindu-şi cuvântul cu
hotărâre, după cele înfăţişate de comandant, i-a
spus: „Stăpâne, dacă vei renunţa a săvârşi o lucrare
sfântă pe care ai hotărât să o faci, nu te prezinţi lumii
ca gândind drept (cum se cuvine), căci crezi în vise
venite din lucrarea diavolului”. Căpătând deci curaj
comandantul prin aceste cuvinte şi făcându-se zi (era
în 11 noiembrie 1718) s-a dus la biserica sfântului ca

smerită l-au rugat toţi să nu facă o astfel de inovaţie,
căci nu poate fi plăcută sfântului. Însă acesta, auzind
şi mâniindu-se, i-a ameninţat cu multă furie că dacă
nu ascultă de voia lui şi nu se liniştesc, îi va trimite în
lanţuri la Veneţia, ca să îi arunce în închisoare şi să
nu mai vadă deloc soarele. „Eu, a zis, nu am de gând
să fac o inovaţie, ci să fac un altar, lucru care e sfânt
şi plăcut lui Dumnezeu”.
Deznădăjduiţi şi înfricoşaţi foarte de ameninţări,
preoţii şi cei ce aveau grijă de sfintele moaşte
şi ceilalţi ortodocşi, care nu erau puţini, s-au
încredinţat puterii dumnezeieşti. Şi, deschizând ei
sfânta raclă a Marelui Părinte, i-au cântat paraclisul,
vărsând lacrimi fierbinţi ca să împiedice planul cel
rău al comandantului. Pe la miezul nopţii, când
începea a 12-a zi a lunii noiembrie, în care urmau
să intre meşterii să lucreze, iată au început tunete
şi fulgere succesive. Atunci paznicul cazărmii
Monezion a văzut un monah cu o făclie aprinsă
în mână apropiindu-se de el. Paznicul, conform
regulamentului l-a întrebat o dată şi încă o dată
„Cine eşti tu? Şi unde te duci?” Şi, pentru că nu a
primit niciun răspuns, a tras piedica armei ca să îl
omoare. Atunci monahul îndată a răspuns: „Eu
sunt Spiridon”. Şi de îndată ce a spus aceasta, l-a

apucat de mână şi l-a aruncat afară la aşa numita Spianada al oraşului
Kerkira (Corfu), aproape de biserica Răstignitului. Acolo s-a trezit drept,
în picioare, precum era cu puşca lui. Şi îndată după aceasta a luat foc
depozitul cazărmii Monezion şi această explozie a distrus toate clădirile
care erau înlăuntrul Castelului şi palatul comandantului şi toate cele din
el. Iar comandantul a fost găsit mort sub două grinzi, care l-au sugrumat
ca şi cum ar fi fost menite să săvârşească acest lucru. Iar
teologul a fost găsit în afara zidurilor cetăţii, în groapa
în care se scurg şi se usucă toate murdăriile haznalelor
oraşului, având în mână ruşinea trupului lui, primind un
preludiu vrednic al plăţii pentru sfatul lui cel bun şi pentru
conduita lui excelentă. Au murit atunci şi mulţi bărbaţi şi
femei, din slujba comandantului şi din afara ei, cam nouă
sute de suflete. În acelaşi timp s-au mai întâmplat încă două
semne înfricoşătoare.
Mai întâi: comandantul atârnase ca dar o candelă mare
de argint în faţa sfintelor moaşte, iar această candelă în
aceeaşi noapte a dezastrului a căzut jos pe podea şi i s-a
distrus suportul, cu toate că era atârnată de un lanţ foarte
puternic - niciuna din multele candele care erau atârnate
acolo, nepăţind nimic. Se vede şi astăzi urma incidentului
petrecut cu candela, adică cu suportul ei. După ce a fost
găsită căzută, ea a fost agăţată din nou mai târziu şi rămâne
mărturisitoare cu voce tăcută a evenimentului.
În al doilea rând: în acel ceas şi în momentul acela (după cum
au confirmat mai târziu cei care au cercetat aceasta) o săgeată
de foc, adică un trăsnet, a lovit tabloul comandantului din
Veneţia şi l-a făcut scrum, fără să păţească ceva rău vreun alt lucru din casă.
Acest eveniment fraţii lui care erau acolo şi rudele lui şi ceilalţi catolici laici
şi clerici imediat l-au interpretat ca fiind de rău augur pentru comandantul
însuşi. Iar şeful conducerii administrative veneţiene, episcopul catolic şi
alţi oameni bogaţi şi simplii cetăţeni, câţi locuiau în oraşul Kerkira (unde
este şi palatul episcopului catolic şi ale multor altora), toţi aceştia, zic, au
dat poruncă să fie ridicate din biserica sfântului materialele adunate acolo
despre care am vorbit înainte şi celelalte materiale pe care le pregătiseră,
printre care şi placa pentru Sfânta Masă, aducându-le le-au depozitat spre
cinstire la Domo. Cu alte cuvinte în biserica propriei lor Mitropolii, în
aşa-numitul Altar mare. Acolo se poate vedea că e aşezată jos, pe o parte,
până astăzi. Căci soldatul, adică paznicul garnizoanei Monezion, făcânduse ziuă, a strigat entuziasmat cu voce mare şi a vestit, zicând că Sfântul
Spiridon a făcut aceste lucruri mari şi înfricoşătoare şi cu uimire povestea
întreaga întâmplare; catolicii, nesuportând ruşinea, după trei zile l-au trimis
în Italia.
Aceasta e relatarea înfricoşătorului şi colosalului eveniment săvârşit în
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Această minune este foarte
mare şi cu toate acestea
este cunoscută de puţini,
căci nu este tipărită, de
aceea eu, mişcat de râvnă
dumnezeiască, am hotărât
să o fac cunoscută tuturor
cu ajutorul tiparului şi,
deci, vreau să o descriu cât
mai bine şi mai exact, pe cât
îmi este cu putinţă, pentru
a-i mişca pe toţi iubitorii de
Dumnezeu
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oraşul Kerkira de către apărătorul lui grabnic ascultător şi preasfântul
Spiridon al întregii Bisericii Soborniceşti. Acum trebuie să cercetăm
în amănunt şi cu grijă aceste evenimente, prin care minunea devine
indiscutabilă, pentru a nu putea vrăjmaşii adevărului să pălăvrăgească
spunând că s-a petrecut din întâmplare incendierea depozitului, în urma
căreia comandantul şi cei de lângă el au murit.

Că explozia depozitului a fost cu adevărat
lucrare a cerului
Atât pentru ortodocşii care locuiesc în insula Corfu, cât şi
în insulele din împrejurimi, adică în Kefalonia, Zakintos,
Sfânta Mavra şi celelalte şi chiar şi pentru toţi locuitorii
Epirului Greciei, care se învecinează cu această insulă
(Corfu) nu avem nicio îndoială că toţi sunt informaţi şi
convinşi întru totul că acea distrugere a cetăţii nu s-a
petrecut din întâmplare, ci din pedeapsa cerului. Toţi cred
cu tărie aceasta şi o vestesc cu gura lor ortodocşilor străini
care trec pe acolo şi îi aduc în Domo de dragul istorisirii
şi cu bucurie le arată pe ascuns cu degetul placa aşezată
acolo în altar. Aşadar, întreaga noastră luptă este nu numai
să facem publică minunea tuturor fraţilor noştri creştini,
ci şi să dovedim că într-adevăr este minune şi cea mai
mare dintre minuni, nu pentru ortodocşii înşişi, care cu
recunoştinţă şi cu suflet smerit vor să o primească şi vor să
Îl preaslăvească pe Domnul, ci pentru acei insolenţi care
uşor se obrăznicesc şi se împotrivesc adevărului şi lucrărilor
Sfântului Duh.
Oraşul insulei Kerkira localnicii îl numesc hora (n.n. - în insulele ionice şi
în Marea Egee hora este denumită capitala insulei, acolo unde este centru
administrativ). Cu acest nume apare propriu-zis acest oraş, deosebindu-l
de Varusia şi de Castelia, care se află în afara lui. Hora, precum îi spun
ei, în vechime nu avea ziduri. Cea de azi este înconjurată de ziduri foarte
puternice, precum o confirmă şi geograful Meletie. Se află în partea
nordică, faţă în faţă cu Epirul. În ea locuieşte majoritatea poporului, atât
greci cât şi italieni. Ceilalţi locuiesc în afara Varusiei, unde sunt două
cartiere: Garitsa spre est şi Manduki spre vest. În hora este şi biserica
sfântului şi Mitropolia apusenilor. Acolo este Spianada, de care aminteşte
relatarea (minunii). Acolo se află şi biserica Răstignitului menţionată mai
înainte, construită acolo unde încep casele, venind dinspre Spianada pe
drumul principal al oraşului. Spianada se întinde în lungime pe o distanţă
mare, de la est la vest. Şi lăţimea ei este mare, întinzându-se de la casele
horei până la zidul de cetate dinspre nord. Este atât denivelat, cât şi plat,
aproape că reproduce suprafaţa matematică. Aşadar, întreaga hora este,
aşa cum spuneam, înconjurată cu zid foarte puternic. Acesta este udat

în partea de nord de mare, căci se află între insulă şi Epirul de vis-a-vis.
În locul acesta al horei, adică în nord aproape de hora, se află un ostrov,
din care se înalţă la o înălţime considerabilă două vârfuri şi se spune că
de la aceste două vârfuri şi-a luat numele şi insula întreagă – Vârfuri
(Κορυφαί sau Κορυφοί - de unde provine numele Corfu - n.n). Acest
ostrov nu este pustiu: este chiar o fortăreaţă.
Aceasta (fortăreaţa) pentru vrăjmaşi pedeştri are de jur împrejur cel mai
puternic zid de cetate, marea de
o adâncime considerabilă. Cu
privire la vrăjmaşii de pe mare,
ostrovul este înconjurat de un
zid foarte puternic şi foarte
înalt. Fortăreaţa se numeşte de
toţi Citadela, adică oraşul sau,
ca să zicem mai corect, acropole.
La vreme de pericol promite în
acest fel că este de necucerit. De
aceea acolo înăuntru, la subsolul
celor două piscuri, este depozitul
întregii garnizoane Monezion şi
de acolo comunică cu Kastelia şi
cu turnurile (n.n. - e vorba de mine subterane care comunică între ele şi
suprafaţa lor e cât tot oraşul vechi).
Poarta acestui depozit întotdeauna este păzită, zi şi noapte, conform
regulamentului european, de un soldat anume, adică de un ostaş.
Înăuntru este şi generalaton, adică palatele comandantului şi ale multor
altor ofiţeri. Aşadar, zidul horei se află la o aruncătură de piatră de zidul
acropolei. Între ele se află marea, care le şi desparte (n.n. – în două părţi
distincte). În acropole oamenii intră şi ies pe un pod de lemn, pe care
jos (n.n. – când e coborât) îl susţin nişte coloane construite, late cât este
şi podul. Până la un anumit moment din noapte există permisiunea să
intre şi să iasă oamenii, dintr-o parte în alta şi înapoi, după trebuinţa
lor. Venind ora stabilită, se închid porţile, şi ale acropolei, şi ale horei.
Se închid, conform regulamentului şi obişnuinţei europene, într-atât
încât mai târziu să fie imposibil să intre sau să iasă cineva. Ştiind acestea,
adică după ce am descris locurile şi precum se văd ele în schiţă, cum să se
găsească un piroman cu atâta tupeu şi, prin urmare, cine să îndrăznească
să numească întâmplătoare o astfel de lucrare înfricoşătoare, pe care o
înconjoară atâtea alte minuni şi să o prezinte pretutindeni ca o acţiune
înfricoşătoare a cerului?
Cu toate acestea, să zicem pentru moment că din întâmplare şi nu din
mânie dumnezeiască a căzut fulgerul în Monezion. Soldatul cum a
ajuns în Spianada? Cum de şi-a părăsit postul şi nu şi-a făcut datoria,
 Notele explicative îi aparțin teologului Danion Vasile
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Pentru că a propovădui mi
nunile lui Dumnezeu e un
lucru şi drept şi mântuitor şi
arată voia Lui, de aceea, fraţi
creştini, vin să istorisesc
iubirii voastre binefacerea
minunată şi extraordinară
pe care Domnul iubitor de
oameni, acum, în secolul
nostru a săvârşit-o pentru
noi, prin Sfântul Spiridon,
prin acest slujitor al credin
ţei, mare făcător de minuni
şi credincios.
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Acela i-a răspuns că este
un lucru foarte bun şi
divin să construiască în
biserica Sfântului Spiridon
un altar (o masă) de
marmură foarte scumpă,
pentru a se face acolo
înăuntru în continuare
şi o liturghie catolică şi
pentru ca „Excelenţa ta
să asculţi liturghia în
limba ta, când cu anumite
ocazii te vei duce acolo”.
Comandantului i-a plăcut
sfatul teologului şi de
îndată a poruncit să se
pregătească materialul de
construcţie.
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când ar trebui să primească pedeapsa cu moartea cel care ar lipsi măcar
pentru o clipă sau pentru un motiv de la datoria lui? Dar şi cum a fost
posibil de altfel să se întâmple într-un moment, cu alte cuvinte la miezul
nopţii, când porţile celor două fortăreţe erau închise cum trebuie şi cu cea
mai mare siguranţă? Mă gândesc ce ar putea răspunde cel învinuit? Că
pământul cutremurându-se, l-a aruncat acolo, precum se întâmplă adesea
cu explozibilul atunci când sunt aruncate departe pietre mari? Chiar şi
aşa, dar cum a rămas şi viu? Este aproape
cu neputinţă, în primul rând, de la acea
zdruncinare foarte puternică a pământului
să poată rămâne viu; în al doilea rând, să fie
aruncat pe o astfel de distanţă, care poate să
fie mai mare de o milă şi să poarte şi arma
pe umărul lui, cum voia să i se întâmple fără
minune un astfel de lucru vrăjmaşului?
De ce numai candela comandantului a căzut
pe pardoseală, cu toate că era agăţată de un
lanţ puternic, precum este ea şi se vede şi
azi? Cred că vrei pe ortodocşi prin aceasta
să îi calomniezi, cum că ei au făcut această
uneltire, aflând de catastrofa întâmplată
comandantului. Însă nu îşi are locul în
niciun caz o astfel de calomnie amară.
Pentru că, mai întâi, au văzut căzută candela
în timpul utreniei şi, făcându-se ziuă, au aflat de moartea comandantului.
Şi apoi, ce ar fi câştigat dacă ar fi aruncat jos candela eu nu pot să înţeleg.
În fine, ce altceva îţi rămâne să mai calomniezi? Îndrăzneşti să spui oare
că şi incendierea tabloului comandantului din Veneţia s-a petrecut din
întâmplare? Însă cu adevărat o aşa de mare obrăznicie şi atâta ingratitudine
respingătoare faţă de semne atât de evidente cu nimic nu se deosebeşte
de a spune că toate acestea sunt minciuni şi chiar inexistente. Însă nu,
nu sunt minciuni. Explozia şi toate celelalte au avut loc cu siguranţă şi
acest lucru e mărturisit de vocea comună a locuitorilor din Kerkira care
le-au şi văzut şi au trăit acele momente de groază. Şi după aceştia aceste
evenimente sunt confirmate la unison de locuitorii insulelor vecine şi de
vecinii din Epir. Aşadar, să fie clar că a avut loc explozia şi toate celelalte,
de nevoie trebuie să mărturisim că toate acestea au constituit lucrări ale
puterii dumnezeieşti. Pentru că sunt aşa de multe, adică în primul rând
explozia depozitului, în al doilea rând mutarea soldatului, în al treilea
rând căderea candelei, în al patrulea rând arderea tabloului din Veneţia,
în acelaşi timp, în al cincilea rând modul în care a fost găsit omorât
comandantul, adică de cele două grinzi, care erau aşezate în aşa fel încât
să îi strângă mortal gâtul (să îl sufoce) din care ieşiseră acele ameninţări
pline de mândrie; în al şaselea rând acea azvârlire de necinste a teologului
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în afara oraşului în mocirlă de acolo unde dormea
liniştit şi acoperit, în siguranţă în palatele domneşti.
Zic că toate acestea şi probabil şi multe altele cine
poate să le considere a fi ilogice şi să susţină că s-au
petrecut din întâmplare sau de la sine? Imposibil,
este imposibil ca toate acestea, prin absurd, să se
petreacă într-una şi aceeaşi noapte. Şi pentru că, aşa
cum s-a arătat mai înainte, s-au întâmplat în mod de
netăgăduit, dar este imposibil să se fi întâmplat din
întâmplare, neapărat orice gură potrivnică trebuie
să mărturisească faptul că toate au constituit lucrări
ale Atotputernicei drepte a Celui Preaînalt, căci
toate s-au petrecut în acelaşi timp, în locuri diferite,
spre unul şi acelaşi scop, adică să nu aibă loc acea
lucrare foarte rea, aşa cum nici nu a mai avut loc.
Dacă cumva comandantul ar fi fost găsit pur şi
simplu mort sau din cauza cutremurului acropolei
sau fără cutremur, nu puteam oare imediat să avem
o bănuială mare că poate a avut parte de o asemenea
moarte din pedeapsă dumnezeiască, căci nici
cererile preoţilor nu le-a acceptat, ci i-a înfricoşat că
îi va trimite în temniţe şi nu vor mai vedea soarele,
nici hotărârile sfântului nu le-a crezut, ci a preferat
sfatul răului său sfătuitor şi pentru aceasta Sfântul
Spiridon, marele făcător de minuni, i-a luat viaţa, ca
să nu pună în practică dorinţa lui cea rea? Da, cu
siguranţă, pe bună dreptate, pentru toate acestea o
bănuială mare şi puternică a mâniei lui Dumnezeu
ne-a dat numai moartea lui. Însă acum când avem
atâtea semne mari, care fiecare în parte este o mare
minune, unde mai rămâne vreo îndoială că explozia
şi prin urmare moartea comandantului a constituit
într-adevăr o lucrare a mâniei dumnezeieşti? Căci
cum să nu fie minune să cadă candela fără niciun
motiv, şi numai cea a comandantului, nu alta? Cum
să nu fie minune a se uni două lemne lipsite de suflet
pentru a-l sufoca pe comandant? Cum nu e minune
să fie găsit teologul în afara palatelor, în afara zidului
în acea mocirlă foarte urât mirositoare? Cum să nu
fie minune că trăsnetul a lovit în aceeaşi clipă şi a ars
portretul lui, adică al comandantului, în Veneţia?
Da, cu siguranţă, toate acestea sunt minuni şi toate
fac indiscutabilă dumnezeirea primei minuni,
adică a exploziei. Însă ceea ce îmi umple sufletul de
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bucurie şi mă face să strig împreună cu Zorobabel
cel de Dumnezeu înţelepţit şi să spun: „Binecuvântat
este Dumnezeul adevărului; adevărul rămâne şi e
valabil în veci şi trăieşte şi durează în vecii vecilor”,
faptul în care am întreaga mea încredere şi deja
trâmbiţez cântecul de biruinţă împotriva vrăjmaşilor
adevărului e mutarea soldatului. A ştiut cu siguranţă

Sfântul Părinte că este posibil să se audă împotriva
acestei minuni dumnezeieşti voci blasfemiatoare, de
aceea înainte de toate celelalte el l-a mutat în afara
Spianadei viu pe paznic, ca să-l aibă apoi predicator
foarte curajos şi cu glas foarte puternic al celor pe
care le-a auzit, le-a văzut şi pe care el le-a păţit. Deci,
spune tu, bunule ostaş, cine a dat foc depozitului? „Id
San Spiridon ha fatto questo teribile caso” (Sfântul
Spiridon a făcut acest lucru înfricoşător). Astfel,
făcându-se ziuă, el a strigat cu înflăcărare, spunând
că „eu l-am văzut cum venea spre mine cu o făclie
aprinsă în mână”, şi celelalte, precum le-am spus în
istorisire. Alături de predica soldatului a mărturisit
şi un conducător veneţian, care locuia în hora. Şi
a mărturisit, spunând că în acel ceas s-a întâmplat
să fie afară pe terasa lui şi a văzut trei flăcări de
foc, care au ieşit din clopotniţa bisericii Sfântului
Spiridon şi au lovit exact în fortăreaţă şi imediat a
luat foc depozitul şi a urmat acel mare cutremur.
Acesta e adevărul care învinge toate şi care astupă
cu desăvârşire orice gură - şi el e mărturisit chiar şi
de tăcerea şi reţinerea celorlalţi catolici.
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ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI DESPRE
ECUMENISM
de Ioan Vlăducă

Care este concepţia papistaşilor despre unirea bisericească?
„În tendinţa sa unionistă, papalitatea nu urmăreşte biruinţa deplină a
adevărului revelat, prin acceptarea lui de către toţi creştinii actuali, ci
expansiunea şi dominaţia dogmei catolice în întreaga creştinătate”.
„Roma înţelege unitatea credinţei ca acceptare integrală a dogmei catolice
în frunte cu recunoaşterea primatului papal de jurisdicţie absolută”.
„Vaticanul ţine cu tot dinadinsul să subjuge şi să umilească mai întâi
Orientul ortodox, pentru că socoteşte că cucerirea lui îl va ajuta să realizeze
mai uşor cel mai dulce vis al său: expansiunea şi dominaţia universală. În
consecinţă, Orientul ortodox a fost şi rămâne ţinta principală a asalturilor
prozelitiste ale Vaticanului”.

CATEHEZE

Sub impulsul tendinţei de
expansiune şi dominare,
Roma urmăreşte unirea în
orice mod, adică cu orice
mijloace, după principiul:
scopul scuză mijloacele.
Aşa se explică de ce com
promisul şi concesiile
ocupă un loc aşa de
însemnat în strategia
unionistă a Vaticanului.

De unde provine această concepţie ?
Această concepţie provine din spiritul misionar al Vaticanului.
„Când vorbim despre «spiritul misionar al Vaticanului», înţelegem
atât principiile care însufleţesc şi călăuzesc strădaniile misionare ale
Vaticanului, cât şi ţelurile pe care le urmăreşte”.
„Trăsăturile principale şi caracteristice ale spiritului misionar catolic
sunt determinate de ideea primatului papal de jurisdicţie, precum şi de
năzuinţa îndârjită şi statornică de a pune în practică această idee”.
„Substratul dogmei catolice despre plenitudinea şi supremaţia autorităţii
papale în Biserică şi în întreaga lume, îl constitue tendinţa papalităţii
spre expansiune şi dominare universală. Căci, contaminându-se de duhul
Romei imperialiste şi lăsându-se inspiraţi şi conduşi de pornirile cele mai
josnice ale naturii omeneşti: orgoliul sau înfumurarea trufaşă lumească,
iubirea de stăpânire, lăcomia - papii s-au lăsat să fie stăpâniţi cu totul de
tendinţa spre dominaţie totală.
Sub impulsul tendinţei de dominare imperialistă absolută, papalitatea
nu se limitează la dominaţia bisericească, ci tinde să-şi extindă influenţa
sa şi asupra autorităţii civile. Căci din dogma infailibilităţii papale, ea a
tras concluzia că nu numai toate Bisericile trebuie să cadă în genunchi
în faţa papei, ca în faţa lui Dumnezeu, ci şi toate popoarele, pentru că
nimeni altul nu poate să guverneze popoarele decât tocmai acela care este
infailibil. De aceea papii vor să domine toată lumea”.
 Pr. Prof. Corneliu Sârbu, Spiritul misionar al Vaticanului şi concepţia papistă despre unirea
Bisericilor, Ortodoxia, anul III, nr. 4, oct-dec. 1951, p. 550.
 Ibidem p. 554.
 Ibidem p. 582.
 Ibidem p. 539.
 Ibidem p. 540.
 Ibidem p. 542.

Care este metoda unionistă a Vaticanului ?
„Sub impulsul tendinţei de expansiune şi dominare, Roma urmăreşte
unirea în orice mod, adică cu orice mijloace, după principiul: scopul scuză
mijloacele. Aşa se explică de ce compromisul şi concesiile ocupă un loc aşa
de însemnat în strategia unionistă a Vaticanului.
Dacă a văzut că nu reuşeşte să atragă pe ortodocşi cu totul la catolicism,
Roma papală a renunţat la impunerea integrală a doctrinei catolice şi s-a
mulţumit cu compromisul uniaţiei, care nu-i nici catolicism deplin şi nici
Ortodoxie veche, nădăjduind că prin adepţii acesteia va câştiga restul, prin
punerea în aplicare a principiului: întoarcerea Orientului prin orientali.
Trebuie să subliniem faptul că uniaţia nu-i numai un compromis, ci mai
ales o «metodă de convertire a ortodocşilor». Căci Vaticanul a făcut
din uniaţie calea de infiltraţie în blocul ortodox, avangarda în lupta
împotriva Bisericii Ortodoxe sau massa de manevră pentru ofensiva
asupra acesteia”.
„Pentru Roma, principalul lucru este
să impună dogma catolică şi jurisdicţia
papală. Pentru atingerea acestei ţinte,
Vaticanul nu se sfieşte să facă uz de
intrigi şi de încercări de desolidarizare
a popoarelor ortodoxe, căutând să pro
fite de pe urma neînţelegerilor dintre
ortodocşi. Ingeniozitate, insinuare, cale
ocolită, uzurpare, măguliri, afirmaţii
tendenţioase, afecţiune convenţională,
exagerări voite, formule de ocazie,
contraziceri şi inconsecvenţe, artificii de
argumentare, îndrăzneală şi tot ce poate
inspira principiul machiavelic: scopul
scuză mijloacele, sub impulsul tendinţei
de expansiune şi dominare universală,
sunt tot atâtea procedee unioniste
ale Vaticanului”.
Unii consideră că dezbinarea bisericească din 1054 dintre romano-catolici
şi ortodocşi a avut mai mult cauze politice. Este corectă această părere ?
Nu este corectă. Vaticanul consideră că dezbinarea bisericească a avut mai
mult cauze politice, pentru a favoriza unirea tot prin metode politice.
„Socotind că dezbinarea bisericească de la 1054 a fost mai mult o chestiune
politică şi că marea schismă a fost pricinuită şi menţinută de cauze
politice, nu-i de mirare că Vaticanul s-a complăcut necontenit în iluzia că
 cf. pr. dr. Milan Şesan, Papalitatea şi Ortodoxia, Ortodoxia, anul I, nr. 2-3, p. 92.
 Pr. Prof. Corneliu Sârbu, Spiritul misionar al Vaticanului şi concepţia papistă despre unirea
Bisericilor, Ortodoxia, anul III, nr. 4, oct-dec. 1951, p. 575.
 Ibidem p. 576.
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Substratul dogmei catolice
despre plenitudinea şi su
premaţia autorităţii papale
în Biserică şi în întreaga
lume, îl constituie tendinţa
papalităţii spre expansiune
şi dominare universală
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unirea se poate face din interese politice şi pe cale pur politică. De aceea,
Roma a pus diplomaţia în serviciul unirii bisericeşti şi a făcut dintr-însa
mijlocul principal de rezolvare a acestei
probleme. Şi astfel, dintr-o problemă
pur bisericească, unirea a devenit obiect
de negocieri politice sau de acţiune
politico-diplomatică”10.
Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul
Efesului (+ 1444), spune foarte clar:
„Noi pentru nimic altceva nu ne-am
despărţit de latini, decât pentru că sunt
nu numai schismatici, dar şi eretici.
Pentru aceasta nu trebuie nicidecum să
ne unim cu ei !”11
Trebuie să amintim şi faptul că, înainte
de marea schismă din 1054, erezia
Filioque a fost anatematizată la Sfântul
Sinod din 867, convocat în urma
Enciclicei Sfântului Fotie, Patriarhul
Constantinopolei. Tot atunci a fost
anatematizat papa Nicolae I12.
„Noi pentru nimic altceva
nu ne-am despărţit de
latini, decât pentru că sunt
nu numai schismatici, dar
şi eretici. Pentru aceasta
nu trebuie nicidecum să ne
unim cu ei !

Care se află într-o situaţie mai bună: un papistaş cu viaţă morală sau un
dreptcredincios păcătos ?
Dreptcredinciosul păcătos, având Sfântul Botez Ortodox, este în Biserică,
deci poate fi primit la spovedanie. Pocăindu-se şi spovedindu-se, el se
poate mântui. Dar papistaşul (sau un alt eretic) cu viaţă morală se află în
afara Bisericii. Fiind eretic, el nu are nădejde de mântuire dacă nu vine
la Ortodoxie. Bineînţeles că dreptcredinciosul păcătos se află şi el în
pericol dacă nu se spovedeşte.
Sfântul Theodor Studitul spune: „Şi chiar dacă am fi păcătoşi în multe, totuşi
suntem ortodocşi şi mădulare ale Bisericii Universale, îndepărtându-ne de
orice erezie şi urmând oricărui Sinod recunoscut ca Ecumenic sau Local”13.
Într-o scrisoare către un arhimandrit, Sfântul Paisie de la Neamţ scria:
„Au nu ştii că eu, deşi pe toţi oamenii cu păcatele am covârşit,14 dar însă,
dreapta şi fără prihană a Sfintei noastre Soborniceşti şi Apostoleşti a
Răsăritului Biserici credinţa ţiind, spre mila lui Dumnezeu nădăjduindu10 Ibidem pp 573-574.
11 cf. preot Vasile Sorescu, Biserica Ortodoxă, stâlp şi temelie a Adevărului, Ed. Credinţa
Strămoşească, 2002, p. 115; Din istoria marii apostazii. Sinodul de la Ferrara-Florenţa, Ed. Scara,
Bucureşti, 2002, p. 179.
12 cf. Viaţa şi nevoinţele celui între sfinţi Părintelui nostru Fotie cel Mare Patriarhul
Constantinopolei, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa.
13 cf. preot Vasile Sorescu, Biserica Ortodoxă stâlp şi temelie a Adevărului, Ed. Credinţa
Strămoşească, 2002.
14 Sfinţii, având conştiinţa foarte trează, cu sinceritate se văd pe ei păcătoşi.

mă, nu mă deznădăjduiesc de a mea mântuire. Dar papa cel de la Apus,
cu toţi cei ce îi urmează lui şi cu toţi ereticii, pentru multele sale cele fără
de număr eresuri împotriva lui Dumnezeu şi împotriva sfintei noastre
credinţe, afurisit este, şi depărtat, şi ca un mădular putred tăiat de la
Sfânta noastră Sobornicească şi Apostolească Biserică a Răsăritului [...]
Care împărtăşire avem către papa şi papa către noi ? Care amestecare
are Sfânta noastră Biserică a Răsăritului cu al Apusului papă? Au care
obştire (împărtăşire - n.n.) are lumina cu întunericul?
Au care împărtăşire are Hristos cu Veliar? Care, dar,
împărtăşire are dreptatea credinţei noastre cele sfinte
către fărădelegea eresului Romei? [...] Ereticii, pentru
credinţa lor rea şi pentru urmarea lor rea asupra Sfintei
Biserici, sunt afurisiţi şi veşnicei anateme sunt daţi de la
Sfânta noastră Sobornicească şi Apostolească Biserică
a Răsăritului şi de sfintele şapte Soboare a toată lumea.
Şi nu le este lor nădejde de mântuire, dacă nu vor crede
precum crede Sfânta noastră Biserică a Răsăritului”15.
Iar Sfântul Ioan de Kronstadt spune: „Necredincioşii
nu vor vedea slava Ta, Hristoase, adică cei de rea
credinţă, cei care nu cred drept, catolicii cei răi,
luteranii cei hulitori de Dumnezeu şi reformaţii, evreii,
mahomedanii, toţi budiştii şi toţi păgânii. Dar noi o
vom vedea? Acest lucru depinde de viaţa, de credinţa şi
de evlavia noastră. Dacă avem Duhul lui Hristos, dacă
vom fi făptură nouă în Hristos (cf. II Corinteni 5:17),
atunci, fără îndoială, vom vedea slava lui Hristos şi ne
vom desfăta veşnic cu ea”16.
Se spune că penticostalii au vedenii şi darul grăirii în limbi. Este adevărat?
Cuviosul Paisie Aghioritul a fost întrebat: „Părinte, cele pe care le spun
cei care aderă la penticostali, că văd vedenii, vorbesc în limbi, etc., sunt din
imaginaţie sau din lucrare diavolească?” Iar Cuviosul a răspuns: „Sunt din
lucrare diavolească. Pentru că, atunci când merg la penticostali şi se botează
din nou, dispreţuiesc şi leapădă Sfântul Botez - «mărturisesc un Botez
spre iertarea păcatelor››, spune Simbolul Credinţei – se dezbracă de Botez,
primesc înrâuriri diavoleşti şi vorbesc brr…, chipurile în limbi. ‹‹Vorbeşte
Sfântul Duh al Cincizecimii» – spun ei. Nu este Sfântul Duh; sunt o
mulţime de duhuri necurate”17.
Se vorbeşte şi se scrie în ultima vreme despre unirea cu Biserica Ortodoxă
Coptă. Dar dacă această Biserică este tot Ortodoxă, atunci cum se va face
15 Sfântul Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, I, 1998; II, 1999.
16 Ne vorbeşte Sfântul Ioan de Kronstadt. Ultimul Jurnal mai-noiembrie 1908, Ed. Cartea
Ortodoxă, Ed. Egumeniţa, p. 43.
17 Cuviosul Paisie Aghioritul, Nevoinţă duhovnicească, Schitul Lacu, p. 229.
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Care împărtăşire avem către
papa şi papa către noi ? Care
amestecare are Sfânta noastră
Biserică a Răsăritului cu al
Apusului papă? Au care
obştire (împărtăşire - n.n.)
are lumina cu întunericul?
Au care împărtăşire are
Hristos cu Veliar?
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unirea? Nu suntem deja în unitate cu toate Bisericile Ortodoxe naţionale ?
Aceasta este o observaţie importantă. Suntem deja în unitate cu toate
Bisericile Ortodoxe naţionale, alcătuind împreună Biserica Ortodoxă,
cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Nu se pune problema
unirii viitoare cu Biserica Ortodoxă Rusă, fiindcă suntem deja împreună.
Dacă se pune problema unirii cu Biserica Coptă, înseamnă că aceasta nu
este Ortodoxă. Să vedem acum ce este Biserica Coptă. În numărul din
septembrie 1994 al Vestitorului Ortodoxiei, scrie la
pagina 8 următoarele: „Denumirea de Biserică Coptă
aparţine Bisericii monofizite egiptene. Existenţa ei începe
în anul 451, odată cu depunerea din treaptă a Patriarhului
Alexandriei, Dioscor, care a refuzat să recunoască hotărârile
Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon”. În Vestitorul
Ortodoxiei din 30 noiembrie 1994, p.5, col 1, găsim scris
despre „Biserica Ortodoxă Coptă”. Deci, în septembrie
1994, Biserica Coptă era monofizită, iar în noiembrie
1994 era numită deja Ortodoxă. Ce s-a întâmplat într-un
timp atât de scurt? În acest interval a venit în ţara noastră
Shenouda III (Şenuda), patriarhul monofizit al copţilor. Şi
împreună cu ecumeniştii români, foşti ortodocşi, a convenit
să se folosească denumirea de Biserică Ortodoxă Coptă, în
vederea unirii ecumeniste. Oamenii, care nu ştiu despre ce
este vorba, au impresia că aceasta este o Biserică Ortodoxă
naţională, aşa cum este Biserica Ortodoxă Greacă sau
Biserica Ortodoxă Rusă. În realitate, „Biserica Coptă” este adunarea
monofiziţilor egipteni. Ea s-a desprins de adevărata Biserică, în anul 451,
neacceptând hotărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon.

„Şi chiar dacă am fi păcătoşi
în multe, totuşi suntem orto
docşi şi mădulare ale Bisericii
Universale, îndepărtându-ne
de orice erezie şi urmând oricărui Sinod recunoscut ca
Ecumenic sau Local”.

Se spune că la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, anatemele nu s-au dat
pentru erezie, ci pentru neprimirea hotărârilor Sinodului. Este adevărat?
Nu este adevărat. A fost anatematizată erezia monofizită. Patriarhul
Dioscor, fiind eretic monofizit, nu a acceptat hotărârile Sinodului.
Aşa găsim scris şi în cărţile sfinte: „În zilele binecredincioşilor împăraţi
Marcian şi Pulheria (450-457), s-a făcut la Calcedon, Sinod mare (451),
de 630 de Sfinţi Părinţi, din toată lumea, şi au osândit erezia lui Dioscor şi
a lui Eutihie, care învăţau că Hristos, Mântuitorul lumii, este o Persoană
numai cu o fire şi o lucrare şi nu primeau dreapta credinţă, care învaţă
că Dumnezeu cel întrupat, Mântuitorul lumii, este Persoana Fiului, din
Sfânta Treime, având două firi, o fire de om şi o fire de Dumnezeu, unite
între ele şi lucrând împreună la mântuirea noastră”18.

18 Proloagele, 11 iulie.

Cuvânt la Praznicul
Sfântului Arhidiacon Ştefan, întâiul Mucenic
de Ioan Vlăducă
Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe Sfântul
Arhidiacon Ştefan, Întâiul Mucenic. Acesta, pentru dragostea lui faţă de
Hristos şi pentru curăţia inimii lui, era
plin de har şi putere şi făcea minuni şi
semne mari în popor. Pentru aceasta a
fost invidiat de farisei, care nu puteau să
stea împotriva înţelepciunii şi a harului
cu care el vorbea. Aceştia au întărâtat
poporul şi, năvălind asupra-i, l-au răpit
şi l-au dus în sinedriu. Şi au pus martori
mincinoşi care să-l acuze pe nedrept.
Şi, aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei
ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca
o faţă de înger. Iar când el a început să-i
mustre pentru împietrirea lor, ei fremătau
de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi
împotriva lui. Iar Sfântul Ştefan, fiind plin
de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava
lui Dumnezeu şi pe Iisus Hristos, stând dea dreapta lui Dumnezeu. Şi a zis: Iată, văd
cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a
dreapta lui Dumnezeu! Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile şi
au năvălit asupra lui. Şi, scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar
el se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu! Şi, îngenunchind,
a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Şi, zicând
acestea, a murit. Acestea sunt faptele prezentate pe scurt. Iar acum, să
analizăm câteva aspecte.
Primul aspect: a fost invidiat de farisei, care nu puteau să stea împotriva
înţelepciunii şi a harului cu care el vorbea.
Al doilea: au întărâtat poporul şi, năvălind asupra-i, l-au răpit şi l-au dus în
sinedriu. Şi au pus martori mincinoşi care să-l acuze pe nedrept.
Al treilea: toţi, cei ce şedeau în sinedriu, au văzut faţa lui ca o faţă de înger.
Al patrulea: când el a început să-i mustre pentru împietrirea lor, ei fremătau de
furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
Al cincilea: Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit
asupra lui.
Al şaselea: Şi, scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre.
Al şaptelea: Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti
lor păcatul acesta.

Fiindcă aceasta este drago
stea cea adevărată, ca să-şi
pună cineva sufletul pentru
mântuirea fratelui său.Să
ne rugăm şi noi să dobân
dim o astfel de dragoste, ca
să fim în comuniune cu
Sfinţii, în vecii vecilor.

PREDICĂ

DESPRE INVIDIE
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Iar Sfântul Ştefan, fiind plin
de Duh Sfânt şi privind la cer,
a văzut slava lui Dumnezeu
şi pe Iisus Hristos, stând de-a
dreapta lui Dumnezeu. Şi a
zis: Iată, văd cerurile deschi
se şi pe Fiul Omului stând
de-a dreapta lui Dumnezeu!
Iar ei, strigând cu glas mare,
şi-au astupat urechile şi au
năvălit asupra lui. Şi, scoţân
du-l afară din cetate, îl băteau
cu pietre.
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Primul aspect: Sfântul Ştefan a fost invidiat de farisei, care nu puteau să stea
împotriva înţelepciunii şi a harului cu care el vorbea. Aşa Îl invidiau fariseii
şi pe Domnul nostru Iisus Hristos, precum este scris în Sfânta Evanghelie
după Matei, că din invidie L-au dat în mâna lui Pilat (Mt. 27: 18).
Ce este invidia? Invidia este strâmbarea minţii, care face din binele
aproapelui pricină a nefericirii proprii. Sfântul Ioan Damaschin defineşte
invidia astfel: Invidia este mâhnirea provocată de bunurile altora. Aceste bunuri
despre care vorbeşte Sfântul Ioan Damaschin, pot fi lăuntrice sau
exterioare, trupeşti sau sufleteşti, naturale sau supranaturale.
În cartea Mântuirea păcătoşilor, monahul Agapie Criteanu, arată
că invidia cea mai rea decât toate este când cineva se mâhneşte de
darurile cele dumnezeieşti ale aproapelui, şi aceasta se numără între
păcatele care sunt împotriva Duhului Sfânt. Păcat împotriva Duhului
Sfânt au făurit fariseii care îl invidiau pe Sfântul Ştefan, fiindcă îl
invidiau pentru darurile lui duhovniceşti, neputând sta împotriva
înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea. Ne-am gândit noi
vreodată că invidia este păcat împotriva Sfântului Duh?
Al doilea aspect: au întărâtat poporul şi, năvălind asupra-i, l-au
răpit şi l-au dus în sinedriu. Şi au pus martori mincinoşi care să-l
acuze pe nedrept. Exact aşa au făcut şi Domnului nostru Iisus
Hristos, precum este scris: Iar cei care au prins pe Iisus, L-au
dus la Caiafa arhiereul, unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii...
Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă
împotriva lui Iisus, ca să-L omoare (Mt 26: 57-59). Şi arhiereii şi
bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L
piardă (Mt. 27: 20).
Aşa se comportă cel ce invidiază: nu se mulţumeşte numai cu
invidia lăuntrică, ci îi întărâtă şi pe alţii împotriva persoanei
respective şi o pârăşte pe aceasta la stăpânitori, care au puterea să o
pedepsească. De ce procedează invidiosul în felul acesta? Din două motive:
În primul rând, fiindcă el nu are putere să pedepsească, neavând autoritate
asupra persoanei respective. În al doilea rând, din viclenie, pentru ca ceilalţi
să aibă impresia că nu el a dat pedeapsa, ci conducătorul. De multe ori
în istoria lumii, împăraţii erau înconjuraţi de astfel de oameni cu cugete
viclene, care le câştigau încrederea şi care conduceau din umbră.
Al treilea aspect: toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă
de înger... De ce? Fiindcă era plin de har şi de putere (Fapte 6: 8), plin
de credinţă şi de Duh Sfânt (Fapte 6: 5), precum este scris. Şi precum
Nikolai Motovilov a văzut faţa lui Dumnezeu, tot aşa şi fariseii au văzut
faţa Sfântului Ştefan.
Al patrulea aspect: când el a început să-i mustre pentru împietrirea lor,
ei fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. Aici se
împlineşte cuvântul din Psalmi care zice: Pândi-va păcătosul pe cel drept şi
va scrâşni asupra lui, cu dinţii săi (Ps. 36:12).

Precum citim în Pildele lui Solomon, că o inimă veselă înseninează faţa (15:
13); tot aşa, o inimă rea întunecă faţa.
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare spune că invidioşii devin evidenţi prin
expresia feţei lor. Privirea acestora este seacă şi nestrălucitoare, obrazul
mohorât, sprânceana ofilită, sufletul tulburat de patimă, nemaiavând criteriul
adevărului asupra lucrurilor. Tot Sfântul Vasile ne spune că toate aspectele
pozitive pe care le vede la cei de lângă el sunt lovituri şi răni care-l lovesc
drept în inimă pe cel invidios. Şi grozăvia bolii constă în aceea
că nu poate să şi-o mărturisească; dimpotrivă, priveşte sub
sprâncene, e trist, abătut, plângăreţ, mistuit de răutate. Dacăl întreabă cineva de ce suferă, îi e ruşine să-şi mărturisească
chinul sufletului şi să spună: „Sunt un invidios şi un amărât;
mă roade fericirea prietenului meu, bunăstarea fratelui meu
mă face să plâng de durere; nu pot suferi să văd faptele bune
ale altora; orice prosperitate a altui om mă face nenorocit”.
Aşa ar grăi, dacă ar vrea să spună adevărul. Dar nu vrea
să mărturisească nimic din toate chinurile lui; ţine boala
în adâncul sufletului, şi boala îi roade încetul cu încetul
măruntaiele şi-l topeşte.
Aşa spune şi Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur: Omul
invidios se topeşte ca o lumânare, văzând că vecinului său
îi merge bine.
În limba Greacă, invidie se spune φθόνος; acest substantiv
provine de la verbul φθίνω, care înseamnă a se strica, a se
ofili, a se veşteji, a se topi, a se sfârşi, a muri; fiindcă invidia
strică mintea omului, îi veştejeşte trupul, îi topeşte inima,
îi sfârşeşte puterile şi îi omoară sufletul.
Al cincilea aspect: Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat
urechile şi au năvălit asupra lui. Aşa face invidiosul şi mâniosul când aude
adevărul. Îşi astupă urechile şi năvăleşte asupra celui care doreşte să-l ajute.
Al şaselea aspect: scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Aceasta
este reacţia celor care invidiază şi urăsc pe aproapele: nesuferind să-l vadă
fericit, îşi doresc să scape de el, să-l îndepărteze, să-l scoată afară. Iar de
la ură până la ucidere nu mai este decât un pas. De fapt, ura este un fel de
ucidere. Fiindcă aşa spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, în Prima
Epistolă Sobornicească: Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi
ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţă veşnică.
Al şaptelea aspect: Sfântul Ştefan a îngenunchiat şi s-a rugat, zicând:
Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Aşa S-a rugat şi Domnul nostru
Iisus Hristos când a fost răstignit: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac! (Lc.
23: 34). Aşa se rugau şi Sfinţii Mucenici pentru iertarea prigonitorilor.
Drept aceea, se cuvine să ne rugăm şi noi pentru iertarea celor ce greşesc
nouă. Ca fără de osândă să rostim rugăciunea Tatăl nostru şi să zicem: Şi
ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
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Ştim bine că trăim vremuri de
mărturisire şi mucenicie.
Dacănu vom ierta din inimă
pe cei ce au greşit nouă, nu
vom reuşi să mărturisim pe
Hristos. Să ne aducem aminte
de Saprichie, cel care începuse
a merge pe calea muceniciei,
dar a pierdut cununa de muce-
nic precum şi-a pierdut şi sufletul, lepădându-se de Hristos.
De ce? Fiindcă nu a iertat pe
Sfântul Nichifor (+9 febr.). Şi,
neiertându-l, a pierdut harul;
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Ştim bine că trăim vremuri de mărturisire şi mucenicie. Dacă nu vom
ierta din inimă pe cei ce au greşit nouă, nu vom reuşi să mărturisim pe
Hristos. Să ne aducem aminte de Saprichie, cel care începuse a merge pe
calea muceniciei, dar a pierdut cununa de mucenic precum şi-a pierdut şi
sufletul, lepădându-se de Hristos. De ce? Fiindcă nu a iertat pe Sfântul
Nichifor (+9 februarie). Şi, neiertându-l, a pierdut harul; şi, pierzând harul,
a pierdut puterea de mărturisire; şi, pierzând puterea de mărturisire, s-a
lepădat de Hristos.
Astăzi i-am văzut pe iudeii cei ne
credincioşi, omorându-l cu pietre pe
Sfântul Arhidiacon Ştefan. Să luăm
aminte la noi înşine, ca nu cumva să
aruncăm şi noi cu pietre în aproapele
nostru! Fiindcă piatră este şi vorba aspră;
piatră este şi clevetirea; piatră este şi
defăimarea; piatră este şi dispreţul; piatră
este şi privirea duşmănoasă; piatră este şi
nemilostivirea; piatră este şi indiferenţa;
piatră este şi judecarea aproapelui.
Să respectăm cu frică şi cu dragoste
porunca Domnului, care zice: Nu
judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi (Mt. 7: 1).
Să nu aruncăm în aproapele nostru cu
piatra judecării, chiar dacă l-am vedea
căzând în păcate grele. Fiindcă fariseii
au adus la Domnul pe o femeie prinsă
în desfrânare şi au zis Lui: Învăţătorule,
această femeie a fost prinsă în desfrânare,
iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu
pietre. Dar Tu ce zici? Iar Domnul nu le-a zis: Aplicaţi Legea! Ci le-a
zis altceva: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.
Iar ei, auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, plecau unul câte unul,
începând de la cei mai bătrâni. Şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în
mijloc. Şi Domnul i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit
niciunul? Iar ea a zis: Niciunul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc
nici eu. Mergi; de-acum să nu mai păcătuieşti!
Iar dacă Fiul lui Dumnezeu – Care are toată puterea în Cer şi pe pământ
– nu a osândit-o şi nu a judecat-o pe aceasta, cine suntem noi să judecăm
pe aproapele nostru?
Şi dacă vrem să ne comportăm duhovniceşte, atunci, cu dragoste frăţească
să acoperim păcatul aproapelui nostru şi să luăm acel păcat asupra noastră,
făcând pocăinţă şi primind canon de la duhovnic, ca şi cum am fi păcătuit
noi înşine.
Aşa învăţăm din Pateric, unde scrie că doi fraţi de mănăstire au mers

împreună la târg ca să-şi vândă lucrul mâinilor lor. Iar unul din ei a căzut
în desfrânare. După aceea, aflându-l pe el celălalt frate, i-a zis: „Eu nu
mai vin cu tine, fiindcă am căzut
în desfrânare”. Şi celălalt frate,
având dragoste adevărată şi
voind să-l izbăvească din ghearele
deznădejdii, i-a zis că şi el a căzut
în acelaşi păcat şi că este bine
să se întoarcă împreună şi cu
osârdie să se pocăiască, pentru
că Dumnezeu este milostiv şi-i va
ierta pe ei. Şi au mers împreună
la duhovnicul lor, mărturisinduşi împreună căderea. Iar
duhovnicul le-a dat canon de
pocăinţă, neştiind că unul din ei
nu căzuse în păcat. Şi amândoi,
cu dragoste primind canonul,
se rugau lui Dumnezeu unul
pentru altul. Văzând Dumnezeu
dragostea fratelui care nu căzuse,
şi osteneala sa pentru aproapele
lui, peste puţine zile, i-a iertat
aceluia păcatul. Şi l-a înştiinţat
Dumnezeu pe duhovnic că
pentru multa dragoste a fratelui
ce n-a greşit, s-a iertat păcatul
celui ce-a greşit.
Fiindcă nu s-a dus să-l pârască la
duhovnic; nu a zis: Părinte, iată
ce-a făcut cutare frate!... Nici nu a pârât pe ocolite, zicând: Părinte, m-am
tulburat, tare m-am smintit de fratele cutare că a căzut în aşa păcat greu!
Nicidecum nu a zis unele ca acestea, ci cu adevărată dragoste a tăinuit
păcatul fratelui şi chiar l-a luat asupra lui, primind canon. Fiindcă
aceasta este dragostea cea adevărată, ca să-şi pună cineva sufletul pentru
mântuirea fratelui său.
Să ne rugăm şi noi să dobândim o astfel de dragoste, ca să fim în comuniune
cu Sfinţii, în vecii vecilor. Amin.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

81

C

AT I T U D I N I

Fiindcă nu s-a dus să-l
pârască la duhovnic; nu a
zis: Părinte, iată ce-a făcut
cutare frate!... Nici nu a
pârât pe ocolite, zicând:
Părinte, m-am tulburat,
tare m-am smintit de fratele
cutare că a căzut în aşa
păcat greu!
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Monahismul românesc sub dictatura
comunistă între anii 1950-1959
Ieromonahul Cosma, mănăstirea Sihăstria
(continuare din numărul precedent)

ISTORIE

Pregătirea intelectuală a monahilor
în această perioadă de prigoană
Patriarhul Iustinian a iniţiat un program de ridicare a nivelului cultural
al călugărilor şi călugăriţelor care nu aveau cele 7 clase elementare ale
învăţământului obligatoriu În
anul 1958 existau deja 56 de şcoli
monahale, profesorii fiind recrutaţi
dintre absolvenţii de seminar.
Aceste şcoli erau frecventate de
tot personalul mănăstirii care nu
împlinise vârsta de 40 de ani.
Cadrele Securităţii nu vedeau
cu ochi buni pregătirea persona
lului monahal în aceste şcoli.
Seminariile monahale erau ade
vărate instituţii de pregătire şi
organizare a elitei călugăreşti care,
potrivit Securităţii, cultiva intens
un spirit mistic contrar regimului
de „democraţie populară”.
Într-un referat al D.G.S.S.
Călugării şi călugăriţele, din 1958 se menţionează atitudinea şi concepţia patriarhului pe care o
de astă dată mai bine avea faţă de mănăstiri, de pregătirea intelectuală şi rolul monahilor în
pregătiţi din punct de vedere Biserică. Mănăstirile trebuie să fie, zicea el, ,,ca un far care luminează în
dogmatic, reuşesc cu mai mijlocul mării drumul corăbiilor”. Punea accentul pe ,,organizarea unei
multă uşurinţă să-şi impună vieţii temeinice” în mănăstiri şi pe ,,rolul de misionari” al călugărilor şi
concepţiile lor unui număr călugăriţelor . Seminariile monahale aveau ca scop pregătirea unei ,,elite
însemnat de elemente monahale” şi organizarea lor făcea parte dintr-un plan care tindea să
înapoiate. redea mănăstirilor ,,rolul şi rostul lor de odinioară”. Iustinian a acordat
o atenţie deosebită cultivării şi pregătirii intelectuale a monahilor.
Anterior instalării lui Iustinian ca patriarh, seminariile monahale erau
frecventate de cca. 90 călugări şi călugăriţe, iar institutele teologice de
numai 3-4 călugări. Situaţia aceasta se schimbă radical după ce el preia
conducerea B.O.R. Astfel, la Seminarul monahal de la Agapia, frecventau
53 de călugăriţe, la Seminarul monahal de la Horezu frecventau 70 de
călugăriţe iar la şcoala de cântăreţi de la Neamţ frecventau 20 de călugări.
***, Viaţa Monahală în ultimii 10 ani, în ,,Biserica Ortodoxă Română”, an LXXVI, 1958, nr.
5-6, p. 509.
 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub Regimul Comunist 19451958, vol. I, Ed. INST, Bucreşti, 2001, p. 322.

De asemenea Institutul Teologic din Bucureşti avea 21 de călugăriţe şi
30 de călugări studenţi, la care se mai adăugau cinci călugări înscrişi la
doctorat. De aceea Patriarhului i se reproşa că a părăsit linia tradiţională
a B.O.R., permiţând şi încurajând frecventarea de către călugări a
Institutului Teologic, fapt nemaiîntâlnit în Ortodoxie până atunci, ca să
fie călugăriţe licenţiate sau doctori în teologie.
În pofida limitării libertăţii religioase, datorită abilităţii Patriarhului şi
măsurilor luate de el, s-a ajuns la o situaţie
paradoxală: înviorarea vieţii mănăstireşti
într-o perioadă de teroare şi de suprimare a
libertăţii umane. Ori asemenea realitate nu
putea fi mult timp tolerată, astfel încât, din
iniţiativa autorităţilor ateiste, Regulamentul
şcolilor de cântăreţi şi al seminariilor a fost
modificat, iar secţia monahală de pe lângă
Seminarul Teologic Neamţ a fost desfiinţată.
Aceste măsuri au generat o stare de adâncă
îngrijorare, după cum rezultă şi din memoriul
adresat Patriarhului Iustinian şi Sfântului
Sinod la 16 septembrie 1956 de un grup de 19
monahi între care s-au numărat arhimandriţii
Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu şi protosinghelul
Ioasaf Popa. ,,Din convorbirile noastre cu unii
conducători şi proestoşi ai mănăstirilor, se
spunea în memoriu, am constatat că opinia
monahală este adânc îngrijorată de desfiinţarea
unicei secţii monahale pentru cultivarea
monahilor. Această îngrijorare este cu atât mai
alarmantă cu cât preoţii monahi şi duhovnicii
mănăstirilor se răresc, iar alţii nu pot fi
hirotonisiţi decât cu absolvenţa seminarului.
Dar nu numai atât, clericii monahi cu pregă
tire superioară sunt, de asemenea, necesari în mănăstirile de maici, în
administraţia mănăstirească şi bisericească, la catedralele eparhiale, în
învăţământ, precum şi în lucrarea misionară atât de actuală”.
În finalul memoriului călugării propuneau reînfiinţarea unei şcoli
monahale care să funcţioneze pe lângă şcoala de cântăreţi bisericeşti şi
Seminarul Teologic de la Curtea de Argeş. Acţiunile autorităţilor comu
niste îndreptate împotriva Bisericii şi a monahismului prin intimidarea celor
cu responsabilităţi de conducere şi obstrucţionare a procesului de pregătire a personalului monahal, reiese dintr-un raport din 2 octombrie 1959,
adresat Direcţiei a III-a M.A.I. unde agentul respectiv menţionează: ,,…
Patriarhul, printr-o decizie din 11 septembrie 1959, a aprobat funcţionarea
 Ibidem, p. 323.
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Afluxul tinerilor spre
aşezămintele monahale
a reprezentat o altă cauză
a ciocnirii dintre mănăstiri şi autorităţi.
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erau adevărate instituţii
de pregătire şi organizare
a elitei călugăreşti care,
potrivit Securităţii, cultiva
intens un spirit mistic
contrar regimului de
„democraţie populară”.
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seminarului monahal de la Mănăstirea Agapia. Pentru deschiderea
acestui seminar, a fost trimis ca delegat numitul Mântulescu, din cadrul
Patriarhiei Bucureşti, pentru ca la 1 octombrie să facă deschiderea
seminarului. În baza dispoziţiei primite de la împuternicitul regional Bacău,
Departamentul Cultelor, acesta s-a deplasat la Mănăstirea Agapia unde a
găsit pe numitul Mântulescu, căruia i-a pus în vedere că în conformitate cu
statutul, nu va putea proceda la deschiderea seminarului.
În această situaţie acest Mân
tulescu nu a procedat la des
chiderea seminarului şi a cerut
relaţii la patriarhie în acest caz,
aşteptând rezultatul… mai im
portant de semnalat este faptul
atitudinii stareţei Veronica Constantinescu, care faţă de împuter
nicitul Cultelor regional, cât
şi faţă de inspectorul general
din Departamentul Cultelor,
Vasilescu, a declarat că dacă aşa
stau lucrurile, fără aprobarea
scrisă a patriarhului care să
anuleze decizia din 11 septembrie 1959, nu poate să recunoască această
hotărâre. De asemenea sus numita, în conformitate cu noul statut, trebuie
să se supună Mitropoliei din Iaşi, întrucât până la apariţia noului statut,
aparţineau direct de patriarhie, în care sens, de asemenea a declarat că ea,
ca şef direct, recunoaşte numai pe patriarh, căruia i se adresează în orice
problemă va avea de rezolvat privind Mănăstirea Agapia”.
Una dintre explicaţiile încercării de suprimare a seminariilor monahale o
oferă chiar Al. Drăghici: Călugării şi călugăriţele, de astă dată mai bine
pregătiţi din punct de vedere dogmatic, reuşesc cu mai multă uşurinţă
să-şi impună concepţiile lor unui număr însemnat de elemente înapoiate,
izbutind să le tragă la mănăstiri. Problema pregătirii intelectuale a
clericilor, a personalului monahal şi a pregătirii candidaţilor pentru scaunele
episcopale a fost abordată şi de mitropolitul cărturar Nicolae Bălan
într-o scrisoare, adresată în anul 1947 prim-ministrului Petru Groza.
 ACNSAS, fond Documentar, dosar 71, f. 169-169v, apud George Enache, Adrian Nicolae Petcu,
Monahismul Ortodox şi Puterea Comunistă în România anilor 50, Editura Partener, Galaţi, 2009,
p. 109-110.
 Vasile Cristian, art. cit., p. 166.
 Mitropolitul Nicolae Bălan s-a născut la 27 aprilie 1882 în părţile Bistriţei. A urmat gimnaziul
grăniceresc la Năsăud şi Facultatea de Teologie la Cernăuţi, unde a luat şi doctoratul. Face studii de
specialitate la Breslau. Între 1905-1920 este profesor de Dogmatică, Apologetică şi Morală la Sibiu.
La 14 februarie 1920 a fost ales Mitropolit al Ardealului. A fost preocupat de pregătirea viitorilor
ierarhi, profesori de teologie, consilieri, etc. A trimis mulţi tineri la studii în ţară şi peste hotare.
Mitropolitul Nicolae Colan, episcopul Nicolae Popovici, profesorii Nicolae Terchilă, Dumitru
Stăniloae, Nicolae Neaga, Liviu Stan, Grigorie Marcu, Dumitru Călugăr, Teodor Bodogoae,
Nicolae Balca, mitropolitul Nicolae Mladin şi mulţii alţii.( Pr. Prof. Ion Vicovan, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002, p.248).
 Multele şi importantele griji de ordin politic cărora aveţi să le faceţi faţă în aceste vremuri de

3. Situaţia dinaintea Decretului 410
Afluxul tinerilor spre aşezămintele monahale a reprezentat o altă cauză a
ciocnirii dintre mănăstiri şi autorităţi. Dacă în şcoli, licee şi întreprinderi a
luat naştere o agresivă propagandă comunistă asupra tinerilor, în mănăstiri
acest ,,bombardament” ideologic nu-şi atingea ţinta deoarece, conform
Securităţii, ,,tinerii de aici se aflau sub influenţa unei educaţii mistice”.
Cum propagandiştii PMR nu puteau face propagandă şi în mănăstiri
pentru ,,a lămuri şi dinamiza” personalul în sensul dorit de regim, exodul
tinerilor spre lumea monahală trebuia oprit. Însă rezolvarea problemei
nu era tocmai uşoară, deoarece stareţii şi duhovnicii atrăgeau tinerii ce
împrospătau obştea, educându-i tradiţional, formând caractere, oameni
cu demnitate care aveau râvnă spre cele sfinte, lucrând cu drag în ateliere
să aducă beneficii mănăstirilor.
Nemulţumit, la 16 septembrie 1958, D. Dogaru, secretar general la
Departamentul Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, a trimis forurilor
răscruce pentru viaţa poporului nostru, socotesc că nu vă dau răgaz să vă preocupaţi şi de problemele
bisericeşti atât cât ştim că o cere inima domniei voastre, atât de legată de viaţa noastră bisericească.
De aceea, vă rog să-mi îngăduiţi ca, în baza cunoştinţei vechi ce ne uneşte şi având calitatea de cel
mai vechi membru al Sinodului arhidiecezan din Sibiu, să vă supun atenţiei domniei voastre, în
mod personal, câteva din punctele cu caracter mai urgent ale unui program de politică bisericească,
a căror înfăptuire, dacă ar urmări-o onoratul guvern ce-l prezidaţi, ar binemerita şi de la neam şi
de la Biserică.
Am observat în Biserica din vechiul Regat lipsa unor candidaţi cu pregătire serioasă pentru
scaunele de ierarhi. Cauzele socotesc că sunt în general următoarele două: a) mănăstirile, aflânduse într-o stare culturală inferioară, nu pot da din sânul lor elemente apte pentru o asemenea misiune
de cârmuitor de suflete; b) ierarhii, fie că s-au recrutat din preoţi căsătoriţi, fie că au fost aleşi
dintre monahi, n-au fost şi nu sunt preocupaţi de grija de-a creşte o pleiadă de tineri din care să se
recruteze viitorii conducători ai Bisericii. Deci, de câte ori ajunge vacant un scaun episcopal, se fac
tot felul de combinaţii străine de interesele Bisericii. Biserica trebuie să aibă în jurul fiecărui scaun
episcopal un stat major de clerici culţi, care trebuie formaţi şi educaţi nu numai în şcolile teologice
din ţară, ci şi în şcolile alese din străinătate, de unde pot aduce impresii şi învăţăminte bune de
aplicat în viaţa noastră bisericească. În lipsa unei astfel de pleiade de tineri pregătiţi, de câte ori
se pune problema ocupării unui scaun devenit vacant, decide întâmplarea combinată cu cele mai
pătimaşe intrigi: ajunge că unui preot i-a murit soţia sau a divorţat, ca să se socotească vrednic de
a fi episcop şi să pună în mişcare tot felul de mijloace şi forţe străine de idealurile Bisericii, ca să-şi
realizeze scopul.
Alegerile nu mai promovează la conducerea Bisericii elemente care să se fi distins prin munca,
prin cultura, prin caracterul lor. Iar urmările unor astfel de practici, ne dăm seama cu toţii, cât de
păgubitoare sunt pentru Biserică şi pentru viaţa poporului în general. La noi, în Ardeal, deşi n-am
avut mănăstiri, selecţiunea aceasta s-a făcut de la Mitropolitul Andrei Şaguna încoace datorită grijii
ierarhilor de a pregăti elemente serioase prin trimiterea la studii în străinătate, dar şi datorită unor
împrejurări ce făceau ca oamenii cu însuşiri alese şi cu frumoasă cultură să se devoteze Bisericii.
Datorită acestui fapt, după unirea politică de la 1918, Biserica din Ardeal a avut elemente suficiente
pentru ca să le aşeze în fruntea episcopiilor nou înfiinţate, iar pe cele vechi să le învioreze.
Mai târziu locul acelor bărbaţi din generaţia mai veche l-au ocupat elemente tinere, formate în mare
parte prin înţelegerea ce am dat-o eu acestei probleme. Astfel în scaunele episcopale din Ardeal se
găsesc azi bărbaţi bine pregătiţi, care, la rândul lor, vor pregăti elemente bune pentru necesităţile de
viitor. Cum poate ajuta statul remedierea acestei situaţii? Desigur problema pregătirii elementelor
de valoare pentru scaunele de ierarhi este o problemă a Bisericii şi ea trebuie să şi-o asume în mod
direct. Dar, ca să-şi ia asupra ei împlinirea acestei datorii, credem că ar fi bine ca domnia voastră,
Domnule prim-ministru, să atrageţi atenţia organelor supreme bisericeşti asupra ei, printr-o adresă
din partea domniei voastre, promiţând totodată sprijinul efectiv al guvernului. Sprijinul acesta l-aţi
concretiza punând în vedere un număr de burse pe care statul le-ar pune la dispoziţia Bisericii pe
seama unor absolvenţi foarte bine selecţionaţi ai Facultăţilor şi Academiilor teologice ca să meargă
la studii în străinătate. Înapoindu-se aceşti tineri în ţară, ierarhii ar avea datoria de a-i ajuta la
dezvoltarea culturii şi personalităţii lor, aplicându-i cu posturi de răspundere din centrele eparhiale.
La ei ar face apoi Biserica apel când s-ar pune problema întregirii vreunui scaun episcopal. Domnia
voastră, ajutând la pregătirea unor astfel de tineri, v-aţi câştiga un titlu nepieritor la recunoştinţa
lor şi a Bisericii…” (Sibiu, 10 februarie 1947). Pr. Prof. Adrian Gabor, Biserica Ortodoxă Română
şi regimul comunist (1945-1964), curs ms., Bucureşti, 2006-2007, pp. 211-212.
 C. Vasile, art. cit., p. 167.
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Învinuind BOR că nu a
examinat niciodată creşte
rea numărului mănăstirilor
şi a călugărilor în raport cu
nevoile reale ale Bisericii şi
cu posibilităţile de întreţinere a noilor veniţi, Dogaru
atrăgea atenţia asupra următoarei concluzii: Conducerea
Bisericii Ortodoxe nu a luat
nicio măsură faţă de pătrunderea în monahism a unor
elemente criminale, reacţionare sau leneşe, care au
căutat să facă din mănăstiri
focare ostile regimului roşu.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

Locaşurile de rugăciune
rămase fără slujitori ca urmare a acestor liste au fost
desfiinţate sau li s-a dat
altă destinaţie.
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conducătoare o notă în care mai întâi informa despre ,,nemulţumirile
Patriarhului Iustinian”, provocate de decizia U.C.C.O.M. de a nu mai da
comenzi mănăstirilor cu începere de la 1 ianuarie 1959, apoi aducea la
cunoştinţă celor în drept că a venit timpul ca ,,problemei
mănăstirilor să i se acorde o atenţie specială”. Supărat
de îndrăzneala patriarhului, el atrăgea atenţia ,,că
numărul călugărilor şi al călugăriţelor crescuse peste
măsură” şi că această situaţie nu mai poate fi tolerată,
iar patriarhului trebuie să-i intre bine în cap că ,,scopul
comenzilor date de U.C.C.O.M. a fost de a da de lucru
călugăriţelor şi de a stârpi vagabondajul şi cerşetoria
acestora şi nu acela de a da prilej stareţelor de a recruta
tinere fete în monahism, cum s-a întâmplat în toate
mănăstirile”.
Învinuind BOR că nu a examinat niciodată creşterea
numărului mănăstirilor şi a călugărilor în raport
cu nevoile reale ale Bisericii şi cu posibilităţile de
întreţinere a noilor veniţi, Dogaru atrăgea atenţia
asupra următoarei concluzii: ,,Conducerea Bisericii
Ortodoxe nu a luat nicio măsură faţă de pătrunderea
în monahism a unor elemente criminale, reacţionare
sau leneşe, care au căutat să facă din mănăstiri focare ostile regimului
roşu”. Grijuliu peste măsură de soarta regimului ameninţat de ,,elementele
duşmănoase” din mănăstiri, el propune să se ceară Bisericii Ortodoxe să
admită unele schimbări de fond10.
 C. Aioanei, C. Troncotă, Desfiinţaţi mănăstirile, art. cit., p. 30.
10 Sinodul episcopilor să-şi asume personal responsabilitatea pentru noile admiteri în monahism,
modificând art. 11 din Regulament, în sensul că episcopul, şi nu stareţul, să aprobe intrarea
provizorie (de încercare) în mănăstire;
•episcopii să controleze ca noii candidaţi să îndeplinească toate celelalte condiţii cerute de
regulament şi de canoane;
•să se evite admiterea minorilor;
•numărul noilor admişi să ţină seama de posibilităţile de întreţinere pe care le au mănăstirile şi de
nevoile reale ale Bisericii, de măsura în care ei pot lucra pentru nevoile Bisericii şi nu pentru piaţă
sau export, ca în prezent;
•să se reducă numărul schiturilor şi mănăstirilor prin concentrarea călugărilor în locurile cu
posibilităţi de cazare;
•să se excludă din mănăstiri toţi călugării care, prin trecutul lor sau prin atitudinea lor politică
de azi, nu au nimic în comun cu călugăria. De asemenea, să fie excluşi şi cei care nu îndeplinesc
condiţiile regulamentului în vigoare;
•să nu fie hirotoniţi preoţi sau diaconi călugări ce nu au studiile necesare preoţilor de mir;
• să se reglementeze cu stricteţe ieşirile şi învoirile din mănăstiri;
• BOR să facă o analiză a nevoilor reale de călugări şi a posibilităţilor de întreţinere a acestora şi să
nu mai conteze în viitor pe sprijinul masiv şi organizat al statului;
•să se desfăşoare o muncă sănătoasă de îndrumare şi orientare a călugărilor şi călugăriţelor prin
reorganizarea programului cursurilor şcolilor monahale;
• să se înceteze acţiunea de recrutare de călugăriţe care vizează îndeosebi fetele tinere. Îndreptarea
spre mănăstire să fie un act personal al celei în cauză, nu rezultat al promisiunilor şi propagandei
ce se fac în prezent de unele stareţe şi călugăriţe;
• în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de mai sus, să se dea dispoziţie U.C.C.O.M.-ului să menţină
provizoriu sistemul actual, însă la volum redus la 50%, pentru a nu mai încuraja noi intrări în
monahism şi pentru a evita, totuşi, dezorganizarea bruscă a mănăstirilor;
• împuterniciţii Departamentului Cultelor să fie autorizaţi să sprijine organele locale în plasarea în
câmpul muncii a călugăriţelor care doresc să părăsească monahismul;
• comitetele executive ale sfaturilor populare, şcolile şi căminele culturale să se ocupe de minorii
care vor să plece la mănăstiri, analizând cauzele (orfani, copii mulţi la părinţi, lipsă de orientare

La rândul lui, ministrul de Interne, Generalul colonel Alexandru
Drăghici, a trimis Direcţiei a III-a a Securităţii un exemplar al acestei
note cu următorul ordin: ,,Să se dezvolte mai mult ca un plan în timp şi
cu termen de executare”11. Cu textul acestui raport D. Dogaru, a venit şi la
şedinţa Sfântului Sinod din 15 decembrie 1958 unde a reproşat conducerii
BOR că ,,încălcarea unor dispoziţiuni ale regulamentului de organizare
şi funcţionare a mănăstirilor a dus la existenţa unei stări de lucruri… ce
prezintă pericol pentru ordinea publică şi securitatea
statului nostru”12. Drept urmare el a recomandat
membrilor Sfântului Sinod, pentru ,,stăvilirea şi
lichidarea acestei situaţii” următoarele măsuri:
• modificarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a mănăstirilor ,,care să asigure un
personal monahal de bună calitate morală şi
creştinească”;
• excluderea din monahism a celor care au suferit
condamnări, arestări sau care prin trecutul lor ,,nu
pot face cinste Bisericii”;
• scoaterea din mănăstiri a celor care nu aveau 7
clase sau a căror prezenţă în mănăstire era contrară
regulamentului;
• fixarea pentru fiecare mănăstire a unei limite
maxime de vieţuitori;
• închiderea mănăstirilor şi schiturilor găsite
,,necorespunzătoare pentru monahism” ori
schimbarea destinaţiei acestora13.
La doar câteva zile de la intervenţia lui Dogaru
în Sfântul Sinod, la 19 decembrie 1958, a fost
întocmit un nou referat care conţinea ,,solicitarea Departamentului
Cultelor de a fi sprijinit” în punerea măsurilor enumerate în practică.
Neîncrederea respectivei instituţii în membrii Sfântului Sinod al BOR
era întemeiată, deoarece cei mai mulţi dintre ei încercau să se opună
şi să nuanţeze măsurile ce le fuseseră ,,sugerate”. Conducerea M.A.I.
considera că Securitatea putea ajuta Departamentul Cultelor oferindu-i
date despre situaţia exactă a mănăstirilor şi schiturilor din ţară, poziţia
topografică, valoarea lor istorică sau arhitectonică, capacitatea de cazare,
despre trecutul şi ,,activitatea duşmănoasă” a unor călugări, călugăriţe şi
altor elemente din rândul personalului deservent. Miliţia era chemată să
sprijine acţiunea cu datele existente în evidenţa populaţiei şi altele. Pentru
asigurarea caracterului secret al măsurilor, a prevenirii stărilor de agitaţie
etc.), luând măsuri de îndrumare a lor în vederea plasării şi calificării într-o meserie;
• patriarhul să examineze toate acestea şi să ia măsuri.
11 C. Aioanei, C. Troncotă, Desfiinţaţi mănăstirile, art. cit., p. 31.
12 A.S.R.I.. fond ,,D” nr. 7729, pp. 482-484.
13 C. Aioanei, C. Troncotă, Contra armatei... art. cit., p. 5.
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Aceste măsuri au generat o
stare de adâncă îngrijorare,
după cum rezultă şi din memoriul adresat Patriarhului
Iustinian şi Sfântului Sinod
la 16 septembrie 1956 de un
grup de 19 monahi între care
s-au numărat arhimandriţii
Benedict Ghiuş, Sofian
Boghiu şi protosinghelul
Ioasaf Popa.
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Seminariile monahale
aveau ca scop pregătirea
unei ,,elite monahale” şi
organizarea lor făcea parte
dintr-un plan care tindea
să redea mănăstirilor
,,rolul şi rostul lor de
odinioară”.
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în cadrul mănăstirilor şi în afara lor, se propunea o colaborare strânsă
între Departamentul Cultelor şi M.A.I. Finalizarea acestei colaborării a
reprezentat-o apariţia Decretului de Stat nr. 410/28 octombrie 1959.
Pe baza datelor furnizate de M.A.I.,
Departamentul Cultelor elaborase
proiectul pentru noul regulament de
organizare şi funcţionare al mănăstirilor,
ale cărui prevederi puneau în aplicare
concluziile lui Al. Drăghici. Astfel,
represiunea contra slujitorilor Bisericii
nu mai întâmpina nicio piedică legală.
Însă, mai înainte de apariţia Decretului
410, pe 27 martie 1959, au fost scoşi din
viaţa monahală zeci de călugări şi fraţi,
călugăriţe şi surori doar pe baza unor
tabele care îi calificau drept ,,elemente
nesigure”. Măsura represivă avea drept
suport informaţii neverificate sau pur
şi simplu inventate. În majoritatea
cazurilor, listele conţineau nume ale unor
persoane ce, conform Decretului 410, ar
fi putut rămâne în mănăstiri deoarece
aveau studii teologice sau întruneau
vârsta prevăzută în Decret. Atunci au
fost alungaţi din Mănăstirea Slatina
(Suceava), un număr de 11 călugări şi fraţi.
Totodată se anticipau anumite epurări şi
se luau măsuri asiguratorii ca aplicarea
decretului să nu lase vreo portiţă celor vizaţi. Locaşurile de rugăciune
rămase fără slujitori ca urmare a acestor liste au fost desfiinţate sau li s-a
da altă destinaţie. Întreaga operaţiune s-a desfăşurat cu implicarea directă
a Securităţii, căreia i s-a aprobat să acţioneze în numele organelor de
miliţie. Zelul, cu care principala forţă de represiune s-a angajat în această
operaţiune de ,,curăţire” a mediului duhovnicesc, s-a lovit de opoziţia unor
clerici din conducerea BOR, care întreprindeau diferite manevre pentru
împiedicarea şi sabotarea măsurilor luate de stat, inclusiv prin tărăgănarea
aplicării totale şi la timp a programului preconizat14.

14 C. Aioanei, Contra armatei negre…art. cit., p. 9.

Pr. Mihai Andrei Aldea
Cine a văzut mutaţii folositoare?
Cine a văzut mutaţii distrugătoare?
Evoluţionismul mutaţionist este concepţia care încearcă să răspundă
la marea problemă a timpului evoluţiei şi la alte probleme pe care
ipoteza acumulării treptate a
caracterelor specifice nu le poate
lămuri. Desigur, această ipoteză
porneşte de la ideea preconcepută
şi nedovedită că există evoluţie,
subliniază, natural, creaţioniştii.
Totuşi trecem deocamdată peste
această problemă, spre a vedea pe
ce se întemeiază evoluţionismul
mutaţionist.
Ca principiu, lucrurile sunt
relativ simple. Există uneori
accidente genetice, fie aparent
întâmplătoare, fie provocate de
anumiţi factori, numiţi factori
mutageni. Aceste accidente
genetice duc la noi aranjamente
în cadrul codului genetic, numite mutaţii (mutaţii genetice, desigur).
Evoluţioniştii spun că atunci când aceste accidente genetice produc mutaţii
avantajoase pentru individ, ele tind să fie păstrate de urmaşi, ducând
astfel, prin acumulare, la apariţia unor specii noi. Asemenea mutaţii apar
dintr-o dată, ceea ce face ca factorul timp să fie oarecum înlăturat.
Creaţionismul desfiinţează însă această ipoteză foarte uşor, pe baza
aceloraşi argumente aduse mai devreme, plus altul, nou, şi foarte concret.
Argumentul nou, primul pe care îl prezentăm, este de un bun-simţ
uimitor: cine a văzut vreodată o mutaţie genetică naturală pozitivă? Cine
a văzut vreodată o mutaţie genetică naturală negativă? Răspunsurile sunt
simple şi clare: nimeni nu a văzut vreodată o mutaţie genetică pozitivă;
miliarde de oameni au văzut mutaţii genetice negative. Ca să ne limităm
doar la oameni, este de ajuns să amintim de acele afecţiuni cromozomiale
 Sunt considerate aşa cele care intervin în afara unor factori mutageni cunoscuţi, indiferent că
aceştia ţin de legile geneticii sau intervenţii externe (radiaţii, şocuri, substanţe chimice etc). De
obicei ele sunt numite mutaţii întâmplătoare, uneori şi accidente genetice. În fapt însă, chiar dacă
noi nu o putem identifica, o cauză trebuie să existe; de aceea am folosit expresia prudentă „aparent
întâmplătoare”. În treacăt fie vorba, există destule boli genetice considerate cândva întâmplătoare,
iar mai târziu dovedite a avea un set de legi de moştenire foarte clar.
 De fapt am putea să spunem „aceste ipoteze”, pentru că nici evoluţionismul mutaţionist, nici acela
numit „clasic” nu prezintă vreo unitate, ci nenumărate versiuni, uneori radical diferite şi esenţial
disputate. Asemănarea cu şcolile filosofice sau cu grupările religioase este singura ce se potriveşte
evoluţionismului, de vreme ce nicio disciplină ştiinţifică nu prezintă asemenea fragmentări
extreme.

Căci, dezastruos pentru
ingineria genetică, plantele
modificate genetic, deşi tră
iesc o vreme, sunt îndeobşte
sterile. Şi mai rău pentru
evoluţionismul mutaţionist,
dacă nu sunt sterile şi apu
că să se reproducă, tind
foarte repede să elimine
modificările introduse de om.

ȘTIINȚA

MINCIUNA EVOLUŢIONISMULUI
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cunoscute sub numele de Sindromul Down. Persoanele, care suferă de
această mutaţie, au o serie întreagă de probleme serioase. Acestea pot
fi oarecum depăşite printr-o bună educaţie şi, vorbind din perspectivă
creştină, reprezintă o cruce grea, pe care trebuie să o ducă atât familia cât
şi persoana respectivă. Dar, dincolo de dragostea familiei şi cunoscuţilor
pentru cel cu Sindrom Down, este cinstit să spunem că nimeni nu poate
considera această mutaţie genetică drept avantajoasă. Iar acest lucru
este adevărat pentru toate mutaţiile
genetice cunoscute: sunt dăunătoare,
distrugătoare, negative. O mutaţie
genetică favorabilă nu a fost observată
în natură niciodată.
Desigur, în conştiinţa publicului
rămân nenumăratele emisiuni şi
articole, interviuri şi desene animate
evoluţioniste, în care apar mutaţii
aşa-zis pozitive. De la „Mutant
X” la „Spiderman”, exemplele sunt
nenumărate. Însă, dacă e să fim
cinstiţi, totul ţine de fantezie. Pentru
că mutaţii real pozitive nu au fost
observate niciodată. Mai mult, chiar
şi mutaţiile aparent pozitive, obţinute
în laborator, s-au dovedit a fi o lamă
cu două tăişuri, pentru fiecare avantaj
aparent existând nenumărate efecte
secundare grave.
Bineînţeles, mulţi îşi aduc aminte,
în asemenea discuţii, de plantele
modificate genetic, care au „modificări
pozitive”. Sau, cel puţin, aparent
pozitive. Dar crearea unor asemenea
plante ţine de fapt de inginerie genetică
iar nu de mutaţii clasice. Ele se obţin
prin intervenţii specifice şi dirijate,
Din nou, realitatea prin „altoiri” de ADN, fără niciunul dintre factorii mutageni (producători
concretă înlătură ipoteza de mutaţii) care există în natură. Chiar şi aşa, pentru a fi folosite în cultură
evoluţiei şi confirmă au nevoie de tratamente speciale, altfel nu pot rezista. În natură nu fac
conservatorismul faţă, fiind extrem de vulnerabile la tot felul de factori la care plantele
natural al tuturor nemodificate rezistă. De aceea este şi nevoie în fiecare an de producerea
formelor de viaţă. altor seminţe, dar nu numai de aceea. Căci, dezastruos pentru ingineria
 De fapt ele sunt declarate „pozitive” din perspectiva interesului uman pentru acea plantă, nu din
perspectiva „interesului natural” al speciei modificate. Modificările realizate de om nu ajută specia
respectivă spre a se descurca mai bine în natură, ci încearcă să o facă mai potrivită pentru anumite
interese umane. Acest fapt nu are nicio legătură cu principiile evoluţioniste, dimpotrivă.

genetică, plantele modificate genetic, deşi trăiesc o vreme, sunt îndeobşte
sterile. Şi mai rău pentru evoluţionismul mutaţionist, dacă nu sunt sterile şi
apucă să se reproducă, tind foarte repede să elimine modificările introduse
de om. Din nou, realitatea concretă înlătură ipoteza evoluţiei şi confirmă
conservatorismul natural al tuturor formelor de viaţă.
Şi, întorcându-ne la mutaţiile propriu-zise, să ne amintim de biata
Drosophila. Sute de mii, poate chiar milioane de generaţii în laborator.
Nenumăraţi factori mutageni, de milioane şi milioane de ori mai mulţi
decât în istoria naturală. Nenumărate mutaţii provocate, unele declarate
pripit pozitive, pentru ca în final toate să se dovedească negative. Iar
Drosophila, fie moare în urma agenţilor mutageni şi a mutaţiilor, fie revine
la forma iniţială. Rezultatul pentru evoluţionism al acestor cercetări de
laborator la scară gigantică? Nu
există evoluţie! Nici măcar prin
mutaţii. Iarăşi, fapte concrete,
rezultatele unor experimente
ştiinţifice de laborator, repetabile
şi cu rezultate clare.
Încheiere
Ştiinţa adevărată se bazează pe
fapte, pe fapte reale, concrete,
adevărate, observabile. Pornind
de la ele, adevăraţii oameni de
ştiinţă caută să înţeleagă ade
văratele legi ale lumii. Căutând şi
noi să înţelegem raportul dintre
evoluţionism şi legile lumii, am
observat faptele cele mai direct
legate de problemă, observabile de oricine. Aceste fapte sunt:
1. Nu există niciun caz de evoluţie sau speciaţie observat vreodată în
natură sau în laborator.
2. Există miliarde de miliarde de cazuri concrete de conservare a speciilor,
de păstrare a caracterului speciei, de luptă naturală pentru eliminarea
modificărilor genetice induse natural sau artificial.
3. Există miliarde de cazuri concrete în care schimbarea condiţiilor de
mediu a dus la dispariţia locală sau totală a unor specii.
4. Nu există niciun caz în care schimbarea condiţiilor de mediu să fi dus
la apariţia unei specii noi.
5. Există milioane de observaţii care arată că toate grupurile - ecoforme,
varietăţi, rase - apărute în condiţii speciale de mediu, tind să se întoarcă la
forma generală a speciei.
6. Există multe sisteme de protecţie a codului genetic iniţial şi nu există
forme reale de îmbogăţire a codului (capabile să facă saltul între specii).
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Ştiinţa adevărată îşi începe
căutările pornind de la fapte.
Evoluţionismul îşi începe
căutările înlăturând faptele.
Ideea de „evoluţie”, de salt
natural de la o specie la alta,
nu are nicio acoperire în
realitate.
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7. Majoritatea schimbărilor de mediu semnificative sunt rapide, iar dacă
depăşesc anumite limite, speciile nu le pot face faţă nici măcar prin cei
mai excepţionali indivizi ai speciei.
8. Între milioanele şi miliardele de mutaţii genetice observate, nu s-a găsit
nicio mutaţie naturală pozitivă, iar mutaţiile artificiale aparent pozitive
(cel puţin din perspectivă umană) au dus la sterilitatea indivizilor afectaţi
şi la grave „efecte secundare”.
9. Nicio cercetare umană, fie bazată pe observaţie, fie pe selecţie artificială,
fie pe factori mutageni, nu a
izbutit să ducă la identificarea
vreunui proces evolutiv concret,
cu atât mai mult la identificarea
unei speciaţii.

Comunismul şi hitle
rismul sunt două dintre
ideologiile bazate inte
gral pe evoluţionism, dar
sunt departe de a fi
singurele. Tot aici intră
şi nenumărate forme
de rasism, dar şi secte
evoluţioniste care distrug
sufletele şi trupurile a
nenumăraţi oameni.

Şi atunci, ce este
evoluţionismul?
Dacă este să mergem la un
prim nivel, putem spune că
este o religie, o religie oarbă,
care ignoră cele mai evidente
mărturii ale realităţii imediate.
Dumnezeul acestei religii este
ştiinţa evoluţionistă iar savanţii
evoluţionişti sunt slujitorii ei.
Evoluţioniştii cred fără să cerce
teze în existenţa evoluţiei şi reacţionează extrem de violent la orice încercare
de contestare, indiferent de context şi argumentaţie. Cel care nu vrea să
primească această credinţă oarbă este taxat în fel şi chip. Ştiinţa adevărată
îşi începe căutările pornind de la fapte. Evoluţionismul îşi începe
căutările înlăturând faptele. Ideea de „evoluţie”, de salt natural de la o
specie la alta, nu are nicio acoperire în realitate. Totuşi evoluţionismul o
proclamă ca realitate şi încearcă să modeleze lumea ca să se potrivească
acestei idei. Evoluţionismul a stat astfel, prin credinţa oarbă promovată şi
prin consecinţele logice ale ideilor sale, la baza multor curente ideologice
criminale. Comunismul şi hitlerismul sunt două dintre ideologiile bazate
integral pe evoluţionism, dar sunt departe de a fi singurele. Tot aici intră
şi nenumărate forme de rasism, dar şi secte evoluţioniste care distrug
sufletele şi trupurile a nenumăraţi oameni.
Dar dacă e să mergem la nivelul fundamental, întrebându-ne ce este
evoluţionismul, avem în mărturia naturii un răspuns limpede şi simplu:
evoluţionismul este o minciună.
Desigur, uriaşă, deci o minciună foarte gogonată.

Între libertatea Numelui şi robia Numărului
de Rasofora Neonila
Pentru prima dată în istoria omenirii, se pune problema Realului, cerânduse aderarea tuturor la o concepţie antihristică a realităţii globale şi totale.
Pe pânza ţesută şi înfrumuseţată de Creatorul Realităţii, s-a ivit un
păianjen care încurcă fire pe sub fire, care mâzgăleşte,
mucegăieşte, roade, pune pui, îi scoate şi îi împânzeşte,
şi acum, că e la un pas să fi ascuns în întregime chipul
de la început al locului unde l-a miluit Dumnezeu
să se aşeze, vrea aplauze pentru munca lui şi vrea să
semneze ce a blasfemiat prin plagiere.
Acesta este semnul vremilor: că stăpânitorul veacului
acestuia are totul împotriva noastră, care din păcate
am uitat Cine ne-a făcut şi Cui ar trebui să slujim,
şi că se pregăteşte să înghită prada care am devenit
prin necredinţă, fascinaţi de apatie şi autodistrugere,
în locul păcii celei adevărate şi vii, păcăliţi de toţi
proorocii mincinoşi care zidesc o biserică mincinoasă
ecumenistă, sărăciţi de arvuna dreptăţii şi însetaţi de
lacrimi de pocăinţă care s-au uscat în deşertul prea
multor „realităţi” fără Dumnezeu.
Drept corolar important al pan-ereziei propovă
duitoare a Rasei Fiarei, se încearcă a se impune ideea
că trupul omenesc ar fi o informaţie produsă de
procese biochimice, aşadar fără vreo respectabilitate,
şi că trupul ar trebui îmbunătăţit prin „altoirea” lui cu
dispozitive cibernetice, sau cel puţin de la această idee a plecat campania
microcipurilor, pentru o aşa-zisă vindecare a trupului lui „hommo
europaeus”. Domnul pe toate le-a făcut bune foarte, şi numai neascultarea
şi reaua folosire i-a adus omului suferinţa şi moartea. Suferinţa inimii e
rodul jefuirii ei de către necredinţă, suferinţa minţii e amărăciunea voii şi
bizuirii pe sine, iar cea a trupului, dorinţa nefirească pentru cele dinafara
sa. Libera noastră alegere spre cele nefireşti şi rele este singura cauză a
suferinţei noastre. Astfel noi nu avem ce „îmbunătăţi” la lucrarea lui
Dumnezeu, trebuie doar să învăţăm să cerem, să primim şi să folosim
corect darurile Sale.
De asemenea se încearcă a se impune, tot cu forţa, concepţia că sufletul nu
are realitate, iar că virtualizarea aspectelor comunicative ale omului este
egală cu transferul cuvintelor în sistemul de numere.
Semiotica nu încearcă şi nu poate accepta vreun sistem de semne, de orice
fel, care să poată spune tot ceea ce există, fiindcă această ştiinţă respectă
 Conceptul de hommo europaeus aparţinând lui Ivan Andreevici.

Îl aşteptăm cu frică şi cu
dragoste când Se va arăta
în lumina şi în slava Lui,
pentru ca noi, văzând, să
putem înţelege.

FILOSOFIE

Problema Realului
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Niciun demers politic,
social, sau de vreun alt fel
omenesc, nu are suficientă
putere să lupte sau să
schimbe ceea ce a intrat deja
în rostogolire. Ci fiecare să
facă ceea ce se pricepe prin
mila Domnului, şi să se
roage neîncetat rugăciunea
inimii, să fie calm, senin,
nezdruncinat în credinţă, să
nu răsplătească răul cu rău,
ci să lupte prin săvârşirea
binelui.
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adevărul şi oricine caută, găseşte că adevărul este Persoana Cuvântului
lui Dumnezeu.
Biserica Ortodoxă, prin Sfânta Predanie a Sfinţilor, neagă vehement o
asemenea concepţie, atât în legătură cu trupul, cât şi cu sufletul, mai ales
afirmând că realitatea ipostasului celor două este imposibil de încifrat şi
nici de citit decât de către Dumnezeu, Făcătorul Cerului şi al Pământului,
al tuturor celor văzute şi nevăzute.
A realiza este a aduce experienţa Realului într-o mai deplină existenţă,
a o împlini. Realul este ceea ce nu se schimbă în esenţă, dar care poate
fi privit drept subiect al schimbării,
din perspectiva existenţelor care
insistă pe subiectivitatea lor. Astfel, Dumnezeu Care este în mod
desăvârşit neschimbător şi neschim
bat, îngăduie şi doreşte ca subiecţii,
fiinţele create, să-L poată experia
şi cunoaşte în măsura în care
acestea o doresc şi Îi îngăduie Lui
să le arate despre Sine. Căci nu cel
creat creează cunoaşteri despre Cel
Necreat, ci Cel Necreat creează
cunoaşteri pentru folosul celui
creat. Şi nu Cel fără de necesitate
derivă vreo desăvârşire de la cel ce necesită, ci întru totul invers, fiindcă nu
suma părţilor este Întregul, ci părţile sunt întregurile subsumate ale unei
Ordonate care şi le asumă.
Aşadar Realitatea este spaţiul în care Dumnezeu, Cauza, Principiul şi
Sursa susţinerii vieții fiinţelor, oferă cunoaştere atât despre faptul că
fiinţele există, cât şi despre faptul că această existenţă le este dată şi nu este
cauzată de ele însele, şi despre relaţia dintre existenţa fiinţelor şi Cauza
lor, împreună cu toate relaţionările posibile dintre acestea.
Această Realitate nu se poate făuri în mod artificial sau deriva în mod
natural de către om, ci este instituită în mod supra-natural şi derivată
din principii supra-raţionale, de către Dumnezeu Însuşi, şi în forma ei
perceptibilă omului se numeşte Sfânta Scriptură.
Citim în definițiile semioticii:
„Icon-ul este un semn conceput ca să semene cu, să simuleze sau să-şi reproducă
într-un fel sau altul referentul. Fotografiile sunt semne iconice deoarece se
poate considera că ele îşi reproduc referenţii într-o modalitate vizuală.
Index-ul este un semn care trimite la ceva sau la cineva în termenii
existenţei sau locaţiei sale în timp sau spaţiu ori în raport cu altceva sau
altcineva. Aceste semne indică sau arată unde sunt aceștia.
Symbol-ul este un semn care stă în locul referentului său într-un mod
arbitrar, convenţional. Simbolicitatea este factorul care singularizează

reprezentarea umană în raport cu cea a tuturor celorlalte specii, permiţând
speciei umane să reflecteze asupra lumii în afara situaţiilor de tip stimulreacţie. Cuvintele în general sunt semne simbolice. Dar orice semnificant,
obiect, sunet, figură, poate fi simbolic, de exemplu o figură în formă de
cruce poate sta în locul conceptului „creştinism”. Aceste simboluri sunt
stabilite printr-o convenţie socială.
Numele este un semn identificator atribuit membrului unei specii în
diferite moduri, şi care-l scoate în evidenţă faţă de ceilalţi.
Numele uman este un semn care identifică persoana în
termenii unor variabile.
Omul deja poartă, prin Taină, un număr de taină în
sine, unul care îi certifică unicitatea individualităţii şi
a siguranţei inviolabilităţii demnităţii sale: este chipul
şi asemănarea Treimii, săpat în conştiinţă, în inimă,
în raţiune. Acest număr are forma unui nume scris în
realitatea duhovnicească prin pecetea Sfântului Duh, o
pecete a Crucii, şi un nume de Sfânt.
Ni se spune să renunţăm la numele nostru în favoarea
progresului. Om fi noi rigizi să credem că progresul se
săvârşeşte exclusiv prin Bine, dar totuşi nu există progres
al morţii, ci al vieţii, iar viaţa primeşte lege numai de la
Dătătorul ei. Legea creştinului este Cuvântul Vieţii celei
veşnice. Numele creştin identifică persoana în relaţie
directă şi de nedespărţit cu Persoana Absolutului. Acest
nume este pecetluirea persoanei umane întru Absolut. El
nu este reductibil la număr fiindcă un întreg viu nu este
reductibil la suma părţilor componente, şi nici veşnicia
nu este reductibilă la un număr de clipe. Fiinţa umană nu
se poate scinda în elementele ce o constituie fără a-şi pierde viaţa, nici
Creştinul nu se poate de bunăvoie tăia de la Cuvânt şi racorda la număr,
fără a-şi pierde Viaţa veşnică.
Progresul anihilării materiei s-a înregistrat prin bomba atomică de pe
6 august 1945, dată la care românii ortodocşi sărbătoreau, ca şi astăzi,
Schimbarea la Faţă, Lumina Adevărului strălucind în lume. Iată ce
progres vrea tatăl minciunii: răsucirea, pervertirea, inversarea, răzvrătirea
tuturor lucrurilor şi a tuturor oamenilor împotriva lui Dumnezeu, vrea
o versiune batjocoritoare a Tainelor lui Hristos, vrea un botez cu foc
electric, un nume mincinos, vrea să nu mai avem mamă şi tată nici pe
pământ şi nici în cer, vrea să ne vândă, nu să ne răscumpere Hristos, vrea
să murim de foame, nu să ne hrănească Dumnezeu cu pâine, vrea să nu
ne mai dăm seama cât de tare ne doare, în loc să fim vindecaţi, vrea o
jertfă de sânge şi o ardere de tot a noastră pe altarul minciunilor lui, vrea
să-i mulţumim pentru aceasta într-un ritual de extaz al clipei pe care o
ucide împreună cu noi prin păcătoşenia noastră. Vrea să ne închinăm lui
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Acesta este semnul vremilor:
că stăpânitorul veacului
acestuia are totul împotriva
noastră, care din păcate am
uitat Cine ne-a făcut şi Cui
ar trebui să slujim.
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Omul deja poartă, prin
Taină, un număr de taină
în sine, unul care îi certifică
unicitatea individualităţii şi
a siguranţei inviolabilităţii
demnităţii sale: este chipul
şi asemănarea Treimii, săpat
în conştiinţă, în inimă, în
raţiune.
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în locul lui Dumnezeu, să spunem că el e cel puternic care ne dă realitatea
şi voia şi viaţa.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul părinţilor
noştri şi Singur Dumnezeu Drept şi Milostiv, Doamne, spune, Tu, Care
ești Singurul Puternic şi Singurul Stăpân; spune, Tu: „NU”! cu atâta
tărie cu câtă noi nu suntem în stare. Doamne, fii biruitor căci nimic nu-Ţi
poate sta împotrivă, şi ne iartă că pentru răutatea noastră suferim. Ai Tăi
suntem noi, mântuieşte-ne!
Niciun demers politic, social, sau de vreun alt fel
omenesc, nu are suficientă putere să lupte sau să
schimbe ceea ce a intrat deja în rostogolire. Ci fiecare
să facă ceea ce se pricepe prin mila Domnului, şi să se
roage neîncetat rugăciunea inimii, să fie calm, senin,
nezdruncinat în credinţă, să nu răsplătească răul cu
rău, ci să lupte prin săvârşirea binelui.
Să nu cedăm ispitelor de deznădejde sau de a crede
că Dumnezeu ne-a părăsit. Să nu ne închinăm la
idoli sub niciun chip, cu preţul vieţii, iar idolii sunt:
propria idee despre Dumnezeu, propria imagine
de sine, fiinţa (care trebuie iubită, dar nu ca pe un
dumnezeu), puterea lumească (cipurile, legiferarea
absurdului), orice fel de presiune a puterii trecătoare
(patimi), orice fel de dorinţă care se vizează pe sine
(ispite), duhul antihristic cu organizarea şi lucrările
lui antihristice. Să nu ne închinăm la ele nici cu
gândul, nici cu fapta, nici cu inima, nici cu voinţa.
Să trăim în permanenta simţire a Duhului Sfânt
şi a Imanenţei dumnezeieşti care dă clipei bucuria
Învierii, să cânte sublimul în inima noastră psalmi, să învăţăm şi să
preţuim tăcerea când glăsuirea e neputincioasă, să ne jertfim pentru viaţa
şi pentru Viaţa în Adevăr a celorlalţi, să nu ne ataşăm de nimic pământesc
şi să avem nădejdea biruinţei asupra morţii prin credinţa în Hristos, să nu
căutam să ne mântuim singuri, nici cu puterea noastră şi nici pe noi înşine,
ci să iubim pe Cel-Ce-Este, Care iată va veni, şi lumea întreagă, după
scufundarea în întunericul în care am intrat şi prin care vom trece până
la marginea puterilor sufleteşti, atunci şi acolo ne va izbăvi Dumnezeu,
în Care ne punem nădejdea, pentru că aşa cum din iubire de oameni S-a
arătat oamenilor spre nădejdea mântuirii cu Trup, străluminat pe muntele
Tabor, Îl aşteptăm cu frică şi cu dragoste când Se va arăta în lumina şi în
slava Lui, pentru ca noi, văzând, să putem înţelege.

Cuvânt către colindători, la praznicul Naşterii Domnului
Părintele Ioan Şişmanian
Toată cântarea voastră, dincolo de note şi de voci,
aduce un val de bucurie care să vă ţie veşnic. Nu
ştiu cum e la voi, dar la mine parcă nu se poate
opri şi cred că cheia vieţii noastre în aceasta
constă, în a fi uniţi. A fi uniţi în lacrimă, a fi uniţi
în nădejde, a fi uniţi în suferinţa asta pe care ne-o
dă diavolul, cum să vă spun eu, pe care ne-o facem
unii altora. Suntem neputincioşi, suntem, fără să
vrem, născuţi în păcat, cu cuţite în noi. Fiecare are
pe lângă el câteva cuţite, şi care se învârte, îl taie pe
celălalt. Pentru că penele lui, care au fost cândva
pene zburătoare, s-au înţepenit, şi au devenit nişte
cuţite tăioase. E mult lucru să ajungem să facem
din nişte cuţite pene, să putem zbura să privim
din înaltul cerului bucuria aceasta a înălţării, aşa
cum unii au descoperit-o cumva pe Sinai.
Ce înseamnă bucuria aceasta a tainei lui
Dumnezeu pe care noi nu o cunoaştem, şi de aceea
spuneam, că această lepădare a cetăţii şi căutarea
zborului pentru noi este esenţială? Într-adevăr,
suntem plini de păcate, şi rănim pe celălalt,
dar marea bucurie a noastră în aceasta constă, să reuşim să biruim şi să
răbdăm această suferinţă a noastră, pentru că, făcând aşa, vom birui pe
diavol. Cineva te răneşte, cântă-i! De aceea spunea foarte frumos Virgil
Maxim că la masa, la cina aceasta a nunţii de Împărat, numai doi pot să
intre: cine are potirul, adică e plin de jertfă şi sânge, sau ştie să cânte. Să
ştim să cântăm, eu cred că mai mult să ştim să lăcrimăm, pentru că dacă
nu putem să fim jertfelnici cu sângele, măcar cu lacrimile să fim.
Cu gândul poţi lovi un neam întreg
Să reflectăm puţin la Naşterea aceasta a pruncului Iisus; gândiţi-vă la un
lucru: Maica Domnului a născut cu durerea ce va să fie, n-a fost durere
atunci la naştere, ci abia apoi la răstignire, dar a fost. Nu se poate fără
durere, fără înviere. De aceea cu bucurie să spunem: „Doamne, dă-ne
durerea aceasta, care poate naşte învierea în noi, că fără durere învierea
nu poate la noi ajunge. Dă-ne tăria să putem duce durerea aceasta fără
cârtire, fără şovăire, fără îndoială, fără tulburare. Cineva spunea aşa: cu
pumnul poţi lovi la un moment un oarecare obraz. Cu cuvântul poţi
lovi o lume întreagă care e în faţa ta, o asistenţă. Cu gândul poţi lovi
un neam întreg. Acuma, sigur că Dumnezeu ne-a pus Evanghelia în faţă.

Avem un dar imens şi
unic, părintele Justin, cu
toţi cei din ceata lui cea
mucenicească. Îl avem cu
noi, trupeşte. O să fie veşnic
cu noi. Şi ar trebui ca noi
să-l ţinem în inimă, chiar de
nu înţelegem.

CUVINTE
DE FOLOS

Cineva te răneşte, cântă-i!
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De aceea cu bucurie să spu
nem: „Doamne, dă-ne dure
rea aceasta, care poate naşte
învierea în noi, că fără durere
învierea nu poate la noi ajunge.
Dă-ne tăria să putem duce
durerea aceasta fără cârtire,
fără şovăire, fără îndoială,
fără tulburare.
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Facem o mare greşeală că nu ne hrănim cu Evanghelia. Bine ar fi să avem
o Evanghelie citită pe săptămână, măcar pe lună, o Evanghelie pe lună,
adică un capitol pe zi. Sunt convins că ne-am folosi enorm de mult, dacă
am asuma cuvintele de acolo ca fiind adevărate, ca fiind, să spunem: becul
roșu din stradă. Dacă e becul roşu aprins pentru maşini, e verde la tine şi treci
strada. Aşa că, luaţi şi citiţi şi spuneţi: dacă asta este calea vieţii, apoi mi-o
asum. Dacă văd că nu pot să mi-o asum, înseamnă că un drac mare stă acolo
în spate şi trebuie să vin să spun,
să cer: „Părinte, fă-mi dezlegări”;
şi azi şi mâine, şi poimâine, să
scap de duhul mândriei, de duhul
părerii de sine, de: Facă-se voia mea.
Spunea foarte frumos părintele
Arsenie Boca, într-o cărticică
despre călugărie, spunea aşa: „În
ziua în care te-ai călugărit, voia ta
a murit”. Dar toţi, din păcate, din
care cel dintâi sunt eu, de foarte
multe ori cădem în părere de sine,
şi ne ardem, ne doare, şi plângem
după aceea: „Doamne, Părinte,
iartă-mă, că iar am greşit”. Slavă
Domnului, că mai avem acest
genunche al spovedaniei, care
ne mai mângâie. Dar vreau să
vorbim despre bucurie în ziua de
astăzi, bucuria care hrăneşte viaţa
noastră. Faceţi ce vreţi şi bucuraţivă! Căutaţi să vă bucuraţi, aşa cum omul caută să se mânie. Bucuria este o
virtute, pentru că trebuie să vină numai din suferinţă. Este rodul suferinţei.
Nu te poţi bucura dacă nu suferi mai întâi. Există şi o oarecare veselie de
beţie, dar nu e bucurie adevărată.

Nu noua ordine mondială, ci vechea ordine dumnezeiască
Sensul omului pe pământ e unul singur, să aducă ordine. Nu noua ordine
mondială, ci vechea ordine, ordinea dumnezeiască. Să o restaureze, să
o regăsească, ordinea asta a sufletului nostru. Ordinea asta înseamnă să
ştii să mături, să scuturi, să cureţi WC-uri, să reuşeşti să-ţi dai seama că,
făcând ordine, de fapt pe diavol îl biruieşti care e făcător de dezordine şi
asta-i problema noastră. Faceţi ordine oriunde puteţi. Şi atunci, făcând
ordine, uşor, uşor, înveţi cum să te mişti, fără să-l răneşti pe celălalt.
Pentru mine, negrul vieţii monahale nu e negrul morţii, că asta ar însemna
iadul. E un negru al unei lupte, unde avem de parcurs, aşa cum spunea
Virgil Maxim, trei trepte ale vieţii duhovniceşti: 1. Muntele suferinţei,

2. Pădurea cu fiare sălbatice şi 3. Mlaştina deznădejdii. Cam acesta ar
fi sensul suferinţei, al mlaştinii pe care noi trebuie s-o parcurgem, pe
care au parcurs-o şi sfinţii din închisorile comuniste. Gândiţi-vă: noi ne
bucurăm de toată frumuseţea aceasta a naturii ce o avem aici, dar oare
cum se bucurau cei de la Pecerska? De ce au lăsat ei lumina soarelui şi
mirosul florii, şi zborul fluturelui, şi tot ce este atât de minunat pentru
vederea celor de Dumnezeu create, şi s-au ascuns, s-au coborât în adâncul

peşterilor, abia trăind la o lumină a unei lumânări flăcărânde? De ce? Eu
sunt convins pentru că au văzut acolo oameni, care ca şi părintele, au trăit
în lumina neapusă, au găsit o nouă grădină, au mirosit miresme, care nus din lumea aceasta. Şi ei, în această lepădare a simţurilor, în uciderea
simţurilor, au căutat ca simţurile să uite gustul acestei lumi spre un rost
al veşniciei. Nu bucuria asta care e aşa ca o hlizeală, ci este ca ceva care
irupe dinlăuntru. Şi nimeni să nu râdă de nimeni, că fiecare are rostul
lui şi datoria lui. Pentru că aşa ne-a spus Domnul: „Purtaţi-vă sarcinile
unii altora”. N-a spus Dumnezeu: Măi, fiecare pe barba lui. Nu, a spus
Dumnezeu că trebuie să purtăm sarcinile altora pentru că suntem unici,
irepetabili şi inconfundabili. Şi atunci, cum mă asemăn eu cu fratele meu?
Într-un singur punct de vedere: prin cuvintele „Doamne, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta”; din clipa aceea, eu trebuie să devin unit cu Dumnezeu în
cuget şi simţire, adică, în raţiunile existenţei şi în simţirea rosturilor vieţii.
Şi, fiind unit cu Dumnezeu, din clipa aceea sunt unit cu toţi cei din jur. Şi
mereu noi suntem datori către darul lui Dumnezeu.
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A face voia lui Dumnezeu
este unicul mod prin care
diavolul este pus cu lanţul
în gât, pentru că altfel, dacă
facem voia diavolului, noi îl
hrănim pe el. Căci diavolul
cu aceasta se hrăneşte: cu
voia noastră. Şi atunci este
evident de ce nu trebuie să
fac voia mea în niciun caz,
pentru că astfel, diavolul
va rămâne aşa: nemâncat,
fără de putere.
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Avem un dar imens şi unic, părintele Justin, cu toţi cei din ceata lui cea
mucenicească. Îl avem cu noi, trupeşte. O să fie veşnic cu noi. Şi ar trebui
ca noi să-l ţinem în inimă, chiar de nu înţelegem. Dumnezeu nu poate fi
înţeles, la fel şi oamenii duhovniceşti. Dar trebuie să-l urmăm, dincolo de
raţiune, din inimă, iar inima nu are nevoie de explicaţii. O boală a mea din
copilărie asta era, că ziceam: „Mamă, nu înţeleg de ce faci tu asta”. Mama
tot spunea: „Eu sunt Mamă”; şi aşa-i până astăzi. În timp, am înţeles
că prin ea vorbea Dumnezeu.
Haideţi să lăsăm voia noastră
deoparte. Să ascultăm de mama,
care este Biserica, să ascultăm
de Evanghelie, şi de duhovnicul
de care ne-a învrednicit Domnul
să-l avem aici lângă noi, Părintele
Justin. Duhul nu poate fi nici
minţit, nici înşelat. Şi atunci, dacă
părintele spune ceva, indiferent
cât de absurd ni se pare, să-l
facem. Total şi necondiţionat
ar trebui să facem lucrul acesta.
Şi aşa începând noi, puţin câte
puţin, să tăiem voia noastră. Eu
cred că este un singur mod de a
lupta cu diavolul, unul singur:
să-l strângi de gât. Şi-l strângi de
gât nu atât prin post, prin postul
acesta trupesc, nu, ci mai ales
nefăcându-i voia.

Eu cred că este un singur
mod de a lupta cu diavolul,
unul singur: să-l strângi de
gât. Şi-l strângi de gât nu
atât prin post, prin postul
acesta trupesc, nu, ci mai
ales nefăcându-i voia.

Între Marta şi Maria
În acest sens aş vrea să vă
tâlcuiesc un pasaj din Evanghelie,
mult drag mie: raportul dintre
Marta şi Maria. Un raport de o
profunzime şi de o cutremurătoare valoare. Pentru că Marta, cu râvnă mare
şi cu dragoste multă, a vrut să facă ospăţ mare pentru Domnul. Şi ce e rău
cu asta? Iar Maria, aşa ca topită, stătea la picioarele Mântuitorului şi nu
voia nimic decât să asculte cuvintele Lui. De fapt, ea se hrănea cu cuvintele
Lui, iar Marta, prinsă de toate grijile acestea, vine şi spune Mântuitorului:
„Doamne, nu socoteşti, Doamne, că uite Maria, sora mea, care este mâna
mea dreaptă aici, nu ar trebui să mă ajute să slujim spre bucuria tuturor?
Dar ea ce face? Stă acolo şi ascultă. Ce treabă face ea acum? Stă pur şi
simplu, deci spune-i să-mi ajute. Vedeţi? Noi la fel facem. Avem o părere.
Suntem încredinţaţi de ea, şi poruncim lui Dumnezeu: „Doamne, nu

vezi pe cutare, cât o să mai rabd? Uite, ăla face aşa, ăla aşa; până când
Doamne? Şi atunci, Domnul îi spune ceva extraordinar: „Marto, Marto,
pentru multe te sileşti şi te îngrijeşti, dar un singur lucru trebuieşte. Maria
partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea”. Şi atunci Marta a
rămas aşa, ca lovită, ca trăsnită, şi atunci poporul din jur ia cuvântul. Şi o
femeie din popor ridică glasul şi, nepricepând nimic, bineînţeles, îi spune
Mântuitorului, cumva aşa, certându-L, dojenindu-L: „Ei, dar fericit este
pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt”. Deci cum spui Tu că
Marta nu face nimic, căci doar şi Tu eşti trup, şi Tu ai fost hrănit, şi Tu ai
fost îngrijit, cum de spui Tu că Marta nu face treabă bună? Şi Dumnezeu

îi răspunde şi ei: „Aşa este – adică fericită a fost Maica Domnului, dar
fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul Meu şi-L împlinesc pe El”. Şi până aici
rămânem, cumva aşa, nelămuriţi, care-i sensul lucrurilor. Dar Domnul
ne spune în altă parte, la fântâna samarinencii: „Iată, apostolilor le
spune, eu am o mâncare pe care voi n-o ştiţi, aceea de a face voia Tatălui
Meu din ceruri”. Deci, dacă eu împlinesc voia lui Dumnezeu, mă pot
hrăni, mă pot întări. Deci dacă Maria stătea la picioarele Mântuitorului
şi se hrănea cu Dumnezeu, la fel dorea şi Marta să se hrănească cu
Dumnezeu. Nu pricepea în inima ei, pentru că Dumnezeu a spus aşa:
„Fără de Mine nu puteţi face nimic”. Şi Marta a greşit într-un singur
punct esenţial; n-a zis: „Doamne, binecuvintează să facem ospăţ mare”.
Atât trebuia să spună, şi Domnul ar fi spus: „Să fie binecuvântat”. În clipa
aceea ea împlinea cuvântul lui Dumnezeu şi atunci, ar fi hrănit şi ea pe
Dumnezeul din ea, cu toată râvna lucrului ei. Deci, amândouă ar fi hrănit
pe Dumnezeu.
A face voia lui Dumnezeu este unicul mod prin care diavolul este pus cu
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Şi Marta a greşit într-un
singur punct esenţial;
n-a zis: „Doamne, bine
cuvintează să facem ospăţ
mare”. Atât trebuia să
spună, şi Domnul ar fi spus:
„Să fie binecuvântat”.
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lanţul în gât, pentru că altfel, dacă facem voia diavolului, noi îl hrănim
pe el. Căci diavolul cu aceasta se hrăneşte: cu voia noastră. Şi atunci este
evident de ce nu trebuie să fac voia mea în niciun caz, pentru că astfel,
diavolul va rămâne aşa: nemâncat, fără de putere. Vă spun sincer, vă spun
înfricoşat, n-o să avem cale de mântuire, oricâte am face. Diavolul va

Duhul nu poate fi nici min
ţit, nici înşelat. Şi atunci,
dacă părintele spune ceva,
indiferent cât de absurd ni
se pare, să-l facem. Total şi
necondiţionat ar trebui să
facem lucrul acesta. Şi aşa
începând noi, puţin câte
puţin, să tăiem voia noastră.

bifa toate faptele noastre bune, zicând: Asta-i a mea, pentru că eu ţi-am
comandat-o, pentru că tu mie mi-ai făcut-o. E firesc să fie a mea. Mai bine faci
un lucru oarecum imperfect, fără voia ta, decât să tinzi spre perfecţiune
prin voia ta. Voia ta să fie bună de călcat în picioare, întru numele Celui ce
S-a smerit pentru noi, luând chipul nostru de lut, ca astfel să ne ridice pe
noi din robia păcatului şi să ne facă moşteni Împărăţiei cerurilor. Acesta a
fost cuvântul meu, la acest mare praznic al Maicii Domnului la Naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos, şi să învăţăm din cuvântul ei: „Iată roaba
Domnului, fie mie după cuvântul Tău”. Amin.

Tratamente naturiste împotriva Gripei
Părintele Athanasie Ştefănescu
Tusea 500 g de miere se pune împreună cu 100 ml suc de frunze
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proaspete de pătlagină, 50 ml suc de cetină de brad sau molid
şi câte 25 ml suc de iarbă mare şi rostopască. Se omogenizează
preparatul care se păstrează apoi la frigider, în vase astupate.
Se ia câte 1 lingură înainte de masă, în afecţiunile aparatului
respirator.
Prevenirea îmbolnăvirii căilor respiratorii Faceţi o

cură constând în consumarea de lămâi proaspete timp de 19 zile
(se începe cu 1 fruct şi se creşte progresiv până la 10 zilnic, apoi
se reduce doza până se ajunge din nou la unul). După o pauză de
o săptămână, se poate relua; la cel mai mic semn de intoleranţă,
încetiniţi ritmul pentru a lăsa organismul să se obişnuiască.
Această cură impune un regim alimentar fără niciun exces.
Desfundarea nasului în caz de răceală Trageţi pe nări

din podul palmei câteva picături de zeamă de lămâie. Efectul
decongestiv durează câteva ore bune. Iarba mare – se foloseşte
rădăcina, ce se culege toamna. Din ea se prepară un ceai (50 g la
1 l apă). Dacă se ţin timp de 8 zile, 80 g iarbă mare într-un litru
de vin, se obţine o băutură întăritoare.

de plantă cu o cană de apă clocotită. Se acoperă vasul 15 minute, apoi se
strecoară şi se consumă cât mai cald. Se aplică acest tratament maxim 3 zile.
Prişniţe pentru răceli Comprese calde, puse pe piept, fluidifică se

creţiile şi uşurează respiraţia. Se înmoaie un ştergar de bumbac în apă
fierbinte, se stoarce şi apoi se înfăşoară în jurul pieptului. Se acoperă cu
un prosop uscat şi cu un pled de lână. După ce s-a răcit, se îndepărtează
compresa şi se unge pieptul cu un ulei eteric.
viroză Orice viroză – se amestecă o linguriţă de scorţişoară cu o linguriţă

de cuişoare, ambele pisate. Se toarnă peste o cană cu apă clocotită şi se
acoperă, lăsând 5 minute. Se strecoară şi se beau 2 căni pe zi. Tratamentul
durează câteva zile, până la dispariţia simptomelor de gripă.
Răguşeala Se face o infuzie din 2-3 linguri de flori de podbal peste care

se toarnă o cană apă clocotită. Se lasă vasul acoperit 10 minute, apoi se
strecoară infuzia. Se bea îndulcit cu miere, treptat, în cursul unei zile.

MEDICINĂ

Răcelile Cu măghiran, evitaţi răcelile - se opăreşte o linguriţă
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Dureri de gât – inhalaţii cu muşeţel. O lingură de muşeţel, o lingură

alcool, o linguriţă bicarbonat, toate puse într-un vas cu apă fierbinte. Se
inspiră pe nas şi pe gură, timp de câteva minute aburii degajaţi.
Răceala Tusea şi bronşitele pot fi tratate cu fiertură de mere. Merele se

taie mărunt, apoi se adaugă apa şi se lasă să fiarbă la foc încet 10 minute.
Lichidul se bea cald, câte 2 linguriţe de 8-10 ori pe zi. Dacă bronşita
este avansată, atunci este indicat ca în fiertura de mere să se adauge o
lingură de ulei de floarea soarelui şi puţină miere. În cazul tusei seci sunt
recomandate merele coapte. Se face un amestec 1:1:2 de mere date prin
răzătoare, o ceapă roşie şi o linguriţă de miere şi se consumă în cazul
bronşitelor cronice şi al celor acute, însoţite de tuse.
Pentru copii o lingură de 7-8 ori pe zi, măceşe, fructe crude sau gem. Se
fierb într-o oală mare de inox, punându-se o ½ l de apă la 1 kg de măceşe.
După ce s-au înmuiat, se trece prin sită. Cântăriţi pulpa şi adăugaţi o
cantitate egală de zahăr fiert. Ţineţi pe aragaz până ce se îngroaşă bine.
Se bea miere fiartă cu rachiu, ori fiertură de boabe negre de soc cu zahăr, sau
rachiu cu izmă creaţă, ori fiertură de lobodă, ori zeamă de porumb fiert.
Ceai de muşeţel, cei de soc, ceai rusesc, de izmă, fierte toate la un loc.
Ceai util pentru HIPERSUDORAŢIE Un amestec din 40g frunze

de jaleş de grădină, 20 g frunze de nuc, 40 g isop. Turnaţi peste o lingură
din această combinaţie de plante, o cană cu apă clocotită. Lăsaţi vasul
acoperit vreme de câteva minute, apoi strecuraţi. Beţi seara la culcare o
cană rece de ceai.
Infecţii bacteriene şi virale se iau între 30 şi 60 de picături de tinctură

de 3 ori pe zi, sau câte o capsulă conţinând 500-1000 mg de pulbere plantă
Echinaceea, de la primele simptome ale bolii.
Gripa şi guturaiul Se prepară un terci de mălai, care se amestecă cu

untură de gâscă şi se omogenizează. Când temperatura este suportabilă, se
ia o parte şi se pune într-un săculeţ de pânză groasă care se aşează pe zona
sternului. Se menţine până se răceşte. Partea rămasă se consumă caldă
cu înghiţituri mici. Se consumă ceai de tei şi de soc, se fac băi fierbinţi cu
astfel de infuzii şi se prizează puţin praf de ardei iute.
Guturaiul - se bea amestecătură de oţet cu usturoi pisat;

- se afumă bolnavul pe sub nas cu un fir de busuioc pus pe un cărbune;
- Pentru guturai şi durere de cap se mai miroase hrean ras proaspăt pe
răzătoare;
- Făină de păpuşoi, pusă pe cărbuni aprinşi şi fumul care iese se trage pe nas.

