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gAndurilor, sentimentelor qi idealurilor nobile, dar gi o
tribund a romdnismului, omeniei qi moralitilii creqtine.

Ndddjduiesc ca qi aceasti noud carte sd devind un
simbol al triumfului asupra suferinJei umane qi apostaziei
generale, in aceastd lume aflat[ in derivi, plini de uri qi
de necredinfd. in fond, al doilea titlu al hecdrei cdrJi pe
care l-am dat in sine-mi este ,J{ihil sine Deo", intruc6t qtiu
cd nimic nu poate fi lbrd Dumnezeu qi pentru cA miam
dorit ca frecare carte si fie un infim ,,Mulfumesc!" pentru
toate Harurile pe care le-am primit eu qi cititorii mei.

Italienii spun: ,,Il cuore non d dove batte, ma dove
ama" . La fe1 qi inima mea, nu este acolo unde bate, ci in
locul unde iubegte. Inima mea este cu voi dragii mei
cititori qi qtiu ci este in siguran![ in mijlocul vostru, chiar
daci cu mul{i nu ne cunoaqtem ;i poate nici nu ne vom
cunoaqte personal. Acest 1ucru insi nu mi poate impiedica
sd vf, iubesc pe toJi, gtiind cd iubirea este singurul lucru
care se inmulle;te atunci cdnd tl tmparli.

Sd luim cu noi lumina si speranla qi in aceasti
noui carte care incepe sd se pldmideascl acum,
rugdndu-L pe Bunul Dumnezeu s5-i sporeasc[ puterea gi
pe Preacurata Sa Maic[ sd ne uneasc[, ca s[ ne regisim cu
aceeaqi bucurie qi implinire intre filele ei.
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Rozariul care a adus noi vocatii

O tdndr| cititoare a remarcat ci folosesc frecvent in
cdrJile mele cuvintele ,,Intenliile Inimii Neprihdnite a
Preasfintei Fecioare Maria" qi printr-o scrisoare m-a
intrebat la ce mf, refer, ce poate insemna asta. Ei bine,
rdspunsul este acesta:,, Intenliile Preasfintei Fecio are sunt
cele ale lui Dumnezeu!". Eu qi cititorii mei vrem sd
colabordm activ la Triumful Inimii Neprih[nite a Mariei gi
penhu asta toli in(elegem c5 trebuie sd avem un program
riguros de rugiciune,, care sd include gi rug[ciuni pentru
Intenliile Inimii Ei.

Pomind de la aceasti scrisoare, mi-am amintit de o
mirturie foarte frumoas[, prin care si exemplific
importanla acestor rugdciuni.

In anul 2008, insuflelitd de credinfa ci Jara Sfdnt[
este a doua noastrd patrie in care ne-am n[scut la via]a
supranaturald, am fEcut un pelerinaj la locurile sfinte, pe
urmele lui Iisus qi ale Mariei. A fost un pelerinaj mirific,
despre care am scris gi intenlionez s[ mai scriu in viitor.

Ghidul qi indrumdtorul nostru spiritual a fost
pdrintele D., care este un'perpetuu pelerin, care a vizttat
aproape toate locurile sfinte din intreaga lume. Evident cd
eu i-am ddruit cdteva c5rli qi i-am vorbit despre Apariliile
Maicii Domnului de la Medjugorje. Pirintele s,tia despre
Medjugorje, dar inci nu simjea dorinfa imperioasl de-a
ajunge acolo, aga cd eu m[ str[duiam sd-i transmit
Chemarea Mariei. Migcat de fervoarea mea, a decis sd-mi
faci o surprizd gi o bucurie. intr-o zi a programat o



intdlnire cu o sord din Ordinul religios al Carmelului din
Haifa. Credeam cA sora este pelerind de Medjugorje, dar
povestind cu ea, am aflat o minunatd poveste despre
aparilii, mesaje, rugiciuni gi despre Intenliile Inimii
Neprihdnite a Mariei...

Ordinul Carmelitan este un ordin religios niscut pe
Muntele Carmel in secolul al XII-lea, cand un grup de
pustnici latini ce triiau in rugdciune in peqterile de acolo,
au primit din partea Patriarhului Albert din Ierusalim o
Reguld de via{d: ,,mediteazd zi:ua qi noaptea legea
Domnului". Astfel, ei tr[iau pe Muntele sfdnt dupd spiritul
Profetului Ilie Tesviteanul care si-a exprimat intreaga sa

viali in strigitul de betelie:,, Viu este Domnul, tn fala
cdruia stau! ".ln acest strigit se reznmd carisma
Carmelului: Dumnezeu este viu! El are intdietate absolutd.
Deci, eu pot intotdeauna si stau in Prezen\a Lui! $i stdnd
in fala Lui, sporeEte in mine dorinla de a implini Voia Sa.

,,Ard de zel pentru Domnul Dumnezeu Savaot!", este

deviza 1ui Ilie inscrisd in blazonul Ordinului. Aici este
deia inscris tot ceea ce se va dezvolta in veacurile
urmetoare din istoria Carmelului. Evident, acei pustnici au
considerat-O pe Preasfenta Fecioard ca adevdtata st[pAni
a muntelui qi a viefii lor. $i atunci c6nd au fost constrdnqi
sd pdr6seascd muntele lor drag, datoritd cuceririi J[rii
Sfinte de citre musulmani, s-au prezentat in Europa
apusean[ gi apoi in intreaga lume cu nnmele de ,,Fralii
Preasfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel".

Am fbcut acest succint istoric al Carmelului pentru
ca cititorii mei s6l cunoascd gi s[ inJeleagi de unde ne
vine aceastd mdrturie a maicii din Carmelul din Tara

Sf6ntd. Aq completa doar, amintindu-mi cu plicere de
cuvintele SfAntului Pap[ Ioan Paul al Illea, pe care le-a
rostit in mai 1999, inainte de a pleca din Rom6nia : ,,Am
incredere ci aceastd vizitd va aduce roade pentru viitorul
Bisericii qi al f,Irii!". Doar cdteva zile mai tdrzfu, cdlugdrii
carmelitani din Provincia Vene{ian6, cdldtzi[i de veqnicul
1or spirit misionar, au hotirdt sd deschidl o prezenf[
carmelitand in Romdnia gi I.P.S. Ioan Robu i-a primit in
dieceza de Bucureqti gi apoi in alte localii din {ara noastre.
Pe meleagurile noastre, ei continud sd tr[iascd prezentul,
experimentdnd primatul lui Dumnezeu qi impdrtiqind
tuturor Iubirea Sa.

Ei bine, revenind la mirhrria sorei din Haifa, totul a
pomit din Quito, Ecuador, unde se afla un convent
(mdn6stire) de maici al Carmelului. Un Ordin Carmelitan
extrem de s[rac, care pierea din cauza lipsei vocaliilor.
Surorile erau toate in v6rstd, aga incdt au trebuit sd inchidi
noviciaful, c[ci nu mai aveau voca{ii de foarte mul}i ani.
Superioara, Maica Maria-Elena a atzit vorbindu-se despre
Medjugorje gi despre Apariliile Maicii Domnului, dar se
gdndea cd este imposibil de ajuns acolo, fiind la capitul
lumii. Cdnd una dintre maici a cerut permisiunea si plece
acolo cu un grup de pelerini, a fost deopotrivi surprins[ qi
foarte incAntatd. I-a dat misiunea s[ se roage pentru

; obJinerea de VocaJii in Carmelul lor gi chiar i-a sugerat si
incerce si gdseasce un vizionar cdruia s[-i incredinleze o
scrisoare pentru Preasfdnta Fecioari cu aceast5 intenlie.

Sora pelerini nu a putut contacta nici un vizionar,
dar a avut privilegiul de-a asista Ia o aparilie publicl pe
munte noaptea, pe care a triit-o cu mare fervoare. Cdnd,
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dup6 aparijie, vizionarul a impdrtdqit mesajul Preacuratei,
maica a fost foarte surprins[ si constate cd Maica Sfdnt[
i-a rdspuns personal la ruga ei:- ,,De toate comunitdlile
care se vor ruga tmpreund, zilnic, Rozariul intreg (cele
trei pirli: Misterele de Bucurie, de Durere gi de Slav[)
dupd Intenliile Inimii Mele Neprihdnite, md voi ocupa Eu
insdmi ;i le voi alege voca/iile".

La intoarcere, sora a transmis mesajul Superioarei
Carmelului, iar aceasta a sim{it ci mesajul era pentru ea.

Imediat a frcut cunoscutd propunerea Preasfintei Fecioare,
care a fost primitd cu multi bundvoin![. Au fEcut
schimbiri in program pentru a incadra toate pirlile
Rozariului si continuau sA se roage qi in timpul muncii.
Astfel a inceput pentru ele o perioadi de mare fervoare
marianf,.

Rezultatele - conform promisiunii Reginei P[cii de
la Medjugorje - nu s-au ldsat mult aqteptate. Dup[ doar
c6teva luni a apirut prima vocalie, apoi au urmat qi altele.
Au fost atAt de numeroase inc0t Maica Superioard a trebuit
sd fondeze un alt Carmel, pe cel din Santo Domingo. Cum
atingeau un numir superior celui de 21 de surori (acesta

fiind maxim pentru un Carmel), au trebuit si fondeze inc[
un Carmel, in Panama. Este de la sine inleles c[ in aceste
noi Carmeluri s-a pdstrat regula celor trei pdr{i ale
Rozariului recitate zilnic.

Maica Maria-Elena a inceput sI intreprindi
misiuni in alte ordine religioase, care se stingeau din lipsa
vocafiilor, impdrtlqind miracolul revigordrii Carmelului
lor in urma rugdciunilor lbcute la cererea Reginei P[cii de

la Medjugorje. Inutil si precizez cd, dupi un timp, au
inceput sI cwgd vocaliile qi in aceste ordine...

Sora din Carmelul din Haifa care mi-a relatat
aceasti istorie, a m[rturisit: ,,Eu sunt rod al acestui Mesaj
al Mariei gi al rugiciunilor carmelitanelor din Quito,
pentru cd am intrat intdi in Carmelul din Santo-
Domingo!".

Acum in{elegem mai bine de ce Maica Sfhntd ne
repetd atdt de des: ,,Dragi copii, vd invit sd trdili Mesajele
Mele!". Tot Ea ne-a spus: ,rEsle un timp pentru toate! ",
adicl este important sd gdsim timp pentru rugdciune,
pentru viala spiritual[, aga cum gdsim timp pentru a
munci, pentru a studia, pentru a ne odihni. Vedefi, cdnd
plecdm la lucru sau la qcoal[, ne facem timp si ne spil6m,
si ne aranjdm linuta qi este un lucru normal. Dar trebuie s[
ne intrebdm c6t timp acordim rugdciunii. Daci
sponem:,, n-am timp", atunci cum gdsim timp pentru o
cafea, o {igard sau alte lucruri gi pentru rugiciune nu?
Plecdm de acasi cu sufletul infometat, cu sufletul care nu
a fost hr[nit de diminea{d. $i atunci, cum vom putea
suporta ziua? Cum vom putea fi ribddtori cu ceilalfi? Cum
vom putea dirui pacea? Cum vom putea ierta? Un suflet
go1 intrd uqor intr-o stare conflicfuali.

Preacurata a cerut in numeroase mesaje: uSd fim
activi tn rugdciune". Acest mesaj este foarte important
pentru noi to!i. De ce cere Maica Sf6ntd rugiciunea?
Pentru cd rugiciunea este un mijloc pentru a avea pace,
bucurie, pentru a ne putea impica. Toti wem pacea, toji
wem impdcarea, toJi vrem sd fim iubi{i qi sd iubim. Dar
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trebuie ca noi toli sd acceptdm qi mijloacele prin care sd
primim acest Har. Iar acest mijloc este rugdciunea.

O rugdciune bineplbcutd Preasfintei Fecioare este

rugdciunea Rozariului. Ea ne spune'. ,,Iubesc toate
rugdciunile pe care le faceli cu inima, in special Rozariul
(...)"; ,,un simplu Rozariu poate face miracole in lume ;i
in vielile voastre! ".

De altfel, celor care se roagd Sffintu1 Rozariu,
Maica Domnului le-a llcut ni;te promisiuni uimitoare prin
Fericitul Alain de la Roche:,, Cel ce persevereazd in
recitarea Rozariului va primi toate harurile pe care le
cere (...). Am oblinut de la Fiul Meu promisiunea ca toli
cei devotali Sfdntului Rozariu sd-i aibd ca frali pe Sfinlii
din Ceruri in viald qi in moarte!" (Yezi cafiea ,,Maria Si
copiii Ei", pag.56, 57).

Este deci evident c5 Maria, nu va abandona
niciodati o persoand sau o colectivitate aflatd in impas,
dar care se roag6 qi cere ajutor. Ea nu va ezita niciodatd sd

urce neincetat la Ceruri pentru a obfine Haruri qi
BinecuvAntdri!

Astdzi, problemele Bisericii si ale lumii sunt
imense. Nicio cale de victorie nu trebuie neglijatS. Fie ca
aceastd solulie ddruit[ de Regina Rozariului sd determine
un nou avdnt la copiii care sunt copleqi{i de probleme gi se

descurajeazd. Maria nu ne va dezamdgi. Sd ne deschidem
larg inimile pentru a primi Harurile speciale pe care ni le
oferi prin Rozariul Ei. $i mai a1es, sd nu spunem ,,nu pot",
penhu cA atunci cdnd Domnul ne inviti la ceva ,,ne
ddruie;te Si harul Si puterea necesard!", ne spune
Pdrintele Slavko Barbaric.

l8

Medjugorje, Iocul sfint in care ne aqteaptd. neincetat Preasfdnta
Fecioard, pentru a primi cu mdna intinsd rugdciunile noastre.

Rugitciune sacrd in loc ffint.
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tr'ericitul Rockefeller

La o lansare de carte, un tdnir m-a intrebat: ,,Ce
trebuie sd facd un pelerin de Medjugorje, pentru ca
pelerinajul sdu sd fie rodnic?". Mi-a pldcut ideea cu
rodnicia, aqa cd i-am r[spuns zdmbind malilios:

- Sd facd ceea ce a fbcut miliardarul industriag
american John D. Rockefeller la 50 de ani!

Ydzdnd deconcertarea si ilaritatea celor din sald,
bucuroasi cd i-am incitat gi le-am trezit interesul, m-am
explicat:

- John D. Rockefeller (1839-1937) nu a fost la
Medjugorje, dar cazti lui este evocator pentru o sdmdn{d
cd^ttl infie spini din parabola spusd de Iisus. Analiqtii de
la revista americani ,,Forbes" art realizat intr-un sfudiu un
top al ,,temerilor" oamenilor bogafi. intre aceste temeri se

numdrd: riscul de-a fi ingelat qi furat, riscul de-a fi rapit,
furtul de identitate, controlul fiscal, hibunalul, problemele
legate de securitate... Totuqi vArful ingdj ordrilor este

temerea de a nu mai reugi sd ili menfii statutul, dorinla de
a-l ridica permanent gi de-a merge mereu inainte qi in sus.

Doar in sus! Pilda semdnitorului vorbeqte despre s[mdn{a
cdzutd intre spini, care nu poate creqte fiind sufocat[ de

,,grijile lumii, ingeldciunea bogalilor si poftele altor
lucruri". Rockefeller, fiul unui tdmplar din America, la 33
de ani era milionar, 1a 43 de ani domina industria
petrolului, iar la 50 de ani era cel mai bogat om din lume.
Nu fuma qi nu bea alcool, dar 1a 50 de ani era coplesit de
stres, avea probleme digestive qi iqi pierduse tot p6ru1.
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Cdqtiga un milion de dolari pe sdptdmdni, dar nu putea
m6nca decdt lapte qi biscuili. Anxietate extrem6, insomnii
rebele qi permanente... Ajunsese o epavd. Doctorii nul
mai puteau ajuta qi nu ii mai dEdeau mult timp de viath, iar
ziarele aveau deja pregitit necrologul.

A fost momenful unei reveniri in sine, a
decizii radicale de a-qi schimba viaJa total, de
cunoscut altfel. A avut puterea s-o facd. in revista
,,Biography'', John D. Rockefeller este descris ca fiind cel
mai detestat afacerist al secolului al XIXlea gi cel mai
generos filantrop al secolului a1 XXlea. Altfel spus, un
om care si-a petrecut prima jumdtate a vie(ii {bcdnd bani qi

a doua, ddruindu-i. Donaliile sale, frcute in scopuri
umanitare pentru senAtate, educa{ie qi spiritualitate
religioasd se ridicd la peste 14 miliarde de dolari!
Rockefeller a trdit pdne la venerabila vdrstd de 97 de ani qi

a trdit din plin, frr[ sd fie indbugit nici de griji, nici de
bog6{ii. A murit s5ndtos qi deplin fericit.

Dragii mei, pentru asta trebuie sd ne rugim Maicii
Sfinte la Medjugorje: sd primim ajutor qi putere de Sus,
pentru a ne schimba complet viala, sd punem un nou
inceput si restul vielii noastre s[-l dedicim slujirii lui
Dumnezeu qi semenilor. Adicd viala noastr6 si se impartd
in doud p64i distincte: cea inainte de Medjugorje, cu toate
picatele noashe qi cu toate atrac\iile lumii, gi cea dupi
Medjugorje, in care ne diruim total Voiei lui Dumnezeu qi
toate celelalte griji lumeqti se vor rdndui de la sine. Daci
Rockefeller a putut, cu atdt mai mult vom reugi noi, cei
care O avem alIturi pe M[icu]a Domnului, cu ajutorul gi
mijlocirea Ei, cu puterea Ei nebiruiti.

unel
afi

Ei bine, eu cunosc o femeie care cu rugiciunea a

reuqit s5 ob{in[ o astfel de schimbare in via{a solului ei,
aflat la 50 de ani intr-un teribil eqec al vielii sale. Un om
care dacd n-ar fi fost sus{inut cu o rugiciune asidu[ qi

ferventi, putea sA se piardi gi sb devind Ltn homeless, nn
om al strdzii...

in urm[ cu caliva ani am cunoscut-o la Medjugorje
intr-un pelerinaj fdcut impreuni, pe doamna farmacistd
Mioara din Iaqi. Era venitd cu fiica ei Denisa, economista,
care tocmai trecuse prin calvarul unui divor! dureros s,i

otrevit. Amendoud, mam[ qi fiic6, erau extrem de

indurerate, fiica disperati, mama coplegitd de ingrijorare qi

de temeri pentru sdnitatea qi viitorul Denisei. Ne-am
imprietenit din prima zi. Deqi foarte rezewatd, doamna
Mioara mi-a incredinla{ totuqi necazul pentru ca"re inima ei
de mamd sdngera qi m-a rugat sd le insolesc cu
rugeciunea, ceea ce mdrturisesc cd am frcut-o cu mare
drag qi am continuat s5 o fac qi dupi intoarcerea acash.

Ceea ce insd m-a impresionat foarte tare, era
respectul qi afec{iunea profundd a doamnei Mioara pentru
soful ei Traian qi regretul ei profund cd din motive
profesionale nu erau impreuni in acest pelerinaj. Se

simlea oarecum stingherd Ibrd solul ei, acum la 50 de ani,
fiind prima oard cdnd pleca de acas[ fbrd sd fie insolitd de
el. De altfel, mi-a mirturisit cA doar stiruinla Denisei a

convins-o si vini in urgenJ[, fErd si mai agtepte ca qi

Traian si se elibereze de indatoririle profesionale qi s[ fie
impreund.

Traian are 50 de ani qi este profesor universitar de
prestigiu la Universitatea din Iagi, o persoan[ superdotatd


