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Volumul de faþã conþine un interviu pe care

i l-am luat doamnei Maria-Liliana Manolache, o

femeie care a trecut prin grele încercãri, dar care

a avut parte ºi de mângâieri duhovniceºti deose-

bite. Domnul Mihai Manolache – soþul ei – a luat

parte activã la discuþie, spunând cuvinte de folos

ºi întâmplãri duhovniceºti. Interviul a fost realizat

în luna august 2010, în Tesalonic, familia Mano-

lache fiind stabilitã în Grecia de mai mult de

zece ani.

Un fragment din carte, cel despre operaþia

minunatã pe care Sfântul Nectarie i-a fãcut-o

doamnei Manolache atunci când, bolnavã fiind,

a venit sã se închine la moaºtele sale în Eghina,

a fost iniþial inclus în volumul Noi minuni ale Sfân-

tului Nectarie, apãrut la Editura Egumeniþa, de

unde a fost preluat în revista Familia ortodoxã

nr. 10/2010. Unii cititori ºi-au arãtat interesul de

a citi ºi restul interviului.

IntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereZ [
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Redactorul ºef al revistei (Mihai Cristea) scria
în prezentarea textului: „Vom reproduce aici o

minune consemnatã în aceastã carte, pe care

am ales-o pentru cã noi înºine putem da mãrturie

despre veridicitatea acestei povestiri, în care se

vede cã Dumnezeu cel minunat întru sfinþii Sãi

lucreazã la fel astãzi ca ºi în urmã cu douã mii

de ani. Problema este aceea cã noi nu mai avem

credinþa înaintaºilor noºtri.” (p. 35).

Cunoscându-i direct pe cei doi vorbitori, a

selectat mãrturia lor dintr-un volum de zeci de

minuni. ªi acest gir a contat, ajutându-i pe unii

dintre cititori sã fie receptivi faþã de text.

De fapt, puþinãtatea credinþei noastre ne face

sã comparãm experienþele duhovniceºti descri-

se aici cu cele trãite de noi înºine ºi, vãzând cã

noi nu am avut astfel de cercetãri cereºti, reacþia

poate fi de respingere.

Mãrturisesc cã, dacã aº fi citit textul aces-

ta tipãrit, poate aº fi avut ºi eu anumite rezerve.

Dar întâlnirea faþã cãtre faþã cu soþii Manolache

a contat mult. A mai a contat ºi faptul cã avem

unele cunoºtinþe comune, care au întãrit faptul

cã nu avem de-a face cu niºte oameni care exa-

gereazã. Unele amãnunte pot fi verificate. De



7Z [

exemplu, doamna Manolache povesteºte cum i

s-a arãtat un sfânt, de care nici mãcar nu auzise,

ºi i-a spus sã punã sã i se facã o icoanã ºi sã îi

aducã o parte din sfintele moaºte în România.

Noi, cei care citim, nu avem de unde sã ºtim dacã

a fost aºa sau nu. Dar în biserica din satul Hreaþca,

de lângã Suceava, se aflã ºi icoana mare, pusã

în iconostas, a sfântului, ºi rãcliþa cu pãrticele din

sfintele sale moaºte, aduse în România din Grecia

de familia Manolache.

Întrucât de mai mulþi ani strâng minuni fãcute

de Sfântul Nectarie, am auzit de la o cunoºtinþã

care o cunoscuse pe doamna Manolache chiar

la Eghina despre operaþia minunatã pe care i-a

fãcut-o Sfântul Nectarie. Ajungând în Grecia, am

rugat-o sã accepte sã-mi dea un interviu despre

aceasta. Interviul a fost mai lung ºi mai intere-

sant decât mã aºteptam. (În forma tipãritã, am

schimbat doar ordinea pãrþilor discuþiei. Astfel,

partea despre ajutorul Sfântului Nectarie ºi al

celorlalþi sfinþi a fost aºezatã la urmã, tocmai

pentru a le da cititorilor posibilitatea de a se obiº-

nui cu universul duhovnicesc al familiei Mano-

lache.) Întors în þarã, am apucat sã anexez mãr-

turia despre Sfântul Nectarie chiar înainte ca
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noul volum despre minunile sale sã intre la tipar.

Ecourile pozitive m-au bucurat, cele negative

m-au pus pe gânduri. Mi-am dat seama cã editarea

cãrþii de faþã presupune o mare responsabilitate.

Dar, ºtiind cã lumina nu trebuie þinutã sub obroc,

am tipãrit textul.

Ceea ce m-a mirat a fost cã obiecþiile pe

care le-au avut faþã de relatãri unele persoane

au fost legate strict de faptul cã erau la începutul

vieþii duhovniceºti, ºi lucruri pe care le consider

elementare li se pãreau anormale. Nu recomand

aceastã carte unor creºtini aflaþi pe primele trep-

te ale vieþuirii creºtine. Ar putea fi un examen

prea dur pentru ei, pentru care nu sunt poate

pregãtiþi. Dacã o vor citi ºi astfel de oameni, ar

putea rãmâne cu impresia cã au citit „science

fiction” ortodox. De altfel, o cunoºtinþã chiar aºa

mi-a spus despre mãrturia cu Sfântul Nectarie,

cã e „mai SF decât filmele lui Spielberg”. Poate

cã, dacã familia Manolache ar fi vrut sã media-

tizeze minunea cu Sfântul Nectarie, dacã ar fi

publicat actele medicale sau documentele de

la poliþie legate de cazul respectiv, credibilitatea

celor relatate ar fi fost mult mai mare. Numai cã

soþii Manolache au refuzat sã devinã subiecte
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dezbãtute în presã sau la televiziune. Au refu-

zat spectacolul mediatic. Dar, atunci când li s-a

cerut sã vorbeascã despre ajutorul Sfântului

Nectarie, au acceptat. ªi, dupã mai mult de zece

ani de la întâmplare, au avut bunãvoinþa de a

da aceastã mãrturie, considerând-o ziditoare

pentru fraþii iubitori de Hristos.

Eu îi rog pe cei care vor citi aceastã carte

cu scepticism sã aibã mãcar bunãvoinþa de a

face o diferenþã între sfaturile de folos ºi minu-

nile relatate aici. Dacã minunile le pot respinge,

sfaturile nu au motive sã le respingã. ªi, primin-

du-le, sã se întrebe dacã nu cumva între sfaturi

ºi minuni existã o legãturã lãuntricã, pentru cã,

de fapt, ºi unele, ºi celelalte poartã pecetea ace-

leiaºi trãiri duhovniceºti...

Cred cã cel mai important lucru legat de

aceastã carte este cã ea ne aratã cã Dumnezeu

face minuni ºi în vremurile noastre, ca ºi în vre-

murile de demult. Minunile acestea aratã cã

Adevãrul este în Bisericã, în Biserica Ortodoxã,

singura Bisericã Adevãratã, care este trupul lui

Hristos. Dar, aºa cum spunea ºi Mihai Manola-

che, „nu este minunea cel mai important lucru...

Cel mai important este un suflet care se întoarce
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ºi are veºnicie. Minunea asta este. Cã, altfel, s-a

vindecat omul, mai trãieºte o sutã de ani sau

douãzeci de ani, moare ºi tot aºa moare. Dar când

un suflet se întoarce!... Asta trebuie s-o accen-

tuãm, cã sufletul este valoarea supremã ºi þelul

suprem este mântuirea...”

Danion Vasile
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Despre rugãciunea mirenilor

D. V.: – Cât de importantã este rugãciunea

în viaþa creºtinului?

Mihai M.: – Cea mai mare lucrare de pe pã-

mânt este rugãciunea. Cea mai mare lucrare pe

care o poate face omul pe pãmânt este rugãciu-

nea. Omul, când face rugãciune cu luare-amin-

te, se înalþã. Rugãciune, ºi nu citire. Le-am spus

unor preoþi români: „Vorbiþi, ºi nu citiþi, când vreþi

sã spuneþi ceva. Aºa, cu ºapte cuvinte pe care

le ºtiþi voi, cu cuvinte simple, pe care sã le înþe-

leagã nea Gheorghe ºi nea ªoºon, acolo, cu ce

este acolo...”

D. V.: – Predicile trebuie sã fie pe înþelesul

ascultãtorilor...

Mihai M.: – ... ca sã-i poþi scoate din scutece

odatã. „Deºteaptã-te, române...” – nu? Avem

imnul ãsta, atât de frumos – „din somnul cel de

Minuni contemporaneMinuni contemporaneMinuni contemporaneMinuni contemporaneMinuni contemporane

Z [
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moarte!” Trebuie sã ne întoarcem la credinþã,

în fiecare parohie sã fie ceva plãcut, sã vinã mã-
car cinci-ºase oameni mai mult. Sã vinã cãtre
Sfânta Împãrtãºanie, cã la mila lui Dumnezeu
mergem, ºi nu la ºtiinþa noastrã, ºi nu la puterea
noastrã omeneascã, care e ieftinã ºi neavenitã!
La mila lui Dumnezeu trebuie sã mergem. Sme-
renie ne trebuie ºi rugãciune, ºi nu doar citire a
unui paraclis sau a nu mai ºtiu ce... Rugãciunea
este smerenie ºi a trupului, ºi a cugetului, ºi prin
asta facem un pas înainte cãtre Domnul, cã El
coboarã din cer pentru noi, cum am mai spus-o,
ºi ne întinde mâna. Astea sunt niºte lucruri foarte
importante...

Maria-Liliana M.: – Noi avem regulã gene-

ralã, ori citim Acatistul Acoperãmântului Maicii

Domnului, ori citim Acatistul Bunei-Vestiri.

Mihai M.: – Acatistul Bunei-Vestiri este un
acatist care, dacã stãruieºti sã-l citeºti, este
extraordinar de folositor. Este un acatist care
trebuie spus nu numai în momentele grele, ci ºi
în toate zilele. Eu aº prefera, dacã s-ar putea,
ca acatistul ãsta sã fie citit cât mai des. Este un
acatist care aduce mare bucurie, mare bucurie!
Este extraordinar! ªi nu o spun de la mine, o
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spun Sfinþii Pãrinþi, care l-au preferat, cã, într-ade-

vãr, a adus mare bucurie – al bunei vestiri, cum

spune ºi acatistul. E un acatist despre care eu

cred cã ar mângâia multã lume, dacã s-ar citi.

Ar mângâia, într-adevãr! Fiindcã, de fapt, noi

nu ºtim ce bucurie cerem. ªi acatistul acesta

l-au preferat Pãrinþii în situaþii foarte grave, dar

ºi la bucurii mari, fiindcã e al bunei vestiri. Nu

ºtiu de ce, aºa l-au simþit Sfinþii Pãrinþi. ªi cred

cã trãirea lor e adevãratã. Din moment ce te

duci cu patos ºi citeºti un anume acatist, e impo-

sibil ca Dumnezeu sã nu-þi arate câteva bucurii

duhovniceºti sau ºi lumeºti. Bucurii de astea,

de care ai nevoie în fiecare zi: o masã mai caldã,

o casã mai bunã... orice, care sã fie mai mân-

gâietor pentru tine. Sau sã te aducã mai aproa-

pe, cãtre familie, sau sã-þi aducã copiii mai

aproape, sau ºtiu eu, câte nu se pot întâmpla în

viaþa de toate zilele.

Maria-Liliana M.: – Rugãciunea este foarte

important s-o facem din rãsputeri! ªi ai momente

când faci rugãciune cu lacrimi, ºi eu de multe

ori mã nimeresc sã fiu singurã în casã... Depinde

ce necazuri ai ºi ce probleme, ca sã fii auzit.

Dar rugãciunea e foarte important s-o faci.
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Rugãciunea, în general. Fãrã rugãciune n-aº

putea trãi.

Mihai M.: – În rugãciune totdeauna trebuie
sã-þi gãseºti liniºtea ca s-o faci. Cã nu poþi, în
detrimentul acestor griji pe care le ai, în vacarmul
zilei... De ce spune „sã vã duceþi în camera voas-
trã, sã vã închideþi în camera voastrã, sã vã
faceþi rugãciunea”? Rugãciunea este tainã. ªi
din moment ce este tainã, trebuie sã fie o legã-
turã: tu – Dumnezeu. ªi, pentru ca lucrul ãsta
sã se poatã întâmpla, trebuie sã laºi cele pãmân-
teºti cu desãvârºire – atât cât îi este cu putinþã
omului sã atingã desãvârºirea – ºi sã te uneºti
cu Domnul prin ceea ce a lãsat ca cea mai mare
lucrare pe pãmânt: rugãciunea. Cuvântul tãu
trebuie sã fie sincer, cu gândul acolo, ºi sã-l spui
din inimã. Spuneau unii Pãrinþi: „Cum trebuie
sã ne rugãm? Cu putere.” ªi ce înseamnã „cu
putere”? Înseamnã, ia gândeºte-te, sã fi fost în
rãzboi ºi sã te scoatã în linia întâi, afarã, ºi sã
treacã cartuºele pe lângã tine, ºi tu sã stai –
cum te-ai ruga atunci? Sau sã fii în mare, ºi sã
cazi, sã n-ai niciun ajutor; ºi înotând, acolo, cãtre
un liman, cam cum te-ai ruga? „Doamne, scoa-

te-mi ceva în cale!”? Eºti în ultimele clipe ale
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vieþii. Atunci existã patos. Rugãciunea trebuie

sã aibã o parte mãcar, dacã nu total, din patosul

ãsta de care spuneam: de pe mare sau din linia

întâi, sus, când te încercuiesc cartuºele de jur

împrejur. Dar, ca sã ajungi la puterea asta,

trebuie o legãturã cu Dumnezeu – prin spoveda-

nie, prin împãrtãºanie, prin chemarea numelui

Lui în fiecare clipã: „Doamne, Iisuse Hristoase...”,

iar dacã buzele nu pot, cel puþin mintea sã aibã

duioºia cuvintelor.

D. V.: – Credeþi cã ºi mirenii trebuie sã zicã

rugãciunea lui Iisus?

Mihai M.: – Absolut! Dar eu numai la mireni

m-am referit. Niciodatã nu m-am referit, în ceea

ce am spus, la preoþi, cã preoþii trebuie oricum

s-o facã, sau monahii! Numai la mireni! Ches-

tiunea asta o socotesc de mare folos pentru

mireni. Preoþii deja sunt canalizaþi cãtre rugã-

ciune. Mirenii nu sunt chipul lui Dumnezeu? Mi-

renii nu sunt chemaþi la mântuire? Mirenii nu au

pãcate? Poate sã-þi dea cineva mântuire, ºi sã

nu dai nimic? Nu se poate! Suntem chemaþi toþi,

suntem chemaþi la mântuire. Sã ne spovedim ºi

sã lepãdãm pãcatele! Ne-a cerut un singur lucru
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Domnul: sã lepãdãm pãcatele. Sã lepãdãm pã-

catele, pentru ca sã gãsim mântuire. ªi noi nu

le spovedim! Sau, dacã le spovedim, le dãm pe

jumãtate. Nu le mãrturisim pe toate.

D. V.: – Trebuie sã ne rugãm ca Dumnezeu

sã ne lumineze minþile, ca sã ne spovedim cum

trebuie...

Maria-Liliana M.: – Maica Domnului ne ajutã

mult, trebuie s-o chemãm în rugãciune...

Mihai M.: – Noi am pus sã i se facã o icoanã,

cu „Dulcea sãrutare”, pentru biserica din Hreaþ-

ca...

Maria-Liliana M.: – Drept mulþumire cã Maica

Domnului m-a salvat dintr-o grea încercare.

Ne-a dat mângâierea ei.

Mihai M.: – ªi icoana a fost pictatã cu post

ºi rugãciune. ªi pictorul a pictat cu post. ªi noi,

copiii ºi noi, acasã, cu post, pânã la ora 3, 4, 5,

cât s-a postit în fiecare zi. Eu am cerut asta, am

cerut de la pictor de prima datã: „Dacã crezi cã

poþi picta cu post ºi cu rugãciune, începem

icoana, dacã nu, nu!” Adicã sã nu mãnânce nimic

cât picteazã. ªi, când mânca, nu mai picta. ªi la
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fel a postit acolo, la Hreaþca, la sat, ºi pãrintele,

ºi copiii lui acasã, ºi noi toþi. Deci toatã perioada,

cât a fost... Cât a fost?

Maria-Liliana M.: – Pânã s-a terminat icoana!

Mihai M.: – Dar de postit, au fost mai multe

zile, au fost vreo 50–60 de zile sau 70 de zile.

Maria-Liliana M.: – Noi am început-o din Postul

Mare, dar a durat pânã dupã Paºti.

Mihai M.: – ªi pe urmã, ne-a ajutat Dumne-

zeu, am fãcut-o, am trimis-o la Atena, am îmbrã-

cat-o în argint. Am fãcut iconostas, frumos, am

pus ºapte candele deasupra... Iconostasul e în

stil grecesc. Am pus candelele sus. ªi acuma,

este acolo la biserica din Hreaþca, spre rugãciu-

ne, sã vinã toatã lumea. ªi pãrintele îi cheamã

pe toþi care vor sã vinã la rugãciune.
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Despre familia creºtinã

D. V.: – Cum trebuie sã trãiascã soþii viaþa

creºtinã?

Mihai M.: – Unul ca altul, ºi unul pentru altul.

Dar trãirea trebuie sã fie curatã, adicã omul tre-

buie sã ajungã sã înþeleagã cã inima lui trebuie

sã rãmânã de copil, fiindcã numai atunci rugã-

ciunea trece deasupra capului ºi pleacã cãtre

cer. Dacã omul nu-ºi curãþã inima ºi nu-i copil…

Copilul se bucurã de toate lucrurile neînsem-

nate, ºi plânge pentru tot ce-i neînsemnat, ºi se

înduioºeazã la orice, ºi e sensibilizat de orice îl

stârneºte – o floare, o petalã, orice – asta în-

seamnã cã inima lui este largã ºi cuprinde orice.

ªi e curatã. Ca doi soþi sã poatã comunica între

ei, chiar ºi la distanþã, trebuie sã fie curaþi ºi unul

faþã de celãlalt, sã se priveascã în ochi curat.

Sã nu existe viclenie…

D. V.: – Da, viclenia înseamnã începutul

destrãmãrii familiei...

Mihai M.: – Ce înseamnã ipocrizia? Când

una rostesc buzele ºi alta gândeºte inima. Dom-

nul Se ruga pentru cei care L-au rãstignit, pentru
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cei care, cu douã-trei zile înainte, Îi puneau îna-
inte flori ºi-ºi dezbrãcau hainele, aºternându-le
pe jos, când a intrat în Ierusalim. ªi pe urmã, tot
aceiaºi oameni strigau: „Rãstigneºte-L!” Strigau,
nu? Ei, Domnul Se ruga pentru ei: „Doamne,
iartã-i, cã nu ºtiu ce fac!” Dar celor care veneau
ºi-L iscodeau, le spunea: „Plecaþi de aici, ipocri-
þilor! Una gândiþi, ºi alta spuneþi cu buzele voas-
tre!” Pe aceºtia i-a urât. De asta ne cere curãþia
inimii. ªi curãþia începe cu omul care-þi stã alã-
turi. Cã ãsta este partenerul tãu de viaþã. ªi pe
urmã-s copiii, ºi pe urmã-s pãrinþii, ºi pe urmã-s
toate celelalte rude ºi restul. Dar prima datã este
omul cu care trãieºti. Suntem un trup! Nu poate
unul sã fie murdar ºi sã se ducã în restaurant sã
bea, ºi sã joace cãrþi, ºi sã-L huleascã pe Domnul,
iar celãlalt sã se roage acasã.

D. V.: – Deºi, din pãcate, existã multe astfel

de cazuri... ªi asta pentru cã puþini se gândesc

la cãsãtorie ca la o cruce înainte de a se cãsãtori,

mulþi se gândesc doar la distracþii sau iubiri înfo-

cate, dar fãrã Dumnezeu...

Mihai M.: – Uite un exemplu pe care l-am

auzit ºi eu, aici, la greci: un grec o forþa pe femeia

lui sã meargã la distracþie, la buzuki, la dans,
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seara. Ea i-a spus asta duhovnicului ei, ºi acela
a sfãtuit-o: „Dacã te ia cu forþa, du-te, dar tu spune
în sinea ta: «Doamne, Iisuse Hristoase, miluieº-
te-mã pe mine, pãcãtoasa, ºi pe bãrbatul meu»!”
ªi se ducea ºi dânsa acolo, cu mâinile în sus, ºi
spunea: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieºte-mã
pe mine, pãcãtoasa, ºi pe bãrbatul meu!”

D. V.: – E caz real?

Mihai M.: – Caz real! Aici, în Grecia! Un an

ºi ceva de zile a bãtut-o, a chinuit-o, ca s-o ducã

la distracþie.

Maria-Liliana M.: – Ei nu-i plãcea, ea era o

femeie mai credincioasã, mergea la duhovnic,

se spovedea...

Mihai M.: – ªi, la un moment dat, duhovnicul
ei – Dumnezeu a lãsat aºa – i-a spus: „Du-te! Dar
spune: «Doamne, Iisuse Hristoase»”. ªi bãrbatul
o punea sã ridice mâinile în sus, sã pocneascã
din degete ºi sã danseze, dar ea spunea „Doam-
ne, Iisuse Hristoase”. Dupã un an de zile, îl în-
toarce pe omul ãsta, îl întoarce la credinþã! Acum,
el este monah într-o mãnãstire, cei doi copii ai
lor s-au fãcut preoþi, amândoi, ºi ea este cãlu-
gãriþã.
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D. V.: – E foarte interesant exemplul pe care

l-aþi dat! Oamenii se folosesc când aud exemple

din acestea, vii. Uite, nu s-a întâmplat acum cinci

sute de ani! Uite, cei care le-au trãit sunt vii, nu

sunt poveºti nemuritoare!

Mihai M.: – Este o chestiune realã. Sfinþii
noºtri cum s-au fãcut sfinþi? Li s-a impus sã se
închine idolilor, dar ei au rezistat prigoanelor care
au fost... Chiar dacã te duci acolo, dar dacã trãi-
rea ta este cu Domnul... Nu ne-a spus Domnul
sã fim ca mieluºeii printre lupi? ªi o sã fim aºa.
Nu ºtiþi cum pe pãrintele Paisie Aghioritul venea
ºi-l muºca ºarpele de picior, ºi el nu se ridica de
la rugãciune? Vorbea cu animalele sãlbatice, ºi
ele veneau ºi plecau, veneau ºi plecau. Dumne-
zeu controleazã totul, totul. Dar trebuie sã vadã
inima noastrã curatã. „Cã a unora ca aceºtia
este Împãrãþia Cerurilor.” ªi nu putem altfel, tre-
buie sã devenim iar copii. Asta este! ªi-n familie,
ºi-n greutãþile ei, ºi-n minister sau oriunde lucrãm,
trebuie sã avem trãirea noastrã curatã, ca ºi
copiii. Facem munca noastrã în lume, cu toatã
priceperea ºi cu toatã puterea omeneascã, dar
în inimã sã fim copii. Cel de lângã noi rãmâne

totdeauna fratele nostru, care are nevoie de
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ajutor. O mânã întinsã este mâna Domnului.
Trebuie sã ºtim sã-i dãm fratelui nostru! ªi dacã
nu putem sã-i dãm nimic, mãcar un pic de duio-
ºie, douã vorbe calde, care sã-l readucã psiholo-
gic mãcar, dacã nu duhovniceºte, la o linie de
plutire. E mare lucru ºi asta.

D. V.: – E foarte importantã comunicarea

dintre oameni...

Mihai M.: – În familie, doi oameni, dacã nu
sunt la fel, stau un an, doi, trei, nu pot rezista,
se despart. Ori stau chinuiþi ºi înnebuniþi, ºi îºi
face fiecare viaþa lui personalã, situaþie în care
se distrug copiii. Cã un copil, pânã la doi ani,
asimileazã cel mai mult în mintea lui – culorile,
tot ce vede în lumea asta – ºi pãtrund în carac-
terul ãsta deprinderile, a doua naturã, deprinde-
rile pe care le are de la pãrinþi. E foarte impor-
tantã viaþa liniºtitã, viaþa cu Hristos, sã înveþe
copilul sã vadã o icoanã, sã vadã cum te închini,
sã vadã... Toate astea intrã ºi rãmân în el! Cu
cât le dezvoltã, pe parcursul vieþii, cu atâta o sã
poatã sã le foloseascã. Dar ele sunt deja, pânã
la doi ani... De asta trebuie, în primii ani ai cãsã-
toriei, mai ales când copilul prinde toate informa-
þiile, sã fie liniºte, pace, o viaþã de bisericã, o
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viaþã de curãþie, o viaþã de familie, niºte canoane
de familie de la care nu se face rabat. ªi nu sã
vadã ceartã, sau prea multe în casã, astea duc
la rãu, lucrurile astea de prisos duc la rãu.

D. V.: – Prea multe în casã, în ce sens? Prea
multe obiecte?

Mihai M.: – Prea multe obiecte, prea multe
jucãrii pentru copii, prea multã mâncare, prea
mulþi bani, prea multã îmbrãcãminte, prea multã
televiziune... Totul sã fie într-un anumit canon.
Da, mergem ºi vedem la televizor un film docu-
mentar, niºte ºtiri, vedem o chestiune care e
foarte bine aranjatã, vedem, ºtiu eu... vieþile unor
oameni, da! Dar nu prea mult, pentru cã atunci
începe patima sã lucreze. Toate canoanele as-
tea sã le þinem... Dar sã nu vrem sã avem prea
mult! Sã ne învãþãm ca, atunci când am mân-
cat, sã luãm farfuria ºi s-o ducem s-o spãlãm.
E mare lucru, copilul sã aibã treaba asta învã-
þatã în viaþã. ªtim cã acolo unde am dormit, dimi-
neaþa am luat cearºaful, l-am strâns ºi l-am pus
frumos la capãtul patului. Sunt lucruri pe care le
vede ºi în camera lui, la pãrinþi, ºi le face ºi el.
ªi dacã n-o face, îl învãþãm. ªi-l învãþãm la vâr-
sta când prinde, nu pe urmã.
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Maria-Liliana M.: – Cã dupã aia iese cu turma

asta, cum am pãþit noi. Mihai a început sã aducã

niºte bãieþi musulmani la credinþa ortodoxã.

Mihai M.: – Da, i-am ajutat mult, i-am învãþat
ºi s-au botezat deja, au trecut de la musulmani
la ortodocºi. Merg la bisericã ºi acuma, ºi-n Alba-
nia, ºi peste tot. Unul a vrut sã se facã ºi preot,
ºi a fost la patriarhul Anastasie, mult timp. S-a
botezat, bãiatul merge în fiecare duminicã la
bisericã, are ºi alþi bãieþi pe care-i aduce, am ºi
altul acuma, care vrea sã se boteze. ªi nu le dau
certificatele de naºtere la ei, cã ºtiu cã se botea-
zã! Albanezilor nu le dau deloc! Cã vin aici ºi se
boteazã! Vãzând cã i-am ajutat pe musulmani
sã se apropie de credinþa creºtinã, diavolul a
lucrat... Sã vedeþi cum a lucrat diavolul! Una din-
tre fetele mele, fiind ortodoxã, s-a îndrãgostit de
un musulman, din clasa ei de la liceu, de acolo,
ºi trei ani jumate, patru ani, cât a fost, m-a înne-
bunit! S-a îndrãgostit de el, numai de el, nu mai
vedea casa, nu mai vedea nimic, a fãcut împo-
triva noastrã totul! ªi zic: „Uite cum mã lucreazã
diavolul! Eu aduc alþi bãieþi la creºtinism, ºi dia-
volul intrã în casa mea ºi în patul meu ºi îmi
stârneºte atâta neplãcere ºi atâta...”
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Maria-Liliana M.: – Când eram singurã aca-

sã, pur ºi simplu de multe ori þipam. Plângeam,

fãceam Acatistul Sfinþilor Epictet ºi Astion ºi

spuneam: „E româncã de-a voastrã, sfinþilor,

ajutaþi-mã. Nu mã lãsaþi, cã mor.” ªi simþeam

mângâiere de la sfinþi, ºi aveam încredere cã fata

o sã se desprindã de el. ªi s-a desprins.

Mihai M.: – Deºi eu nu mã aºteptam. La o

vârstã când nu poþi controla sentimentele, ea

s-a dus la preot, s-a mãrturisit plângând ºi apoi

a venit acasã: „Cum am putut, tãticule, cum am

putut, mãmico...”

Maria-Liliana M.: – ªi m-am rugat mult la

sfinþii ãºtia, Epictet ºi Astion...

Mihai M.: – ... care sunt sfinþi ai Constanþei,

ai României noastre, care au fost martirizaþi pen-

tru credinþa ortodoxã, ºi ne-au rãspuns sfinþii.

ªi, într-adevãr, a venit timpul când fata a ajuns

sã-l urascã. Întreabã: „Cum am putut sã stau cu

el atâta timp? Mi-e greaþã de el! Cum am putut

atâta timp sã stau orbitã? Cã mã fãcea sclavã:

«Fã asta, fã asta, fã asta!» Sub sclavie! Începea

lucrurile astea!” Zic: „Tu vezi lucrurile astea în

casã la noi? La noi e un obicei: fiecare îºi spune
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cuvântul, are dreptul la cuvânt, are dreptul sã

hotãrascã ºi are libertatea lui în a discerne, în a

face ce vrea! Pe când la musulmani nu! Îþi impu-

nea un anume rit: «Aºa faci ºi aºa faci...»” În

perioada cât în Grecia au fost turcii, au dat foc

nu numai la mãnãstiri, ci dãdeau foc la livezile

de mãslini din Pelopones ºi de peste tot... Au

fãcut mult rãu! Din icoane, din iconostase ºi din

catapeteasmã fãceau târlã pentru oi, vã daþi sea-

ma? A fost blestemat acest popor! ªi blestemul

se duce din neam în neam! Dar sunt ºi dintre ei

care lasã rãtãcirea... ºi cautã. Cel care strigã

este auzit – ºi cred asta! – ºi celui care cere i se

va da! Dar necredinþa unde duce? Unde loveºte,

nu vedeþi? Exact în ceea ce e plãcut Domnului.

Loveºte acolo unde este adevãr: „Nu, du-te dupã

fantezia asta!” ªi nu putem sã mergem, nu? Iaca

de ce turma este atât de micã: fiindcã nu poate

sã reziste cel care nu este de acord cu viaþa

creºtinã... Vezi, ºi într-o familie: doi oameni, dacã

nu sunt la fel, nu rezistã!

D. V.: – Care sunt principalele greutãþi cu

care se confruntã un pãrinte creºtin care vrea

sã-ºi educe bine copiii?
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Mihai M.: – Nu poþi sã-i impui cu vorba copi-

lului nimic. În viaþa creºtinã, copilul trebuie sã

vadã faptele tale. El culege informaþiile ºi miºca-

rea din casã cu o putere cum nu-þi poþi imagina,

nu-þi poþi închipui. Tu, ca pãrinte, crezi cã trebuie

sã-l înveþi, dar el deja e învãþat prin ce a vãzut.

Aici e o chestiune cu care noi, pãrinþii, vrem sã

ne pãcãlim. Copilul se plictiseºte de sfaturile

noastre, el vede cum ne miºcãm, cum ne com-

portãm, el vede ce ne place nouã, cum ieºim în

societate, ce privim la televizor, cum mâncãm,

cum bem, cum vorbim între noi. Toate lucrurile

astea el le ºtie înainte de a-l sfãtui noi. Greutatea

este sã-i dãm timp sã creascã. Noi îi impunem:

„Fã asta, fã asta.” Ajutã-l ºi pune-l pe o linie,

astfel încât sã te aibã prieten, sã te socoteascã

prieten. Sã-þi spunã: „Hai sã ieºim la o plimbare,

cã vreau sã-þi vorbesc...” Aºa poate fi câºtigat

copilul. Altfel, impunându-i ceva, la informaþia

pe care o avem azi, eºti pierdut. Copilul n-are

nevoie doar de sfaturi, are nevoie de un prieten,

are nevoie sã-ºi deschidã inima faþã de un om,

ºi trebuie sã-l aduci în starea de a-ºi deschide

inima în faþa ta.
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D. V.: – Cum poþi face asta? Care este se-

cretul?

Mihai M.: – Trebuie sã te foloseºti de învã-

þãtura Bisericii. Vorbindu-i despre cele lumeºti,

trebuie sã-i vorbeºti ºi despre cele duhovniceºti.

ªi fãcând rugãciune pentru el.

Maria-Liliana M.: – Eu cred cã trebuie rugã-

ciune multã.

Mihai M.: – Se lucreazã în trei. Fãcând rugã-

ciune pentru copil ºi spunând „Doamne, lumi-

neazã-l pe copilul meu”, rugãciunea se duce în

sus. ªi de sus coboarã cãtre mintea lui putere

dumnezeiascã ºi luminare.

Maria-Liliana M.: – Eu am încercat s-o ajut

pe fatã, când era prietenã cu musulmanul acela.

De exemplu, aveau o întâlnire. ªi, când ºtiam cã

trebuie sã se întâlneascã cu el, eu mã puneam

în genunchi, ºi fata venea înapoi acasã.

Mihai M.: – Venea înapoi acasã.

Maria-Liliana M.: – Cum pleca, mã puneam

imediat în genunchi ºi mã rugam. ªi se certau,

ºi venea înapoi. Sau uneori nici nu mai pleca,

rãmânea acasã.
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Mihai M.: – Copilul trebuie sã mãnânce pa-

para lui, nu ai ce face. Dar trebuie sã vorbeºti

cu Dumnezeu pentru copil.

Maria-Liliana M.: – Fiindcã, dacã le vorbeºti

copiilor despre Dumnezeu, te resping.

Mihai M.: – Vorbeºti cu Dumnezeu despre

copiii tãi: „Doamne, tu vezi copilul ãsta... Copiii

nu sunt doar ai noºtri. Sunt ai Tãi, Doamne...

Dacã Tu îl suporþi, cine sunt eu sã nu o fac?”

Trebuie o anumitã îngãduinþã, fiindcã îngãduinþa

asta nu-i salveazã numai pe copii, ne salveazã

ºi pe noi. Dumnezeu ni-i dã, ºi pe copil, ºi pe

vecin, ºi pe cel care ne scuipã, pentru mântuirea

noastrã. Dar noi nu vedem asta. Vedem doar:

„Ah, ce calvar duc eu...” La vârsta când e atâta

informaþie ºi sentimentele nu le mai poþi controla,

copilul nu mai primeºte sfaturi de la pãrinþi. Sã

ne rugãm la Dumnezeu sã-i pãzeascã. Crucea

o s-o ducã ºi ei, cum o ducem ºi noi ºi cum o

duce fiecare. Numai sã fie cruce spre salvarea

noastrã...

Maria-Liliana M.: – Toate sã le facem pentru

noi, pentru mântuirea sufletului. Domnul nu are

nevoie de nimic de la noi.
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Mihai M.: – Dar aceastã mare bogãþie pe

care a pus-o în noi Dumnezeu, sufletul, ne-o cere

înapoi. ªtie cã avem neputinþe. Nu ne judecã

pentru cã am pãcãtuit, ci pentru cã nu ne-am

ridicat. De asta S-a rãstignit Hristos, pentru mân-

tuirea noastrã, pentru cã ne iubeºte, pentru noi.

ªi ne dã în fiecare duminicã jertfa cea fãrã de

sânge. „Veniþi la potir” – ne cheamã. Nu o datã

pe an, ne cheamã în fiecare duminicã. Niciodatã

nu suntem vrednici de împãrtãºanie, dar sã venim

la împãrtãºanie. Cãci, atunci când ne împãrtã-

ºim, o datã, de douã, de trei ori, în nevrednicia

noastrã, atunci începe procesul de conºtiinþã:

„Mãi, eu mã duc în faþa potirului, în faþa lui

Hristos...” Nu este un simbol, este însuºi trupul

ºi sângele Domnului. Este important sã te duci...

ªi: „Sunt ticãlos, dar pot sã mai fac pãcatul

ãsta?” Poate o sã-l mai faci, dar a treia, a patra

oarã n-o sã-l mai faci... Cu mila lui Dumnezeu

începe urcuºul spre mântuire.
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Lupta pentru mântuire

D. V.: – Cum trebuie dusã lupta pentru mân-

tuire?

Mihai M.: – Tentaþiile sunt mari. Sunt cei din

jurul tãu, dar ºi trupul te luptã, te luptã ºi lumea,

ºi te luptã ºi satana. Dar zici cã le poþi stãpâni ºi

mãcar atât cât le poþi stãpâni, ºi tot e bine, cã

nu ºtii cum lucreazã Dumnezeu în fiecare. Unul

are un caracter mai dificil, altul este mai aºa,

mai liniºtit, ºi Dumnezeu lucreazã în fiecare dupã

caracterul lui. Dar sã avem râvnã cãtre adevãr.

Cãtre Sfânta Împãrtãºanie. Ce spune preotul

când ne cheamã la potir? „Cu fricã de Dumnezeu,

cu credinþã ºi cu dragoste sã vã apropiaþi!” Ei,

cu câtã avem! Cã n-o sã avem multã fricã de

Dumnezeu, cã n-o sã avem multã credinþã, cã

n-o sã avem multã dragoste – dar cu astea, câte

le avem, hai sã mergem spre potir, cã asta este

chemarea. Acuma, cât este – ºtie Dumnezeu!

Dar mãcar sã mergem spre potir. Când spunem

Tatãl nostru, spunem „pâinea noastrã cea spre

fiinþã”. Pâinea noastrã, în românã spunem ºi

„cea de toate zilele” – e de toate zilele! Dar în

greacã e „cea spre fiinþã”, care ce înseamnã?
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Sfânta Împãrtãºanie! Am aflat o chestiune foarte

importantã de la un teolog care a vorbit în Rhodos.

Un bogat trecea pe lângã un ascet ºi, vãzându-l

slab, slab, îi spune: „Mãi, omule, ce chin, ce jertfe

faci tu! Uite ce slab eºti! Aoleu, ce jertfe faci tu

ºi ce slab eºti, ca sã poþi rezista tentaþiilor!” ªi

zice ascetul: „A, nimica nu fac! Eu fac ºaptezeci

de ani acuma, cât o sã mai trãiesc jertfa asta –

o nimica toatã, ºaptezeci de ani... Dar mã uit la

ce jertfe faci tu, cã tu cheltuieºti Împãrãþia de

veci, pentru ºaptezeci de ani! Eu cheltuiesc ãºtia

ºaptezeci de ani pentru Împãrãþia de veci! Eu fac

nimica toatã! ªaptezeci de ani mã chinuiesc aici

cu post ºi rugãciuni, dar câºtig viaþa de veci. Dar

tu o cheltuieºti pe cea de veci – mii de ani, mili-

oane de ani! – pentru ºaptezeci de ani?! O, sãra-

cul de tine!” ªi ãsta ºi-a pus cãrbuni pe cap ime-

diat. S-a dus acasã: „Mãi, femeie! Ce mi-a spus

omul ãsta? Noi, care suntem atât de bogaþi ºi

avem de toate! A zis cã eu cheltuiesc viaþa de

veci... Tu-þi dai seama ce cuvinte mi-a spus?”

ªi s-a dus înapoi la el, la omul ãla, sã-l caute,

sã-i explice ce se întâmplã! ªi, într-adevãr, asta

se întâmplã ºi în zilele noastre! Cheltuim viaþa

de veci...
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Maria-Liliana M.: – Teologul acela a povestit

ºi despre un scriitor...

Mihai M.: – Da, despre Nikos Kazantzakis,

care avea un vãr care era gheronda... Avea un

veriºor care era la Sfântul Munte, era gheronda

acolo. ªi s-a dus ºi a vorbit cu el. ªi acela i-a

zis: „Mãi, din moment ce tu nu crezi cã existã

viaþã dupã moarte, adicã dupã adormire, cã de

fapt nu e moarte – de asta-i spune ºi în greceºte

adormire –, ce pot sã vorbesc cu tine? Rãmâi

ateu în continuare! Din moment ce trebuie sã

crezi cã paharul ãsta, dacã vrea Dumnezeu sã

punã energie în el, îl face ºi merge, ºi tu nu crezi,

crezi numai asta... din moment ce nu se vede

sufletul ºi tu-l vrei numai sã se vadã, ia-le pe

astea pe care le vezi ºi trãieºte cu ele! Eu cred

în ceea ce este veºnic ºi cred în viaþa de dupã

adormire. ªi cu asta merg, ºi pentru asta lupt.

ªi pentru asta sunt aici. Tu sã trãieºti cu scrierile

tale, cu ateismul tãu, cã nu le crezi.”

D. V.: – Kazantzakis a fost condamnat de

Biserica Greciei pentru ideile sale eretice.

Mihai M.: – Sã ºtii cã fiecare om are în fiinþa

lui ceva divin, cã Dumnezeu a lãsat în toate
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mãdularele noastre, ºi-n toatã fiinþa noastrã, a

lãsat semnul Lui dumnezeiesc, dar noi nu-l dez-

voltãm. Îl lãsãm acolo, în neºtire, sã stea în amor-

þire. Nu-l dezvoltãm, nu-l scoatem la suprafaþã

ºi nu-i dãm ºansa ºi nu cerem de la Dumnezeu

luminare ca sã-l dezvoltãm... îl lãsãm acolo, în

necunoºtinþã sã rãmânã în noi. Fiecare om are

în el dragoste, fiecare om are în el ceva bun...

Dumnezeu a binecuvântat nunta ºi naºterea de

copii. Dar ºi astea au niºte zile anume, când sã

le faci. ªi sã fie fãcute nu ca plãcere ºi numai ca

plãcere. Cum spun ºi alþi pãrinþi: „Da, e ºi o plã-

cere, dar scopul este fructul dragostei, naºterea

de copii”. Este un lucru cât se poate de pãmân-

tesc ºi de omenesc. Cel mai mare scop al omului

pe pãmânt este salvarea sufletului. Ãsta e scopul

suprem. De asta revin iar la Sfânta Împãrtãºanie:

oare poate omul lupta singur, fãrã Sfânta Împãr-

tãºanie, ca sã ajungã la scopul suprem?

D. V.: – Doar prin puterile noastre nu putem

face nimic...

Mihai M.: – Conteazã cu ce râvnã ºi cu ce

credinþã venim cãtre Maica Domnului, cãtre

Domnul. ªi, ca rugãciunea sã fie auzitã, trebuie
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sã-þi cureþi sufletul. Toþi suntem pãcãtoºi în felul

nostru. Unii nici nu ne gândim cã cele pe care

le facem sunt pãcate. ªi sunt niºte trãiri interi-

oare care duc la lucruri sataniceºti. Nu trebuie

alimentate astea, fiindcã te duc cãtre acolo.

Lucrarea noastrã cea mai mare, cum am spus,

este sã ne gãsim mântuirea sufletului, ºi pe asta

trebuie s-o lucrãm. Asta e hrana duhovniceascã

de care are nevoie sufletul în fiecare zi. Cum îi

trebuie stomacului mâncare ºi câtã trudã facem,

de dimineaþã ºi pânã seara, ca sã umplem sto-

macul ºi sã-i facem trupului toate plãcerile, sufle-

tului, care este veºnic, oare câtã hranã îi trebuie

datã? Trebuie sã-i dãm, ºi noi îl þinem în amor-

þire! Nu trebuie ºi lui, mãcar cât de cât, sã-i dãm?

Dacã vrem sã aºteptãm ceva...

Maria-Liliana M.: – Ca sã faci treaba asta,

trebuie sã te împãrtãºeºti mult mai des, cu spo-

vedanie, ºi sã începi sã lucrezi cu sufletul, ca

sã-þi cearã hranã. Altfel nu poþi sã înþelegi.
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Despre post

D. V.: – În lumea de azi, oamenii dispreþuiesc

postul...

Mihai M.: – Poate sta Duhul Sfânt într-un

stomac ghiftuit? N-are cum. Nici mintea nu stã la

Dumnezeu când ai un stomac îmbuibat. Cu cât

trupul e mai slab, cu atât se apleacã mai uºor la

rugãciune. Tot genunchiul sã se plece. Când tru-

pul este slab, se apleacã în smerenie, cade.

Cade la picioare... Cade cãtre fratele nostru,

cade cãtre cel care plânge, cade din eul lui, nu

mai suntem în puºcãria eului nostru. Ci suntem

în plecãciune pânã la pãmânt. Aºa cãdem ºi în

post. Ochii noºtri sunt cãtre pãmânt. Cãzând

cãtre pãmânt, în smerenie, glasul nostru este

auzit. Aºa cum ºi lacrima care cade în smerenie

urcã spre cer, ºi nu coboarã la pãmânt. De fapt,

ea urcã. Noi, în puterea noastrã omeneascã,

vedem cum cade, ºi credem asta, cã ea cade.

Dar ea urcã. Care? Lacrima adevãratã, care este

în adevãr, care este pentru fratele nostru, care

este pentru pãcatele noastre, lacrima asta urcã

cãtre cer. ªi cântãreºte... Dacã o cântãreºti în
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balanþa celor cereºti. Postul îl face pe om sã-l

vadã pe cel de lângã el, sã creadã în durerea lui.

Maria-Liliana M.: – Sã-L vadã pe Domnul în

primul rând. Când Îl vezi pe Domnul, vezi toate

celelalte.

Mihai M.: – ªi vezi cã mâna întinsã e a lui

Hristos, ºi nu a celui pe care îl judeci. Nu, e a lui

Hristos. Tu dã-i, ºi lasã-l sã facã ce vrea el. Nu-i

da bani. Intrã în supermarket ºi ia-i o pâine ºi

un kil de lapte, ºi dã-i-l. Asta-i pomana. E bun ºi

un ban. Dar pomana adevãratã este asta. Pos-

tind, îl vezi pe fratele tãu în durerea lui.

Maria-Liliana M.: – Îl vezi pe duºmanul tãu

cã þi-e frate...

Mihai M.: – Îl vezi pe cel bogat, în haosul lui

ºi-n alergarea lui, ºi-l compãtimeºti, cã de fapt

nu ºtie ce face, cã este ºi el împãtimit ºi lucrat

de diavol. ªi nu-l mai urãºti, ci te rogi pentru el:

„Doamne, ãsta nu ºtie ce face...” Vezi, postul te

readuce la rugãciune. Cum spui rugãciunea în

post, nu o spui ºi în afara postului...
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D. V.: – Da, postul ajutã mult mintea sã se

adune la rugãciune.

Maria-Liliana M.: – Nu e nevoie de dietã.

Mihai M.: – Dieta e o chestiune omeneascã.

Dacã postim miercurea ºi vinerea ºi posturile

de peste an, sã vedem ce siluetã avem. Nu e

nevoie de dietã. Mãnâncã când nu e post, dar

ºi posteºte când e de postit. Iar dacã poþi posti

miercurea ºi vinerea fãrã ulei...

Maria-Liliana M.: – Dacã vrei, ºi lunea...

Mihai M.: – ªi cu ulei e bine. Dar frâna ade-

vãratã e fãrã ulei, cã postul e o frânã. Când iei o

bucãþicã de pâine ºi un covrig ºi mãnânci, atunci

te înfrânezi. Dumnezeu n-are nevoie de postul

tãu. Dar el vede cã tu ai fãcut-o pentru El, ºi

te-ai înfrânat... Aici e marele câºtig, ºi aici urcã

mintea cãtre cer, ºi aici rugãciunea e auzitã. ªi

aici frâna ta Domnul o vede, cã ai fãcut-o pentru

El. Nu cã are Domnul nevoie de postul nostru

sau de frâna noastrã, dar El ºtie cã noi, cãlcând

pe frâna asta, cãlcãm ºi pe celelalte patimi ale

trupului. ªi o sã ne înfrânãm ºi de curvie, ºi de

beþie, ºi de alte pofte, ºi de priviri, ºi de gând. ªi
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venim, încet-încet, cãtre ceea ce-i plãcut Dom-

nului. ªi El are deja întinsã mâna pentru noi.

Maria-Liliana M.: – Eu nu pot trãi fãrã post.

ªi în concediu sã fiu, plecatã, eu miercurea ºi

vinerea nu mãnânc de dulce, nu mãnânc cu ulei.

Mihai M.: – Am fost acum, în post, în Rho-

dos, cu tentaþii, cu cãrnuri, cu peºte, dar noi am

stat cu o bucãþicã de pâine, cu un covrig, mai

luam seara o roºie sau un fruct...

Maria-Liliana M.: – Pentru mine, nu-i proble-

mã, dar pentru el, da.

Mihai M.: – ªi-i spuneam: „Nu putem sã luãm

ºi noi ceva?”

D. V.: – ªi ea ce rãspundea?

Mihai M.: – „Mihai, tu, dacã vrei, fã-o.” Îmi

punea cãrbuni pe cap, cã eu sunt mai ticãlos.

Pentru cã mã lãsa, liber, sã aleg. „Tu fã cum vrei.

Dar eu fac asta.” Ce faci astfel? Îi pui celuilalt

cãrbuni aprinºi pe cap.

D. V.: – Teoria e uºoarã...

Mihai M.: – Citim, învãþãm, am devenit filo-

zofi în a face, în a vorbi, cum vorbesc ºi eu
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acuma, dar credinþa noastrã e nulã. Atunci unde

este salvarea noastrã? Cãci credinþa ta te va

salva, nu? Asta este ºi a spus-o Domnul ºi cât a

trãit pe pãmânt, a spus-o, nu? Deci asta este:

sã credem, sã cãutãm ºi sã cerem. Rugãciunea

ce este? Nu este a citi un paraclis. Ca sã poþi sã

ceri, îþi trebuie smerenie. Cel mai mare lucru:

a-þi coborî eul tãu jos ºi a face pentru fratele cum

a fãcut Domnul cu apostolii: le-a spãlat picioa-

rele. Dacã Domnul a fãcut-o, oare noi ce trebuie

sã facem cãtre fratele nostru? Acela e un început

al smereniei. Cãci smerenia trebuie lucratã în

timp. ªi Domnul o vede în timp. Noi am fãcut

trei zile de post, ne-am împãrtãºit ºi sã spunem

cã suntem în regulã? Suntem în bisericã, facem

tot ce este bine? La prima încercare pe care

ne-o face diavolul, picãm. ªi greu ne sculãm.

Devine plãcere. Începe fantezia sã lucreze în om

ºi facem din plãcere patimã. ªi, când patima

se adânceºte în om, trebuie ani de zile, cum a

pãþit-o ºi Sfânta Maria Egipteanca, ºaptespre-

zece ani de curvie a fãcut, ºi ºaptesprezece ani

i-au trebuit ca sã iasã patima din ea! Deci câþi

ani trebuie... De ce mai lãsãm, fraþilor, sã intre
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patima, dacã ne trebuie tot atâþia ani de zile ca

s-o scoatem?

Maria-Liliana M.: – Poate ºi mai mulþi.

Mihai M.: – ªi ãsta e un exemplu numai. Cã

ea a scos patima prin post ºi rugãciune, ºi prin

credinþa pe care a avut-o dupã aia, ºi prin hotã-

rârea pe care a avut-o. Pe când noi, care nu

avem nicio hotãrâre ºi ne mulþumim cu televi-

zorul ºi cu toate cele lumeºti, ºi le vedem atât

de mângâietoare...
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Despre Taina Spovedaniei

D. V.: – Ce înseamnã pentru dumneavoastrã

sfânta spovedanie?

Maria-Liliana M.: – Sfânta Spovedanie... Dacã

nu te spovedeºti, nu ai cum sã simþi Sfânta Împãr-

tãºanie.

Mihai M.: – Unii preoþi spun la spovedanie

credincioºilor: „Spovediþi-vã sumar, sumar...”

D. V.: – Adicã oamenii sã spunã doar pãca-

tele mari, nu?

Mihai M.: – Da. Dar, într-o asemenea situa-

þie, trebuie sã-i spui: „Nu, pãrinte, dumneata nu

eºti numai duhovnic, doar sã asculþi pãcatele,

eºti ºi doctor al sufletului meu. ªi te-a lãsat

Dumnezeu aici, ºi prin tine, pãrinte, e Domnul meu

în faþa mea. ªi eu, de fapt, Lui mã spovedesc.”

Maria-Liliana M.: – Uneori, Îl vãd pe Hristos

pe chipul duhovnicului, la spovedit. Asta o spun

eu, pe pielea mea, cã de multe ori la spovedanie

am vãzut, în loc de faþa duhovnicului, faþa Dom-

nului.
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D. V.: – Am cunoscut o maicã care, mai tânã-

rã fiind, odatã, când se spovedea, a vãzut în

locul duhovnicului ei pe Sfântul Serafim de Sarov.

ªi Dumnezeu a ajutat-o, ºi a ajuns în obºtea de

maici de la Diveevo, lângã moaºtele Sfântului

Serafim.

Mihai M.: – Un alt caz. O femeie avea un

pãcat mare ºi nu-l spunea la spovedanie. Mer-

gea zilnic într-un paraclis al Sfântului Ioan Bote-

zãtorul ºi-i citea acatistul în faþa icoanei, ºi îi

spovedea pãcatul acela. Dupã patruzeci de ani,

înainte de a muri ea, a ieºit din icoanã Sfântul

Ioan Botezãtorul ºi cu mâna a atenþionat-o,

zicându-i: „Femeie, nu v-a lãsat Domnul preoþii

sã vã spovediþi? De ce vii la mine? Eu nu pot

sã-þi iert pãcatele...” ªi era Sfântul Ioan Botezã-

torul, care cu mâna lui dreaptã a atins creºtetul

Domnului, nu un oarecare sfânt. Ci cel mai mare

sfânt. Revenind la spovedanie: e o trãire în sme-

renie, în care-þi vezi eul tãu ticãlos ºi pãcãtos.

Nu-þi poþi trece cu vederea pãcatele, sã te duci

în bisericã ºi sã fii mulþumit cã ai spus cinci pãca-

te ºi gata... Dar e ºi bucurie dupã spovedanie.

Ai un eu mai liniºtit, în pace. Spovedania îþi dã o

mângâiere aparte. Îþi dã o liniºte în care simþi
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cã ai avut o încãrcãturã ºi cã, într-adevãr, a ple-
cat, dacã ai fost sincer. Dar, dacã unul din pãcate
nu l-ai spus, te urmãreºte...

Maria-Liliana M.: – Dacã ai uitat unul sã-l
spui, îl spui la spovedania urmãtoare. Dar, dacã
îl ascunzi, atunci e mai grav.

Mihai M.: – Sã nu ascunzi, nu. Sã spui tot.

Maria-Liliana M.: – Trebuie sã te vezi pe tine
vinovat. Chiar dacã cineva te supãrã tare, la spo-
vedanie sã vezi partea ta de vinã, nu a lui.

Mihai M.: – Când îþi face rãu, lucreazã în el
satana. Deci cum putem noi sã ne punem pe
tronul Domnului ºi sã judecãm? Pe cine judecãm
noi acolo? Chipul Domnului? Sã urâm boala lui,
nu pe el.

Maria-Liliana M.: – Sunt foarte mulþi preoþi
care la spovedanie te întreabã ce ai fãcut, dupã
carte...

D. V.: – Da, dupã cum e rânduiala...

Mihai M.: – Spovedania este lucrul fãrã care
omul nu poate sã lase cele pãmânteºti ºi sã ple-
ce cãtre cer. Dacã spovedania nu este sincerã,
nici rugãciunea nu este auzitã. Nu trece deasupra
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capului. Noi trebuie sã ne lepãdãm de cele lumeºti

aici, cât mai avem timp. Cã pe urmã nu mai poþi

face nimic. Împãrãþia Cerurilor, începe de pe pã-

mânt. „Cãutaþi mai întâi Împãrãþia Cerurilor, ºi

toate celelalte se vor adãuga vouã...” Nu cã am

fi noi vrednici. Dar Dumnezeu conduce gândurile

noastre ºi paºii noºtri. Când spun gândurile noas-

tre, aici e marea lucrare, cãci de la gând începe

totul. Un pãcat nu poate fi înfãptuit dacã mai

întâi nu este lucrat în gând. De asta a spus ºi

Domnul cã pãcatul, odatã gândit, e ºi fãcut.

Fiindcã aici e ºi viclenia. Ne arãtãm toþi farisei,

dar gândul nostru... Gândul este cel care ne duce

la ispitã. Aici este lupta cea mai mare, cu gândul,

când îi dãm drumul sã lucreze. Cãci satana aºa

ne atacã, în gând. Trupul ne luptã prin senzaþii,

prin pipãiri, prin gust, prin imagine. Pe când gân-

dul pãcãtos e de la satana, ºi de acolo începe

ºi pãcatul. Dacã îi lãsãm mai mult de un minut

sã lucreze în minte, spun sfinþii, pãcatul e deja

înfãptuit. A doua oarã începe o plãcere mai mare.

A treia, ºi mai mare. A patra, a trecut în patimã.

ªi te luptã. De ce? Din gând. Din start trebuie

sã oprim gândul care nu e plãcut Domnului. Cãci

se spune: „Acolo unde ochiul tãu a privit,
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gândeºte-te: e plãcut ºi Domnului unde te uiþi?”

Dacã e plãcut ºi Domnului, continuã. Dar, dacã

nu, întoarce-þi ochii. De asta spunem la spovedit

cã am pãcãtuit cu gândul. Am curvit cu gândul.

Am gustat cu gândul plãceri care nu sunt bine-

plãcute Domnului. Am fãcut ceea ce nici nu-mi

aduc aminte cu gândul, ºi am lãsat sã intre cu

voia mea fantezia drãceascã, ºi mi-am închipuit

atâtea lucruri, cu gândul, ºi am pãcãtuit. Iaca…

pãcatele pe care trebuie sã le spovedim. Cu cele

zece porunci: „L-ai iubit pe Dumnezeu?” „L-ai iubit

pe aproapele?” ªi continuãm. „Pãi, pãrinte, nu

omor pe nimeni”, spun unii. Dar de câte ori am

vrut rãul fratelui meu? Sau chiar moartea frate-

lui meu?

Maria-Liliana M.: – Sau câte avorturi fãcute,

sau câte rele...

Mihai M.: – Sau câte avorturi, sau câte...

„Pãrinte, doar n-am furat nimic...” Dar de câte

ori am intrat în casa altuia ºi am râvnit la atâtea

bunãtãþi pe care le are în casa lui?
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Despre Sfânta Împãrtãºanie

D. V.: – Cât de importantã credeþi cã este

primirea sfintei împãrtãºanii în viaþa creºtinã?

Mihai M.: – Aici e o chestiune cu împãrtã-
ºania deasã – care în România nu se admite.
La greci, împãrtãºania e cât mai deasã! Eu am
înþeles lucrul ãsta ºi-l simt, pe pielea mea am
simþit. Sã mã împãrtãºesc mai des – cã vrednic
nu sunt niciodatã, dar cine-i vrednic sã se împãr-
tãºeascã? Dar, cu cât este mai deasã, în mica
noastrã pregãtire pe care o putem face – prin
rugãciunile pe care le facem, printr-un post de
douã-trei zile înainte, printr-o înfrânare de la dife-
rite chestiuni –, împãrtãºania converteºte mintea
noastrã din filozofia pe care o trãim ºi din infor-
maþiile cu care o bombardãm ºi aduce inima
noastrã la starea de copil! Sã ne jucãm cu copiii,
sã facem lucruri frumoase, chiar neînsemnate,
dar care ne dau o pace lãuntricã – asta înseam-
nã pregãtire, asta înseamnã ascezã, într-o lume
care este atât de rea.

Maria-Liliana M.: – Eu, cel puþin, în vremurile

pe care le trãim în ziua de azi, nu pot fãrã Sfânta

Împãrtãºanie, arde sufletul în mine pentru Hristos,
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îmi cere sufletul, exact ca stomacul! De fiecare
datã lucreazã altfel ºi altfel. Unii spun cã o simt ca
un vin ºi ca o bucãþicã de pâine. La început, am
simþit ºi noi aºa, dar nu e aºa! Cã e altceva, simþi
altceva! Nu putem trãi fãrã Sfânta Împãrtãºanie.

Mihai M.: – Asta e: împãrtãºanie cât mai des.
Nu te gândi altfel, fiindcã nu eºti tu în stare sã te
schimbi pentru adevãr, prin forþele tale proprii.
Noi mergem la mila lui Dumnezeu ºi, când Domnul
vrea sã lucreze, ne aduce, ºi încet-încet, înce-
pem sã facem urcuºul duhovnicesc. Singuri nu
putem. Dacã singuri nu putem, cum facem?
Împãrtãºindu-ne. Nu poate lucra cel rãu mai mult
decât lucreazã Cel Bun, Domnul, cu noi. Dacã
noi primeam împãrtãºania cum e în România,
de douã ori pe an, sau o datã pe an, sau de patru
ori... Aºteptãm noi prin forþele proprii sã ne clã-
dim? Niciodatã! Dumnezeu coboarã din cer pânã
la noi, fãcând noi primul pas. Dar noi nu facem
nici primul pas. Dar, luând Sfânta Împãrtãºanie,
în nevrednicia ºi-n ticãloºia noastrã, Dumnezeu
lucreazã. ªi vine lumina aia care ne cuprinde ºi
începem încet-încet sã ne clãdim, sã fim mai
buni decât ieri. Ãsta este câºtigul: sã fii mai bun
decât ieri. Cu cât de puþin! Cu o privire, cu un
plâns alãturi de cel care plânge, cu douã cuvinte
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calde cãtre un om care înjurã pe stradã, ºi noi îl
mângâiem ºi-i spunem: „Lasã, o sã-þi treacã!”
ªi ãsta e un lucru bun pe care l-ai fãcut într-o zi,
mai mult decât ieri! Sunt lucruri în care mergem
la mila lui Dumnezeu, ºi nu la vrednicia noastrã.
Dar mãcar acolo sã mergem!

Maria-Liliana M.: – Eu, dacã aº putea, n-aº
mai mânca deloc carne, de frupt, deloc, numai
sã iau Sfânta Împãrtãºanie! Aºa îmi cere sufletul!

Mihai M.: – ªi, de câte ori mâncãm ceva,
plânge dupã aia ºi zice: „Uite, Mihai, vezi? Ce
ne-a trebuit sã mâncãm acolo? Sau ce ne-a tre-
buit nouã sã facem asta, cã ... uite, ajung acuma,
duminicã, la Sfânta Împãrtãºanie ºi când vãd
cã alþii se împãrtãºesc ºi eu nu pot, mã topesc,
mã topesc! Simt cã mã topesc de pe picioare!”

Maria-Liliana M.: – Am fost, acuma, în Româ-
nia, pãrintele m-a lãsat, m-a împãrtãºit o datã,
de douã ori... Apoi a zis cã ajunge, sã mâncãm
ºi noi ceva de frupt! „Aþi venit aici ca musafiri,
cum sã mâncaþi numai de post ºi fãrã ulei ºi...”
Ei, ºi nu m-am simþit bine!
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Despre ispita deznãdejdii

D. V.: – Una dintre ispitele principale în ziua

de astãzi este deznãdejdea. Cum trebuie dusã

lupta împotriva deznãdejdii?

Mihai M.: – Deznãdejdea, în primul rând, e

un pãcat foarte mare. ªi, din deznãdejde, unii

oameni au ajuns de ºi-au luat ºi viaþa. Cu ce

drept omori tu un suflet al lui Dumnezeu, arun-

cându-l în deznãdejde? Avem pãcat ºi când ne

supãrãm pe altul. Fiindcã, pentru tot ce se întâm-

plã în jurul nostru ºi pentru rãul care apare, tre-

buie sã-I mulþumim lui Dumnezeu, fiindcã vine

de la Dumnezeu pentru îndreptarea noastrã. ªi,

dacã socotim cã tot ce este în jurul nostru e pen-

tru iubirea pe care ne-o poartã Dumnezeu, privim

deznãdejdea ca pe o ispitã ºi cãutãm s-o alun-

gãm. ªi nu o privim ca pe o lucrare diavoleascã

care ne stãpâneºte. Este partea miºeleascã cu

care diavolul cautã sã lucreze în om. Îl aruncã

în deznãdejde ºi pe urmã-l cucereºte. Mulþi au

picat ºi s-au înºelat. I-a dat splendoarea, a vã-

zut-o, ºi pe urmã l-a coborât. L-a coborât! N-a

mai ºtiut sã-I mulþumeascã lui Dumnezeu, ci I-a

mulþumit numai când a fost bine! ªi diavolul asta
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face: îl pune pe om sã facã biserici, ºi-ºi umple

eul lui cu slavã deºartã ºi, când picã, l-a cucerit

cu totul. Cã a fãcut lucrul acela prin mândrie.

Tot ce facem trebuie sã facem pentru Dumnezeu,

cã este de la Dumnezeu, ºi sã-I mulþumim, cum

Îi mulþumim lui Dumnezeu cã ne-a învãþat atâtea

lucruri minunate. Cã, la fel, puteam sã fiu astãzi

fãrã ochi, fãrã mâini, fãrã sã pot munci, fãrã

nimic... Câþi de mulþumesc pot sã-I spun ºi numai

pentru oxigenul pe care-l respir? I-am mulþumit

vreodatã? Câte mulþumiri trebuie sã-I dãm pen-

tru oxigenul curat pe care-l inspirãm mereu? Putea

sã ne facã Dumnezeu cu plãmâni reci, sã ne

chinuim în alte chestiuni, ºi Dumnezeu ne-a lãsat

întregi – ºi noi un mulþumesc nu-i spunem! ªi

ce facem? Picãm în deznãdejde când unul ne

supãrã cu douã cuvinte pe care le meritãm!

Cine-i vinovat? Eu sunt vinovat, cã nu mã împac

cu lucrurile aºa cum le-a dat Dumnezeu, cã le

merit ºi cã toate vin de la Dumnezeu pentru mân-

tuirea mea. Eu îi judec pe toþi, cã ei sunt vino-

vaþi, cã ãla-i vinovat – dar pe mine, întotdeauna

mã fac întreg ºi peste tot mã consider bineve-

nit –, or, eu sunt mai vinovat decât toþi! Când o

sã înþelegem asta, când o sã vedem eul nostru
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cât e de vinovat, o sã-l înþelegem ºi pe fratele

nostru, pentru cã ne este cu adevãrat frate! ªi

ni l-a trimis Dumnezeu pentru mântuirea noas-

trã. Sã ne învãþãm sã-l acceptãm pe cel de lângã

noi, indiferent care ar fi, aºa cum este el. ªi,

dacã-l acceptãm aºa cum este el, atunci înþele-

gem cã Dumnezeu ne iubeºte. Asta meritãm.

Un mare mulþumesc trebuie sã-I dãm lui Dumne-

zeu pentru faptul cã ne-am nãscut ortodocºi! Ce

lucru mare este acesta! Puteam sã fi trãit într-un

sat al indienilor, prin Mexic, sau undeva mai de-

parte, sau cine ºtie unde, sã nu vedem niciodatã

lumina! ªi noi tot n-o vedem, ºi n-o atingem, ºi

o dispreþuim ºi fugim de ea! Preferãm toate cele

lumeºti ºi, când lumina cea frumoasã coboarã

frumos cãtre noi, noi n-o îmbrãþiºãm, nu urcãm

cãtre Domnul, ci ne lãsãm iar în cele lumeºti. O

vedem, o salutãm ºi atât. Dar trebuie jertfã ca

s-o avem. Nu poþi sã cucereºti un vârf fãrã sã

oboseºti. Vârful ãsta e cel mai înalt ºi scopul

vieþii noastre. Hai sã-l cucerim! Cu puþinã jertfã

cãtre fratele nostru, prima datã, cã aºa o sã-L

iubim ºi pe Dumnezeu. Cãci pe El, pe care nu-L

vedem, cum Îl vom iubi, dacã pe fratele nostru,

pe care-l vedem, nu-l iubim? Putem sã-L iubim
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pe Dumnezeu, pe Care nu-L vedem, dacã pe

fratele nostru, pe care-l vedem, nu-l iubim? Hai

sã-l iubim pe fratele nostru ºi sã cucerim piscuri

înalte, cãci aºa vom ajunge ºi la Dumnezeu, cã

Dumnezeu ne vrea de mult! Dumnezeu ne vrea

de mult!
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„Suntem niºte pãcãtoºi”

D. V.: – Cum sã scãpãm de atracþiile lumeºti?

Maria-Liliana M.: – Aici, în lumea asta, totul

e o minciunã. Dacã putem, sã facem ceva pentru

dincolo... E pãcat sã trãim doar pentru lumea

asta.

Mihai M.: – Credinþa nu înseamnã cã ai ajuns
la un anumit nivel, ºi apoi gata. Nu. E o luptã
continuã a vieþii, pânã în ultima clipã, încât tre-
buie sã stãruim în rugãciune ºi sã ne pãstrãm
mintea limpede ºi inima de copil. Aici e un mare
câºtig: inima de copil. S-o lãsãm sã joace în
pieptul nostru fãrã griji. Sã fim blânzi, sã ne gã-
sim pacea interioarã. Voit, s-o cucerim în eul
nostru, s-o cãutãm peste tot. Încãpãþânat.

Maria-Liliana M.: – De multe ori, am zis cã Îi
mulþumesc lui Dumnezeu pentru toate. Cã nu
existã alþii mai pãcãtoºi ca noi, ºi mã gândesc cã
Dumnezeu a fãcut în aºa fel încât sã Îl vãd ºi eu.

Mihai M.: – Se spune cã Dumnezeu ne dã

ocazia sã ne schimbãm viaþa. Cineva vede asta,

o simte, dar, cum au trecut momentul ºi greuta-

tea, o ia de la capãt. Cãci, dacã ar fi sã învieze
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acum morþii, am spune cã a fost o întâmplare. Nu

vedem minunea. Nu suntem pregãtiþi sã primim

sãmânþa. Imediat trecem mai departe.

D. V.: – Dar noi trebuie sã ducem lupta pen-

tru mântuire. De asta e ºi atât de important sã

ne ajutãm între noi, creºtinii, la vreme de încer-

care...

Mihai M.: – Un meºter nu e meºter dacã e

meºter numai pentru el. Nu putem, când vedem

un lucru împotriva lui Dumnezeu, sã stãm nesim-

þiþi. Participãm cu ce ne stã în putinþã: cu un

cuvânt, cu simþire, îl tragem mai departe pe om,

cã, în momentul ãla, nu poþi sã ºtii ce caracter

are omul. Eu am vãzut pe unul cã o înjurã pe

Maica Domnului ºi i-am zis: „Mãi, vino încoace,

mãi! Tu te sui la volan, cine te pãzeºte pe tine?”

ªi s-a oprit omul: „Iartã-mã, am greºit!” Era un

ºef de-al meu, dar m-am dus la el cu tupeu ºi

i-am zis: „Ce faci, mãi? Tu o-njuri pe Maica Dom-

nului?” A zis cã s-a enervat ºi cutare, dar în mo-

mentul ãla, în nebunia ºi-n necredinþa lui, a scos

ce este cumplit... Nu poþi sã participi ºi tu la pãca-

tul lui. Cã participi, vãzând! De asta am spus:

trebuie sã fim ostaºi ai lui Hristos. Vãzând, sã
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opunem ºi noi rezistenþã; ce putem face? Rezis-

tenþã. ªi asta la orice, la orice vedem. Nu pu-

tem sã vedem cum... îl stropim la botez ºi nu

ºtiu ce, nu!

D. V.: – Cum este botezul la catolici...

Mihai M.: – Sfinþii Pãrinþi n-au spus aºa de-

spre botez, ci au spus: „Se scufundã robul lui

Dumnezeu!”

D. V.: Da, cuvântul botez asta înseamnã,

afundare în apã, nu stropire...

Mihai M.: – Pleacã omul vechi, prin afun-

dare, ºi se ridicã omul nou. De trei ori, în numele

Sfintei Treimi. Ãsta este botezul, nu-l stropim noi

acuma, sau mai ºtiu eu ce... Ãsta nu e botez!

Altfel, plecãm din canoanele Sfinþilor Pãrinþi, care

sunt legea noastrã pentru rai!
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Despre pelerinaje

D. V.: – Cum vedeþi folosul pelerinajelor, în

ziua de azi, când oamenii sunt interesaþi mai

ales de distracþii ºi de lucruri lumeºti?

Mihai M.: – Noi, când mergem în pelerinaj,

nu facem baie. Duhovnicul ne-a spus cã, ºi dacã

facem, sã facem undeva singuri, mai departe

de lume. Dar nu ne mai încântã.

D. V.: – Pe plaje e din ce în ce mai mult dez-

mãþ...

 Mihai M.: În momentul când iei Sfânta

Împãrtãºanie, când eºti în post... lucrurile astea

sunt atât de mici, cele lumeºti, încât þinta ta este

Sfânta Împãrtãºanie; îþi faci rugãciunile, te pre-

gãteºti, posteºti, trebuie sã fii curat, sã citeºti

ceva... sã faci o plimbare undeva, la o mãnãstire

sau în altã parte, ºi duminica, sau în ziua urmã-

toare, sã mergi la bisericã ºi sã rãmâi în slujbã,

adicã sã te domine slujba, sã fii cu totul acolo,

la slujbã, cu totul. Spunea Sfântul Paisie Aghio-

ritul cã, dacã vrei sã vezi care e starea ta duhov-

niceascã, vezi când intri în bisericã ce gânduri

te cuprind. ªi dacã începe ºi aia, ºi aia, dacã
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vine aia, dacã te uiþi la aia, aºa începe – aia e

starea ta duhovniceascã, înseamnã cã n-ai nimic,

n-ai nimic! Dar, dacã eºti acolo, rãmâi ºi te cu-

prind ºi lacrimile, înseamnã cã tu eºti în bisericã,

ºi nu afarã! Cã, de fapt, asta este: eºti în bise-

ricã? Cã, dacã gândul e afarã, nici nu eºti în

bisericã, chiar dacã trupul este acolo.
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Despre Mitropolitul Atanasie
al Limassolului ºi Cuviosul Iacov Tsalikis

D. V.: – Ce predici v-au impresionat în mod

deosebit?

Mihai M.: – Am ascultat multe omilii ºi predici

greceºti ºi ale altor pãrinþi, ºi din Cipru, ºi de

peste tot, în care spun multe amãnunte, în care

despicã firul în patru. Amãnunte care vin din trãiri

duhovniceºti, în multe adevãruri. Multe detalii

privitoare la credinþã ºi la Ortodoxie. ªi am învã-

þat multe de la aceºti pãrinþi. ªi vedeam, ºi sim-

þeam cã un om, oricâtã teologie ar fi învãþat, nu

poate scoate cuvintele alea din mintea lui. Oricât

de bãtrân ar fi, ºi prin oricâte valuri ale vieþii ar fi

trecut, nu poate scoate asemenea cuvinte. Erau

cuvinte care ieºeau de la Duhul Sfânt, pe buzele

lui. Nu poate un om doar cu puterile lui sã ajungã

la asemenea înãlþime. Eu, care vedeam puterea

lor duhovniceascã, eram ferm convins cã un om

nu poate ajunge sã scoatã cuvinte din astea, cu

o rapiditate ºi cu o curgere în discuþii, încât prin-

dea exact punctele esenþiale. Avea niºte expresii

mult mai înaintate, mult mai cuprinzãtoare, mult

mai detaliate, mai nuanþate. Nu am cuvinte sã
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le exprim, sã le explic, mã lasã ºi pe mine ºi la
ora actualã fãrã sã pot sã le explic. Dar pãtrund
multe lucruri din ceea ce am cunoscut ºi ceea
ce am cuprins. Faptul ãla, în credinþã, este aºa.

D. V.: – Ce pãrinþi duhovniceºti mai deosebiþi

aþi cunoscut departe de pãmântul românesc?

Mihai M.: – Pe pãrintele din Larnaka, din Cipru,
pãrintele Atanasie, mitropolitul Limassolului.
Am ascultat multe omilii, multe predici de-ale
lui... El are o legãturã cu Sfântul Paisie Aghioritul,
cãruia i-a fost o vreme ucenic. El le vorbeºte
mult ºi studenþilor... ªi vãd, prin limba lui, puterea
Duhului care vine cãtre el. Trebuie sã pregãtim
terenul, sã pregãtim mintea noastrã, ca sã poatã
primi cuvintele sfinte. Pentru cã nu suntem în
stare s-o pregãtim, ca sã putem primi toate cu-
vintele...

D. V.: – Unii cautã doar informaþii teologice...

Mihai M.: – Aici este greºeala. Noi trebuie

sã înþelegem teologie, nu ºtiinþã. Pãrintele mitro-

polit Atanasie este un mare duhovnic. Dar, toate

se aflã abia dupã moartea fiecãrui mare duhov-

nic. Cât este în viaþã, fiecare îl interpretãm în

felul nostru, în funcþie de cultura pe care o avem.
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ªi de trãirea duhovniceascã pe care o avem.

Eu vã spun de-acuma: este un duhovnic extraor-

dinar de mare. Nu vorbeºte de la el. Pot sã-i

spun asta ºi în faþã. „Pãrinte, nu vorbiþi de la

dumneavoastrã...” ªtiþi ce-a spus odatã? „Dacã

ar pleca Duhul Sfânt de la mine, nu spun cã aº

fi ateu, ci canibal aº fi.” Asta m-a impresionat

teribil. Pânã acolo îl duce diavolul pe om. ªi,

atunci, sã credem în om? Nu poate omul sã facã

bine! Ajutã-l, frate. El nu poate mai mult, ãsta este.

Sã nu aºteptãm de la om nimic. De la cel rãu sã

aºteptãm ispite. Ne trebuie smerenie ºi rugãciu-

ne. „Cere ºi þi se va da...”

Maria-Liliana M.: – ªi cum a ajuns el mitro-

polit? S-a dus în Evvia...

Mihai M.: – Pãrintele Atanasie s-a dus în

Evvia, la pãrintele Iacov Tzalikis. ªi s-a dus acolo,

cu alþi doi mari pãrinþi duhovniceºti – el era încã

tânãr. Parcã nu era nici preot atunci. ªi intrã cu

preoþii acolo, la Sfântul David, cã le trebuiau bani

sã facã o bisericã. Pãrintele Iacov Tzalikis spu-

ne: „Sfinte David, ai grijã de oamenii ãºtia, dã-le

ºi lor ceva bani, sã facã biserica...” Vorbea direct

cu Sfântul David. Pãrintele Atanasie a început
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sã râdã... ªi, când sã plece, l-a chemat pãrintele

Iacov: „Vino înapoi.” ªi i-a spus atunci câteva

lucruri ºi din trecut, ºi din viitor. A spus apoi pãrin-

tele Atanasie: „Tot ce mi-a spus pãrintele Iacov

a fost adevãrat.” I-a spus ºi cã o sã ajungã mitro-

polit... Dar ce i-a spus despre trecutul sãu... L-a

amuþit. N-a mai putut vorbi. Deºi el a râs înainte,

când l-a auzit pe pãrintele Iacov vorbind direct

cu Sfântul David. Pãrintele l-a vãzut atunci, dar

nu i-a zis nimic. În schimb, l-a oprit când voia sã

plece...
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Arãtãrile Sfântului Arsenie
Capadocianul

D. V.: – La ce sfinþi aveþi mai multã evlavie?

Maria-Liliana M.: – Avem mai mulþi sfinþi

ocrotitori. La ce sfânt ne-am rugat, ne-a ajutat.

ªi Sfântul Nectarie, ºi Sfântul Cosma Protosul,

ºi Sfântul David, ºi Cuviosul Iacov Tsalikis, Cuvio-

sul Paisie Aghioritul, Sfântul Ioachim din Ithaca...

D. V.: – Din ale cãrui moaºte au ajuns ºi în

România, când a venit pãrintele Vicenþiu Cure-

laru...

Maria-Liliana M.: – Sfântul Ioachim l-a ajutat

pe pãrintele Vicenþiu, ne-a ajutat ºi pe noi, cã

ne-am rugat la dânsul. ªi la Sfântul Ioan Rusul

m-am rugat mult, tot pentru sãnãtate. La încer-

cãrile prin care am trecut, toþi sfinþii au pus mânã

de la mânã ºi m-au adus aici, unde sunt. ªi ne-a

ajutat mult ºi Sfântul Arsenie Capadocianul, de

la care avem ºi sfinte moaºte...

D. V.: – E mare fãcãtor de minuni...

Maria-Liliana M.: – Legãtura noastrã cu Sfântul

Arsenie Capadocianul a început aºa: am avut
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un duhovnic român, un pãrinte român la care

mergeam la spovedit ºi la care mergeau ºi alþi

români. ªi, când venea la noi, spunea ce-i spu-

neau ãia la spovedit. Dar vine alt bãiat, care fã-

cea studii teologice ºi era în Muntele Athos, ºi

spune: „Domnu’ Mihai, nu mai mergeþi la preotul

ãsta sã vã spovediþi, cã spune toatã spovedania

voastrã la toatã lumea!” ªi am început sã plâng,

am zis: „Doamne, suntem strãini aici, nu gãsim

un duhovnic, nu gãsim un doctor pentru sufletul

nostru!” Aveam o iconiþã, din ’96, cu Sfântul Arse-

nie, iconiþã pe care mi-a fãcut-o cadou cineva

în casã la noi. ªi noaptea îl vãd pe Sfântul Arse-

nie în vis, ºi îmi spune: „Nu mai plânge! Vino ºi

pune o lumânare la mine acasã ºi ai sã gãseºti

doctorul acolo.”

D. V.: – La el acasã? Adicã unde?

Maria-Liliana M.: – La Sfântul Arsenie, în Hal-

kidiki. E o mãnãstire de cãlugãri acolo. ªi dimi-

neaþa, când mã trezesc, îi spun lui Mihai: „Mihai,

l-am visat pe Sfântul Arsenie. Mi-a spus sã mer-

gem la el, cã gãsim duhovnic acolo.” Zis ºi fãcut.

Ne urcãm în maºinã, mergem. Când intru în mã-

nãstire ºi pun o lumânare, a ºi ieºit un pãrinte care
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a devenit apoi duhovnicul nostru! Spune: „Doriþi

ceva?” ªi i-am spus: „Pãrinte, aºa, aºa...” ªi a

spus: „Sunteþi copiii mei, de astãzi!” I-am povestit

ºi i-am spus de pãrintele ãsta, ºi l-am întrebat

dacã trebuie sã mã duc sã iau dezlegare de la

dânsul. ªi a zis: „Nimic nu mai iei. Trebuie sã

mai iei dezlegare de la asemenea om? Cã poþi

sã dai exemplu, dar sã dai ºi numele?” Cã: „Ãla

a fãcut aºa, ãla aºa, ãla aºa...” ªi Sfântul Arsenie

aºa ne-a ajutat, cã ne-am gãsit duhovnic acolo.

Ne rugãm foarte mult la dânsul. Odatã am cãpã-

tat cartea sfântului pe româneºte, ºi am fãcut

rugãciuni. ªi, în momentul în care am început

sã dau cu tãmâie prin casã, sfântul mergea înain-

tea mea prin casã. ªi tot fãceam plecãciuni ºi

tot îl dãdeam cu tãmâie, ºi am zis: „Doamne, nu

cred cã-s nebunã!” ªi dau cu tãmâie, cum ne-a

învãþat pãrintele sã dãm – din spatele casei,

pânã ieºim afarã. Ne-a învãþat sã facem aºa,

fiindcã cineva ne fãcea farmece, fãcea chestii

din astea urâte, de asta ni s-a întâmplat nouã

ce ni s-a întâmplat. ªi un pãrinte din România,

care e vãzãtor cu duhul, mi-a spus: „Sã iei tã-

mâie ºi sã dai din fundul casei, sã mergi ºi sã

dai în toate colþurile cu tãmâie, ca sã iasã tot
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rãul din casã.” Cã de la farmece a rãmas un

miros de la diavol, în casã la noi; am luptat foarte

mult cu treaba asta, am fãcut sfinþiri multe în

casã... Un miros insuportabil. Mirosul venea, tre-

cea; venea, trecea.

Mihai M.: – Am schimbat casa ºi mirosul a

venit ºi în casa cealaltã!

Maria-Liliana M.: – Atât de puternicã a fost

lucrarea! Am dat cu tãmâie, ºi mirosul a plecat

o perioadã. Dar pânã n-am fãcut ºi alte treburi,

Sfântul Maslu, în casã, cu post, cu rugãciune...

Noi n-am putut pânã n-am eliminat toate treburile

astea. Atunci, dupã ce Sfântul Arsenie a mers

în faþa mea, a intrat în icoana cu Sfântul Cosma

Protosul de la Muntele Athos. Aveam atunci icoa-

na Sfântului Cosma din Athos, încã nu era pusã

în iconostas ºi trimisã în România. ªi îi dau tele-

fon duhovnicului meu ºi îi spun cã l-am vãzut

viu pe sfânt în casã la noi – dupã ce ne-am mãr-

turisit în Halkidiki a fost asta. ªi a zis pãrintele:

„Maria, tu sã te rogi aºa, cu evlavia pe care o ai

tu, cã astea-s bucurii duhovniceºti.” A doua

searã îl vãd pe Sfântul Arsenie iarãºi, mã chea-

mã, îi sãrut sfintele moaºte. Eu aveam o pãrticicã
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din moaºtele lui, pusã la icoanã la Maica Dom-

nului, cã am fãcut o icoanã mare pentru o bise-

ricã din Fãlticeni. M-am dus la duhovnic ºi am

zis: „Vã rog sã îmi daþi o bucãþicã, cât puteþi, cât

un fir de pãr, dar îmi daþi sã pun la icoanã.”

Mihai M.: – Acum icoana e în România, la

Fãlticeni. La engolpion, la Maica Domnului, sunt

sfinte moaºte. La Sfânta Cruce avem moaºte

de la Sfântul Arsenie Capadocianul ºi de la Sfân-

tul Ioachim din Ithaca, de la Sfinþii 14.000 de

prunci care au fost omorâþi de Irod, de la sfinþii

ºapte mucenici din Riad ºi de la alþi sfinþi...
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La praznicul Cuviosului
Paisie Aghioritul

Maria-Liliana M.: – Acum sã vorbim despre

Sfântul Paisie...

D. V.: – Sfântul Arsenie Capadocianul a fost

cel care l-a botezat pe Cuviosul Paisie Aghioritul.

Maria-Liliana M.: – Noi în fiecare an îi fãceam

litie, fiindcã ne-a ajutat mult ºi Sfântul Paisie. În

primul an când am mers la dânsul, era de ziua

sfântului, când se sãrbãtoreºte sfântul la moar-

tea lui, cu parastas.

D. V.: – Pânã la canonizarea unui sfânt se

mai pot face parastase. Patriarhul ecumenic a

spus cã, dintre marii pãrinþi greci din secolul al

XX-lea, primul va fi canonizat Cuviosul Paisie...

Maria-Liliana M.: – Cum stãteam la rând acolo,

erau mii de oameni. Am postit trei zile atunci, fãrã

apã, fãrã nimic, ca sã mã împãrtãºesc.

Mihai M.: – ªi e greu de postit vara, pe cãldu-

rile astea, în iulie.

Maria-Liliana M.: – Atunci, la Suroti, când

am luat Sfânta Împãrtãºanie, nu se mai termina!
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Era atât de minunatã, nu pot sã explic în cuvinte

ce trãire... ªi nu se mai termina! Aºa am simþit

Sfânta Împãrtãºanie.

Mihai M.: – Atunci am stat la rând sã ne închi-

nãm la mormântul sfântului, ea în faþã, cu douã

dintre fiicele noastre, ºi noi. Multã lume acolo,

vin câte zece mii de oameni! Am observat ceva:

ce importanþã are când participi la sãrbãtorirea

unui sfânt! Cât de auzite sunt rugãciunile cãtre

cer! Se deschide cerul, ºi sfântul atunci cere orice!

Maria-Liliana M.: – ªi am fãcut eu metanie,

m-am rugat pentru toatã familia. Noi avem foarte

mulþi preoþi care sunt prietenii noºtri, ºi ne rugãm

pentru dânºii, pentru diferite încercãri... Cum ne

rugam noi acolo, la un moment dat, cum fãceam

metania ºi închinãciunea, acolo, mi-arunc ochii

în sus – se clãtinau toate stelele, dansau pe cer!

Erau atâtea stele, de nu poþi sã-þi închipui! ªi-l

întreb pe Mihai: „Mihai, tu vezi ce vãd eu?” Se

uitã ºi el, ºi zice: „Da, parcã danseazã stelele

astea!” A vãzut ºi el. Pe urmã, a început altceva.

Stãteam eu cu capul în jos, ºi mã rugam la sfânt,

aºa – trei zile fãrã apã, fãrã mâncare – oricum,

putere sufleteascã aveam atunci, aveam putere
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multã în mine. ªi, la un moment dat, cum ridic
capul iar, vãd o stropitoare mare, o stropitoare,
din care curge apa, aºa, cu stele; mari, mari, mari
ºi dupã aceea micuþe, micuþe, la mormântul
Sfântului Paisie, dar întruna. Pe fiecare cap, la
oameni, pica o steluþã din aceea din cer.

D. V.: – Era o binecuvântare peste toþi oame-

nii?

Maria-Liliana M.: – La toþi oamenii! Pânã am

ajuns noi acolo…

Mihai M.: – Pe fiecare îl binecuvânteazã
Dumnezeu! Sã participãm la slujbã! E un bun
început, e un prim pas! ªi Domnul coboarã din
cer pânã la noi, când noi facem primul pas, ºi
spune: „Vino, copilul meu!” ªi ne întinde ºi mâna,
dar sã facem primul pas! Te-ai dus acolo, la
sfânt, ºi ai luat binecuvântare – e foarte impor-
tant! Pe fiecare om, în momentul în care se
apleca pe mormânt, curgea o stea pe capul lui!

D. V.: – Atunci, în clipa în care se închina la

sfânt!

Maria-Liliana M.: – Da, cum a ajuns fiecare

acolo. Pe mormântul sfântului curgeau stelele,

ºi pe capul celui care se închina.
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Mihai M.: – Da, când se duce, se apleacã ºi

se roagã... „Sfinte, sã nu mã uiþi în rugãciunile

tale ºi pe mine!” Eu n-am mai vãzut lucrul ãsta.

ªi mi-a spus: „Mihai, tu nu vezi?” „Nu vãd!” „Mã,

tu nu vezi cum curge pe jos?” „Nu vãd!” Dar asta

nu numai acolo, s-a întâmplat ºi la Vulgari, la un

pãrinte, de Boboteazã, când a fãcut agheasmã,

cu trei preoþi – unuia dintre ei îi curgeau steluþe

pe cap ºi altele curgeau în vasul cu agheasmã.

D. V.: – Asta aþi vãzut amândoi?

Mihai M.: – Nu, numai ea. Numai ea! De trei

ori.

Maria-Liliana M.: – Într-o zi de post – cã

aveam zile de post, aveam ºi încercãri, dar

aveam ºi bucurii duhovniceºti –, Mihai s-a ars

pe faþã, la serviciu, cu un aparat cu flacãrã,

fãcând izolaþii; de la copii, aveam alte încercãri.

În fine, am început sã plâng ºi sã mã rog, ºi sã

mã rog la iconiþa Sfântului Paisie, ºi seara îl vãd

în vis la coliba lui de la Sfântul Munte, unde eu

n-am fost niciodatã.
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D. V.: – Normal, cã femeile nu au voie sã intre

în Muntele Athos...

Maria-Liliana M.: – ...exact cum era, cu coli-
buþa lui, acolo... ªi am ieºit pe acolo din niºte
noroaie, cã m-au bãgat alte persoane pe acolo,
dar pânã la urmã am ieºit. Când am ajuns acolo,
era o fântânã. Dar o fântânã cu apã ca ºi crista-
lul, aºa curgea. M-a lãsat sã umplu gãleata cu
apã. El fãcea rugãciune, cã i-am vãzut crucea
cu metaniile, ºi cu fesul lui pe cap, cum stãtea
el acolo. M-a lãsat, am scos apã din fântânã.
Am bãut apã, m-am spãlat, cã aveam tot noroiul
ãla pe picioare, ºi zice: „Maria, vino încoace!
De ce plângi?” ªi i-am spus eu: „Uite, aºa, aºa:
mi s-au luat banii din sertar, Mihai s-a fript, cu
ginerele, probleme, necazuri...” A zis: „Sã nu-þi
fie fricã, cã rudele din partea lui îi fac rãu, de
asta are dureri de cap.” ªi m-a aºezat pe mine
în genunchi acolo, i-am fãcut plecãciune, i-am
sãrutat mâna, i-am plâns eu toate treburile astea
pe care le aveam, cu durerile la cap, cu tot ce
mi se întâmplã, acolo. Mi-a fãcut rugãciune ºi
în timpul acela a venit ºi Mihai. ªi vine ºi-i face
o rugãciune ºi-i bagã o cruce de lemn în gurã,
ºi iese ca un nor din gura lui. ªi dupã aia, o
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perioadã, n-a mai avut durerea aia la cap. Dar
tot îl încerca. ªi apoi a zis: „Duceþi-vã la duhov-
nic, sã vã facã o rugãciune de dezlegare de

vrãji.” ªi ne-am dus la duhovnic ºi, într-adevãr,

duhovnicul ne-a fãcut. ªi mi-a mai spus el ceva

atunci, dar nu pot s-o spun, e ceva despre naºii

noºtri, dar e ceva în tainã. Dar de multe ori s-a

mai ivit Sfântul Paisie ºi ne-a ajutat cu multe, în

general cu copiii. M-a ajutat la multe treburi în

rugãciune. ªi îmi spunea, îmi dãdea anumite

învãþãturi, ce trebuie sã fac, cum sã procedez.

Dar cel mai important a fost cu stelele, ºi pe

urmã cu crucea aia, cum mi-a fãcut rugãciune.

D. V.: – Dupã ce s-a arãtat atunci Cuviosul

Paisie, de a doua zi, dumneavoastrã v-aþi simþit

mai bine?

Mihai M.: – Eu nu mai am dureri de cap de

mult timp!

Maria-Liliana M.: – Dar Sfântul Paisie a spus

cã-s niºte lucrãri din partea unor rude de-ale noas-

tre... Mulþi voiau sã se îmbogãþeascã pe pielea

noastrã.
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Mihai M.: – Ei îl trimit pe diavol ºi el face
mereu treburi de astea. Dar se loveºte dincoace
de altã chestiune.

Maria-Liliana M.: – Fiindcã noi nu ne lãsãm,
noi ne împãrtãºim...

D. V.: – Diavolul fuge când vede cã oamenii
rezistã duhovniceºte...

Maria-Liliana M.: – Precum mi-a spus odatã
Sfântul Paisie Aghioritul în vis, cã Domnul nu vrea
filozofie, nu vrea filozofi, vrea trãire. Când discu-
tam despre anumite lucruri, a zis cã Domnul vrea
sufletul, atâta! A zis cã nu vrea filozofii ãºtia care-s
cu mintea pe care o au de la diavolul. Domnul
vrea sufletul! Nici el n-a fost un om de multã carte,
Sfântul Paisie... ªi-mi spunea ºi despre pãrintele
Cleopa, cum au vorbit ei în limba lor.

Mihai M.: – S-au întâlnit în Grecia, pãrintele
Paisie ºi pãrintele Cleopa, ºi au stat de vorbã.
Dar pãrintele Cleopa îi vorbea în româneºte, ºi
pãrintele Paisie auzea greceºte. ªi invers. ªi
vorbeau, ºi vorbeau, ºi vorbeau...

Maria-Liliana M.: – Pãrintele Paisie a mai
zis ºi cã e bine sã ai ºi minte multã, dar s-o lucrezi
cu Domnul. Multã minte, dar alþii… A zis cã fac
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facultãþi, cântã în stranã, cunosc Evanghelia pe
dinafarã… A zis Cuviosul Paisie cã ei au mintea
de la diavolul.

Mihai M.: – Ei lasã sã lucreze fantezia, ima-
ginaþia. Diavolul ce vrea? Imaginaþie! ªi imagi-
naþia duce la corupþie, fiindcã imaginaþia e o
trãire ipocritã a diavolului, pe care þi-o imprimã.
ªi n-o poþi stãpâni, cã la fiecare clipã se mãreºte.

Maria-Liliana M.: – Tot atunci Sfântul Paisie
mi-a vorbit ºi despre o persoanã, care e preot, iar
preoteasa aleargã mult dupã bani, dupã foarte
mulþi bani – nu dau nume – ºi, atunci, Sfântul Paisie
a spus cã ei trebuie sã-L caute pe Hristos, cã o sã
vinã celelalte de la sine la dânºii, dar sã-L caute pe
Hristos. Tot atunci mi-a spus cã o sã moarã cineva
important din România – a murit atunci patriarhul
Teoctist. Am visat visul ãsta înainte de a muri
patriarhul, dar nu ºtiam cã o sã moarã el, a spus
Sfântul Paisie cã o sã moarã un om important din
credinþa noastrã ºi o sã urmeze altul în locul lui.
Nu pot sã dau nume, cã e un vis foarte... ªi atunci
mi-a spus cã nu e de la Dumnezeu ºtiinþa asta pe
care o au mulþi – cu facultãþi, cu scaune, de astea.
Nu are valoare în faþa Domnului. Sufletul, sã fie
clar: Domnul vrea sufletul! Faptele tale ºi sufletul!
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Mihai M.: – Aici sunt ortodoxia ºi ortopraxia.

D. V.: – Da, dreapta credinþã ºi dreapta trãire...

Maria-Liliana M.: – Importantã este trãirea,

aºa mi-a spus Sfântul Paisie.

Mihai M.: – Practica, vezi? Dumnezeu ne-a
dat libertatea asta, peste tot, fãrã sã ne contro-
leze. Dacã tu singur nu ai conºtiinþa cã cel de
lângã tine e fratele tãu, dacã tu nu ºtii cã el are
nevoie de iubire, cum aºtepþi de la Dumnezeu?
Dacã El ne este Tatã nouã, de ce nu cerem? ªi
cerem bucãþica de pâine, nu? ªi ne dã pâine,
nu? Nu ne dã piatrã!

Maria-Liliana M.: – ªi mi-a spus cã diavolul
ajunge pânã la potir, doar acolo nu poate intra –
dar merge la bisericã, cântã în stranã, lucreazã,
face biserici, dar le face cu mândrie...

D. V.: – Cuviosul Paisie v-a spus asta?

Maria-Liliana M.: – Da, da! Despre cei care
fac biserici, dar le fac cu mândrie, nu adunã nimi-
ca! Cu bani murdari se fac...

Mihai M.: – Vedeþi, zice Domnul: „Cãutaþi

Împãrãþia Cerurilor ºi toate celelalte” – toate! N-a

spus jumãtate, ci toate celelalte – „vi se vor
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adãuga vouã.” Vi se vor adãuga! Când spune vi

se vor adãuga, înseamnã cã-þi va da în fiecare

zi tot ce-þi trebuie pentru ziua respectivã. Asta

este! Dar cãutaþi Împãrãþia Cerurilor!

Maria-Liliana M.: – Aºa cum a mai spus de-

spre mulþi teologi care n-au credinþã! A zis cã

au mândrie... sunt ca fariseii! Mulþi teologi! A zis

Sfântul Paisie cã sunt foarte mulþi teologi care

nu sunt cu Domnul! Astãzi, în ziua de astãzi, nu

sunt cu Domnul. Ei ºtiu tot pe dinafarã, ºi Evan-

ghelia, ºi tot – dar, dacã nu-s cu Dumnezeu...

Mihai M.: – Ce se întâmplã? Dacã ar fi trãit
astãzi Sfântul Apostol Pavel, s-ar fi folosit de
tehnologie – de telefon, de computer, de orice.
Cum ºi la început se foloseau de ce era atunci.
Dar ºi atunci erau lucruri care nu erau trebuin-
cioase, nu erau spre folosul lor, nu? ªi la com-
puter: mã uit, îl folosesc, dar multe lucruri nu-s
de folos! ªi mi-a rãmas întipãrit din Sfânta Evan-
ghelie, când Sfântul Apostol Pavel vorbea corin-
tenilor, sau în altã parte, se vede clar cã prin
buzele lui vorbea Duhul Sfânt. Erau deschise
prin Duhul Sfânt. Noi avem multe lucruri pe care
putem sã le cuprindem astãzi, sã le ºtim, dar
sunt ºi atât de multe care nu sunt de folos!
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Sfântul Cosma, Protosul Athosului

D. V.: – Spuneþi câteva cuvinte despre Sfântul

Cosma Protosul...

Mihai M.: – Sfântul Cosma a venit ca o mân-
gâiere pentru noi, ca ºi creºtini. Dar a venit
într-un moment istoric. Acum doi ani, când a fost
la Lyon întâlnirea ortodocºilor cu catolicii, a fost
întrunirea de la Lyon ºi, înainte de a se face
întrunirea asta, sfântul i-a apãrut în vis Lilianei.

Maria-Liliana M.: – Primul vis n-a fost cine
ºtie ce. A apãrut în vis ºi cerea sã-i facã o icoanã.
Aºa, mai dur, a apãrut. Ne-a spus atunci ceva,
cã ne aºteaptã clipe grele ºi cã trebuie sã-i fac
o icoanã. Spunea „Eu sunt Sfântul Cosma Pro-
tosul” – asta în primul vis. ªi am zis: „Doamne,
ce sfânt e acesta?” Chiar m-am trezit ºi mi-am
fãcut cruce, am crezut cã visul e de la cel rãu.
ªi n-a durat mult, chiar în aceeaºi sãptãmânã,
dacã nu mã înºel, ºi sfântul mi-a apãrut iarãºi
în vis. Noi ne-am spovedit, atunci, mi se pare.
ªi am fost ºi pe la Mãnãstirea Sfântului Nicodim,
dacã nu mã înºel, în perioada aia.

Mihai M.: – Da, am fost la Sfântul Nicodim.

Este o mãnãstire de cãlugãri care aparþine de
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Sfântul Munte, la Igumeniþa. Sunt peste douã-

zeci de cãlugãri acolo.

Maria-Liliana M.: – Da...

 Mihai M.: – În vis, Sfântul Cosma i-a spus:
„Sã-mi faci icoana!” Noi nici la al doilea vis nu
am luat în seamã cuvintele sfântului. Cã mi-a
spus dimineaþa visul. ªi sfântul i s-a arãtat în
vis a treia oarã. A visat cã mergeam cãtre o mã-
nãstire cu o maºinã, în care eram eu ºi cu
fiicã-mea ºi cu Liliana. Vin douã maici îmbrãcate
în alb, deschid portiera la maºinã: „Voi staþi aici!”,
îmi spun mie ºi fiicã-mii, „iar tu, Maria, mergi cu
noi!” O duc cãtre o poartã mare, fantastic de
mare, cu ostaºi în stil roman, cum era în peri-
oada Domnului, când a trãit pe pãmânt, niºte
ostaºi în stil roman, puternici, se deschide o
poartã mare ºi, când intrã cu ea, femeile astea
douã o iau... te-au lãsat acolo, te-a luat altci-
neva?

Maria-Liliana M.: – Nu. Eram îmbrãcatã
într-o cãmaºã albã. ªi am mers acolo, în mãnãs-
tire. Dar erau ostaºii ãºtia. ªi erau niºte cântece
îngereºti, nu poþi sã explici ce-am auzit eu acolo.
Am intrat în mãnãstire, ºi pãrinþii ãia din pãrþi
erau îmbrãcaþi în veºminte...
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Mihai M.: – ªi-n mijloc era o ceatã de muce-

nici, îmbrãcaþi în negru...

Maria-Liliana M.: – ªi aveau crucea la gât.

ªi a venit Sfântul Cosma ºi mi-a spus: „Maria,

sã faci ascultare: sã faci icoana mea ºi sã mã

duci în România! Sã mã faci cunoscut!” Cã a

zis cã o sã fie niºte clipe, sã se uneascã ceva,

nu ºtiu, n-am înþeles eu bine cum e cu unirea

asta cu catolicii. ªi nu-i bunã! Nu-i bunã! ªi mi-a

spus sfântul cum a fost chinuit de catolici, cum

ºi-a dat sufletul pentru Ortodoxie, cum l-au omo-

rât!

D. V.: – V-a povestit viaþa lui?

Maria-Liliana M.: – Da, aºa, un pic...

Mihai M.: – „Cã ºi eu am luptat pentru Orto-

doxie, ºi m-au spânzurat pentru Ortodoxie! Sã

mã duci în þara ta!”, i-a spus.

Maria-Liliana M.: – ªi eu i-am spus: „Eu sunt

strãinã aici! De ce nu mergeþi la altã femeie, la

o grecoaicã? Eu sunt strãinã!” ªi a zis: „Nu,

Maria, nu eºti strãinã! Toþi suntem fraþi în Hristos.
Nu eºti strãinã! Sã faci ascultare, cum îþi spun
eu!” ªi am zis: „Nici nu vã cunosc... Unde sã mã
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duc eu?” ªi a zis: „Du-te, cã am sã-þi scot oame-
nii potriviþi, ºi pentru sfintele moaºte, ºi pentru
icoanã, ºi pentru slujbã, ºi pentru tot! Pentru tot
ce-o sã fie, am sã-þi scot eu oamenii potriviþi în
cale!” ªi aºa a fost. Ne-a scos oamenii potriviþi
în cale. A doua zi, gata, a început. A venit un
pãrinte în casã la noi, care a dormit la noi. I-am
spus visele, am spus: „Pãrinte, o sã spuneþi cã
sunt nebunã, dar eu de câteva zile tot visez un
sfânt, nu ºtiu ce-i cu asta!” ªi a zis: „Ce sfânt?
Cum?” ªi i-am povestit eu cã a zis cã e Sfântul
Cosma Protosul. Pãrintele mi-a spus cã el n-a

auzit niciodatã de sfântul ãsta.

Mihai M.: – Am întrebat ºi alþi duhovnici, alþi
pãrinþi, am vorbit, ºi au zis: „Nu cred cã poate fi
de la cel rãu, din moment ce s-a înfãþiºat... nu
poate fi de la diavol visul.”

Maria-Liliana M.: – L-am pus pe gânduri un
pic, a rãmas el în suspans, aºa, cam curios,
pãrintele acela. Dar a mers la duhovnicul lui în
Muntele Athos, a discutat cu dânsul – el avea o
bisericuþã de pictat, ceva, un paraclis micuþ.
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D. V.: – Pãrintele?

Maria-Liliana M.: – Da, pãrintele, e pictor.

ªi zice: „Doamna Maria, am fost la duhovnicul

meu ºi a spus sã las tot ºi sã ascult ce mi-a

spus doamna aceea, cã existã sfântul ãsta, ºi

hai sã cãutãm!” ªi a început ºi el cu lucrarea lui

de acolo, ºi noi pe partea astalaltã.

Mihai M.: – A gãsit lemnul pentru icoanã

imediat, cum ne trebuia. Cã ne-a întrebat: „Cât

de mare vreþi s-o facem?” I-am zis: „Dacã o facem,

sã facem o icoanã de un metru.” ªi a gãsit un

lemn, exact de 95 de centimetri, pe interior sco-

bit, cum este. A gãsit ºi s-a apucat de lucru.

Maria-Liliana M.: – Dupã aia, m-a întrebat

cum aratã. I-am spus eu, i-am explicat cum l-am

vãzut, în vis, cum aºa, ºi a fãcut icoana asta.

Dar sfântul a spus sã fim aproape de Domnul,

cã o sã avem încercãri foarte grele. Cred cã

începând cu criza asta, cum a fost, ºi încolo...

Mihai M.: – A fost înainte de crizã, nu apãru-

se criza atunci.

Maria-Liliana M.: – A zis sfântul cã o sã avem

încercãri ºi sã fim aproape de Domnul. Dar a zis
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cã n-o sã fie acum sfârºitul lumii; cã eu îl între-

bam, în vis, dacã o sã fie sfârºitul lumii. ªi a spus

cã n-o sã fie acum, dar o sã fie chinuri foarte

mari. O sã ajungem cum spunea ºi Sfântul Paisie,

cã spunea cã o sã ajungem la cipuri, cã o sã

ajungem sã se strângã banii... A zis cã o sã se

strângã banii, cã o sã muncim ºi n-o sã fim plãtiþi.

D. V.: – V-a zis cã o sã se renunþe la bani?

Sau în ce sens v-a zis cã o sã se strângã banii?

Maria-Liliana M.: – Adicã, n-o sã mai fim plã-

tiþi. Nu ºtiu la ce s-a referit.

D. V.: – ªtiþi ce poate însemna cã se strâng

banii? Mai-marii lumii vor acuma sã se renunþe

la bani, sã nu mai fie bani, ci doar „bani” electro-

nici. Sã nu mai plãteºti cu bani, cum plãteºti la

piaþã, ci sã plãteºti tot cu cipul, cu cardul cu cip.

Maria-Liliana M.: – Da, a zis cã „n-o sã vã mai

plãteascã cu bani”. Ce pot sã înþeleg eu din asta?

ªi cu un card, cu ceva, o sã se întâmple ceva.

D. V.: – Cu un card?

Maria-Liliana M.: – Da. ªi a mai spus sã fa-

cem cunoscut faptul cã nu trebuie sã ne unim

cu catolicii.
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Mihai M.: – Da, de unirea cu catolicii, de

asta a þinut cont ºi atunci, dimineaþa ...

Maria-Liliana M.: – Mai spunea sfântul ceva

de Vekkos, þi-am spus eu þie atunci.

D. V.: – Patriarhul Ioan Vekkos e patriarhul

care a vrut unirea cu catolicii în secolul al

XIII-lea. Datoritã lui au venit catolicii în Muntele

Athos ºi l-au omorât pe Sfântul Cosma.

Maria-Liliana M.: – Da, ºi Sfântul Cosma a

fost împotriva patriarhului Vekkos.

D. V.: – Despre patriarhul Vekkos vã aduceþi

aminte ce v-a zis sfântul?

Maria-Liliana M.: – I-am spus eu atunci lui

Mihai.

Mihai M.: – Am aflat ºi eu, pe urmã, cum a

fost cu patriarhul Vekkos. Asta este cel mai im-

portant din ce i-a zis Sfântul Cosma: „Sã mã duci

ºi sã mã faci cunoscut, ca sã opuneþi rezistenþã

în România!” Sã-l facem cunoscut în România,

ca sã opunem rezistenþã în lupta cu catolicii. Nu

trebuie sã admitem în credinþã lucrurile care vin

din altã parte, de la catolici... Trebuie rezistenþã...

ªtie Dumnezeu cã nu putem decât pânã acolo,
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dar sã avem rezistenþã. ªi sã nu admitem cuvin-
tele greºite, indiferent de la cine vin, de la ce
scaune. „Nu, domnule, eu spun adevãrul chiar
dacã îmi iei rasa de pe mine... O spun, ºi þi-o
spun în plen, ca sã ºtii cã ºi tu trebuie sã fii ruºi-
nat, aºa cum ºi tu ruºinezi cu cuvintele tale, care
nu-s din canoanele Sfinþilor Pãrinþi. ªi eu nu te
ling cu nimic, dimpotrivã.” Câte a pãþit ºi Sfântul
Nectarie, care ne-a ajutat atât de mult. S-a mâh-
nit, a ºtiut cã e pe nedrept dus din Cairo, din
Alexandria, ºi i-a întrebat pe toþi: „De ce sunt
prigonit?” Dar toþi au plecat capul. Deºi lumea îl
iubea... Dar Domnul a fãcut din el un sfânt care
ne dã posibilitatea sã Îl slãvim pe Dumnezeu.
Ca o dovadã cã nici noi nu-i uitãm pe strãmoºii
noºtri care au fost martiri, pentru adevãrul pe
care astãzi îl avem pe limba noastrã...

D. V.: – Ce altceva a mai spus Sfântul Cosma

Protosul?

Mihai M.: – El i-a spus cã trebuie sã opunem
rezistenþã în România. Fiindcã atunci catolicii
pentru credinþã l-au omorât! Da, l-au omorât. Dar
sã ne ducem, sã opunem rezistenþã de acolo,
cã „au sã vinã vremuri grele. N-o sã vã plãteas-
cã, o sã fie vai ºi amar de voi...”
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Maria-Liliana M.: – Pe noi, creºtinii, au sã
ne lupte foarte mult!

Mihai M.: – Da, pe creºtini. ªi trebuie sã opu-
nem rezistenþã.

D. V.: – Dar v-a spus ºi cã o sã fie unire cu
catolicii sau v-a spus doar sã vã opuneþi?

Mihai M.: – N-a spus cã o sã fie, ci a spus
sã ne opunem. Atât a spus. A spus sã ne opu-
nem, sã opunem rezistenþã în România.

Maria-Liliana M.: – În al patrulea vis, când
mi s-a înfãþiºat, a spus cã a fost mulþumit de ce
i-am fãcut acolo, de ce i-am dus, cum am fãcut...

Mihai M.: – Cã noi am fãcut icoana, pe urmã
am fãcut iconostasul. Ne-a trimis ºi am gãsit
sfinte moaºte, ºi la Sfântul Munte, ºi la mãnãs-

tire, aici; în douã locuri am gãsit. Am fãcut multe

iconiþe ºi am dat aºa... Îl facem ºi noi cunoscut.

Pãrintele a pus materiale cu sfântul pe site-ul

parohiei Hreaþca, acolo, ca sã fie cunoscut ºi

pe internet. Dar trebuie sã opunem ºi practic

rezistenþã. ªi acuma a apãrut iar, dupã atâta

timp, i-a apãrut în vis ºi i-a spus...
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Maria-Liliana M.: – Da, cu pãrintele de acolo,

sã gãsesc un copilaº sã-l botez în România, cu

numele lui, sã-i dau numele lui.

Mihai M.: – ªi þi-a spus...

Maria-Liliana M.: – Da, cã-i mulþumit de

ce-am fãcut acolo. Adicã, tot ce mi-a spus el,

eu am fãcut. M-a ajutat Dumnezeu.

Mihai M.: – Aºa, deci e mulþumit de ce-am

fãcut acolo, lângã Fãlticeni, cu moaºtele, cu

ce-am mai putut ºi noi sã facem, aºa, dar sã

mai botezãm un copil, sã împlinim adicã lucra-

rea noastrã – e mulþumit de ce-am fãcut acolo,

dar sã împlinim lucrarea noastrã.

Maria-Liliana M.: – Acum, din muntele Athos

trebuie sã mai luãm paraclisul lui sau un acatist,

ca sã-l aibã pãrintele acolo, sã-l facã. L-a pus
în bisericã la loc de cinste: lângã icoana Sfântului
Nicolae a pus-o pe cea cu Sfântul Cosma.

Mihai M.: – ªi-l pomeneºte ca ocrotitor, aco-
lo, al bisericii... Cum e Sfântul Nicolae, hramul
bisericii.

Maria-Liliana M.: – Noi avem slujba tradusã,

pe care a fãcut-o pãrintele Atanasie. Slujba toatã...



88Z [

Mihai M.: – Sfântul cere sã fie cunoscut.

Maria-Liliana M.: – Acuma nu ºtiu dacã noi,
cu treaba asta, n-o sã facem rãu la persoanele
astea care vor sã se uneascã cu catolicii...

Mihai M.: – Nu ne intereseazã asta. Noi fa-
cem ceea ce ne spune sfântul ºi nu ne intere-
seazã cu ce logicã se vrea unirea sau cine
vrea... Eu înþeleg, ca om, cã trebuie sã-l ajutãm
pe fratele nostru, sã dãm un ajutor, sã cedãm în
faþa lui, dar pânã acolo unde ajunge sã loveascã
în dogmã, în ceea ce au lãsat cele ºapte sinoade
ºi nimic altceva! Înþeleg! În aºezare, în miºcare,
suntem largi la inimã sã-l îmbrãþiºãm pe fratele
nostru, dar acolo unde cele ºapte sinoade ne-au
lãsat, prin Duhul Sfânt, canoanele dupã care
trebuie sã ne conducem, nu poate interveni nici
cel mai mare om de pe pãmânt. Aºa cã nu noi
trebuie sã facem mutarea asta. Îi îmbrãþiºãm,
le cerem sã vinã lângã noi, luptãm pentru ade-
vãr, dar cei cãrora nu le place adevãrul trebuie
sã cedeze. Dacã eu sunt în neadevãr, sigur cã
o sã cedez, acolo unde am greºelile mele, dacã
le vãd. Dar, atâta timp cât sunt cu cele ºapte
sinoade ecumenice, cred cã, cât de cât, mã strã-
duiesc sã fiu cât mai aproape de Domnul, cu
ceea ce am învãþat, cu ceea ce ºtiu...
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D. V.: – Trebuie ca oamenii sã caute cu jert-

felnicie adevãrul...

Maria-Liliana M.: – Eu cred cã ºi catolicii, ºi
toþi, dacã ar cere adevãrul de la Dumnezeu, fie-
cãruia personal i se va descoperi. Cum ºi astãzi
vin mulþi catolici la Sfântul Munte ºi se boteazã,
ºi intrã în mare, ºi-i boteazã... ªi în Tinos vin turci
care se boteazã zilnic. Vin acolo turci...

D. V.: – În insula Tinos, la icoana Maicii Dom-

nului, nu?

Mihai M.: – Da. Acolo vin. Dumnezeu ne aº-
teaptã pe fiecare, personal. Sã venim cãtre
Domnul, ºi de acolo, dacã Dumnezeu va orân-
dui, va fi; dacã nu, avem o mie de ani când s-au
rupt... Dacã face pogorãmânt episcopul cutare:
„Hai sã ne unim cu ãºtia”, nu poate fi bine. Intrãm
în contradicþie cu cele ºapte sinoade, atunci. Nu
putem sã facem asta. Pogorãmânt... acuma nu
se poate vorbi de aºa ceva. Catolicii trebuie sã
cedeze, sã vadã adevãrul. Dacã ei recunosc cã
Sfânta noastrã Împãrtãºanie este adevãr, este
tainã, ºi dacã ne recunosc taina noastrã, de ce
nu ne recunosc ºi pe noi ca ºi creºtini? Ne recu-
noaºteþi taina, ºi pe noi, ca fiind creºtini adevãraþi,



90Z [

nu ne recunoaºteþi? De ce-mi recunoºti taina
atunci? Cum a fost, cã ne recunosc tainele? ªi
pe noi, ca ºi creºtini, nu... Ce vreþi? Din moment
ce ne recunoaºteþi taina, recunoaºteþi-ne ºi ca
creºtini, ºi veniþi cãtre noi, cã asta este Biserica
mamã, care vine de la Sfinþii Apostoli. Voi aþi plecat
ºi v-aþi fãrâmiþat într-atâtea grupãri, în perioada
de la 1050 încoace. Oare noi trebuie sã venim la
voi? Într-adevãr, sunteþi fraþii noºtri, vã îmbrãþi-
ºãm, dar rugaþi-vã la Dumnezeu sã vedeþi ade-
vãrul, fraþilor! ªi veniþi ºi voi la adevãr! Încet-încet,
eu vãd cã mulþi catolici vin la Ortodoxie, nu
ortodocºii se duc la catolici. Mulþi musulmani vin
la Ortodoxie ºi se boteazã în Grecia, cum vãd
eu, ºi nu ortodocºii se duc sã se facã musulmani!
Existã o curgere cãtre creºtinism, ºi nu invers!
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Despre Sfântul Ioachim din Ithaca

D. V.: – Cât de mult simþiþi ajutorul sfinþilor?

Maria-Liliana M.: – Anul trecut am dus icoa-

na Sfântului Ioachim din Ithaca. ªi mai înainte

l-am visat pe sfânt cum dãdea cu tãmâie în mor-

mântul lui, acolo. Exact mormântul l-am visat,

fãrã sã-l vãd, fãrã sã fi ºtiut atunci cum este.

Mihai M.: – A visat exact cum e! E acolo o

cãdelniþã aºa, cu coadã. Cu aia tãmâia ºi el,

atunci. ªi a visat exact aºa!

Maria-Liliana M.: – Aia era la mormântul lui,

ºi i-am spus pãrintelui cum am visat.

Mihai M.: – ªi, când ne-am dus în Ithaca,

era totul aºa cum a visat, ºi mormântul era aºa

cum l-a visat, fãrã sã-l vadã niciodatã. ªi l-a visat

pe el cum tãmâia.

Maria-Liliana M.: – ªi i-am promis o candelã,

dacã-i ia durerea de la cap lui Mihai: „Cum s-a

rugat pãrintele Vicenþiu la sfinþia ta, aºa mã rog

ºi eu, ca sã-i iei durerea!”
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D. V.: – Dar pe pãrintele Vicenþiu cum l-a

ajutat?

Maria-Liliana M.: – L-a ajutat tot aºa, a avut

la cap o tumoare, care i-a dispãrut, prin rugã-

ciune.

Mihai M.: – Zece ani n-a mai avut probleme.

D. V.: – ªi apoi iar a apãrut ceva?

Maria-Liliana M.: – Da, a apãrut iar ceva, ºi

acum a ajuns la operaþie. Dar sfântul l-a ajutat

ºi acuma... astea sunt minuni de-ale lui, perso-

nale. Tot minuni de genul ãsta. A scris ºi el o

carte, cu asta. A tradus-o, parcã, ºi în românã,

despre Sfântul Ioachim din Ithaca. În greacã este

deja, urma s-o traducã ºi în românã. Nu mai ºtiu

dacã a apucat s-o traducã – cu viaþa sfântului,

cu minunile pe care le-a fãcut, ºi cu minunea lui.
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„Am fost operatã de Sfântul Nectarie…”

D. V.: – E o mare bucurie sã vã pot asculta
vorbind despre minunile fãcute de Dumnezeu
ºi de sfinþii Sãi în viaþa dumneavoastrã. Când
am auzit prima oarã despre cum v-a ajutat Sfântul
Nectarie, am rãmas surprins, e o minune pur ºi
simplu impresionantã…

Maria-Liliana M.: – Pe Sfântul Nectarie l-am
simþit ocrotitor al familiei noastre...

D. V.: – Din ce în ce mai multe familii mãrtu-
risesc la fel ºi îl aleg ca ocrotitor…

Maria-Liliana M.: – În 2001, dupã zece ani
de stat în Grecia, la muncã, am zis sã mergem
acasã. Noi am mers acasã pentru cã tatãl meu
era foarte bolnav. Era pe moarte. La întoarcere,
am fost avertizatã cã n-o sã ajung în Grecia. ªi
nu am crezut-o, am zis cã nu cred, e imposibil
sã fie aºa ceva. O femeie m-a avertizat: „Tu
n-ajungi în Grecia!” N-a zis cã „sã dea Dumnezeu”
sau aºa ceva, dar...

D. V.: – Femeia aceea fãcea farmece?

Maria-Liliana M.: – Da, da, fãcea lucruri din

astea. ªi am zis cã e o femeie nebunã, cã nu
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poate sã mi se întâmple aºa ceva. Dar, mergem

la graniþã, unde într-adevãr ni s-a spus: „Tu intri...”

D. V.: – Ce graniþã?

Maria-Liliana M.: – Grecia cu Bulgaria. În
România n-am avut probleme, ºi nici în Bulgaria
n-am avut. Ei, la greci, ne-am dus la graniþã ºi
prima datã ni s-a spus: „Tu treci, tu nu treci!”
Pânã sã rezolve Mihai cu actele acolo, m-am
dus pânã la toaletã. Dar la toaletã erau alte per-
soane care se ocupau cu altceva, cu droguri,
cu altele, ºi nu trebuia sã vãd ce-am vãzut eu în
momentul acela… Nu trebuia sã vãd. Am motivat
cã n-am vãzut nimic, dar ãia au zis: „Eºti nevastã
de poliþai!” „Trebuie sã-i luãm viaþa!” Am zis: „Cum
aºa?” Nu, nimic! Au pus mâna pe mine ºi m-au
bãgat într-o maºinã bleu, dupã aia în altã maºinã
albã, simplã... Dupã aia în altã maºinã, tot din
asta micuþã, dupã aia am ajuns într-un camion
mare, în care erau 46 de persoane – 6 femei ºi
40 de bãrbaþi, care erau strãini. Persoane care
treceau graniþa în Grecia ilegal. Dar cel care m-a
prins era grec. M-au dus prin munþii ãia, sã mã
omoare. M-au chinuit o sãptãmânã.



95Z [

D. V.: – Eraþi într-un camion cu alþi 46 de

oameni?

Maria-Liliana M.: – Când am ajuns în camio-

nul ãla, era noapte, camionul avea prelatã dea-

supra, ºi eu când am vãzut cã mã urcã acolo,

am zis cã gata, s-a terminat cu mine... ªi era

noapte, am ajuns noaptea în camionul acela ºi

nu i-am vãzut la faþã, cã sunt aºa de negri...

Dimineaþa, când i-am vãzut pe toþi... arabi, pakis-

tanezi, ce erau... Mihai a rãmas la graniþã,

de-acum grãnicerii i-au spus: „Hai, treci, pleacã!”

D. V.: – Cine v-a zis sã treceþi graniþa?

Mihai M.: – Cei de la graniþã.

D. V.: – Grãnicerii erau în legãturã cu cei care

au prins-o pe soþia ta?

Maria-Liliana M.: – Cine ºtie?

Mihai M.: – Noi nu putem sã ºtim asta. Dar

imaginaþia acelor oameni… A fost ceva demonic,

cã nu puteau aºa, deodatã, s-o ia drept nevastã

de poliþist: „Vrei sã ne trãdezi pe noi ºi trebuie

sã te luãm!” ªi, într-adevãr, a început calvarul.
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Maria-Liliana M.: – Dimineaþã am vãzut acolo

toate persoanele astea atât de negre ºi mi-am

zis: „Doamne, cu ce oameni m-ai adus aici!

Doamne, sã nu mã laºi sã mã distrugã oamenii

ãºtia!” O sãptãmânã am stat prin munþi, am mers...

D. V.: – Dar existã alte drumuri de intrare în

Grecia, în afara celor cunoscute?

Maria-Liliana M.: – Prin munþi, prin munþi,

nu pe ºosele. Noaptea mergeau ºi ziua dormeau

toþi. Eu toatã ziua fãceam rugãciune.

Mihai M.: – Maºina a mers numai pânã

într-un anumit punct. Pe urmã au mers pe jos.

Maria-Liliana M.: – M-au dus cu maºina ca

sã ajungã acolo, la camionul ãla. Ei, de-acolo,

a doua zi, când i-am vãzut atât de negri, am zis

cã gata, de-acum mi s-au încheiat toate drumu-

rile, pânã aici a fost viaþa mea – aºa simþeam!

De-acum, ce spun ãºtia? „Trebuie sã te omo-

râm!” Eu spuneam: „Nu aveþi nevoie de mine,

n-am vãzut nimica!” – în greacã spuneam.

D. V.: – Dar ei ºtiau cã aþi vãzut ce nu tre-

buia…
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Maria-Liliana M.: – Bineînþeles cã ºtiau!

„N-am vãzut nimica! N-am vãzut nimica! Eu am

cinci copii acasã! Daþi telefon soþului meu, cã el

e la graniþã ºi mã aºteaptã!” Nimic, n-au vrut sã

audã, nimic, nimic! Apoi am ajuns într-un ascun-

ziº militar vechi, de pe timpul rãzboiului. M-au

chinuit în ziua aia în tot felul. Au început cu o

lucrare din asta, demonicã. Au fãcut un cerc,

s-au descãlþat toþi, ca musulmanii, ºi-au tãiat

unghiile, au urinat acolo, într-o gãleatã. Dupã

aceea, urlau, voiau sã-mi dea nume mie, ºi mi-au

dat un nume, ceva de musulman, nu-l mai reþin.

Femeile lor fãceau vrãji cu niºte lumânãri negre

ºi cu niºte broaºte uscate. Aveau 40 de cordele,

jumãtate erau roºii, jumãtate negre, cu capete

aºa, cum e semnul de la curent, pentru pericol

de moarte, cu un craniu ºi cu douã oase. ªi spu-

neau acolo sã-mi dea mie nume. Au scobit

pâine, miezul de la pâine, ºi pe coaja aceea de

la pâine au fãcut iar craniul acela, ºi aia voiau

sã mi-o dea mie, sã mã spurce. ªi mi-a dat, dar

eu, când am strigat la Domnul, am zis: „Doamne,

Tu m-ai botezat cu numele Maria Liliana, sã nu

laºi, Doamne, sã mã spurce oamenii ãºtia!”

Strigam cât puteam!
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D. V.: – Cu voce sau în gând?

Maria-Liliana M.: – ªi cu voce, ºi-n gândul

meu, ºi româneºte, ºi pe greceºte am zis. În

timpul acela, a apãrut aºa, din coaja aceea, o

bucatã de anafurã, pe care scria „Iisus Hristos

NIKA”, am vãzut-o cu ochii mei. ªi urina aceea

nu mai era urinã, era agheasmã ºi cu mirosul

de busuioc atât de puternic, încât strigau: „Miroa-

se a busuioc! Miroase a busuioc!” Mi-au dat sã

beau, m-au spurcat cu aia, cu forþa. ªi-n momen-

tul când mi-au dat sã beau, a început sã miroasã

a busuioc ºi s-a fãcut agheasmã pe gura mea!

Agheasmã, agheasmã! Nu mai era urinã, nimic,

nici unghii, nimic! Agheasmã curatã! Asta e pri-

ma minune pe care a fãcut-o atunci Domnul cu

mine!

Mihai M.: – ªi pe pâinea aia, pe care fãcu-

serã capul de mort, în momentul în care i-au

dat sã mãnânce, a apãrut scris „Iisus Hristos

NIKA”!

Maria-Liliana M.: – Mi-a dat mie putere

Domnul! Mi-a dat încredere cã nu sunt singurã.

ªi-am zis: „Doamne, nu sunt nici mãrturisitã, nu

sunt nici împãrtãºitã, ce fac eu acum, Doamne?
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Unde mã duc eu acum? Dacã mã omoarã oame-

nii ãºtia, Doamne, eu mor pentru Tine! Pentru

Tine mor, Iisuse Hristoase!” ªi mi-a dat o forþã

în mine ºi o încredere cã ceva o sã iasã de acolo.

Ei, de-acolo, au început! Nu le-a ieºit varianta

asta. Unul a venit cu o cârpã ºi cu un spray mare.

A turnat în cârpa aceea ceva, sã-mi dea mie la

nas. Nu ºtiu ce au vrut, ori sã mã omoare direct,

ori sã mã adoarmã ºi sã mã omoare mai uºor,

nu ºtiu ce sã zic.

D. V.: – Dar atunci eraþi legatã sau liberã?

Maria-Liliana M.: – Atunci am fost liberã,

dupã aia m-au legat. Vine grecul, zice: „Hai mai

bine s-o ducem în ºosea ºi sã trec cu un jeep

peste ea! ªi n-o sã se mai ºtie nimic de ea!” Zis

ºi fãcut! Mi-au luat papucii din picioare, mi-au luat

geanta cu care am mers la toaletã, pentru mine,

ca femeie… Mi-au luat tot. Ei, de-acum, am zis:

„Doamne, numai Tu eºti ºansa mea, numai Tu

eºti!” ªi am început cu: „Miluieºte-mã, Dumne-

zeule!” „Doamne, auzi rugãciunea mea!” – toate

rugãciunile pe care le ºtiam eu, ºi cu „Doamne,

Iisuse Hristoase, sã nu mã laºi, Doamne! Sã nu

mor pentru oamenii ãºtia! Pentru Tine sã mor!
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Dacã meritã copiii ãºtia ai mei ºi sunt vrednicã
sã le fiu mamã, ºi dacã merit sã fiu nevastã la
omul ãsta al meu, sã mã aduci la dânºii! Sã mã
aduci întreagã la dânºii! Dacã nu, pentru Tine
sã mor, Doamne Iisuse Hristoase!” Ei, vine gre-
cul sã mã scoatã pe mine în stradã ºi sã treacã
cu jeepul peste mine. Zice: „Eu mã urc în jeep
ºi voi, din spate” – mã duceau ca pe Domnul Iisus,
bãtutã, chinuitã, bãtutã cu bocancii de armatã
în cap.

D. V.: – Cam câþi erau cei care vã bãteau?

Maria-Liliana M.: – Cred cã erau trei greci
ºi ceilalþi erau strãini. Eu eram sub controlul lor,
aºa. ªi vine grecul acesta, capul lor, care a vrut
sã mã omoare, ºi zice: „Trecem cu jeepul peste
dânsa!” Mã duc, toþi, legatã; au început sã mã
lege cu bandã la picioare, la mâini, bandã la gurã;
aºa cum eram, cu blugii ãia ºi cu o bluzã mai
largã la gât. Ei, când mi-au dat pãrul în faþã, sã
mã lege la gurã, mi-au dat niºte pastile ºi niºte
prafuri dulci. Cred cã erau ºi droguri în acelea,
cine ºtie? Cineva nevãzut îmi tot spunea sã le
scuip, sã le scuip, auzeam în capul meu: „Arun-
cã-le jos!” Le-am scuipat în bluza aceea largã a

mea ºi ei nu vedeau nimic. ªi mi-au dat niºte
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pastile mari de cianurã, niºte pastile mari pe care

le punem în apã ºi sfârâie, ard. Ei, ºi saliva sfâ-

râia. Aceeaºi voce îmi spunea: „Scuipã-le! Scui-

pã-le!” Ei, cine-mi spunea mie „Scuipã-le!”? A

cui putere era aceea? ªi, la urmã, când sã-mi

lege banda aceea la gurã. Cineva îmi pune o

mânã caldã aici, ºi mi-a cuprins ºi nasul, ºi gura,

ºi a trecut banda peste mâna aceea. Dacã nu

era mâna aceea sã-mi þinã gura mai liberã, nu

puteam respira, muream! (…) Când þipam, rãsu-

nau munþii aceia. De unde aveam eu puterea

aceea sã strig: „Doamne, nu mã lãsa, Doamne,

nu mã lãsa!” – de se fereau ºi ei, ºi nu ºtiau

cum sã mã apuce? Dar au continuat. Mã bãteau,

mã bãteau cu bocancii, curgea sânge peste tot,

pe urechi, pe gurã...

D. V.: – Atunci eraþi conºtientã?

Maria-Liliana M.: – Conºtientã eram! La un

moment dat, când sã ajungem în stradã, cã mã

duceau femeile din spate, spuneau ce spuneau

ele, în arabã sau ce limbã era...
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D. V.: – Dar femeile erau de acord cu ce vã

fãceau bãrbaþii aceia? Nu încercau sã vã ia apã-

rarea? Nu spuneau nimic?

Maria-Liliana M.: – Nu, nimic, nimic! Cred cã

unul dintre ei era doctor, cã a zis ceva, a scãpat

câteva cuvinte în greceºte, a zis: „Mãi, e pãcat

de femeia asta, cã femeia asta nu v-a fãcut

nimic!” „Nu, au zis, nu, e nevastã de poliþai, ºi dacã

asta ne trãdeazã, trebuie sã moarã! Altfel, pe toþi

ne bagã în puºcãrie!”

Mihai M.: – Cum a fãcut diavolul! Pânã unde

s-a ajuns cu toate treburile astea, ca diavolul

sã-ºi facã lucrarea lui, ca ea sã fie distrusã! Pen-

tru ce? Pe toþi musulmanii aceia i-a unit, pe toþi,

ca sã lupte împotriva unui creºtin! De ce? Pentru

cã ea era aproape de Domnul!

Maria-Liliana M.: – Aºa... ºi ajung în stradã.

Ãla se urcã în maºinã. Când sã treacã peste mine,

vine o maºinã dintr-o parte. De pe stradã se ve-

dea. Când ãsta a claxonat de sus, ca sã mã

împingã în stradã, ca sã simuleze accidentul, în

dreptul meu a venit altã maºinã. Asta s-a întâm-

plat de trei ori la rând. A mers iar, a întors maºina,

iar s-a dus sus. De trei ori a încercat varianta asta,
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dar n-a reuºit. Apoi m-a tras înapoi în boscheþii

ãia, cum eram, plinã de sânge, ºi m-a dus pe

un drum de þarã, pe munte.

D. V.: – Aþi mai fost dupã aceea prin locurile

cu pricina?

Maria-Liliana M.: – Când am fãcut reconsti-

tuirea cu poliþia! Ei, ºi m-au dus pe drumul ãla.

Pe drumul ãla, atâta m-au lovit ºi m-au trântit

jos, cu picioarele, îmi dãdeau în cap, mã loveau,

mã loveau... De la un timp, de la loviturile alea,

de cât mã buºeau ei cu picioarele, cu bocancii

ãia de armatã, apare un înveliº de protecþie ca

un cazan în jurul capului meu – un cazan, pur ºi

simplu, un cazan!

Mihai M.: – Ca o bucatã de tablã!

D. V.: – Îl vedeaþi sau doar îl simþeaþi?

Maria-Liliana M.: – Îl simþeam. ªi, când ei

loveau cu picioarele, bãteau în cazanul ãla. ªi

cred cã simþeau ºi ei asta. Ziceau: „Bãi, asta are

sfânt! Are sfânt, nu vrea sã moarã!” Mã înjurau,

mã înjurau în toate felurile, mã fãceau în toate

felurile...
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D. V.: – Aºa spuneau, cã aveþi sfânt?

Maria-Liliana M.: – Da! Cã am sfânt care nu

vrea sã mor.

D. V.: – Adicã aveþi sfânt care vã ocroteºte?

Maria-Liliana M.: – Da, am sfânt care mã ocro-

teºte ºi nu vrea sã mor.

D. V.: – ªi nu s-au speriat?

Maria-Liliana M.: – Într-un fel, s-au speriat...

Mihai M.: – Dar lucrau demonii! ªi erau fana-
tici. Dar fanatismul unde loveºte? Unde? Aici!
În creºtinism. Când apare fanatismul, atunci îl
îmbolnãveºte pe om, gata! Îl orbeºte demonul!

Maria-Liliana M.: – Ei, am început sã simt
cazanul ãsta, au vãzut cã nu reuºesc sã mã
omoare aºa. Zice: „Mãi, scoatem pistolul ºi o
terminãm!” Scoate pistolul, trage cu pistolul. Avea
patru gloanþe – cã le-am simþit cum le-a respins,
cum au ricoºat gloanþele din cazanul ãla. De trei
ori a tras, apoi ºi a patra oarã ºi zice: „Nu mai
avem gloanþe!” ªi zice: „Bãi, asta are ºapte vieþi,
e ca mâþa! Ca nu ºtiu ce!” Îmi spuneau tot felul
de vorbe, de înjurãturi. Îmi spuneau, ºi eu ziceam:
„Doamne, sã nu mã laºi! Doamne, Iisuse Hris-
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toase, sã nu mã laºi! Dacã mor, pentru Tine,
Doamne, sã mor!” Eu eram în chinurile acelea,
ºi eu acum retrãiesc momentele acelea, nu pot
sã plece din mine aºa...

D. V.: – Da, amintirile de acest gen se ºterg

greu din suflet…

Maria-Liliana M.: – S-au speriat ãºtia, au zis:
„Nu putem... ce sã facem, cum s-o omorâm?
Trebuie s-o omorâm, trebuie sã moarã!” La un
moment dat, apare Maica Domnului. O maicã,
maicã, venitã din cer ºi cu un baston de foc. A
fãcut o luminã de au cãzut toþi jos de la lumina
aceea, ºi s-au speriat, au zis: „Maicã pe aici,
prin munþii ãºtia, nu existã!” Era Maica Domnului
ºi cu Domnul Iisus Hristos micuþ, de mânuþã,
aºa, îmbrãcat în alb. ªi musulmanii, dar ºi grecii
care erau acolo, au zis cã nu existã maicã pe
acolo. Au zis: „Asta e putere de la Dumnezeu, o

ocroteºte pe femeia asta!”

D. V.: – Ei au vãzut focul, tot?

Maria-Liliana M.: – Au vãzut tot ºi n-au putut

rezista la lumina aia. Eu am rãmas în picioare,

ei au cãzut toþi ºi toþi urlau, au zis: „Doamne, are

sfânt! Hai sã terminãm!” „Hai s-o lãsãm!”, ziceau
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unii dintre dânºii. Când a coborât Maica Domnului
cu bastonul cu foc, ca un fulger, numai eu am
rãmas în picioare, ceilalþi toþi erau culcaþi la pã-
mânt, aveam o putere enormã, puterea aceea
nu cred s-o mai simt vreodatã în viaþa mea,
puterea pe care mi-a dat-o Maica Domnului, ºi
o mângâiere, ºi ceva aºa, pe faþa mea, ca o
mângâiere, ºi sã am curaj, cã o sã fie bine.

D. V.: – Dar n-aþi vãzut cine vã mângâie, doar

aþi simþit?

Maria-Liliana M.: – Am simþit mâna! Mâna
caldã a Maicii Domnului, care mã þinea ºi la gurã.
În momentul acela, ei s-au speriat, s-au ridicat
ºi au plecat. Am vãzut ºi eu pe Maica Domnului
cu Hristos micuþ, frumos, aºa. La un moment
dat, ei au zis: „Mãi, mai încercãm ultima ºansã.
Dacã nu ne iese nici de data asta… O aruncãm!”
– cã era ºi o prãpastie acolo. Ei, ºi au început
iar sã mã loveascã. Eu, protecþia la cap tot o
aveam. Mã loveau degeaba. Probabil cã l-a ener-
vat pe acela câte lovituri a dat ºi cum eram legatã
ºi nu puteam sã fac o miºcare, nimic nu puteam

sã fac, nicio miºcare.

La un moment dat, din loviturile acelea, douã

porþi mari, metalice, aºa, se deschid, ºi iese un
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cal alb, nechezând, ºi cu un militar deasupra,

pe calul ãla. ªi tot aºa, cu un baston de foc, i-a

pus pe toþi jos, cu foc, ºi a trecut Sfântul Gheorghe

cu calul acela peste dânºii. Au început a þipa, a

urla, ºi au zis: „Nu putem s-o omorâm, hai s-o

lãsãm, cã nu ºtim cu cine avem de-a face!”, spu-

neau ei pe greceºte. Mie mi s-a pãrut cã au stat

foarte mult jos, dar poate au stat doar un minut

jos; s-au ridicat de acolo, ºi atunci, în momentul

respectiv, gata! M-au aruncat în prãpastia aia.

În timpul ãla, un jeep de poliþie fãcea un tur

prin munþi, l-am vãzut ºi eu, l-au vãzut ºi ei, ºi

s-au speriat. ªi, în momentul acela, m-au aruncat

în prãpastie, o prãpastie de 15 metri, cã am mers

apoi cu poliþia acolo, pe unde am fost eu arun-

catã, ºi au zis: „Mãi, fatã, numai un sfânt te-a

putut ajuta, ai avut un sfânt care te-a ocrotit pe

tine, cã cine cade în prãpastia aia nu mai iese

de acolo viu!”

ªi m-au aruncat în prãpastia aia, acolo,

legatã la mâini ºi la picioare, cu cordelele acelea

la gât, acelea roºii ºi negre, cu cranii pe ele, mi

le-au legat pe toate… Când am ajuns legatã

jos – eu nu mai ajungeam jos, nu mai ajungeam!

Nu-mi dãdeam seama ce se întâmplã cu mine,
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dacã urc sau cobor… Am zis: „Doamne, unde

mã urc? În cer? Sau cobor?” Am ajuns ca o panã

jos, era apã, stânci foarte mari. Am ajuns în apã,

cu mâinile legate la spate. În momentul acela

am putut sã-mi dezleg banda aceea de la mâini,

sã-mi fac cruce ºi sã-I mulþumesc lui Dumnezeu.

N-am pãþit nimic la cap. Am zis: „Doamne,

ajutã-mã sã-mi amintesc ceva acum!” Cã acolo

unde am cãzut erau stânci, era apã, peste tot.

Dacã aº fi cãzut puþin mai încolo, mã înecam,

mã lua apa cumva înspre Bulgaria. ªi de acolo,

mi-am adus aminte de telefonul lui Mihai, de

mobilul lui, am început sã plâng, sã mulþumesc

cã m-a ajutat atât de mult Domnul. Am zis:

„Doamne, pânã aici m-ai ajutat!” Ei, de fricã, dupã

aceea, mã cãutau ca sã vadã dacã m-am dus

în apã, dacã m-am înecat. M-au cãutat, cã s-au

speriat ºi de maºina ceea de poliþie, când m-au

aruncat ei acolo. Se uitau cu lanterne, noaptea,

ca sã vadã dacã m-a luat apa. Au venit pânã

aproape lângã mine, cã era o tufã mare, în apã,

ºi eu eram în apã, mã þineam de tufa aia, ºi nu

m-au vãzut. ªi au zis: „A luat-o apa, s-a înecat!”

– au zis pe greceºte.
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Dupã aceea, am ieºit de acolo, m-am dezle-

gat la gât, dar de cordelele acelea n-am putut

sã mã dezleg. Atunci au ieºit diavolii din ele.

Patruzeci de diavoli, câte cordele am avut la gât

– eu n-am mai vãzut în viaþa mea aºa ceva –,

i-am vãzut cum arãtau, ºi mi i-au arãtat pe toþi

ãºtia care ne fãceau nouã vrãji în România,

inclusiv pe persoana care a zis cã nu ajung în

Grecia. Mi-i arãtau dracii ºi mã trimiteau înspre

Bulgaria, sã mã înec. Dar eu îi spuneam diavolu-

lui: „Eu am zis cã mã duc cu Hristos, cã El e

înaintea cãii mele! Iar acolo sã se ducã cei care

fac treburile astea cu voi!” ªi, pânã n-am fãcut

cruce la gât, nu am putut sã scap de diavolii ãºtia.

Voiam sã dorm, era zãpadã, am îngheþat, mâi-

nile mele erau degerate, picioarele erau înghe-

þate. Tãlpile mele erau umflate cât o palmã,

îngheþate… Cum era zãpadã pe munþi, a scãzut

temperatura corpului. Eram îngheþatã, hainele

erau ude, erau sticlã pe mine! ªi voiam sã mã

culc un pic, voiam sã adorm, dupã o sãptãmânã

de chin, bãtutã, schingiuitã, nemâncatã, fãrã apã!

Fãrã apã! Cu hranã cereascã am trãit în zilele

acelea!
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D. V.: – Câte zile aþi rezistat aºa?

Maria-Liliana M.: – O sãptãmânã! O sãptã-

mânã, nici apã, nimic, nimic!

D. V.: – Vã era foame sau sete?

Maria-Liliana M.: – Nimic! Simþeam cã sunt

sãtulã cu hranã de la cineva, de undeva. ªi, când

mã culcam jos, sã adorm un pic, cineva þipa la

mine sã nu dorm, cã mor! Sã nu dorm, cã mor!

ªi toatã noaptea am mers, am mers prin munþi.

Ei, când am ieºit din groapa aia, de acolo, din

prãpastia aia, a ieºit o femeie îmbrãcatã în alb

– eu am zis cã e bunica mea dupã tatã. Nu ºtiu,

poate era altcineva. ªi tot îmi spunea: „Hai,

Lilianã, draga bunichii, hai, hai”, de m-a urcat pe

munþi, spre Grecia.

D. V.: – O vedeaþi cum vã aratã drumul?

Maria-Liliana M.: – Da, o vedeam, aºa cum

vedeam cã diavolii mã trimiteau înspre Bulgaria.

Dar eram puternicã, ardea sufletul meu pentru

Hristos, ºi trebuia sã-L urmez pe Hristos, ºi nu

pe altcineva! ªi, când am dezlegat eu toate acele

cordele de la gât, cu semnul crucii, atunci a

cântat cocoºul. Unde a cântat cocoºul dimi-
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neaþa, la ora trei, pe munþi? Unde? N-am vãzut!

Ei, a cântat cocoºul ºi a dispãrut diavolul. Am

terminat cu acelea, le-am îngropat, le-am pus eu

acolo, undeva, ca sã le gãsesc dacã mã întorc.

Buletinul, ce-am mai putut sã iau din geantã

– cã mi-au luat geanta –, buletinul l-am pus sub

o piatrã, toate cordelele alea le-am pus sub o

piatrã, hainele, care erau ude ºi erau grele, nu

puteam sã le mai duc, de-acum, le-am pus acolo,

cã mi-am zis cã, dacã mor, o sã gãseascã cineva

un semn de la mine, cã pe mine m-au omorât

oamenii ãºtia aici.

Ce gândeam eu atunci, cã nu mai aveai timp

de alte gânduri, decât de Hristos ºi de Maica

Domnului, ºi altceva, nimic. Lupii au venit pânã

lângã mine; ºacalii ãia, care sunt pe munþi, pânã

lângã mine au venit. Nimeni nu m-a atins cu nimic.

A fost puterea lui Dumnezeu cã nu m-au atins.

Am ajuns pe vârful muntelui. Când am ajuns,

mã aºtepta un grup de câini, vreo 13-14 câini.

Erau mari, puteau sã mã mãnânce, de la mirosul

ãla de sânge, cum era închegat pe mine. Ei,

dar câinii aceia au început sã-mi lingã cu limbuþa

lor picioarele, sã mã încãlzeascã, sã mã strângã

între dânºii, sã mã urce sus, la stãpânul lor, ºi
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plângeau, plângeau de mila mea. Eu, care aveam

fricã de câini, cã am fost muºcatã de copil, atunci

n-am avut nicio fricã. M-au dus la ciobani, sus.

Dar pânã acolo era un grup de vaci. Eu simþeam

cã, de la pastilele pe care mi le-au dat, mi-a

rãmas ceva aici, în gât, mã ardea ceva de la ele.
Am mers, am fãcut cruce la vacile celea ºi am
muls puþin lapte, ca sã beau ºi sã plece ce
aveam în gât. De acolo, am mers mai sus. Când
ajung sus, dau peste ciobani. M-au dus câinii
pânã la ciobani. Când ajunsesem la vaci, câinii
mã împingeau ºi ei la vaci, sã mã duc sã mulg
vacile celea.

Am urcat eu sus, tot cu „Doamne, Iisuse
Hristoase, miluieºte-mã pe mine, pãcãtoasa”…
Dacã n-aveam asta, nu venea salvarea mea, cred.
Urcãm la ciobanii aceia. Erau doi într-o parte ºi
unul într-o parte. Eu l-am întâlnit pe ãla, unul. ªi
zice pe greceºte: „Doamne, de unde-ai mai
apãrut ºi tu pe aici? Tu eºti nebunã!” I-am zis:
„Nu, domnul meu drag, nu-s nebunã, sunt îndu-
reratã…” ªi am încercat sã-i explic. I-am dat
numãrul lui Mihai, sã-i dea un telefon sau sã
cheme poliþia. Ei au discutat între dânºii, mi-au
dat papucii lor calzi în picioare, mi-au dat ºose-
tele lor calde în picioare, mi-au dat cozonac, ou
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roºu – eu, în anul acela, n-am mâncat ou roºu
ºi cozonac de-al nostru – ºi au preferat sã che-
me poliþia.

Când a venit poliþia ºi a vãzut ce picioare
aveam, umflate ºi cu spini într-însele… Când
m-au dus la spital, nu mai ºtiau doctorii ºi cu
asistentele cum sã-mi scoatã spinii ãia din pi-
cioare. A venit poliþia, erau trei bãieþi tineri. Când
m-au vãzut, au început a plânge ºi aceia, ºi-au
zis: „Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Cine
te-a bãtut în halul ãsta, aºa?” Eram toatã înche-
gatã în sânge, tot, pãrul, capul… Ca o femeie
nebunã, ce mai la deal, la vale. M-au luat la
poliþie ºi i-au dat telefon lui Mihai, l-au chemat.
Când a venit, i-au zis: „Ce-ai fãcut din femeia
asta? De ce-i aºa?” L-au luat pe el la întrebãri.
El a zis: „Dom’le, eu la graniþã am rãmas, am
venit ca sã trecem în Grecia ºi, poftim, la voi
s-au întâmplat toate astea!” În timpul acela, eu
lucram la un medic care a studiat în România.
Acesta ne dã telefon chiar atunci, fãrã sã ºtie
nimic, dar a simþit!

Mihai M.: – Cum l-a trimis Dumnezeu exact

atunci, doctor fiind, când pe ea au dus-o s-o

controleze, sã vadã dacã n-a fost violatã, dacã
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nu s-au fãcut alte chestii cu ea. ªi-n momentul

ãla, Dumnezeu l-a fãcut pe doctorul acela sã

dea telefon: „Liliana, unde eºti? Ce faci? Ce se

întâmplã cu tine?” ªi-i spune doctorul: „Te duci
imediat la Serres, sã-i faci actinografie”, asta,
asta, asta, aºa, în toate chestiunile medicale pe
care trebuie sã le facã, ºi ne-am dat seama
atunci cum a lucrat Dumnezeu. Noi nu vorbise-
rãm de atâta timp la telefon. În momentul când
ea era pe masã, la control, îi spune doctorului
ãluia: „O trimiþi imediat la Serres, nu la Sidero-
kastro – unde era, într-un orãºel mic –, sã-i facã
toate analizele medicale, tot.” Imediat, psihologii
ºi toþi doctorii, la ea, sã vadã ce s-a întâmplat cu
ea, dacã nu-i nebunã.

Maria-Liliana M.: – Cât am stat la spital, erau

câte doi poliþai care mã pãzeau noapte ºi zi. Cât

am stat în spital eu, o lunã de zile, a venit televi-

ziunea. N-am dat niciun interviu, am zis: „Dacã

eu Îl am pe Hristos, îmi mai trebuie mie televiziu-

nea voastrã?” Nu-mi trebuia nimica. Eram toatã

bãtutã, m-au fotografiat cum eram, bãtutã,

schingiuitã, cum eram, în situaþia aceea – existã

documente, dacã le mai scoate cineva la ivea-

lã... Pânã ºi cel mai rãu poliþai de acolo, care ne
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ura pe noi, românii, la urmã a venit cu icoana

Maicii Domnului, s-a pus în genunchi în faþa mea

ºi ºi-a cerut iertare. Ãla era cel mai fãrã de su-

flet om! Credea cã noi suntem veniþi aici pentru

alte treburi.

Mihai M.: – Dar ce s-a întâmplat aici: noap-

tea, la spital, vorbea prin somn...

Maria-Liliana M.: – Spuneam toatã întâmpla-

rea mea, tot ce s-a întâmplat. ªi ei m-au înregis-

trat. Ei în fiecare zi îmi luau interviu mie, în

fiecare zi, o lunã de zile. Au zis: „Poate e nebu-

nã… E imposibil sã se întâmple aºa ceva!” Dar

doctorul la care lucram eu a avut cunoºtinþe în

parlament, socrul lui era în parlament la greci.

Socrul lui era în parlament, soþia lui era mare

avocat, toate rudele lui, neamurile lui, erau toþi

oameni mari. I-au bãgat în prizã pe ãºtia de la

graniþã, pe toþi. „Cine sunteþi voi? Cine sunteþi?

Cã ne pierdem pâinea!”, ne ziceau. Pânã la urmã,

s-a dovedit adevãrul, l-au depistat cine era. L-au

prins! Dupã aceea, trebuia sã-l bãgãm în puºcã-

rie, fiindcã aveam acte în regulã! Dar dupã aia,

mi-a zis pãrintele sã-l las la judecata lui Dumnezeu,

cã Judecãtorul meu este Hristos, ºi sã nu-i fac
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nimic, sã-l las pe mâna Domnului. Am zis cã nu
vreau sã-i plãtesc cu aceeaºi monedã cu care
mi-a plãtit el. Vreau sã-l las la mâna Domnului.
Ce-o vrea Domnul, aceea sã facã cu dânsul.

Am stat o lunã de zile în spital, am plecat în
România, sã-mi fac din nou acte, cã mi-au luat

actele, nu mai aveam nimica, în schimb, eu am

fost la Sihãstria, am fost, n-am stat aºa, am zis

sã vãd ºi eu care-i treaba. Dar mi-am pierdut

vederea, mi-am pierdut auzul.

D. V.: – Când s-a întâmplat?

Maria-Liliana M.: – Imediat dupã ieºirea din

spital.

Mihai M.: – Erau efectele loviturilor. Fiindcã,

la un moment dat, a intervenit Domnul, cu caza-

nul acela, cu protecþia Sa, dar, pânã atunci, lovi-

turile au fost!

Maria-Liliana M.: – Mã durea tare în vârful

capului, am mers la medic ºi medicul a spus cã

o sã-mi pierd auzul ºi la urechea cealaltã. Mi-am

pierdut auzul ºi dincolo, vederea mi-am pier-

dut-o.
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D. V.: – Nu mai vedeaþi deloc, deloc?

Maria-Liliana M.: – Am fost la Bucureºti, ºi
când m-am dus sã completez documentele pen-
tru Grecia, cine cautã în documentele acelea vede
dacã vedeam sau dacã nu vedeam. Cã oamenii
ãia s-au speriat. Ziceau: „Femeie, cine te-a nenoro-
cit aºa? Ce scrii aici?” Nu mai vedeam deloc...

D. V.: – Nu mai vedeaþi nici sã mergeþi pe

stradã?

Maria-Liliana M.: – Zãream foarte puþin, aºa.
ªi copiii îmi citeau o carte despre Sfântul Necta-
rie, ºi eu plângeam… ªi am zis: „Dacã îmi este
de folos, sã ajung ºi eu la tine, Sfinte Nectarie!”
ªi aºa am ajuns în Eghina, la Sfântul Nectarie,
ºi m-am rugat lui din toate puterile. M-am dus
acolo, la mormântul lui, ºi mi s-au lipit mâinile
de marmurã. Trãgea lumea de mâinile mele, dar
nu se dezlipeau. Simþeam cã sfântul vrea ceva
de la mine ºi nu ºtiam cum sã interpretez asta,
cum sã procedez.

Mihai M.: – Eu, care sunt om puternic, am
tras de degetele ei, ºi nu puteam sã le dezlipesc.
ªi pe urmã ea s-a pus cu capul pe mormânt.
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Maria-Liliana M.: – Da, simþeam aici ceva

foarte... Ei, ºi mi s-a lipit urechea, cum stãteam

în genunchi lângã mormântul sfântului, acolo,

mi s-a lipit capul de mormântul lui. În momen-

tul respectiv, nu mai puteam sã mai port capul

nici într-o parte, nici în alta, ºi Sfântul Nectarie

a început sã tragã ceva din cap de la mine.

Trãgea, tãia! Forfecuþã, pensã, auzeam în cap

la mine. Pensã, cum opera. Sfântul a operat în

cap la mine. Operaþie fãrã bani, cã doctorii ãºtia,

în ziua de azi, dacã te duci, trebuie sã-þi ia ºi

viaþa ca sã poþi sã plãteºti. Sfântul a lucrat fãrã

bani. Dupã aceea, am simþit o cãldurã, o energie

puternicã la ochi, dupã aceea la urechi, a termi-

nat operaþia – nu ºtiu, poate am stat o fracþiune

de secundã acolo, Mihai poate sã ºtie mai bine

cât am stat eu acolo.

Mihai M.: – A stat câteva minute, douã-trei

minute. Totul se petrecea cu o repeziciune extra-

ordinarã.

Maria-Liliana M.: – M-am ridicat, plângeam,

plângeam de mulþumire, cã am ajuns la sfânt,

acolo. Cã atât am trãit eu ºi mi-am dorit atât de

mult, încât simþeam cã am ajuns în cer, cã am
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ajuns în Eghina. Ei, ºi dupã aia am simþit o mân-

gâiere, ºi a început sã dea drumul la auz. Sim-

þeam ceva, simþeam cã e mai bine! Apoi am mers

ºi m-am spovedit.

D. V.: – Pânã atunci nu auzeaþi deloc, nici

cu o ureche, nici cu cealaltã?

Maria-Liliana M.: – Nu... foarte puþin, foarte
vag, cu cealaltã. Dar eu nu-i mai supãram pe dânºii
– pe Mihai, pe copii. Nu le mai spuneam cã nu
mai aud. ªtiau, dar nu voiam sã ºtie chiar tot ce
se întâmplã cu mine, ca sã nu-i mai supãr ºi pe ei.
Dupã aia, când am ajuns acasã, i-am dat telefon
la serviciu lui Mihai: „Mihai, aud mai bine!”

Mihai M.: – Pe urmã, încet-încet, ºi-a revenit

ºi vederea. Durerile de la cap au dispãrut din

momentul ãla. Noi, ca oameni, aveam încã nesi-

guranþã: „Dar dacã o sã aparã iarãºi durerile,

dacã...”

Maria-Liliana M.: – Nu, nu! Mi le-a luat ºi

m-a întãrit Dumnezeu, ºi am crezut cã n-o sã

se mai întoarcã durerea aia.
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D. V.: – Aþi început atunci sã auziþi ºi vederea

v-a revenit treptat…

Maria-Liliana M.: – Cred cã într-o sãptã-

mânã de zile vedeam bine.

D. V.: – Ca mai înainte, nu era nicio diferenþã?

Maria-Liliana M.: – Ca înainte. Numai cã

acum, dupã aproape zece ani, nu mai vãd la fel

de bine, îmi pun ochelari când citesc.

Mihai M.: – Acum e ºi o chestiune de bãtrâ-

neþe.

Maria-Liliana M.: – Acum, dar atunci s-au

vindecat toate, slavã Domnului. Dupã ce am

simþit cã m-a operat Sfântul Nectarie, am mers

atunci la pãrintele Panaghiotis, bãtrânul, cã sfân-

tul mi-a dat de înþeles sã merg sã mã spovedesc.

Aºa am simþit eu acolo. Am mers ºi m-am mãr-

turisit la bãtrânul Panaghiotis de la Eghina. ªi

mi-a spus: „ªtiþi cât vã iubeºte sfântul pe voi,

românii?” Am zis cã ºtiu, ºtiu cã mã iubeºte, cã

mari minuni a fãcut cu mine. A zis: „Foarte mult

vã iubeºte pe voi!” Dupã ce m-am mãrturisit,

mi-a zis: „Sfântul o sã lucreze cu tine!” Dar sfân-

tul a ºi lucrat cu mine. ªi pãrintele mi-a spus ºi
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despre mama niºte lucruri pe care nu avea de

unde sã le cunoascã, de unde sã le ºtie…

D. V.: – Pãrintele Panaghiotis avea ºi el dar

de la Dumnezeu, harisme duhovniceºti!

Maria-Liliana M.: – Da, da. Mai avem un

pãrinte, care a fost duhovnicul nostru, un pãrinte

foarte bun, vãzãtor cu duhul – pãrintele Irimescu

de la Rãdãºeni, de lângã Fãlticeni. Am vãzut

odatã, la Sfânta Liturghie pe care o sãvârºea,

ceva... La Sfânta Evanghelie ºi la ieºirea cu

Cinstitele Daruri, curgeau de sus, pânã pe capul

lui ºi în potir, stele, întruna. ªi i-am spus: „Pãrinte,

am vãzut ceva!” ªi m-a prins de mânã: „Sã nu

mai spui la nimeni, cã n-ai vãzut nimic!” ªi pãrin-

tele Irimescu, când am fost în 2001 acasã, am

mers la dânsul înainte de a pleca în Grecia… El

a vãzut cã ceva se întâmplã, dar vedea ºi salva-

rea mea. ªi mi-a dat o carte de rugãciune, în

care scria: Rugãciune înainte de moarte. Când

mi-a pus cartea aceea în mânã, am început sã

tremur.
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D. V.: – Înainte sã aveþi ispita cu venitul în

Grecia? Chiar atunci, înainte?

Maria-Liliana M.: – Da, da. El vedea ceva,

dar vedea ºi scãparea! Nu ºtia cum sã interpre-

teze bine: sã mã opreascã sã mã întorc în Grecia

sau sã mã lase. Atunci, Mihai trebuia sã vinã la

muncã, orice ar fi! Dar pãrintele vedea ºi scãpa-

rea. Când mi-a pus cartea în mânã, am început

sã tremur, am zis cã ceva vede. Dupã ce am

trecut prin acea grea încercare, i-am spus:

„Pãrinte, de ce nu mi-aþi spus sã mã opresc?”

A rãspuns: „Fiindcã eu vedeam cã tu treci!”

Mihai M.: – Mi-a spus aºa ºi mie, la telefon.

Pe urmã a venit ºi a stat la noi, în Grecia. ªi aºa

i-a spus: „Liliana, eu vedeam cã o sã treci cu

bine!”

Maria-Liliana M.: – Cã a vãzut ºi altele atunci,

a vãzut…

D. V.: – Slavã Domnului cã mai sunt astfel

de duhovnici…

Mihai M.: – Când am fost prima datã la pã-

rintele Panaghiotis, ne-am dat seama cã pãrin-

tele e deosebit... Iaca, de asta trebuie sã ne ru-



123Z [

gãm pentru duhovnici atunci când ne ducem la

ei. Cu câtã credinþã te duci cãtre un duhovnic,

atât îþi dã Domnul prin gura lui – fãrã ca el sã

conºtientizeze în momentul ãla, sau ºtiu eu...

cã trebuie sã primeºti cuvinte bune. E un lucru

foarte bun.

Maria-Liliana M.: – ªi îmi spune pãrintele:

„Tu sã nu rãsplãteºti dupã cum þi-au fãcut ei þie!”

D. V.: – Sã nu rãsplãtiþi rãul cu rãu...

Maria-Liliana M.: – Nici la omul acela, nici

la femeia de la care mi s-a tras, care mi-a fãcut

vrãjile. Asta a simþit-o ºi mi-a spus-o. A zis: „Tu

sã le plãteºti cu bine!” ªi apoi a spus rugãciuni

cãtre Sfântul Nectarie. De atunci mi s-a ivit de

multe ori în vis Sfântul Nectarie.

D. V.: – Înainte vã apãruse vreodatã?

Maria-Liliana M.: – Înainte, nu. Dar înainte

nici nu am avut nevoie, cred. Atunci când m-a

vãzut în chinurile alea mari, atunci m-a ajutat.

Dar apoi, de multe ori, când aveam câte un ne-

caz, câte o problemã, mã rugam la dânsul ºi îl

vedeam în vis. Ne dãdea sfaturi despre copii,

despre ce trebuia sã fac în anumite probleme...
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D. V.: – Cu ce vã frãmânta mai tare, nu?

Maria-Liliana M.: – Da. (…)

D. V.: – ªi când v-a apãrut în vise, ce v-a spus?

Maria-Liliana M.: – În vis mi-a apãrut ºi acum,

cu nepoþelul. Fata mea nu rãmânea însãrcinatã,

ºi i-a spus doctoriþa pe care o cunoaºtem noi cã

s-ar putea sã nu aibã copii în viaþa ei, cu ce a

avut ea, o problemã de sãnãtate. Ei, a mers aco-

lo, la Sfântul Nectarie, ºi a simþit ceva în burtã

la ea. ªi a promis cã primului copil o sã-i dea

numele Nectarie. La care soþul ei, grec fiind, în

ultima clipã a vrut sã schimbe numele.

Mihai M.: – La greci, totdeauna, se pune

numele tatãlui bãiatului.

Maria-Liliana M.: – Ea a zis: „Nu, îi dau nu-

mele sfântului, ºi cu asta, basta! Dacã dupã aia

nu mai pot face copii! Eu îi dau numele sfântului!”

ªi am fãcut Acatistul Sfântului Nectarie. La naº-

tere i-au spus cã trebuie sã facã cezarianã. Dar

nu a mai fãcut.

Mihai M.: – Acatistul s-a fãcut mult, luni în

ºir se fãcea în fiecare zi acatistul.
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Maria-Liliana M.: – Fãceam în fiecare zi aca-

tistul, m-am rugat... Aveam o iconiþã din carton

la care mã rugam, când mã puneam în genunchi.

La un moment dat, aproape când sã nascã fata

mea, m-am rugat la sfânt. Îl simþeam dupã capul

meu aºa, în sus, ºi cu toatã energia prin toate

mãdularele mele. Îl simþeam pe sfânt, îmi dãdea

încredere, copilul ãsta al lui este ºi numele lui o

sã-l poarte! ªi am început sã plâng de mulþumire.

ªi-i dau telefon lui Mihai, ºi i-am spus ce am –

asta a fost trãire, la sfârºitul acatistului! Trãire

aºa, pe viu am simþit. ªi-i dau telefon lui Mihai,

ºi-i spun. Mihaela, fata noastrã, îmi dã telefon a

doua zi: „Mãmicã, trebuie sã nasc! Trebuie sã

vin de la Uranopoli – cã ea e cãsãtoritã acolo –

la Tesalonic.”

Mergem la doctoriþã, se chinuie de dimi-

neaþã pânã seara, ºi doctoriþa zice: „Liliana, în

caz cã nu poate, trebuie sã-i facem cezarianã.”

Ei, iau eu cruciuliþa mea ºi cu metania, cã n-am

ruºine, eu unde ies, ies cu cruciuliþa ºi mã rog.

Ei, am fãcut metania la Sfântul Nectarie, toatã

metania aceea mã rugam la Sfântul Nectarie,

sã se roage pentru dânsa la Domnul, sã facã ceva.

Am zis: „Cum ne-ai ajutat atât de mult, Sfinte
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Nectarie, copilul ãsta nu trebuie sã ajungã la
cezarianã. Sã iasã cu bine!” Când am terminat
metania de fãcut, a ieºit bãieþelul, cu gura mare,
ºi am zis: „Doamne sfinte, ºi de data asta ne-ai
ajutat! Doamne, de acum sã ne ajuþi ºi sã pri-
meascã numele ãsta, cã oamenii ãºtia sunt suciþi!”

În noaptea aceea, dupã naºtere, l-am visat
pe sfânt cã stãtea la maternitate ºi o pãzea pe
Mihaela! În vis, vãd un pãrinte la uºã cã tot fãcea
metanie ºi tot fãcea rugãciune... Zic: „Binecu-
vântaþi, pãrinte!” ªi zice: „Domnul!” Zic: „Ce
pãrinte sunteþi?” Zice: „Dar nu m-ai chemat tu?”
Când ridicã capul, l-am cunoscut cã e Sfântul
Nectarie. Ochii mari, patrafir în faþã. A zis: „Dar
nu m-ai chemat tu sã mã rog pentru fata ta? Eu
sunt aici, o pãzesc.” Mihaela era într-un pat alb,
copilul în partea dreaptã, cum dãdea ea piept la
copilul ãsta; ºi a deschis uºa, ºi a zis: „Uite-o, e
acolo! Nu m-ai chemat tu sã am grijã de dânsa?
Copilul ãsta numele meu îl va purta!”

De-acum, înainte de botez, iar îmi apare
sfântul în vis. Îmi apare întâi pãrintele Vicenþiu,
cel care a ºi botezat mai apoi copilul. ªi-i zice
pãrintele ginerelui meu, Teofil: „Hai, dã-mi o hâr-
tie ºi scrie ce nume vrei sã pui la copilul ãsta.”
El dã repede hârtia, scrie nu ºtiu ce, ºi apare pe
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hârtie scris: Nectarios. „Cum, te-ai rãzgândit, de
ai pus Nectarie?”, zice pãrintele Vicenþiu. „Nu,
zice Teofil, dã-i Fotie!” În timpul acela, intrã
Sfântul Nectarie, îmbrãcat în veºminte, aºa, ºi-i
spune pãrintelui Vicenþiu: „Copilul ãsta o sã
poarte numele meu!” ªi, într-adevãr, în ziua
botezului, ginerele, Teofil, a mers la pãrintele din
Uranopoli, la pãrintele Teodosie, sã schimbe,
sã-i punã numele lui taicã-sãu, adicã Fotie. ªi
pãrintele l-a dat afarã. Scandal au fãcut toþi, cu
soacra, cu toþi de acolo, scandal la pãrintele Teo-
dosie. Iese pãrintele ºi-i pune numele de botez
afarã, Nectarie, ºi le-a închis gura la toþi. ªi
Nectarie a rãmas…

D. V.: – ªi în România din ce în ce mai mulþi

pãrinþi pun copiilor lor numele de Nectarie sau

Nectaria... Când am botezat-o pe prima noastrã

fetiþã Nectaria, dupã aducerea moaºtelor Sfântu-

lui Nectarie la Radu Vodã, mulþi considerau cã

numele e ciudat. Dar, acum, sunt atâtea fete cu

acest nume...

Maria-Liliana M.: – Noi mai avem o minune
cu Sfântul Nectarie. La genunchi, am fãcut lichid.
Foarte mult lichid am fãcut la genunchi. I-am
promis eu Sfântului Nectarie cã o sã merg în
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genunchi la el... ªi am mers. Aºa am mers, cu
genunchii bolnavi. ªi m-am vindecat. M-am dat
cu mir de la Sfântul Nectarie, ºi am fãcut Aca-
tistul Bunei-Vestiri, când am fost în Tinos.

D. V.: – La cunoscuta icoanã fãcãtoare de

minuni a Maicii Domnului, nu?

Maria-Liliana M.: – Da. Am zis cã, dacã merg
în Tinos, o sã merg în genunchi, pânã la icoanã.
Aºa se face acolo. Se merge din port, în ge-
nunchi, pe piatrã, cam un kilometru jumãtate, pânã
la icoana Maicii Domnului. E un covoraº acolo,
special.

Mihai M.: – În intersecþii, e numai piatrã.

Maria-Liliana M.: – ªi i-am promis ºi Sfântu-

lui Nectarie cã o sã urc la el în genunchi, pe

treptele din mãnãstire, dacã mã face bine. ªi

dupã ce am mers în Tinos, am venit în Eghina.

Mihai M.: – ªi ea a urcat pe toate scãrile

alea, de jos pânã sus, în genunchi, de la poartã,

de jos, pânã sus. Când a ajuns sus, a început

sã iasã din ea un plâns...

Maria-Liliana M.: – Pentru cã l-am vãzut pe

Sfântul Nectarie pe scãri. În faþa mea, când sã
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ajung la mormântul lui. Eu eram în genunchi...

Exact la uºã, când sã intrãm la mormânt. Dar,

sufleteºte, a fost o trãire extraordinarã.

Mihai M.: – Am vãzut ºi eu atunci niºte lucruri

deosebite. Mi-a dat Dumnezeu ºi mie. Dumnezeu

ne dã niºte bucurii... Atunci am vãzut ºi eu trãi-

rea ei...

D. V.: – Dumnezeu face multe minuni, dar

oamenii sunt de multe ori orbi...

Mihai M.: – Sã vadã omul ºi cã înviazã mor-

þii, ºi nu ºtiu ce, ºi tot nu crede... Dar nu este

minunea cel mai important lucru... Cel mai im-

portant este un suflet care se întoarce ºi are

veºnicie. Minunea asta este. Cã, altfel, s-a vin-

decat omul, mai trãieºte o sutã de ani sau douã-

zeci de ani, moare ºi tot aºa moare. Dar când

un suflet se întoarce!... Asta trebuie sã accen-

tuãm, cã sufletul este valoarea supremã, ºi þelul

suprem este mântuirea. Astea sunt piscuri pe

care trebuie sã le atingem, ºi nu minunile, care

sunt doar niºte ajutoare pentru cel care are tere-

nul pregãtit sã primeascã sãmânþa. Într-o pre-

dicã, trebuie sã ai patru-cinci puncte principale,

pe care le dezvolþi ca sã atragi atenþia ºi celui
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care doarme în fundul scaunului: „Vino, mãi, bã-

iete, aici!” Putem sta muþi în faþa adevãrului?

Rãmânem statui atâþia ani de zile, când Dumnezeu

a binevoit a face sã ne naºtem creºtini? Putem

sã stãm nevinovaþi când ºtim cã ãla m-a scuipat,

ºi eu sã stau sã-l scuip ºi eu? Nu trebuie sã mã

duc sã-l îmbrãþiºez? Fã-o, dacã poþi... cãci pen-

tru duºman a venit Domnul, ºi nu pentru ãia

care-s drepþi! Pentru ãsta pãcãtos, pentru ãsta

ticãlos, pentru ãsta a venit Domnul! Dacã Domnul

a venit pentru el, omul ce trebuie sã facã? Tre-

zeºte-l, ca sã se întrebe: „Unde mã duc, mãi,

frate?” Sã-i revinã sentimentele pierdute! ªi asta

e o mare cauzã pentru care trebuie sã luptãm

toþi cei care suntem creºtini! Toþi care suntem

creºtini! Dacã Dumnezeu ne-a dat sã cunoaº-

tem cinci lucruri, noi mãcar trei sã le spunem!

D. V.: – Aºa este. Iar dumneavoastrã aveþi

multe lucruri deosebite de spus, aþi avut parte

de multe momente grele în viaþã...

Maria-Liliana M.: – Da, am avut.

Mihai M.: – A avut, da. I-a fost greu ºi atunci

când s-a fãcut reconstituirea cazului, cu poliþie,

lume, aºa cum se face. Dar trebuie sã iertãm
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tot rãul fãcut de alþii... De exemplu, vecinului

tãu, care te scuipã ºi te batjocoreºte, tu îi spui:

„Iartã-mã, frate, eu te-am provocat.” Cerându-i

iertare a doua ºi a treia oarã, pânã la urmã înce-

pe în el procesul de conºtiinþã. Nu te salveazã

Dumnezeu doar pe tine, îl salveazã ºi pe el. ªi

alt vecin la rândul lui... Vezi cum lucreazã Dumne-

zeu? Nu numai cu unu sau doi... Prin rãbdarea

ta, prin faptul cã îþi ceri iertare, deºi el þi-a greºit,

nu tu, vine Dumnezeu care îl salveazã ºi pe el,

ºi alte rude. Cã el primeºte luminare din asta,

prin cãrbunii pe cap pe care i-ai pus prin purtarea

ta. Dar arderea asta e spre binele lui.

Maria-Liliana M.: – Eu am simþit asta pe

pielea mea cu cel care a vrut sã mã omoare

atunci, în munþi. Eu acum aº vrea sã merg sã-i

dau un buchet mare de flori... Aº vrea sã-mi

spunã ºi el lucrurile minunate pe care le-a vãzut

el atunci. Asta ar fi cea mai mare mãrturie, a lui,

dar nu mã lasã duhovnicul sã merg la el... Mi-a

zis: „Lasã-l, l-ai lãsat la mâna lui Dumnezeu,

lasã-l. O sã-i dea Domnul flori ºi tot ce meritã...”

Mihai M.: – Dacã e de la Dumnezeu sã se

întoarcã ºi el, dacã i-a pãrut rãu, acolo, în puºcãrie,
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într-adevãr, Dumnezeu îi întinde ºi lui mâna. Cã

a fost prins cu alte rele ºi pânã la urmã tot a

ajuns în puºcãrile...

D. V.: – Dar oare, pentru sufletul lui, nu ar fi

bine sã vã duceþi la el ºi sã-i spuneþi cã l-aþi

iertat? Sã vadã cum creºtinii chiar iartã...

Maria-Liliana M.: – Eu mã rog pentru el...

O sã-l lumineze Domnul.

Mihai M.: – Sã-l lãsãm la mâna Domnului,

aºa ne-a zis duhovnicul. Poate n-a venit timpul.

Maria-Liliana M.: – Mulþi pãrinþi mi-au spus

sã-l las la mâna Domnului...

D. V.: – Totul e ca el sã facã primul pas spre

Dumnezeu, ºi Dumnezeu îl va ierta.

Mihai M.: – Aºa începe cãutarea. ªtim cã

suntem nevrednici, dar, cãutând azi, mâine, co-

boarã Domnul din cer ºi ne întinde mâna. ªi

coboarã. ªi o spun cu tãrie: coboarã!

Maria-Liliana M.: – La mine a coborât, fiind-

cã eu am fost în încercãrile astea atât de mari ºi

am vãzut cã numai Domnul a putut sã mã ajute,

ºi omul de lângã tine a încercat sã te omoare,
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sã-þi ia viaþa... Altcineva... nici câinii ãia, lupii ãia

pe care i-am vãzut pe munþii ãia, nu m-au atins.

Mihai M.: – Plângeau ºi o mângâiau. Încãl-

zeau cu blana lor picioarele ei! Vã daþi seama

ce chestiune aici? Teribilã!

Maria-Liliana M.: – Dar omul, când te vede

la un necaz, nu te ajutã.

Mihai M.: – Pânã ºi vaca aia care a stat sã

tragã din ugerul ei lapte. Vaca, aºa, pe munte,

acolo – cã sunt sãlbatice!

Maria-Liliana M.: – Avea la gât clopot.

Mihai M.: – ªi stãtea vaca sã tragã din ugerul

ei lapte ºi sã-ºi ude buzele. Vã daþi seama, toate

chestiunile astea?

D. V.: – Dar erau acolo ciobani, nu? Vacile

alea aparþineau cuiva, nu?

Mihai M.: – Le lasã singure pe munþi, ºi vin

seara, cândva, se adunã, la muls. De lume, ele fug.

Maria-Liliana M.: – Grecii ãºtia mi-au spus:

„Vai, cum te-ai apropiat de ele? Cã împung, sunt

periculoase vacile alea!” Da, dar eu am fãcut

semnul crucii, cum mi-a dat Dumnezeu prin
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minte, ºi probabil cã aveam ceva pe gât de la

alea, ce mi-au dat... de la pastilele alea spurcate

pe care mi le-au dat.

Dacã le luam eu acelea toate, nu mai era

nevoie sã treacã cu maºina peste mine...

Muream din prima...
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D. V.: – Aþi trecut prin multe ºi grele încercãri.
Bine cã v-au ajutat ºi Maica Domnului, ºi Sfântul
Nectarie cu alþi sfinþi...

Maria-Liliana M.: – Cuviosul David ºi cu Sfân-
tul Iacov Tsalikis, la fel, m-au ajutat la sãnãta-
tea mea, dupã loviturile primite atunci...

Mihai M.: – Când mergeam în Eghina, ne întor-
ceam pe la Sfântul Ioan Rusul, pe la Cuviosul
David, stãteam la rugãciune, stãteam seara acolo,
ne rugam. Au participat ºi ei la durerea noastrã.

Maria-Liliana M.: – Fiindcã simþeam mult
ajutor de la Sfântul Ioan Rusul. Simþeam cã cen-
tura care e lângã raclã, acolo, scotea tot rãul de
la loviturile pe care le-am primit.

D. V.: Adicã simþeaþi cã vã alunga proble-
mele de sãnãtate...

Maria-Liliana M.: ... pe care le aveam în mine,

în organele mele. La Cuviosul David, la fel am

simþit, când a fãcut rugãciuni la capul meu. Dupã

ÎncheiereÎncheiereÎncheiereÎncheiereÎncheiereZ [
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aceea am venit la Sfântul Nectarie din Eghina,
am trecut pe la Evvia. Iar simþeam puterea sfân-
tului, cum scotea din cap de la mine durerea.

Mihai M.: – Într-o searã, ne-am rugat pentru
pãrintele Vicenþiu. Am fãcut Acatistul Sfinþilor
Epictet ºi Astion cu pãrintele din România, pãrin-
tele Vasile, pentru pãrintele Vicenþiu, care era
în operaþie în Elveþia.

Mihai M.: – ªi au început sfintele moaºte
ale Sfinþilor Epictet ºi Astion sã scoatã o mireas-
mã... care a þinut o sãptãmânã! La Fãlticeni s-a
întâmplat asta. Nouã ne-a dat un pãrinte de aici
douã bucãþele mici din moaºtele Sfinþilor Epic-
tet ºi Astion.

Maria-Liliana M.: – La care am fãcut, vreme
de trei luni de zile, acatistul sfinþilor, în fiecare
zi. ªi, când am mers în România, ni le-a dat cu
noi, aºa, ca binecuvântare, sã se închine lumea.

Mihai M.: – A doua zi era operaþia pãrintelui
Vicenþiu. ªi când am citit seara rugãciuni cãtre
sfântul, cu preoþi ºi cu toatã lumea, cum se
citeºte la noi, la Suceava – toatã lumea stã mai
mult în genunchi –, a început sã iasã o mireas-
mã. ªi a þinut o sãptãmânã. Pe urmã, când am
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venit cu moaºtele acasã, mireasma ieºea, ºi
toatã lumea se mira, ºi pãrintele, ºi toþi: „Ce-i cu
lucrul ãsta?” Ei, nouã nu ni s-a pãrut ciudat...
Altã datã ne-a dat pãrintele o bucãþicã micã de
tot din moaºtele Sfântului Pantelimon, ºi, când
i-am fãcut acatistul, a început sã scoatã o mi-
reasmã... de la acatist!

Maria-Liliana M.: – Sau aveam pãrticele de
la Sfântul Ioachim din Ithaca, douã pãrticele mi-
cuþe, de la pãrintele Vicenþiu; el ne-a dat douã
pãrticele micuþe, aºa.

Mihai M.: – Din care avem la Fãlticeni.

Maria-Liliana M.: – Când a venit pãrintele
din România aici, la noi, a fãcut paraclisul sau
acatistul lui, ºi a început mireasma în casã. ªi
noi fãceam acatistul sfântului tot timpul, acasã.

D. V.: – În România nu se obiºnuieºte ca
mirenii sã aibã în casele lor sfinte moaºte, dar,
în Grecia, mai mulþi primesc ºi au sfinte moaºte.
Dar ºi în Vieþile Sfinþilor scrie cum capul Sfântului
Ioan Botezãtorul a stat multã vreme în familia unui
mirean, cãruia sfântul îi ceruse sã ia moaºtele
de la doi cãlugãri lipsiþi de evlavie... ªi în vechi-
me, mulþi creºtini þineau sfinte moaºte în casele
lor, cinstindu-le cu evlavie.



138Z [

Mihai M.: – Dacã le cinsteºti poþi sã ai... cã
aici este totul!

Maria-Liliana M.: – Noi nu le-am þinut în casã,
noi le-am dus la bisericã.

Mihai M.: – Dar trebuie cinstite. ªi trebuie
sã duci viaþã curatã. Dumnezeu nu condamnã
viaþa de familie, dacã este în drepturile ei, adicã
plãcutã Domnului...

D. V.: – În viaþa duhovniceascã sunt ºi bucu-
rii, dar ºi încercãri pe mãsura lor. Dumneavoas-
trã aþi trecut prin mari încercãri...

Maria-Liliana M.: – Eu am mai trãit ceva deo-

sebit... Când eram copilã, mi-am salvat trei veri-

ºoare de la înec. Pe una n-am putut s-o salvez.

Îmi dau acum seama cã ºi atunci a fost o minune.

Cã nu ºtiam sã înot, nu aveam de ce sã mã prind...

Mihai M.: – Era copilã...

Maria-Liliana M.: – De unºpe ani eram, ºi
celelalte erau mai mici. Pe una n-am salvat-o.
Dar o viaþã întreagã nu am reuºit s-o conving
pe mãtuºa mea cã nu am avut nicio vinã. Atâþia
ani de zile. Ea ºi-a blestemat copiii – cã fusese
ceva între familia mea ºi familia ei. ªi ea a spus
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cã sã-i mãnânce înecãtoarea copiii dacã ea a
spus unele lucruri. ªi n-a durat mult, ºi într-o
sãptãmânã erau sã se înece toate fetele, douã
mai mici ºi douã mai mari. Dar aºa a fãcut dia-
volul ca sã fiu eu la mijloc.

Mihai M.: – Ea a vrut sã le scoatã pe fete...

Maria-Liliana M.: – A fost o minune ºi atunci.
Nu era acolo nimeni sã mã ajute. Dar am simþit
cum Cineva mi-a dat atunci o mânã. Mâna aceea
caldã pe care am simþit-o în apã am mai sim-
þit-o, dupã mulþi ani, la gura mea, când am fost
rãpitã. Aceeaºi mânã sfântã... Atunci fetele se
scãldau. ªi au venit la mine sã merg cu ele sã
fac baie. Eu le-am spus cã nu mã lasã mama.
Cã mama era bolnavã. Ea nu m-a lãsat, dar am
fugit de acasã. Ele erau la gârlã ºi, de pe dâmbul
ãla, m-au chemat ºi pe mine... Când au ajuns la
vârtejul ãla, apa cred cã era foarte largã, de zece
metri, pe una a prins-o. Celelalte au sãrit s-o
salveze. Eu am dat sã fug dupã ajutoare, dar
unchii noºtri nu auzeau. M-am blocat, nu am putut
sã mai fac niciun pas înainte. Am zis: „Doamne,
Mãicuþã sfântã, ajutaþi-mã!” Ce sã fac, unde s-o
apuc? Una dintre fete a plecat acasã. Eu n-am
putut sã mai plec dupã ajutoare, m-a întors
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Dumnezeu înapoi, ºi am întins mâna dupã ele,
ºi le-am salvat pe celelalte. Dar mâna aceea
care m-a þinut era a Domnului, cã eu nu aveam
de ce sã mã prind acolo. Le-am întors pe fete
cu faþa în jos, am scos apa din ele... Ce-am putut
sã fac acolo, am fãcut. A fost minune ºi atunci...
ªi a fost o minune cã am putut sã-i spun mãtuºii
mele cum a fost, dupã patruzeci de ani. Cã ea
ºi-a blestemat copiii ºi de asta s-a întâmplat ce
s-a întâmplat... Fata care s-a înecat cred cã era
de nouã ani, celelalte erau de cinci-ºase ani.

D. V.: – Aþi mai avut în copilãrie ºi alte mo-
mente în care aþi simþit ajutorul deosebit al lui
Dumnezeu?

Maria-Liliana M.: – Am avut mai multe... Dar
ãsta cred cã a fost cel mai mare. Domnul m-a
ajutat sã salvez sufletele astea.

D. V.: – Aþi crezut în Dumnezeu de micã?

Maria-Liliana M.: – Da. M-am nãscut în anul
1960... De multe ori, de mici copii ne uitam la
stele. Mã întrebam ce poate sã fie dincolo de
stele... Cum e cerul? De ce mama poartã cãrþile
de rugãciune în geantã? Psaltirea o citea mult...
Mergea la bisericã, ne învãþa rugãciuni...
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D. V.: – Toþi erau credincioºi în familia dum-
neavoastrã?

Maria-Liliana M.: – Fratele meu nu, el nu
cãuta ce cãutam eu, despre mântuire.

D. V.: – Dar aveaþi duhovnic?

Maria-Liliana M.: – Da, de micã, în sat. În
satul Hreaþca, lângã Fãlticeni. De mic copil am
fost bolnavã cu rinichii, am stat mult în spital.
Domnul a fãcut multe minuni cu mine...

Mihai M.: – Odatã au dus-o cu salvarea de
la Fãlticeni la Iaºi, credeau cã moare. I-au aprins
lumânarea. Dumnezeu a ajutat-o mult. Pentru
cã i-a fost greu...

D. V.: – Cum v-aþi simþit când s-a fãcut recon-
stituirea cazului? V-a fost greu sã vã aduceþi
aminte prin ce-aþi trecut?

Maria-Liliana M.: – Nu. Aºa ceva nu se poate
uita niciodatã, prin ce-am trecut eu. În fiecare zi
mi-aduc aminte.

Mihai M.: – Mereu, mereu o ia nostalgia ºi
plânge, când îºi aduce aminte. Întotdeauna, ºi
când vede câte ceva, imediat: „Aºa eram pe
munþi...” „Aºa mi-au fãcut mie...” „Aºa a fost aici...”
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E ceva care o urmãreºte tot timpul, e ceva care
nu iese...

D. V.: – Durerea a rãmas!

Mihai M.: – A fost o Golgota! A fost o Golgota!
Dar s-a sfârºit...

D. V.: – Slavã Domnului...

Maria-Liliana M.: – Cam atât am avut de
spus...

Mihai M.: Noi, ce-am avut în guºã, ºi-n cã-
puºã...

D. V.: – Tocmai de asta ºi era nevoie, de o
mãrturie sincerã. Sã dea Dumnezeu sã fie de
folos pentru ceilalþi.

Mihai M.: – Asta e. Ãsta e þelul suprem. ªi
când am început lucrarea de la Hreaþca, cu
pãrintele Vasile, tot aºa a fost. Cum sã începem
o lucrare care sã fie spre folosul oamenilor ºi
spre mângâierea lor. Fiindcã au mulþi nevoie de
mângâiere. Sunt mulþi care nu ºtiu ce trebuie
sã facã, ºi poate nu e vina lor. Dacã Dumnezeu
ne-a înzestrat pe noi cu cinci lucruri pe care
le-am ºtiut mai mult, trebuie sã le împãrtãºim ºi
altora. Cã e de datoria noastrã…
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