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Domnal

Si

rugdcutneal

in numeleThtilui gi d Fiului gi al Sfrntului Duh.
Preacuvioase pirinte Eclesiarh,
Preacucernice Pirinte Decan,
Preacucernice Pirinte,
Iubigi credinciogi!
Sigur ci din drag de anul care urmeazi
- gi nu mai avem decit vreo 370 ;i ceva de
zile pini atunci, cind vom priznui 100 de
ani de cind RomAnia se numegte Rominia
gi triiegte ca Rominia -, tinerii studengi
mi-au propus si vorbim despre unire la
100 de ani. Iar eu le-am spus: ,,Hai si vorbim despre unitatd." Pentru ci degeaba ne
definim intre hotarele unei hirgi, daci nu
avem harta in toate implinirile noastre. $i
a{a cum impirtigindu-ne cu o ftrAmi,ti
t

Predici ln cadrul vecerniei la Catedrala Mitropolitani din Cluj, ca prefapare a conferingei
propriu-zise.
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din Ti'upul lui Hristos ne impirt{irn
cu Hristos intreg, trebuie sI invi$.m ci
atunci cind cilcim o picitur5. de girini
din Rominia suntem in Rominia.
Mi-am ingiduit si vI spun lucrurile
acestea, legindu-mi de miezul vecerniei.

Iar glasul se lnalgi, spunind: ,,Fie stipinirea imparigiei Thle binecuvintati $i

La un momenr dat agi vlzut cd,preotul iese
afarl., zice Pace tuturor{ diaconul spune:
Capetelc noastre Domnului sd b plecdrn,

iar

din momentul
tine in ea taina unitigii ca popor al
lui Dumnezeu, laos tou Theou, daci vre,ti,
ca popor al inainta;ilor ce ne-au diruit
identitatea, gi atunci re numqti romAn.
ingiduigi-mi si vi citesc ruglciunea, ca si
vedegi ci indriznesc si cred ci am dreptate:
,,Doamne Dumnezeul nostru, Cel care
ai plecat cerurile gi Te-ai pogorit penrru
mintuirea neamului omenesc, cauti spre
robii Tii gi spre mogtenirea Th, ci. !ie,
Judecitorul cel infricogitor si iubitor de
oameni, gi-au plecat capetele si gi-au supus grumajii robii Tii, nu de la oameni
asteptind ajutorul, ci nidijduind in
mila Th ;i dorind dupi mAntuirea Th. Pe
acegtia pizegte-i in toati vremea si in seara
de acum si in noaptea care vine, de tot
vrijmaqul gi de toati lucrarea cea potrivnici a diavolului, de cugete dqarte gi de
rele aduceri-aminte!"
rugS.ciunea preorului

acela

lv

.

w

tt

preaslavrta...
$i inchinAndu-ne, spunem:,,.,.aTatllui gi a Fiului;i a Sfintului Duh. Acum si
pururea gi in vecii vecilor. Amin".
Aceasta este defini;ia neamului rominesc! Lucrul acesta il uitim cel mai des
in ultima vreme. Agi vizut ci ni se pun
dinainte emisiuni, tot felul de pavoazilri
stradale: Romhnia dzzbinatd, Romhnia
dezbrdcata, Rom,hnia imbrdcatd. - cAt mai
e imbricati... -, Rornlnia uhndutd., Romdniafuratd. Noui, prin Biserici, ni se pune
dinaintea ochilor no;tri cea mai frumoasi
RomAnie: Romhnia cuminecatd, RomAnia aceea de durninici, pe care o simgim
cind venim gi deschidem buzele si luim
Tiupul gi SAngele lui Hristos. Noui ni se
pune, dinaintea ochilor no;tri, poate cea
mai frumoasi frumusege pe care o avem la

indemAni: cea a copiilor no;tri, care lumineaz| biserica atunci cind se impirta;esc
;i care, cind merg pe stradi, sunt in continuare copiii no;tri. Care cinti toati.ziua
la gcoali, se joaci, bodoginesc, dar duminica se reimpaci cu Dumnezeu. E o RomAnie care diuneazd. grav sinitiEii noilor
idoli gi constructorilor de abgibilduri indreptate impotriva Rominiei, pentru ci e
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o Rominie care dovede;re unitatea in duh

le. Daci tot ceea ce faci tu este indreptat
impotriva oamenilor din Biserica Neamului ti.u, e greu. E imposibil!
De cAgiva ani ii tot aud pe unii smiorciindu-se pe la conacele boierilor din alte
pirgi decit cele din gari, ce rAd intr-un
fel sau altul, pe seama cite unui firfirel de
dezvoltare a cite unui proiect de tAmpire a poporului. Ba ne inva,ti cit de egali
suntem unii cu algii ftri a fi egali, ba ne
invaEi cum ar trebui si ne lepidim de tot
ce inseamnl tradigie, pentru a fi oameni
ftri tradigie. Or, Rominia este cuvintul
care doare cel mai tare, pentru ci RomAnia inseamni traditie. Rominia inseamni.
cre$tinism. Ro*Arri", in ciuda aparengelor,
inseamni cruce! Or, lucrurile acestea diuneazd. grav si.ni.tigii uniti;ii inventate,
care nu poate sta daci nu este fundamentati pe adevirata jertft ce s-a dat pentru
Jhra aceasta. Nimeni dintre ai no;tri care
au infruntat Vestul sau Estul, Nordul sau
Sudul sau care s-au infruntat pe ei pentru
mai binele tirii n-au ftcut-o in numele
unor false iiealuri. Cine crede ci la Aiud
sau la Gherla sau la Canal sau la Sighet
sau oriunde altundeva s-a murit ca si ne
batjocorim tradiEia se ingali amarnic!
Am auzit un scriitor romin, de altfel de
calitate - nu gtiu daci asta ii di 9i ciderea

neamului, care nu este dati de nicio alti
institu;ie decA.t aceea a Bisericii: Romdnia de duminicd, Romhnia dz sdrbdtoare,
Rominia care refuzi. si reduci Criciunul
doar la sarmale si porc, Rominia care refuzi si reduci Pa;tele doar la miel. Nu o
spun cu riutate, o spun pentru ci, zilele
trecute m-a uimit ci pe toate canalele de
televiziune - gi subliniez canalele * ne-a
apirut foarte des o reclami. in care un
biiegel nevinovat privegte in gridina casei
sale gi acolo, o fetigi care sti singuratici,
pe malul unui girm ingheEat, este chemati in casi, primesre o turti dulce, iar
aici se intAlnegte fetiEa cu Criciunul gi cu
pomul de Criciun. $i fetiga intreabl ce e
Criciunul, iar biieEelul, luind-o in brate,
ii spune: Crdciunul e o tmbndyi;are. Euindriznesc si spun ci e mai mult decA.t atit
Criciunul. imbriEigarea lui luda... nu prea
e Criciun! Cri"ciunul este despre Hristos!
Lucrul acesra trebuie s5. il ingelegem daci
vrem si ne pistrim unitatea de neam.
Rominia este despre Hristos! Romi.nia
este suma oamenilor borezati, impirt{igi,
dispugi si.-gi asume crucea. imi pare ri.u s5.
o spun - far| aleza meseria cuiva -, dar e
greu, e foarte greu si simgi Rominia daci
nu-i simti vibrind comuniti"tile parohiaa
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si spuni., in numele moralei romAne, ce se
intimpli in mijlocul poporului romin -,
spunind ci mulgi dintre cei care astizi igi
cer egalitatea de gen au fost gi din ei care
au suferit in temni;i. Cred ci avem de-a
face cu cea mai gravi boali de Alzheimer
pe care a avut-o vreodati intelectualitatea
romini! Scriem rominegte pentru ci s-a
murit pentru limba romin5.. Thiim penrru
ci familiile noastre nu au cedat ideii de familie. Noi am avut mii de intemniEagi, dar
alte sute de mii de oameni i-au agteptat
si iasi afari din pqcirii. $i daci vorbim
despre martirii din remnige, n-avem voie

ricire, pin| astizi, triiesc cu nodul in git.
Pentru ci nu-mi aduc aminte ca cei care
cauti dreptate pentru togi borfagii pimintului si. fi cerut dreptate pentru sfintii neamului lor. Nu-mi aduc aminte si fi iegit
niciun ministru, niciun prim-ministru
si niciun pregedinte de stat si spuni: ,,in
numele poporului romA.n, imi cer iertare
familiilor celor care au fost zdrobiEi de cizma nesimEirii celor care s-au aliat cu alte
popoare lmpotriva poporului romin gi
au continuat si se numeasci romAni". in
continuare facem file de istorie, incercim
si ne aducem aminte, facem emisiuni des-

pre memorii startate si restartate, dar nu
avem curaj si ridicim deasupra poporului, niciodati, colacul acesta deplin al iertlrii ln numele lui Dumnezeu.
Sigur ci asta nu inseamni ci cei care nu
sunt romini, dar au cetilenie rom6.neasci, n-au ce ciuta in mijlocul poporului.
Hristos, Care gade in mijlocul poporului,
de fiecare dati dI binecuvintarea Sa din
belgug, cu boierie. Din boieria Lui ne-am
luat noi boieria de a inviga si imbrigigim
dugmanul, siJ iertim, si convieEuim cu
el ;i, din cind in cind, s5.-i facem loc
in virful ierarhiei, uneori chiar politice,
chiar daci de acolo igi permite citeodati
si ne supere cu cuvinte dure, care n-au
acoperire. Romini fanatici pentru ci-gi
apfuL familiile? RomAni fanatici pentru
ci nu cedeazl.la ruperea crucii? RomAni
fanatici pentru ci sunt inciplgAnaEi gi-gi
construiesc ln continuare biserici? Rominifanatici pentru ci sunt gata si moari pentru gara lor, in timp ce algii nu sunt
dispqi sI triiasci decit pentru cardul lor?
Sigut ci. un asfel de fanatism nu poate
fi decit binecuvintare. Cu toati dragostea, pentru cei care incearci si puni sub
lupi sentimentele poporului, ii indemn
si umble pe jos printre romAni, si stea
de vorbi, si stea aga, uite, seara, la cite o

t0

lt

lr

sa urtarn de mamele, de soErr sr coprrr

care au fost intemniEaEi

celor

gi'."r., iir, ,r.f.-
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poveste dinspre amvonul cuvAntului spre

si foarte duri unii cu ceilalgi, ci ne invagi
si fim sumbri si intunecati. Pii cind zice
pS.rintele Cu pace Domnu'lui sd ne rugd.m,
togi ridicim un pic sprAncenele 9i parci ne
mai luminim la faEd.. Pentu pacea dc sus
;i pentru mi.ntuirea suf,etelor noastre... Ce
alti institutie din tara aceasta te indeamni la pacei C"r.-ii mai spune ci existi
v
t
o Pace sus, cafe e l.blnecuvantata claca se
na;te in mijlocul nostru? Cine se mai in-

I

.

.

^t
amvonul lntmil. 5a se ^intilneasci
cu ei
si.
accepte cu sinceritate si. li se spuni
9i
unde gregesc, daci gregesc, gi si. invege si
meargi mai departe, cu toate frungile rominilor lipite de frunrea sa.
Asta este de fapt taina rezisrengei poporului romAn! E taina dumnezeiestii Liturghii, singurul spatiu in care poporul romin se definegte ca unitar. in rest, suntem
supiragi unii pe alEii. Thiim un moment
greu, foarte greu. indriznesc si spun, pe
o scari de valori, de cutremure sociale, ci
e un pic mai riu cain 1948. Micar atunci
gtiai cine igi sunt dqmanii. Acum ii inventezi. Inventim cuvinte. Nu vi spun
nimic despre statul paralel, penrru ci despre minciuni nu pot vorbi gi nici despre
invengii gi manipuliri. N-am voie si vorbesc despre asta, ca preor, decit cit si. vi
atrag atentia ci srim bine cine trage linii
paralele la Rai. AtenEie, si nu ne intAlnim
cu el la infinit, la capitul podului peste
care credem ci ne trece. Thina deplini a
rezistengei noastre lntr-o astfel de situagie
e rezistenta noastri in Dumnezeiasca Liturghie. Aici sunrem indemna;i Cu pace
Domnului sd ne rugdm. Asta numai asa,
vorba copiilor, si se oftice cei care spun
ci Biserica ne lndeamni si fim fricosi, rii

t?

toarce citre popor, s5, zicl: Pace tuturoi
Togi zic: Gl.lceuiyi-ud! Certayi-ud. unii cu
alyii! Cdlcayi-ad. tn picioare! injurayi-ud!
Rdstigniyi-ud pe # (hashtag-uri)!

Deranjul cel mare este ci nici noi, ca
Biserici, nu reu;im si spunem cu voce
tare ce avem de zis" pentru ci uneori
ne-am legat cu miinile in cituga # (hashtag-urilor). Ar trebui si lnvigim si tri.im
cu binecuvintata drami a picii la care ne
indreapti Hristos. Aceea pe care o auzigi
atunci clnd se intoarce pirintele. Le tot
zic oamenilor: ,,Nu-mi aduc aminte si
zicl. popa in Sfhnta Liturghie Plesnili-ud
unulpe abul! sau Tidsniyi-ud.!", degi uneori
ne iese. Ci preotul zice: ,,Iubiyi-ud.!... / Sd
ne iubim unii pe alyii". Nu spune pirintele
niciodati Ceartd. tuturor!, ci Pace tuturor.
E firesc. Uneori se intAmpl| ca cei
care-L vestesc pe Dumnezeu si fie primii
13
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luagi in primire de adversari. $i auzim
destule;i vedem unii mai mult decAt algii.
De aceea zic cd, cetiteanul de onoare al
unitigii nationale trebuie si rimini Hristos. Niciunul dintre stribunicii si bunicii nogtri nu au plecat la rilzboi de dragul
simplelor interese. I-am auzit pe mulEi
dintre istorici zicind: Lasd, cd ;tiau ei cd
o sdfe reforma agrard ;i o sd primeascd pdmint!Sigttr! Sigur ci da! Cind frontul era
aproape de Ia;i, numai la pS.mAnturi se
gindeau cei care erau mAncagi de holeri gi
de piduchi! Era visul vie;ii lor!
Ca pui de morogan, fac parte din
generafia strinepogilor care au cite-o livadi dincolo de Vi;eu, cigtigati de cAte-un
stribunic pe seama rAvnei pentru mAntuirea neamului siu. 1l copii, 1l gridini, 11
siruri de pruni, I I de gurui, toate au fost
acolo puse ca si aduci. aminte ci nu pentru
o bucatl de pAine gi nici pentru un pumn
de girAni s-a ridicat Gheorghe in neamul
rominesc, ci pe o funie nevizuti nici de
politicienii din vremea aceea, si nici de cei
de acum. Ai nostri au star pentru ca noi si
putem merge mai departe. Cu pirere de
riu le spun de fiecare dati celor care tor
timpul cirtesc. Am avut o armati romini prost pregi"titi. Ajunseseri aproape de
Tirrda ftri nicio harti militari.. Au primit

primele hirgi cind se intorceau pe Valea
Jiului, cind se intorceau intr-o retragere
care ne-a costat sute de viegi, mii de vief
gi, indriznesc si spun, citeva generalii.
Ne-am omorAt cAteva generatii de intelectuali in Primul Rizboi Mondial, tn Al
Doilea Rizboi Mondial, si ne-au omorAt
alte generagii de intelectuali dupi cel deAl Doilea Rizboi Mondial. De aceea, nu
trebuie si vl mire intelectualii de astizi.
Paralel cu lucrurile acestea, ne-am arestat manualele. in 1948,36.000 de cote de
carte au fost retrase din rafturi pentru ca
vl.lw^
sa poata sa clomlne alta lnvalatufa, aceea a tezelor unice, care inci mai pulseazi
in glasul multora. $i in '58, cAnd inclusiv
tezele unice au fost retrase, vreo 3.000.
Deci si schirnbi 30.000 de volume din
D. D. Rogca, din Negulescu, din Nisipea*
nu, din Stiniloae, din Blaga, din Creangi, din Eminescu * undz le-o fi gre;dt el,
bietu'Creangd., nurnai ei yiu!-;i si pui la
loc... (nu pot si zic numele, ci-s lungi ;i
toate-s slavone), gi dupi aceea si le tragi gi
pe acelea deoparte, sigur ci ucizi unitatea
unui popor, pornind de la tiierea limbii
poporului. De aceea, vi rog, anul2018 si
fie un an de post gi de rugiciune. Nu suntem vrednici de 100 de ani de libertate.
Acesta este adevirul! Ne-am construit alte
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