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CRISTIAN FLOREA

ECHIPA MISIONARĂ

Asociaţia preoţilor convertiţi-Saul din Tars este o nouă forţă de evanghelizare 
pentru România.

Suntem peste 20 de preoţi care predicam evanghelia în lungul şi-n latul ţării 
noastre.

Doar prin Evanghelie poporul nostru se poate bucura de o adevărată renaştere şi 
o reforma spirituală autentică, care la rândul ei va aduce reforma în toate domeniile 
vieţii.

Doamne ajută, Doamne dă izbândă! 

VASILE MICULA

MITITEANU NICU

DANIEL PURECE

EMANUEL HONT

IONICĂ NEAG

,,Mergeţi în toată lumea, şi propovăduiţi evan-
ghelia la orice făptură,,. (Marcu 16-15)

Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci 
pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, 
pentru Isus. 

                                        2 Corinteni cap. 4

Ca unii, care am lepă-
dat meşteşugirile ruşinoa-
se şi ascunse, nu umblăm 
cu vicleşug şi nu stricăm 
Cuvântul lui Dumnezeu. 
Ci, prin arătarea adevă-
rului, ne facem vrednici 
să fim primiţi de orice cu-
get omenesc, înaintea lui 
Dumnezeu.

       2 Corinteni cap. 4
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DESCRIEREA ORAŞULUI SULINA
Sulina este un oraș și un 

port liber în județul Tulcea, Do-
brogea, la extremitatea estică a 
României, în Delta Dunării, în 
punctul de vărsare albrațului 
Sulina în Marea Neagră. Are o 
populație de 4.601 locuitori. 
Sulina nu este legată direct de 
rețeaua de drumuri din Româ-
nia și poate fi atinsă numai pe 
calea apei, fie pe Dunăre, fie pe 
Marea Neagră.

RELIEFUL ŞI FLORA

Sulina este orașul din Ro-
mânia situat la cea mai mică 
altitudine medie, de numai 4 
m deasupra nivelului mării. 
Orașul se întinde de-a lungul 
Dunării, cu cea mai mare parte 
a habitatului pe malul drept.

Spre deosebire de restul 
Deltei Dunării, împrejurimile 
orașului sunt formate din so-
luri nisipoase și sărate, parțial 
umede, brăzdate de canale. În 

zonele uscate și sărate vegetația este cea specifică dunelor, ca de exemplu cătina roșie (Tama-
rix ramosissima). În zonele mlăștinoase predomină stuful (genul Phragmites), papura (genul 
Typha), izma broaștei (Mentha aquatica), cucuta de apă (Cicuta virosa), cornaci (Trapa natans) 
și mai rar nufărul alb (Nymphaea alba). Zona extravilană se remarcă prin absența copacilor de 
mari dimensiuni, existând un singur pâlc de salcâmi (Robini pseudacacia), plantat la intrarea 
în oraș. Altfel, în oraș se pot întâlni sălcii (Salix babylonica), plopi, frasini (Fraxinus excelsior), 
și corcoduși (Prunus cerasifera), pomii fructiferi consacrați fiind mai rari.

ISTORIE
La capitolul “istorie nescrisă” există supoziția că Sulina ar exista de prin secolele VI - VII 

î.Hr., odată cu apariția primelor colonii pe malul Pontului Euxin. Așadar, Sulina ar putea avea 
circa 2700 de ani vechime, ceea ce ar plasa-o între cele mai vechi așezări din România.

1000 de ani mai târziu, aici era granița dunăreană a Imperiului Roman, destrămat la 476 
e.n. Dacă galerele Romei ancorau în portul Sulina (ceea ce este foarte plauzibil) ar însemna că 
orașul are 1700 de ani vechime. La capitolul “istorie scrisă”, documentele prezintă Sulina înce-
pând cu perioada bizantină, prima mențiune datorându-i-se lui Constantin Porphyrogenetul 
care, în lucrarea sa “De Administrando Imperii”, îl pomenește cu numele deSolina.

Apoi îl întâlnim în mai multe portulane și hărți italiene din secolele XIV și XV, printre care 
se numără harta întocmită de Pietro Visconti în anul 1327 și portulanul genovez din secolul al 
XIV-lea, tipărit în Cetatea Dogilor de către cărturarul Dimitrios Tagias.

Cele mai multe informații despre localitatea Sulina încep să apară din secolul al XVIII-lea, 
când turcii aleg drumul apei până la Constantinopol, trecând pe brațul Sulina, singurul navigabil 
la acea vreme.

Sulina a căpătat statut de oraș în secolul al XIX-lea, odată cu stabilirea Comisiei Europene a 
Dunării, care a transformat lo-
calitatea dintr-un sat de pes-
cari într-un oraș important 
pentru traficul fluvial euro-
pean. Palatul Comisiei Europe-
ne a Dunării și Farul din Sulina 
sunt două din monumentele 
importante ale orașului, da-
tând din anii 1860 și 1870.

În timpul celui de-al doi-
lea război mondial, conform 
informațiilor oferite de Muze-
ul Farului Comisiei Europene a 
Dunării, Sulina a fost distrusă 
în proporție de peste 80% de 
bombardamentele sovietice.

Evoluția populației la recensăminte:  
- 1900: 5.612
- 2000: 5.140
Conform recensământului din 2002, 86.0% din populația 

erau români, 11.0% lipoveni, 1.3% greci și 1.3% ucrainieni. 
93.0% vorbeauromânește și 5.7% rusește ca limbă maternă. 
94.3% erau ortodocși și 5.1% de rit vechi. Conform 
recensământului din 2011, orașul Sulina are o populație de 
3541 locuitori.

Aici se găsește un cimitir maritim, unic în țară și chiar în Eu-
ropa. Un alt obiectiv turistic este Farul din Sulina, care datează 
din 1802. Sulina mai are și câțiva kilometri de plajă la Marea 
Neagră, însă aceasta nu atrage un număr mare de turiști. Mai 
nou acestă plajă este folosită pentru nudism, în locurile ei izo-
late. Plaja, în mare parte nu este amenajată, ceea ce îi oferă un 
aspect virgin. Plaja este cea mai lată porțiune de acest fel de pe 
litoralul Mării Negre și are o granulație asemănătoare cu cea 
din Mamaia. Este o alternativă la stațiunea Vama Veche.

Sulina deține statutul de unic oraș al țării noastre, cu funcție 
de port la Dunăre și Marea Neagră.

Uzina de apă. Sulina reprezintă una din porțile estice de in-
trare în România. La Sulina, navigatori sosiți de pe alte meridi-
ane ale lumii, în drumul lor spre diferite alte porturi dunărene, 
primesc un prim salut prin intermediul undelor radio.

În raport de direcția în care navigăm, Sulina este când ulti-
mul, când primul oraș străbătut de Dunăre. Indiferent cum este 
considerat, orașul face parte din lunga listă de așezări scăldate 
de apele Dunării, în călătoria fluviului către Marea Neagră.

   Cu deschiderea principală la Dunăre (Canalul Sulina), ora-
șul – port are o compoziție liniară de-a lungul axei cardinale 
est – vest.

Fiind structurată în 6 străzi paralele cu Dunărea și 13 străzi 
perpendiculare pe fluviu, rețeaua stradală însumează aproxi-
mativ 39 km.

Un lucru demn de remarcat este faptul că străzile paralele 
sunt numerotate de la I – VI, ( Str. I, Str. a II-a etc., ca în New 
York), pe când cele perpendiculare poartă diverse nume, atât 
ale unor personalități istorice și literare (ex: Tudor Vladimi-
rescu, Mihai Eminescu etc.), cât și denumiri comune (Dunării, 
Aleea Tineretului etc.).
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DESCRIEREA MISIUNII
MISIUNEA
„Apoi le-a zis: «Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghe-

lia la orice făptură».” (Marcu 16:15)
Apostolii dar și ucenicii Săi de-a lungul veacurilor au înțeles porun-

ca aceasta și au mers din cetate în cetate, din sat în sat, doi câte doi pro-
povăduind Evanghelia Împărăției la orice făptură și apoi botezându-i pe 
oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh (Matei 28:19).

În înțelepciunea Sa, Domnul nostru Isus Hristos a hotărât așa răs-
pândirea Evangheliei Împărăției cerurilor.

La începutul lunii iulie, anul acesta 2012, împreună cu echipa misi-
onară a ,,Asociației Preoților Convertiți” am ajuns în partea sud-estică 
a țării noastre, mai precis în localitatea Sulina, jud. Tulcea. Gândul că 
în localitatea Sulina nu este nici măcar o comunitate evanghelică ne-a 
provocat mult să pornim la drum în numele Domnului nostru Isus 
Hristos, la fel cum mergeau apostolii și ucenicii de-a lungul veacurilor, 
pe jos din casă în casă. Era a doua călătorie misionară din vara aceasta 
efectuată în satele țării noastre în care nu este plantată nici măcar o bi-
serică evanghelică. Ca o curiozitate vă voi spune ca din 14000 de loca-
lități rurale aflate la nivelul României doar 4000 au cel puțin o biserică 
evanghelică, restul au parte doar de biserică ortodoxă, o biserică ce 
propovăduiește în mare măsură învățătură păgânismului babilonian.

Echipa am format-o din cinci frați cu dragoste de Domnul și de 
lucrare, a căror pasiune nu s-a stins de-a lungul vieții lor de pocăință. 
Ne-am întâlnit cu toții la București și cu mașina mea misionară Dacia 
MCV, am plecat spre Delta Dunării.

Primul popas l-am făcut la mănăstirea Cerbu, jud.Tulcea, la părin-
tele stareț, un mai vechi prieten de-al meu pe care l-am mai vizitat în 
urma cu trei ani. Întreaga echipa a fost primită la masa dialogului și 
în discuții diverse am dezbătut adevăruri de credință dar și de via-
ță. La loc de cinste au stat temele evanghelice și mărturiile preoților 
convertiți cunoscuți până acum. Reforma spirituală, care trebuie să 
se întâmple în acești ani în România și cred că și în multe inimi de 
preoți, a fost un alt punct al discuțiilor. De fapt spunea părintele sta-
reț: ,,preoții vorbesc despre o schimbare care trebuie să se facă în 
Biserica Ortodoxă Română dar nimeni n-are cunoștință cum să se 
facă”. Răpunsul meu și al nostru a fost că există soluția unică, dar că 
îți trebuie un mare curaj ca să o îmbrățișezi, și care a fost propovădu-
ită de Domnul nostru Isus Hristos și de ucenicii săi timp de 2000 de 
ani: ,,Cercetați Scripturile [...]” (Ioan 5:39).

După două ore de discuții ne-am despărțit și după o ședință foto, 
am primit invitația din partea starețului de a mai reveni în vizită, dar 
nu numai noi ci împreună cu alți preoți sau călugari convertiți.

De la mănăstire am plecat la Tichilești, la unică leprozerie din țara 
noastră și chiar de pe continentul european. Dar pentru că nu puteam 
merge cu mâna goală ne-am oprit la un magazin alimentar și am cumpă-
rat diverse produse alimentare. Astfel am intrat pe poarta leprozeriei cu 
Evanghelia într-o mână și cu alimentele în alta. Împreună cu fratele Ioni-
că Neag am mai fost în acest loc de mai multe ori însă ceilalți frați doar 
auziseră de acest loc înfricoșător. Erau speriați de lepra care era pe oame-
nii ce locuiau acolo, dar și impresionați de ce spital aveau pentru îngriji-
rea lor. I-am liniștit că nu trebuie să se teamă dacă vor intra în contact cu 
leproșii fiindcă astăzi prin vaccinele ce li se administrează celor bolnavi, 
lepra nu mai este transmisibilă. De la poartă am mers direct la casa sorei 
Hima, care este ca o diaconiță a bisericii baptiste ce funcționează acolo, și 
care îi conduce pe frații ce vin în vizită pe la bolnavii din spital.

După bucuria revederii, ne-am înălțat glasul către Domnul și i-am 
mulțumit că până aici a fost cu noi și pentru minunata posibilitate 
de a misiona în acest loc, temut pentru mulți oameni. Împreună i-am 
vizitat pe frații și pe surorile leproase care sunt internate, după care 
am plecat de la om la om prin saloane stând de vorba cu leproșii, 
ascultându-le nevoile și predicându-le Evanghelia Împărăției ceru-
rilor. Misiunea în acest loc a durat în jur de 3 ore după care ne-am 
despărțit de frații leproși încredințându-i în brațul Domnului. De aici 
am plecat în cel mai mare oraș din zona la Tulcea, unde ne așteptau 
frații de la biserica penticostală.

La biserica penticostală a fost o seară de har și părtășie frățească 
plină de bucurie. Programul a durat până târziu în noapte. Chiar dacă 
trupurile ne erau obosite, sufletele ne erau pline de râvnă. Din aceas-
tă biserică l-am luat pe fratele Emanuel Honț care urma să fie ghidul 
nostru în tot acest turneu misionar, sugestiv intitulat „Delta”.

După o noapte binecuvântată, dimineața a venit cu multă bucurie 
fiindcă ne stătea în față drumul și misiunea din orașul Sulina și satele 
din jur. Până să plece vaporul spre Sulina ne-am dus să vizităm faleza 
dar și acvariul din Tulcea, o atracție deosebit de frumoasă pentru 
oricine calcă în orașul înconjurat de ape.

La ora 13 eram pe pontonul portului Tulcea, așteptând să ne îmbar-
căm pe vapor. Vaporul este singura legătură a Deltei cu țara . Am urcat pe 
vapor dar cu greu ne-am găsit loc pentru noi și pentru bagaje. Oamenii 
vorbeau tare unul cu celălalt, se îmbrânceau unii pe alții și cărau bagaje 

mai mari și mai multe decât puteau să ducă. Când a sunat sirena vasului pentru moment vacarmul se mai poto-
lise ca apoi să înceapă pentru câteva ore, până la destinație. Oamenii pe vapor aveau preocupări diverse, de la 
a servi câte ceva de la barul din vapor, până la a asculta muzică și a citi ziare.

La inițiativa fratelui Nicu Mititeanu, fiecare membru al echipei am luat din sacoșe câte un braț de zia-
re și am început să le împărțim oamenilor. Oamenii se uitau la noi ca la niște ciudați până ce au înțeles că 
suntem misionari creștini. Ziarele au fost primite de toți însă unii și-au făcut din ele coif contra arșiței de 
afară iar alții cu multă curiozitate au început să se arate preocupați de cele ce erau scrise în el. Reforma 
Spirituală, un cuvânt nou pentru poporul nostru situat undeva la marginea oricăror reforme, poate li se 
înfățișa înaintea ochilor pentru întâia oară. Mare ne-a fost mirarea când un om cu lacrimi în ochi ne-a 
spus că vede o minune în prezența noastră în acea zonă, și chiar întâlnirea cu un preot convertit. Ne-a 
povestit că atunci când era copil a crescut în adunarea Creștinilor după Evanghelie, din București, str. 
Carol Davila,unde predica fostul preot convertit Teodor Popescu. Avea amintiri frumoase despre acest 
preot și ne povestea cum acesta i-a influențat în bine copilăria și viața de om matur. M-am bucurat de 
această mărturie, confirmându-mi ca din partea lui Dumnezeu, că și noi, preoții, prin convertirea noastră 
influențăm la rândul nostru viețile atâtor oameni pe care poate nu-i vom cunoaște niciodată.

În fiecare localitate oamenii când se dădeau jos de pe vapor, duceau cu ei prin ziar, dar și prin cd-urile pe 
care le primeau strigătul nostru, al celor convertiți, la Reforma Spirituală și întoarcerea înapoi la Evanghelie.

Până la Sulina vaporul se mai golise de oameni și mai rămăseseră doar câteva zeci. Aproape cu fiecare am stat 
de vorbă și la coborâre ne-am luat rămas bun cu vorba că ne vom mai revedea zilele acestea pe la casele lor.

După ce am coborât de pe vapor ne așteptau mai mulți oameni care ofereau turiștilor cazare. După 
discuții cu mai mulți oameni am decis să mergem în gazdă la doamna Maria care ne-a prezentat casa și 
de care am fost foarte mulțumiți. Casa era tare bine îngrijită atât în interior cât și în exterior. Mușcatele 
de pe prispa casei și de la toate geamurile ne-au făcut o impresie deosebită. Casa era așezată într-un loc 
central și ne-a convenit poziția pentru posibilitatea evanghelizării și misiunii.

Doamna Maria fusese bucătăreasă pe nava căpitanului Băsescu, actualul președinte al țării, și era 
obișnuită cu oamenii. Ne-a primit cu multă bucurie și atât de mult și-a deschis inima și casa pentru noi, 
încât de acolo a început misiunea noastră.

În curte am început un program evanghelistic cu cântări, mărturii, predică, iar primele două persoa-
ne care au ascultat Evanghelia au fost doamna Maria și fiica ei. Astfel primul steag al Evangheliei a fost 
ridicat la Sulina și credem că primul punct de misiune și de adunare va fi casa acestei femei.

În cele trei zile am mers din casă în casă, de la om la om, în Sulina și în satul Letea și am predicat Evan-
ghelia. Fiecărui om i-am dat cd-uri, reviste, Biblii, materiale care-L mărturisesc pe Domnul Isus ca Domn și 
Salvator. Astfel am împărțit 5000 de cd-uri, 1000 de reviste și de ziare, toate susținute financiar din donații.

2 Corinteni cap. 4
1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.
2. Ca unii, care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm 

Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget 
omenesc, înaintea lui Dumnezeu.

3. Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării,
4. A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumi-

na Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.
5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri, 

pentru Isus.
6. Căci Dumnezeu, care a zis: “Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să 

facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos.
7. Comoara aceasta o purtam în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de 

la Dumnezeu, și nu de la noi.
8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți;
9. prigoniți, dar nu părăsiți; trântiți jos, dar nu omorâți.
10. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru că și viața lui Isus 

să se arate în trupul nostru.
11. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să 

se arate în trupul nostru muritor.
12. Astfel că, în noi lucrează moartea, iar în voi viața.
13. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris: “Am crezut, de aceea am 

vorbit!”, și noi credem, și de aceea vorbim.
14. Şi știm că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne 

înfățișăm împreună cu voi.
15. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpatat prin mulți, să 

facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu.
16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nos-

tru dinauntru se înnoiește din zi în zi.
17. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.
18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, 

sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veșnice. 
Am predicat Evanghelia dar nu fără împotrivire și cel care i-a ațâțat pe oameni contra noastră a fost 

preotul orașului spunându-le oamenilor să nu stea de vorbă cu noi și să arunce materialele noastre.
Mai vrem să revenim pe acele meleaguri mirifice și unice în Europa chiar dacă acum am semănat 

sămânța cu lacrimile începutului.
Luni dimineața am plecat cu vaporul spre Tulcea și de acolo fiecare a plecat spre casa lui, dar nu îna-

inte de a-înălța o rugăciune de mulțumire și proslăvire la adresa lui Dumnezeu care a fost cu noi și care 
ne-a dat slujba „împăcării omului cu Dumnezeu” prin Isus Hristos.

În urma noastră am lăsat pentru acel loc un misionar în persoana lui Hont Emanuel fratele nostru, un 
suflet care s-a predat Domnului în acele zile și o poartă deschisă în Sulina prin casa doamnei Maria care 
speram că într-o zi va fi sora noastră în Domnul.

A consemnat Daniel-Cristian Florea coordonatorul misiunii.
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INSTANTANEE DIN MISIUNE
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M-am născut pe data de 30 
Aprilie 1975, în județul Constan-
ța, în localitatea mixtă turco-ro-
mână Independenta. Copilăria 

mi-am petrecut-o în mijlocul familiei dar și cu copiii din sat. Şcoala pri-
mară am făcut-o în comună iar de 
la vârsta de 14 ani am plecat în 
Constanța la liceu.

 Mi-a plăcut să studiez, să-mi 
antrenez mintea cu literatura și 
astfel frecventam foarte des bi-
blioteca. Mai țin minte că uneori 
veneam acasă cu două sacoșe de 
cărți asigurându-mă că am ce lec-
tura pentru multă vreme. Printre 
cărțile citite erau unele de factură 
ateistă, cărți care-l negau pe Dum-
nezeu. Ele spuneau că Dumnezeu nu există, că este doar în închipuirea 
oamenilor bătrâni, slabi și bolnavi, care au nevoie de un sprijin care să 
vină de undeva din afara lor. Şi, fără să-mi dau seama, aceste învățături 
s-au incuibat și in mintea mea de tânăr adolescent.

 Într-o zi, fiind la mine în comuna, m-am întâlnit cu părintele ortodox 
al satului pe care l-am întrebat direct:

- Părinte există Dumnezeu? iar el mi-a răspuns
- Dane, Dumnezeu există și-ți aduc cărți care dovedesc existența Lui. 
În replica i-am spus: 
- Şi eu îți aduc părinte dovezi ca Dumnezeu nu există, și pentru a mă 

edifica am citit o duzina de cărți.
 Azi, când mă gândesc la acest episod din viața mea, îmi plâng necre-

dința dar plâng și  necredința a milioane și milioane de români care-și 
zic că sunt creștini ortodocsi, dar care nu cred că există Dumnezeu. Prin-
tre ei eram și eu odinioară... 

 În anul 1994 a avut loc o evanghelizare la noi în localitate, organiza-
tă de Fundația Filipus de la Sibiu, și,  fiind pe acasă, văzând cum lumea 
din sat merge puhoi la Căminul Cultural, m-am dus și eu cu ei. Punctul 
de atracție al evanghelizării era prezentarea filmului Isus din Nazaret. 
Oamenii erau dornici de filme, fiindcă, de când a căzut comunismul, la 
noi în sat nu a mai rulat nici un film. Înainte se dădeau filme și cele mai 
îndrăgite erau cele indiene.

 În timpul derularii filmului, când prin fața noastră treceau acele sce-
ne groaznice care îl prezentau pe Domnul ISUS bătut, scuipat, apoi mort 
pe o cruce între cei doi tâlhari, nimeni nu schițase vreun gest de com-
pasiune, n-am văzut pe nimeni să plângă așa cum îi vedeam în copilăria 
mea că plângeau la filmele cu Vandana sau cu Raj Kapur.

 După ce s-a predicat Cuvântul predicatorul a făcut chemare la po-
căință și toți cei din cămin s-au ridicat în picioare ridicând o mână că-
tre pastor. Dintre toți eu am rămas nepăsător pe bancă, neschițând nici 
un gest, zicându-mi în sine că eu n-am nevoie de Dumnezeu, fiindcă, în 
primul rând, nu cred în El, și în al doilea rând nu sunt nici bătrân și nici 
bolnav. Păstorul mi-a văzut indiferența și m-a întrebat dacă nu vreau să-
mi predau și eu viața lui Dumnezeu! Şi în mod direct i-am răspuns cu un 
NU hotărât.

 La ușa Căminului Cultural îi aștepta pe consăteni preotul satului care 
nu mai văzuse niciodată atâția oameni adunați la un eveniment religios 
în satul lui. Preotul începuse să-i amenințe pe oameni că nu le mai face 
slujbele de botez, de cununie, de spovedanie, de înmormântare, dacă vor 
cocheta cu ideile pocăiților. Chiar strigă că nu o să le mai dea împărtă-
șania nici chiar pe patul de moarte dacă îi vor primi pe acești oameni în 
casele lor. Oamenii, însă, nu-l prea băgau în seama fiindcă nu mergeau 
la spovedanii și împărtășanii decât dacă trebuiau să se căsătorească sau 
pe patul de moarte. În restul anului biserica era frecventată de vreo 3-4 
persoane bătrâne.

 Printre ultimii am ieșit și eu. Când m-a văzut preotul a făcut ochii 
mari și m-a întrebat:

- Dane dar nu ai și tu de gând să te duci la sectari, doar nu te-au con-
vins și pe tine? Adevărații sfinți sunt la mănăstire Dane, nu la sectari! 
Atunci, iritat, i-am răspuns:

- Părinte pe mine nu mă conving nici sectarii dar nici dumneata. Pe 
mine m-au convins comuniștii. 

Când s-au întâmplat acestea eram deja trecut de 20 de ani.
 M-am întors înapoi la Constanța și de acolo am plecat în diferite lo-

curi muncind cu o echipa la construcții. Aveam câțiva prieteni cu care 
lucram și cu care, seara de seara, mă distram în toate modurile posibile. 
Așa mi-am cheltuit viața și banii, zi de zi, lună de lună, an de an. Gân-
deam despre mine ca eu sunt dumnezeul meu, că dacă am bani și putere 
aici este raiul pe pământ. Nu mai tânjeam după un altul.

 Eram creștin ortodox, botezat de părintele nostru din sat, cuprins 
în statistica pe țară ca fiind dintre cei 86% credincioși cu care se laudă 
Patriarhia română, fără  să știe că doar 3% sunt cu adevărat practicanți 
dintre aceștia. Ceilalți sunt atei și "habarniști", oameni exact ca și mine.

 La vârsta de 29 de ani mi-am serbat ziua de naștere într-un restau-
rant, cu prieteni și prietene, dansând pe mese și făcând toate destrăbă-
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lările din firea aceasta.
Când mi-am revenit din aburii alcoolului, din fumul țigărilor și al pa-

timilor, conștiința, care este prezenta lui Dumnezeu în om, nu-mi dădea 
pace și îmi aducea în fața ochilor mei nimicnicia vieții mele fără scop și 
direcție. Am ajuns la concluzia că aveam viața distrusă și că dacă o voi 
continua așa nu peste multă vreme ori voi fi într-o pușcărie ori sub les-
pedea grea a vreunui mormânt. Atunci mi-am adus aminte de ceea ce-mi 
spusese părintele, în urmă cu aproape 10 ani, ca pe adevărații sfinți îi 
găsești în mănăstire, că doar acolo se nevoiesc oamenii pe calea perfec-
ționării vieții și că doar acolo se trăiește o viață îmbunătățită pe acest 
pământ. Gândul mi-a fugit spre mănăstire dorind să-mi fac rânduială în 
viața mea. Nu mai fusesem niciodată la o mănăstire, prea mult habar nu aveam eu ce se întâmpla acolo, dar 
pentru că doream să-mi pun viața în rânduiala am zis în sinea mea că acolo ar fi cel mai potrivit loc în care să 
merg pentru o vreme.

 Mi-am luat rămas bun de la prieteni dar și de la prietena mea, care avea speranța că mă voi căsători cu ea, 
și am plecat, așa - la întâmplare, prin țara. Am găsit în drumul meu o mănăstire și m-am oprit la ea. Aceasta se 
numește Mănăstirea Crucea de leac, din localitatea Coșlogeni-jud. Călărași. Acolo este o cruce veche din piatra 
care se mai ține pe verticală, fiind ținută cu lanțuri grele. Legenda care circula prin popor spune că aceasta 
cruce ar fi ieșit din pământ și că ar crește în neștire dacă n-ar fi legată cu lanțuri. În plus, din ea curge mir, adică 
ulei frumos mirositor. Asta e o minune dubla de la Dumnezeu, spun oamenii, și astfel mănăstirea e vizitată în 
mare număr de muritori amatori de senzațional, de minuni. Adevărul este însă altul. Crucea aceea e ținută cu 
lanțuri datorită vechimi ei și implicit a pericolului de a se dărâma, iar mirul care curge din ea e pus acolo de un 
călugar care face aceasta aproape în fiecare dimineață știind că dacă la mănăstire nu se fac ceva minuni acea 
mănăstire nu prea e vizitată și astfel e una săracă.

Am început să cunosc obștea călugărilor de acolo și în scurt timp am ajuns la concluzia că într-o covârși-
toare proporție cei ce erau acolo veniseră exact ca și mine pentru a-și pune ordine în viață ori pentru a uita de 
viață. Aici erau oameni care suferiseră dezamăgiri sentimentale, neîmplinire în viața socială, oameni nebăgați 
în seama, oameni cu eșecuri în afaceri, oameni certați cu legea, și multe altele.

Când am început să merg cu oile mănăstirii starețul mi-a pus în raniță, pe lângă merinde, o carte a Psalmi-
lor și o alta de rugăciuni. Şi pentru că nu aveam ce face toată ziua, pentru a-mi trece mai ușor timpul, am înce-
put să citesc cartea Psalmilor. Şi în ea am găsit o comoară. Am văzut, după câteva lecturi, cum cartea Psalmilor 
cuprinde in sine tot ce este mai folositor in toate. Ea profetizează pe cele viitoare, face aluzii istorice, dă legi 
pentru viață, arată ce trebuie să facem și, ca să spunem într-un cuvânt, este o adevărată comoară de învățături 
bune, care pune la îndemâna fiecăruia, după sârguința lui, tot ceea ce îi este de folos. Ea vindeca ranele cele 
vechi ale sufletului și aduce cât se poate de grabnic însănătoșirea celui de curând rănit. "Îngrijește pe cel bol-
nav și păstrează întreg pe cel sănătos", după cum spunea odinioară Vasile cel Mare.

Sfântul Ioan Gura de aur considera Psaltirea drept o comoară de învățături, o carte pe care oricine o poate 
cerceta. El zice: "Dacă ești sărac și din pricina sărăciei n-ai cu ce să-ți cumperi cărți sau dacă ai cărți și n-ai 
timp să le citești, ia aminte numai la răspunsurile psalmilor, pe care i-ai auzit aici, nu o dată, nu a doua oară, nu 
a treia oară, ci de foarte multe ori vei simți o mare mângâiere. Ai să vezi ce tezaur ne scoate la iveală această 
ascultare. Să nu-mi spună cineva: 'Înainte de explicarea lor nu le pot cunoaște puterea, căci chiar înainte de 
tălmăcire, ascultarea lor îi face înțeleși de oricine' ".  Așa s-a întâmplat și cu mine. Am intrat într-un univers 
spiritual care mă făcuse atât de curios de a-L cunoaște pe Dumnezeu încât toată necredința mea căzuse fără 
să-mi dau seama. În sufletul meu, gol și pustiu, se născuse o sete după ceva ce încă nu puteam să-mi dau seama. 
Ceea ce m-a impresionat profund era ca David, după ce a păcătuit, a primit de la Dumnezeu iertare de păcate și 
că această iertare i-a confirmat-o Dumnezeu în cugetul lui. Atunci am văzut ca păcatul este ceva grav și că viața 
nu se poate pune în rânduială dacă nu ai trecutul curat. Îl vedeam pe David psalmistul conștient că este supus 
greșelii, și că cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor. Sugestiv în acest sens este Psalmul 50 unde psalmistul 
își recunoaște păcatul grav săvârșit, dar este încrezător în bunătatea lui Dumnezeu: "Căci îmi cunosc fărăde-
legea și păcatul meu este pururea înaintea mea. Dar Tu, care cunoști adevărul, arăta-mi tainele înțelepciunii 
Tale. Stropește-mă cu isop și mă voi curați. Spală-mă, și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Întoarce-Ţi fața 
Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le". În clipe de grea încercare, când necazurile pentru 
păcate i-au copleșit sufletul, psalmistul cere ușurare simțindu-se istovit de suferința. Ridicarea din adâncul 
necazurilor este cerută și cu scopul de a se învrednici din nou de posibilitatea de a-L preamări pe Dumnezeu: 
"S-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Socotit am fost cu cei ce se coboară în 
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, lăsat între cei morți. Dar, oare se vor cunoaște intru întuneric minunile 
Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine?" (Ps. 
87, 3, 4, 13, 15). El știe că iertarea păcatelor poate fi adusă numai de o căință sinceră. De aceea înfățișează îna-
intea lui Dumnezeu căința să și stăruie să nu fie trecut cu vederea, pentru că se întoarce cu deplină nădejde și 
cu smerenie: "Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. 
Căci către Tine, Doamne, Doamne, am ridicat ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu" (Ps. 140, 
1, 2, 8). "Strigat-am către Tine Doamne, zis-am: Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia 
aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte" (Ps. 141, 5). Pentru, că pocăința să fie eficientă psalmistul 
solicită ca însuși Dumnezeu să-i vină în ajutor, oprindu-l de la rău: "Pune, Doamne, pază gurii mele și ușa de 
îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc 
păcatele mele" (Ps. 140, 3-4). De atunci aș putea spune că a început procesul pocăinței mele.

Văzând viața celor din mănăstire am fost tare dezgustat că nu vedeam în cei ce ne conduceau o viață schim-
bată, îndreptată după Cuvântul lui Dumnezeu. Păcate mari se ascundeau sub sutana celor ce "purtau chipul 
îngeresc", a celor care depuseseră jurămintele sau voturile monahale. Pe cei simpli, pe novici, nu-i judecam 
fiindcă erau niște năpăstuiți ai sorții, ca și mine, oameni care-și căutau liniștea într-o chilie de mănăstire, dar pe 
stareți și episcopi nu-i puteam înțelege. Circula o vorbă prin mănăstire ca: "Dacă te atingi de masa altarului ori-
ce păcat este curățit, fiindcă locul în care stai este sfânt. Şi dacă locul este sfânt atunci locul sfințește omul..."

În jurnalul meu am început să scriu un capitol intitulat "Viața monahală din ziua de azi" în care scrisesem 
ce mari păcate se întâmplau în mănăstire și cum în aceste locuri sunt aceleași stări și fapte ca în lumea de 
dincolo de ziduri.

Îmi era frică să nu fiu corupt de cineva și astfel am plecat la o altă mănăstire și apoi la alta căutând un loc 
în care se poate trăi frumos și discuta despre lucruri spirituale care acum mă preocupau. Am rămas uimit să 
constat că preocuparea de căpătâi a mănăstirilor erau construcțiile, afacerile, obligația de a merge la slujbe în 
mod formal iar nu împărtășirea adevărurilor lui Dumnezeu. Nu se ținea în mănăstire niciodată un studiu bazat 
pe Biblie. Şi în majoritatea mănăstirilor bibliotecile lipseau cu desăvârșire. Biblia nu se studia niciodată.

În această atmosfera am început să-l caut pe Dumnezeu, să văd dacă El este și să strig: "EXISTĂ". Apoi dacă 
există să-mi ofere și mie binecuvântările Lui.

Faptele Apostolilor 17:26-27
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La ultima mănăstire, în care am stat, mi se adresau cu titulatura: "sfântul Daniel de la Constanța", fiindcă 
împărțeam, tot ce aveam, cu săracii, dorind să-l impresionez cu ceva pe Dumnezeu și să fac fapte bune pentru 
iertarea păcatelor. Odată am fost plecat la o femeie săracă din satul Roseti să o ajut la refacerea unui zid care 
i se surpase și era în pragul ierni. Fiind plecat din mănăstire starețul mi-a umblat prin lucrurile personale și 
uitându-se in jurnalul meu a văzut că erau unele însemnări despre persoana sa. Așa de tare s-a supărat încât 
la întoarcerea mea mi-a spus să plec din mijlocul lor fiindcă eu nu sunt unul de-al lor. Supărat am plecat din 
mănăstire repetându-mi continuu cuvintele starețului "că eu nu sunt de-al lor". 

Am fost găzduit la un prieten pentru o vreme. Aici am  primit vestea că starețul mă acuza de furt, faptă pen-
tru care am fost alungat  din mănăstire, justificând astfel lipsa mea  de la mănăstire cu o minciună. Adevărul 
însă era altul și anume acela că îi descoperisem partea întunecată din viața lui.

M-am supărat așa de tare încât m-am revoltat împotriva lui Dumnezeu zicându-mi cât de orb poate să fie 
la dorința mea de a mă îndrepta și de a-L căuta, cum nu apreciază strădaniile mele lăsându-l pe stareț să mă 
denigreze în felul acesta. Chiar nu-l înțelegeam deloc pe Dumnezeu.

Pe fondul acestei supărări dușmanul tuturor oamenilor, satana, mi-a strecurat în minte soluția finala la via-
ță și problemele mele. Am început astfel să mă gândesc la sinucidere, să-mi iau viața fiindcă nu mai aveam nici 
o speranță de la nimeni, nici chiar de la Dumnezeu. Dacă tot mă voi omorî mă gândeam să o fac în mănăstire 
ca să fie o palmă pentru toate mănăstirile din țara lăsând un bilet de adio în care să prezint starea mănăstiri-
lor și motivele sinuciderii mele. M-am dus la Farmacia veterinară ca să cumpăr otravă de șobolani. Apoi de la 
Alimentară, o sticla de apă minerală. Şi de la Farmacia umana o siringă cu care să-mi injectez otrava în vena și 
să mor. Direcția mi-am luat-o spre Mănăstirea Dervent cunoscându-i pe câțiva viețuitori de acolo.

După un drum de 40 km, străbătuți pe jos, am ajuns în orele serii la mănăstire și fiindcă mă cunoșteam cu 
portarul am primit imediat o cameră de găzduire. Era ultima cameră, îmi ziceam eu, în care îmi voi trai ulti-
mele momente ale vieții mele. Eram obosit, supărat dar și hotărât să-mi duc la capăt gândul de sinucidere. Pe 
patul chiliei era însă o carte care mi-a atras atenția prin titlul ei "Din închisoare în Împărăția lui Dumnezeu", 
scrisă de Eugen Burghelea. Uitându-mă la ea mi-am zis hai să citesc puțin din ea și apoi îmi voi duce planul 
la îndeplinire. Așa de mult m-a captivat această carte, prin ceea ce scria în ea, prin stilul ei frumos dar și prin 
realismul ei, încât nu mi-am dat seama cum trecuse timpul. Cartea era scrisă de unul care a stat la închisoare 
peste 16 ani și cum din celula închisorii l-a scos Samariteanul milostiv care se apleacă spre orice om indiferent 
în ce groapa s-ar afla el. În această carte am descoperit un Isus, Fiu de Dumnezeu, căruia îi pasă de problemele 
noastre și care ne iubește mai mult decât toți oamenii religioși laolaltă oricum s-ar numi ei.

În contrast cu Domnul Isus era scris în aceea carte ca doar Satana este acela care vrea să-ți iei viața, că el 
te împinge să te sinucizi, că el este dușmanul vieții și te-ar vrea mai bine în mormânt decât să te întâlnești 
vreodată cu Dumnezeu.

Citind filă după filă, parcă uitasem de ce am venit la mănăstire și parcă în sufletul meu răsărise o speranță 
de salvare. Salvarea data prin Isus Hristos. Îmi trecea prin minte întrebarea că așa cum  în celula unei închisori 
un om a putut să se bucure de atâta dragoste din partea lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, oare eu, care m-am 
nevoit atâția ani prin mănăstiri în post și rugăciune dorind să-mi îndrept viața, de ce n-aș putea beneficia  de 
aceeași iubire? Mi-am dorit atunci să plec  următoarea dimineață și să mă întâlnesc cu acest om. Din paginile 
cărții descoperisem că era membru al Bisericii Baptiste Golgota din Galați și că locuia în acel oraș.

A doua zi dimineața, fără să mai stau mult pe gânduri, am plecat spre Galați cu o adresă a unei biserici în 
buzunar, dar și cu o speranță. La biserica l-am întâlnit pe pastorul Ghiță Ovidiu care mi-a spus că într-adevăr 
autorul cărții este membru al bisericii pe care el o păstorește numai că ar fi o mare minune ca el să fie pe aca-
să. L-a sunat la telefon și minunea s-a întâmplat. Eugen Burghelea era acasă. A venit până la biserică, imediat, 
călare pe o bicicletă, într-un costum de treining și m-am mirat. Eu credeam că un autor de cărți trebuie să 
conducă o mașină scumpă, că trebuie să fie îmbrăcat la costum și altele de genul acesta. Am mers cu el acasă, 
la apartamentul lui, și după multe ore de discuții el mi-a spus următoarele: " Acum, după ce m-ai cunoscut pe 
mine, n-ai vrea să-l cunoști pe Cel ce m-a mântuit pe mine și anume pe Domnul nostru Isus Hristos?"

Felul în care îmi vorbise mă convinsese așa de mult de puterea Domnului Isus de a transforma vieți încât 
într-o rugăciune, cu lacrimi în ochi, l-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitorul și Domnul, Stăpânul vieții mele. 
Acum aveam încredere că există posibilitatea unei schimbări a vieții și că aceasta se poate face prin Domnul 
Isus Hristos. Cât de greșit am crezut eu că undeva într-o mănăstire se poate schimba ceva în viața unui om. 
Cât de amăgiți sunt oamenii care stau acolo între niște ziduri crezând că izolarea de lume, asceză și mistică, 
autoflagelările, munca până la epuizare, ascultarea de stareț, îi pot aduce omului adevărata viață.

Prima mărturie publică a predării mele am făcut-o în adunarea Oas-
tea Domnului din Brăila, legământul în Biserica Baptista Golgota din Ga-
lați, iar botezul în Biserica Penticostală din Piatra Neamț.

Acum, de când îl am pe Domnul Isus în viața mea, experimentez ade-
vărată viață spirituală care nu  poate începe din altă parte decât de la 
crucea din dealul Golgotei. La cruce am descoperit un Fiu de Dumne-
zeu care și-a dat viața pentru păcatele mele și care prin sângele Lui m-a 
curățit de orice păcat și care de acum mă ajută să trăiesc o viață nouă, 
o adevărată relație cu Tatăl, care a făcut cerurile și pământul. În El am 

descoperit neprihănirea, calea spre Tatăl, adevărul și viața.
Acum sunt ordinat diacon din anul 2010 de către pastorii penticos-

tali Liviu Axinte și Petrică Păstrăvanu din Piatra Neamț, ca urmare a 
eficienței în lucrarea încredințată 
în orașul Roznov județul Neamț, 
o adunare pe care am luat-o de la 
câțiva membri și acum suntem 80 
de suflete.

M-am căsătorit în anul 2006 cu 
Andrea o fata crescută în familie de 
penticostali din zona Neamțului și 
până în prezent avem doi copii.

În anul 2005 am fost invitat la 
Institutul Biblic Precept Ministries-
Surduc de către fratele Daniel-Cris-
tian Florea, fost preot ortodox să 
ne cunoaștem și să studiem Biblia 
împreună. Acolo au mai venit și alți 
colegi care au fost preoți și călugări 
in Biserica Ortodoxă și care s-au convertit și împreună am luat hotărârea înfi-
ințări unei Asociații a preoților convertiți.

Începând cu anul 2010 sunt membru in Asociația preoților conver-
tiți - Saul din Tars, și împreună cu toți cei din asociație misionăm în țară 

mergând prin sate sau orașe, doi cate doi, și propovăduind Evanghelia Împărăției cerurilor.
Astăzi suntem mulți preoți și călugări convertiți în întreaga lume. Avem relații de părtășie frățească cu 

Asociația preoților convertiți din America - majoritatea lor foști preoți catolici dar și cu cei din Rusia, cu Bise-
rica Ortodoxă Reformată formată din preoți convertiți.

Moto-ul vieţii mele se afla în Filipeni 4:13 "Pot totul in Hristos care mă întăreşte". 
Slavă Domnului în veci. Amin.

  "Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El(D-zeu), L-a făcut păcat pentru noi, ca noi 
să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." 2Cor.5:21

Inteligenţa fără dragoste, te face pervers.
Justiţia fără dragoste, te face implacabil.
Diplomaţia fără dragoste, te face ipocrit.
Succesul fără dragoste, te face arogant.
Bogăţia fără dragoste, te face avar.
Supunerea fără dragoste, te face servil.
Sărăcia fără dragoste, te face orgolios.
Frumuseţea fără dragoste, te face ridicol.
Autoritatea fără dragoste, te face tiran.
Munca fără dragoste, te face sclav.
Simplitatea fără dragoste, îşi pierde valoarea.
Vorbele fără dragoste, te fac introvertit.
Legea fără dragoste, te supune.
Politica fără dragoste, te face egoist.
Credinţa fără dragoste, te face fanatic.
Crucea fără dragoste, reprezintă tortura.

VIAŢA FĂRĂ DRAGOSTE...ÎŞI PIERDE SENSUL.
"DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE". 1Ioan4:8

Cu multă stimă şi respect
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ORTODOXIA MIORITICĂ-

(continuare din numărul 3)

[7] Talibanii miorițici ai Ro-
mâniei Mari visau, în anii ‘20, 
la un om nou. Legionarii înce-
puseră să-l construiască prin 
tabere și schimnicii voluntare. 
Comuniștii au transformat ta-
berele voluntare în colonii pa-
triotice și până la urmă visul 
a devenit realitate. Omul nou 
este, în sfârșit, pe străzi și în 
librării. Numele lui: «Omul re-
cent» (H.-R. Patapievici, Omul 
recent, București, 2002). 

De la București la Botoșani, 
de la Săpânța la Vama Veche, 
omul recent se 24 declină la 
toate cazurile. Că nu seamă-
nă cu cel dorit de Căpitan sau 
de Cioran, nici cu zinovievicul 
homosovieticus, asta este o 
chestiune secundară și ține de 
accidentele formative ale aces-
tei creaturi, nu de substanța sa. 
Important este că avem un om 
nou și în această corcitură tur-
co-valahă s-au întrupat toate 
idealurile creștino-legionare, 
paulesciene, iorghiste, gheris-
te, nichiforocrainiciste și re-
veriile marxist-leniniste în va-
riantă autohtonă. La acest om 
nou visa și geograful Simion 
Mehedinți în 1941, când scria 
despre «omul nou, educat în 
spiritul legiunii» (Simion Me-
hedinți-Soveja, Creștinismul 
românesc. Adaos la caracte-
rizarea etnografică a poporu-
lui român, București, 1941, p. 
110), pentru care «românismul 
(…) nu-i altceva decât vechiul 
dacism, peste care s-a altoit 
doctrina nouă a creștinismu-
lui». Baciul vrâncean a reușit 
să dedice un capitol idealului 
legionar, pe care l-a făcut parte 
componentă a creștinismului 
românesc, lăudând suferința 
ca mijloc de purificare morală 
(Op. cit., capitolul IX, pp. 103-
111). Mai mult decât atât, ge-
ograful sovejan aderat la ideile 
anumitor curente de factură 
gobinistă, concluzionând că 
toate nenorocirile care s-au 
abătut asupra României au 
venit de la influențele nefaste 
ale «elementelor mongolice, 

infiltrarea țiganilor și a evrei-
lor». Deja ne aflăm pe drumul 
spre Auschwitz, iar de la teorie 
la practică nu-i decât un pas. 
Când utopia «devine» reali-
tate, comentariile nu-și au lo-
cul, mai ales când, schimbând 
planurile, epocile și idealurile, 
«omul recent» l-a trimis de-o 
manieră stalinistă pe exdizi-
dentul Buzura la pensie și tro-
nează mândru peste capetele 
celor din defuncta 25 fundație, 
actualul Institut. Anglofona 
mână dreaptă a acestui «om 
recent» a reușit să jignească 
toți intelectualii români aflați 
la studii peste hotare, demon-
strând că poți să asculți și să 
scrii despre muzica divină a 
lui L. Cohen în «revista ideilor 
în dialog», să scoți apoi un vo-
lum despre Cohen și-n suflet 
să rămâi o javră, sigur o javră 
de Temeșvar!

[8] Una din ereziile moder-
ne ale creștinismului este na-
ționalismul. Viziunea iudaică 
a etnicului și religiei s-a mutat 
la fiecare popor ortodox și fi-
ecare neam drept credincios 
are în subconștientul său ide-
ea de popor ales. Ca fenomen 
istoric, «naționalismul recent» 
s-a născut odată cu formarea 
națiunilor. Ca fenomen religi-
os, naționalismul creștin este 
apogeul acestui primitivism 
civilizațional, care transformă 
în victimă persoana care nu 
aparține aceluiași trib, într-un 
moment istoric bine definit. 
Silogismele teologilor și filo-
sofilor naționaliști (români, 
sârbi, greci, ruși), prin etnici-
zarea divinului, se depărtea-
ză de mesajul universalist al 
Evangheliei, de jertfa mărturi-
sitoare de la capătul Golgotei. 
Dacă istoricul poate vorbi des-
pre națiune, emite teorii, jude-
căți, concluzii, în schimb, pen-
tru teolog, națiunea nu poate 
constitui un subiect de studiu, 
pentru că teologul nu este un 
etnolog, deși multe pagini an-
tologice ale teologiei româ-
nești sunt pline de folclor. Atâ-
ta timp cât geneticienii nu au 
găsit nici o genă care să poată 
individualiza națiunile, cum 
este posibil ca un teolog să 
introducă etnicul în teologie, 
fără 26 să întineze Învierea? 
În momentul când teologia 
devine o noțiune care servește 
etnicul, acea teologie nu mai 
este o cale către cealaltă lume, 
iar teologul, fie el școlit la Bos-
sey sau Saint Serge, Roma sau 
Strasbourg devine un sofist, 
chiar dacă este ucenicul lui 
Dumitru Stăniloae Dacă ră-
mânem în acest raționament, 
ajungem la lucrări de tipul 

Pentru o teologie a neamului 
(«Fiecare în rândul cetei sale». 
Pentru o teologie a neamului: 
Nichifor Crainic, Dumitru Stă-
niloae, Răzvan Codrescu, Radu 
Preda. Ediție îngrijită, intro-
ducere și note de R. Codrescu, 
București, 2003), un titlu care 
ne poate duce cu gândul la ori-
ce, numai la Dumnezeu, nu. 
Teologia nu are nimic comun 
cu opțiunile noastre politice, 
deși studiile din volumul ci-
tat sunt pline de texte biblice. 
Titlul este răsunător și mulțu-
mește tot spectrul naționalist 
autohton. De la colțul cel mai 
darwinist al stângii până la 
obsesiile descoperitorului in-
sulinei. Nu au așteptat negrii 
sud-africani până în 1986, ca 
Sinodul Bisericii Evanghelice 
Olandeze din Africa de Sud să 
renunțe la aparheid și să recu-
noască egalitatea în drepturi 
a negrilor cu albii africaneri? 
În catolica Rwandă, la sfârși-
tul primăverii lui 1994, Tuții 
și Hutu au pus în practică, la 
îndemnul episcopilor catolici, 
o teribilă teologie a neamului, 
«à la machette» (un fel de cuțit 
cu o lamă lungă și lată), teolo-
gie inspirată și cultivată de Bi-
serica romano-catolică în fosta 
colonie belgiană, vreme de de-
cenii. Gândind în spiritul unei 
teologii a neamului, fantasme-
le ortodoxiei vin de la sine și R. 
Codrescu are tot dreptul să le 
amintească în a sa «Carte a în-
dreptărilor» (R. Codrescu, Car-
tea îndreptărilor, București, 
2004). Ca teolog al neamului 
devii automat apologet al nea-
mului. Numai că 27 noii apolo-
geți nu se «bat» pentru ideile 
apologeților creștini din pri-
mele secole. Visul lor este unul 
secular, sectar, gregar. De unde 
și erezia politico-religioasă a 
cuiburilor legionare, bazată 
pe cultul conducătorului și al 
sacrificiului. Doar locuit fiind 
de această eretică «teologie a 
neamului» poți porni «în că-
utarea legiunii pierdute» (R. 
Codrescu, În căutarea legiunii 
pierdute, București, 2002), 
căutare unde erudiția și me-
lancolia își dau mâna pentru 
a demonstra angelismul celor 
care au aceleași principii cu 
fundamentaliștii islamiști din 
zilele noastre. Chiar vrem să 
otrăvim și generațiile de astăzi 
cu amintirile «Buneivestiri», 
ale «nicadorilor», «simiștilor», 
«brigadierilor», «mexicanilor» 
și a altor «papanace» suveni-
ruri de asasini fanatici?

[9] Câteva teze de doctorat, 
două-trei volume de articole 
adunate din buletine parohia-
le sau penseuri ratate ale unor 

teologi șmecheri, cu biografii 
romanțate pe malurile Tami-
sei, Senei sau ale Rhinului, nu 
dovedesc existența unei teo-
logii ortodoxe contemporane. 
Lozincile ortodoxismului mi-
orițic (apofatismul; mistica; 
mănăstirile; pustnicii; Crainic 
și primul curs de mistică într-o 
facultate ortodoxă; Stăniloae, 
primul traducător al lui Pa-
lamas într-o limbă modernă; 
tocita «oază de latinitate» etc.) 
nu justifică nici ele existența 
unei veritabile teologii miori-
țice. George Enescu odihnește 
la Père Lachaise și nu la Bellu. 
Visarion Puiu a murit depar-
te de țară, caterisit de Sfântul 
Sinod, în vreme ce «preoții de-
mocrați», sub 28 oblăduirea 
vajnicului Justinian, cădelnițau 
după 1944 dricul blenoragic al 
democrației interbelice și par-
ticipau la nașterea «democra-
turii populare». De vreo câți-
va ani, bisericile noastre sunt 
goale, iar tribunalele pline. Pe 
creștinul român îl interesează 
mai mult pământul decât cerul 
și toate țuțianismele musce-
leanului nu-s decât vorbe de 
efect. În afara Mitropolitului 
Nicolae Corneanu, niciun na-
bab din Sacrosantul Sinod nu a 
recunoscut că a fost colabora-
tor al Securității. Culmea, s-au 
declarat ei înșiși victimele re-
gimului pe care l-au slujit cu 
credință. Aș fi mândru de capii 
Bisericii strămoșești dacă aș fi 
contemporanul unui dialog în-
tre aceștia și unul din intelec-
tualii acestui neam, în genul 
elegantului dialog (martie ‘95 
- ianuarie ‘96) dintre Umber-
to Eco și cardinalul Martini, 
Arhiepiscop de Milano, editat 
în 1997 în italiană și tradus 
în franceză un an mai târziu 
(Croire en quoi? Paris, 1998). 
Sau al celui dintre Jean-Didier 
Vincent și Jacques Arnould (La 
Dispute sur le vivant, Paris, 
2000), extraordinar schimb 
de idei între un om de știință 
și un dominican, având ca su-
biect viața.

[10] Sindromul «fratelui 
Alexandru» (inspirat din ce-
lebra lucrare a lui Constantin 
Noica, Rugați-vă pentru fratele 
Alexandru, București, 1990) a 
lovit crunt Biserica după 1989. 
Ortodoxia caută temeiuri pen-
tru a se ruga pentru fratele 
Alexandru, fie el Moghioroș, 
Dincă, Roșianu, Stanciu, Po-
pescu, pentru că ea însăși, la 
un moment dat, a stat la masă 
cu fratele Alexandru. A împăr-
tășit victoria și bucuriile cu 29 
fratele Alexandru și acum îl 
face părtaș pe fratele Alexan-
dru la biruința vremurilor. Te 

poți ruga pentru fratele Ale-
xandru când ai înaintea ochi-
lor Harta concentraționară 
a României? Este atât de co-
ruptă firea acestui popor, să-l 
ierte pe fratele Alexandru, să-i 
tămâieze mormântul de călău 
și să-i cânte «Veșnica pomeni-
re» în Ghencea? Ne-am trezit 
în Agora post-decembristă cu 
personaje din Damian Stăno-
iu, ce dădeau unei țări întregi 
lecții de morală și patriotism, 
tocmai ei care jucaseră «Baba 
oarba» în spatele iconostase-
lor. Mai cinstit histrionul de 
Simion Tatu de la Mănăstirea 
Plumbuita, celebru parlamen-
tar al FSN-ului, care mergea în 
campanie electorală pe la APA-
CA, alături de Petre Limbăde-
lemn, fiul stalinistului Walter 
Roman. Nu și-a schimbat nici 
prietenii, nici obiceiurile. Păcat 
de suferințele Înaltului Plămă-
deală, (Dumnezeu să-l ierte!) 
ajuns prea devreme în «ogra-
da» baptist-hortodoxului Va-
dim. Şi totuși, preotul Buga are 
dreptate când cere imperativ 
să ne rugăm pentru fratele Te-
octist (I. Buga, Rugați-vă pen-
tru fratele Teoctist, București, 
2005), deși sună a «Rugați-vă 
pentru fratele Alexandru», în 
cheie nicasiană.

[11] De vreo câteva decenii 
bunișoare așa-zisa teologie mi-
orițică șomează. Teologii năs-
cuți sub regimul «democrat-
popular» au cunoscut «gloria» 
trecătoare a acestui sfârșit de 
veac, dar din punct de vedere 
«științific» creațiile lor sunt 
NULE. Operele de «sertar» ale 
acestor «teologi ai rezistenței», 
interzise de cenzură și publi-
cate 30 în ultimii ani, nu sunt, 
în realitate, decât culegeri de 
predici și pălăvrăgeli (h)oma-
giale. Aceleași nume care ieri 
negau dărâmarea bisericilor 
dau acum interviuri la gazeta-
rii din Occident, povestindu-le 
cum au salvat creștinismul ro-
mânesc, trăgând clopotele în 
timpul Liturghiei și cum sfidau 
Puterea, plimbându-și bărbi-
le printre palatul patriarhal și 
marea adunătură națională! 
Citești și nu-ți vine să crezi. 
Vezi negru pe alb și aiimpresia 
că visezi. Hai, Bre! Or fi proști 
jurnaliștii din Ţara lui Obelix, 
dar mai lăsați minciuna frați-
lor și nu ne mai intoxicați cu 
amintiri din «gherlele» chiol-
hanelor voastre praznicale! 
Cam acesta este stadiul teolo-
giei academice românești și a 
eminențelor sale la sfârșitul 
veacului trecut. Ceilalți repre-
zentanți ai clerului n-au dat 
interviuri patriotice înainte de 
1989 și nu publică în «Memo-
ria. Revista Gândirii Arestate». 
Cei mai șmecheri dintre ei – 
protopopi, consilieri, vicari, 
secretari etc. sunt membri în 
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comitete, comiții și fundații 
filantropice, primesc ajutoa-
re și invitații de peste hotare, 
apar la emisiuni spirituale sau 
chiar la tembela OTV. Pe vre-
muri erau invitați la fosta viață 
spiritulă a tvr-ului când Titi se 
ocupa și de spirit. Îi dădeai un 
telefon lui Titi Dincă, îți pregă-
teai un «logos» tare, el îți tri-
mitea întrebările, tu îți mun-
ceai răspunsurile. Venea seara 
spirituală. Audiență maximă, 
dialoguri șoraniene. TD arun-
ca răspunsurile, MS scotea 
din tolba sa palavre ce uluiau 
invitații. Dialogul se precipi-
ta când personajul confunda 
răspunsurile. Tensiunea creș-
tea, eram în plin teatru grec și 
ne-amintim ce frumos era cu 
Andrei Şerban la Național și 
cum Mona Muscă nu l-a adus 
la Național pe Şerban pentru a 
nu 31 încălca legea! Corul in-
tra în scenă și serata religioasă 
se încheia în lacrimi de emoții 
și «pupăciuni», ca la robingo-
revelionul everacului.

[12] Oricât am fi de cinici 
nu putem nega vulcăneasca 
«ispită bizantină» – mănăs-
tirile valahilor. Nu trebuie să 
ne imaginăm însă că ele sunt 
populate de sfinți! Nu spunea 
Nicolae Steinhardt că erau pe 
cale să devină ceapeuri? Un 
Paisie Olaru se naște o dată 
la o sută de ani. Eugen Lovi-
nescu avea dreptate să critice 
ortodoxia românească, crești-
nismul dunărean postbizantin 
și inconsistența culturii reli-
gioase românești: florilegii, 
omilii, danii la locurile sfinte. 
Marile realizări culturale ale 
evului mediu românesc poar-
tă pecetea străinilor aflați în 
pribegie prin provinciile ola-
he. Tot străini au fost și «nașii» 
Academiei lui Şerban Canta-
cuzino I (1680) și a lui Antioh 
Cantemir(1707). Blânda orto-
doxie a ținut Scriptura depar-
te de graiul românesc. Am în-
ghițit chirilica și greaca câteva 
secole pentru că ierarhii noștri 
nu erau, de cele mai multe ori, 
de prin părțile noastre. Am 
dormit în ortodoxie până pe 
la 1848, când am aruncat și 
ultimii șalvari. Am mai luat un 
șut în fund cu secularizarea lui 
Cuza, condamnată fără noimă 
de capetele bisericești și până 
prin deceniul cinci al veacului 
trecut am lâncezit între clo-
potniță și pridvorul bisericii. 
După reeducare ne-am pus 
din nou pe somn până-n iar-
na lui ’89 - ‘90. Evenimentele 
neelucidatului decembrie au 
adus ortodoxia la tvr-liberă, 
și-n câteva săptămâni aveam 
32 deja star-urile noastre. 
Scădea audimatul, apărea un 
om în sutană, o «Veșnică po-
menire!» în direct, de la cimi-
tirul victimelor iliesciene, un 

marș pe la Piața Romană, un 
«Tatăl nostru» la Universitate 
etc. A mers spectacolul până 
în toamna lui nouăzeci. Între 
timp Patriarhul și-a reintrat în 
drepturi, ierarhilor din staff-
ul administrației bisericești li 
s-au creat noi centre episco-
pale (Slobozia, Giurgiu). Totul 
pentru liniștea noastră. S-au 
mai schimbat câteva nume pe 
ici, pe colea, și ușurel viața a 
reintrat în normal. Cine din 
ofițerii sutanofori, din birouri-
le de la Mănăstirea Antim, gân-
dea, pe vremea răposatului, 
c-o s-ajungă peste noapte în 
jilțuri arhierești? Restaurația 
ultimilor ani a pregătit BOR-ul 
pentru mileniul trei. Schimbul 
de mâine a fost deja asigurat. 
Mulți din acești coconi parve-
niți se comportă ca pe vremea 
când episcopii nu vorbeau lim-
ba poporului. Scopul lor, acum, 
ca și atunci: căpătuiala. De 
aici la nepotism nu-i decât un 
pas. Nepotismul este o plagă 
vie, cunoscută de toată lumea 
și în fața căreia toți închidem 
ochii. Acest sistem este așa de 
puternic încât birourile admi-
nistrației centrale sunt legate 
prin fire nevăzute de tot felul 
de rubedenii. Vrei să nu mori 
Popa Prostu pe «unde a în-
țărcat Mutu iapa», fă-ți un fin 
care este vărul unui cumătru, 
care, întâmplător, este Inspec-
tor bisericesc! Şi el, la rândul 
său, este finul unui Vicar, care 
este nepotul unui Episcop. Şi 
acesta, la rândul său, are un 
«negru», protopop prin Ţara 
Vrancei, care poate apela la 
unul din ai săi zeci de cumetri 
din tot județul și problema se 
rezolvă. Dacă ești teolog vei 
primi parohie în buricul târgu-
lui și fonduri de la Culte pentru 
biserică. Dacă ești mațe fripte, 
ori alt gen de coate goale 33 și 
până în 1989 ai vându blugi și 
țigări, te bagă taica popa la Fa-
cultate și-n câțiva ani te-aduce 
taica la Focșani, la o parohie cu 
vad. Te-nsoară cu o fată care 
vinde lumânări, lași golănea-
la și seringile, te face popă în 
orașul Unirii și predai și reli-
gia la o școală centrală. Nu te 
regăsești într-una din aceste 
ipostaze, n-o să vezi Parisul pe 
o Bursă ecumenică în veci și 
nici America la vreun congres, 
să asculți traducerea în căști. 
Cumetria în lumea universita-
ră despre care vorbește Luca 
Pițu (Luca Pițu, Breviarul ne-
buniilor curente, Iași, 19982, 
pp. 77-90) este valabilă și în 
tagma bisericească și în în-
vățământul teologic ortodox. 
Adio metafizici și filosofii pă-
gâne, «dacă n-ai neamuri la Ie-
rusalim». Iți faci studiile la Bu-
curești și-o să vezi Occidentul 
prin cablu. Te mulțumești cu 
B. Pivot (sau te mulțumeai), cu 

«Cercul de la miezul nopții» și 
cu ce mai pică pe Arte. Rămâi 
un ramolit în ale culturii și-o 
să fii mulțumit să mergi cu Da-
cia la Căminul preoțesc, la Te-
chirghiol. Desigur, c-un plocon. 
Dacă nu, dormi pe plajă la nu-
diști și meditezi la spiritualita-
tea geto-dacilor. N-ai somn, te 
mănâncă țânțarii, îl citești pe I. 
Gh. Coman și crezi că proto-ro-
mânii sunt (sau erau) pe ace-
lași picior cu grecii și romanii 
și historia numai începe la Su-
mer, ci la Sucidava! N-a spus-o 
literatul Coman, o spune Maria 
Gimbutas! 

[13] Dumnezeul ortodo-
xiei miorițice este ca Dumne-
zeul metafizicii occidentale, 
un Dumnezeu mort, asfixiat 
în stufărișurile din iatacurile 
chiriarhale. Prins în polemici-
le 34 naționalist-ortodoxe ale 
primei jumătăți de secol, creș-
tinismul s-a topit în fața istori-
ei naționale, transformându-
se într-o ideologie cu priză la 
mase. Am renunțat la veșnicie, 
la lumea de dincolo, pentru a 
trăi în mahalaua noastră cea 
de toate zilele. România aces-
tui început de secol este o țară 
de calcute, unde flacăra vieții 
se aprinde și se stinge sub pri-
virile insensibile ale celor din 
jur. Ni s-a făcut deja scârbă de 
prezența plictisitoare a cerșe-
torilor prin metrouri, iar dacă 
fură, îi dăm pe mâna poliției. 
Mâine, poimâine o să plătim 
mercenari, să-i împuște, ca 
prin Brazilia. La noi este mai 
rău ca-n Somalia și Eritreea, 
unde seceta prelungită și răz-
boiul au distrus totul. România 
a ajuns după 1989 «Etiopia 
Europei» (I. P. Culianu).

[14] Creștinismul miorițic 
nu este cel din istoriile oficiale, 
el se apropie mai degrabă de 
folclorismul lui Crainic. Spiritu-
alitatea românească nu este una 
pur creștină, cum afirmă istoricii 
creștini și teologii protocroniști 
autohtoni, ci mai degrabă un fol-
clorism interesant, care ames-
tecă elemente păgâne, practici 
religioase neopăgâne cu idei și 
principii creștine. Dacă am eli-
mina partea necreștină din «tra-
dițiile noastre creștine», creș-
tinismul miorițic ar fi un fel de 
creștinism reformat, cu pereții 
goi și reci. Frumusețea creștinis-
mului nostru o dau tocmai dati-
nile și obiceiurile păgâne care, la 
adăpostul noii religii, s-au me-
tamorfozat în rituri și «tradiții 
creștine». Ţăranul român crede 
mai mult în superstiții decât în 
icoane și-i 35 este frică mai mult 
de descântece, blest me și vrăji 
decât de Judecata de Apoi. Cine 
nu a fost descântat măcar o dată 
de deochi cu misterioasele des-
cântece populare, unde se în-
tâlnesc practici păgâne și «Tatăl 
nostru», binecuvântări creștine 

și scuipături rituale? Cine vrea 
să înțeleagă creștinismul româ-
nesc, nu trebuie să meargă la Bi-
blioteca Universitară sau cea a 
Academiei. Să-și ia rucsacul și să 
urce prin Carpați, acum, cât mai 
sunt țărani care-și blesteamă 
vecinii și le deoache animalele și 
nu au emigrat cu toții la muncă 
prin Occident. Să le asculte des-
cântecele, pentru că descântecul 
este cea mai sublimă simbioză a 
spiritualității românești. Poți 
ajunge nemuritor la Academie 
fără să cunoști sufletul româ-
nesc, dacă citești doar istoriile 
oficiale. Sunt mulți care au ajuns 
și predau aceste istorii prin ze-
cile de facultăți particulare, fără 
să aibă habar de ceea ce repre-
zintă adjectivul «românesc». Ţă-
ranul român n-a ajuns definitiv 
la Muzeul Satului, cu toate că nu 
a rămas decât o idee din țăranul 
de altădată. Babele noastre hâ-
tre mai dau în boghi pe ascuns, 
mamele mai pun busuioc odras-
lelor sub perini de Bobotează, la 
nunți se mai taie cozonacul pe 
capul miresei, ursitoarele sunt 
nelipsite, după mort se sparge 
ulcica și cu ața mortului se leagă 
cununii. Trist va fi când acestea 
n-or mai fi decât pe discuri de la 
romanticu Electrecord și vom 
auzi doar «Hai să-ți dau cu ghi-
ocul!» prin Piața Matache și mu-
zica copilului minune prin Ber-
ceni! Acesta este creștinismul 
românesc: un folclorism trăit 
anonim și nu o istorie presăra-
tă cu momente cruciale. Isto-
ria neamului românesc nu este 
una bogată în personaje mitice. 
Totul s-a petrecut la nivelul 36 
omului de rând, departe de ma-
rea istorie. Şi totuși, în neistoria 
valahă, celebrul necunoscut Va-
sile Lovinescu a găsit înțelesuri 
și simboluri care dau o oarecare 
importanță puținelor noastre 
coborâri în istorie. Neamurile 
care locuiau versanții Carpaților 
s-au trezit, la capătul a câtorva 
veacuri, vorbitorii aceleași limbi 
și purtătorii acelorași tradiții. 
Impunând astăzi date epocale și 
canonizând personaje istorice, 
nu vom schimba în bine trecu-
tul, ci vom maimuțări memoria 
unor personalități care aveau 
toate calitățile, în afara aceleia 
de Sfânt.

[15] O boală necruțătoare se 
va abate asupra Bisericii Orto-
doxe Române în secolul în care 
tocmai am pășit: ICIOGLĂNIA. 
Se pare că, nu peste mult timp, 
Biserica va fi «cârmuită» de 
icioglani. Istoria unui icioglan 
nu poate fi niciodată istoria 
unui mec, pentru simplul mo-
tiv că icioglanul nu-i un mec, el 
este un codoș. Icioglanul nu-i 
mârlan, e chiar un tip subțire. 
Icioglanul este tot timpul în 
primele rânduri, cu ochii după 
flash-uri și microfoane. mIcio-
glanul nu doarme niciodată. 

Dacă muritorul de rând visea-
ză umbre și chipuri din trecut, 
el visează la chipuri pe care nu 
le-a văzut niciodată. Icioglanul 
este un vizionar. Nimeni nu 
are curajul să polemizeze cu 
icioglanii. Doar preotul I. Buga 
a ridicat privirea și a ajuns în 
fața Consistoriului Bisericesc. 
Chiar dacă ai noștri n-au avut 
o Inchiziție, au avut alte mij-
loace de constrângere, mai cu-
rate, care funcționează și în zi-
lele noastre: caterisirea, adică 
excluderea din rândul clerului 
și 37 interzicerea oficierii cul-
tului divin. Această metodă a 
mers sub toate regimurile și 
prin toate țările ortodoxe.

Chiar serenisimul Patriarh 
de Constantinopol, la cererea 
turcilor, l-a caterisit pe Antim 
Ivireanul. Asta nu scuză cateri-
sirile care au urmat pe plaiurile 
«Mioriței», mai ales în ultimul 
secol. Dimpotrivă, dacă nefe-
ricitul Patriarh de Constanti-
nopol risca să-și piardă capul, 
mitropoliții și patriarhii noștri 
n-ar fi pierdut mare lucru dacă 
refuzau să se desolidarizeze 
de preoții Bisericii lor. Pentru 
câteva avantaje trecătoare ei 
n-au întors spatele doar sufe-
rinței acelor oameni, mai mult, 
ei i-au condamnat și le-au luat 
și singura posibilitate de a-și 
câștiga o pâine. Am putea crede 
că aceste fapte sunt de dome-
niul trecutului, dar constatăm 
că această practică a caterisirii 
este actuală și conducerea Bi-
sericii nu ezită să o folosească. 
Deocamdată icioglanul este 
marginal, adică n-a ajuns la 
Eforie, dar va ocupa, din ce în 
ce mai mult, peisajul existenței 
noastre. Dacă, acum ne permi-
tem să-l ironizăm, într-o bună 
zi, într-un viitor nu prea înde-
părtat, va trebui să învățăm și 
noi să rânjim ca icioglanii. În 
acea zi nu vom fi mai săraci, 
nici mai nefericiți decât astăzi, 
dar fețele noastre nu vor mai 
fi oglinda sufletelor, ci măști 
spoite cu varul duplicității co-
tidiene. Pentru ca acea zi să fie 
cât mai departe, ar trebui să 
lăsăm fățărnicia de o parte și, 
riscând interesele mărunte, să 
arătăm icioglanii cu degetul și 
chiar să-i punem după «gra-
tii». Dacă nu vom face aceasta 
astăzi, mâine vom fi noi trimiși 
la «ocnă», pentru că, în împă-
răția icioglanilor, cine nu este 
icioglan este împotrivă. Să dea 
Dumnezeu ca aceasta să nu se 
întâmple, iar Biserica să nu în-
capă pe mâna icioglanilor, 38 
care nu așteaptă decât apusul 
teoctistului și al bătrânilor, 
pentru a orweliza ceea ce a 
mai rămas humanoid în «fer-
ma animalelor».

(va urma)


