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UN CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE

Cei ce-au luptat pentru Hristos
nici n-au murit, nici n-au să moară;
pe-acelaşi nor străluminos,
în Marea Zi au să apară,
slăviţi alături de Hristos,
când va veni a doua oară.

(Traian Dorz)

Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că apare acum această
carte, ca o mărturie vie şi ca o amintire frumoasă despre un
adevărat credincios ortodox şi vrednic luptător în Oastea
Domnului Iisus, fratele Titus Niculcea de la Marginea, care a
ţinut sus Cuvântul adevărului şi mărturia lui Iisus până la
sfârşit.

Dorim ca această carte, precum şi amintirea celui ce, pe
scurt, este prezentat în ea, să fie una dintre mărturiile despre
aceşti oameni care nu trebuie să fie uitaţi; fiindcă ceea ce au
făcut ei, vedem acum că are o valoare atât de însemnată în ce
priveşte păstrarea curată a credinţei ortodoxe şi împlinirea
voii lui Dumnezeu de către noi, cei ce am fost chemaţi în
Oastea Domnului, întocmai cum ne-au îndrumat spre acestea
sfinţii noştri înaintaşi.

Îl rog pe Dumnezeu să-Şi trimită binecuvântarea Sa ce-
rească peste lucrarea pe care o va face această carte. Şi
pentru toţi cititorii ei să fie de mult folos aceste amintiri
sfinte despre oamenii lui Dumnezeu care au trăit printre noi,



6

dar care acum s-au dus... Ar fi un mare păcat dacă noi nu ne-
am mai aminti de ei. Cred că vom fi întrebaţi şi la Înfricoşata
Judecată de cum i-am urmat pe sfinţii noştri înaintaşi care au
vestit Cuvântul lui Dumnezeu nu numai cu gura, ci şi cu tra-
iul, cu suferinţele şi cu o credinţă adevărată, şi cum am dus
mai departe învăţătura curată aşa cum au primit-o şi ei de la
cei de dinaintea lor.

Această Lucrare minunată a Oastei Domnului ne-a scos
din pustiul robiei lui satan, din robia păcatului. Însă, după
cum ştim, mulţi s-au abătut de pe cale, mulţi au căzut, mulţi
s-au întors înapoi în acest pustiu. Dar cei care au iubit cu
adevărat credinţa pe care o mărturiseşte Biserica Ortodoxă
şi care au dus adevărul ei până la sfârşit, au ajuns în
„pământul făgăduinţei”, în împărăţia lui Dumnezeu şi-n sla-
va cerească.

De multe ori ne-am întrebat cu durere în suflet de ce nu
mai vorbeşte nimeni despre acest frate atât de minunat, Titus
Niculcea. Fratele acesta, părintele acesta atât de bine cunos-
cut la noi în Bucovina, a fost acel om înflăcărat de Duhul
Sfânt care ştia şi să tacă atunci când era cazul, să fie smerit,
să fie blând, dar şi să nu tacă atunci când trebuia spus ade-
vărul. Un exemplu în acest sens este acela când am fost adu-
naţi un grup de fraţi şi am pus pe hârtie o durere a noastră,
spre a o trimite fraţilor care ţineau de Centrul Oastei Dom-
nului de la Sibiu. Am fi dorit ca cei cărora ne-am adresat
atunci să înţeleagă că nu ne-am dus să ne plângem străinilor,
ci lor, fraţilor noştri. Dar n-am fost înţeleşi. Şi, pentru că
erau adevărate lucrurile despre care am scris în acel act
semnat de noi toţi – între care era şi fratele Titus –, de-atunci
s-a aprins un foc mare, al mâniei şi al zavistiei, împotriva
noastră. Pentru că am atins acolo unde era rana deschisă.
Atunci când un frate îşi spune durerea într-o scrisoare – pe
care n-o trimite la televiziune sau la vreun ziar străin, ci la
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fraţi –, te-ai aştepta să fie înţeles. De aceea ne-am exprimat
şi noi atunci acea durere: pentru că am vrut să rămânem în
credinţa noastră ortodoxă, cu toate dogmele şi Tainele ei,
aşa cum am primit-o şi cum ne este lăsată.

Oastea Domnului, după cum a spus Părintele Iosif Trifa,
nu a venit să schimbe nimic în Biserică, pentru că toate Tai-
nele Bisericii sunt sfinte şi adevărate. Însă această Lucrare
minunată a lui Dumnezeu vrea să trezească sufletele de la
moarte la viaţă, să le întoarcă de la păcat la adevăr. Aşadar,
nu putem să călcăm în picioare învăţăturile Sfinţilor Părinţi
ai Bisericii şi să primim ecumenismul cu toate învăţăturile
greşite pe care le aduce, căci aceasta ar fi împotriva Cuvân-
tului lui Dumnezeu care spune: „...chiar dacă un înger din
cer ar veni şi v-ar aduce o altă învăţătură, să n-o primiţi”.

Noi am cunoscut de-atunci că şi împotriva fratelui Titus
a fost o ură fiindcă a semnat şi el acea scrisoare a durerii –
căci aşa a fost acel Apel în care sufletul striga din noi că
vrem să ne păstrăm credinţa noastră fără amestecuri şi fără
rătăciri. Căci ştim că nu vom fi iertaţi niciodată dacă vom
strica dreapta învăţătură, chiar de ne-am vărsa sângele ca
mucenici. Dar n-am fost înţeleşi nici până în ziua de azi.

Cei ce l-au cunoscut pe fratele Titus ştiu că el a fost
omul pe care Dumnezeu l-a trimis la noi în acele vremuri
când era aici atâta clocot de neînţelegere, de nedumerire şi
când toţi trăgeau în altă parte, fiecare în felul lui, şi tălmă-
ceau şi învăţau cum voiau ei. Fratele Titus a venit la noi în
vremea cea mai grea şi a spus: „Nu! Aceasta este Lucrarea,
noi suntem în Biserică şi niciodată nu ne putem despărţi de
Biserică, fiindcă despărţiţi de ea n-am avea mântuire”.

Fratele Titus a fost un adevărat teolog. Ştia toate dog-
mele Bisericii, ştia canoanele, Pidalionul... Şi cu oricine ar fi
vorbit, în mărturisirea sa, nu se rezema pe altceva decât pe
învăţătura credinţei ortodoxe în care era atât de puternic în-
rădăcinat. De aceea l-am iubit. Însă a trebuit să sufere mult.
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Pentru că, văzând statornicia lui, mulţi dintre cei cu care
s-a confruntat el aici la noi şi care ieşiseră din Biserică,
botezându-se la neoprotestanţi, au chemat autorităţile ca
să-l aresteze, să-l închidă, pentru adevărul pe care-l adu-
cea. Dar fraţii statornici l-au înştiinţat şi Dumnezeu aşa a
lucrat că l-a scăpat din aceste curse care i se întindeau din
partea celor ce au trădat.

Şi astăzi sunt dintre cei care trădează, pentru că ei nu
ţin nici la rostul credinţei noastre, nici la rostul Oastei
Domnului, ci s-au amestecat cu unii şi cu alţii, neiubind
adevărul. Noi trebuie să ne mărturisim credinţa noastră aşa
cum am primit-o; căci credinţa în Dumnezeu e dată o dată
pentru totdeauna, ea nu se poate schimba cu nimic. Doar
noi trebuie să ne schimbăm, să devenim din răi buni, mai
aproape de Dumnezeu.

Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru acest frate minu-
nat – şi pentru mulţi alţii care au fost ca el, căci nu mi-ar
ajunge vremea să spun despre atâtea nume care au suferit în
grelele închisori, dar care n-au trădat, ci au păstrat credinţa
cu o statornicie sfântă, rămânând ortodocşi. Mulţi spuneau
despre fratele Titus că e prea ortodox... pentru că iubea Bise-
rica cu toate învăţăturile sfinte din ea. Dar pe cei care au în-
ceput să urască Sfânta Cruce, pe Maica Domnului, Tainele
Bisericii, crezându-se „cineva” şi nerămânând în starea de
smerenie, i-a tulburat vrăjmaşul, ajungând rătăciţi şi rătă-
cind, la rândul lor, multe suflete.

Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toţi cei care au păstrat
până la sfârşitul lor credinţa sănătoasă, care n-au tăgăduit
adevărul şi n-au dat mâna cu străinii care au făcut atâta tul-
burare în Lucrarea Oastei Domnului. Căci, iată, astăzi nu ne
mai putem privi unii pe alţii, nu ne mai putem întâlni şi nu ne
mai putem ruga la un loc din cauza rătăcirilor pe care unii
le-au primit. Noi nu putem primi nimic din ceea ce este ere-
zie, învăţătură greşită împotriva Bisericii Ortodoxe, ci vrem
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să rămânem la ceea ce ne-au chemat Sfinţii Părinţi şi scum-
pul nostru Părinte Iosif, fratele Traian şi ceilalţi înaintaşi ai
noştri. Ei, oricât au suferit şi oricât de greu le-a fost, n-au
trădat şi n-au aruncat cu pietre în Biserică, ci au rămas sta-
tornici până la sfârşit, slăvindu-L pe Dumnezeu.

Dorim tuturor cititorilor acestei cărţi ca aceasta să le fie
spre trezire duhovnicească. Să ne revenim de unde ne-am
abătut, să nu mai zicem „bun-venit” ecumeniştilor, nici celor
ce s-au rătăcit de la adevăr şi care cred altfel de cum ne în-
vaţă credinţa ortodoxă.

De câte ori ne întâlneam cu fratele Titus, n-avea altce-
va... lucruri deşarte, să ne spună. Deschizând Biblia, înte-
meiat fiind pe învăţătura sănătoasă, ne spunea cum trebuie
să trăim. Se mira toată mănăstirea... fraţii din mănăstire nici
în ziua de astăzi nu uită ce învăţături minunate ne-a dat, ce
memorie avea, cât de frumos putea să redea toată învăţătura
credinţei noastre ortodoxe, a Lucrării Oastei Domnului.

El ne rămâne în amintire cu faţa sa senină, cu ochii lui
blânzi.

Îi mulţumim lui Dumnezeu că am avut printre noi astfel
de oameni. Prin ei am putut să urmăm şi noi adevărul, să
mergem, învăţând să suferim alături de Domnul Iisus, spre
Golgota cerească.

Fratele Titus ne-a învăţat că niciodată nu putem vorbi de
o unitate greşită, de o unitate rătăcită. El a rămas şi ne-a în-
demnat şi pe noi să rămânem aici unde ne-au lăsat părinţii
noştri. Dacă cineva va voi să se întoarcă şi să rămână aici
ascultător, uşile pocăinţei sunt deschise totdeauna pentru fie-
care suflet. Iar cei care s-au rătăcit de la adevăr, precum şi
cei care gândesc să facă o împreunare cu aceştia, crezând că
gândul lor va duce la o singură frăţietate plăcută lui Dumne-
zeu şi că, făcând această unitate, ei ascultă de Dumnezeu, să
ştie că fac unitate cu satana. O astfel de unitate noi niciodată
n-o vom face, pentru că suntem chemaţi de Hristos să ducem
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adevărul Lui curat până la sfârşit, căci fără acesta nici unul
dintre noi nu ne putem mântui; nici fără învăţătura şi tainele
Bisericii noastre Ortodoxe, despre care fratele Titus mereu
ne amintea. El era statornic de neclintit în învăţătura pe care
o şi trăia şi o şi mărturisea, chiar dacă a avut mult de suferit
în viaţă din cauza acestei statornicii în credinţă. N-am văzut
viclenie în el, ci sinceritatea şi dragostea care totdeauna îi
răzbăteau din suflet spre cei din jur.

Fratele Titus niciodată nu s-a unit cu cei ce se numeau
fraţi, dar care luptau împotriva credinţei noastre; care au
vândut fraţi ce făcuseră ani grei de închisoare, care au vân-
dut adevăruri sfinte pentru că urmau o cu totul altă cale de-
cât cea spre mântuire, căutând foloase pământeşti şi o slavă
lumească.

Chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu peste toţi fraţii
care au rămas statornici în Biserica noastră Ortodoxă, în în-
văţăturile ei şi în mântuitoarea Lucrare a Oastei Domnului.
El să ne dea mângâierea Sa dulce în lupta mântuirii; şi, chiar
dacă vom rămâne puţini şi singuri, prigoniţi şi urâţi de toţi
din jur în această luptă, după pilda fratelui Titus, să credem
că, dacă noi nu-L vom părăsi pe Domnul, nici El nu ne va lă-
sa nici pe noi, nici Lucrarea Lui nimicită, ci ne va întări şi ne
va ajuta să mergem mai departe.

Noi niciodată nu te vom uita, frate Titus! Multora ne-ai
fost ca un părinte şi, atunci când ne-a fost greu, ca o mân-
gâiere. Pentru aceasta, nu te va uita nici Dumnezeu în Ziua
Judecăţii. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască,
acolo în patria cerească, acea fericire pe care ţi-ai dorit-o
toată viaţa.

† Episcop Longhin Jar
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Vorbiri şi rugăciuni ale fratelui Titus,
la diferite adunări ale Oastei Domnului

1.

„Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte căl-
când şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.”

Slăvit să fie Domnul!
Dragostea lui Hristos care ne strânge şi care ne încheagă

în jurul Cuvântului Său ne-a strâns şi în această seară, cu pri-
lejul sărbătoririi nunţii acestor doi tineri care ne-au prilejuit
bucuria aceasta şi ocazia aceasta minunată în care suntem cu
toţii împreună cu ei. Suntem foarte fericiţi şi am dori ca
această fericire s-o putem continua până la venirea Domnului
Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, când va veni să-Şi ia Mi-
reasa Lui şi s-o încununeze în slavă pentru totdeauna.

Iată că a sosit vremea ca iarăşi să începem bucuriile cu
nunţile şi cu prilejurile noastre duhovniceşti de întâlnire, de
creştere duhovnicească, de ajungere a noastră la desăvârşirea
pe care o cere Dumnezeu fiecăruia dintre noi. De aceea, să
fim atenţi; să fim cu luare aminte la tot Cuvântul lui Dumne-
zeu, pentru că nici vrăjmaşul nu lipseşte, chiar de la asemenea
ocazii. Aduceţi-vă aminte cei ce-aţi citit prin Cartea Iov: când
Dumnezeu Îşi aduna la sfat îngerii Săi, satana era şi el printre
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ei. Din acestea am înţeles că el nu lipseşte de la nici un prilej
la care Dumnezeu îi adună pe îngerii Lui. Pe sufletele cele
credincioase le adună la sfatul Lui, ca să le înveţe calea Lui,
poruncile Lui.

Mai cu seamă la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu,
lupta cea mai mare o dă vrăjmaşul. Şi o dă cam pe trei căi.

Prima lui acţiune este să facă să nu ajungă Cuvântul lui
Dumnezeu de la cel care îl vorbeşte la urechile [ascultăto-
rilor]. Şi aceasta se întâmplă cam aşa: când cineva vorbeşte
din Cuvânt, cel de alături are ceva să-ţi spună. Te ghionteş-
te, te stinghereşte... sau altuia îi e sete, sau altul nu ştiu ce
mai vrea... se mişcă... şi prin aceasta se rupe firul legăturii
Cuvântului lui Dumnezeu şi se deranjează toată lucrarea de
ascultare la ceea ce trebuia să fii atent, ca să prinzi legătura
Cuvântului întocmai, aşa cum trebuie. Pentru că Cuvântul
lui Dumnezeu este ca un lanţ sau ca verigile unui lanţ legate
între-olaltă, una de alta. Dacă ai avea o grămadă de verigi,
dar dacă ele nu sunt legate între-olaltă, nu le va putea folosi
nimeni, la nimic. Dar dacă ele vor fi legate una cu cealaltă
cu adevărat, acela va fi un lanţ care va fi bun şi folositor
pentru orice lucru la care trebuie să fie folosit. Aşa este şi cu
Cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l urmărim cu
multă atenţie.

Aşa cum au spus şi fraţii mai înainte, Dumnezeu are un
plan cu noi, pentru care ne-am adunat şi în seara aceasta. Şi
El vrea să ne spună tot ce trebuie să ştim din partea Sa. Şi,
dacă noi nu suntem atenţi acum, când suntem în faţa Cuvân-
tului lui Dumnezeu, cum vom fi atenţi mâine, săptămâna vii-
toare, când nu mai avem Cuvântul în faţă? Dacă acum dăm
dovadă de necredinţă, de lipsă de frică de Dumnezeu şi de
lipsă de respect faţă de Sfântul Cuvânt, cum vom da respect şi
ascultare când nu mai avem în faţă Cuvântul?

Deci să învăţăm aceste lucruri cu toţii şi să fim ochi şi
urechi.
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Ne aducem aminte de un cuvânt al Proorocului Ieremia
când a zis cu glas de tunet: „Să tacă cerurile şi pământul când
Domnul vorbeşte”. Apoi cineva poate să spună: „Da’ ce?
Domnul a vorbit? Că s-a sculat unul... cutare şi cutare... şi a
vorbit”. Da! Oricine ar fi cel ce vorbeşte şi oricât ar părea de
slab cuvântul lui pe care îl mărturiseşte, este Cuvântul lui
Dumnezeu, care e plin de putere pentru cel ce-l crede. E Cu-
vântul lui Dumnezeu. Şi noi dăm întâietate Cuvântului, nu
persoanei. Persoana îşi capătă meritul în urma Cuvântului. Ea
rămâne totdeauna în urma Cuvântului. Dar Cuvântul să-şi ai-
bă întâietatea pe deplin în viaţa noastră şi în faţa noastră ori
de câte ori avem ocazia să-l ascultăm. Pentru că Însuşi Dom-
nul a zis celor din poporul iudeu când i-a osândit, cum scrie
în Evanghelia după Ioan, capitolul 6: „Credeţi că Eu am să vă
osândesc în Ziua Judecăţii? Nu, ci Moise, în care v-aţi pus în-
crederea. Acela o să vă osândească în Ziua Judecăţii”. Iar no-
uă ne spune în capitolul 12, tot din aceeaşi Evanghelie: „Cre-
deţi că Eu am să vă osândesc? Nu! Vă va osândi Cuvântul pe
care l-aţi auzit, dar pe care nu l-aţi crezut din toată inima”. Şi
mai zice Domnul, în Luca, un cuvânt: „Când aude cineva un
cuvânt privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi ia
tot ce a fost semănat în inima lui”. Deci când n-ai primit Cu-
vântul clar, începi să te îndoieşti asupra lui. Şi când te-ai în-
doit ai şi pierdut şi ţi-e degeaba toată munca, truda şi oste-
neala pe care ai depus-o.

Orice mişcare pe care o facem s-o facem prin credinţă.
Pentru că toate acestea cer nişte jertfe mari. Deplasările, oste-
nelile, vegherile, nedormirile, toate cer jertfă şi cheltuială,
trudă şi oboseală. Şi atunci, să le facem pe toate fără credinţă?
Vine Sfântul Apostol Pavel şi spune: „Oare numai pentru vi-
aţa aceasta ne-am pus noi nădejdea în Hristos? Atunci suntem
cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii”. Deci să fim cu luare
aminte, să punem preţ pe Cuvântul lui Dumnezeu. Să-i dăm
respect în orice situaţie ne vom găsi şi oricând îl ascultăm.
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Aşadar, aceasta este prima acţiune a vrăjmaşului. Şi e bine
să le pomenim, pentru că tot Sfântul Pavel a zis: „Nu suntem în
necunoştinţă de planurile celui rău”. Numai un om înţelept, ca-
re cunoaşte toate vicleşugurile diavolului, se poate şi păzi.
Poate să-şi prevină starea lui, să nu cadă în cursa neascultării şi
a ispitei în care să fie atras şi depărtat de Dumnezeu.

A doua acţiune a vrăjmaşului este, dacă a scăpat cuvântul
în ureche, că el luptă ca din ureche să n-ajungă la inimă. Şi,
dacă se întâmplă să-l scape în inimă, şi de acolo se luptă să-l
scoată. Pentru ca, într-adevăr, omul să devină ca un pom ne-
roditor.

Să avem grijă cu toţii să păstrăm tot ce ne spune Dumne-
zeu în diferite ocazii în care ne întâlnim, pentru că acestea
sunt momente pe care trebuie să le preţuim cu toată seriozi-
tatea, aşa cum au repetat şi fraţii. Şi Corneliu era plin de do-
rinţa de a-l aştepta pe Apostolul Petru să-i vorbească. Căci
ştia că Dumnezeu vorbeşte prin el. Să credem şi noi din toată
inima ceea ce a crezut Corneliu şi atunci vom fi cei mai feri-
ciţi oameni de pe pământ.

O să citim din Psalmul 78 câteva versete, la care vom că-
uta să medităm cu toţii şi să urmărim lucruri care ne intere-
sează pe toţi. „Ascultă, poporul meu, învăţăturile mele, luaţi
aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura şi vorbesc în
pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. Ce am au-
zit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri nu vom ascunde
de copiii lor. Ci vom vesti neamului de oameni care va veni
laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel şi a poruncit
părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii. Ca să fie cunoscută
de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care,
când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor.
Pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu
uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. Să
nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un
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neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credin-
cios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmaţi fiind şi trăgând
cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ţinut le-
gământul lui Dumnezeu şi n-au voit să umble întocmai după
legea lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li
le arătase. Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni în ţara
Egiptului, în câmpia Ţoan. A despărţit marea...” şi aşa mai
departe, cum ştim cu toţii, lucruri pe care le-am citit, le-am
auzit de atâtea ori.

Dar puţin să medităm cu toţii asupra acestor cuvinte şi să
scoatem ce este folositor şi pentru noi.

Mai întâi de toate, vreau să vă spun: între toate cărţile
profetice ale Vechiului Testament, se numără şi Psaltirea, cu
psalmii Proorocului sau Profetului David. Psalmii sunt cu-
vinte profetice, deşi în Vechiul Testament nu şi-au avut înţe-
legerea deplină. Taina lor privea însăşi viaţa Mântuitorului,
Patimile şi suferinţele Lui şi privea viitorul Bisericii şi viito-
rul nostru de după învierea Mântuitorului, până la sfârşitul
veacurilor. Deci în Vechiul Testament, Psalmii s-au folosit
mai mult ca nişte cântări profetice, cântări care aduceau o bu-
curie celor din vremea aceea, care urmăreau şi simţeau, prin
Duhul lui Dumnezeu, că El avea în vedere ceva mai bun pen-
tru noi şi dorea să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi. De
altfel, cum ştim, Apostol Pavel descrie detaliat aceste lucruri;
nu ne vom opri să le vorbim cu de-amănuntul.

Dumnezeu a pus o lege în Israel, adică un dreptar. Şi a
poruncit părinţilor poporului să-şi înveţe în ea copiii. Dar mai
ales pe vremea venirii Mântuitorului, din pricina hărţuirii şi a
stăpânirii popoarelor străine asupra lor, ei au pierdut orienta-
rea adevăratei credinţe şi a ascultării de Dumnezeu şi ajunse-
seră foarte străini de această lege, că aproape nu se mai vedea
nici un fel de lumină şi nici un fel de viaţă sfântă şi curată în
Israel. Totuşi şi atunci, dacă voia cineva în Israel să fie nepri-
hănit, să fie drept, să fie un om curat, un om cu adevărat, avea
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toate posibilităţile să fie aşa cum dorea. Pentru că avea toate
condiţiile după care se putea orienta ca să ajungă la această
stare plăcută lui Dumnezeu.

Cam în felul acesta suntem şi noi la ora actuală. (...) Pe
vremea Sfinţilor Părinţi, să ştiţi că nu se făceau nunţile dumi-
nica. Vă spun un lucru, poate că mulţi nu ştiţi: pentru ca du-
minica să nu se facă fiertură, să nu se taie, să nu se facă multă
robire pământească pentru pântece, pentru ca duminica să fie
închinată Domnului, nunţile se făceau joia. Asta era regula.
Cei care sunteţi mai bătrâni cunoaşteţi, cred că aţi apucat
unele nunţi dinainte de Război şi mai dinainte, când unii care
erau mai credincioşi le făceau joia, ca să se ferească să nu fa-
că duminica tăieturi şi diferite alte lucruri. Acuma, sigur,
aceasta e o lucrare care ni s-ar părea nouă prea grea (...).

Dar alte lucruri pe care trebuie să le cunoaştem cu adevă-
rat: sunt oprite cu canon de blestem cununiile de sâmbătă sea-
ra. Vă rog, chiar dacă cineva se va supăra pentru că spunem
lucrul acesta, suntem datori să spunem adevărul. Dar îi rugăm
pe fraţi să nu se supere. Să primească aceste lucruri ca din
partea lui Dumnezeu. Sunt oprite ca nu cumva, în urma aces-
tei nunţi de sâmbătă seara, duminica dimineaţa, în timpul
Sfintei Liturghii, lumea să se culce, să doarmă, să facă anu-
mite treburi neîngăduite duminica, când se face Sfânta Litur-
ghie. Pentru aceasta sunt interzise cununiile sâmbătă seara. Şi
chiar orice prilej de bucurie pământească, în felul lumii. Pen-
tru că, aşa cum vedeţi, la toate nunţile ce se fac, toată noaptea
mănâncă, beau şi benchetuiesc. Iar duminica, în timpul Sfin-
tei Liturghii (care se începe în ceruri; ea începe întâi acolo. Şi
legătura este unică a cerului cu pământul), alţii vomită, alţii
dorm, alţii desfrânează... alţii fac câte alte păcate. Aşa că Bi-
serica a căutat să prevină, să nu se facă asemenea păcate, mă-
car în ajunul acestor sărbători.

Ce însemnătate are Sfânta Liturghie? Frăţiile voastre
poate aţi mai citit. Sau, dacă nu, vă recomand chiar să mai
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cercetaţi cărţile Bisericii, căci avem să învăţăm multe lucruri
de-acolo. Sfânta Liturghie simbolizează toată viaţa şi activi-
tatea Mântuitorului şi îndeosebi jertfa Sa, adică cele trei cea-
suri în care a stat Domnul răstignit pe Golgota. La Cina cea
de Taină, Mântuitorul Hristos, luând pâinea, a zis ucenicilor:
„Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru
voi, spre iertarea păcatelor”; şi luând paharul, a zis: „Acesta
este Sângele Meu... care se varsă pentru voi, spre iertarea pă-
catelor”. Şi a continuat: „Aceasta să o faceţi totdeauna, spre
pomenirea Mea”. Deci când Domnul Se jertfeşte în chip tai-
nic, sub chipul pâinii şi al vinului, se repetă ceea ce s-a făcut
pe Golgota, când El a fost răstignit. Acelaşi lucru îl face pre-
otul la proscomidie, înainte de Sfânta Liturghie. Din cele
cinci prescuri, ia una din care scoate sfântul Agneţ. Din a do-
ua prescură, scoate o părticică ce o simbolizează pe Maica
Domnului. Din a treia prescură scoate părticele pentru cele
nouă cete îngereşti. Din a patra, scoate părticele pentru cei
vii, iar din a cincea, pentru cei morţi. Urmează apoi sfânta
Liturghie, în cadrul căreia pâinea şi vinul se prefac în chip
real în Trupul şi Sângele Mântuitorului, şi anume în momen-
tul numit epicleză. Atunci preotul rosteşte rugăciunile pentru
prefacerea lor, iar în timpul acesta strana cântă Pe Tine Te lă-
udăm.

Lucrurile acestea sunt minuni dumnezeieşti. Noi trebuie
să credem. Pentru că Mântuitorul a spus un cuvânt:
„Adevăraţii închinători sunt cei care se închină Tatălui în duh
şi în adevăr”. Închinarea în duh este ascultarea Cuvântului şi
primirea Cuvântului prin credinţă. Iar închinarea în adevăr
este (...) ascultarea, deci împlinirea Cuvântului. Trăirea Cu-
vântului este închinarea în adevăr. Iar acest adevăr se prelun-
geşte până la taina care se petrece în altar. Să credem că, prin
pâine şi vin, Hristos devine real, este El în adevăr, Însuşi
Hristos Iisus, aşa cum spune Sfântul Pavel: „Căci cei ce se
împărtăşesc din jertfele de la templu nu sunt ei în împărtăşire
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cu altarul? Iar cei ce mănâncă şi beau din paharul acesta nu se
împărtăşesc ei cu Trupul şi Sângele Mântuitorului?”.

Foarte mulţi tratează cu indiferenţă, zicând că acestea
sunt simboluri. Fraţilor, să ne dispară din gând lucrul acesta.
De aceea au apărut sectele: pentru că au interpretat Trupul
Domnului, prefăcut real prin această Taină, ca simbol. Ei au
negat realitatea şi au luat-o ca simbol. Şi au zis: „Dacă e sim-
bol, o putem face şi noi”. Şi atunci au plecat s-o facă şi ei prin
toate cocioabele şi prin toate casele. Dar adevărul este acesta:
că nu se poate face. „Noi avem un altar, spune Apostol Pavel
în Evrei 13, 10, din care n-au dreptul să mănânce cei ce fac
slujbă în cort”. Adică cei ce erau după legea Vechiului Tes-
tament. Ei n-aveau voie să se împărtăşească. Deşi era o ase-
mănare, dar aceea era umbra, iar aici era realitatea. Adevărul.
Şi aici nu se putea apropia [cineva], decât prin credinţă. Şi
trebuia să-L mărturisească pe Iisus, care a înviat din morţi. Se
cerea condiţia aceasta a recunoaşterii Mântuitorului. Şi în fe-
lul acesta, lucrarea lui Dumnezeu îşi capătă autoritate deplină.
Învăţătura noastră este foarte adevărată.

Noi suntem pe principiile cele mai bune ale credinţei.
Dar dacă ne vom pierde mântuirea, nu Dumnezeu va fi vino-
vat, ci noi vom fi vinovaţi. Dacă suntem credincioşi, El ne va
binecuvânta. „Dacă vom fi necredincioşi, El totuşi rămâne
credincios, căci nu Se poate tăgădui pe Sine.” Deci să rămâ-
nem înţelegând aceste lucruri.

Să fim atenţi: să ştiţi, nu suntem de acord cu cununiile de
sâmbătă seara. Să căutaţi să le evitaţi. (...) Noi nu ne jucăm
de-a credinţa. Nu facem reguli noi, după gusturile noastre şi
după poftele noastre, şi după interesele noastre. Nu! Noi
n-avem voie. N-avem voie să dăm prilej celor ce caută prilej,
pentru că sunt atâţia care caută prilej să ne osândească. Noi
vrem să ieşim de sub [învinuirea] aceasta, că mereu suntem
osândiţi că suntem o punte de trecere la sectari. Vrem să scă-
păm; de ani de zile, fraţii se muncesc zi şi noapte prin rugă-
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ciuni, prin stăruinţe, prin stări de vorbă, să ieşim cu toţii din
ocara aceasta, să revenim la starea noastră normală de cre-
dinţă. Şi... numai nu-i chip de ieşit... pentru că n-am ajuns în-
că să credem cu adevărat cu toţii şi să ajungem la acelaşi fel
de vorbire, de credinţă, de umblare, de trăire şi de ascultare.
Să ştiţi: Părintele Iosif a spus: „Rămânem ascultători învăţă-
turii Bisericii. Nu avem altă lege, altă regulă, Oastea Dom-
nului nu are alt statut, decât legea Bisericii creştine. Nu avem
alt statut. N-avem alte învăţături, n-avem alte reguli. Nu fa-
cem zid între Biserică şi adunare. Biserica şi adunarea să fie
una. Căci cine a făcut deosebire, uitaţi-vă la ei! Unde sunt?
Cei ce-au dispreţuit slujba de dimineaţă şi au preţuit numai
adunarea de după-masă, uitaţi-vă că s-au făcut sectari! Iar
cei ce-au preţuit numai slujba de dimineaţă şi au dispreţuit
adunarea s-au făcut oameni lumeşti. Acestea sunt extremele,
care totdeauna au fost primejdioase pentru adevărul credinţei
şi pentru calea mântuirii. Dar adevărata credinţă şi adevăraţii
fraţi au fost numai cei ce au ţinut la acelaşi grad de sfinţenie
şi biserica, şi adunarea; şi de dimineaţă, şi după-amiază. Pen-
tru că numai aceştia au putut rămâne credincioşi. Şi uitaţi-vă
la ei. Uitaţi-vă la ei că au rămas prin toate furtunile credin-
cioşi. Şi ne bucurăm cu ei. Iar alţii au trecut din viaţă şi Bunul
Dumnezeu le-a pregătit locul sus în ceruri.

Deci noi nu facem nimic în plus, nici în minus. Nu scoa-
tem nimic şi nici nu adăugăm nimic la ceea ce a [fost] stabilit.
Lucrarea Oastei nu vine să completeze ceva. Ea vine numai să
facă o revizuire în viaţa noastră de păgâni, cum eram. Să ne
naştem din nou. Să revenim la starea de credincioşie, de ascul-
tare, de trăire a învăţăturii Bisericii şi de revenire la starea pri-
milor creştini. Aceasta este Lucrarea Oastei Domnului. Aceasta
a fost deviza Oastei Domnului: Aflarea şi vestirea lui Iisus cel
Răstignit. Aceasta i-a fost deviza – şi alta nu va avea în veci.

Ţineţi la Lucrare ca la ochii din cap. Pentru că e singura
Lucrare care mai poate să licărească, să mai facă lumină, sin-
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gura Lucrare care mai poate face Lumină în popor. S-ar putea
ca Dumnezeu, prin această lucrare, să mai salveze unele su-
flete, dacă vom lucra cu înţelepciune şi ne vom smeri sub
mâna tare a lui Dumnezeu (cum spune în Apocalipsa 3:
„Salvează ce mai este pe moarte”). Şi se cam potriveşte cu-
vântul [acesta] cu starea noastră. Aici se mai pot salva, în sta-
rea aceasta.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim înţelegători.
Lucrările şi nunţile să meargă aşa cum au fost stabilite de

fraţi de la început şi cum se practică în majoritatea locurilor.
Se face adunare, normal, sâmbătă seara. Duminică dimineaţa
se începe programul la ora şapte şi se termină la ora zece.
Când începe Sfânta Liturghie, mirele şi mireasa să fie la bise-
rică. Reţineţi lucrul acesta. Să ia parte la Sfânta Liturghie. Să
ia parte la binecuvântarea de care au ei parte la biserică. Unde
sunt bisericile mai mari, poate toată nunta să meargă. Iar un-
de-s bisericile mai mici, decât să se facă lucruri nepotrivite
prin jurul bisericii, acolo se duc mai puţini şi restul rămân în
cort. Dar aceasta o fac din lipsă de posibilităţi. Noi din îngă-
duinţă nu facem reguli! Fiţi foarte atenţi la lucrurile acestea.
Pentru că, dacă lumea a trecut cu uşurinţă peste hotarul acesta
al credinţei şi ei fac de-a valma lucrurile, n-am vrea să fim şi
noi mânjiţi cu această învinuire, ca să fim învinuiţi şi de oa-
meni, şi de Dumnezeu. Rămânem ascultători. Dacă ni s-ar pă-
rea nouă că am face ceva în plus, mai bine renunţăm noi, ca
nu cumva să dăm prilej celor ce caută un prilej să ne atace.
Ştiţi cum Domnul Iisus Însuşi S-a păzit de lucrul acesta când
au venit cei care strângeau darea şi l-au întrebat pe Apostolul
Petru: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea”. „Ba da”, zice
Apostol Petru. Şi atunci se duce la Domnul Iisus apostolul
şi-I spune: „Uite ce cer aceştia. Cer darea pentru templu”. Şi
Domnul îi spune: „Petre, împăraţii pământului de la cine iau
dări? De la fiii lor sau de la supuşi?”. „De la supuşi.” „Aşa că
fiii sunt scutiţi!”. „Da.” „Aşa şi Eu, aş fi scutit, să nu plătesc.
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Dar să nu-i facem să păcătuiască. Du-te la mare şi o să vină
un peşte cu o rublă în gură. Să i-o iei şi să plăteşti şi pentru
Mine, şi pentru tine. Ca să nu-i facem să păcătuiască.”

Aici este înţelepciunea pe care ne-a recomandat-o Dom-
nul. Să fim înţelepţi în toate lucrurile. Cum am spus: când
nouă ni s-ar părea că am face ceva mai mult, tocmai atunci
greşim. Să ne încadrăm în posibilităţile pe care le avem. Şi să
ne mulţumim cu împrejurările pe care le avem.

De ce spunem lucrul acesta? Pentru că este un început de
primăvară şi de-acum vor începe nunţile, vor începe bucurii-
le. Şi am vrea să luăm parte la toate bucuriile pe care ni le
prilejuiesc tinerii noştri; dar am vrea să le vedem aşa cum este
regula stabilită de la început.

Slăvit să fie Domnul!
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2.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care

pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor
şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele
noastre.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeş-
te păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne, miluieşte, Doamne, miluieşte, Doamne, milu-
ieşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum, şi puru-
rea, şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău.
Vină Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe
pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă as-
tăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte
de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea, şi mărirea, a Ta-
tălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin.

Din toată inima Îţi mulţumim, Tatăl nostru din ceruri,
prin Domnul Iisus şi prin Duhul Sfânt, pentru marea Ta
purtare de grijă pe care ai avut-o pentru noi păcătoşii, pentru
că atât de mult ai iubit lumea, încât pe singurul Tău Fiu L-ai
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dat ca Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, pentru ca
oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică; Îţi
mulţumim...

Scumpule Mântuitor, şi Ţie Îţi datorăm recunoştinţă şi
mulţumire pentru că, nesilit de nimeni, Doamne, ai binevoit
să Te dezbraci de slava Ta de Dumnezeu, să iei chip de rob şi
să pătimeşti moarte – şi încă moarte de cruce; Îţi mulţumim...

Duhule Sfinte, Îţi mulţumim pentru că ne-ai trezit cu un
ceas mai devreme, înainte de a ne coborî în ţărâna pământu-
lui! Ne-ai făcut cunoscut Numele Tatălui şi al Fiului; Îţi
mulţumim! Duhule Sfinte, Te rugăm acum să sfinţeşti locul
acesta, să sfinţeşti inimile noastre, să ne cureţi de orice
întinăciune a cărnii şi a duhului, ca să ne putem duce sfinţirea
până la capăt în frica lui Dumnezeu!

Duhule Sfinte, Te rugăm să binecuvântezi tot ce se face
în Numele Domnului. Să ne ajuţi să credem din toată inima
că tot cuvântul ce vine este din partea Ta.

Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim pentru toate lucrurile!
Îţi mulţumim că, după o îndelungată perioadă, ai binevoit ca
iarăşi să ne întâlnim cu fraţii noştri preaiubiţi, cu surorile
noastre, cu cei pe care totdeauna ne-am purtat pe braţe de ru-
găciune... Dumnezeul nostru şi Mântuitorul nostru, cu toate
că trupeşte nu ne vedeam, duhul nostru era în aceeaşi legătu-
ră, în aceeaşi părtăşie, în aceeaşi simţire; Îţi mulţumim!

Doamne, Îţi mulţumim că ne-ai învrednicit ca iarăşi să ne
vedem! Bucuria noastră cea mare aceasta a fost. Îţi mulţumim
că ne-ai împlinit dorinţa noastră şi avem nădejdea că ne vei
împlini şi dorinţa cealaltă, dorinţa mântuirii. Ajută-ne,
Doamne! Dă-ne, Doamne, bucuria mântuirii, Te rugăm, şi
întăreşte-ne cu duh stăpânitor, ca să putem spune tuturor celor
ce trăiesc în păcat care este adevărul Tău, să se întoarcă la Ti-
ne. Ajută-ne, Doamne!

Şi cât vom sta în locul acesta, Doamne, să ne iei sub
ocrotirea Ta, să ne păzeşti de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevă-
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zuţi, să ne înconjori cu garda Ta de îngeri, ca prin mijlocirea
lor să putem fi păziţi şi povăţuiţi până vom ajunge la unirea
credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei minunate!

Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim pentru toate lucrurile!
Binecuvântează-i, Te rugăm, pe fraţii noştri de aici, din păr-
ţile acestea, din cetatea aceasta, de pe meleagurile acestea şi
de pe toată întinderea pământului pe unde avem fraţi şi surori
care Te cheamă, Te caută şi Te doresc.

Ajută-ne să Te iubim, Dumnezeule, din toată inima! Da-
că avem puţină dragoste, Doamne, Te rugăm, măreşte-ne-o!
Măreşte-ne credinţa şi ajută-ne să mergem mereu crescând,
din putere în putere, să putem ajunge şi noi cu orice chip la
învierea din morţi. Ajută-ne! Această dorinţă, Doamne, o
avem şi vrem să ne însoţească pe fiecare. Ajută-ne să-Ţi ră-
mânem ascultători!

Doamne, în aceste vremuri de încercări şi de ispite, dă
putere robilor Tăi să înţeleagă care este voia Ta! Dă putere
surorilor noastre să facă slujba Cuvântului Tău! Tu ai spus
prin psalmistul David că „femeile aducătoare de veşti bune
sunt o mare oştire”. Din Oastea Ta fac parte şi tineri, şi bă-
trâni, şi parte femeiască, şi parte bărbătească. Aceasta este
Oastea Ta, oastea cea luptătoare de pe pământ, care se luptă
să ajungă acolo unde ai spus Tu, Doamne, că ai pregătit pen-
tru fiecare un loc. Ajută-ne să râvnim după locul acela ceresc!

Ajută-ne să ne desprindem cu uşurinţă de tot ce ne leagă
în lumea aceasta, de tot ce ne ispiteşte şi de tot ce ne amă-
geşte, ca să putem merge mai uşor pe calea Ta, pe calea cre-
dinţei Tale, în nădejdea bucuriei mântuirii noastre; ajută-ne!

Mulţumim pentru starea de faţă. Fii Tu în centrul întregii
lucrări care se face. Binecuvântă Cuvântul Tău, pregăteşte
inimile noastre ca un ogor bun, unde Cuvântul Tău să prindă
rădăcini şi să aducă roadă! Doamne, dacă inimile noastre sunt
încă nedesţelenite, desţeleneşte-le!

Cât vom sta în locul acesta, fii cu noi!
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Binecuvântat să fie Numele Tău, Tatăl nostru din ceruri,
prin Domnul Iisus şi Duhul Sfânt. Amin!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

*

(...) Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru starea de faţă!
Am vrea acum doar să citim nişte îndemnuri din Sfânta
Evanghelie, îndemnuri care ne sunt şi nouă de mare sprijin şi
ajutor, ca, luând cunoştinţă despre ele, să rămânem credinci-
oşi şi statornici aceleiaşi învăţături de la început.

În Întâia Epistolă a Sfântului Ioan, în capitolul 1, zice aşa:
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri,
ce am privit şi am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cu-
vântul vieţii – pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o, şi
mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era
la Tatăl şi care ne-a fost arătată; – deci, ce am văzut şi auzit,
aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi
părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos”.

Deci, ne întoarcem: ce era de la început? Ce am auzit şi
ce au pipăit mâinile noastre? Pe cuvântul acesta ar trebui să
punem foarte mult accent, pe ceea ce şi noi, în Lucrarea
Oastei Domnului, am auzit de la început. Şi ne îndeamnă
Sfântul Evanghelist Ioan ca şi noi să rămânem în Lucrarea de
la început, să rămânem în aceeaşi învăţătură de la început, în
dragostea de la început şi în toate rânduielile aşezate de
Dumnezeu, prin Biserică, de la început. Că numai cine rămâ-
ne în legătura aceasta, în învăţătura de la început, acela are
părtăşie cu apostolii care au pus temelia Bisericii. Cine nu
rămâne în învăţătura aceasta n-are legătură cu apostolii, n-are
legătură cu Biserica şi n-are legătură cu învăţătura Evangheli-
ei, cu ceea ce spune apostolul când scrie: „noi... ce am pipăit
cu mâinile noastre despre Cuvântul vieţii...”.
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Şi învăţătura noastră este pipăită... Învăţătura Bisericii a
trecut prin foc şi prin apă, a trecut prin atâtea încercări şi
vrăjmaşul n-a putut s-o biruie, ci ea a rămas în picioare cu
toate aşezămintele ei, aşa cum o vedem noi astăzi. Aceasta
este Lucrarea lui Dumnezeu.

Noi totdeauna să pipăim cu mâinile noastre, să fim noi
convinşi despre adevărata învăţătură cu propria noastră
simţire; să nu pipăim niciodată învăţătura, credinţa şi lucra-
rea mântuitoare cu mâinile altora. Căci atunci când o pipăi
cu mâinile altora, tu nu mai înţelegi prin propria ta simţire,
ci simţi prin alţii... Şi aceşti alţii sunt aceia care vin şi caută
să te depărteze de învăţătura sănătoasă. Atunci tu nu mai
crezi ce spune Scriptura, ci crezi ce spune cutare şi cutare,
un om oarecare... pe acela îl crezi. Şi acela nu-i un adevăr.
Dacă ai o mână de lemn, cu ea nu poţi pipăi. Dacă ai un pi-
cior de lemn, cu el nu poţi simţi unde calci. Dacă ai un mă-
dular străin agăţat de mădularul tău, un corp străin, cu acela
nu poţi simţi, fiindcă nu ai simţul pe care trebuie să-l ai. În-
să dacă ai mâna ta sănătoasă, simţul este până în vârful de-
getelor; şi atunci simţi cu mâinile tale. De aceea apostolul
accentuează, zicând: „ce am pipăit cu mâinile noastre des-
pre Cuvântul vieţii”... L-au pipăit ei înşişi pe Mântuitorul
Hristos după înviere şi au recunoscut că El este Cel care S-a
răstignit şi a înviat a treia zi.

Acesta este un adevăr care ne vine pe linia credinţei
noastre. Noi, în Biserică, Îl avem pe Hristos în chip real şi
material în Sfânta Împărtăşanie şi în celelalte Taine prin care
suntem sfinţiţi, binecuvântaţi şi ajutaţi pe calea credinţei.

Aşadar, Lucrarea Oastei rămâne în Biserică, statornică
aceleiaşi învăţături. Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce
această învăţătură, să nu-i ziceţi „Bun venit”, căci cine îi zice
„Bun venit” se face părtaş faptelor lui rele.

Nu primiţi nimic din afară! Rămâneţi credincioşi acele-
iaşi Lucrări!
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Ar fi multe de spus, dar mai avem şi alte lucruri de dis-
cutat, tot în legătură cu credinţa, şi am vrea să cuprindem cât
mai mult...

Mulţi se ridică împotriva lucrurilor din Biserică, chiar
împotriva persoanei care a primit locul cel mai de cinste de la
Dumnezeu, împotriva Sfintei Fecioare Maria, care a fost per-
soana unică aleasă de Dumnezeu, şi pe care vrăjmaşul diavol
o urăşte atât de mult. Ei ridică obiecţii şi au numai cuvinte de
ocară la adresa ei, socotind-o între femeile de rând. Însă înge-
rul aşa i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine”... Deci
Duhul Sfânt S-a pogorât şi a rămas peste ea toată viaţa ei cât
a trăit pe pământ... Duhul Sfânt S-a coborât peste ea, cum S-a
coborât şi peste Sfinţii Apostoli, împărţindu-le fiecăruia daru-
rile de care aveau nevoie în slujba misiunii de răspândire a
Evangheliei.

Când vine arhanghelul Gavriil la ea şi îi spune: „Plecă-
ciune ţie, Marie”, el se închină, pentru că o vede mai mare în
slujbă, ridicată în cinste mai mare chiar decât el. Ce limbi
blestemate sunt acelea care se ridică cu cuvinte de ocară la
adresa Sfintei Fecioare, aducând spre argumentare citate bi-
blice neîntemeiate, spunând că Domnul, cât a trăit pe pământ,
nu i-a zis niciodată mamă... Ei vor să argumenteze cu trei ca-
zuri: că la nunta din Cana Galileei, Mântuitorul nu i-a zis
mamă, ci i-a zis: „femeie, ce este între Mine şi tine?”; că, fi-
ind El pe cruce, i-a zis: „Femeie, iată fiul tău!”; şi un al trei-
lea caz, când Domnul zice: „Cine este mama Mea şi fraţii
Mei? Toţi acei ce fac voia lui Dumnezeu Îmi sunt mamă,
frate, soră şi tată...”. Prin acestea, ei deduc că Mântuitorul ar
fi respins-o ca mamă.

Taina Cuvântului lui Dumnezeu este atât de adâncă şi
uneori greu de înţeles. În acest sens spun şi proorocii în
Scripturi: „O dată a vorbit Dumnezeu şi de două ori am înţe-
les”. Sau în altă parte spune: „Dumnezeu vorbeşte când în-
tr-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama” (Iov 33, 14). Să
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ne oprim puţin şi să căutăm să înţelegem cuvântul acesta, că
„Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când în altul”.

Trebuie să ştim un lucru: Mântuitorul Iisus avea două
firi: firea dumnezeiască şi firea omenească. Şi El vorbea când
de pe o poziţie, când de pe alta.

Domnul Iisus, înainte de a Se întrupa ca om, i-a zis
Sfintei Fecioare „mamă”; înainte de a veni pe pământ i-a zis
mamă.

O să citesc din Psalmul 22, începând cu versetul 9, spre
a ne convinge de lucrul acesta: „Da, Tu m-ai scos din pânte-
cele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele ma-
mei mele; de când eram la sânul mamei, am fost sub paza
Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu Te de-
părta de mine, căci s-apropie necazul şi nimeni nu-mi vine
în ajutor. O mulţime de tauri sunt împrejurul meu, nişte ta-
uri din Basan mă înconjoară. Îşi deschid gura împotriva mea
ca un leu care sfâşie şi răcneşte. Am ajuns ca apa care se
scurge şi toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca
ceara şi se topeşte înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca
lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii; m-ai adus în ţărâ-
na morţii. Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegi-
uiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi
picioarele; toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă
pândesc şi mă privesc; îşi împart hainele mele între ei şi trag
la sorţi pentru cămaşa mea”.

Am citit până aici, deşi puteam să mă opresc la cele trei
versete unde de trei ori se face referire la mamă, dar am vrut
să nu rămână ceva neclar, neînţeles, să nu creadă cineva că
aici psalmistul David vorbeşte doar de mama sa. Fiindcă
psalmii, fiind profetici, vorbesc despre Domnul Iisus. Privin-
du-i în această lumină, înţelegem că în aceste texte se face re-
ferire la legătura dintre Dumnezeu Fiul şi Maica Sa care L-a
născut pe El ca om. Deci să fim ferm convinşi de acest fapt,
că Mântuitorul, prin Duhul Sfânt care l-a inspirat pe prooro-
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cul David, a numit-o mamă pe Sfânta Fecioară Maria înainte
de a lua El trup din trupul ei. Aşadar, înaintea lui Dumnezeu,
ea are cinstea şi respectul cel minunat.

Aceasta o spune şi un alt text, care se află în Evanghelia
după Matei, la capitolul 20, începând cu versetul 20 şi urmă-
toarele, unde se arată că atunci când a venit mama fiilor lui
Zevedei, împreună cu fiii ei şi I-au zis Domnului: „Am vrea,
Învăţătorule, ca unul din fiii mei să stea la dreapta Ta, iar al-
tul la stânga, când vei veni în Împărăţia Ta”, El le-a răspuns:
„Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să fiţi botezaţi cu botezul cu care
Mă voi boteza Eu?”. „Putem!”, au zis ei. Şi El le-a răspuns:
„E adevărat că veţi fi botezaţi... şi paharul îl veţi bea, dar a sta
la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este
păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită”. Acela este
locul Maicii Domnului!

Despre lucrul acesta ne convinge şi Psalmul 45, 9, (Bi-
blia britanică) unde se spune: „Împărăteasa, mireasa ta, stă la
dreapta ta împodobită cu aur de Ofir. Ascultă, fiică, şi vezi,
uită pe poporul tău şi casa tatălui tău”. Iată şi aici menţionat
locul şi cinstea dată Sfintei Fecioare Maria.

În învăţătura Bisericii noastre, Sfinţii Părinţi au precizat
felul de închinare şi de cinstire acordat fiecărei persoane.
Sunt trei trepte în care trebuie să aducem închinarea noastră:
prima treaptă este adorarea, care înseamnă iubirea supremă,
ce se cuvine doar Persoanelor Sfintei Treimi: Tatălui, Fiului
şi Sfântului Duh.

Sfinţii, care au dobândit mântuirea, care şi-au pus viaţa în
slujba lui Hristos, care din dragoste pentru Hristos nu şi-au
preţuit viaţa, ci s-au dat la moarte pentru El, şi-au căpătat
vrednicia de la Dumnezeu de a fi cinstiţi de urmaşii lor; şi
această cinstire se numeşte venerare.

Iar între venerare şi adorare mai este un loc, care se nu-
meşte supravenerare, de care beneficiază doar o singură per-
soană: Sfânta Fecioară Maria, aşa cum spune Biserica: „Ceea
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ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de ase-
mănare decât serafimii...”.

Iată ordinea de închinare adusă lui Dumnezeu şi sfinţilor,
stabilită în Biserică.

Ferice de toţi cei ce cred. Toţi cei ce au crezut aşa au
ajuns să se bucure de rezultatul credinţei lor. Toţi cei ce vor
crede şi se vor smeri sub puterea harului acestuia al lui Dum-
nezeu şi vor rămâne ascultători în învăţătura Evangheliei şi a
Bisericii, luptând împotriva a tot ce este păcat, a tot ce este
rău, a tot ce este străin de voia lui Dumnezeu şi rămânând
credincioşi, vor dobândi mântuirea.

Aceasta este Lucrarea Oastei Domnului. Ea vrea să facă
lumină, să aducă cunoştinţa adevărului. Scopul adunării este
să facă ceea ce nu s-a putut face la biserică până la amiază, să
se dezvolte cuvântul, să se lărgească învăţătura şi înţelegerea
adevărată despre credinţa pe care o avem. Cu aceasta s-a ocu-
pat Oastea Domnului şi aceasta este şi deviza ei şi scopul
pentru care a fost trimisă de Dumnezeu în Biserică: să facă
lumină, să aducă înţelegerea corectă, şi prin trăire, prin lărgi-
rea orizontului în cunoaşterea adevărului.

Atunci când cineva cunoaşte învăţătura sănătoasă are pa-
ce cu el însuşi, stă liniştit unde l-a pus Dumnezeu şi nu mai
umblă bâjbâind, tulburând şi smintind pe alţii, ci rămâne cre-
dincios, ascultător aceleiaşi învăţături. Aceasta este voia lui
Dumnezeu, după cum se spune în Ioan 17, 3: „Şi viaţa veşni-
că este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu”.

Deci poate cineva să fie mântuit fără să-L cunoască pe
Dumnezeu şi pe Iisus? Nu, nu se poate! Dar această cunoaşte-
re prin ce metodă o putem noi dezvolta? Numai prin felul
acesta de activitate. Numai prin Lucrarea Oastei Domnului
s-a lărgit acest cadru de cunoştinţă, s-a lărgit orizontul învă-
ţăturii, s-a adâncit şi s-a mărit, în mintea şi în viaţa credincio-
şilor, împreună-lucrarea lui Dumnezeu cu aceştia. Şi atunci a
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putut şti fiecare pentru ce merge la biserică, de ce şade acolo
trei ore... Şi în tot ceea ce face, el este în deplină cunoştinţă şi
încredinţat de lucrurile acestea. Dar cei ce nu le cunosc, nici
nu ştiu de ce merg la biserică şi nici nu ştiu pentru ce stau
acolo. De unde ştim lucrul acesta? Pentru că, după ce ies de
acolo, tot cu aceeaşi credinţă şi încredinţare intră şi în bufet,
merg şi la bal şi la petreceri... tot cu acelaşi fel de credinţă,
„împăcând” şi pe Dumnezeu, şi pe diavolul, amestecând bi-
nele cu răul, lumina cu întunericul, neprihănirea cu fărădele-
gea. În felul acesta, astfel de oameni nu pot să fie plăcuţi lui
Dumnezeu.

Aşadar, prin lărgirea orizontului de cunoştinţă, prin cu-
noaşterea în amănunt a învăţăturii, fiecare îşi dă seama de tot
pasul pe care îl face prin credinţă. Şi, dacă a putut dobândi
ceva prin credinţă, caută să păzească cu multă stricteţe, ca nu
cumva să păteze, să murdărească lucrul acela bun făcut.
Fiindcă tot binele făcut, dacă este împreunat cu răul, cade tot
în partea vrăjmaşului, că este blestemat. Căci Domnul zice:
„Urăsc adunarea... sau sărbătoarea împreunată cu fărădele-
gea”. Din mâna celor nelegiuiţi, din mâna celor ce trăiesc în
păcat, din mâna celor ce nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu,
El nu primeşte nici un fel de dar.

Pe cei care aduc cuvinte de ocară la adresa Sfintei Fe-
cioare, a sfinţilor sau a cinstirii sfintelor icoane, să nu-i pri-
miţi; căci dacă le ziceţi „Bun venit” vă faceţi părtaşi cu păca-
tele lor. E vremea acum când ei lucrează, cum a zis Mântuito-
rul în grădina Ghetsimani: „Iată, vine stăpânitorul lumii
acesteia. El nu are nimic în Mine”. Acum este vremea întune-
ricului, când mişună toţi cei răi, mişună aşa ca muştele. E
vremea lor acum. De aceea Mântuitorul a zis în Evanghelia
după Matei capitolul 24: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele ci-
neva, căci vor veni mulţi în Numele Meu şi-i vor înşela pe
mulţi”. Băgaţi de seamă! Păziţi credinţa, păziţi învăţătura să-
nătoasă. Învăţaţi-i pe toţi, pe mici şi pe mari, pe cei ce vă as-
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cultă, pe cei ce vă primesc cuvântul, învăţaţi-i să meargă la
biserică, să rămână ascultători aceleiaşi învăţături; să dea cin-
ste tuturora, cum spune în Romani 13: „Celor cu cinstea daţi-
le cinstea, celor cu vama daţi-le vama, celor cu darea daţi-le
darea, celor cu frica daţi-le frica”, ca într-adevăr noi să fim
nişte oameni care cinstim pe toţi oamenii. Supuneţi-vă aşe-
zământului bisericesc, luaţi parte la toate nevoile Bisericii,
atunci când este nevoie de ajutor. Supuneţi-vă orânduirilor
statului, căutaţi să vă încadraţi în tot ce vă cere, ca datorie,
cum spune Mântuitorul: „Ceea ce este al Cezarului, daţi Ce-
zarului şi ce e al lui Dumnezeu, lui Dumnezeu”, că aceasta
este voia lui Dumnezeu, pentru ca în felul acesta să putem
duce o viaţă liniştită, paşnică şi să nu ne fie frică de nimeni.
Dacă vom lucra cinstit, vom fi sinceri, vom fi corecţi în toate,
nimeni nu va avea să ridice vreun cuvânt de ocară sau de in-
sultă la adresa noastră.
Aşa este un copil al lui Dumnezeu, care trebuie să facă faţă
tuturor lucrurilor în care se află.

Să rămânem şi noi ascultători aceleiaşi Lucrări prin care
Dumnezeu ne-a chemat. Rămâneţi în Lucrarea aceasta!

Şi la noi1 Lucrarea se mişcă, poate într-un cadru mai lăr-
git. Adunările se fac cu sutele; nunţile le facem cu miile, am
putea spune. Câte 3000-3500 de suflete iau parte la o nuntă.
Trebuie o ogradă largă ca să faci un cort pentru o nuntă. Am
avut o nuntă acum, pe 7 septembrie 1986, chiar la mine acasă,
fiindcă s-a căsătorit băiatul meu. Peste 3000 de suflete au luat
parte. Am avut un cort din douăsprezece prelate, dar tot n-a
încăput atâta lume.

Lucrarea se bucură de o slobozenie din partea lui Dum-
nezeu. Şi am dori ca şi frăţiile voastre să cunoaşteţi proble-
mele acestea. Dumnezeu va lucra în chip minunat, să ştiţi.

                                                
1 Adică în România. Această vorbire a fost rostită într-o adunare din

Ucraina, înainte de 1989.
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Mâna lui Dumnezeu este puternică şi pe Dumnezeu nimeni
nu L-a putut învinge, nici nu L-a putut birui. El are planul Lui
cu Lucrarea aceasta, căci nu s-a găsit altă lucrare prin care su-
fletele să poată ajunge la cunoştinţa adevărului. Numai prin
Lucrarea Oastei Domnului sufletele au putut să cunoască, să
înţeleagă, să simtă să se nască din nou. Aşa că noi trebuie să
înţelegem lucrul acesta şi să o preţuim la valoarea ei, să-i dăm
cinstea şi preţuirea care i se cuvin. În aceasta stă, de aceasta
atârnă şi mântuirea noastră, şi mântuirea semenilor noştri.

Mântuirea cetăţii acesteia din care faceţi parte frăţia
voastră atârnă de frăţia voastră, de felul cum vă purtaţi, de
felul cum ascultaţi Cuvântul lui Dumnezeu, de felul cum vă
smeriţi în faţa lui Dumnezeu, de felul cum îi iubiţi pe oameni,
de felul cum le săriţi în ajutor, de felul cum le aduceţi Cu-
vântul Mântuitorului, de felul cum le predaţi Evanghelia, ca
într-adevăr, cum spune Domnul, să fiţi o lumină pentru ei.
Dacă se pierde cineva din această cetate, din mâna frăţiilor
voastre va cere Dumnezeu acel suflet, dacă nu v-aţi făcut da-
toria aşa cum cere Evanghelia.

Aşa a spus Mântuitorul la începutul misiunii Sale: „Eu
sunt lumina lumii”. Dar pe când Îşi termina misiunea Sa de
evanghelizare nu a mai zis aşa, ci a zis ucenicilor: „De-acum
voi sunteţi lumina lumii”, pentru că ucenicii trebuiau să-L
urmeze pe Hristos, să arate prin viaţa lor că ei trăiesc întoc-
mai ca El, că ei Îl au pe Domnul şi calcă pe urmele Lui. Şi
prin apostoli, lucrarea se coboară până la noi, de aceea şi noi
trebuie să fim lumina lumii.

„Voi sunteţi sarea pământului”, a zis Mântuitorul. „Dacă
sarea îşi pierde gustul, prin ce şi-l mai poate câştiga? Nu mai
este bună, decât de aruncat, de călcat în picioare.” Sarea se
compune din două elemente chimice: unul se numeşte clor şi
unul sodiu. O parte este prea dulce şi o parte este prea amară.
Domnul S-a folosit de acest exemplu ca să ne poată explica
că noi suntem aceia care trebuie să devenim o sare. Partea cea
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prea amară era firea noastră cea păcătoasă, era starea noastră
care nu era după voia lui Dumnezeu: răutatea, amărăciunile,
vicleşugurile, patimile, beţiile, aceasta era starea cea prea
amară. Dar când partea cea prea amară s-a întâlnit cu bunăta-
tea cea prea mare a lui Dumnezeu, s-a contopit şi, prin harul
lui Dumnezeu, prin voinţa noastră sinceră şi liberă de a dori
să devenim o sare, ne-am contopit în Dumnezeu, ne-am con-
topit în Hristos cu partea cea prea dulce şi am devenit sare.

Sfinţii Apostoli au devenit o sare, căci sarea are scopul
de a împiedica stricăciunile. Vara, dacă pui sare peste nişte
carne, aceasta împiedică stricăciunea. Aşa este creştinul, aşa
este cel trimis de Hristos, o sare care are datoria de a împiedi-
ca stricăciunile din lume. Aceasta este menirea noastră de
creştini: să împiedicăm stricăciunile. Să intervenim la timp
acolo unde este nevoie, să ajutăm, să spunem oamenilor ce
trebuie să ştie despre Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca fiecare
dintre noi să devenim o sare a pământului acestuia atât de
stricat şi întinat. Să ne ajute Dumnezeu să putem ajunge să
fim cu adevărat o sare!

Fratele a vorbit din Psalmul 1. Am vrea să recitim acest
Psalm, dar să ne oprim puţin la fiecare verset, pentru explica-
rea lui.

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi” – să
ştiţi că aici este o categorie de oameni; „nu se opreşte pe ca-
lea celor păcătoşi” este o altă categorie; „şi nu se aşază pe
scaunul celor batjocoritori” este o altă categorie.

Am vrea să ne oprim la primul verset, ca să înţelegem
nişte mari adevăruri.

Domnul Iisus a fost ispitit – cum spune Sfânta Evanghe-
lie de la Matei în capitolul 4 – pe muntele Carantaniei. Cele
trei ispitiri au fost: ispita trupească (fiindcă diavolul I-a zis
„Porunceşte pietrelor să se facă pâine”), ispita sufletească
(pentru că diavolul I-a arătat împărăţiile şi frumuseţea lumii şi
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I-a zis: „Ale mele sunt şi le dau cui voiesc; cine se închină
mie, aceluia i le dau”) şi ispita duhovnicească (fiind El dus pe
streaşina Templului de către satana, care I-a zis: „Aruncă-Te
jos, căci este scris că Domnul va porunci îngerilor Săi şi ei Te
vor lua pe braţe”). Iată că cele trei ispitiri au fost: cea trupeas-
că, cea sufletească şi cea duhovnicească.

Noi trebuie să înţelegem fiecare paragraf al Sfintei
Scripturi cu explicaţia şi cu înţelesul deosebit al fiecărei acţi-
uni. Căci tot cu aceste feluri de ispite suntem şi noi ispitiţi, cu
care L-a ispitit diavolul pe Domnul. Şi tot cu aceleaşi ispite
i-a încercat şi pe Sfinţii Apostoli, şi pe toţi înaintaşii noştri.

Deci psalmul spune: „Ferice de omul care nu se duce la
sfatul celor răi”. Aceasta este categoria de oameni ce se pre-
tind înţelepţi în felul lumii, care râd şi privesc cu batjocură
Numele lui Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu. Ei Îl văd
foarte mic pe Dumnezeu, faţă de înţelepciunea şi pretenţiile
lor, căci se cred mult mai învăţaţi şi mult mai ştiutori decât
ceea ce ar putea să le dea cuvântul Sfintei Scripturi. Aceştia
sunt în categoria oamenilor răi, oameni care se împotrivesc
adevărului lui Dumnezeu, care se cred pricepuţi şi înţelepţi în
felul lor.

„Nu se opreşte pe calea celor păcătoşi.” Aceasta este a
doua categorie, a oamenilor de rând, fără pregătire, fără o cu-
noştinţă înaltă în ce priveşte ştiinţa lumească, fără mari pre-
tenţii. Ei sunt oameni simpli, dar oameni care trăiesc în dife-
rite păcate: beţivi, fumători, jucăuşi, vrăjitori, vorbitori de
rău, certăreţi, neiertători şi cu tot felul de patimi. Aceasta este
categoria „scaunului celor păcătoşi”.

„Şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori.” Aceasta
este a treia categorie. Cei de dinainte, cât sunt ei de păcătoşi,
totuşi nu îndrăznesc să se ridice şi să batjocorească lucrurile
lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Iuda: „aceştia batjoco-
resc ce nu cunosc şi, ca dobitoacele, din fire sunt sortiţi spre
pieire”. Dar aceştia batjocoresc ceea ce nu cunosc. În această
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categorie intră cei cu duhul sectar. Deci „scaunul batjocorito-
rilor” este duhul sectar, să ştiţi. Aceştia, având pretenţia că
vestesc Evanghelia, din primul moment atacă ce avem noi
mai scump, mai sfânt şi mai curat din Biserică. Atacă învăţă-
tura Bisericii, învăţătura care a fost lăsată prin Duhul Sfânt şi
păstrată de înaintaşii noştri până în zilele noastre. Batjocoresc
pe Sfânta Fecioară, batjocoresc Sfânta Cruce, batjocoresc
sfintele icoane, pe preot şi pe toţi slujitorii, îi fac de nimic, îi
împroaşcă cu toată murdăria.

Noi trebuie să avem o aşa înţelepciune ca să ne păzim
neatinşi de aceste trei categorii de oameni, să ne păzim neîn-
tinaţi. Să ne păzim şi de pretenţiile înalte ale ştiinţei, să nu
fim atacaţi şi murdăriţi, să ne păzim şi de starea celor din ju-
rul nostru care spun: „Păi, doar un pahar nu-i păcat!”; sau:
„Ce păcat am făcut eu dacă am mers şi am jucat?”; sau:
„Unde scrie să nu fumezi?” şi aşa mai departe. Să ne păzim şi
de a treia categorie, de „scaunul batjocoritorilor”, căci mulţi
zic: „Vino numai o dată la noi, să vezi cât este de frumos!”.
Cuvântul Domnului zice: „Dacă îţi vine în casă unul cu o altă
învăţătură, să nu-i zici «Bun venit»”. Dar ce se întâmplă când
tu mergi de bunăvoie la ei? Cu cât mai osândit vei fi pentru
că mergi acolo! Căci mulţi care se duc din curiozitate, rămân
acolo şi nu se mai pot limpezi la minte. Sfânta Cruce repre-
zintă jertfa dragostei lui Dumnezeu, marea Sa iubire faţă de
neamul omenesc; că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, că pe
singurul Său Fiu L-a dat să moară. Şi cum să moară? Pe Cru-
ce! Iată deci că Crucea reprezintă puterea iubirii lui Dumne-
zeu. Şi toţi cei ce o dispreţuiesc şi o profanează se numesc
vrăjmaşi ai Crucii lui Hristos. Sfârşitul lor va fi pierzarea,
cum spune Apostolul; dumnezeul lor este pântecele şi slava
lor este să trăiască în ruşinea lor.

Iubiţii noştri, am vrut să mă opresc la Psalmul 1, să
scoatem în evidenţă cele trei categorii de oameni de care
vorbeşte versetul 1, ca noi să ne păzim de tot ce ni se pare
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rău, cum spune Sfântul Pavel: „Feriţi-vă de tot ce vi se pa-
re rău!”.

Să ne ajute Dumnezeu să putem înţelege lucrurile aces-
tea. Să respectaţi lucrurile care s-au stabilit şi cu care Oastea
Domnului a pornit de la început. Vestitorii Evangheliei în
Oastea Domnului să nu se ruşineze a face semnul Sfintei
Cruci înainte de predicarea Evangheliei. Aceasta este dovada
smereniei, a dragostei şi recunoştinţei faţă de Dumnezeu. În
semnul acesta şi în pronunţarea Numelui acesta nu este nimic
străin, când zicem: „În Numele Tatălui, în Numele Fiului şi în
Numele Sfântului Duh”.

Clădirea bisericii, ca şi construcţie de zid, este făcută du-
pă chipul omului. Aşa că cine dispreţuieşte biserica îşi dis-
preţuieşte trupul său; cine cinsteşte biserica, locaşul de rugă-
ciune, se cinsteşte pe sine. Omul când întinde mâinile lateral
apare în formă de cruce.

Capul, mintea închipuie locul preasfânt. Cuvântul creier
ne duce cu gândul la Creator, Care este Dumnezeu-Tatăl.
Aşadar creierul Îl reprezintă pe El, iar ducerea mâinii la
frunte face trimitere la Persoana Sa. De aceea spunem „în
Numele Tatălui”.

Când ducem mâna la piept, spunem: „şi al Fiului”, pentru
că locul Fiului este trupul nostru, după cum spune şi în Pro-
verbe: „Fiule, dă-mi inima Ta şi să găsească ochii Tăi plăcere
în căile Mele”; şi pentru că Domnul Iisus locuieşte în inima
noastră începând de la Botez. Şi apoi, de câte ori luăm Sfânta
Împărtăşanie, El se tot reînnoieşte în fiinţa şi-n viaţa noastră.

Când ducem mâna la umeri şi pronunţăm numele Duhu-
lui Sfânt, o facem pentru că Duhul Sfânt este acoperitorul,
sfinţitorul şi ocrotitorul întregii noastre vieţi, adică al întregii
stări a Bisericii.

Iată, acesta este locul lui Dumnezeu pe pământ. De aceea
spune: „Voi sunteţi templul Duhului Sfânt, voi sunteţi Biseri-
ca Dumnezeului Celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi lo-
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cui şi voi umbla în mijlocul lor, ei vor fi poporul Meu şi Eu
voi fi Dumnezeul lor; de aceea depărtaţi-vă de tot ce este ne-
curat şi Eu vă voi primi»” (II Cor 6, 16-17).

Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pe care o cere de la
fiecare dintre noi. Să cunoaştem lucrurile acestea. O taină este
ceva nevăzut, ascuns, dar care se manifestă într-o formă vă-
zută. Şi noi avem în trupul nostru un suflet nevăzut, în corpul
acesta vieţuieşte o fiinţă, o scânteie din Dumnezeu. Noi înşi-
ne nu ne vedem propriul nostru suflet, dar credem că există, îl
simţim prin respiraţie. În momentul când nu mai avem respi-
raţie, trupul devine un cadavru, o fiinţă fără viaţă. Sufletul
este viaţa, puterea prin care ne menţinem în starea în care
suntem. Semnul Sfintei Cruci este semnul dragostei, al iubirii
lui Dumnezeu. Şi cine îşi face semnul Sfintei Cruci Îl pre-
zintă pe Cel în Numele Căruia vorbeşte, pentru că semnul
Crucii Îl reprezintă pe Dumnezeu în adunarea lui Dumnezeu;
Îl exprimă pe Dumnezeu în adunare, este intermediarul lui
Dumnezeu, adică mijlocul, instrumentul prin care Dumnezeu
lucrează. Făcând semnul Sfintei Cruci, te adresezi adunării
arătând de Cine eşti trimis, pe Cine Îl prezinţi tu în adunare.
Când un conducător de ţară merge într-alta, acolo el repre-
zintă ţara întreagă, vorbeşte în numele întregii lui ţări, vor-
beşte în numele întregului său popor, căci reprezintă poporul
întreg. Şi se înţelege că, prin el, cinstea şi respectul care i se
arată lui acolo sunt acordate, de fapt, întregului său popor,
întregii lui ţări. Aşa este şi cu semnul Sfintei Cruci în Lucra-
rea lui Dumnezeu, în Biserica lui Hristos.

De aceea, iubiţii noştri, cei care se ridică să vorbească şi
nu-şi fac semnul Sfintei Cruci nu-şi dau seama că fac un pă-
cat greu. Cel ce nu-şi face semnul Sfintei Cruci lasă să se în-
ţeleagă că nu ar fi vreun altul mai mare ca el şi el n-are în
numele cui să se adreseze. Sfântul Pavel zice că Dumnezeu,
fiindcă nu avea pe nimeni altul mai mare pe care să Se jure,
S-a jurat pe Sine Însuşi şi a zis: „Cu adevărat te voi binecu-
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vânta!”. Oamenii totdeauna obişnuiesc să se jure pe cineva
mai mare. Aşa este şi potrivit, după voia lui Dumnezeu. Prin
urmare, dacă ei nu-şi fac semnul Sfintei Cruci, e ca şi cum ar
vorbi în numele lor înşişi. Rugaţi-i pe cei ce încă sunt stăpâ-
niţi de duhul acesta să se smerească şi să revină la ascultarea
de Dumnezeu...

Uitaţi-vă la toată puzderia sectară! Ei sunt căzuţi în duhul
acesta. Se scoală, vorbesc de Iisus, dar nu spun că sunt trimişi
de Iisus, pentru că într-adevăr nici nu sunt trimişi de El. Cel
ce spune: „În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”,
mărturiseşte că este trimis de Dumnezeu. Apostolul zice:
„Cum vor vorbi dacă nu sunt trimişi?”. Deci ei nu pot să vor-
bească în Numele lui Iisus, nu se pot adresa în Numele lui
Iisus sau în Numele Sfintei Treimi, fiindcă nu sunt trimişi de
Sfânta Treime. De aici se înţelege clar că ei nu sunt trimişi de
Dumnezeu în această lucrare, ci ei de la sine şi-au luat misiu-
nea acesta. Cuvântul sectă îl putem asemăna cu un cuvânt din
geometrie, unde se spune că o parte despărţită dintr-un întreg
se numeşte secţiune. Deci cuvântul sectă înseamnă secţiune,
ceva rupt din Trupul lui Hristos, ceva despărţit, ceva care nu
mai are legătură cu întregul. S-a desprins întâi una, apoi din
aceea s-a desprins alta şi s-au format cele peste două mii şi
ceva de secte care sunt acum. Şi aceasta este o mare primejdie
atât pentru Biserică, cât şi pentru stat. Şi autorităţile statului
văd o primejdie în înmulţirea sectelor.

De aceea noi, cei ce avem pe inimă cunoştinţa adevă-
rului, trebuie să luptăm cu toată puterea noastră pentru a
împiedica această stricăciune, cum am spus despre sare, să
devenim o sare. O sare în cunoştinţă, o sare în răbdare, o sa-
re în smerenie, o sare în fapte bune, în toate lucrurile, ca
într-adevăr să putem împiedica oricând şi oriunde această
stricare... să combatem acest spirit aşa de primejdios care
bântuie şi ameninţă chiar omenirea întreagă ca să o tragă pe
calea rătăcirii.
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Noi am primit de la început învăţătura că ceea ce Duhul
Sfânt a lăsat prin Biserică, acesta este adevărul. A nega, a pu-
ne la îndoială învăţătura Bisericii înseamnă a tăgădui, a pă-
cătui împotriva Duhului Sfânt, a-i face mincinoşi pe toţi îna-
intaşii noştri, considerând tot ce au făcut ei până acum ca fi-
ind fals. Ca şi cum Dumnezeu n-a lucrat nimic până n-au apă-
rut sectele. Ca şi cum Dumnezeu ar fi dormit până acum.
Mântuitorul a spus ucenicilor: „Nu vă depărtaţi de Ierusalim,
până ce veţi fi întăriţi cu putere de sus. E de trebuinţă să Mă
duc la Tatăl, fiindcă dacă nu Mă duc, Duhul Adevărului,
Mângâietorul, nu va veni. Dar dacă Mă voi duce, Îl voi tri-
mite şi va rămâne cu voi. El va lua din ce este al Meu şi vă va
descoperi”. Acestea sunt lucrurile pe care le vedem descope-
rite în Biserică şi aşezate până în zilele noastre.

[Este câte un om], începând de la măturătorul de stradă şi
până la cel cu funcţia cea mai înaltă din conducerea unui stat,
care respinge Cuvântul lui Dumnezeu, care se împotriveşte
ascultării de Evanghelie şi de învăţătura mântuitoare. Acela
se socoteşte în ochii lui înţelept şi priceput. Iar cine vrea să se
facă prunc, să se socotească prunc, aceluia Dumnezeu îi des-
coperă taina mântuirii. Începând tot aşa, de la măturătorul de
stradă, de la cel cu starea cea mai de jos din societate, până la
cel ce şade pe tron, cine primeşte Cuvântul lui Dumnezeu, ci-
ne se smereşte şi se teme de acest Cuvânt, cine îl ascultă şi îl
trăieşte, acela este în ochii lui Dumnezeu prunc, indiferent de
starea lui materială, indiferent de poziţia lui socială, de învă-
ţătura, de funcţia sau de locul pe care îl deţine pe pământ.
Dacă se teme de Dumnezeu, dacă respectă Cuvântul Lui şi-l
ascultă, acela este copilul lui Dumnezeu, pruncul Lui. Dum-
nezeu nu face părtinire, El nu condamnă o anumită tagmă de
oameni pentru ea însăşi. Nu! Ci doar pentru necredinţa celor
care o alcătuiesc. Cuvântul Său se adresează tuturor oameni-
lor şi el trece prin toate stările sociale ca fulgerul care trece de
sus până jos.
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Ferice de cei ce se vor smeri şi vor primi Cuvântul lui
Dumnezeu cu toată încredinţarea şi vor vrea să îl urmeze
smeriţi şi ascultători. Ei vor fi cu adevărat copiii lui Dumne-
zeu. Avem atâtea probe ca să vedem lucrul acesta că este
adevărat! Ştiu că aveţi şi frăţia voastră în comună oameni lip-
siţi de cele materiale, poate şi bolnavi, neputincioşi în cele
trupeşti, cu multe lipsuri în casa lor. Dar ia încercaţi să vă
apropiaţi de ei cu Cuvântul lui Dumnezeu, să vedeţi cât de
repede îl resping! Am întâlnit şi oameni din aceştia. Să-i vezi
cum spun: „Da’ lasă-mă, nu-mi trebuie să-mi mai spui, că eu
ştiu mai bine! Eu ştiu ce scrie în Biblie! Eu n-am nevoie de
pocăinţă, eu n-am nevoie de cutare...”; şi aduc fel de fel de
argumente de respingere. A zis Duhul lui Dumnezeu prin
Proorocul Ieremia: „Am mers la cei mici, am crezut că ei mă
vor asculta; dar ei nu m-au primit. M-am dus la cei mari şi
nici ei [nu m-au primit]. Şi astfel cu toţi s-au unit şi au sfărâ-
mat jugul”, adică n-au primit credinţa.

Spune proorocul [Isaia]: „Ce aş fi putut face poporului
acestuia şi nu i-am făcut? Pentru ce îmi sunt necredincioşi? Iată
ce voi face: voi sfărâma gardul [viei] şi o voi lăsa să fie păscută
de vite” (Isaia 5, 5). Cum vine aceasta: „îi voi sfărâma gardul şi
voi lăsa să fie păscută de vite”? S-au împlinit cuvintele acestea
şi cu poporul lui Israel şi se împlinesc şi la noi, sub ochii noştri.
Sfărâmarea gardului se înţelege aşa: la biserică merge lumea cu
duiumul; la adunare vin mai puţini. De ce? Pentru că la biserică
nimeni nu-i mustră şi nimeni nu le atrage atenţia asupra păca-
tului pe care îl fac. Acolo numai ţi se spune „drept-măritor
creştin” şi nu te mustră. Şi de aceea la adunare vin puţini, pen-
tru că la adunare vin cei ce se recunosc ca păcătoşi şi se hotă-
răsc să-şi schimbe viaţa. Ceilalţi nu vin, ca să nu li se vădească
păcatele, ca să nu fie mustraţi în conştiinţă, prin biciuirea pe ca-
re o face Cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă „sfărâmarea
gardului”: nimeni să nu te mai mustre pentru relele ce le faci,
numai să-ţi spună mereu că eşti drept-măritor creştin.
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„O voi lăsa să fie păscută de vite...” Cu ce se hrănesc vi-
tele? Cu ceea ce zilnic calcă în picioare: iarba de pe izlaz.
Cum se înţelege aceasta pentru noi? Învăţătura care ni se dă
în biserică este păşunea. Acolo noi o paştem, iar după ce am
ieşit afară o călcăm în picioare. Asta înseamnă că Dumnezeu
ne aseamănă cu aceia care nu respectă şi nu trăiesc Cuvântul.
Ne aseamănă cu dobitoacele care se hrănesc cu ceea ce chiar
ele calcă în picioare. Iar noi ne amăgim mereu că suntem cre-
dincioşi când, după ce ne hrănim cu învăţătura din biserică, o
călcăm în picioare, prin tot felul de păcate, de neascultări, de
neînfrânări şi lucruri rele. Şi iată cum ceea ce s-a petrecut cu
poporul Israel se petrece şi cu noi.

Bunul Dumnezeu să ne ajute să putem înţelege aceste lu-
cruri.

Slăvit să fie Domnul!

*

În Matei 6, 6, Domnul Iisus spune: „Când te rogi, intră în
odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău care este în as-
cuns; şi Tatăl tău care vede în ascuns îţi va răsplăti”.

A intra în odăiţa ta înseamnă şi a te coborî în inima ta,
căci casa ta e trupul tău. Sufletul, în corp, e ca într-o casă. De
altfel şi Sfântul Pavel spune că: „noi suntem o casă duhovni-
cească”, atunci când se referă la primirea credinţei şi a ascul-
tării noastre de Hristos. A intra în odăiţa ta înseamnă a te co-
borî în tine însuţi, adică a te smeri înainte de a te pune pe ge-
nunchi, a te recunoaşte ca păcătos şi a striga ca Psalmistul
David: „Doamne, dă-mi iarăşi bucuria mântuirii şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte... ca să pot să-i învăţ pe cei fărădelege
căile Tale, ca cei necredincioşi să se poată întoarce la Tine”.

Deci iată ce cerea Psalmistul David în urma căderii lui, în
urma păcatului lui, în urma stării lui de abatere de la asculta-
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rea de Cuvântul lui Dumnezeu şi de la respectarea învăţăturii
care o ştia. Simţea că Duhul lui Dumnezeu îl părăsise şi nu
mai avea pace cu el însuşi. Totdeauna, să ştiţi, atunci când ai
căzut, când te-a ispitit şi te-a biruit vrăjmaşul, simţi că pierzi
bucuria mântuirii, pierzi pacea cu tine însuţi şi nu mai ai li-
nişte, nu-ţi mai găseşti loc. Atunci cauţi oameni să te mângâ-
ie, cauţi pe cineva să-ţi vină în ajutor. Dacă se întâmplă să gă-
seşti un om al lui Dumnezeu, te poate ajuta şi te mângâie.
Dacă nimereşti un om rău care îţi iese în faţă, te poate face şi
mai rău, te poate nenoroci de tot. De aceea să cerem ca Psal-
mistul David: „Doamne, dă-mi bucuria mântuirii şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte, pentru ca să nu mai cad, să nu mai
greşesc”.

Aceasta să fie starea fiecăruia din noi: ori de câte ori ne
aşezăm la rugăciune, să ne coborâm în noi, să intrăm în odăiţa
noastră, adică în inima noastră şi să încuiem uşa. A-ţi încuia
uşa înseamnă a-ţi opri mintea de la toate lucrurile şi gândurile
rele care-ţi vin mai ales în timpul rugăciunii. Pentru că uşa
inimii, uşa acestei case, este mintea, prin care vin şi cele bu-
ne, şi cele rele.

Mintea trebuie să fie trează, să aleagă ce este de la Dum-
nezeu şi ce este de la cel rău. Dumnezeu este cel care spune
prin prooroci: „Eu sunt Cel care cercetez inima şi rărunchii”.
Eu de multe ori m-am gândit şi mi-am zis: ce legătură are
inima cu rinichii? De ce spune Dumnezeu că cercetează rini-
chii? Şi aici e o taină! Rinichii sunt cei ce aleg toate alimen-
tele pe care le mănâncă omul şi care intră în organism. Rini-
chii sunt un filtru al organismului, ei filtrează şi aleg: tot ce
este rău aruncă afară şi tot ce este bun trimit în sânge. Un or-
ganism sănătos este acela care are rinichi sănătoşi. Dumnezeu
face referire la rolul rinichilor, ca să înţelegem mai uşor cum
trebuie să lucreze mintea noastră. Că şi ea trebuie să fie tot un
filtru prin care trec toate lucrurile: şi bune, şi rele. Mintea tre-
buie să fie foarte atentă şi, dacă intră ceva care nu este după
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voia lui Dumnezeu, să pună stavilă, să nu lase ca acest rău să
treacă la inimă. Tot ce este rău, tot ce nu este de la Dumnezeu
imediat să arunce afară; şi numai la ce este bun, plăcut lui
Dumnezeu să-i dea voie să treacă în inimă. Şi acestea sunt lu-
crurile care privesc ascultarea noastră de Dumnezeu şi mân-
tuirea.

De aceea un copil al lui Dumnezeu, un suflet credincios
totdeauna când este în faţa ispitei îşi zice: „Mă cheamă cineva
să mă duc la o petrecere... oare merge şi Hristos cu mine?”.
Sigur, conştiinţa imediat îi va spune că nu. „Atunci nu mă
duc nici eu!” În felul acesta, el va face o alegere în toate lu-
crurile şi nu va merge decât acolo unde va merge şi Hristos cu
el. Acolo unde nu merge Hristos, unde conştiinţa – în urma
celor citite sau auzite la biserică sau adunare – îi va spune să
nu meargă. Şi ce nu-l lasă conştiinţa nu va face, pentru că ştie
că Hristos nu este de acord şi nu-i îngăduie să le facă.

Iată că filtrul de selecţie, uşa de permitere sau de respin-
gere este mintea noastră. De aceea această uşă trebuie închisă,
încuiată şi păzită mai ales în vremea rugăciunii. Nu v-aţi po-
menit de multe ori, la rugăciune, că gura vă mergea, dar min-
tea vă hoinărea pe alte drumuri? Cea mai mare luptă o dă
vrăjmaşul în vremea rugăciunii. Pentru că rugăciunea este o
aripă cu care omul se nalţă spre Dumnezeu. Şi pentru că omul
îşi arată o stare mai smerită în rugăciune.

I-a zis odată diavolul Sfântului Antonie: „Cu ce vă deo-
sebiţi voi, călugării de noi? Voi sunteţi feciorelnici, dar noi
nu desfrânăm niciodată. Voi postiţi, noi nu mâncăm nicioda-
tă. Voi privegheaţi, noi nu dormim niciodată. Atunci cu ce vă
deosebiţi de noi? Cu un lucru sunteţi superiori: cu smerenia,
la care noi nu putem ajunge”.

Iată deci lucrul pe care trebuie să-l avem ca o ancoră a
sufletului nostru: smerenia. Toate Scripturile ne îndeamnă
numai şi numai la smerenie. Zice Apostolul Petru: „Smeriţi-
vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El, la vremea potri-
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vită, să vă înalţe”. „Învăţaţi de la Mine, spune Mântuitorul, că
Eu sunt blând şi smerit cu inima.”

[Noi ne putem preface faţă] de oameni, arătându-ne lor
într-un chip smerit, dar în realitate să nu fim aşa. Adică să fim
smeriţi cu înfăţişarea, dar cu inima să nu fim smeriţi. Se poate
şi aşa... De aceea Mântuitorul a pus accentul pe smerenia cu
inima. A fi smerit cu inima este cel mai mare lucru. Asta în-
seamnă a fi totdeauna compătimitor faţă de toţi cei căzuţi, de
toţi cei nevoiaşi şi neputincioşi, a fi gata să le întinzi mâna şi a
le veni în ajutor totdeauna. Pentru fraţi să fii totdeauna plin de
dragoste şi de sinceritate. Aceasta este taina neprihănirii: cură-
ţenia sufletească. Sincer, să fii totdeauna sincer faţă de toţi, tot-
deauna ce ai în inimă să-ţi fie şi pe limbă. Nu în inimă să ai una
şi pe limbă alta, că atunci cazi la făţărnicie şi primeşti un bles-
tem că nu te va mai putea scoate nimeni din această stare.

De aceea sunt şi rânduite în Biserică acele două zile de
post de peste săptămână: miercurea şi vinerea. De ce sunt ele
puse aşa şi două? Iată de ce: a venit odată cineva şi I-a zis
Domnului: „Cum de ucenicii lui Ioan postesc des şi ai Tăi nu
postesc?”. Atunci Mântuitorul i-a răspuns: „Pot să se jelească
nuntaşii câtă vreme mirele este cu ei? Nu! Va veni ziua când
Mirele va fi luat de la ei; şi în acele zile vor posti”. Acele zile
sunt: cea în care Mântuitorul a fost vândut şi cea în care El a
fost răstignit. Miercurea a fost vândut de către Iuda, iar vine-
rea a fost răstignit.

Care este taina acestor două zile? Noi, aşa în mare, după
Biblie, cunoaştem aşezământul lor, dar poate nu le cunoaştem
valoarea şi importanţa. Postul de miercurea este pentru a scă-
pa de duhul lui Iuda. Ca să nu fii viclean şi făţarnic; să nu fii
ziua cu Domnul şi noaptea cu fariseii. Să nu fii în adunare
într-un fel şi în afară de adunare altfel. Iar postul de vinerea
este pentru ca Dumnezeu să-ţi dea putere să rabzi orice ar
veni peste tine, chiar până la moarte, fără să cârteşti şi să dai
înapoi, aşa cum Domnul a răbdat şi a suferit până la moarte.
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Bine ar fi dacă am lua aminte şi am căuta şi să punem în
practică aceste învăţături, căci nu este de ajuns numai să cu-
noşti credinţa; trebuie s-o şi trăieşti, fiindcă ea atunci capătă
valoare. Părintele Iosif adeseori spunea: „Da, semnul Sfintei
Cruci este o mare putere din partea lui Dumnezeu, dar semnul
gol al crucii nu ajută la nimic, dacă nu primim totodată şi
Jertfa de pe ea”. Deci ele împreună lucrează. Aşa cum trupul
fără suflet este mort, aşa şi credinţa fără fapte este moartă.
Aşa şi în umblarea noastră pe calea credinţei: fără lucrarea
harului, noi nu facem nimic şi nu putem avea nici un progres
în viaţă. Cuvântul Domnului este plin de putere pentru cel ca-
re-l ia cu credincioşie şi caută să-l respecte cu toată dragostea
şi sinceritatea. Are deplină putere Cuvântul lui Dumnezeu,
cum spune în Evrei 4, 12: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi
lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri; pătrun-
de până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”. El este oglinda
noastră. Suntem noi vii pentru Dumnezeu? Dacă suntem vii şi
avem râvnă şi respect deosebit faţă de Cuvânt, da, atunci Cu-
vântul lui Dumnezeu este în noi şi suntem vii. Dacă Cuvântul
a ajuns desăvârşit în viaţa noastră, atunci el este plin de pute-
re în noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a făcut robi şi ne-a pus
în slujba Lui. Dar dacă lucrurile pământeşti sunt mai presus
decât Cuvântul lui Dumnezeu în noi şi suntem legaţi mai
mult de acestea decât de Cuvânt, înseamnă că ele au pus stă-
pânire pe noi şi ne robesc. Şi nu ne mai lasă timp şi posibili-
tate să ne apropiem de Dumnezeu, să fim vii şi lucrători pen-
tru împărăţia Sa. Nouă de multe ori ni se pare că suntem stă-
pâni pe lucrurile pe care le avem, dar nu este adevărat, căci
ele ne stăpânesc pe noi, fiindcă nu ne mai dau răgaz nici să
citim, nici să ne rugăm, deoarece, în iubirea noastră faţă de
ele, totdeauna pe ele le vedem înaintea Evangheliei, înaintea
rugăciunii. Acele lucruri ne ies înainte şi prin aceasta noi
arătăm că le iubim mai mult decât pe Dumnezeu şi Cuvântul
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Său. Şi astfel, iată că oglinda aceasta ne arată că n-am ajuns
la acel nivel la care Cuvântul lui Dumnezeu să fie viu şi lu-
crător în noi.

Iată, dragii noştri, cât învăţăm noi dintr-o stare de aceas-
ta, dintr-o întâlnire ca aceasta, câte taine şi lucruri minunate
putem desprinde! Doar de aici! Nu am altă Evanghelie decât
aceea pe care o aveţi şi frăţia voastră! Nu din alta am citit, ci
din aceasta. Dar trebuie să ajungem nu numai să cunoaştem
litera sau scrisul Evangheliei pe dinafară; ci să pătrundem în
taina Cuvântului, ca să-i înţelegem miezul. Mântuitorul când
a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă
în ţarina unui om”, a vorbit despre Evanghelie. Ţarina este
Evanghelia aceea pe care o avem în casă. Iar comoara este
Hristos, Care stă în spatele celor citite. Da, comoara este
Hristos, iar cine a găsit comoara aceasta, cine a ajuns la taina
înţelegerii se duce acasă, vinde tot ce are şi cumpără ţarina,
din pricina comorii, din pricina lui Hristos. O cumpără şi o
păstrează pentru veşnicie.

Să ne ajute Dumnezeu să înţelegem şi aceasta!

*

Vom citi Psalmul 137 (Biblia britanică), din care dorim
să scoatem un înţeles foarte important pentru noi: „Pe malu-
rile râului Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne adu-
ceam aminte de Sion. În sălciile din ţinutul acela ne atârnase-
răm harfele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări şi
asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: «Cântaţi-ne câte-
va din cântările Sionului!». Cum să cântăm noi cântările
Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime,
să-şi uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se lipească limba
de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu
voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele! Adu-Ţi aminte,
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Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusa-
limului, ziceau: «Radeţi-l, radeţi-l din temelii». Ah! fiica
Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel
răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii
tăi şi-i va zdrobi de stâncă!”.

Să vedem ce s-a petrecut aici. În ce împrejurare a fost
scris psalmul acesta?

Lucrurile lui Dumnezeu sunt mari! Toate cele ce au fost
scrise s-au scris pentru învăţătura noastră. În Psalmul 78
(Biblia britanică) se spune: „Dumnezeu a dat o lege în Israel,
a pus o mărturie în Iacov şi a poruncit părinţilor noştri să-şi
înveţe în ea copiii”. Aşa a fost porunca lui Dumnezeu, dar pă-
rinţii din poporul lui Israel nu şi-au mai învăţat în ea copiii, ci
au lăsat copiii să înveţe de la neamuri toate lucrurile strică-
cioase şi rele. Foarte puţini din părinţii copiilor lui Israel mai
aveau frică de Dumnezeu şi îşi ţineau copiii aproape de aceste
învăţături. Cei mai mulţi şi-au lăsat copiii să se ducă pe toate
căile păcatelor şi ale fărădelegilor. Din pricina aceasta, popo-
rul Israel a ajuns într-o decădere morală, într-o depărtare de
poruncile lui Dumnezeu. Au ajuns închinători la idoli, au
ajuns să se încuscrească cu neamurile, au ajuns să se închine
urâciunilor neamurilor, au ajuns să se depărteze de Dumne-
zeu. În felul acesta, Dumnezeu a hotărât să piardă Ierusalimul
împreună cu toţi aceia care s-au abătut de la porunca primită,
de a fi ascultători şi următori ai acestor învăţături. I-a pedepsit
cu ducerea lor în robie. Acolo, când au ajuns ei în robie, şi-au
adus aminte de Sion şi plângeau. Aceasta le-a fost ca o recu-
noaştere a păcatelor lor, dar nu le-a prea ajutat. Recunoaşterea
păcatelor era bine dacă o aveau până să vină pedeapsa, până
să vină robia, înainte de a-i smulge neamurile, de a-i strămuta
în Babilon.

Dar ei abia după ce cădeau îşi aduceau aminte... Acum
cei ce îi robiseră îşi băteau joc de ei, zicând: „Cântaţi-ne şi
nouă din cântările Sionului... Hai, bucuraţi-ne şi pe noi!”. Lu-
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crul acesta era un fel de luare în derâdere, de batjocură la
adresa lor. Şi în durerea lor, unii care mai aveau un pic de
simţire faţă de Dumnezeu ziceau: „Cum să cântăm cântările
Sionului într-un pământ străin?”.

 Gândindu-ne la aceste lucruri, să ne zicem şi noi:
„Acum să cântăm, nu atunci când vom cădea pradă celor răi
care ne vor zice: «Hai, cântaţi-ne cum cântaţi la adunare!
Cântaţi-ne şi nouă!»”. Căci mulţi fraţi de-ai noştri au fost puşi
şi în situaţii de acestea.

În continuare, am vrea să scoatem în evidenţă un lucru de
mare însemnătate. În ziua nenorocirii Ierusalimului, erau
printre cei dintre neamuri care ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l din
temelii!”. „Ah, fiica Babilonului, sortită pustiirii! Ferice de
cine îţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!”.

 Cuvintele acestea arată un fel de dorinţă de răzbunare
din partea iudeilor împotriva neamurilor, a celor din Babilon
care puseseră stăpânirea pe ei şi-i robiseră. Ei se gândeau
acum: „Într-adevăr, noi am căzut robi, dar Dumnezeu va ridi-
ca, poate, dintre copiii noştri bărbaţi destoinici care se vor
răzbuna pe neamuri pentru batjocura, pentru distrugerea pe
care ne-au făcut-o. Dar ei nu înţelegeau faptul că fuseseră ro-
biţi tocmai din pricina neascultării, a păcatelor şi abaterilor
lor de la ascultarea şi de la frica de Dumnezeu. Din pricina
aceasta Dumnezeu îi dăduse pe mâna neamurilor, ca să-şi
bată joc de ei şi să-i robească în felul acesta.

Cum se înţelege pentru noi cuvântul acesta: „Ah, fiica
Babilonului, sortită pustiirii!”? Firea aceasta a noastră, a tutu-
ror celor născuţi în trup, se numeşte „firea Babilonului” sau
„fiica Babilonului”. Ce se înţelege prin Babilon? Babilon în-
seamnă încurcătură, fiii încurcăturii. Şi noi cândva poate
eram fiii încurcăturii. Mulţi dintre noi şi astăzi poate ne în-
curcăm în multe lucruri şi stăm departe de voia lui Dumne-
zeu, departe de ascultarea sinceră şi plină de foc faţă de
Evanghelie şi faţă de poruncile ei. Suntem noi înşine, poate,
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de multe ori, nişte fii ai încurcăturii, încurcându-ne pe noi în-
şine şi încurcându-i şi pe alţii.

„Ah, fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi
va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va
apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!”. Mulţi îşi pun
întrebarea: „Cum vine aceasta? Cum putem să întoarcem şi
să-i facem rău răului?”

Firea noastră trupească este fiica Babilonului care ne-a
făcut mult rău nouă, adică sufletului nostru, ducându-l pe că-
ile păcatului şi ale neascultării de Dumnezeu. Cum putem să-i
facem noi rău răului? Foarte uşor! Primul rău pe care-l poţi
face răului este să-i pui stavilă, să te opreşti tu să nu-l mai
faci. Acesta este primul rău pe care îl poţi face răului, că îl
tai, îl curmi, îi închizi sursa de la izvor, să nu mai curgă. Al
doilea rău, mai mare, pe care poţi să-l faci răului este să-l în-
veţi şi pe altul să nu păcătuiască, să nu facă răul. Spunând
altora să nu facă rău, faci cel mai mare rău răului.

Dar aşa ceva răului nu-i convine; de aceea nu spun mulţi
aceasta. Chiar mie, când am fost cercetat pentru lucrurile
acestea, mi s-a spus: „Da, credinţa este liberă, nu te opreşte
nimeni să crezi. Dar crede tu în casa ta, nu mai spune la ni-
meni!”. „A... m-am gândit, aici e taina! Să nu spui la nimeni,
ca nu cumva să-i faci un rău răului, ca nu cumva şi altul să se
lase de rău, ca nu cumva şi altul să se oprească de la rău!”.

Aceasta este taina cuvântului din psalm care spune: „Ah,
fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îţi va întoarce
la fel răul pe care ni l-ai făcut!”.

Noi am făcut atâtea şi atâtea rele! Le-am făcut nu fiindcă
ne-a forţat cineva, ci din plăcere. Orice păcat l-am făcut din
plăcere, că ne-a plăcut să-l facem! Acum, ca dovadă că urâm
păcatul, cu dublă măsură trebuie să-l urâm faţă de cât l-am
iubit şi făcut şi să luptăm împotriva lui! În primul rând acesta
este semnul că noi facem rău răului, că noi nu-l mai facem. Şi
în al doilea rând, când le spunem şi altora să nu-l mai facă:
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„Nu mai înjura!”; „Nu mai fuma!”; „Nu mai bea!”. Când arăţi
dragostea lui Hristos, când arăţi calea mântuirii, tu împiedici
răul să progreseze şi faci un mare rău răului! Ferice de toţi
acei ce vor face lucrul acesta!

Mai departe: „Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i
va zdrobi de stâncă!”. În înţeles firesc, s-ar părea că spune
să-i iei pe copii de picioare şi să-i loveşti de stânci. Aşa sună
într-o interpretare literală. Dar ia să vedem taina care stă în
spatele acestor cuvinte! Pruncii sunt toate gândurile rele care
se nasc în minte, căci mintea este aceea care naşte gânduri de
tot felul. Gândul este ca un prunc ce se naşte. Ţi-ai pus în
gând să-i faci cuiva un rău; atunci gândul a venit întâi în
minte. Dacă inima este de acord, ea îl încălzeşte şi îl ajută să
crească pe acest prunc. Când ai început ca gândul pe care l-ai
plăsmuit în minte să-l pui în practică, atunci pruncul a devenit
om mare, om matur. Iar acel prunc, devenit om mare când ai
făcut răul, te-a omorât. Răul pe care l-ai făcut altuia ţi l-ai fă-
cut ţie. Prin răzbunarea asupra altuia, ţi-ai făcut rău ţie; prun-
cul devenit om mare te-a omorât pe tine. De aceea zice:
„Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stân-
că!”, adică în momentul când se naşte gândul în minte, atunci
trebuie să fie verificat dacă este după voia lui Dumnezeu şi să
zici: „Dacă nu este după voia lui Dumnezeu, atunci mă las de
gândul acesta!”. Îl aduci la Hristos, El fiind stânca. Deci orice
gând îl aduci în faţa lui Hristos, îl loveşti de Hristos, îl loveşti
de stânca mântuirii şi care nu-i de la Dumnezeu moare. Astfel
rămân numai „pruncii” care sunt de la Dumnezeu. Acei
„prunci” cresc mari şi ei ne ajută pe noi să ne menţinem în
starea de echilibru, după voia lui Dumnezeu.

Slăvit să fie Domnul!
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3.

(...) Lucrarea Oastei Tale, Doamne Dumnezeule, ai bine-
cuvântat-o cu un rod aşa de minunat, Îţi mulţumim!

Binecuvântează Lucrarea aceasta pe mai departe. Ia-o sub
ocrotirea Ta şi fă-o să se desăvârşească în braţele Tale! Dum-
nezeul nostru, pe noi ne-ai chemat cu un ceas mai devreme...
Îţi mulţumim pentru aceasta şi Te rugăm, pregăteşte-ne, să
putem fi nişte lucrători harnici în ogorul în care ne-ai chemat!
Ajută-ne, cât mai este ziuă, să mai putem lucra pentru Împă-
răţia Ta, pentru slava Numelui Tău, pentru propăşirea Evan-
gheliei şi pentru mântuirea noastră!

Te rugăm să ne ierţi pentru tot trecutul vieţii noastre păcă-
tos! Tu cunoşti starea noastră de păcat, alunecările noastre spre
păcat, nepriceperea şi neîngrijirea noastră sufletească! Şi noi o
recunoaştem, de aceea Te rugăm, iartă-ne şi ajută-ne ca, înce-
pând de astăzi, să punem un început bun; de astăzi înainte să
pornim cu toţii, într-o inimă şi-un gând, pe drumul pe care ni L-
ai trasat Tu, prin Jertfa Ta prin care ne-ai chemat şi pe noi să în-
drăznim, căci la capătul acestui drum ne aştepţi Tu cu braţele des-
chise... Ajută-ne, Te rugăm! Niciodată să nu ne îndoim, să nu dăm
înapoi, ci, credincioşi adevărului Tău, să mergem mereu crescând
în cunoştinţă, în puterea de trăire, de înfrânare şi de ascultare, ca să
ajungem la starea de bărbaţi desăvârşiţi, după voia Ta!

Doamne, Tu le poţi pe toate, de aceea Te rugăm, ajută
necredinţei noastre şi slăbiciunii noastre, măreşte-ne credinţa
şi dăruieşte-ne fiecăruia putere să ieşim biruitori din orice is-
pită şi din orice încercare!
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Când vom fi la greu, la necaz, să nu ne laşi, Doamne! Tu
singur ai spus că nu ne vei lăsa să fim ispitiţi peste puterile
noastre, ci odată cu ispita, ne vei pregăti şi mijlocul ca să ie-
şim din ea; ajută-ne, Doamne! Credem din toată inima lucrul
acesta, Doamne, de aceea venim la Tine şi-Ţi cerem milă şi
ajutor, căci numai la Tine este milă, îndurare şi binecuvântare!

Ajută-ne, cât vom sta în locul acesta, să putem slăvi
Preacinstit Numele Tău. Tu ştii de ce este nevoie aici, Doam-
ne! Prin Duhul Sfânt, Te rugăm să dai fraţilor ceea ce crezi
Tu că este de trebuinţă, hrana fiecărui suflet, ca fiecare să
plece cu mulţumire şi îndestulare sufletească; ajută-ne,
Doamne!

Te rugăm, binecuvântează şi cântările ce se vor cânta şi
inimile ce cântă. Tu ai spus că cine are inimă bună să cânte.
Ajută-ne ca toţi să avem inimile pline de bunăvoinţa de a
cânta şi a slăvi Preacinstit Numele Tău, căci prea mult timp
am cântat celui rău... Doamne, iartă-ne pentru aceasta. Prea
mult am slujit vrăjmaşului când eram mai buni pentru slujba
Ta! Ne-a biruit vrăjmaşul, ne-a pus în slujba lui... Ajută-ne ca
măcar de aici înainte, cu puterile pe care le mai avem, să slă-
vim Numele Tău, să cântăm în cinstea Numelui Tău şi să înăl-
ţăm puterea Ta mai presus de orice lucru. Ajută-ne, Doamne!

Mulţumim, mulţumim, Treime Sfântă şi Nedespărţită,
pentru tot harul binefăcător şi pentru toate binecuvântările cu
care ne-ai însoţit până aici!

Îţi mulţumim, Doamne, că ai [însoţit] cu bine şi şederea
mea pe aceste meleaguri; dar iată că s-a apropiat clipa când tre-
buie să ne despărţim! Binecuvântează această despărţire dintre
noi, binecuvântează-i pe toţi din locurile acestea. Binecuvân-
tează tot ceea ce am făcut în Numele Tău! Ai Tu grijă şi pă-
zeşte ca pe nişte mărgăritare scumpe tot ce s-a făcut în cinstea
Numelui Tău! Doamne, ajută-i pe fraţi şi surori să păzească cu
toată credincioşia aceste mărgăritare sfinte, aceste învăţături ca-
re nu vin din gura omului, ci prin planul şi voia Ta!
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Acum Te rugăm să rămâi cu noi cât vom sta în locul acesta,
să simţim cu adevărat prezenţa Ta; să ne simţim ca pe Tabor!

Pentru toate Îţi mulţumim, fii lăudat, fii binecuvântat,
Stăpânul nostru din ceruri, Dumnezeule, Tată, Fiule şi Du-
hule Sfinte şi acum şi în veci de veci, amin!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!

*

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slăvit să fie Domnul!
Mulţumim bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să pu-

tem ajunge cu bine, cu pace, cu sănătate şi ziua de astăzi, ziua
mult aşteptată şi de frăţia voastră şi de mine! Îi mulţumim lui
Dumnezeu că avem şi o vreme frumoasă afară, ca să ne pu-
tem aduna nestingheriţi, într-un număr atât de frumos!

Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu care ne strânge şi ne
doreşte, ca să ne pregătească pentru împărăţia Sa cea veşnică.
Adunarea este trupul lui Hristos, este lucrarea lui Dumnezeu,
este, într-un cuvânt, Biserica cea vie, Biserica luptătoare de pe
pământ, care se luptă cu ispitele, cu slăbiciunile şi cu păcatele,
ca să poată ieşi învingătoare şi să se poată uni cu Biserica tri-
umfătoare, adică cu părinţii, cu înaintaşii noştri cei vrednici de
cinste, pe ale căror urme călcăm şi noi şi de la care avem ce
exemplu să luăm atât în ceea ce priveşte învăţătura, cât şi trăi-
rea. Pentru ca în toate lucrurile Dumnezeu să se preamărească
şi prin ei, şi prin noi, cum spune Cuvântul: „Dumnezeu se
preamăreşte întru sfinţii Săi”. Sfântul Pavel zice: „Dumnezeu
stă în adunarea lui Dumnezeu, în mijlocul credincioşilor Lui”.
Acolo vine Dumnezeu. Şi Cuvântul Său spune: „Unde sunt doi
sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt şi Eu”.

Noi credem aceste lucruri din toată inima, de aceea ne
adunăm; şi ne adunăm pentru că ştim că El ne-a promis că,
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unde este chemat, El vine. Dar să fie chemat cu smerenie, cu
recunoştinţă, cu umilinţă, ca El să poată să-i binecuvânteze pe
cei ce-L cheamă, să-i poată sfinţi, să-i poată curăţi. Căci nu-
mai inima frântă şi smerită o binecuvântează Dumnezeu.

Să ne ajute Dumnezeu să putem fiecare dobândi o inimă
nouă, pentru ca şi Cuvântul lui Dumnezeu şi învăţămintele
noi să poată fi puse într-o inimă nouă!

Zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Matei un
cuvânt: „Nimeni nu poate pune vinul nou într-un burduf
vechi”. Vinul cel nou fermentează, burduful vechi se sparge
şi vinul se risipeşte. „Nimeni nu pune un petic nou la o haină
veche, pentru că peticul nou rupe o parte din haină şi spărtura
se face mai mare.” Deci vinul cel nou trebuie pus în burdufuri
noi şi astfel se păstrează amândouă împreună. La ce S-a refe-
rit Mântuitorul când ne-a pus în faţă aceste lucruri, aceste pil-
de aşa de importante? S-a referit tocmai la starea noastră, la
noi, cei ce eram vechi, oameni fireşti care trebuia să primim o
învăţătură nouă, ce era pregătită pentru noi, învăţătura cea
dătătoare de viaţă a Mântuitorului.

Care este peticul cel nou pus la o haină veche? Câteva
fapte bune adăugate la o fire necredincioasă şi nepocăită, cu
care oamenii se amăgesc, crezând că, dacă fac puţine fapte
bune, cu asta şi-au făcut datoria de creştin. De aceea ne pune
pilda aceasta în faţă. Şi unde o pune? Chiar în prima Evan-
ghelie, ca s-o găsim mai uşor. Dacă era pusă la celelalte
Evanghelii, poate mai greu ajungeam să o citim (că totdeauna
când începe cineva o carte începe de la început). De aceea şi
Domnul la început ni le-a pus în faţă, pentru ca, înaintând în
cercetarea Cuvântului, să ne dăm seama care sunt cerinţele
Lui, mai întâi de la noi, şi cum trebuie să ne pregătim pentru a
intra în celelalte înţelesuri ale Bibliei.

Şi Psalmul 1 este ca o poartă, ca o uşă de intrare în cei-
lalţi psalmi. Foarte mulţi citesc psalmii. Este foarte bine! Unii
citesc pentru diferite necazuri, dar la mulţi dorinţele lor, în
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urma citirii psalmilor, nu se împlinesc; şi atunci încep să câr-
tească, să dea înapoi şi să zică: „Apoi... am citit şi eu, dar
Dumnezeu nu mi-a ajutat”.

 Psalmul 1 este pus ca o uşă. Dacă nu trăieşti psalmul
acesta, degeaba îi citeşti pe ceilalţi. Acest psalm spune aşa:
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor
batjocoritori, ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi
şi noapte cugetă la Legea Lui. Tot ce începe duce la bun sfâr-
şit. Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o
spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţinea capul sus în ziua
judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Că
Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea celor răi
duce la pieire.”

Iată uşa arătată de Mântuitorul, deci condiţia de a primi da-
rurile dorite: să trăim, să împlinim ceea ce spune primul psalm!

În altă parte, Mântuitorul spune: „Eu sunt uşa. Nimeni nu
ajunge la Tată, decât prin Mine. Şi pe cine vine la Mine nu-L
voi da afară!”. Mântuitorul este o uşă pentru Biserica Lui şi
pentru toţi credincioşii din toate veacurile. Sfântul Evanghe-
list Luca, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, scrie: „Teofile,
în cea dintâi carte a mea am căutat să scriu cu de-amănuntul
despre tot ce a început Iisus să facă şi să înveţe de la început
şi până în ziua înălţării Lui la cer”. Să facă şi să înveţe. Deci
aceasta este misiunea şi datoria obligatorie a fiecărui credin-
cios care doreşte să mânuiască Cuvântul, care vrea să vor-
bească despre Hristos: mai întâi să dea dovadă cu trăirea! Mai
întâi să pună în practică, mai întâi să facă el ceea ce ar vrea să
spună altuia. Şi atunci Evanghelia cu adevărat va fi propovă-
duită, va fi mărturisită cu putere şi adevărul lui Dumnezeu va
triumfa între oameni!

Nenorocirea este însă că noi ne-am obişnuit invers: ne
place să vorbim, ne place să spunem altora tocmai ceea ce noi
nu am ajuns să facem. Şi vedem că batem pasul pe loc şi nu
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înaintăm cu credinţa! Dragii noştri, să ştiţi că nimic nu se do-
bândeşte numai prin vorbe! Totul se dobândeşte printr-o trăi-
re superioară în Hristos, printr-o lepădare de omul cel vechi,
printr-o naştere din nou! Aceasta este lucrarea pe care ne-o
cere Dumnezeu – şi El să ne ajute să înţelegem lucrul acesta!

Deci peticul nou sunt faptele bune făcute în Numele
Domnului, dar adăugate la o fire veche. Facem milostenie,
mergem la biserică, plătim slujbe, aprindem lumânări, dar
după ce ieşim de la biserică suntem lume şi pământ! Nu se
mai înţelege nimic din noi! Ne smerim şi stăm aşa de liniştiţi
numai în biserică, cât stăm în faţa lui Dumnezeu! Dar după ce
plecăm, ne purtăm ca şi cum L-am fi închis pe Dumnezeu în
biserică şi afară n-ar fi Dumnezeu de faţă! Acesta este răul
pentru care noi nu putem înainta spre cele dorite. Deci trebuie
să credem din toată inima că Dumnezeu este şi în biserică, şi în
adunare şi, aşa cum stăm în biserică, fiind atenţi, aşa trebuie să
fim şi acasă, şi în umblarea noastră pe tren, pe autobuz... şi, în
toate împrejurările, gândul nostru să fie numai sus!

Cum am zis din psalm, ferice de omul care cugetă... deci
cugetarea aceasta să fie continuă şi ziua şi noaptea, fiindcă
dacă te culci noaptea cu cugetul, cu gândul la Dumnezeu, cu
rugăciunea pe limbă şi în minte, dacă adormi rugându-te lui
Dumnezeu, după ce te-ai rugat stând în faţa Lui înainte de a te
pune în pat, dacă zici în gând „Miluieşte-mă Dumnezeule...”
şi alte rugăciuni, până ce adormi, atunci să vezi cât de dulce
are să-ţi fie somnul şi cât de odihnitor! Să vezi cum Duhul lui
Dumnezeu are să-îţi poarte sufletul pe plaiurile cele mai fru-
moase, că n-ai mai vrea să te mai întorci înapoi! Ai vrea să fii
dus şi tot dus... N-ai mai vrea să mai revii de pe-acolo, să te
scoli şi să vezi iarăşi lucrurile de pe pământ! Aşa este omul
lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, sufletul care s-a predat
Lui şi şi-a încredinţat viaţa în mâna Domnului!

Aşa au lucrat părinţii noştri, înaintaşii noştri, de viaţa, în-
văţătura şi exemplul cărora ne bucurăm aşa de mult!
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Şi zice în continuare Domnul în Evanghelie: „Nimeni
nu pune vin nou în burdufuri vechi”. Vinul nou este învăţă-
tura lui Hristos, învăţătura cea nouă a Evangheliei. Dar dacă
acest vin nou este pus într-un burduf vechi, într-o fire veche,
într-o inimă nenăscută din nou, într-o inimă nepocăită, într-
o inimă nepredată lui Dumnezeu, cât ţine vinul acesta nou?
Ţine până am ajuns la păcat. În momentul când am păcătuit,
s-a spart burduful şi vinul s-a risipit, adică s-a pierdut toată
cunoştinţa şi tot ce am citit, tot ce am auzit despre Dumne-
zeu. Pentru că păcatul a creat acel prilej şi a scos tot ce era
de la Dumnezeu în noi. Şi noi am rămas nişte burdufuri
sparte şi batjocorite.

Iată că fiecare cuvânt nu este fără însemnătate, ci fiecare
verset are un înţeles şi o însemnătate deosebite. De aceea
Domnul zice: „Cercetaţi Scripturile”, nu „citiţi-le”; că de citit
ştiu şi copiii să citească. Dar a cerceta înseamnă a te adânci în
taina Cuvântului, ca să înţelegi adevărul, nu numai forma şi
sunetele literelor, ci adevărul adânc care trebuie găsit în spa-
tele literei. Căci cel ce va săpa adânc va găsi comoara de care
are nevoie.

Datorită acestui fel profund de a gândi, datorită acestor
frământări lăuntrice pe care le-a avut Părintele Iosif citind şi
înţelegând taina voii lui Dumnezeu, el şi-a zis: „Trăind în fe-
lul acesta ca până acum, eu nu sunt mântuit! Şi-i vai de mine,
căci răspund în faţa lui Dumnezeu de toţi cei care mi-au fost
încredinţaţi spre păstorire!”. Atunci a făcut chemarea să por-
nim pe alt drum, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată ini-
ma. El a spus: „Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui
Iisus cel Răstignit!”. Şi mergând în felul acesta, a adus roade
pentru Dumnezeu, El i-a împlinit dorinţa, fiindcă a fost cu
inimă curată şi sinceră în ceea ce a dorit.

Iată că el a murit din 1938, dar lucrarea lui – fiindcă a
fost lucrarea lui Dumnezeu – trăieşte şi astăzi şi mereu este în
progres, în înaintare, pentru că este gândul şi voia lui Dumne-
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zeu în această Lucrare! Foarte mulţi aveau cuvinte de batjo-
cură la adresa acestei Lucrări, dar Lucrarea lui Dumnezeu a
mers înainte. Şi vrăjitorii în Egipt au făcut semne şi minuni,
dar când Moise şi-a aruncat toiagul şi acesta s-a făcut şarpe,
iar ceilalţi vrăjitori şi-au aruncat şi ei toiegele lor şi s-au făcut
şerpi, toiagul lui Moise a înghiţit toiegele lor! Atunci ei au re-
cunoscut în faţa lui Dumnezeu: „Aici este degetul lui Dum-
nezeu! De aici noi nu mai putem face nimic!”. Şi într-adevăr,
în faţa celorlalte plăgi pe care le-a trimis Dumnezeu, ei au
rămas neputincinoşi!

Cam în felul acesta stau lucrurile şi cu Oastea Domnului.
Câţi n-au vrut să arate şi ei că sunt trimişii lui Dumnezeu!
Câţi n-au încercat şi ei să facă semne şi minuni în faţa lumii!
Câţi n-au plecat cu tobe, cu surle să vestească pe Iisus fără să
fie trimişi de Iisus! Lucrarea lor, treptat, treptat, a rămas în
urmă. Oastea Domnului a plecat mult mai târziu la drum, cu
mici forţe, fără fonduri şi fără ajutor de nicăieri. A plecat nu-
mai cu lacrimile, cu rugăciunea şi cu credinţa în Dumnezeu.
Şi aceasta, în momentul de faţă, a făcut-o superioară tuturor
confesiunilor religioase. Spunea fratele Traian Dorz: „Cine
mai face nunţi ca noi, de două, trei mii de suflete?... Cine mai
are poezii ca noi, cântări ca noi?”... Nu ne lăudăm cu aceasta,
dar este nevoie să o arătăm, pentru că ne umple inima de bu-
curie, cum spune Sfântul Pavel: „Cine se laudă să se laude în
Domnul!”. Deci ne lăudăm cu Dumnezeul nostru din această
Lucrare, Dumnezeu „care ne-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvântări în locurile cereşti, în Hristos Iisus”!

Iată ce trebuie să facem: să ne întoarcem acum la Dum-
nezeu, din toată inima, cu toţii! S-o rupem cu păgânătatea şi
cu poftele lumeşti! Aşa ne învaţă harul acesta: „...să trăim în
veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând
fericita noastră nădejde şi arătarea Marelui nostru Împărat şi
Dumnezeu Iisus Hristos”.

Să ne ajute bunul Dumnezeu să înţelegem lucrul acesta!
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Vreau să citim acum din cartea lui Iosua, capitolul 1, un
lucru pe care este nevoie să-l reţinem: „După moartea lui
Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun
slujitorul lui Moise: «Robul meu Moise a murit. Acum scoa-
lă-te, treci Iordanul acesta tu şi tot poporul acesta şi intraţi în
ţara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va
călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.
Ţinutul vostru se va întinde de la pustie şi Liban până la râul
cel mare, râul Eufrat, toată ţara Hetiţilor şi până la marea cea
mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împo-
triva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise;
nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătea-
ză-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia ţara pe
care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai şi
îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie, după toată legea pe
care ţi-a dat-o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la
dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea
aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei
zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci
vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţe-
lepciune. Nu ţi-am dat Eu porunca aceasta: Întăreşte-te şi îm-
bărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Dom-
nul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face»”.

Iată, dragii noştri, de ce am vrut să citesc capitolul acesta:
fiindcă este de o importanţă extraordinar de mare! Pentru că
aşa cum Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament cu poporul
lui Israel, în acelaşi fel a lucrat şi Hristos Domnul cu Biserica
Sa. Şi la fel trebuie şi noi să ne însuşim aceleaşi principii
evanghelice şi învăţături dumnezeieşti!

Ca să înţelegem mai bine ceea ce am citit, să facem o
scurtă istorisire a fiecărui eveniment, începând cu ieşirea din
Egipt a poporului Israel, până la ajungerea lor în Canaan. Toate
au fost simboluri şi lucruri premergătoare noului Israel, arătând
adevărurile dumnezeieşti care urmau să fie descoperite.
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[Şase sute treizeci de mii număra poporul] (bărbaţi, fe-
mei şi copii) care a ieşit din Egipt. Dar din aceşti şase sute
treizeci de mii, când au trecut prin lume, prin pustia aceasta
prin care erau călăuziţi, au început să cârtească în fel şi chip.
Unii spuneau: „Iată în ce ţară ne-ai adus... Unde curge aici
lapte şi miere? Nu era mai bine în Egipt? Nu mai bine stă-
team la usturoiul, la prazul şi la oalele cu carne ale lui faraon?
Nu mai bine rămâneam noi acolo?”. Şi toţi aceştia care au
cârtit au pierit în pustie. Dumnezeu, prin pustia aceasta, i-a
pus la încercare, să le vadă tăria credinţei, ascultarea şi nădej-
dea lor către Dumnezeu. Şi din toţi aceşti şase sute treizeci de
mii, numai doi au rămas şi au ajuns în Canaan; restul toţi au
pierit în pustie. Au rămas să intre în Canaan copiii care li s-au
născut în pustie. Aceştia au văzut Canaanul, dar ei, cei care
au cunoscut Egiptul, n-au intrat în Canaan, cu excepţia lui
Iosua şi Caleb, cei care au rămas credincioşi în încercarea
minunată a lui Dumnezeu.

Ştiţi frăţiile voastre, când a trimis Moise cele douăspre-
zece iscoade să cerceteze ţara, zece din ei au venit şi au înce-
put să înmoaie inima poporului, zicând: „Da, într-adevăr, ţara
este bogată, este plină de roade, minunată, dar sunt acolo
nişte oameni atât de mari, uriaşi atât de puternici... Nu ştim
dacă îi vom putea birui!”. Şi în felul acesta poporul a început
să plângă, să răcnească, să se vaite şi să se ridice împotriva
lui Moise pentru că i-a scos din Egipt, zicând că mai bine îi
lăsa acolo. Dar Iosua şi Caleb au venit şi ei cu un strugure
mare pe care l-au adus amândoi pe o prăjină. Când au adus
strugurele, au întărit inima poporului. Doar aceşti doi l-au în-
curajat să nu dea înapoi, să nu asculte de cei care i-au îndoit
inima, ci să meargă cu credincioşie înainte, zicând că Dumne-
zeu este acelaşi, care i-a ajutat să ajungă până acolo, El este
Acela care a dărâmat zidurile Ierihonului, Acela care i-a trecut
prin Marea Roşie şi El poate să le dea putere să iasă biruitori şi
asupra canaaniţilor. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a binecu-



64

vântat pe Iosua şi pe Caleb şi i-a ajutat să ajungă să şi moşte-
nească Canaanul; ei singuri, din şase sute treizeci de mii...

Asemenea acestei lucrări dumnezeieşti este şi Biserica lui
Hristos pe pământ astăzi; şi aşa este şi Oastea Domnului.
Scoaterea din robia Egiptului înseamnă moartea şi învierea în
Hristos, scoaterea noastră din robia păcatului. Poporul lui
Dumnezeu, Biserica Lui în lume, este ca într-o pustie. Lucra-
rea lui Dumnezeu de pe pământ astăzi este întocmai ca lucra-
rea Lui din Vechiul Testament. De ce credeţi că spune Sfântul
Pavel: „Toate acestea lor li s-au întâmplat şi s-au scris pentru
noi ca noi să învăţăm din ele”? Pentru ca să luăm pildă, fiind-
că tot aşa se va petrece şi cu noi: aceleaşi ispite le avem, ace-
leaşi încercări, ca ei. Cine a cârtit, cine s-a îndoit şi cine a fost
fricos n-a putut merge departe, ci a rămas în pustie.

Dragii noştri, să fim cu luare aminte aici! Lucrarea Oastei
Domnului, la fel, e plină de putere, e plină de harul lui Dum-
nezeu. Aşadar, fraţii şi surorile să aibă curaj, să nu cârtească
şi să nu dea înapoi, ci să meargă înainte!

Acest înţeles îl au evenimentele istorice ale Bibliei; în ele
vedem starea noastră duhovnicească de astăzi.

Să ajute bunul Dumnezeu să putem înţelege pe deplin
aceste lucruri şi să rămânem credincioşi.

Slăvit să fie Domnul!

*

Vom continua cuvântul cu un alt subiect, tot din Sfânta
Evanghelie după Matei şi tot din capitolul 5, unde Mântuito-
rul zice: „Voi sunteţi lumina lumii”.

La începutul propovăduirii Sale, El a zis: „Eu sunt Lumi-
na lumii”. Dar când ucenicii s-au apropiat de maturitatea lor
duhovnicească, la sfârşitul slujbei şi misiunii Mântuitorului,
El a spus şi despre ei: „Voi sunteţi lumina lumii”. Pentru că



65

Îşi termina misiunea, El, Care a fost modelul de viaţă trimis
de Dumnezeu, Şi-a pregătit ucenici pe care să-i lase ca model
de viaţă în lume, El trebuind să plece înapoi de unde a venit.
Şi a zis: „De acum voi sunteţi lumina lumii. De acum voi ră-
mâneţi să Mă imitaţi, voi rămâneţi să-Mi ţineţi locul pe pă-
mânt. Voi rămâneţi să-Mi duceţi Cuvântul până la marginile
pământului. Voi rămâneţi să Mă mărturisiţi atât cu cuvântul,
cât şi cu viaţa”. Şi vedem din Sfintele Scripturi că Sfinţii
Apostoli au călcat cu toată încrederea pe urmele Domnului,
că aceeaşi soartă au avut şi ei, aceeaşi moarte au avut şi ei, ca
Domnul. De aceea şi Apostolii, la terminarea misiunii lor, au
zis urmaşilor lor la fel: „De-acum voi sunteţi lumina lumii!”.
Şi în continuare, în decursul veacurilor, toţi părinţii au urat de
bine copiilor lor duhovniceşti şi le-au lăsat în grijă cum să
vieţuiască, cum să se comporte în lumea aceasta, ca Numele
lui Hristos, Numele lui Dumnezeu să fie cunoscut până la
marginile pământului.

În această lumină trebuie înţeleasă şi trebuie să fie via-
ţa, trăirea, împletită cu învăţătura. Deci cel ce vorbeşte des-
pre Hristos să dovedească că şi trăieşte el mai întâi această
învăţătură. Numai atunci se formează şi se aprinde lumina.
Lumânarea se compune din două părţi: din ceară şi fitil. Şi
dacă fitilul arde, iar ceara nu se topeşte, imediat flacăra fi-
tilului se stinge. Lumânarea este un simbol al vieţii creştine.
Lumânarea, în biserică, este simbol al Duhului Sfânt, simbol
al învăţăturii Evangheliei, simbol al lui Hristos, al luminii
lui Hristos şi simbol al vieţii creştine. Are trei semnificaţii
importante.

Dacă Sfinţii Apostoli nu se smereau înaintea lui Dumne-
zeu cu firea, cu trupul, şi nu se lăsau călăuziţi de Duhul Sfânt,
crezând şi trăind învăţătura, Duhul lui Hristos nu putea să mai
locuiască în ei şi lumina lui Hristos se stingea din primele
veacuri. Cu părinţii noştri, la fel, aceeaşi lucrare s-a petrecut.
Şi cu noi este la fel.
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De aceea, când cineva l-a întrebat pe Părintele Iosif, în
derâdere: „Părinte, până când va lucra Oastea Domnului şi
când îşi va termina misiunea?”, părintele i-a zis: „Când vor
arde toate luminile în Biserică, atunci Oastea Domnului şi-a
încheiat misiunea”. Când toate sufletele Îl vor cunoaşte pe
Dumnezeu şi vor trăi după Dumnezeu, atunci Oastea Dom-
nului şi-a terminat misiunea. Dar atâta timp cât sunt prea
mulţi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, Oastea Domnului are
de luptat din greu. Aşadar, dragii noştri, să înţelegem deviza
acestei Lucrări dumnezeieşti!

În continuare vom vorbi tot despre lumină. Cum am
spus, lumina este simbolul vieţii creştine, ultima semnificaţie
a ei. Dacă ceara nu s-ar topi, fitilul imediat s-ar stinge, căci
focul nu ar avea prin ce să-şi menţină arderea în fitil. Dar cea-
ra, pe măsura topirii ei, ajută flacăra fitilului să ardă continuu.
Dacă aţi observat, la o lumânare, dacă ceara se topeşte prea
repede, flacăra e şi mai mare. Acesta este simbolul vieţii
creştine. Fitilul din lumânare este sufletul, iar ceara este tru-
pul creştinului. Chiar dacă îi dai foc fitilului, adică chiar dacă
se aprinde cineva de râvnă pentru Dumnezeu, dacă nu se sme-
reşte cu trupul şi nu se străduieşte spre a trăi, spre a împlini
Cuvântul lui Dumnezeu după învăţătura Evangheliei, a Bise-
ricii şi a Sfinţilor Părinţi, dacă nu se trudeşte să trăiască, în
curând flacăra din fitil se stinge. Într-o inimă mândră şi în-
gâmfată nu va arde flacăra Duhului Sfânt, ci imediat se va
stinge. Aceasta va arde numai în cei smeriţi, care se topesc ca
lumânarea.

Părintele Iosif s-a topit ca o lumânare. Când era pe patul
de suferinţă i-a zis cineva: „Părinte, mai odihneşte-te, că nu
mai poţi!”. Şapte operaţii a avut în trupul său! Curgea sânge
din operaţii, iar el scria şi noaptea, fiindcă trebuiau hrăniţi
fraţii. Ţara cerea hrană şi nu avea cine să le-o dea; şi atunci el
scria continuu. Stătea şi-şi ştergea sângele, apoi scria în con-
tinuare. „Părinte, odihneşte-te, lasă scrisul, că nu mai poţi!”.
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Atunci a zis: „Aduceţi-mi o lumânare! Lumânarea este bună
să facă lumină în întuneric. Aşa şi eu, vreau să mă topesc ca
lumânarea aceasta, pentru slujba şi apostolia la care am fost
chemat!”.

Aceasta este viaţa creştină! Priviţi o lumânare care arde
şi o să vedeţi câtă înţelepciune veţi învăţa! Aşa fac cercetăto-
rii! Ei studiază orice obiect, orice lucru, orice materie. O pia-
tră când o găseşte pe munte, se pun jos, o iau în mână şi-atâta
o studiază, o sfărâmă şi se uită şi înăuntrul ei, până descoperă
acolo o taină. Aşa s-au descoperit mărgăritarele, materiile
prime şi toate zăcămintele, în felul acesta. Observând mici
urme indicatoare la suprafaţă, s-a ajuns să se scoată de la mari
adâncimi minereuri de mare preţ! Aşa şi creştinul înţelept,
trebuie să studieze şi să stea în faţa fiecărui lucru, să-l anali-
zeze, să vadă care este semnificaţia lui, ce vrea să spună lu-
crul acela? Căci în taina lui, în dosul lui este un mare adevăr!

Aşa au făcut părinţii noştri, aşa au făcut înaintaşii noştri!
Aşa să facem şi noi, ca să putem ajunge să cunoaştem adevă-
rata înţelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu, paşnică,
blândă, uşor de înduplecat, plină de roade bune, nefăţarnică.
Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Iacov
despre înţelepciunea care vine de sus.

Domnul i-a zis tânărului bogat: „De ce Mă numeşti bun,
că nimeni dintre oameni nu este bun?”. Nimeni dintre oameni
nu era vrednic de bunătatea şi de mila dumnezeiască, până
când a venit harul iertării şi împăcării noastre cu Dumnezeu,
până când a venit partea cea preadulce de la Dumnezeu şi s-a
unit cu partea cea preaamară a noastră. Astfel El a făcut din
vameşi şi din hoţi, din criminali şi din tot felul de desfrânaţi
şi oameni stricaţi unii dintre cei mai mari sfinţi, cu care Se
laudă Hristos până-n veci. Cine era Maria Magdalena?... Dar
dragostea ei după ce s-a întâlnit cu Domnul, râvna şi stăruinţa
ei, jertfa ei minunată au rămas să fie povestite peste veacuri.
Numai un exemplu dăm din viaţa ei: când a intrat Mântuito-
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rul în casa lui Simon leprosul şi a venit Maria Magdalena cu
vasul de mir, ea l-a spart şi l-a turnat pe capul Mântuitorului.
Când plângea ea şi cu lacrimile Îi spăla picioarele, iar cu pă-
rul capului I le ştergea, Simon se gândea: „Dacă ar şti El cine
este femeia aceasta, dacă ar fi El proorocul lui Dumnezeu,
n-ar primi-o!”. Şi atunci Domnul i-a zis: „Simone, am să-ţi
spun ceva”. Şi începu să-i istorisească pilda cu cămătarul şi
cei doi datornici care n-aveau cu ce plăti, arătând că cel căruia
i se iartă mai mult mai mult iubeşte. Iar când Magdalena a
spart vasul cu mir, Domnul a zis: „Oriunde se va propovădui
această Evanghelie, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta”.

Toate acestea pentru noi sunt modele, sunt pilde care ne
dovedesc că chiar dintre oamenii cei mai stricaţi au putut ieşi
unii dintre cei mai buni. Căci mai repede se mântuieşte un
păcătos smerit decât un neprihănit mândru. Peste toate veacu-
rile a rămas ca o oglindă starea aceasta: păcătosul smerit a
căpătat iertare, dar neprihănitul mândru a rămas pedepsit.
Domnul a zis: „N-am venit pentru cel neprihănit, ci pentru cel
păcătos”.

Ştiind acestea, fiecare dintre noi să ne smerim în faţa Cu-
vântului lui Dumnezeu şi să rămânem credincioşi adevărului
Evangheliei, aşa cum e dat. Şi să luăm ca pildă viaţa înainta-
şilor noştri, având toată încrederea că Dumnezeu ne va ajuta.
Să nu vă sperie cineva: „Vai, că suntem prea păcătoşi, nu ne
mai iartă Dumnezeu... Nu ne mai întoarcem la El...”. Nu! In-
diferent de starea ta de păcat, acum, cât mai eşti în trup, în-
toarce-te la Dumnezeu, ca să poţi deveni şi tu aşa cum a de-
venit Maria Magdalena: o sare. Ea a dus Cuvântul lui Dum-
nezeu dregătorilor şi împăraţilor. Biblia nu mai vorbeşte des-
pre viaţa ei, dar din istoria Bisericii se cunosc multe lucruri
referitoare la ea; L-a mărturisit pe Hristos şi, până la urmă, a
murit ca martiră, s-a jertfit pentru El. Iată sarea pământului!

Ce rost are sarea? Să împiedice stricarea. Vara, dacă n-ai
pus sare pe carne, aceasta imediat se strică. Deci sarea folo-
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seşte la împiedicarea stricăciunii. Aşa este şi creştinul în lu-
me. El trebuie să împiedice stricăciunile. Cu cât vor fi mai
mulţi credincioşi, cu atâta stricăciunea va fi mai împiedicată,
va fi mai împuţinată. Cu cât vor fi mai puţini credincioşi, cu
atât stricăciunea în lume va fi mai mare.

Şi noi suntem chemaţi de Dumnezeu, darul lui Dumne-
zeu ne-a făcut şi pe noi o sare, ca să lucrăm, să împiedicăm
stricăciunile. Să spunem acolo unde vedem că se calcă în pi-
cioare adevărul sau neprihănirea, unde se batjocoreşte Nu-
mele lui Dumnezeu; să intervenim şi să ajutăm, să nu se hu-
lească Numele lui Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră.

Să cerem de la Dumnezeu darul acesta, ca să putem face
slujba aceasta. Căci numai în condiţiile acestea poporul se va
mişca şi oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Altfel nu.

Să dea Dumnezeu să rămânem ascultători până la capăt!
Slăvit să fie Domnul!

*

În timpul predicii nu se bea apă, să ştiţi! În timpul cu-
vântului nu este voie să bei apă, să te mişti de colo-colo, că
pierzi şi tu firul ideii şi sminteşti şi pe altul. La Eclesiastul
capitolul 5 se spune: „Opreşte-ţi piciorul când intri în Casa
Domnului”. Opreşte-te şi ascultă mai bine, nu umbla de colo
până colo, că cine face lucrul acesta aduce jertfa nebunului.
Aşa şi în biserică: de când preotul dă binecuvântarea pentru
Sfânta Liturghie, nu mai ai voie să te mişti de colo până colo.
Fiecare să rămână la locul lui. Că poate cineva este cu toată
atenţia la slujbă şi tocmai tu îl sminteşti, că treci prin faţa lui.

Spune şi proorocul Ieremia: „Să tacă cerul şi pământul
când Domnul vorbeşte”.
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4.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele

Tău. Vină împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer şi pe
pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă as-
tăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce în ispită, ci ne izbăveşte de cel
rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

Din toată inima Îţi mulţumim acum, în ora aceasta,
Dumnezeul nostru şi Împăratul nostru Cel Veşnic, Tată din
ceruri, pentru dragostea, pentru iubirea, pentru pacea şi înde-
lunga Ta răbdare, că mereu ne porţi în carul Tău de biruinţă.

Îţi mulţumim că ne-ai păstrat cu viaţă, în pace şi sănătate,
să putem ajunge şi ziua de astăzi.

Îţi mulţumim, Tată din Ceruri, că atât de mult ai iubit
lumea, încât pe singurul Tău Fiu L-ai dat ca Jertfă, ca oricine
va crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Mântuitorule Scump şi Drag, Îţi datorăm şi Ţie recunoş-
tinţă, Dumnezeule, pentru că, nesilit de nimeni, ai binevoit să
Te dezbraci de slava Ta de Dumnezeu, să iei chip de rob şi să
Te faci asemenea nouă, să-Ţi dai viaţa ca preţ de răscumpăra-
re pentru mântuirea noastră. Îţi mulţumim...

Duhule Sfinte, Te rugăm, ajută-ne astăzi, fii cu noi! Îţi
mulţumim, Duhule Sfinte, că ai binevoit să ne îndemni, că ai
binevoit să ne porţi de grijă, să ne ajuţi să ajungem şi ziua de
azi cu sănătate, că ne-ai ajutat să ajungem şi până în locul
acesta.  Acum Te rugăm, Duhule Sfinte, sfinţeşte locul acesta
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în care ne-am plecat genunchii inimii noastre, aşteptând îndu-
rarea şi binecuvântarea de la Tatăl şi de la Fiul prin Tine, Du-
hule Sfinte! Duhule Sfinte, sfinţeşte şi inimile noastre. Şi
mintea noastră o pregăteşte pentru primirea Cuvântului, şi
inima noastră, pentru încolţirea Cuvântului Tău, ca să dea
roadă. Ajută-ne Te rugăm!

Dumnezeule, Treime Veşnică şi Nedespărţită, Îţi mulţu-
mim că ai binevoit să lucrezi în chip minunat la mântuirea
noastră! Acum Te rugăm din toată inima, Treime Sfântă, să
ne ierţi de toate păcatele, neputinţele şi slăbiciunile cu care
Te-am supărat! Te chemăm din toată inima să vii în locul
acesta, să nu Te scârbeşti de noi, Doamne! Treci cu vederea
starea şi păcatele noastre, nu Te uita la ele, ci îndură-Te şi vi-
no în mijlocul nostru! Uită-Te la bunătatea Ta veşnică şi ne
binecuvântează. Şi ajută-ne, Duhule Sfinte, cât vom sta în lo-
cul acesta, să fim într-adevăr o inimă, un suflet şi un gând!

Ajută-ne să credem tot cuvântul ce vine din partea Ta,
Mântuitorule, prin Duhul Sfânt! Tot cuvântul ce vine de la Tine
să-l primim ca din partea Ta, nu ca din partea oamenilor!

Rămâi cu noi cât vom sta în locul acesta. Ia-ne sub ocroti-
rea Ta şi ne păzeşte de tot ce este rău, de toţi vrăjmaşii cei vă-
zuţi şi nevăzuţi! Înconjoară-ne cu garda Ta de îngeri, ca prin
mijlocirea lor să putem fi păziţi şi povăţuiţi până vom ajunge la
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei minunate!

Îţi mulţumim şi pentru Lucrarea Oastei Tale, Doamne
Dumnezeule, pe care ai binecuvântat-o cu un rod aşa de bine-
cuvântat! Binecuvântează Lucrarea aceasta pe mai departe,
ia-o sub ocrotirea Ta şi fă-o să se desăvârşească. (...)

*

(...) Şi cum mulţi se laudă cu Sfânta Scriptură, o ridică în
sus şi spun: „Eu nu mai cred decât în Biblie!”; şi tocmai de Bi-
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blie nu ascultă... Căci în şaptesprezece psalmi [sfântul Cuvânt]
te obligă numaidecât să mergi la biserică, la casa de rugăciune.

Şi Mântuitorul spune: „De ce M-aţi căutat prin alte părţi?
Nu ştiaţi că în Casa Tatălui Meu trebuia să fiu?”. Cuvântul
acesta va sta în faţa tuturor celor ce L-au căutat prin alte părţi.

Când a zis Mântuitorul fariseilor: „Luaţi acestea de aici şi
nu faceţi din Casa Tatălui Meu o peşteră de tâlhari”, prin
acest cuvânt osândea dispreţul pe care îl arătau fariseii faţă de
Casa lui Dumnezeu. Aici trebuie să fim cu luare aminte puţin,
să scoatem un adevăr în evidenţă. În ceea ce privea suferinţa,
pătimirile, ocările, bătăile şi batjocurile pe care Mântuitorul
trebuia să le suporte, acestea erau scrise, cum spune în Isaia
53: „Ca un miel la junghiere şi ca o oaie mută înaintea celor
ce o tund”. Aşa a fost Mântuitorul. Şi vedem că, oricât a sufe-
rit El batjocură [şi răni] pe trupul Lui, nu S-a răzbunat împo-
triva celor ce-L chinuiau. Se naşte întrebarea: de ce? Pentru
că despre acestea era scris că trebuia să le suporte. Dar când a
fost vorba despre necinstirea Casei lui Dumnezeu, a pus mâna
pe bici şi a lovit în stânga şi-n dreapta şi i-a scos afară. Se pu-
ne întrebarea: de ce? Pentru că despre Casa de rugăciune nu
scria nicăieri că [va trebui] să fie necinstită şi batjocorită. De
aceea a apărat-o, fiindcă Domnul Însuşi a zis: „Casă de rugă-
ciune va rămâne pentru toate neamurile... Dar voi aţi făcut din
ea o peşteră de tâlhari”. Şi cuvântul acesta: „dar voi...”, nu se
referea numai la farisei, ci vine până în zilele noastre şi va
merge până la capăt. „Dar voi... (adică toţi cei care au cuvinte
de ocară şi batjocoresc tot ce este în biserică) ce aţi făcut?
Peşteră de tâlhari! Adică prin dispreţul şi ocara ce le aduc lu-
crării lui Dumnezeu (cum spun: „Cine se adună acolo? Nu-
mai beţivii, numai curvarii şi numai păcătoşii, numai cei mai
răi oameni”), ei se încadrează în tagma fariseilor care necin-
steau şi dispreţuiau Casa lui Dumnezeu. Şi iată că şi astăzi
avem astfel de oameni care fac lucrul acesta, dispreţuind lu-
crarea lui Dumnezeu.
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E adevărat, noi cunoaştem slăbiciunea, scăderea morală
şi neştiinţa... cum am fost şi noi şi cum au fost şi părinţii
noştri, care mai puţin L-au cunoscut pe Dumnezeu. Noi ştim
că n-a fost viaţa lor după cum cere Cuvântul lui Dumnezeu.
Dar prin aceasta, Sfintele Taine şi Biserica nu s-au murdărit
cu păcatele nimănui, ci ele rămân sfinte şi curate pentru orici-
ne. Aşa cum soarele străluceşte pe cer cu razele lui puternice
şi trece peste orice murdărie, dar nu se întinează, ci rămâne
tot soare curat şi murdăria rămâne tot murdărie, tot aşa nu se
întinează Tainele, lucrările lui Dumnezeu din Biserică, din
pricina celor păcătoşi care vin acolo...

De aceea, noi trebuie să înţelegem clar adevărata învăţă-
tură şi felul cum trebuie să lucrăm, cum trebuie să credem în
Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu să în-
ţelegem lucrul acesta!

Mântuitorul mai spune în Evanghelia după Ioan un cu-
vânt: „Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai
mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
(...) Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, ca să-şi
arate faptele făcute în Dumnezeu”. Cum se explică cuvântul
acesta: „...cine lucrează după adevăr vine la lumină”? Se ex-
plică aşa: ori de câte ori cineva din lumea largă se întâlneşte
cu Hristos, aude Cuvântul Evangheliei, îl ascultă cu
credincioşie şi crede că Dumnezeu are dreptate, vine la lumi-
nă şi recunoaşte: „Da, Scriptura are dreptate! Eu sunt un ti-
călos, viaţa mea a fost murdară. Tot ce am făcut eu nu e după
voia lui Dumnezeu. Ce spune în Biblie, acesta este adevărul”,
acesta vine la Dumnezeu; unii ca aceştia rămân cu Dumne-
zeu, mor cu Dumnezeu şi învie cu Dumnezeu.

Acestea sunt lucrurile Evangheliei, al căror înţeles noi
trebuie să-l aprofundăm, să-l dezvoltăm. Aceasta face Oas-
tea Domnului. Ea scoate la lumină pe larg învăţătura, lucruri
tainice, ascunse, le facem cunoscute pe larg, pentru ca su-
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fletele să fie lămurite, să înţeleagă, să vadă calea şi drumul
pe care merg ca lumina soarelui pe cer. Să nu umble bâjbâ-
ind aşa, nesiguri. Aceasta semnifică şi casa zidită pe stâncă.
Cei nesiguri pe credinţa lor sunt cei cu casa pusă pe nisip.
Dacă vine o ploaie, vine un vânt, vine o şuvoială, imediat se
spală nisipul (aceasta înseamnă nesiguranţa învăţăturii) şi
casa se prăbuşeşte.

Dragii noştri, am să mă mai folosesc de două istorioare,
după care vom încheia. În prima istorioară se spune că Dom-
nul, umblând cu ucenicii Săi pe pământ, a ajuns lângă un râu.
Ei trebuiau să treacă peste acel râu, care avusese un pod. Dar
peste podul acela, nu cu mult înainte, au trecut nişte ape mari
şi l-au rupt pe jumătate. Domnul anume S-a dus cu ucenicii
acolo, s-au oprit la marginea podului şi a zis: „Iată, dragii
Mei, asemenea acestui pod este lumea. Podul este făcut să
treci peste el, dar să nu-ţi faci casă pe el. Dacă îţi faci casă pe
pod, vin apele, rup podul şi casa ţi se va prăbuşi. Lumea este
făcută să treci prin ea, dar să nu-ţi faci casă pe ea. Căci dacă
îţi clădeşti viaţa pe lumea aceasta, vin apele şi rup temelia pe
care ai zidit, totul se dărâmă şi munca ta va fi zadarnică”. De
aceea spune Sfântul Pavel: „Dacă suntem acasă în trup, pri-
begim departe de Domnul”.

O altă pildă asemănătoare: Domnul, trecând printr-o ce-
tate, ajunge într-o margine de sat, unde trebuia să treacă peste
un pod. La celălalt capăt de pod stăteau doi cerşetori. Unul
era orb, iar celălalt ciung. Stăteau şi cereau de milă de la tre-
cători. Ca de obicei, după Domnul Iisus se ţinea multă lume,
aşa cum ştiţi, se călcau unii pe alţii în picioare. Orbul însă au-
de o gălăgie mare, cum vorbesc oamenii când sunt mulţi, şi-l
întreabă pe ciung:

– Oare ce se aude? Ce gălăgie, ce zgomot mare s-aude?
Atunci îi spune ciungul:
– O gloată de oameni se îndreaptă spre noi, spre pod.
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– Vai de noi! Nu cumva să fie Iisus, să vină la noi să ne
vindece... Căci după ce ne va vindeca, noi nu mai putem cerşi!

– Mi se pare că e Iisus...
– Hai să fugim de-aici!
Aceasta era scrisă în cartea de istorioare a Părintelui Io-

sif; şi chiar era desenat cum îl ia ciungul pe orb de mână şi o
apucă la fugă pe o uliţă, la dreapta. Iar când Domnul Iisus a
intrat pe pod, ei erau deja departe, fugind ca nu cumva Dom-
nul Iisus să-i vindece, să-i facă sănătoşi şi să nu mai poată
cerşi.

Cam în felul acesta sunt mulţi oameni care fug de Evan-
ghelie, să nu audă de numele lui Iisus, crezând că vor putea
scăpa uşor de ameninţarea osândei veşnice. Căci mulţi zic:
„Păi mai bine să nu ştiu! Că aşa voi scăpa mai uşor”. Aceasta
este o mare ispită. Au auzit şi ei că scrie undeva: „Cine a cu-
noscut puţin, puţin i se va cere; cine a ştiut mult, mult i se va
cere”. De fapt, în categoria celor ce au cunoscut puţin nu se
încadrează cei cu mintea sănătoasă, cei care ştiu să se descur-
ce în viaţă şi care pot să-şi întreţină şi viaţa lor, şi pe a altora,
ci e vorba despre aceia care nu-şi pot întreţine viaţa singuri.
Cei bolnavi mintal, cei care nu ştiu câţi bani sunt într-un leu,
cei neputincioşi, incapabili. Despre aceştia vorbeşte Mântui-
torul că au cunoscut puţin şi puţin li se va cere. Dar noi, care
înainte de a se termina făina din sac am ştiut să căutăm alta,
care atunci când s-au terminat banii am ştiut repede să facem
alţii şi să-i punem la loc, care, dacă ni s-au învechit hainele
am ştiut să le înnoim şi chiar şi mai frumoase să le facem, ca-
re am putut să ne avântăm în lucrurile care ne-au plăcut, de
care am fost atraşi, cum de în problema mântuirii n-am ştiut?
Cum, atunci când a fost vorba de grija sufletească, de cu-
noaşterea adevăratei învăţături a lui Dumnezeu, cum de, în
cazul acesta, am avut îndrăzneala să spunem că nu ştim?

Să nu ne prindă ispita cu starea acestei viclenii, că e vai
şi-amar de noi!...
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De aceea, să învăţăm lucrurile acestea şi să ni le punem
pe inimă, căci toate sunt spre binele nostru, pentru mântuirea
noastră!

Slăvit să fie Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

(...)
Ce înseamnă să fii robul tuturor? Să jertfeşti mai mult, să

posteşti mai mult, să te rogi mai mult, să stai mai mult în ge-
nunchi, să ţi se facă genunchii, de rugăciune, ca [grumazul]
boului de jug. Făcând lucrul acesta, vei vedea că într-adevăr
Dumnezeu îţi va da să ai cu ce să-i hrăneşti pe alţii. Dar aşa...
vrei numai să te lauzi şi să te mândreşti în faţa lor că ştii şi tu
ceva... Cu asta n-am rezolvat nimic. De aceea a zis Domnul:
„Cine vrea să fie mare să fie robul tuturor”. Adică să se pună
în slujba tuturor. Pentru toţi să te rogi, pentru toţi să te jert-
feşti. Tu să dormi mai puţin, tu să mănânci mai puţin, tu să te
îmbraci mai [modest], tu să-ţi faci din toate mai puţin decât
ceilalţi, ca timpul cel mai mult să-l foloseşti pentru meditaţie,
pentru cercetare, pentru post şi rugăciune; ca să ai într-adevăr
de la Domnul puterea şi înţelepciunea cu care să hrăneşti su-
fletele.

Am spus de mai multe ori pe la noi: nu-i greu să aprinzi
un foc. Imediat îl aprinzi. Strângi vreo două paie, vreo două
surcele şi cu două chibrituri i-ai dat foc. Greu este să ai cu
ce-l menţine să ardă continuu. Ca să poţi menţine un foc, tre-
buie mereu să ai ce pune pe el. Că dacă n-ai ce pune pe foc,
se stinge îndată. Ca să ai cu ce hrăni sufletele şi să le aprinzi,
să menţii focul din inima celor ce te ascultă, tu trebuie să fii
lemnul care mai întâi să te arzi pentru ei. Tu să fii oaia de sa-
crificiu; tu să fii acela care să te jertfeşti pentru ei.

Astfel de părinţi am avut noi: Părintele Iosif, fratele Tra-
ian, fratele Ioan Marini şi alţii, şi alţii... care s-au jertfit şi s-au
topit ca să ne hrănească şi să menţină focul dragostei, focul
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adevărului dumnezeiesc în sufletele şi în viaţa noastră de cre-
dincioşi.

Aşa să ne ajute Dumnezeu să putem face şi noi!
Slăvit să fie Domnul!

*

Continuăm iarăşi cu un subiect biblic. Tot ceea ce am
vorbit până acum vom lega de cuvântul Mântuitorului şi vom
arăta în ce condiţii se revarsă harul peste Lucrarea aceasta, ca-
re sunt condiţiile care determină rămânerea lui Dumnezeu în
noi şi între noi, precum şi cele ce determină aprinderea sufle-
telor, asigurarea hranei sufleteşti şi revărsarea harului şi a bi-
necuvântării lui Dumnezeu.

Ne vom folosi de Sfânta Evanghelie după Matei, capito-
lul 5. Pentru că Sfânta Evanghelie după Matei, pentru Noul
Testament, este ca o uşă. Dacă nu respectăm ceea ce spune
Sfântul Evanghelist Matei în prima carte a Evangheliei, de-
geaba le citim pe celelalte, că nu rezolvăm nimic.

Deci, aşa cum am spus despre psalmi, aşa cum i-a spus
Dumnezeu lui Iosua, aşa cum i-a spus şi lui Moise, trasându-i
anumite condiţii şi sarcini prin care ei puteau să-L reţină pe
Dumnezeu cu ei, aşa ne transmite şi Mântuitorul nouă prin
Noul Testament condiţiile în care noi Îl putem reţine pe
Dumnezeu în mijlocul nostru, condiţiile în care Dumnezeu
vine la noi şi ne binecuvântează. Acesta este semnul că noi ne
smerim şi vrem să facem ascultare de tot planul lăsat de
Dumnezeu pentru israeliţi prin Lege, iar pentru noi – în creş-
tinism, în noul Israel – prin Biserică.

Mântuitorul spune în capitolul 5, începând cu versetul
17: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii;
am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun,
câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă
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sau o frântură de slovă din Lege înainte de a se întâmpla toate
lucrurile. Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din
aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai
mic în Împărăţia cerurilor. Dar oricine le va păzi şi va învăţa
şi pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia ceru-
rilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece
neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi
putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Aici ar fi mult... mult de vorbit. Dar ne vom rezuma mai
pe scurt.

Acum să vorbim ceva despre rânduiala Legii Vechiului
Testament şi despre rânduiala Legii Noului Testament. Evreii
aveau şi ei rânduiala posturilor ca şi noi; ei aveau două zile de
post pe săptămână: marţea şi joia. Pentru Biserica lui Hristos,
acelea s-au desfiinţat şi s-au hotărât ca zile de post miercurea
şi vinerea. Pentru evrei era sabatul zi de sărbătoare, de odih-
nă; pentru creştini duminica, ziua Domnului, ziua în care a
înviat Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul a zis: „Dacă nu
va întrece neprihănirea voastră...”. [Şi privitor la aceasta], pe
lângă cele două zile, Sfinţii Părinţi au mai rânduit o zi de post
pentru creştini, lunea, ca să depăşească limita care era în Le-
ge. Şi aşa au luat o întorsătură toate lucrurile, din vechi
schimbându-se în noi: posturile, sărbătorile şi toate celelalte,
dar în Hristos, cu o treaptă superioară şi cu o stare mai înaltă.
Iudeii respectau postul, se achitau de obligaţiile Legii, dar cu
viaţa erau tot aceiaşi. Postul nu aducea nici un fel de schim-
bare în viaţa lor.

Însă aici zice Mântuitorul: „Dacă nu va întrece neprihăni-
rea voastră pe cea a cărturarilor şi a fariseilor...”. Iar neprihăni-
rea consta în a iubi pacea şi adevărul. În cuvintele „pacea şi
adevărul” stă tocmai baza credinţei, a smereniei, a ascultării şi
a înfrânării – baza naşterii din nou, a iubirii de Dumnezeu şi a
mergerii pe urmele Lui. În acestea stăteau adevărul şi pacea ca-
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re urma să vină prin Hristos. „Dar iubiţi adevărul şi pacea!”
Adevărul era Iisus şi pacea era harul lui Dumnezeu care venea
în urma credinţei în Iisus. La aceasta îi îndemna Dumnezeu.

Alaltăieri seară a întrebat cineva într-un loc: „Care sunt
închinătorii adevăraţi despre care se spune în capitolul 4 din
Evanghelia Sfântului Ioan, când zice Mântuitorul în vorbirea
cu samariteanca: «Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nu
vă veţi închina lui Dumnezeu nici în muntele acesta şi nici în
Ierusalim. Vine ceasul, şi acum a şi venit, când adevăraţii în-
chinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr. Pentru că
astfel de închinători doreşte Tatăl»”? Dumnezeu este duh; şi
cine se închină Lui trebuie să se închine cu duhul şi cu adevă-
rul. Atâta se zbat oamenii să afle acest adevăr. Şi cei mai
mulţi n-au înţeles nici până astăzi cine sunt închinătorii în
duh şi adevăr. Unii spun că rugăciunea în duh este când în-
chizi ochii şi te rogi lui Dumnezeu. Şi asta are o semnificaţie.
Când închizi ochii îţi reţii vederea de la anumite lucruri care
îţi atrag mintea. Şi aceasta este o frântură din adevăr, dar nu
este totul. „Femeie, crede-Mă că vine ceasul, şi a şi venit...”.
El era ceasul! Mântuitorul era ceasul! A şi venit! „Voi vă în-
chinaţi la ce nu cunoaşteţi. Noi ne închinăm la ce cunoaştem,
căci mântuirea vine de la iudei”. Deci a ridicat Legea lui
Dumnezeu mai presus de tot ce făceau neamurile; Legea lui
Dumnezeu, conform căreia trebuia să Se nască Hristos. Potri-
vit profeţiilor, El era împlinirea Legii.

Deci m-a întrebat cineva: „Cum putem afla înţelesul
acestui cuvânt? Sectarii ne tot învinuiesc că noi nu ne închi-
năm în adevăr. Că numai cei ce leapădă icoanele şi nu mai fac
semnul Sfintei Cruci se închină în duh şi adevăr”.

Vai, câtă rătăcire!... Câtă orbire sufletească există în lu-
mea aceasta! Cum sunt oamenii ispitiţi şi chinuiţi de duhul
cel rău!

Închinarea în duh şi adevăr înseamnă, pe scurt şi pe înţe-
lesul tuturor, a te închina lui Dumnezeu prin Hristos. A sluji
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lui Dumnezeu prin Hristos. A crede în Dumnezeu prin Hris-
tos. A-L iubi pe Dumnezeu prin Hristos! Hristos este uşa!
Prin El toate rugăciunile, toate faptele şi toate lucrurile numai
prin El se desăvârşesc. Numai prin El noi ajungem la Dum-
nezeu. Numai prin Hristos! Aceasta înseamnă închinarea în
duh şi adevăr! Pentru că El este Adevărul. „Eu sunt Adevărul
şi Viaţa. Cine vine la Mine nu va umbla în întuneric. Eu sunt
Adevărul!”. Când a zis, S-a referit chiar la firea Lui pămân-
tească, de Dumnezeu-om. Era Dumnezeu adevărat şi om ade-
vărat, în carne şi oase. Acesta este adevărul! Era om adevărat,
nu era o nălucire. Era om în carne şi oase. A simţit foame, a
simţit sete, oboseală, durere, ca fiecare dintre noi. El era ade-
vărul şi adevăraţii închinători trebuie să se închine în duh şi
adevăr, adică să creadă în Dumnezeu prin Hristos. Aceasta a
vrut să o spună şi samaritencei, şi tuturor celor ce se vor mai
întoarce la Dumnezeu prin Hristos. Numai prin El. El este
uşa. „Nimeni nu ajunge la Tatăl, decât prin Mine.” Şi „Cine a
venit la Mine a trecut din moarte la viaţă”.

Să nu mai credeţi şi să nu mai ascultaţi, şi să nu mai pri-
miţi şoapte străine, cuvinte falsificate şi întortocheate după
mintea fiecăruia. Aşa se explică! Iisus este adevărul, iar închi-
narea în duh şi adevăr este credinţa în Dumnezeu prin Hristos.
Scurt şi cuprinzător, fără multă explicaţie, fără multă teologie.

Aşa să credem! Aceasta este credinţa creştină. Noi Îl
avem pe Hristos sub chipul pâinii şi al vinului, în Sfânta Îm-
părtăşanie. Îl avem pe masa altarului în adevăr în trup şi sân-
ge. Nimeni nu are ce are Biserica Ortodoxă! Fiindcă nimeni,
afară de ea, nu-L are pe Iisus cu trup real. Nici o sectă nu nu-
meşte împărtăşirea Taină. Îi zice simbol. Citiţi, vă rog, un cu-
vânt profetic din Vechiul Testament: Levitic 17, 11. E un ver-
set de cel mai înalt nivel profetic care a fost rostit de gura lui
Dumnezeu în Vechiul Testament. Spune aşa: „Viaţa trupului
este în sânge. Vi l-am dat să îl puneţi pe altar, ca să slujească
de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face
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sângele ispăşirea”. Sfântul Pavel, în Evrei capitolul 9, ne
ajută să înţelegem acest verset mai uşor, când spune: „Dacă
sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci stropită peste
cei întinaţi va aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sân-
gele lui Hristos, care s-a adus o singură dată ca jertfă de ispă-
şire, vă va curăţi cugetele şi inimile voastre?...” de toate lu-
crurile rele şi păcătoase.

Şi dacă sângele taurilor şi al ţapilor, al animalelor care
erau jertfite dincolo de poartă, era luat şi dus în Sfânta Sfin-
telor şi se sfinţea cu el Cartea Legii, chivotul şi toate vasele
de slujbă, prin aceasta Dumnezeu arăta că totul se sfinţeşte cu
sânge, că fără sânge nu este iertare.

Şi Domnul Iisus, fiind Marele Arhiereu, a fost totodată şi
jertfa de ispăşire. El S-a adus pe Sine, fiind şi arhiereul, şi
oaia de jertfă, făcând curăţirea păcatelor întregii omeniri, pă-
timind dincolo de poartă, pe crucea de pe Golgota.

Pentru o jertfă nouă era nevoie de un altar nou. Acest al-
tar a fost Sfânta Cruce. Acest sânge care a fost vărsat dincolo
de poartă nu intra în orice casă, tot pe altar era adus. „Vi l-am
dat să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire” pentru tot
neamul omenesc, pentru toate generaţiile, pentru toate vremu-
rile. Şi iată că acesta este Iisus, aceasta este Jertfa cea necur-
mată din care noi ne împărtăşim ori de câte ori ne apropiem
de sfântul potir, de sfântul altar, să-L primim pe Hristos sub
chipul acesta. „Cred, Doamne, şi mărturisesc că acesta este
însuşi Trupul Tău şi acesta este însuşi Sângele Tău...”.

Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Despre acestea a
spus: „Cine va învăţa pe oameni aşa, cine se va sili să le facă
şi va învăţa şi pe alţii aşa, mare se va chema în Împărăţia lui
Dumnezeu. Dar cine le va strica şi va învăţa şi pe alţii să le
strice va fi chemat mic în Împărăţia lui Dumnezeu”, adică îşi
va pierde mântuirea.

Să ne ajute Dumnezeu să rămânem credincioşi acestei
învăţături. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu şi de tot ce
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avem ca avere spirituală, ca o comoară dumnezeiască în Bise-
rica noastră, în credinţa noastră, în Lucrarea pe care Dumne-
zeu a ridicat-o în Biserica noastră şi a binecuvântat-o ca să
aducă un rod atât de bogat şi măreţ.

Ar trebui atât de mult să-I mulţumim lui Dumnezeu că
ne-a învrednicit să ne naştem creştini şi nu păgâni; să ne
naştem aici în Biserică, unde avem toate condiţiile de mântui-
re şi nu în altă parte. Numai pentru asta ar trebui să-I mulţu-
mim cu cea mai mare zdrobire de suflet, fiindcă Dumnezeu a
arătat prin aceasta că încă din veşnicie ne-a iubit şi ne-a trimis
aici ca să ne mântuim. Putea să ne trimită la alte popoare, să
ne naştem în alte neamuri, unde nu este cunoscut Dumnezeu.
Dar dacă am ajuns să ne naştem creştini, trebuie să ştim că
chiar numai pentru asta trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu
nespus de mult.

Să dea Dumnezeu să putem înţelege toate lucrurile aces-
tea şi să rămânem ascultători aceleiaşi învăţături. Oastea
Domnului este aşa de curată, ca lumina ochilor. Este aşa de
clară învăţătura ei, este aşa de limpede! Sunt binecuvântaţi şi
fericiţi toţi cei ce îşi găsesc pacea şi liniştea sub această
ploaie de învăţături şi rămân credincioşi până la capăt, ascul-
tând cu smerenie şi supunere de toate lucrurile din Biserică;
respectând pe mai-marii Bisericii, ascultându-i şi trăind după
cum învaţă ei. În toate lucrurile, noi avem ce învăţa şi din bi-
serică, şi de pretutindeni... şi citind o carte, şi citind Biblia,
căci toate ne sunt nişte îndemnuri şi nişte lumini călăuzitoare
spre Hristos. Să ajute Dumnezeu să ne putem folosi de aces-
tea întocmai, aşa cum cere Cuvântul lui Dumnezeu, ca prin
ele să ne putem mântui sufletul.

Ne apropiem de încheiere. Eu mâine seară voi pleca. E
ultima seară, ultima dată când ne mai întâlnim... să zicem aşa,
deocamdată, că e ultima dată. Am dori ca din tot ceea ce s-a
făcut în timpul acesta, din tot ce s-a vorbit, din tot ce s-a
mărturisit – căci frăţiile voastre aţi fost martori la toate sfatu-
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rile, la toate îndemnurile şi la toate explicaţiile Bibliei –, să
vă însuşiţi această învăţătură. Iar cei ce aveţi îndoială asupra
acestor lucruri cereţi de la Dumnezeu! Puneţi-vă pe genunchi
cu post şi rugăciune şi cereţi; iar Dumnezeu are să vă desco-
pere adevărul. Eu sunt încredinţat de ceea ce vorbesc, de mii
de ori, pentru că eu răspund înaintea lui Dumnezeu de ceea ce
vă spun. Şi frăţiile voastre răspundeţi de felul cum ascultaţi şi
împliniţi aceste lucruri.

Lucrarea Oastei este trimisă aici în Biserică. Statutul
Oastei Domnului este legea Bisericii creştine. Noi facem tot
ce este acolo cu respect, cu cinste, ca pentru Domnul, nu ca
pentru oameni. Le facem pe toate cu toată credincioşia, cu
toată supunerea şi respectul. Ne apropiem de icoană cu tot
respectul şi-i dăm cinstea nu hârtiei şi vopselei, ci persoanei
care este reprezentată acolo. Persoana reprezentată primeşte
cinstea acolo în cer, unde este ea. Că noi nu putem ajunge în
cer, să ne arătăm respectul; dar prin acest intermediar, prin
acest chip pe care-l cinstim, noi arătăm că dăm cinste persoa-
nei respective. Aşa a făcut Biserica de la început. Nu-i aici
nici o idolatrie! Nu-i nici o rătăcire şi nu-i nici o nenorocire.
Idolatrie ar fi dacă toate persoanele acestea nu ar fi existat ni-
ciodată. Dacă pictarea lor ar fi o minciună, o invenţie ome-
nească, aşa cum era idolatria, atunci da, ar fi un greş şi un pă-
cat. Dar, cum toate persoanele acestea – începând cu Mântu-
itorul, Maica Domnului şi toţi sfinţii – sunt arătate în Sfânta
Scriptură, noi, potrivit Cuvântului, ca tuturor celorlalte lucruri
pe care le avem în Biserică, le dăm respectul cuvenit. (...)



84

5.

(...)
Cel de la stânga a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,

mântuieşte-te pe Tine şi mântuieşte-ne şi pe noi”. Sfinţii Pă-
rinţi spun că acesta a fost cuvânt de hulă, cuvânt de batjocu-
ră, cuvânt de dispreţ la adresa Mântuitorului. De unde ştim?
Din cuvântul celuilalt, care i-a zis: „Tu nu te temi de Dum-
nezeu? Noi suferim pentru că suntem vinovaţi. Dar el nu
este vinovat pentru ce suferă. Este nevinovat”. Şi a zis:
„Pomeneşte-mă când vei veni întru Împărăţia Ta, Doamne”.
Şi atunci Mântuitorul i-a zis: „Cu adevărat, îţi spun că astăzi
vei fi cu mine în Rai”.

Locul acesta era profeţit în Psalmi. Zice într-un psalm:
„Prietenii şi cunoscuţii mei m-au părăsit, rudele mele stau deo-
parte”; în alt psalm spune: „Caut pe cineva să mă mângâie şi
nu găsesc pe nimeni, caut mângâietor şi nu găsesc pe nimeni”.
Şi iată că totuşi s-a găsit un mângâietor. Tâlharul de la dreapta,
care să-L mângâie pe Domnul în suferinţa Lui nevinovată.

Cum să înţelegem asta noi, în Oastea Domnului? Să
fim ca tâlharul de la dreapta. Dacă cei necredincioşi, din
lume, când ajung la necaz, înjură, suduie, blestemă pe
Dumnezeu, ca tâlharul cel de-a stânga, noi, ca şi tâlharul
de la dreapta, să stăm liniştiţi, să suferim cu răbdare şi să-I
mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce vine peste noi, şti-
ind că şi Domnul a suferit pe nedrept. Să zicem: „Chiar
dacă vine suferinţa, chiar dacă suferim, noi pe drept su-
portăm şi suferim; dar El nevinovat a suferit pentru noi”.
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Aşa că, să zicem şi noi: „Pomeneşte-ne, Doamne, când vei
veni întru Împărăţia Ta”.

Şi cum se înţelege, [privitor la] felul de viaţă, de activi-
tate al nostru, ca şi credincioşi, [atitudinea] tâlharului de la
dreapta? Pentru că, după dreptatea lui Dumnezeu, tâlharul de
la stânga nu era cu nimic mai puţin vinovat decât cel de la
dreapta. Deci nu era cu nimic mai bun cel de la dreapta decât
cel de la stânga. Şi atunci care a fost lucrarea lui prin care şi-a
câştigat mântuirea? A spus doar câteva cuvinte. I-a luat apăra-
rea Domnului în chinurile Sale cele mai grele. A spus: „Nu te
temi de Dumnezeu?”. Şi cuvântul acesta prin care I-a luat
apărarea Domnului a făcut mai mult decât toate jertfele lui Is-
rael. I-a luat apărarea Domnului şi Domnul l-a mântuit numai
pentru cuvântul acesta. Aceeaşi slujbă o avem şi noi astăzi.
Când sunteţi la lucru, în fabrici, pe ogoare, pe unde sunteţi,
auziţi pe mulţi că se caină de lipsuri, de greutăţi, de necazuri
şi toate le dau pe seama lui Dumnezeu, blestemând şi ocărând
pe Dumnezeu. Atunci frăţia voastră trebuie imediat – aveţi
misiunea – să interveniţi. Să le spuneţi: „Nu vă temeţi de
Dumnezeu? Noi pe bună dreptate merităm să suferim aceste
lucruri, pentru că am fost necredincioşi, am batjocorit, am
hulit Numele lui Dumnezeu, nu I-am mulţumit. O viaţă în-
treagă Dumnezeu ne-a hrănit, ne-a îmbrăcat, ne-a dat sănă-
tate. Noi însă niciodată nu ne-am plecat genunchii să-I
mulţumim din inimă pentru toate binefacerile acestea. Şi,
drept mustrare şi trezire, El ne trimite câte o vargă, câte o
pedeapsă”.

Noi ar trebui să-I mulţumim lui Dumnezeu cu recunoş-
tinţă, că pe bună dreptate ne vin lucrurile acestea. Dar oame-
nii ce fac, în schimb? Tot asupra lui Dumnezeu se descarcă,
tot Dumnezeu este vinovat că nu-i lasă, că nu le dă pace, nu le
dă binecuvântare, nu le dă ceea ce le doreşte inima. Tot pe
Dumnezeu Îl scot vinovat. Şi atunci, frăţia voastră aveţi dato-
ria să interveniţi imediat şi să le spuneţi ca şi tâlharul de la
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dreapta: „Voi nu vă temeţi de Dumnezeu? În loc să-I mulţu-
miţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile... Căci uite, El mai
mult a suferit decât ţi se pare ţie că suferi. El pentru noi a su-
ferit...”. Şi în felul acesta Îl scoţi pe Dumnezeu nevinovat, iei
apărarea Domnului, iar, în schimb, vei primi o mare binecu-
vântare din partea lui Dumnezeu.

Iată slujba Oastei Domnului! Iată tâlharul de la dreapta
unde îşi are locul! Iată că noi suntem tâlharul de la dreapta.
Asta-i Oastea Domnului. Tot ce s-a scris în Biblie, toate eve-
nimentele petrecute [atunci], toate corespund stării şi vieţii
noastre de luptă. (...)

*

(...) Ioan capitolul 12, să ştiţi lucrul acesta, să înţelegem
Cuvântul lui Dumnezeu: numai în urma predării noastre
Domnului, a venirii cu firea şi cu sufletul nostru la înţelegerea
şi la convingerea că pentru noi a murit Dumnezeu, numai
atunci priveşte El cu drag la darurile ce le dăm. Abia de aici
înainte Dumnezeu ţine cont de paharul de apă pe care îl dai.
Că dacă nu ne predăm noi, tot ce facem e-n zadar. Că Dum-
nezeu nu primeşte darurile de la cei necredincioşi care trăiesc
în păcate. Domnul a zis clar: „Dacă îţi duci darul tău la altar
şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
lasă-ţi darul, du-te şi împacă-te cu fratele tău”. „Dacă aveţi cu
cineva ceva...”. Dar mai întâi noi cu cine eram în ceartă? Cu
oamenii? Noi mai întâi eram în ceartă cu Dumnezeu! Primul
vrăjmaş al nostru era Dumnezeu, căci noi eram în vrăjmăşie
cu El. Că atâta timp cât trăiam în păcat, eram vrăjmaşi cu
Dumnezeu. Şi Dumnezeu, de la vrăjmaşii Lui, nu primeşte
nici un dar. Deci trebuie mai întâi să ne împăcăm cu Dumne-
zeu, să ne predăm în braţele Lui şi apoi sunt primite: înce-
pând de la un pahar de apă, apoi e primită şi lumânarea, apoi
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ţine Dumnezeu cont de banul tău pe care-l dai acolo, de sluj-
ba care-o plăteşti, de toate ce le poţi da prin jertfa ta, prin os-
teneala ta, prin predarea ta.

Aşa cum noi suntem iertaţi, cum suntem reprimiţi la
Dumnezeu prin Jertfa lui Hristos, tot aşa şi darul nostru, bine-
facerile noastre sunt primite mai întâi prin jertfa, prin pocă-
inţa şi predarea noastră în slujba Domnului. Atunci Domnul
Se uită la viaţa noastră, cum o trăim, şi atunci primeşte tot ce
facem în Numele Lui.

Asta este Oastea Domnului, aşa învaţă Oastea Domnului.
Nu îngăduie nimic stricat, întinat, căci nu va intra în Împără-
ţia Lui. Dumnezeu nu primeşte daruri... cum zice El în Isaia:
„Urăsc sărbătoarea unită cu fărădelegea”. Deci sărbătoarea
amestecată cu păcatul n-o primeşte. Jertfa amestecată cu pă-
catul n-o primeşte Dumnezeu. Să ne fie clar pentru totdeauna.

Frate Titus, noi am cercetat şi biserici, şi mănăstiri. La
mănăstire nouă ni se spun mustrările pentru păcatele noastre
şi îndreptările care se cuvin. Dar în privinţa vinului, spune
părintele Serghei din Moldova (...) că un pahar de vin nu este
păcat (...). Vinul a fost binecuvântat la nunta din Cana
Galileii. Lămuriţi-ne în privinţa aceasta.

În Proverbe 20, 1 spune: „Vinul este batjocoritor, băutu-
rile tari sunt gălăgioase. Oricine îşi pune mintea cu ele nu este
înţelept”. Vinul este batjocoritor...

Ceea ce a făcut Domnul la nunta din Cana Galileii nu
putem lua noi ca exemplu şi să punem în practică, din două
motive: în primul rând, nunta din Cana Galileii a fost o nuntă
lumească, nu a fost o nuntă duhovnicească. Pentru că a zis
nunul: „Totdeauna oamenii pun ce este mai bun întâi şi când
oamenii se îmbată bine, pun vinul mai rău. Dar voi aţi făcut
invers. Aţi păstrat vinul cel bun la urmă”. De aici am dedus
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că nunta din Cana Galileii a fost o nuntă lumească. Domnul a
fost invitat fiindcă probabil cei de la nunta din Cana Galileii
au fost ceva rudenii apropiate cu familia Maicii Domnului.

Se zice în Psalmul 103 despre vin: „Vinul veseleşte ini-
ma...”; pe când Sfântul Pavel spune: „Veseliţi-vă în Domnul”.
Şi acum ce îţi alegi ca prilej de veselie: vinul sau pe Domnul?
Dacă îţi alegi vinul, nu mai ajungi la Hristos niciodată. Că ce
bucurie face Cuvântul lui Dumnezeu, aceeaşi bucurie o face
vinul. Adică îl agită pe om, îl face să uite de necazuri, îl face
vesel, îl aduce într-o stare de curaj şi de voioşie; lui îi vine
dor să cânte, să facă anumite gesturi necontrolate. Ei, bucuria
pe care o dă vinul în chip firesc, Domnul vrea să o dea El,
prin Cuvântul şi învăţătura Lui, în chip duhovnicesc. Şi noi
din Lucrarea Oastei Domnului am zis să fie îndepărtat vinul,
ca să aibă întâietate numai Domnul.

Noi am încercat şi cu vin, cu ani şi ani în urmă. N-am
vrut să fim aşa de lesne-crezători. Am vrut să facem experi-
enţă pe pielea noastră. Am făcut şi ne-am documentat că
Scriptura are dreptate. Că n-am putut ajunge la nici un rezul-
tat. Am băgat vinul şi am început să vorbesc de Hristos...
Vorbeam singur... eu vorbeam şi eu mă auzeam. Toţi vorbeau
unul cu altul, doi câte doi, nimeni nu mai asculta Cuvântul.
Am făcut experienţă pe pielea mea! Şi am zis: „În veac nu voi
mai admite lucrul acesta!”. Am văzut că imediat vinul Îl în-
lătură pe Hristos. Înlătură ascultarea de El, dragostea de Cu-
vânt şi... pe toate le înlătură.

Atunci dăm la o parte vinul şi rămânem cu Hristos.
Spune în Romani 14, 21: „Bine este să nu mănânci carne

şi să nu bei vin, şi să te depărtezi de orice lucru care poate să
fie pentru fratele tău un prilej de cădere”. Am întâlnit şi pe la
noi oameni care susţineau [să foloseşti] doar un pahar de vin.
Şi la unul i-am spus:

– Dragul meu, tu eşti credincios?
– Da!
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– Să-mi răspunzi la întrebarea pe care ţi-o pun. Cine be-
neficiază de pe urma vinului: trupul sau sufletul?

– Trupul.
– Bine, ai răspuns corect. Trupul. Atunci, dacă tu vrei să

dezmierzi trupul cu vin, cum vei împlini Cuvântul Domnului
care spune: „Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă”?
Deci dacă-l îndupleci cu vin, atunci categoric că niciodată nu
vei ajunge la jertfirea pe care o cere Cuvântul. Avem docu-
mentul biblic: Sfântul Pavel îi spune lui Timotei: „Să iei şi
puţin vin, din pricina deselor tale îmbolnăviri”. Eu vă întreb
pe frăţia voastră: sfântul episcop Timotei, până a-i spune
Sfântul Pavel cuvântul acesta, întrebuinţa vin sau nu? Nu în-
trebuinţa vin. Căci dacă ar fi băut vin, nu mai era nevoie să
vină apostolul să-i spună. Dacă mă vezi că fac un lucru, mai
ai nevoie să vii să-mi spui să-l mai fac? Lucrurile pe care le
facem, nu mai este nevoie să vină cineva să ne spună: „Fă
cutare lucru!”. De aici am dedus că oamenii lui Dumnezeu, la
început, au fost hotărâţi să se ferească de orice prilej de ispită.
Chiar Sfinţii Părinţi s-au temut de puterea vinului. S-au te-
mut, pentru că vinul (cum spune în Proverbe 23) alunecă
uşor, dar la urmă face ravagii: „îţi întunecă mintea, muşcă ca
un şarpe, ochii ţi se vor uita după lucruri străine, gura-ţi va
vorbi prostii şi vei fi ca un om culcat pe vârful unui catarg”.

Da, dragii noştri! Deci, nu, nimic din aceste lucruri. Co-
piii lui Dumnezeu s-au depărtat complet de întrebuinţarea vi-
nului. Apostolul Pavel îi spune sfântului Timotei să foloseas-
că puţin vin, dar îi spune în situaţia în care el era într-adevăr
bolnav. I l-a recomandat ca pe un medicament. Dar tu, care
eşti roşu şi gras ca un calup... dacă îi mai dai trupului şi vin,
păţeşti ca şi cu un cal pe care te-ai suit călare şi nu i-ai pus
frâul în gură. Să vezi ce face cu tine! Unde-i prăpastia mai
mare, acolo te zvârle.

Da, sigur, sunt oameni care n-au întrebuinţat niciodată
vin. Sfântul Vasile cel Mare a fost invitat odată la o masă, la
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o sfinţire de biserică. Şi la masă, s-a pus şi câte un pahar de
vin. Dar nimeni n-a luat, căci aşteptau ca el să ridice paharul
întâi. Dar sfântul ce face? Cum era paharul pus pe farfurie, îl
ia şi-l întoarce cu fundul în sus, cu tot cu vin. Atunci toţi se
uită unii la alţii, se înghiontesc... şi unul îndrăzneşte:

– Înalt Prea Sfinţite, de ce-ai făcut lucrul acesta?
– Decât să mă răstoarne el pe mine, mai bine îl răstorn eu

pe el.
Aşa au lucrat oamenii lui Dumnezeu. Deşi în Biblie a

fost îngăduit, oamenii lui Dumnezeu au renunţat şi la îngă-
duinţa aceasta. Căci cei ce n-au vrut să renunţe la îngădu-
inţa biblică nu s-au putut menţine credincioşi. Că nu ră-
mâne nimeni la un pahar! Nu rămâne nimeni la măsura
aceasta. Asta-i ispita Satanei, numai să-i deschizi portiţa. Pe
urmă vine pofta. Mai vor un pahar. Şi mai vor un pahar... Nu
rămâne nimeni la un pahar. De aceea oamenii lui Dumnezeu,
temându-se de puterea vinului, s-au depărtat de el, nu l-au în-
trebuinţat. Şi ferice de ei!

Eu spun despre mine. Am lucrat în subteran, în mină, şi
acolo sunt condiţii grele. (Cred că n-aţi lucrat nici unul dintre
frăţiile voastre în astfel de condiţii.) Sunt acolo gaze de mai
multe feluri: gaz metan, gaze toxice, care te distrug, îţi atacă
inima, nervii, globulele roşii. Şi am fost de câteva ori prins de
gazele acestea care mi-au atacat globulele roşii. De aceea mă
vedeţi că sunt palid, eu n-am destule globule roşii. Am um-
blat peste tot la medici şi mi-au recomandat: „Un pahar de
vin ai voie să întrebuinţezi”. Mi-au spus aceasta cu ani şi ani
în urmă, acum douăzeci de ani. Ai voie să iei câte un pahar de
vin fiindcă înmulţeşte globulele roşii. Am început să între-
buinţez câte un pahar de vin. În ce ispită am căzut? Trecea zi-
ua şi eu tot cu gândul că nu mi-am luat paharul. Gândul îmi
era numai la pahar. Şi mi-am zis: „O, ispită, ispită!... Ia să
scap eu şi de asta”. Şi l-am anulat şi pe acesta, să nu mai stau
tot cu gândul că nu mi-am luat tratamentul, că nu mi-am luat
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paharul de vin. Şi a dat Dumnezeu şi am scăpat. Şi iată, sunt
douăzeci de ani şi n-am murit, trăiesc şi astăzi. Că omul tră-
ieşte prin credinţă, nu prin lucrurile de care se teme el că dacă
renunţă la ele moare. Că zice Mântuitorul, când diavolul Îl is-
piteşte, pe muntele Carantaniei, îndemnându-L să porunceas-
că pietrelor să se facă pâini: „Omul nu trăieşte nu numai cu
pâine, ci prin tot Cuvântul...”. Deci iată, dragii noştri, prin
credinţă, noi putem trăi şi fără vin.

Şi acum, ca rezumat, ce trebuie să înţelegem? Care este
răul care iese din întrebuinţarea unui pahar de vin? Mergi un-
deva, la o masă, iei un pahar de vin. Dacă n-ai băut de ani de
zile, paharul acela imediat se suie la cap şi începi să te tul-
buri. Am făcut şi eu experienţă şi alţii au spus acelaşi lucru.
Aceasta în primul rând.

În al doilea rând: cineva pătimaş de băutură te-a văzut pe
tine că ai luat un pahar de vin; ce va zice? „Ei, păi şi aceştia
beau! Înseamnă că nu-i păcat să bei!” Ţineţi cont de rezultatul
la care se ajunge! „Înseamnă că nu-i păcat să bei.” Şi omul
pătimaş nu se va opri de la băutură, va muri în patima aceas-
ta, pe considerentul că te-a văzut şi pe tine, credincios, bând.
În Ziua Judecăţii, el va striga împotriva ta: „Şi cei credincioşi
au băut, Doamne! Şi pe aceia i-am văzut bând şi, din pricina
aceasta, mi-am pierdut mântuirea”. El nu ştie... Dacă te vede
că ai băut un pahar, crede că bei ca el, continuu. Ei, pentru
asta, în faţa oamenilor necredincioşi nu ai voie să iei paharul
de băutură. Nu ai voie să te vadă. Că atunci când nu te vede,
chiar dacă el bea, păcatul rămâne asupra lui, dar nu mai poate
să se scuze că te-a văzut pe tine bând. Asta este cum spune
Sfântul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, când îi
cheamă pe episcopii din Efes la Milet şi le zice: „Aduceţi-vă
aminte că în toate privinţele v-am arătat tot Cuvântul lui
Dumnezeu şi v-am arătat tot adevărul lui Dumnezeu, şi v-am
predicat adevărul şi prin fapte, şi prin învăţătură. Luaţi seama
la voi înşivă şi la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus
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episcopi”. Deci aşa este şi cu noi. Prin faptul că noi am res-
pins alcoolul şi am dat la o parte întrebuinţarea oricărei bău-
turi, pe undeva noi trezim conştiinţa în cei pătimaşi. Chiar
dacă ei beau, tot au o mustrare de conştiinţă: „Măi, de ce
aceia nu beau? S-ar putea să fie păcat!”. Şi în felul acesta îl
ajut pe el să se ridice, să gândească, să mai întrebe, să mai ca-
ute, să vadă adevărul. Şi atunci, dacă ajunge să citească şi în
Biblie, va găsi lucrurile acestea, că nu e voie să bei. Va găsi la
Proverbe, va găsi la Isaia, va găsi pe la Mica şi pe la Osea un-
de spune: „Curvia, mustul şi vinul iau minţile omului”; la
Habacuc 2, 15 spune: „Vai de cel ce dă aproapelui său să bea,
vai de cel ce-i toarnă băutură în pahar”. Iată păcatul de unde
vine. Numai dacă întinzi cuiva paharul să bea. Deci asta este
lucrarea pe care trebuie să o facem. Noi tăiem orice prilej ce-
lor ce caută prilej de păcătuire şi respingem orice lucru care
ar fi o piedică spre desăvârşire. Să ne temem de tot ce ar fi o
primejdie pentru viaţa noastră şi să avem grijă şi de cei din
jurul nostru care ne privesc, să nu fim un prilej de poticnire
pentru ei.

Deci e interzis categoric să se întrebuinţeze vinul. Nu
este permis nici la masă, nici nicăieri în adunările frăţeşti, nici
la nuntă, nici la cumetrii, nici la botezuri, la nimic. Să aibă
întâietate Hristos!

„Bucuraţi-vă în Domnul şi iarăşi zic: bucuraţi-vă”, zice
apostolul. De ce întrebuinţează cei necredincioşi vinul la întâlni-
rile lor? Ei, dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, dacă nu ştiu de ru-
găciune – se pun la masă fără rugăciune şi se scoală fără rugăci-
une – nu ştiu să-şi ocupe timpul cât stau acolo cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Ei se plictisesc stând grămadă, laolaltă. Şi atunci...
hai să întrebuinţeze ceva care să le facă un pic de bucurie, să le
dea curaj. Dar prin ce pot ei să facă să li se stârnească veselia?
Dacă ei nu ştiu că Dumnezeu poate face lucrul acesta, recurg la
mâncărurile ce le stau în faţă, la alcool, la muzică... Şi iată că
aceste lucruri satanice au luat locul lui Dumnezeu în adunarea şi
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în întâlnirea oamenilor credincioşi. Şi aşa, treptat, treptat, s-a
pustiit creştinismul de cunoaşterea lui Dumnezeu.

Am vorbit şi la noi, vă spun şi aici, ca încheiere: Sfintele
Taine din Biserică, adică cele şapte Taine, sunt ca şapte con-
ducte prin care trebuie să se reverse darul Duhului Sfânt. Pe
lângă taina ce se face la Cununie, la Botez şi la celelalte, sigur
că oamenii nu rămân numai la ceea ce se face în Biserică. Ei se
duc acasă şi au şi acolo un alt fel de petrecere, de masă. Timpul
cât durează masa aceasta să fie ocupat de Cuvântul lui Dumne-
zeu. Ca să nu mai aibă loc lucrurile lumeşti, păcatele şi celelalte
obiceiuri rele. Şi când Cuvântul lui Dumnezeu ocupă tot timpul,
celelalte sunt alungate. Iar după ce sufletele se obişnuiesc în spi-
ritul acesta, sigur că nu se mai duc dincolo, la felul lumesc, ci
rămân credincioase şi vor să-şi continue viaţa în felul acesta, cu
Dumnezeu, în cântare, în rugăciune şi în ascultare.

Iată ce este Oastea Domnului. Acestea sunt principiile de
bază la care trebuie să rămânem ascultători, credincioşi; să nu
ne apropiem de nimic rău. Nimic întinat şi spurcat nu va intra
în Împărăţia lui Dumnezeu, nimeni care trăieşte în spurcăciu-
ne şi minciună, ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii. Şi ca să
rămâi scris în Cartea Vieţii, trebuie să nu-ţi vinzi dreptul de
întâi născut pe un blid de linte, pe un pahar de rachiu.

În canoanele Bisericii, în Pidalion, spune aşa: „Dacă ci-
neva a băut un pahar de rachiu, nouă zile îngerul de la Botez
nu se apropie de el”. Şi dacă a murit în acele nouă zile, şi-a
pierdut sufletul. De acolo ne-am inspirat noi. De acolo s-a in-
spirat şi Oastea Domnului. Nouă zile îngerul Domnului nu se
apropie. Îngerul de la Botez nu se apropie. Şi dacă a murit în
acele nouă zile, şi-a vândut dreptul de întâi născut ca Esau, pe
un blid de linte.

Aşa învaţă Biserica. Aceasta-i învăţătura Bisericii. Cura-
tă, sănătoasă, sfântă şi dreaptă. Eu, când am citit lucrurile
acestea, deşi am crezut, totuşi eram în nedumerire cu privire
la timpul de nouă zile. Îmi ziceam mereu: de ce nouă zile?
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Până când o întâmplare m-a lămurit. Mergând odată cu o ma-
şină de la Rădăuţi la Suceava (mie atunci când merg cu cine-
va îmi place să port ceva discuţii despre Dumnezeu) i-am zis
celui ce conducea maşina:

– Ce bine se aseamănă viaţa şoferului cu viaţa de creştin!
Aşa cum şoferul la volan n-are voie să bea, pentru ca să fie
tot timpul treaz, să poată conduce vehiculul în bune condiţii,
tot aşa şi sufletul trebuie să fie treaz, ca să-şi poată conduce
trupul. Şi atunci el spune:

– Eu nu am voie să fiu băut când sunt la volan. Dar am
vrut să scap de alcool definitiv. Pentru că ce se întâmplă? Da-
că eu am băut, să zicem, aseară, iar astăzi m-am urcat la vo-
lan, am plecat la drum şi se întâmplă să am un accident de ca-
re nu sunt vinovat (altul s-a izbit în mine), când vine ancheta,
chiar dacă celălalt este vinovat, suntem amândoi verificaţi da-
că am băut. Poliţaiul îţi spune: „Suflă!”. Chiar dacă celălalt
este vinovat, dar dacă el nu a băut, nu se înverzeşte fiola.
Când suflu eu, se înverzeşte. Şi, chiar dacă accidentul nu s-a
întâmplat din cauza mea, eu sunt vinovat, deoarece sunt găsit
sub influenţa alcoolului. Pentru că alcoolul stă nouă zile în
sânge. Abia după nouă zile se curăţă sângele de alcool.

Atunci îi zic:
– Omule, câtă înţelepciune mi-ai dat acum! Dacă zece

profesori se ocupau de mine un an de zile, nu mă puteau în-
ţelepţi aşa.

El se uită la mine şi zâmbi. Apoi continui şi-i zic:
– Eu am găsit în cărţile sfinţilor şi am citit, dar nu pu-

team pricepe de ce au spus Sfinţii Părinţi că nouă zile nu se
apropie îngerul. Va să zică nouă zile stă alcoolul în sânge!

– Da, spune el. Medicina zice. Întrebaţi medicina, că ea a
constatat acest adevăr.

– Îţi mulţumesc din suflet! Bunul Dumnezeu să te întă-
rească şi să ai bucurie pe unde vei merge de aici înainte. Lu-
crul acesta îl voi spune tuturora. Iată adevărul lui Dumnezeu!
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Când e vorba de sfinţenie, de ascultare şi de înfrânare,
fraţilor, renunţăm la tot ceea ce ne poate duce la ispitire. Nu
căuta să te ispiteşti singur. Caută să te păzeşti înainte de a in-
tra. Nu zicem noi: „şi nu ne duce pe noi în ispită”? Dar când
te bagi singur în ispită... Domnul nu te lasă să cazi în ispită,
dar când te duci tu de bunăvoie, nu te va trage de mânecă îna-
poi. Te lasă să te duci. Domnul ne-a dat înţelepciune ca să
prevenim, să înţelegem şi, cum spune Sfântul Pavel: „să vă
păziţi de tot ce vi se pare rău”.

În timpul posturilor, la noi se face adunare şi miercurea,
şi vinerea. Căutaţi şi frăţiile voastre să faceţi lucrul acesta. La
noi, adunările de miercurea şi vinerea se fac cu post şi rugă-
ciune. Fraţii care pot, cu post sec, fără să mănânce deloc. Aşa
se lucrează la noi. Am cunoscut fraţi care lucrează şi nu mă-
nâncă nimic. Sau cei ce nu pot să nu mănânce, să mănânce
mâncare de sec, că e socotit tot ca post. Şi, când au prilejul, să
se adune la rugăciune miercurea şi vinerea.

Vă spun mai pe scurt importanţa postului de miercurea şi
vinerea. Postul de miercurea este pentru a scăpa de duhul lui
Iuda. Că Iuda miercuri L-a vândut pe Domnul. Şi care era du-
hul lui? Era făţarnic: ziua era cu apostolii şi noaptea cu fari-
seii, făcea sfat cum să-L vândă. Făţărnicia...

Postul de vineri este pentru a primi putere răbdătoare în
încercări şi pentru a completa lipsurile celorlalţi. Mâncarea pe
care trebuia s-o mănânci în acea zi o dai de pomană, fie în
alimente, fie în bani. Nu neapărat în acea zi, ci când ai ocazie.
Mergi la biserică şi întâlneşti un paralitic, un nenorocit, banii
aceia îi dai de pomană în contul zilei postului pe care tu l-ai
făcut. Şi aceea ţi se primeşte ca o binefacere, ca o jertfă. Ai
renunţat la ceea ce era al tău în favoarea altuia, pentru ca să
capeţi de la Dumnezeu o binecuvântare. Acesta este numit
postul de nevoinţă. Ai o nevoie: copiii sunt necredincioşi sau
soţul... sau  te chinuieşte o patimă, o boală. Pentru orice, pos-
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tul acesta se numeşte post de nevoinţă. Dar acest post este
valabil numai respectând şi celelalte posturi anuale, adică cele
patru posturi rânduite de Biserică. Acela se numeşte post de
ascultare. Dar dacă calci postul de ascultare şi rămâi numai la
postul de o zi, nu-ţi ajută la nimic. Fiindcă ai călcat rânduiala
lui Dumnezeu.

Mântuitorul n-a mâncat nimic patruzeci de zile. Prooro-
cul Ilie n-a mâncat nimic. Moise n-a mâncat nimic în perioa-
da celor patruzeci de zile. Sfinţii Părinţi au zis: „Din lucrul
acesta nu putem face o lege, ca oamenii să nu mănânce nimic
patruzeci de zile. Aceasta ar fi prea greu, nimeni nu ar putea
ţine”. Au pus însă rânduiala, ca o formă de ascultare, să ne
oprim de la unele bucate, mâncărurile de dulce: carne, ouă,
lapte pentru cei sănătoşi; cei bolnavi au îngăduinţă la lapte,
ouă ca şi pentru ceilalţi care nu pot posti: bătrânii, copiii etc.
Dar cei în putere au obligaţia, numaidecât, să respecte postul.
Şi numai în urma respectării acestor posturi, atunci şi postul
de o zi capătă valoarea lui normală. Şi atunci tu vei chema pe
Domnul şi El îţi va răspunde. Atunci vei simţi mâna lui
Dumnezeu şi puterea lui Dumnezeu pe capul tău, pe adunare
şi pe toate. Aşa dacă veţi face, veţi vedea har în adunare, pu-
tere în cuvânt, înţelepciune în toate lucrurile; veţi vedea re-
zultatul acestor binecuvântări. Citiţi în Isaia 58! Inspiraţi-vă
de acolo şi credeţi din toată inima. Că Dumnezeu le-a pus
acolo! Noi am căutat să experimentăm de acolo şi am văzut
că Dumnezeu are dreptate.

Când lucrul acesta l-au înţeles majoritatea fraţilor din ţa-
ră şi ei au început să lucreze aşa, Lucrarea Oastei a „luat foc”.
De la post! Şi atunci fraţii au zis: „Acesta este adevărul”.
Deci pe principiul acesta să mergem până la capăt, căci în
condiţiile acestea noi dăm rezultatele cele mai bune. Sufletele
în condiţiile acestea s-au apropiat de Dumnezeu, în condiţiile
acestea s-au smerit, în condiţiile acestea au primit învăţătura
şi am putut să-i atragem, să-i legăm de Lucrarea aceasta, să
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prindă dragoste şi ascultare de ea. Numai în condiţiile aces-
tea, văzându-ne pe noi înşine făcând toate lucrurile ce sunt
spuse acolo. Şi dacă am făcut aşa şi am văzut care este rezul-
tatul, am zis: „Aşa lucrăm până la capăt, cât Dumnezeu ne va
ajuta să mai trăim şi cât Dumnezeu va mai avea de gând să ţi-
nă în picioare această Lucrare aici, în Biserică.

Mulţumim bunului Dumnezeu!

Vreau acum, ca încheiere, să vă citesc ceva:
Eu am făcut un mic program de conduită a adunării pen-

tru că am văzut că multe lucruri s-au cam dereglat prin unele
locuri. Mersul unor adunări a cam ieşit din rânduiala comună
şi am zis că e bine să revenim la starea dintâi. Voi citi acum,
nu ca un testament pe care aş vrea să îl las, ci ca un îndemn
frăţesc de ascultare şi supunere, lucruri ce le-am primit şi eu
de la alţii (de la fratele Traian, fratele Traian de la Părintele
Iosif şi aşa mai departe). Deci nu facem nimic de capul nostru
şi nu inventăm nimic de la noi, ci facem totul potrivit cu gân-
dul şi voia înaintaşilor şi mai-marilor noştri.

Program de ţinere a adunărilor Oastei Domnului

1. Adunările Oastei Domnului se ţin, de obicei, în duminici şi
sărbători, după Sf. Liturghie, între orele 16 şi 20.

2. În adunările Oastei, începutul se face cu rugăciunile înce-
pătoare: „Împărate Ceresc... Preasfântă Treime... Tatăl
nostru”. Apoi un frate face rugăciunea în duh, după care
se cântă o cântare în cinstea Maicii Domnului.

3. Predicile în adunare, de obicei, se ţin de către fraţii bă-
trâni, care au darul şi cunoştinţa Sfintei Scripturi şi a în-
văţăturii Bisericii, ca să le poată combina una cu alta în
predicile lor, după caz. Se pot numi la cuvânt şi fraţi mai
tineri, dacă au cunoştinţa Sfintei Scripturi şi trăiesc o via-
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ţă curată, dar să nu aibă mai puţin de trei ani în adunare
şi să fie cu legământul făcut în adunare, în faţa fraţilor.

4. Adunarea trebuie condusă de fratele care are mai multă
lumină în cunoaşterea organizării şi desfăşurării adună-
rilor. La cuvânt vor fi numiţi numai aceia care îndeplinesc
aceste condiţii de mai sus.

5. Nu se va mai respecta greşita regulă care s-a obişnuit pâ-
nă acum, de a se ridica să vorbească în adunare (sau erau
numiţi să vorbească) după ordinea aşezării la masă, fără
să se ţină cont de pregătire, de vechime sau de concepţie
sectară. Cei începători, care nu au încă trei ani vechime
în adunare şi care nu şi-au făcut încă stagiul de ucenici ai
Domnului, precum şi cei cu înclinaţii sectare nu vor lua
cuvântul în adunările Oastei Domnului.

6. Fiecare frate care va fi numit la cuvânt este obligat să facă
semnul Sfintei Cruci, zicând: „În numele Tatălui şi al Fi-
ului şi al Sfântului Duh”. Cine nu vrea să facă semnul
Sfintei Cruci să fie oprit de la cuvânt, pentru că astfel de
oameni se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos (Flp 3,
18). Sfântul Pavel, la Coloseni 3, 17, zice: „Şi orice faceţi
cu cuvântul sau cu fapta să faceţi totul în Numele Dom-
nului Iisus şi mulţumiţi prin El lui Dumnezeu Tatăl”. Sem-
nul Sfintei Cruci este obligatoriu şi la începutul, şi la ter-
minarea rugăciunii.

7. Cei care nu vor merge la biserică din lenevie sau necre-
dinţă, dând importanţă numai adunării, să fie opriţi de la
cuvânt în duminica sau sărbătoarea când au lipsit de la
biserică fără motiv.

Am auzit că sunt unii care nu vin cu anii la biserică, dar
se prezintă în adunare ca predicatori. Alţii se ostenesc, stau
trei, patru ore în picioare la biserică, se jertfesc, iar alţii vin
de-a dreptul de acasă. Şi fratele Traian a spus acelaşi lucru.
Trebuie, cum s-a spus: „Cel ce vrea să fie mai mare să fie ro-
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bul tuturor”. Cel ce vrea să dea învăţătură să fie exemplu şi la
biserică, şi acasă. Căci dacă am zice: „N-are nici o importanţă
dacă nu mă duc la biserică, nu se simte lipsa mea”. Dar dacă
toţi ar face aşa ce s-ar întâmpla? Dacă nimeni n-ar merge la bi-
serică? Deci iată nenorocirea de unde vine. Şi de aici s-a ajuns
să se deregleze bunul mers al Lucrării Oastei Domnului.

Noi vrem să revenim la starea dintâi.
Aici am cules doar pe scurt câteva amănunte cu care am

fost şi însărcinat de fratele Traian să vi le fac cunoscute. Cine
va vrea să şi le însuşească va vedea rezultatul dorit. Cine nu
va vrea... noi nu obligăm pe nimeni. Cum a spus şi fratele
Traian: „Fraţilor, noi nu vă obligăm să faceţi aceste lucruri pe
care le facem noi. Dar nici pe noi nu ne puteţi obliga să vă
primim între noi”. Să pui pe cineva forţat să facă ceva, asta ar
fi neghiobie curată. Tot ce se face trebuie să se facă din în-
credinţare, fiindcă tot ce se face fără încredinţare se socoteşte
ca un păcat. Deci a spus fratele Traian: „Noi nu vă obligăm,
fraţilor, dar nici voi pe noi nu ne puteţi obliga. Aşa că, dacă
voi o veţi lua la stânga, noi o vom lua la dreapta, cum a zis
Avraam lui Lot; şi dacă o veţi lua la dreapta, noi o vom lua la
stânga”.

Vrem să curăţim Lucrarea, că ne-am săturat de atâta huli-
re, de atâta batjocorire şi de atâta ocară ce ne-a venit. Şi pe li-
nie de Biserică, şi pe linie de stat. Că suntem sectari... că
suntem punte de trecere spre secte... că: „şi la voi se face la
fel; şi la voi se predică la fel, nici la voi nu se respectă...” şi
aşa mai departe. Deci s-a luat hotărâre să îndreptăm odată
pentru totdeauna lucrurile acestea. Fraţii să se conformeze
acestor adevăruri, fiindcă nu sunt de la mine, ci de la Dumne-
zeu. Cine vrea să se convingă de aceste adevăruri să le ceară
de la Dumnezeu şi Dumnezeu are să i le dea aşa cum sunt
într-adevăr şi aşa cum le-a descoperit şi altora.

Slăvit să fie Domnul!
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*

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău.

Vie împărăţia Ta, fie voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne
iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel
rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea, şi slava, a Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh.

Din toată inima Îţi mulţumim, Preabunul nostru Tată ce-
resc, prin Domnul Iisus şi Duhul Sfânt, pentru toată revărsa-
rea harului Tău şi binecuvântarea cu care ne-ai înconjurat. Îţi
mulţumim! Îţi mulţumim, Doamne, pentru Cuvântul Tău cel
viu şi lucrător care a pus în mişcare şi fiinţa noastră, şi ini-
mile noastre. Ajută-ne să rămânem în continuare vii şi lucră-
tori pentru cuvântul şi Evanghelia Ta. Ajută-ne să rămânem
credincioşi Cuvântului şi lucrători în via Ta. Îţi mulţumim,
Mântuitorule, că ne-ai ajutat să ajungem până aici. Îţi mulţu-
mim că nu ne-ai luat viaţa înainte de a ne face cunoscut Nu-
mele şi voia Ta. Şi dacă ne-ai adus până aici, Doamne, Te ru-
găm să nu ne laşi, să ne ajuţi, să ne călăuzeşti mai departe pe
calea adevărului Tău, în această stare de har, în Lucrarea
Oastei Tale. Ajută-ne să-Ţi rămânem credincioşi, ascultători
şi împlinitori ai Cuvântului Tău.

Îţi mulţumim pentru aceste lucruri...
Te rog acum, Dumnezeule, să binecuvântezi despărţirea

noastră, să binecuvântezi, Doamne, şi întoarcerea mea cu bine...
Te rugăm din toată inima să rămâi şi cu fraţii noştri

preaiubiţi. Să rămâi Tu bucuria şi nădejdea lor, să rămâi
mângâierea sufletelor lor şi să-i întăreşti mai departe în
credincioşia adevărului şi în ascultarea Cuvântului Tău. Te
rugăm din toată inima, Doamne, să rămâi cu ei şi să rămâi şi
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cu noi... Să pleci cu noi şi să rămâi şi cu ei, ca totdeauna să
simţim prezenţa Ta şi, chiar dacă trupeşte ne vom despărţi,
sufleteşte să ne simţim împreună.

Ajută-ne ca totdeauna să ne purtăm pe braţe de rugăciune
unii pe alţii, pentru ca împreună rugăciunile noastre să ajungă
la Tine; pentru ca Tu, Doamne, să priveşti cu ochii Tăi cei
dumnezeieşti dorinţa noastră şi râvna noastră pentru cauza
Adevărului Tău şi pentru întărirea fraţilor noştri şi a surorilor
noastre cărora le dorim să rămână credincioşi şi-n ascultare,
le dorim mântuirea, aşa cum Tu le-o doreşti.

Ajută-ne să ne jertfim unii pentru alţii, să ne rugăm unii
pentru alţii şi să lucrăm unii pentru alţii în această slujbă la
care ne-ai chemat.

Îţi mulţumim pentru Lucrarea Oastei Tale pe care ai tri-
mis-o în Biserica Ta şi în poporul Tău, căci prin această Lu-
crare ne-ai trezit şi pe noi la o viaţă nouă. Binecuvântează
Lucrarea aceasta, pe Îngerul acesta pe care l-ai însărcinat cu
vestirea Evangheliei, binecuvântează-l, dă-i putere să meargă
cu Cuvântul Tău până la marginile pământului, să ducă mân-
tuirea Ta celor care încă nu Te cunosc.

Doamne, ai milă de poporul Tău, de lucrul mâinilor Tale,
şi ajută-i pe toţi să Te cunoască, fiindcă aceasta este dorinţa
Ta: ca toţi să Te cunoască şi să se mântuiască.

Noi Îţi mulţumim pentru această stare de har. Binecu-
vântează Lucrarea Oastei Tale de aici, din ţara aceasta. Bine-
cuvântează Te rugăm şi conducătorii ţării acesteia. Binecu-
vântează, Doamne, arhiereii şi pe toţi cei ce sunt înălţaţi în
dregătorii, atât în ţara aceasta (Ucraina, n.n.), cât şi în ţara
noastră. Ajută-i pe toţi să se unească într-un gând şi un cuget,
ca împreună să ceară de la Tine pacea şi binecuvântarea de
care avem nevoie cu toţii. Ajută-ne să răzbim toţi şi să Te
chemăm toţi într-un gând.

Doamne, îndură-Te de noi şi nu trimite nenorocirile
care sunt pregătite şi care se pregătesc împotriva poporului
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Tău şi împotriva făpturii Tale care este pe planeta aceasta.
Doamne, opreşte Tu mâna celor ce sunt gata să nimicească
lumea, să nimicească ţările noastre, popoarele, să nimi-
cească şi să pustiască totul... Lucrează Tu în chip minunat
şi împiedică-i pe toţi cei ce doresc şi au gândul acesta. Fă-
i, Doamne, pe toţi să se smerească şi să preţuiască viaţa, să
aibă respect şi să dea cinste făpturii Tale şi vieţii omeneşti.
Ajută-i pe toţi să cugete adânc la lucrul acesta şi să se
oprească orice pornire rea împotriva poporului Tău. Ai
milă de toţi, Doamne!

Noi Îţi mulţumim pentru toate lucrurile, Îţi mulţumim
pentru pacea de care ne bucurăm, Îţi mulţumim pentru bine-
cuvântările cu care ne însoţeşti, Îţi mulţumim de tot harul de a
lucra de care ne învredniceşti şi pe care ni-l dăruieşti ca să-l
putem desfăşura în linişte şi pace... Rămâi pe mai departe
Stăpânul, Ocrotitorul şi Păzitorul fiinţelor noastre!

Pentru toate Îţi mulţumim!
Binecuvântează autorităţile din cetatea aceasta şi din

toate localităţile, care sunt îngăduitori şi îi lasă pe fraţi să se
adune şi să se roage în linişte şi în pace. Dăruieşte-le înţelep-
ciune, iertare de păcate şi ajută-i şi pe ei să Te cunoască, ca să
se mântuiască.

Binecuvântează preoţii Bisericii Tale care se ostenesc să
facă slujba Cuvântului Tău şi să mărturisească Numele Tău.
Dăruieşte-le puterea, înţelepciunea şi ajutorul de care toţi au
nevoie ca să se pună cu totul în slujba Ta!

Ajută-i şi pe fraţii noştri să poată face slujba Cuvântului
Tău cu o dăruire sfântă, cu lepădare de sine şi cu o dragoste
fierbinte. Ajută-ne şi pe noi la aceasta!

Pentru surorile noastre, care şi ele sunt chemate la slujba
Ta cea minunată, Te rugăm să le înzestrezi şi pe ele cu cre-
dinţă, cu dragoste şi cu dăruire de sine, pentru a se jertfi pen-
tru cauza Numelui Tău, pentru a face cunoscut Cuvântul Tău
şi a mărturisi Adevărul Tău cu cuvântul şi cu fapta.
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Îţi mulţumim pentru toate lucrurile... şi pentru casa
aceasta care ne-a primit, unde ne-am bucurat, Doamne, ca pe
Tabor şi am simţit prezenţa Ta şi harul Tău. Îţi mulţumim!
Am vrea parcă să nu ne mai despărţim de locul acesta! Aşa
este starea când Tu eşti prezent, când Tu Te schimbi la faţă şi
când umpli inimile de bucurie; nimeni n-ar mai vrea să se
întoarcă la ale lui, să se coboare de pe acest munte. (...)
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6.

În Numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.
Slăvit să fie Domnul!
O să citim din sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, din a

Doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni.
Vă rog să fiţi atenţi.

Capitolul 1, începând cu versetul 3:
„Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru

voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră
merge crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de
ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi
în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa
voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.
Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a
lui Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia
lui Dumnezeu pentru care şi suferiţi. Fiindcă Dumnezeu
găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi
nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii
puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei
ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de
Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca
pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la
slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie
proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor
fi crezut; căci voi aţi crezut în mărturisirea făcută de noi
înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi,
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ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea
Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de
bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca
Numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în
voi şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al
Domnului Iisus Hristos”.

Slăvit să fie Numele Lui!

Legat de aceste cuvinte pe care le-am citit, pentru a le
putea înţelege mai uşor, am să vă spun o istorioară, fiindcă
istorioarele sunt înţelese şi de cel mai simplu ascultător.
(Pentru că este adevărat, într-o adunare, într-un prilej ca aici,
avem tot felul de suflete de fraţi: şi mai cunoscători, şi mai
puţin cunoscători; şi mai mult înaintaţi în viaţă duhovniceas-
că, şi mai puţin înaintaţi. De aceea totdeauna când eşti într-un
loc sau ai ocazie să vorbeşti despre Domnul, trebuie totdeau-
na să priveşti ce ai în faţă. Lucrurile cele mai clare şi vorbi-
rea cea mai bună este atunci când vorbeşti nu după capul
tău, nu după ideea ta, ci după capul şi ideea celui ce-l ai în
faţă. Când totdeauna vei judeca cu capul altuia, vor ieşi lu-
crurile bune; dar când le vei judeca după capul tău, totdeau-
na vei face greşeli.)

Istorioara pe care vreau să v-o spun se referă la chipul
smereniei, pe care ne cheamă Duhul lui Dumnezeu să-l îm-
brăţişăm cu toţii, să vedem în ce fel ar trebui să ne smerim ca
să putem fi plăcuţi lui Dumnezeu.

Era într-o localitate un om foarte avut, înstărit. Avea co-
pii, era bun gospodar (printre primii în sat) şi, făcând bine –
aşa, în măsura în care se pricepea –, era văzut bine şi era veş-
nic lăudat de toţi oamenii. Şi totdeauna oamenii în sat, când
se întâlneau cu el, de departe se plecau înaintea lui, îi făceau
plecăciuni, ca semn de smerenie, de respect pe care i-l arăta.
El se simţea bine în starea aceasta, foarte satisfăcut.
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Dar când a ajuns el mai la bătrâneţe, i-a venit gândul şi
dorinţa ca ultimele zile ale vieţii să le petreacă într-o mănăsti-
re. Aşa a fost călăuzit de duhul acesta al credinţei... şi-a fost
foarte bine.

Copiii şi i-a căsătorit, erau fiecare la locul lui, şi i-a văzut
în stare bună. După o perioadă oarecare i-a murit şi soţia.
Văzându-se rămas singur, după ce şi-a pus casa la punct, şi-a
luat partea lui de avere ce i-a mai rămas şi a plecat la mănăstire.

La mănăstirea la care s-a dus fiind cunoscut din pricina
multelor binefaceri făcute până atunci, a fost primit cu bine,
ca ascultător la început, aşa cum se primesc în ucenicie. (Şi în
Lucrare, cei ce vin, tot aşa; trebuie să înţeleagă. Şi în orice
meserie pământească, ştiţi că sunt acei trei ani de ucenicie.
Aceştia se respectă şi duhovniceşte, şi pământeşte.)

După ce s-a dus la mănăstire (ştiţi că cel ce se duce acolo
imediat merge şi se spovedeşte, se împărtăşeşte şi primeşte un
canon de ascultare. Canonul acesta se schimbă după timpul şi
felul cum se vede că îl împlineşti.) i s-a dat un canon uşurel,
fiind neobişnuit cu viaţa de mănăstire. Dar în timpul acesta el
avea duhul acela de care era stăpânit şi în lume: pretindea şi de
la ceilalţi călugări să-l respecte şi să-i dea întâietate, să-l onore-
ze aşa cum era onorat el în sat. Deci, el se dusese la mănăstire,
dar duhul înălţării, duhul mândriei îl stăpânea şi acolo.

Lucrul acesta văzându-l stareţul mănăstirii, anume faptul
că el nu se simţea bine când vedea că ceilalţi nu-i dădeau
chiar respectul pe care-l pretindea el şi, din cauza aceasta, se
mâhnea şi era tot supărat, într-o bună zi îl cheamă şi-i spune:

– Să ştii, dragul meu, că am să-ţi schimb canonul, ca să te
poţi mântui. Şi-anume: de mâine dimineaţă vei sta în poarta
mănăstirii şi oricine va intra sau va ieşi pe poartă, tu să-i zici
aşa: „Blagosloveşte-mă, frate, şi mă iartă pe mine îndrăcitul şi
păcătosul”. Indiferent cine ar fi: fie călugăr, fie femeie, fie
bărbat, fie copil, fie ţăran, fie avut, fie mai înstărit... indiferent
în ce stare va fi, tu ai datoria să te închini înaintea lui şi să-i
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ceri blagoslovenie, adică binecuvântare, şi să-i zici: „Să mă
ierţi pe mine îndrăcitul şi păcătosul”. Canonul acesta ţi-l dau
pentru trei ani de zile.

S-a văzut omul la strâmtorare, căci averea îi era dusă în
mănăstire, înapoi nu se mai putea întoarce... Era între ciocan
şi nicovală, nu mai ştia ce să facă. Dar şi-a zis: „Cu ajutorul
lui Dumnezeu, am să încerc, să văd dacă îl voi putea împlini”.
Acesta era canonul cel mai greu.

Şi a început să facă aşa. De la o bucată de timp, a început
să se plictisească şi să-i urască pe cei ce veneau, pe care îi ve-
dea venind. Aşa îi ura de tare... şi diavolul îl îndemna dină-
untru şi-i zicea: „Ocărăşte-i! Blestemă-i! Înjură-i! Zi ceva!...
Sau pleacă de-aici, nu mai sta aici!”.

Dar, fiindcă a avut duhul răbdării şi al stăpânirii de sine,
a putut să biruie.

Şi să vedeţi minunea lui Dumnezeu. (Vreau, din toate
acestea, la urmă, să scot [o învăţătură] foarte importantă, pe
care o s-o înţelegeţi şi frăţia voastră.) După un an de zile cu
această muncă, cu ispita aceasta, lui i s-a schimbat mintea,
inima şi tot simţământul lui s-a schimbat. Căci [la început] îi
vedea ca pe nişte diavoli pe cei ce veneau spre el şi nu mai
ştia cum să se răzbune, să scape de ei, ca să nu se smerească
în faţa lor. Dar într-o bună dimineaţă, Dumnezeu i-a schimbat
inima, din pricina răbdării şi statorniciei lui. I-a schimbat
inima în bine. Şi când, dimineaţa, se duse în poartă, ce să
vezi? Când văzu că vin oamenii spre mănăstire, la închinare,
cum veneau mereu, nu-i mai văzu oameni, ci în fiecare suflet,
în fiecare persoană el vedea chipul lui Hristos.

O să repet încă o dată cuvântul ce l-am citit: „...când va
veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi, şi privit cu
uimire în toţi cei ce au crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea
făcută de noi înaintea voastră”. „...Privit cu uimire în toţi”.

De-acuma el în toţi Îl vedea pe Hristos. Nu-i vedea oa-
meni; vedea Hristoşi. Pe toţi îi vedea ca pe Hristos. Şi, când
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vedea că toţi au chipul lui Hristos în ei, atunci el, cu dragoste
şi cu toată credincioşia, se prosterna înaintea lor, se închina şi
le cerea această blagoslovenie de care v-am spus.

Lucrul acesta l-a mai făcut încă doi ani aşa. Şi când s-au
împlinit trei ani de zile, atunci îl cheamă stareţul şi-i spune:

– Ei, dragul meu, spune-mi cum te-ai simţit cu canonul
pe care l-ai primit?

– Vă spun, părinte, că de la început mi-a fost foarte greu.
A fost peste măsură. Îmi venea să mor, să-mi fac seama, să
fug, îmi venea să-i blestem... Nu ştiam ce să fac, că nu mă
puteam smeri şi nu puteam să-mi cer iertare de la oricine care
intra pe poartă. Nu puteam să fac lucrul acesta. Nu mă pu-
team smeri în chipul acesta.

Dar a venit o zi cu bun prilej şi mâna lui Dumnezeu s-a
îndurat de mine, că El a văzut că-s peste măsură de chinuit de
această patimă, din pricina stării de vieţuire de dinainte de
a-L cunoaşte pe Hristos, de această patimă cu care am venit şi
la mănăstire, a mândriei şi a geloziei, şi a încrederii în mine,
[datorită căreia] pretindeam ca alţii să se smerească înaintea
mea, nu eu să mă smeresc, cum spune Sfântul Pavel: „Fiecare
să privească pe aproapele său mai presus decât pe el însuşi”.
Mi-a fost foarte greu să ajung la starea aceasta... mi-a fost la
culme. Dar după o perioadă de timp, după un an de zile, mi
s-a schimbat mintea, inima şi toate simţurile mele. Deodată,
într-o bună dimineaţă, n-am mai văzut oameni, ci L-am văzut
pe Hristos în toţi. Chipul lui Hristos era în toţi cei care se ur-
cau spre poarta mănăstirii ca să se închine. Îl vedeam pe
Hristos. Şi, cu multă dragoste, de-acum am început chiar să-i
aştept să vină. Abia aşteptam să ajungă, ca să mă închin îna-
intea lor şi să-mi cer iertarea.

Şi aş vrea, părinte, nici să nu-mi mai schimbaţi canonul
acesta. Să mă lăsaţi în poartă, să stau acolo totdeauna.

– Nu! Până aici ţi-a fost canonul. Pentru că de acesta
aveai nevoie. Ca să se scoată din tine duhul mândriei, al gelo-
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ziei, al pretenţiei şi îngâmfării de care erai stăpânit. Să se
scoată. Şi, fiindcă ai ajuns, prin smerenia şi răbdarea ta, ca
Dumnezeu să-ţi schimbe inima, să te aducă în starea aceasta,
ca să vezi pe altul mai presus decât pe tine şi să-L vezi pe
Hristos în toţi, eşti scutit de canon. De astăzi înainte nu vei
mai sta în poartă.

Să ştiţi că a mai trăit trei zile şi a murit. Aceasta i-a fost
mântuirea lui...

Iubiţii noştri, să punem preţ pe aceste lucruri. Pentru că
toată lupta vrăjmaşului este aici: să ne ţină într-o stare să nu
ne putem smeri.

Însăşi Lucrarea Oastei este chipul smereniei. Îmi aduc
aminte de un cuvânt pe care l-am auzit de la cineva. Părintele
Iosif era într-o adunare la Bucureşti. Şi mulţi fraţi erau acolo.
Şi vorbeau mulţi. Vorbeau fraţi cu putere foarte mare. Şi se
apropie un preot de Părintele Iosif şi-i spune: „Părinte, te-au
întrecut ucenicii!”. Atunci Părintele Iosif îi răspunde: „Slăvit
să fie Domnul, aceasta am dorit! Dacă nu mă întreceau uceni-
cii, atunci ştiam că Lucrarea nu-i a Domnului, ci-i a mea, e o
invenţie a mea. Dar dacă m-au depăşit ucenicii, asta este do-
vada că Lucrarea este a Lui, nu-i a mea”.

Aşa ne bucurăm din toată inima şi am vrea ca totdeauna
fraţii tineri chiar să ne depăşească, să ne întreacă pe noi, cei
care am îmbătrânit şi nu mai avem parcă nici putere de vorbi-
re şi nici ţinere de minte... Am dori lucrul acesta... şi chiar se
vede prin unele locuri că Lucrarea merge înainte, aşa cum
spunea tot Părintele Iosif despre Lucrare: „Stânca s-a lovit,
izvoarele au ţâşnit, iar poporul însetat a fost adăpat”. Acesta
este un cuvânt tot al Părintelui Iosif. Aduceţi-vă aminte de
stânca de la Horeb, căci Lucrarea Oastei este izvorâtă chiar
din această stâncă din Horeb. „Şi stânca ce venea după ei era
Hristos”, după cum ştiţi că spune Sfântul Pavel.

De aceea, să ne îndemnăm fiecare la smerenie. (...)
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7.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Evanghelia ne vorbeşte despre cei care-I cereau din

toată inima lui Dumnezeu ca El să le împărtăşească adevărul
de care ei aveau nevoie. Ne ducem cu gândul la cele descri-
se în Faptele Apostolilor despre sutaşul Corneliu. Când
Apostolul Petru ajunge în casa acestuia, la Iope, acolo erau
multe suflete adunate, aşa cum suntem şi noi în seara
aceasta. Şi Corneliu zice: „Iată-ne, suntem cu toţii în faţa lui
Dumnezeu şi te rugăm să ne spui tot ce trebuie să ştim pen-
tru mântuirea noastră”.

Gândul acesta şi cuvintele acestea am dori să ne înso-
ţească şi pe noi şi, la fel, să cerem şi noi cu credinţă şi cu
smerenie ceea ce avem nevoie de la Dumnezeu. Să ne plecăm
în faţa Cuvântului lui Dumnezeu, căci numai în măsura sme-
reniei şi dorinţei noastre de a primi ceea ce avem trebuinţă,
numai în măsura în care cerem ajutorul lui Dumnezeu din
toată inima, cu toată încredinţarea, dorinţa şi nevoinţa noas-
tră, Dumnezeu ne dă cele ce avem nevoie. Căci puterea ha-
rului şi a Cuvântului lui Dumnezeu mărturisit prin gura unui
frate sau a unui părinte va lucra mult şi datorită credinţei şi
cererii celor ce doresc să-L primească. Numai în măsura
aceasta Dumnezeu trimite şi înţelepciune, şi putere, şi lămu-
riri sănătoase asupra a tot ceea ce trebuie să ştim.

Am vrea să vorbim puţin despre importanţa de a ne cu-
noaşte scopul şi menirea vieţii noastre pe pământ. Să cu-
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noaştem pentru ce Dumnezeu, în dragostea Lui, a binevoit şi
S-a jertfit pentru mântuirea noastră. Căci doar cunoscând
această dragoste şi această jertfă, pătrunzând în miezul tainic
al înţelegerii ei, ne vom cunoaşte şi pe noi, rostul nostru şi
importanţa noastră în viaţa aceasta. Aflându-L pe Dumnezeu
şi cunoscând cele despre El, te cunoşti pe tine însuţi. Atâta
timp cât nu-L cunoşti pe Dumnezeu, nu te cunoşti nici pe ti-
ne, nu-ţi cunoşti rostul tău în viaţă, nici de ce ai venit pe pă-
mânt. De aceea Mântuitorul are cuvintele acestea minunate pe
care le găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul
3: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine,
Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai
trimis Tu”. În ce constă viaţa veşnică? Să-L cunoaştem pe
Dumnezeu şi pe Domnul Iisus. Să cunoaştem iubirea lui
Dumnezeu, cum zice tot Ioan 3, 16: „Fiindcă atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea, că pe singurul Lui Fiu L-a dat, pentru
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”.

Iubiţii noştri, să ne străduim să-L cunoaştem pe Dumne-
zeu şi „să apucăm viaţa veşnică la care am fost chemaţi”, căci
vai de noi dacă ne vom pierde mântuirea! Avem toate posibi-
lităţile să ne mântuim. Dar putem ajunge la mântuire numai
printr-o înţelegere aprofundată a lui Dumnezeu, a voii Lui,
pentru a ne preda Lui şi a începe apoi o viaţă cu El. Numai în
măsura aceasta putem trăi cu Dumnezeu şi putem avea nădej-
dea mântuirii.

Poporul lui Dumnezeu, scos din ţara Egiptului, a ajuns
sub poalele Muntelui Sinai. Când Moise s-a suit pe munte ca
să primească tablele Legii, a lipsit patruzeci de zile din mijlo-
cul poporului. Aceasta se petrecea doar la o săptămână după
ce au ieşit din Egipt. Cu toate că văzuseră atâtea semne şi mi-
nunea de la Marea Roşie, totuşi, aducându-şi aminte de Egipt,
de idolatria cu care erau obişnuiţi şi de toate păcatele care se
săvârşeau acolo, le-au preferat pe acelea. Atunci i-au cerut lui
Aaron să le facă un „dumnezeu” aşa cum ştiau ei că sunt
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„dumnezeii” în Egipt. Şi Aaron le-a făcut un idol. Le-a ac-
ceptat dorinţa şi a făcut lucrul pe care nu trebuia să-l facă. La
început a căutat el să-i împiedice, dar... aşa-i ispita satanică,
în momentul când vine o poftă, o dorinţă, omul depăşeşte ori-
ce limită şi se duce să-şi îndeplinească pofta. Aaron a crezut
că-i împiedică de la înfăptuirea acestui gând dacă le va cere
aurul şi argintul, cerceii şi toate podoabele lor de aur. Dar do-
rinţa lor era mai puternică decât consideraţiile pentru aceste
comori şi tot aurul şi argintul l-au adus la picioarele lui
Aaron. Acesta, văzând că nu-i mai poate împiedeca, a accep-
tat compromisul. Şi a ieşit de acolo un viţel din aurul ameste-
cat cu argintul, despre care poporului a zis: „Israele, iată
dumnezeul care te-a scos din ţara Egiptului”. Aşa repede s-a
stricat poporul...

Văzând aceasta, Dumnezeu îi face cunoscut lui Moise
păcatul şi stricăciunea petrecută în popor. Ei, după ce au tur-
nat viţelul, a doua zi au rânduit o sărbătoare, au început să
aducă jertfe după felul cum erau obişnuiţi; au băut, au mâncat
şi s-au sculat să joace în jurul idolului. Când a coborât Moise
de pe munte, în râvna şi dragostea lui pentru ascultarea de
Dumnezeu, a trântit tablele de piciorul muntelui şi le-a spart.
„Pentru ce m-am trudit şi mă trudesc eu pentru voi, va fi zis
el, căci iată ce faceţi.” Nu era aşa uşor ca patruzeci de zile să
nu mănânci nimic, să stai pe vârful muntelui în foame, în bă-
taia vântului, poate şi a ploii, şi să întâmpini multe neajun-
suri. Când s-a coborât jos, în loc ca poporul să-l aştepte cu
credincioşie şi cu dorinţa de a primi noi îndemnuri şi noi po-
runci de a-L urma pe Dumnezeu, ce să vezi? Jocuri, cântece
şi tot felul de lucruri potrivnice voii lui Dumnezeu. Aceasta
l-a determinat să spargă tablele primite de la Dumnezeu.

Acum să citim câteva cuvinte de la Ieşire 32, 31-32:
„Moise s-a întors la Domnul şi a zis: «Ah, poporul acesta a
făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur.
Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea
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Ta, pe care ai scris-o!». Domnul a zis lui Moise: «Pe cel ce a
păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea.
Du-te dar şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, îngerul Meu va
merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele îi voi pedepsi
pentru păcatul lor!»”.

Acesta e un subiect foarte important, la care m-am gândit
să mă refer în seara aceasta, căci şi noi facem aceiaşi paşi ca
poporul Israel.

Scrierea în Cartea Vieţii, în cazul poporului Israel, se fă-
cea prin tăierea împrejur. Porunca tăierii împrejur nu venea
din Lege, ci din făgăduinţă, prin Avraam; şi cei tăiaţi împrejur
erau înregistraţi în Cartea lui Dumnezeu. Mai târziu erau şi în
evidenţa templului, pe pământ, dar în primul rând erau scrişi
în cartea lui Dumnezeu, în ceruri. Moise ştia foarte bine lu-
crul acesta. Şi, în schimbul iertării poporului care păcătuise, a
cerut să-l şteargă Dumnezeu pe el din Cartea Vieţii. Se simţea
vinovat faţă de Dumnezeu împreună cu poporul.

Domnul vine şi-l întăreşte, spunându-i: „Pe acela care a
păcătuit împotriva Mea îl voi şterge din cartea Mea”. Acesta
este un adevăr dumnezeiesc care astăzi corespunde identic cu
starea noastră, a creştinilor. Şi noi, prin Taina Botezului, am
primit acelaşi drept, ca cei din vechea Lege: când preotul ne-a
înregistrat în matricola botezaţilor, ca membri ai Bisericii
creştine, ai Bisericii Ortodoxe, tot atunci şi numele nostru,
prin Botez, a fost scris în Cartea Vieţii. Asta s-o ştim cu toţii!
Căci există o concepţie străină... în special ereticii folosesc
cuvântul acesta: „Dacă ai să fii chemat, ai să vii la noi”. Ei
ştiu ceva despre o chemare şi au în vedere faptul că botezul
este începutul şi pricina acestei chemări, numai nenorocirea e
că ei nu recunosc botezul copiilor, ci doar botezul făcut la
maturitate. Aici este orbirea lor sufletească. Satana i-a derutat
de la dreapta credinţă, ca să-şi piardă mântuirea.

Chemarea dumnezeiască îşi are obârşia legată de cuvân-
tul din pilda din Evanghelia după Matei, unde Mântuitorul
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spune că împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod
aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. Năvodul este
harul lui Dumnezeu, harul Botezului, prin care am fost
încreştinaţi. Marea este lumea, iar peştii sunt creştinii care
toţi sunt botezaţi. Ei sunt tot felul de peşti. Apoi spune mai
jos că, la urmă, pescarii, adică îngerii, vor alege ce este bun şi
vor pune în vase, iar ce este rău vor arunca înapoi în mare.

Desigur, pilda are multe înţelesuri, mai largi, nu vrem să
ne oprim asupra acestora, pentru că avem alte lucruri de ex-
plicat, poate mai de căpetenie. Am vrut doar să atingem
punctele esenţiale, ca să vă daţi seama despre taina creştină-
tăţii în care suntem noi.

Acum, timpul vieţii, este timpul pocăinţei. Dumnezeu te
aşteaptă, cât eşti pe pământ, să te întorci. În momentul când ai
murit, dacă eşti neîmpăcat cu Dumnezeu, dacă ai murit ne-
credincios, în ceasul morţii, Dumnezeu îţi şterge numele din
Cartea Vieţii, pentru că I-ai întors spatele lui Dumnezeu.
Toată viaţa te-ai împotrivit Lui; n-ai vrut să ştii de-o cântare,
n-ai vrut să ştii de-o ascultare, de-o înfrânare... toată viaţa
ţi-ai făcut de cap, ţi-ai împlinit poftele firii pământeşti şi ai
trăit după îndemnurile firii pământeşti, cum zice Sfântul
Apostol Pavel în Romani 8. Şi în felul acesta, ţi-ai pierdut
mântuirea.

Sunt patru cazuri când se şterge numele din Cartea Vieţii.
Primul caz este acesta, despre care am vorbit până acum.

Al doilea caz este când cineva trece la vreo sectă, la ere-
tici. Că se duce şi cere de la preot să-l şteargă din cartea de
evidenţă, din matricola celor botezaţi, fiindcă el a găsit o altă
cale de mântuire... E un rău că preoţii acceptă acest lucru. Ar
trebuie să nu accepte. În momentul în care preotul îl şterge pe
un creştin din matricola botezaţilor, şi din Cartea Vieţii i se
şterge numele.

Al treilea caz este când cineva se sinucide, când îşi ia via-
ţa. Face parte din Biserica lui Hristos, dar îşi pierde nădejdea,
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în urma unor frământări, a unor mustrări de conştiinţă, în urma
unor păcate grele; îşi pierde echilibrul credinţei şi se sinucide.

Şi al patrulea caz este ateismul, când cineva spune că nu
este Dumnezeu. În momentul când un om s-a ridicat împotri-
va existenţei Dumnezeirii, atunci i se şterge numele din Car-
tea Vieţii. Pentru că acesta este păcatul cel mai greu posibil
pe care îl poate face un om pe pământ: să-I întoarcă spatele
lui Dumnezeu, să nu-L recunoască pe Dumnezeu.

De aceea, să fim cu luare aminte la toate aceste stări, ca
nici unul din noi să nu cadă în nici una din aceste laturi. Ci să
ne păstrăm credincioşia, ascultarea şi „să ne întărim chemarea
noastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire”. Să-L rugăm pe
Bunul Dumnezeu ca niciodată în timpul vieţii noastre să nu
ne depărtăm de Dumnezeu, cu nici un chip, ci să rămânem lu-
crători, aşa cum zice Sfântul Apostol Petru: „Să unim cu cre-
dinţa fapta, cu fapta cunoştinţa, cu cunoştinţa înfrânarea, cu
înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea
de fraţi şi cu dragostea de fraţi iubirea de oameni. Când pe
toate acestea le vom avea din belşug, ele însele nu ne vor lăsa
să fim nici leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Iisus Hristos.”.

Slăvit să fie Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.
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Întâlniri frăţeşti şi stări de vorbă cu fratele Titus,
din perioada 18 mai – 4 iunie 1999

COMĂNEŞTI (I)

Frate Titus, vă rugăm să ne prezentaţi mai întâi o scurtă
biografie a frăţiei voastre, apoi, mai pe larg, să ne spuneţi
când şi cum v-aţi întors la Domnul.

Pentru că vremea aceasta este dedicată vorbirii despre lu-
cruri duhovniceşti şi pentru că vorbim acum despre o lucrare
duhovnicească (chiar dacă s-a petrecut cu ani în urmă) care
este legată tot de voia lui Dumnezeu şi tot de Cuvântul Lui,
nu putem începe starea noastră împreună până nu chemăm
ajutorul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel:
„Tot ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta să faceţi în Numele
Domnului Iisus”.

Vreau să reţineţi şi să vă întipăriţi adânc în suflet forma
de lucru din cadrul adunărilor Oastei Domnului. Sunt două
metode de a lucra: predicarea Evangheliei şi starea de vorbă.
Sunt două poziţii.

În ce priveşte predicarea Evangheliei în adunarea obiş-
nuită, cel ce este numit la cuvânt îşi alege un subiect, îl dez-
voltă în măsura posibilităţilor pe care le are, după care înche-
ie, aşezându-se jos. Urmează apoi cântarea, după cântare o
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poezie şi iarăşi un frate cu un alt cuvânt. De altfel, regula asta
frăţiile voastre o ştiţi, dar e nevoie să o reamintim, ca să ră-
mână pentru toate timpurile în Lucrarea Oastei. Şi frăţiile
voastre să spuneţi altora despre programul acesta care aşa s-a
practicat de la început în adunările Oastei Domnului.

A doua lucrare este stare de vorbă. La starea de vorbă,
fratele este chemat să dea răspuns la unele întrebări, indife-
rent de ce nuanţă sunt (bineînţeles, în măsura în care se price-
pe şi îl ajută harul şi puterea lui Dumnezeu), caută să dea ex-
plicaţii. Dacă sunt întrebări care, pe undeva, îl depăşesc, se
amână răspunsul până când se mai cercetează, se culeg in-
formaţii, fratele se documentează, ca să se dea răspunsul po-
trivit şi să nu rămână ceva nelămurit.

Nu se poate începe nici un cuvânt fără să spui în numele
cui vorbeşti. Proorocii în Vechiul Testament spuneau: „Aşa
vorbeşte Domnul”. Ei aceste cuvinte le pronunţau, arătând că
în Numele Dumnezeului celui Veşnic vorbesc. Cei care-i as-
cultau pe prooroci erau binecuvântaţi, ajutaţi, întăriţi să-şi
poată duce viaţa în curăţie, în sfinţenie, să ajungă oameni
drepţi, sfinţi, desăvârşiţi, pentru a-şi câştiga neprihănirea, du-
pă Lege.

În Noua Lege, cea lăsată de Domnul Iisus prin Duhul
Sfânt, formula de referire la Cel în numele Căruia vorbeşti
cuprinde pomenirea Persoanelor Sfintei Treimi. Deci cel ce-şi
începe cuvântul spune: „În Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh”. Ce înţelegem noi prin această exprimare?
Din moment ce ai declarat că vorbeşti în Numele Sfintei
Treimi, tu devii un intermediar între Dumnezeu şi adunarea
care te ascultă. De aceea vă rog să fiţi foarte atenţi la aceste
cuvinte, că foarte mulţi îşi permit să facă multe aberaţii în
Numele lui Dumnezeu, dar fără o frică, fără un respect şi fără
sinceritatea pe care o cere adevărul şi o cere credinţa din care
facem parte. Se spune şi la biserică, aşa de minunat cuvintele:
„Cu frică... şi cu cutremur să vă apropiaţi”. Acest cuvânt este
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valabil în orice situaţie ne-am afla în faţa Cuvântului lui
Dumnezeu. Cu frică şi cu cutremur.

Cel ce mărturiseşte pe Hristos prin cuvânt, prin predică
este direct răspunzător înaintea lui Dumnezeu de tot ce a
mărturisit. În Ziua Judecăţii aşa ne prezentăm, în această po-
ziţie. Eu răspund înaintea lui Dumnezeu de tot ce vă spun.
Frăţiile voastre veţi răspunde de felul cum veţi primi acest
cuvânt şi cum îl veţi trăi.

Este de absolută trebuinţă, înainte de orice explicaţie, să
vă spunem aceste lucruri. Pentru că nu ne putem juca cu
Dumnezeu. Când nu eşti sigur pe ce vorbeşti, mai bine taci,
aşteaptă, cercetează, caută, întreabă, până când afli răspunsul.

Încă un lucru foarte important: niciodată să nu vă în-
ghesuiţi la vorbire doar de dragul de a vorbi. Să nu faceţi
din lucrul acesta un scop în sine: „Mă duc la adunare, dar
dacă n-am loc la cuvânt...”, cum am păţit odată la Pechea:
un tânăr care n-a avut loc la cuvânt s-a sculat la sfârşitul
adunării şi a zis:

– N-a fost Duhul lui Dumnezeu în această adunare!
Fraţii care-l ştiau i-au răspuns:
– Da, pentru că n-ai vorbit tu, de aceea n-a fost!...
Aşa că, să fim foarte atenţi, să ne păzim de lucrul acesta.

Şi totdeauna să gândim aşa: „Dacă va fi voia Domnului şi va
îngădui Dumnezeu să spun ceva, voi spune. Dacă nu, stau li-
niştit şi-I mulţumesc lui Dumnezeu”. Că eşti mult mai fericit
să stai şi să asculţi, decât să vorbeşti. Eşti mai scutit de răs-
pundere.

Am spus aceste cuvinte la început, ca să ştiţi şi frăţiile
voastre că nu putem să ne jucăm cu Cuvântul, cu învăţătura şi
cu toate cele sfinte. Sfântul Iacov are un cuvânt prevăzător
când spune: „Să nu fiţi mulţi învăţători, că vom lua o mai ma-
re osândă”. Este foarte bine să dorim să fim... Mai ales în zi-
lele noastre este nevoie de mărturisitori. Dar să căutăm ca tot
ceea ce mărturisim să aibă acoperire biblică şi bisericească.
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Fiindcă dacă nu are acoperire, cuvântul este fals şi foarte pri-
mejdios. Sfântul Apostol Pavel ştiţi ce spune în Romani ca-
pitolul 10: „Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine
prin Cuvântul lui Hristos”. Dacă mărturisirea este stricată,
atunci în inima celui ce aude şi primeşte cuvântul el se înti-
păreşte adânc şi va roade ca cangrena, spre pierzarea acelui
suflet şi spre pierzarea celui ce l-a mărturisit fals. Să fim
foarte atenţi!

Mai târziu vom vorbi mai amănunţit despre cum putem
ajunge la o înţelegere şi o cunoaştere mai mare a tainei Cu-
vântului lui Dumnezeu. Dar acum la început am spus aceasta
ca o atenţionare asupra unei primejdii. Căci spune Sfântul
Pavel: „Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei
mai mulţi, ci îl predăm întocmai, ca din partea lui Dumne-
zeu”. Aici este cheia adevăratei credinţe. Părintele Iosif a fost
foarte conştient şi cu multă temere când a zis, în Ce este
Oastea Domnului: „Mă tem ca nu cumva să torn apă în lap-
tele cel duhovnicesc al învăţăturii mântuitoare sau în vinul cel
curat al învăţăturii să pun apă şi să-l stric”. Apa sunt cuvintele
nesănătoase, cuvintele care nu corespund adevărului, cu-
vintele noastre cele neîntemeiate pe adevărul învăţăturii să-
nătoase. Şi această apă s-ar putea strecura din diferite pricini
şi ar putea deruta adunarea, frăţietatea sau persoanele care
ne ascultă, ne urmăresc şi care doresc să se mântuiască. Ele
aşteaptă o învăţătură sănătoasă, pe când noi le dăm o învă-
ţătură falsă.

Mai este ceva de adăugat aici. Când pomenesc numele
Persoanelor Sfintei Treimi, ne facem semnul Sfintei Cruci. În
starea noastră de vorbă, facem semnul Sfintei Cruci la înce-
put, nu la fiecare problemă care se dezbate sau la fiecare răs-
puns al unei întrebări.

În adunarea de evanghelizare, situaţia se schimbă. Fieca-
re dintre cei ce se ridică la cuvânt trebuie să facă semnul
Sfintei Cruci. Aceasta este regula biblică, canonică. Tu te
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adresezi celor ce te ascultă în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh; iar la sfârşit Îi dai slavă lui Dumnezeu şi Îi
mulţumeşti, închinându-te cu semnul Crucii şi spunând:
„Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”. Cuvântul „slavă” e
şi cuvânt de mulţumire. Îi mulţumeşti lui Dumnezeu că te-a
ajutat să-L mărturiseşti, să dai o învăţătură sau să spui ceea
ce, prin Duhul Sfânt, ţi-a fost dat să spui, în Numele Dom-
nului. Ai datoria să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru lu-
crarea la care ai fost chemat. Apoi te aşezi sau te retragi la
locul tău. Asta a fost regula de la început în Lucrarea Oastei
Domnului.

Acum să mergem mai departe, să spun despre întoarcerea
mea la Domnul. Ea a fost lungă în timp, greoaie şi plină de
multe încercări. Voi căuta doar să spicuiesc din toate câte s-
au petrecut doar lucrurile cele mai importante.

Eu am fost miner, am lucrat subteran. În 1955 m-am eli-
berat din armată. În primăvara lui 1956 am plecat pe un şanti-
er la lucru, la Constanţa. N-am fost mulţumit acolo de salariul
pe care îl primeam şi, împreună cu altcineva, am plecat spre
Petroşani. M-am angajat acolo la mina Petrila, unde am lucrat
patru ani. În 1959, toamna, mi-am luat transferul şi m-am dus
la Leşorţuri, în bazinul Dornelor, că era mai aproape de casă.
Tocmai începusem să-mi fac un pic de casă şi m-am retras
aici, ca să fiu mai aproape de familie.

În 1960, pe 8 ianuarie, am avut un accident. Numai prin
mila lui Dumnezeu am scăpat de la moarte, căci, după
dreptatea lui Dumnezeu, trebuia să mor. Nu ştiu care a fost
pricina pentru care Dumnezeu S-a îndurat de mine, că n-am
fost credincios aşa cum trebuia! Dar am avut ceva de la
Dumnezeu... Am avut un dar înnăscut şi cred că acesta m-a
ajutat. În viaţa mea, nu mi-a plăcut să-mi bat joc de cineva,
să râd de cineva, să fac glume sau alte lucruri de felul aces-
ta, pe seama cuiva, cu toate că nu citisem Biblia şi nu cu-
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noşteam Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva făcea
batjocură de altul, eram foarte aprig împotriva batjocorito-
rului. Aveam o compasiune faţă de oamenii necăjiţi, infirmi,
bolnavi, chiar mintal.

Mi-aduc aminte de un caz petrecut pe şantierul din Con-
stanţa. Dintre cei care au plecat cu noi din satele din zona Ră-
dăuţilor, vreo cincisprezece, a fost şi un om puţin mai redus
mintal, mai slăbuţ în a judeca şi a aprecia lucrurile. Acolo pe
şantier, în dormitor cu noi, erau nişte şmecheraşi din Dobro-
gea care îl luau în batjocoră, îl scoteau din minţi, îl chemau la
băut, îi luau banii şi îi beau. Când vedeam ce se întâmpla, in-
terveneam cu multă brutalitate. Odată chiar m-am răzvrătit cu
scandal împotriva acelora. Desigur, eram tânăr, tărişor... şi,
cum se răţoiau ei la mine, când am prins de-un pat şi l-am în-
vârtit odată roată, au fugit toţi afară. Dacă i-am luat apărarea,
de-atunci nu s-au mai legat de el.

Acesta mi-a fost ca un principiu, a fost felul meu de a fi
din pricina căruia cred că Dumnezeu S-a îndurat de mine. Mai
târziu, citind Biblia, am găsit ce spune acolo: „Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi”, dar atunci nu ştiam de asta.

La vârsta de 28 de ani, în 1960, am avut accidentul des-
pre care am spus. Dar înainte, în 1959, mai avusesem încă
două accidente. Tot accidente de moarte. În primul accident,
la mina Petrila, am fost închis în abatajul de cărbune şi numai
printr-o minune dumnezeiască am fost salvat. Al doilea acci-
dent a fost că s-a răsturnat cu mine o maşină care transporta
buşteni, eu fiind deasupra pe buşteni. Maşina s-a răsturnat
într-o râpă, rostogolindu-se de trei ori, apoi a luat foc. Eu iar
am scăpat prin minune dumnezeiască. Al treilea accident s-a
întâmplat că s-a desprins un bloc de cărbune de trei tone şi a
căzut pe mine. Îmi cuprinsese corpul până la brâu, astfel că
numai umerii şi capul mi-au rămas afară. Aceasta a fost ulti-
ma încercare, ca să mă hotărăsc şi să mă predau lui Dumne-
zeu din toată inima.
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Eu aveam un Nou Testament împrumutat de la cineva, pe
care îl purtam cu mine. Dar nu citeam în el. Am încercat
odată să citesc, dar nu înţelegeam aproape nimic. Când am
văzut că nu înţeleg ce scrie, l-am închis şi l-am pus în valiză.
Cineva mi l-a cerut să i-l vând, dar n-am vrut să-l vând. Era
ceva la care ţineam. De vândut nu-l vindeam, îl ţineam ca pe
un odor de mare preţ. Dar nici nu citeam în el, aşa cum este
ispita aceasta peste tot şi la toţi. Mai ales tinerii sunt ispitiţi
cu neglijarea citirii Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum am
fost şi eu.

Dar a venit vremea cu accidentul, în 1960, în 8 ianuarie,
seara la ora zece şi un sfert. Intrasem în schimbul trei la ora
zece şi la un sfert de oră s-a petrecut evenimentul acesta.
Eram împreună doi inşi, ceilalţi din echipă fiind împrăştiaţi
pe galerie. Cum fusesem două săptămâni acasă, de sărbătorile
de iarnă, galeria a rămas neîntreţinută şi în timpul acesta în-
cepuse să se dărâme. Din lipsă de material, armam cu lemn
numai unde era pericol, iar unde socoteam că mai rezistă tre-
ceam cu vederea. Galeria era pe un vârf de munte şi trans-
portul de lemne se făcea foarte greu, cu caii. Acolo în zonă se
găsea numai fag, nu aveam lemn de mină. Acum când am in-
trat în mină şi am reînceput lucrul, am găsit galeria pe trei,
patru porţiuni surpată şi linia blocată; nu mai puteai circula.

Dintre cei şase câţi eram de toţi, eu cu încă unul am ră-
mas la primul blocaj, pe doi îi trimesesem mai în front şi pe
alţii doi şi mai în front. Ne-am împărţit şase oameni pe cele
trei porţiuni, ca să eliberăm linia, pentru a putea scoate mate-
rialul din front. Dar aceste locuri trebuia şi armate cu lemn,
fiindcă prezentau pericol. Ne-am pregătit lemnul, am prins
prima armătură, dar când s-o punem pe-a doua, fiindcă stâlpul
din dreapta nu avea reazem, a trebuit să bat un pistol (aşa se
numeşte) de 20 de centimetri cu burghiul, să împuşc, ca să am
de ce prinde stâlpul. Tocmai blocul acela era crăpat, pe care
voiam să-l asigur să nu se dărâme. Împuşcând pistolul, bubu-
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itura aceea l-a slăbit mai tare. Am ridicat lemnul, să fac ar-
mătura trapezoidală. Când să pun, nu încăpea grinda, că era
stâlpul mai lung. L-am aşezat între linii, să-l scurtez. Omul
care era cu mine ţinea de capătul celălalt, iar eu, cu toporul, îl
scurtam. În timpul acesta, s-a desprins o piatră de sus şi mi-a
căzut în cap. Atunci am căzut în şezut, între linii. Am
conştientizat pericolul, că de-acum eram bătrân. (În Petroşani
am făcut doi ani şcoala de mineri, ştiam ce înseamnă pericol
în mină. În mină este ca pe front, în linia întâi. În fiecare zi te
confrunţi cu situaţii noi. Pericolul este foarte mare. De la o zi
la alta, nu eşti sigur pe viaţa ta.) După ce am căzut jos, m-am
întors repede, să ies din raza aceea. Doar atât am reuşit să fac,
am tras piciorul stâng de sub celălalt, m-am sprijinit să mă
trag... şi atunci a căzut blocul mare. Aşa m-a prins, în poziţia
aceasta. Am avut fericirea de la Dumnezeu că mă aflam căzut
în adâncitura canalului (galeria se face cu canal de scurgere a
apei, cu panta de 5 la sută), apoi mai era înălţimea şinei şi
lemnul aşezat de mine peste linii, la picioare. Altfel îmi sfăr-
ma bazinul şi eram distrus.

Cum a căzut blocul, mi-a rupt piciorul drept între ge-
nunchi şi coapsă. Mi l-a rupt, dar eu n-am ştiut. În focul acela
nu simţi nimic, că fulgerător se petrece totul. Lampa îmi era
prinsă sub bloc. Omul de lângă mine, ucenicul, era de prin
Oltenia, din sat cu şeful de sector. Fiind el proaspăt angajat,
în prima lui zi de muncă, şeful mi-l dăduse mie în grijă. El
avea lampă, dar când a văzut că eu am fost prins sub bloc, s-a
speriat şi a rupt-o la fugă afară, lăsându-mă în întuneric. Am
strigat după el să vină înapoi şi, într-un sfârşit, a venit, tremu-
rând tot, bietul.

– Ce să-ţi fac? întrebă el, punând lampa jos.
– Bagă ranga aici şi încearcă să ridici puţin, să vezi, nu se

mişcă blocul, să mă pot scoate de aici?
Era om voinic, la vreo 45 de ani. A încercat, dar s-a în-

doit burghiul şi blocul nu s-a mişcat.
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–  Lasă, fugi repede în front şi cheamă-i pe ceilalţi.
Cât s-a chinuit el să ridice blocul, am văzut un alt bloc,

crăpat, chiar deasupra capului meu, numai să vină peste mine.
Acolo mi-ar fi fost mormântul... El a luat lampa şi a plecat;
eu am rămas în întuneric. Ca în iad! Îţi bagi degetele în ochi,
nu vezi nimic.

În timpul acesta, am început să mă mişc, să văd care este
situaţia. Am tras de piciorul drept şi, când am tras, s-au întins
muşchii şi am simţit că piciorul e rupt. L-am împins înapoi,
să nu se rupă măduva. Eram şcoliţi în privinţa aceasta, că, da-
că se rupe măduva, piciorul trebuie tăiat, că nu mai are viaţă.
M-a umplut apa, am început să transpir şi am căzut într-un fel
de agonie... parcă mă pierdusem. Secretul morţii se numeşte.
În ziua morţii, atât ţi se pare de scurtă viaţa, cât de azi dimi-
neaţă până acum. Deci o zi. De-ai trăi şi o mie de ani pe pă-
mânt, în ziua morţii, viaţa ţi se pare de-o zi, atât o vezi. Şi ea
îţi apare în partea stângă; în partea dreaptă îţi apare veşnicia.
Îi vezi nesfârşitul şi te vezi implicat în ea, adică vezi că nu ai
nici tu sfârşit: ori în bine, ori în rău.

Acesta e primul secret.
Al doilea secret al morţii: tot ce ai făcut în viaţă, bine sau

rău, se filmează! Nimic nu se trece cu vederea. Nimic! În
ceasul morţii vine îngerul de la Botez (după cum e arătat şi în
Biblie şi o spune şi Mântuitorul), te duce la locul faptelor şi
îţi spune: „Uite, aici ai făcut răul acesta, aşa şi aşa...”. Auto-
mat recunoşti: „Da, am făcut răul acesta...”. Şi după ce recu-
noşti, vine mustrarea conştiinţei. Aşa-i de amară mustrarea
conştiinţei... Şi primul gând care îţi vine, spre o uşurare, este
că ai vrea să dispari, să nu mai exişti. Adică să te descompui,
ca să scapi de mustrarea conştiinţei. Dar nu scapi!

Apoi treci la o altă stare: „Uite, aici ai putut să faci binele
acesta şi nu l-ai făcut”. Automat recunoşti: „Da... am putut să
fac binele şi nu l-am făcut”. Şi iarăşi vine mustrarea de con-
ştiinţă.
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Şi, poziţie cu poziţie, te duce până la capătul vieţii, până
la momentul acela în care eşti. Apoi îngerul dispare şi vine un
întuneric şi o groază.

După ce mi-a dispărut totul dinaintea ochilor, cum stă-
team aşa sprijinit în mâini, mi-am plecat capul în jos, am în-
ceput să plâng şi atât am zis: „Doamne Dumnezeul meu, văd
că mor, dar îmi pare rău că mi-am pierdut sufletul... Dar dacă
Tu mă ajuţi să scap de aici, eu de azi înainte îmi schimb via-
ţa”. Am spus asta fără să ştiu că, într-adevăr, Biblia aşa cere.
Aveam în instinctul meu, aveam un simţ care îmi spunea că
există o dare de seamă. Dar totdeauna eram amăgit şi înşelat:
„Ei... unde-a merge toată lumea voi merge şi eu!”, cum, de
altfel, pe mulţi i-am auzit spunând cuvântul acesta.

În momentul când am zis: „...de azi înainte îmi schimb
viaţa”, s-a produs un fenomen ce nu se poate descrie, dar vi-l
puteţi închipui: ca şi cum aş fi pus mâna pe un cablu electric,
a apărut deodată un curent ce m-a cutremurat din creştetul ca-
pului până în vârful degetelor de la picioare. Şi, din starea de
groază în care eram, deodată a venit peste mine o pace şi o li-
nişte, de... parcă eram într-un fotoliu. Exact cum spune Psal-
mistul David: „...dă-mi, Doamne, iarăşi bucuria mântuirii şi
cu duh stăpânitor mă întăreşte, ca să pot învăţa pe cei fărăde-
lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce”.
Am simţit cum harul şi puterea Duhului Sfânt m-au înviorat
şi m-au transformat dintr-un deznădăjduit într-un om cu nădej-
de şi groaza în care eram au schimbat-o într-o mângâiere. Acest
fenomen a durat cam un minut şi ceva, pentru că omul pe care
l-am trimis s-a dus în fugă, cam 500 de metri. Tot strigându-i
pe ceilalţi, aceştia au venit imediat şi le-am spus ce să facă:

– Doi dintre voi introduceţi răngile aici, doi dincoace şi
ridicaţi.

Era între noi şi un bătrân artificier, căruia i-am zis:
– Bade Costică, mata să mă prinzi de subsuori şi, când ei

vor ridica blocul, să mă tragi.
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Eu trebuia acum să bag mâna pe sub bloc, să prind de
cizmă şi să trag, ca să nu rămână piciorul în urmă, să nu se
rupă măduva. M-am chinuit greu până am reuşit să prind de
tureatca cizmei.

– Acum trage, bade Costică, trage!
M-a tras de-a şiruita, cum ai trage un sac, fiindcă foarte

puţin au putut ridica patru inşi acel bloc. Apoi m-au ridicat în
picioare şi m-am rezemat pe celălalt picior. Nişte băieţi tineri
(tot din partea Rădăuţilor, de la Crăiniceşti) care erau cu noi
în echipă, m-au întrebat:

– Ai ceva rupt?
– Piciorul drept e rupt...
– Unde?
Când m-am sprijinit în el, a făcut un alt genunchi, mai

sus. S-au speriat tare băieţii...
– Staţi liniştiţi! zic eu. Nu-i nimic... Mulţumim lui Dum-

nezeu că am scăpat cu atât.
Povestea e lungă, dar voi căuta să o scurtez, să ajung la

importanţa minunii dumnezeieşti.
Am ajuns la spital, la Vatra Dornei, unde am stat două

luni de zile în ghips. Mi-au făcut o gaură prin şold şi mi-au
introdus o tijă, pentru ca osul să se prindă drept.

Două săptămâni am avut dureri mari, n-am mâncat nimic
şi plângeam ca copiii. Şi, ca mângâiere, ca întărire din partea
Domnului, am avut un vis în care mi s-a arătat răstignirea pe
Golgota a Domnului Iisus. A fost prima descoperire dumne-
zeiască pe care am primit-o, pentru ca să mă liniştesc şi să mă
mângâi. Se făcea că eram acolo pe Golgota şi văd cum Îl în-
tinde pe Domnul pe cruce. Foarte viu şi mişcător... Unul Îl ţi-
nea de picioare şi doi Îi ţineau mâinile; iar un altul Îi bătea
cuie în picioare. Chiar şi pocnetul ciocanului mi-a rămas şi
acum viu în auz. Crucea era culcată jos cu Domnul acolo şi
un înger, stând în picioare la capul Lui, zicea: „Crucea se ri-
dică... dar am pierdut esenţa... Cuiul se bate pentru scoaterea
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cuiului”. (Am înţeles imediat, pentru scoaterea păcatului).
Cum Îi băteau cuie în palme, Domnul Iisus întorcea capul
într-o parte şi-n alta, gemând dureros.

Când m-am trezit, am zis: „Da, este adevărat!...”.
În a treia lună, în martie, mi-au dat drumul acasă, cu

ghipsul încă pe picior. Între timp, fratele meu mi-a adus acasă
valiza şi tot bagajul pe care-l aveam la mină. Cam prin 15
martie, i-am zis soţiei să-mi aducă din valiză Noul Testament.
şi am început să citesc. În vreo două săptămâni l-am terminat
de citit. Dar când am început să citesc acum, cu alţi ochi ve-
deam, altfel înţelegeam lucrurile. Când am ajuns la Psalmul
49 (Biblia britanică), unde spune: „Cheamă-Mă în ziua neca-
zului, că Eu te voi izbăvi, iar Tu mă vei proslăvi”, imediat am
făcut legătura cu necazul meu de sub stâncă. Imediat! Ţin
minte... nici în veşnicie nu voi uita, era ora nouă dimineaţa...
am început a plânge. Până seara am fost singur acasă, căci
soţia mea era plecată să care nişte gunoi în câmp. Toată ziua
am plâns, n-am mai putut citi. Acum plângeam de bucurie!
„Cheamă-Mă în ziua necazului, că Eu te voi izbăvi, iar tu mă
vei proslăvi.” Şi spune mai jos în acel psalm: „Ce tot porţi
cuvintele Mele în gura ta şi ai legământul Meu, când tu dacă
vezi un hoţ te uneşti cu el, te însoţeşti cu preacurvarii, dai
drumul gurii la rău, vorbeşti împotriva fratelui tău. Iată ce ai
făcut şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Te voi
mustra şi ţi le voi pune pe toate sub ochi”. Deci cu cuvântul
„cheamă-Mă în ziua necazului” am rămas toată ziua, plân-
gând de bucurie.

Acesta este răspunsul primit de la Dumnezeu în urma
vergii Sale, cum spune în Psalmul 42: „Toiagul şi nuiaua Ta
mă mângâie”. Ştiţi frăţia voastră că toiagul înseamnă învăţă-
tura, iar nuiaua este mustrarea. Reţineţi, vă rog, înţelesul
acestor cuvinte.

După încă o lună cât am mai purtat ghipsul, m-am dus la
Vatra Dornei pentru control. Mi s-a spus că totul merge bine,
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piciorul s-a prins, n-am rămas cu urmări. Am fost pensionat
un an şi şase luni, pe caz de boală.

În perioada aceasta de pensie, am început iarăşi să citesc
Noul Testament; din nou şi din nou. Acum mă frământam
după o Biblie, să am Vechiul Testament. Era foarte greu în
zilele acelea să ajungi la o Biblie, foarte greu... Am împru-
mutat una de la cineva, una sinodală, şi am citit-o toată. Dar
multe lucruri, desigur, ca începător, nu le puteam pătrunde şi
înţelege. Mergeam şi mai întrebam. Era adunare la noi în sat;
şi mergeam la un frate bătrân, pe care-l întrebam unele lu-
cruri. Acesta avea o oarecare cunoştinţă şi mă mai ajuta. Dar
nu aveam timp, fiindcă stătea foarte departe de mine, iar eu
umblam cu o cârjă şi nu prea puteam să mă deplasez. Căutam
să mă hrănesc singur din Cuvântul lui Dumnezeu. Multe lu-
cruri le înţelegeam în sens protestant – că aici este cheia la ca-
re vrem să ajungem. Citeam în Faptele Apostolilor: „adunarea
din casa ta”; sau: „presbiterul” cutare şi cutare. Dar când am
citit Biblia sinodală, am văzut că e diferită. Cuvântul
„adunare” era scris la fel, dar cuvântul „presbiter” înseamnă,
episcop, bătrân sau preot; are acelaşi înţeles.

Mai târziu, abia după un an de zile, am dat de adunare. Un
an de zile m-am străduit aşa singur. Mergeam la biserică, dar
nu mă puteam împăca cu starea celorlalţi oameni din biserică.
Căutam un remediu, căutam un loc de mângâiere, căutam cu
cine sa mă asociez. Vedeam că de unul singur nu-mi merge bi-
ne. Nu te poţi hrăni, nu te poţi zidi sufleteşte de unul singur.
Găsind scris în Biblie că „unde sunt doi sau trei adunaţi în
Numele Meu, acolo sunt şi Eu”, pe aceşti doi, trei îi căutam
acuma. Adunare era, dar se făcea foarte în ascuns, din pricina
prigoanei. Frăţiile voastre ştiţi că în 1959 au fost arestaţi 500 de
fraţi şi băgaţi la închisoare. Şi eu în anul următor, în 1960, m-
am întors la Domnul. Despre adunare, fiindcă se ţinea în secret,
nu puteai afla de la oricine şi oricum. În sfârşit, mi-a ajutat
Dumnezeu, am aflat-o şi am ajuns în mijlocul ei.
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Dar în mijlocul adunării am găsit idei străine, care nu mai
corespundeau cu ce am citit eu în Biblie. Deci eu, care eram
începător, mai mult am înţeles din taina Cuvântului decât unii
dintre fraţi care aveau de-acum patru, cinci ani de activitate.
Ei înţelegeau lucrurile cu totul pe dos, sucite. Şi de atunci au
început unele frecuşuri între noi. Eu nici nu ţineam prea tare
la părerea mea, că nu aveam o prea mare siguranţă şi totdeau-
na îmi spuneam: „Daca cumva greşesc eu? Aceştia au citit
mai de mult Biblia şi o cunosc”. Şi, pe undeva, mă lăsam mai
înapoi, mă lăsam mai în urmă.

Când am ajuns la unele probleme despre care acuma eu
eram convins, s-a schimbat situaţia. N-am mai cedat. Şi din
momentul când n-am mai cedat, a început războiul între noi.

Totuşi nu mă simţeam bine. Eu, de felul meu, în toată vi-
aţa mea, am fost foarte ruşinos şi retras. Dacă am intrat unde-
va şi am văzut că poziţia mea, că prezenţa mea nu este bine-
venită, am căutat repede să plec, să nu le tulbur pacea. Mai
bine să plec eu, să aibă ei pace, să stea liniştiţi şi să se bucure,
decât, din pricina mea, să fie tulburaţi şi să nu poată face ce
voiau ei să facă. Acesta a fost un simţ pe care l-am avut, care
îmi spunea unde nu sunt binevenit. Şi atunci căutam repede
să mă retrag şi să plec de acolo.

Acum eu citeam Biblia. Mă pregăteam singur, bineînţe-
les, cu rugăciune de la Domnul, căci nu mai aveam de la cine
cere îndrumări şi sfaturi. A rânduit bunul Dumnezeu să mă
duc la Rădăuţi, la adunare, de un hram. Acolo am dat peste un
frate bătrân, fratele Covaş (a trecut la Domnul de mulţi ani).
M-am dat pe lângă el şi l-am întrebat dacă are ceva din cărţile
Părintelui Iosif. El mi-a dat atunci cartea Spre Canaan şi Ce
este Oastea Domnului. Le-am luat, le-am studiat, le-am anali-
zat conform Bibliei şi mi-am zis: „Ăsta este adevărul. Asta
căutam eu! De aici, din Lucrarea aceasta, nu mă mai desprin-
de decât moartea. Fratele Covaş mi-a dat apoi o mulţime de
ziare pe care le păstrase el pe unde le păstrase... şi de-acum
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am început să verific activitatea Oastei, adunările din ţară şi
toate evenimentele despre care citeam în aceste foi. Şi am
ajuns astfel la înţelegerea că Lucrarea Oastei Domnului este
într-adevăr de la Dumnezeu. Şi m-am liniştit.

De-acum aveam mereu de luptă cu fraţii noştri şi cu alţii,
din alte localităţi.

Într-un sat vecin, la Voronic, era un preot care, înainte de
1940, fusese ca un responsabil al Oastei Domnului pe zona
Sucevei; dar pe care comunismul l-a ameninţat şi l-a anihilat
şi el s-a retras. Însă îi ajuta pe fraţi pe ascuns. Pe oricine mer-
gea la el îl ajuta, dar el nu mai activa. Auzind despre el, m-am
dus şi l-am întrebat mai cu de-amănuntul despre multe lu-
cruri. Mi-a vorbit despre unele necazuri şi frământări... L-am
întrebat:

– Părinte, cum să fac eu să am o documentaţie, să fiu în-
credinţat despre dreapta credinţă? Că unii spun într-un fel, al-
ţii în alt fel... Eu nu am încă un echilibru şi o încredinţare
statornică. Am citit, într-adevăr, dar prea puţin mi-a rămas
din ceea ce am citit. Încă sunt tânăr şi am nevoie de lapte.

El, foarte conştient, şi-a dat seama despre ce este vorba şi
îmi spune un lucru foarte important:

– Frate Titus, fii atent: ca să fii încredinţat despre dreapta
credinţă care este de la Dumnezeu, să ai în vedere aceste trei
puncte: să cauţi în Biblie (şi în Vechiul, şi în Noul Testament,
mergi pe trimiteri), să vezi dacă Biserica, Casa de rugăciune,
este de la Dumnezeu. Acesta e primul punct.

Al doilea punct: să cauţi să vezi dacă Taina Preoţiei este
de la Dumnezeu.

Al treilea: să cauţi să vezi dacă Sfânta Împărtăşanie se
mai poate lua din altă parte, în afară de Biserică şi de pe altar.

Cercetezi, ţi le scoţi pe hârtie în ordine, cauţi legăturile,
trimiterile şi îţi faci o schemă. Şi mereu, mereu le verifici,
până se întipăresc în memorie, pentru ca ori de câte ori vei
avea contact cu străinii în dezbaterea acestor probleme, frăţia
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ta să ai în memorie rânduite aceste lucruri şi să te duci direct
la problemă, ca să te poţi apăra.

Aşa am făcut, fraţilor! Ţin minte că era toamna şi începu-
sem munca. În anul acela a fost o iarnă uşoară, nu a nins; era
geroasă, dar fără zăpadă. Eu tocmai începusem să-mi con-
struiesc casa. Toată ziua lucram la casă, iar când se însera mă
retrăgeam, mâncam şi mă dedicam Bibliei. Până la două, trei
noaptea citeam. Cu caietul şi creionul, tot citeam şi scoteam
citate din Biblie. Toată iarna am lucrat aşa. Se trezea soţia pe
la doisprezece noaptea şi îmi zicea:

– Hai, nu te culci?
– Lasă-mă în pace...
Când oboseam, îmi rezemam capul pe mâini şi ador-

meam pe Biblie. Mă mai trezeam, îmi dădeam cu apă pe ochi
şi iar citeam. Până la două şi la trei noaptea, timp de şase luni,
aşa am lucrat.

Apoi am trecut la lucrurile de care ne acuză sectarii: că
icoana-i idol, că crucea e chip cioplit... Şi le-am luat la rând:
despre icoană, despre cruce, despre spovedanie, despre Îm-
părtăşanie, despre toate, toate. Am luat la rând toate cele
şapte Taine, să le caut în Biblie, să văd dacă sunt. Pe toate le-
am găsit în ordine şi am scos toate referirile la acestea. În
primăvară aveam un caiet destul de gros, plin cu trimiteri la
toate problemele acestea.

Acel caiet, mai târziu, în 1968, mi l-a luat Securitatea,
împreună cu o mulţime de alte materiale, cărţi pe care mi le
procurasem. Am căutat pe la mănăstiri, mă rugam de călu-
gări: „Părinte, am nevoie... dă-mi o carte...”. Şi mă ajutau.
„Am nevoie de Vieţile Sfinţilor... am nevoie de cărţi de isto-
rie... am nevoie de cărţi patristice...”. Iar ei, ce puteau, îmi
dădeau. Dar când m-a prins Securitatea, pe toate mi le-a luat
miliţianul. O mulţime de cărţi şi caiete. Singură Biblia, cea pe
care am cumpărat-o cu 500 de lei (cu pensia pe o lună), mi-a
scăpat. Erau atunci strânse la mine în casă vreo şaizeci de su-
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flete, la adunare. Au intrat chiar în momentul rugăciunii...
călare peste oameni, să ajungă la masă, să prindă materialele,
pe care le socoteau corpuri delicte. Asta urmărea ei. Şi ce
erau? Multe caiete scrise de mână! Că nu erau cărţi... Frăţiile
voastre, cei tineri, sunteţi, în privinţa aceasta, într-o bogăţie
extraordinară. Noi scriam cântările în caiete... migălos, ca
bătrânii... că nu toţi ştiau atâta carte... Se citea foarte greu...
O, ce uşor este acum! Noi aşa ne-am trudit, aşa ne-am necăjit!
Şi pe acelea ni le-au luat. Tot ce prindea securitatea lua. Doar
Biblia, cum zic, mi-a scăpat, că am apucat să deschid repede
uşiţa la cuptor şi s-o pun acolo. Şi I-am mulţumit lui Dumne-
zeu şi pentru aceea.

Dacă mi le-a luat pe toate, a trebuit iarăşi să pornesc la
drum cu căutarea... Am mai găsit, dar nu ceea ce mi-au luat
ei. De aceea, multe lucruri care mi-a rămas în memorie atunci
le-am citit, de-atunci ţin minte.

Aşa s-au petrecut lucrurile cu întoarcerea mea la Dumne-
zeu. Deci, într-un cuvânt, am avut o chemare, dar pe care nu
mi-o cunoşteam.

Eu am spus evenimentele prin care am trecut, dar – cum
zice cântarea – „nu toţi într-un fel au chemarea”. Sunt che-
mări şi în alt fel. Ferice de cine se întoarce de bunăvoie,
nemustrat şi neameninţat. Întoarcerea aceea e mai plăcută
şi-i mai binecuvântată înaintea lui Dumnezeu. Se zice des-
pre cei doisprezece apostoli că erau în vârstă, singur Evan-
ghelistul Ioan era mai tânăr, de 17 ani. Era un copilandru în
puterea vieţii. Şi iată că părăseşte lumea şi vine la Domnul
Datorită dragostei lui, el a renunţat la lume – cu toată vârsta
tinereţii lui (care are o mare influenţă într-o astfel de situaţie
şi este o ispită din partea lumii) –, s-a apropiat de Domnul şi
a dorit să-I fie ucenic. Şi Domnul l-a iubit cel mai mult. Ci-
ne a avut îndrăzneala să-şi plece capul, la Cina cea de taină,
pe pieptul Domnului? Singur Ioan! Şi cui i-a zis că va ră-
mâne până la a Doua Venire? Tot lui i-a zis. Cine a scris cea
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mai adâncă Evanghelie, cu cele mai tainice adevăruri? Tot
el. Iată iubirea lui Dumnezeu cum se descoperă în viaţa tâ-
nără. Şi cei bătrâni, care sunt credincioşi, au meritul lor şi
răsplata lor, dar cei care încep din tinereţe au o şi mai mare
binecuvântare. Pentru că cel mai bine e să te întorci de bu-
năvoie, fără să fii mustrat, ameninţat, lovit de vergile lui
Dumnezeu.

Îi dăm slavă lui Dumnezeu şi ne bucurăm că am ajuns aici.
Slăvit să fie Domnul!

*

Frate Titus, am înţeles că, datorită frământărilor pe
care le-aţi găsit când v-aţi întors la Domnul, a trebuit să
cercetaţi foarte mult Cuvântul Domnului şi învăţăturile
Sfinţilor Părinţi. Ne puteţi spune mai clar în ce constă du-
hul formalist şi în ce constă duhul sectar? Cum aţi reuşit
frăţia voastră să păstraţi calea de mijloc, în lupta aceasta
dintre „leu” şi „urs”?

Duhul formalist se manifestă pe două căi: şi pe linie lu-
mească, şi pe linie aşa-zis duhovnicească. Să le luăm pe rând.

Formalismul în felul lumii este arătat chiar din Vechiul
Testament, când spune Domnul: ,,Poporul acesta Mă cinsteşte
cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”; şi în
alte părţi: ,,Sărbătorile voastre au ajuns o povară pentru Mine.
Urăsc sărbătorile, praznicele şi toate ale voastre...”. Pe toate
le ura Domnul. Dar nu din pricina lor însele, nu erau vinovate
sărbătorile, ci felul oamenilor de a trăi şi de a-L cinsti, mai
bine zis de a-L necinsti pe Dumnezeu în aceste sărbători. Lu-
crul acesta se poate vedea şi astăzi, că cele mai mari păcate
împotriva lui Dumnezeu se fac în duminici şi-n sărbători. Că
atunci toţi sunt liberi şi fac dezmăţuri, beţii, jocuri, petreceri
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şi toate nebuniile. Acest lucru este cunoscut de noi de toţi, nu
necesită o explicaţie deosebită.

Noi am moştenit religia, credinţa noastră, din moşi-
strămoşi. Ne-am născut, ne-am trezit în Biserica creştină
exact ca iudeii în religia lor. Şi am găsit aici aceleaşi apucă-
turi, aceleaşi obiceiuri şi aceleaşi practici care sunt, de fapt,
contrare învăţăturii Bisericii. Acestea au intrat foarte de tim-
puriu şi în credinţa noastră ortodoxă. Eu am citit istoria pri-
melor veacuri. (Este de foarte mare importanţă, chiar v-o re-
comand s-o citiţi. Nu puteţi cunoaşte doctrina şi felul de luptă
al creştinismului, decât dacă citiţi istoria primelor zece vea-
curi; până în 1054. Asta e cea mai importantă perioadă. Din
1054 încoace apar frământările, ruperea catolicismului şi
toate celelalte. Sunt bune şi acestea de ştiut, dar până în 1054
este de mare importanţă să cunoaşteţi toată evoluţia.) Şi de-
acolo am înţeles că misionarismul laic a încetat foarte de tim-
puriu. Singur Sfântul Ioan Gură de Aur se avântă în luptă, să
susţină această idee a misionarismului. Şi a fost caterisit de
trei ori, din porunca împărătesei Eudoxia, ajungând până la
martiraj, din pricină că mustra păcatul până la cel mai înalt
nivel unde se înstăpânise, acela al conducerii în stat.

Din pricina slăbirii creştinismului s-a născut monahismul!
Acesta este adevărul. Despre lucrul aceasta găsiţi dacă citiţi isto-
ria. Aşa mă frământam şi eu: „Aş vrea să mă adun... aş vrea să
cânt, aş vrea să mă rog... aş vrea să fac toată ziua o activitate du-
hovnicească. Dar cu cine să faci?”. Dacă nu ai cu cine, eşti obli-
gat să te retragi. Din dorinţa aceasta s-a născut monahismul. O
parte dintre creştini doreau să-şi ducă viaţa în sfinţenie, potrivit
Cuvântului lui Dumnezeu şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi. Dar
majoritatea lor căzuseră în abaterile acestea, în îngăduinţa lucru-
rilor lumeşti. Şi în această situaţie, primul care a pornit pe dru-
mul monahismului a fost un sfânt care se numea Pavel şi după
el, Sfântul Antonie, pe la anul 250. Iar după ei alţii şi alţii au
pornit în pustie, cu sutele, să-şi ducă viaţa cu Dumnezeu.
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Acum la sfârşitul veacurilor, Dumnezeu S-a îndurat şi de
noi. Şi din pricina aceasta s-a născut Lucrarea Oastei Dom-
nului. Pentru că s-au năpustit peste lume o mulţime de fără-
delegi, mult mai groaznice şi mai primejdioase ca în primele
veacuri creştine. Ştiţi din istorie că la noi în România, în 1921
a luat fiinţă Partidul Comunist. Tot în 1921 a luat fiinţă cultul
penticostal. Acestea erau două primejdii pornite din cele două
duhuri împotriva Bisericii. Şi, aşa cum spune fratele Traian,
deşi lupta acestor duhuri era diferită, scopul lor era unic: ni-
micirea Bisericii lui Hristos. Unul lupta pe linie politică, ce-
lălalt pe linie biblică. Aşa cum nu-i trebuia comunismului
spovedanie, împărtăşanie, botez, Biserică şi Taine, tot aşa
nu-i trebuia nici ereticului. Deci scopul le era unic!

Atunci, în dragostea Sa, Dumnezeu a trimis Oastea
Domnului.

Noi nu putem cuprinde în cuvinte ceea ce simţim şi ve-
dem cu ochii sufletului privitor la taina acestei Lucrări. Cum
spune Sfântul Apostol Pavel: „Ce au văzut ochii mei în al
treilea cer, nu se poate povesti în cuvinte omeneşti”. Aşa este
şi cu taina acestei Lucrări. Noi nu ne putem exprima, ne de-
păşeşte puterea de exprimare, ca să vă facem să înţelegeţi şi
să vă convingeţi. Dar încercăm totuşi să vorbim despre unele
lucruri, ca să vă puteţi, într-o oarecare măsură, da seama.

În 1921 a fost chemat Părintele Iosif la Sibiu de către
mitropolitul Bălan. Era tot o lucrare tainică a lui Dumnezeu.
Deşi mitropolitul a avut pe urmă alte idei, la început a fost de
mare ajutor şi Dumnezeu S-a folosit de el în momentul acela.
Ca arhiereu în Ardeal, el trebuia să dea binecuvântarea şi
dezlegarea acestei Lucrări care trebuia să pornească. Apoi Lu-
crarea a luat proporţii... a urmat lupta Părintelui Iosif, cum spu-
nea chiar el că: „Nici eu singur nu ştiam ce vrea Dumnezeu cu
această Lucrare”. Şi e foarte adevărat lucrul acesta. Nu ştia!
Cum noi nu ştim ce importanţă avem şi ce vrea Dumnezeu să
facă cu noi, nu ne dăm seama. Ne este acoperit. Că dacă ne-ar
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fi arătat Dumnezeu, ori ne-am mândri, ori am muri de bucurie.
De aceea Dumnezeu a acoperit toate acestea, ca să nu le ve-
dem, decât Dincolo. Aici numai prin credinţă le întrezărim.

Acesta este duhul lumesc al unora care merg la biserică –
aici e o taină – se închină cu respect, sărută icoana cu respect,
plătesc slujbe, fac praznic... pe toate le fac cu respect, dar le
fac mai mult dintr-o obişnuinţă a religiei, după modelul satu-
lui, nu dintr-o încredinţare puternică şi o convingere perso-
nală că cine le face trebuie să se desprindă de păcat, să se
desprindă de lucrurile pământeşti, păgubitoare pentru mântui-
rea sufletului. Aici este taina, că trebuie să înţeleagă să se
desprindă de păcat, de lucrurile pământeşti păgubitoare şi ne-
cinstite. Aşa cum cere Proorocul Isaia: „Să ştie poporul să
deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt”.

Aceasta este religiunea trăită în duhul lumii, formalis-
mul. Cei ce trăiesc aşa nu fac deosebire între ceea ce este
sfânt din Biserică şi ceea ce nu este sfânt din lume. Cum intră
în biserică, aşa intră şi-n crâşmă. Cum duce paharul la gură,
aşa sărută şi icoana; cum face cruce, aşa o şi înjură... şi aşa
mai departe. Ăsta este formalismul: un fel de amestec între
religios şi lumesc. Pe noi, în Oastea Domnului, tocmai din
acest formalism ne-a ridicat Dumnezeu, din această stare; ea
este mai puţin condamnată înaintea lui Dumnezeu şi mai pu-
ţin osândită, pentru că la baza acestui formalism stă necu-
noaşterea tainei Cuvântului lui Dumnezeu. Totuşi cei care
mor în starea aceasta nu se mântuiesc. Necunoscând taina
Cuvântului lui Hristos, formalistul toate le face în chip firesc,
cum spune şi în Amos, şi în Osea, că poporul piere din lipsă
de cunoştinţă a adevăratului fel de trăire şi de cinstire a lui
Dumnezeu. Acesta este formalismul lumesc.

Duhul sectar, care este tot un fel de formalism, constituie
cealaltă primejdie.

Aici e lupta satanei, să fim foarte atenţi. Deci cât ai trăit
în lume şi ai respectat învăţătura Bisericii, şi ai cinstit-o în



137

felul acesta, adică trăind şi în păcat, satana te-a lăsat în pace.
Pentru că el ştie că, dacă trăieşti şi mori în condiţiile acesta,
eşti tot nemântuit. Ţi-ai pierdut sufletul. Dar se întâmplă că
vine o vreme când începi să te trezeşti, să ai mustrări de con-
ştiinţă şi vrei să te întorci la Dumnezeu, când se naşte în tine
dorul şi dorinţa după ascultare... când vin toate acestea deo-
dată. (Că şi păcatul te satisface doar până la o vreme; şi deo-
dată ţi se trezeşte sufletul, ţi se naşte dorinţa de a te lăsa de el.
Atunci se face trezirea conştiinţei şi omul caută să pornească
pe calea credinţei şi să se întoarcă la Dumnezeu.) Acum lupta
satanei e mai mare. El zice: „Da? Vrei să te întorci la Dum-
nezeu? Foarte bine!”. Nu te descurajează. „Foarte bine! Nu-
mai uite ce trebuie să faci.” Şi îţi arată că lucrurile din Biseri-
că sunt rele, cele despre care, până acum, tu aveai încredinţa-
rea că-s bune. Că crucea-i chip cioplit, că icoana-i idol, că
popa-i aşa şi aşa... biserica-i aşa şi aşa, toţi cei ce merg acolo,
uite cum sunt!... Că tu n-ai voie să mergi între ei, fiindcă uite
ce spune Cuvântul: „Ieşiţi din mijlocul lor, depărtaţi-vă de ei
şi nu vă atingeţi de tot ce-i necurat; cum te împărtăşeşti cu cei
necuraţi?”... Şi tot aşa. Acum satana îţi aduce ura împotriva
Bisericii. Şi dacă tu nu eşti atent în privinţa aceasta, repede
dai crezare: „Da, să ştii că aşa este! Uite ce fac... Uite, l-am
văzut pe cutare că duminică s-a împărtăşit şi acum e beat.
L-am, văzut pe... cutare făcând... Da’ ce, să mă mai duc cu el
la biserică?”. Apare un fel de mândrie, în această gândire de
separare. Aici e primejdia. Pe cei ce i-a dus, din treaptă-n
treaptă, în aceste căderi i-a făcut să se depărteze de Dumne-
zeu şi au ajuns în duhul sectar. De aici s-a născut
penticostalismul, adventismul şi toate sectele.

Acuma vine starea noastră, la Oastea Domnului. Nici noi
nu suntem scutiţi de această ispită. Şi aici se bagă satana să ne
strecoare astfel de lucruri. Tot cu aceeaşi idee: că Biserica
este aşa... că formele n-au nici o valoare... că, ce tot atâta
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,,Doamne, miluieşte! Doamne, miluieşte!”? Că: „Eu umblu la
biserică de ani de zile şi n-am înţeles nimic şi nu înţeleg ni-
mic”; şi altele... Aşa se poate ajunge la convingerea că toate
acestea nu au nici o valoare.

Dar fiindcă cel ce gândeşte aşa face parte dintr-o lucrare,
dintr-o adunare care s-a născut în Biserică, el lucrul acesta
nu-l poate manifesta pe faţă. Şi atunci lucrează pe ascuns. În-
cepe de unul singur mai întâi. Numai ce-l vezi că, încet, încet,
răreşte a-şi face semnul Sfintei Cruci, răreşte cu sărutarea
icoanei, răreşte cu celelalte danii pentru biserică, începe să se
tot retragă.

Eu am avut ocazia să văd cum turbează câinele. În 1946
eram în Dobrogea şi a fost acolo o epidemie de turbare. Erau
pe-acolo oameni gospodari, cu pământuri, cu vite, cu oi... cel
mai sărac avea 5 hectare. Având oi multe, trebuiau şi câini
mulţi, pentru că erau lupi de câmpie, care sunt mai răi ca cei
de pădure. Aşa că fiecare gospodar avea câte patru, cinci
câini. Şi într-o iarnă a început să turbeze o mulţime de câini.
Când se întâmplă asta, la început câinelui îi curg lacrimi din
ochi; acesta e primul semn. Al doilea e că începe să-i curgă
bale din gură şi se retrage dintre ceilalţi câini, caută să se as-
cundă de ei. Cei sănătoşi îl simt imediat şi tăbărăsc pe el, să-l
muşte, să-l alunge dintre ei. Dar pe care apucă câinele turbat
să-l muşte, după trei zile turbează şi el. Atunci am văzut cum
se manifestă turbarea.

Având experienţa de acolo, în oglinda aceasta am văzut
că aşa se petrec lucrurile şi în Lucrarea Oastei, cu turbarea
cea duhovnicească, printre fraţi. Prima dată, cel infectat o ia
de unul singur, se retrage, căci nu se poate manifesta. O ră-
reşte cu mersul la biserică... etc. Dar dacă vede că se poate
apropia de cineva să-l muşte, adică să-i strecoare veninul,
imediat caută să i-l strecoare; dar foarte fin şi delicat. Dacă
este respins, atunci se dă înapoi, nu mai încearcă. Dar dacă
observă că este primit, mai încearcă o dată. Şi atâta tot în-
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cearcă, până ajung să fie doi infectaţi. Ei, când au ajuns să fie
doi, de-acum puterea lor se măreşte, cum spune vorba româ-
nească: ,,unde-s doi, puterea creşte”. Atunci şi curajul lor e mai
mare. Încep de-acuma să „cerceteze”, să se „documenteze”, să
se întărească în rătăcirea lor împotriva învăţăturii drepte. După
aceea trec la alţii şi... câţi pot recruta dintr-o adunare.

Lucrurile acestea le-am văzut şi le-am trăit pe viu, în zo-
na noastră. După ce eu plecam de la adunare, ei rămâneau în
continuare, să facă ,,stăruinţe”, ca să primească „Duhul
Sfânt”, apoi vorbirea în limbi, apoi alte... şiretenii. Când îi
descopeream – sigur că luam măsuri împotriva lor! – se retră-
geau, se ascundeau. Era atunci perioada aceea când Securita-
tea era foarte pornită împotriva adunărilor şi ei se temeau, nu
puteau să se manifeste pe faţă. Dar cum a venit libertatea,
gata... au ieşit la suprafaţă.

Mă întreabă acum unii: „De ce fratele cutare este aşa
acum?... Că era socotit un frate bun”. Şi le răspund: „Frate, el
aşa a fost mereu! Când am venit eu în Lucrare aşa l-am găsit.
De treizeci de ani tot aşa a lucrat, n-a fost mai bun. Eu aşa
i-am găsit în Oaste pe oamenii aceştia, cu ideile acestea”.

Dar să revenim. Dacă au ajuns ei la concluzia că icoana e
„chip cioplit”, că crucea n-are importanţă, şi-au pus între ei
întrebarea: „Ce facem, cu privire la toate aceste lucruri, când
mergem la biserică?”. Şi şi-au răspuns tot ei: „Măi fraţilor,
noi le facem, dar de ochii lumii, pentru cei ce ne înconjoară;
dar noi n-avem nici o încredinţare în ce priveşte valoarea lor”.

Aici este moartea! Oamenii aceştia nu-şi pot reveni nici-
odată.

Am făcut o comparaţie între duhul lumesc şi duhul
acestui formalism prefăcut. Despre formalismul lumesc am
spus că este mai puţin osândit decât acesta, pentru că cei stă-
pâniţi de el au totuşi încredinţarea importanţei lucrurilor
sfinte din Biserică, însă acceptă şi păcatul. (Am mai spus eu
că, dacă părinţii noştri nu L-au avut pe Dumnezeu, nici nouă
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nu ni L-au putut da. Aceasta, într-un înţeles larg. O parte din
păcat l-am preluat din casa părintească şi alta din lumea care
ne înconjoară. Şi când am ajuns oameni mari, în toată firea,
ne-am trezit păgâni, străini de Dumnezeu ca cerul de pământ.)
Aceasta-i partea lumească, la care Dumnezeu priveşte cu
multă milostivire şi aşteaptă pocăinţa. Trebuie să ştim că tim-
pul vieţii este şi timpul pocăinţei. Cât trăim, Dumnezeu ne
aşteaptă.

Deci aşa este formalismul religios. A merge la adunările
Oastei, a merge la biserică, dar a nu avea încredinţarea că ce-
ea se face acolo este de la Dumnezeu. Aceasta-i o cădere în
sus, o cădere duhovnicească, din mândrie.

Am avut discuţie cu mulţi şi le-am spus: „Nu cei ce merg
la biserică şi trăiesc viaţa de creştin, şi doresc să împlinească
tot ce se spune acolo sunt formalişti. Atunci l-am găsi şi pe
Părintele Iosif formalist! Căci Părintele Iosif a zis: «Noi vrem
să trăim învăţătura Bisericii!». Vrem s-o trăim, nu numai s-o
cântăm. Dacă am făcut semnul Sfintei Cruci, apoi vreau s-o şi
cinstesc cu respect! Dacă am sărutat icoana cu Hristos, tre-
buie să am respect pentru El nu numai când sunt în faţa icoa-
nei – un respect făţarnic şi viclean – iar când sunt în afara bi-
sericii sărut paharul şi ţigara... şi multora ca acestora le dau
cinste. Nu aşa!

Iată cum este formalistul religios. I-am zis unuia care nu
credea în Cruce:

– Frate, te-am văzut făcându-ţi semnul Sfintei Cruci.
– Păi... n-am avut ce face, frate, că... să nu se uite la mine.
– Da’ te-am văzut că ai sărutat icoana.
– M-am apropiat aşa... n-am avut ce face, că toţi cei dim-

prejur erau de altă părere decât mine...
Aici este moartea! Aceasta se numeşte viclenie, înşelăciu-

ne. Şi eu le-am spus totdeauna:
– Fraţilor, în viaţa mea, eu am urât viclenia. Nu mi-a plă-

cut să fiu viclean, pervers, nici cu oamenii şi nici cu Dumne-
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zeu. Eu, dacă aş fi ajuns la încredinţarea că este păcat sau că
nu e de nici un ajutor sărutarea icoanelor sau mergerea la bi-
serică, nu aş fi dus în veci. Aş fi socotit aceasta un timp pier-
dut. Cum spune şi Cuvântul, că tot ce nu se face din încre-
dinţare este un păcat. Este o osteneală zadarnică. Dacă mergi
la biserică şi nu eşti încredinţat că ce se face acolo este de la
Dumnezeu, ai mers degeaba, frate! Noi tot ce facem, trebuie
să facem din toată inima; că facem cu cuvântul sau cu fapta,
să fie făcut cu deplină încredinţare, în Numele Domnul Iisus.

Altfel, care ar fi rostul naşterii acestei Lucrări în sânul
Bisericii? Scopul ei ar fi să dărâme Biserica? Să deschidă
luptă împotriva învăţăturii, împotriva preoţilor?... Nu!

De aceea trebuie să avem bine întipărit în mintea noastră
ce este Oastea Domnului! Vedem din cartea Ce este Oastea
Domnului a Părintelui Iosif Trifa – din cărţulia aceasta aşa de
mică, dar cu o greutate aşa de mare –, că el nimic n-a făcut fă-
ră să aibă încredinţare că tot ceea ce face este de la Dumne-
zeu. Şi avem şi mai temeinic îndemnul acesta în Biblie, la
Evrei 13, 7, unde spune aşa de clar: „Uitaţi-vă cu băgare de
seamă la mai-marii voştri... priviţi la sfârşitul felului lor de
vieţuire şi urmaţi-le credinţa”. Căci unii pot apărea în vreun
fel, să aibă un anumit fel de vieţuire, dar sfârşitul lor?... Nu
este bun de urmat. Am urmărit şi m-am convins de faptul că,
dacă un om a fost în viaţa lui făţarnic şi a umblat numai cu
ascunzişuri, la sfârşitul vieţii toate vicleniile şi ascunzişurile
lui se descoperă. Dumnezeu le dă pe faţă.

În legătură cu aceasta, am să vă spun un caz tocmai de la
noi din sat, al unui frate cu care treizeci de ani am avut de
luptat. Am avut mari contraziceri cu el, au fost lupte aprige şi
discuţii aprinse între noi. Să vedeţi ce duh necurat era în el şi
ce rătăcire! Era nelipsit de la biserică, cânta la cor. Dar, la
Liturghie, când venea, la rând, cuvântul: „Veniţi să ne închi-
năm şi să cădem...”, şi toţi ceilalţi de la cor făcea semnul
Crucii şi închinăciuni, el stătea ca un ţap între oi; nu făcea
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nimic, nici o mişcare. Când trecea pe la icoane, de ochii lu-
mii, le atingea doar cu vârful nasului. De-acum ştia lumea ce
face şi râdea de el. Era în Oastea Domnului! Omul acesta ne-a
făcut mari necazuri, că oamenii din sat, datorită lui, credeau
că Oastea Domnului este o şiretenie, o mască, o înşelăciune
care luptă împotriva Bisericii.

Din pricina acestor oameni, băteam pasul pe loc şi nu
creştea adunarea. După revoluţie, au luat legătură cu Clujul,
şi-au făcut casă de adunare şi au rupt legătura cu noi. Acum la
biserică nu mai vin deloc. Fac doar adunare după-amiaza.

Omul acesta, cu câţiva ani în urmă, a murit. A fost bol-
nav de leucemie, s-a uscat ca un burete la soare. O pedeapsă
dumnezeiască! Suferinţa iadului a început-o de aici. E foarte
îngrozitor lucrul acesta! Cu o zi înainte de a muri, l-a trimis
pe ginerele lui să mă cheme, ca să-l iert, că nu poate muri. Să
vedeţi cum omul, în ultimul moment, se agaţă şi de un pai ca
să scape. El simţea mustrarea conştiinţei, că tot ce a făcut n-a
făcut bine, şi avea remuşcări, pentru că noi totdeauna ne-am
certat cu privire la învăţătură. Şi acum credea că dacă se iartă
cu mine îşi acoperă tot trecutul vieţii. Dar n-a fost aşa. Vine
ginerele lui şi mă cheamă:

– Uite, a spus socrul să vii să-l ierţi, că nu poate muri.
– Cum? Din pricina mea?
– Aşa a spus el...
Eu stăteam în cumpănă: „Ce să fac? Mă duc... nu mă

duc?...”. La urmă i-am zis:
– Da! Mai stai un pic.
M-am îmbrăcat şi m-am dus. Când am ajuns, tocmai îi

făcuse nişte morfină şi dormea. Soţia lui l-a trezit şi i-a spus
că am venit. Eu m-am aşezat lângă el şi mi-am pus mâna
dreaptă pe fruntea lui, iar stânga pe mâinile sale. Şi el strigă:

– Frate Titus, te rog, iartă-mă, că nu pot muri!
– Dumnezeu să te ierte, i-am zis. Şi am început să

plâng... că nu-i aşa uşoară starea aceasta. Mie îmi pare rău de
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orice vietate când se chinuieşte, cu atât mai mult de un suflet
omenesc! Şi el mai zice o dată:

– Iartă-mă, frate, că nu pot muri!
– Dumnezeu să te ierte! Şi te iert şi eu.
Şi încă o dată îmi spune:
– Iartă-mă, frate, că nu pot muri...
În sfârşit, am zis ultimele cuvinte şi m-am retras. Era târ-

ziu, pe la ora nouă seara, şi ginerele lui se grăbea. Aceasta era
marţi, iar miercuri pe la doisprezece a murit. I s-au adunat toţi
copiii, fraţii din sat cu care lucra el împreună, că noi deja
eram despărţiţi cu adunarea. Noi făceam adunare la biserică,
ei făceau la casă.

Cu două minute înainte de a muri, era o fată de-a lui lân-
gă el; ceilalţi erau în casă. Şi deodată începe a striga:

– Ăăăăuuuu! Unde mă duc eu?!... Ăăăăuuu, unde mă duc
eu?!

Fata îl întreabă:
– Unde, tată? Ce vezi, tată?
– S-a deschis o prăpastieee!... Ăăăăuuuu, unde mă duc

eu! a mai strigat el o dată şi a închis ochii pentru totdeauna.
În casă a fost cineva care nu era dintre ei şi de la acela s-a
aflat. Dar de la ei n-ai mai putut afla nimic! Au acoperit şi au
ascuns totul. Acel cineva i-a spus unui frate care locuia
aproape de mine şi acela mi-a spus.

– Foarte adevărat!... Lucrul acesta este adevărat! Ştiu
pentru că eu am trecut prin situaţia asta. Prin albia morţii eu
am trecut! Şi într-adevăr, înainte de a muri vezi locul unde te
duci. Dumnezeu mi-a confirmat mie, ca să am linişte, în urma
frământărilor şi a luptelor pe care le-am avut... că treizeci de
ani să te lupţi ca şi cu fiarele n-a fost aşa de uşor.

Dumnezeu mi-a confirmat acest adevăr, căci m-am ru-
gat înainte şi am cerut un semn: „Doamne Dumnezeule, fă
să se arate un semn... Căci poate, în luptele acestea, eu am
greşit... Ne-am certat totdeauna ca nişte duşmani de la Cu-
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vântul Tău. Arată-mi, Doamne!”. Şi într-adevăr, Dumnezeu
mi-a confirmat.

Vă spun, fraţilor: patruzeci de ani a urmat la adunare.
Patruzeci de ani să toceşti băncile adunării şi la urmă să mergi
în iad... Vai şi amar!... Pentru că a luptat împotriva învăţăturii
adevărate. Nimic n-a crezut că este bun din ceea ce se face la
biserică. Într-o discuţie, a ajuns până acolo, încât să spună că
pâinea e tot pâine şi vinul e tot vin, nu se prefac în Trupul şi
Sângele Mântuitorului. Până acolo îi duce satana! Şi când
ajung aici, e moartea lor.

De aceea, iubiţii noştri, să fiţi foarte încredinţaţi că tot ce
se face în Biserică este lucrarea Duhului Sfânt. De pildă auziţi
mereu cum preotul cântă în altar: „Iubite-voi, Doamne...”;
acest text este din psalmi. Şi multe alte stihuri din cadrul
slujbelor sunt părţi din psalmi. La Utrenie, dimineaţa, se ci-
tesc cei şase psalmi, care ţin un sfert de oră. Şi spun Sfinţii
Părinţi că atât va ţinea Judecata: un sfert de oră. Stânga şi
dreapta.

Dumnezeu anume a îngăduit ca eu să trec prin cele mai
groaznice momente, ca să pot trage o concluzie în toate pri-
vinţele vieţii, până la sfârşit. Deci fiecare, în ceasul morţii,
ştie unde se duce şi el se judecă singur. Cum eram eu în situ-
aţia mea, când ziceam: „Ştiu că mi-am pierdut mântuirea”. Şi
recunoşti că meriţi orice osândă. Nu te mai poţi dezvinovăţi şi
nu mai poţi aduce nici un argument de dezvinovăţire. Singur
recunoşti: „Da! Acesta sunt eu. Pe acestea le-am făcut”. Asta
este judecata. De ce spune Mântuitorul la Matei 7: „Dacă
v-aţi judeca, n-aţi fi judecaţi. Dar pentru faptul că nu vă jude-
caţi, veţi fi judecaţi”. Cuvântul e tainic, dar trebuie înţeles...

Căutaţi să citiţi cât sunteţi tineri, căci după ce veţi ajunge
la o vârstă n-o să mai aveţi rezistenţă. Eu Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că, fără să mă gândesc că voi ajunge să slăbesc, să
nu mai am aşa rezistenţă, mi-a dat o râvnă foarte puternică
după ce El mi-a ajutat să scap de necazul prin care am trecut.
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Le-am spus la mulţi fraţi că mulţi citesc: „Cât de bun este
Dumnezeu...”, „atât de mult a iubit El lumea...”, dar nu au
trecut prin ce am trecut eu. Eu am gustat din această bunătate.
Eu am văzut cât de bun este Dumnezeu. Că într-o fracţiune de
secundă, dacă omul lumesc, necredincios, are o hotărâre sin-
ceră şi o pocăinţă adâncă, dacă îi pare rău de trecutul vieţii
păcătos, Dumnezeu vede aceasta şi atunci se produce minu-
nea, schimbarea în viaţa lui. În aceasta constă iubirea lui
Dumnezeu.

În Vieţile Sfinţilor găsim scris despre Moise Arapul, care
zeci de ani a fost comandantul unei bande de hoţi, până când
a ajuns la un călugăr din pustie, pe care l-a întrebat dacă mai
are mântuire. Şi acela i-a spus: „Da, Dumnezeu Se îndură de
păcătos şi, cât trăieşte, îl iartă”. Şi, ca el, alţii şi alţii... Omul,
cât trăieşte, are posibilitatea să se mântuiască. Şi în ultima
clipă, dacă se întoarce cu pocăinţă, Dumnezeu îl iartă. Avem,
în acest sens, icoana cea mai pătrunzătoare şi mai mişcătoare
a tâlharului de pe cruce.

Slăvit să fie Domnul!

*

În Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, versetul
45 spune aşa: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un negus-
tor care caută mărgăritare frumoase. Şi când găseşte un măr-
găritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără”.

Toate înţelesurile ce rezultă din text ne îndrumă spre pil-
da celui căzut între tâlhari, unde se spune că cel ce se urca din
Ierihon spre Ierusalim l-a dus pe cel bătut la casa de oaspeţi şi
i-a dat hangiului doi dinari. Aceşti doi dinari închipuie Ve-
chiul şi Noul Testament. Apoi i-a spus hangiului: „Ce vei mai
cheltui în plus îţi voi da la întoarcere”. Aşa că tot ceea ce tre-
ce peste ce am citit, orice explicaţie, este acest „ce vei cheltui
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în plus”. Deci toată strădania şi frământarea noastră de a dez-
volta subiectul, de a-l înţelege în profunzime, de a pătrunde
taina şi înţelesul vreunui cuvânt este cheltuiala aceea în plus.
Munca noastră, care ne aparţine nouă. Textul este al Domnu-
lui; dar munca este a noastră. Şi pe aceasta, dacă o facem cu
conştiinciozitate, cu credincioşie, vom avea o mare răsplată.

Domnul S-a folosit totdeauna de lucruri pământeşti, ca să
putem mai uşor să le înţelegem pe cele duhovniceşti. Pentru
că noi suntem cum era odinioară Nicodim când întreba:
„Poate să intre în pântecele mamei sale un om bătrân, ca să se
nască din nou?”. Pe toate le înţelegem fireşte. De aceea
Domnul S-a folosit de multe lucruri fireşti, că numai aşa ne-a
putut ajuta să putem pătrunde înţelesul duhovnicesc. Cum S-a
folosit şi de pilda cu mărgăritarul.

Mărgăritarul închipuie sufletul întors la Dumnezeu, su-
fletul cel curăţit, cum îi spune Sfântul Pavel lui Timotei, că:
„într-o casă mare sunt vase de cinste şi vase de ocară. Dacă se
curăţă cineva, va fi un vas folositor stăpânului său”. Deci da-
că până acum am fost nişte vase de ocară, acum avem ocazia
să devenim nişte vase de cinste, ca Dumnezeu să Se foloseas-
că de noi, spre slava Lui, în slujba Lui.

Referirea la mărgăritar este legată de strălucirea sa.
Când Dumnezeu ne-a creat sufletul, aşa am fost: un mărgă-
ritar. Dar, ca să înţelegem mai bine, trebuie să ştim cum se
formează mărgăritarul. Se povesteşte că scoicile, aceste vi-
etăţi foarte plăpânde care trăiesc în mări, unde apa este să-
rată, la un moment dat se satură de apa mării, căci apa mării
nu-i numai sărată, e şi urât mirositoare. (Vedeţi taina lui
Dumnezeu cea mare? Toţi norii îşi iau apa din mare, dar o
iau filtrată, nu iau şi otrăvurile şi sărurile. Dacă ar lua-o cu
tot cu săruri şi cu otrăvuri, în urma ploilor, ne-am nimici cu
totul. Prin aceasta am vrut să arăt că toate se fac prin marea
iubire a lui Dumnezeu.) Deci scoicile, când începe să plouă,
se ridică după apă dulce, se desfac şi le plouă în gură. Dar
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dacă se întâmplă ca ploaia să fie cu fulgere, cu descărcări
electrice, inima scoicii, care este magnetică, atrage fulgerul.
Astfel ea moare carbonizată şi se duce la fundul mării, iar în
locul rănit se formează, cu timpul, aceste mărgăritare. De
aceea scafandri şi căutătorii de perle umblă mereu pe fundul
mării după aceste scoici rănite.

În înţeles duhovnicesc, s-ar putea spune că tot aşa se pe-
trec lucrurile. Lumea aceasta plină cu otrăvurile şi sărăturile
păcatelor şi fărădelegilor este ca şi marea din pildă. Sufletul
care se dezgustă de toate lucrurile lumii şi ar dori să guste apa
dulce se aseamănă cu scoicile rănite. Apa dulce este Cuvântul
Evangheliei, Cuvântul mântuirii, cum spune Proorocul Isaia:
„Veniţi la ape, toţi cei însetaţi”. Cine doreşte această apă dul-
ce se ridică deasupra apei sărate. Aceasta înseamnă ieşirea din
felul lumii. Dacă se întâmplă ca sufletul care este sincer să
ajungă la Cuvânt, în biserică sau în adunare, unde „plouă” (că
nu peste tot „plouă!”), şi ascultă acolo Cuvântul lui Dumne-
zeu şi azi, şi mâine, şi poimâine, printre multele cuvinte, fie
de la un preot, fie de la un frate prin care Dumnezeu lucrează,
vine un cuvânt mai puternic, mai pătrunzător, ca un fulger,
care îi străpunge inima. Şi acel suflet, smerindu-se, îşi zice:
„Da, de azi înainte am rupt-o şi eu cu lumea. Am terminat.
Mă întorc la Domnul”.

Atunci se predă Domnului, face legământ... Şi în felul
acesta începe să se lase la fund, se retrage. Rupe orice legătu-
ra cu prietenii, cu anturajul de până atunci, cu toate păcatele,
cu lucrurile lumeşti şi se retrage. Se desprinde chiar şi de cei
din casa lui care nu sunt de aceeaşi părere cu el, cu hotărârea
şi dorinţa sa. Apoi caută mângâiere: la biserică, la adunare...
care o găsesc. Sunt foarte mulţi din lume care n-au găsit adu-
narea după ce inima lor a fost „fulgerată” de Cuvântul lui
Dumnezeu. Şi se retrag la mănăstire. Şi cu aceştia, acelaşi fe-
nomen s-a petrecut. S-au dezgustat de lume şi nu mai vor să
vieţuiască în felul lumii. Ei însă iau o hotărâre mai aspră: nu
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se mai căsătoresc, caută o viaţă de asceză... Dar la călugărie
nu ajung mulţi.

Şi Oastea Domnului face o lucrare asemănătoare. Şi aici,
sufletele care vor să nu mai trăiască în felul lumii îşi găsesc
mângâierea, împlinirea şi mântuirea. Şi iată cum, în pilda
mărgăritarului, din Evanghelie, îşi află înţelesul şi Lucrarea
Oastei Domnului.

Există diferenţă între generaţii? Cum se poate face
apropierea între tineri şi bătrâni?

Diferenţa dintre generaţii o face numai cineva care nu-i
întors la Dumnezeu din toată inima.

Acum doi ani, la Bănceni, am avut o stare de vorbă cu ti-
nerii tocmai în privinţa aceasta. Şi am spus şi aici la o nuntă:
dacă există o naştere trupească, trebuie să fie şi una duhovni-
cească; dacă există o pruncie trupească, e şi una duhovniceas-
că; dacă există o tinereţe trupească, e şi una duhovnicească;
dacă există o bărbăţie trupească, este şi una duhovnicească;
dacă există o bătrâneţe trupească, este şi una duhovnicească;
şi dacă este o moarte trupească, este şi una duhovnicească.
Perioada prunciei duhovniceşti (şi pentru tânăr, şi pentru cel
bătrân la Dumnezeu) e numai de trei ani. Tot aşa şi a ucenici-
ei. Citiţi pilda cu pomul din grădină. Stăpânul îl aşteaptă un
an, doi, trei... Dacă nu face rod, îl taie. Chiar în lucrurile pă-
mânteşti, la meserii, în trei ani de zile înveţi o şcoală. După
trei ani de zile treci în producţie.

Aşa şi Domnul te aşteaptă trei ani de zile. După aceşti
ani nu mai eşti socotit tânăr. În aceşti trei ani trebuie să lupţi
să te dezvolţi, să ajungi la statura de om mare. După trei ani
de zile nu mai eşti socotit tânăr, deja intri în normalul acti-
vităţii misionare. Chiar dacă eşti tânăr ca vârstă, în cele du-
hovniceşti să nu te tot pretinzi tânăr. Căci în tot acest timp
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ai auzit acelaşi cuvânt şi ai avut posibilitatea să ajungi la
starea de bărbăţie.

În ce priveşte viaţa pământească, majoratul e la 18 ani. În
Biserică, majoratul e la 7 ani. Da la 7 ani te întreabă preotul,
la mărturisire, despre păcatele ce le-ai făcut, căci copilul de la
7 ani ştie ce face. Până la 7 ani se poate împărtăşi fără să se
spovedească. Dar de la 7 ani, Dumnezeu îţi ia în socoteală
păcatele. Am citit în istoria Bisericii despre un copil care,
murind la vârsta de 12 ani, a ajuns în iad. Şi tot la 12 ani a
ajuns sfântă fetiţa Filofteia. Şi nu ca oricare sfântă, ci cu
moaşte întregi, rămase ca mărturie peste veacuri, păstrate la
Curtea de Argeş. Iată aşadar că Dumnezeu te socoteşte sfânt
de la cea mai fragedă copilărie, dacă eşti sincer şi curat.
Filofteia a ajuns sfântă datorită milosteniei.

Deci în cele ale credinţei nu se mai ţine cont, ca în cele
lumeşti... să mai treacă încă 18 ani de umblare la adunare, şi
abia apoi să fiu considerat printre cei maturi! Nu, nu! Aici
după trei ani de zile eşti socotit capabil să faci o misiune
pentru Dumnezeu. Aşa s-a întâmplat şi cu apostolii: trei ani
le-a fost ucenicia, după aceea au trecut la activitate, au fost
trimişi în lume.

Dacă cineva ar spune: „Eu să mă duc cu acei bătrâni?”,
asta nu este de la Dumnezeu. Nu este [o gândire] duhovni-
cească, nu este biblică. Nu! Trebuie să te socoteşti frate egal
cu ceilalţi fraţi, indiferent de vârsta pe care o ai. Dacă n-ar fi
aşa şi Sfântul Evanghelist Ioan putea să spună: ,,Eu ce să caut
cu aceştia?...”, căci majoritatea celorlalţi erau mai în vârstă
decât el. Unii erau căsătoriţi, iar el era un copil care se ţinea
după ei. Dar el nu s-a socotit aşa, ci s-a socotit egal cu ceilalţi
în toată slujba şi în toată chemarea. Aşa trebuie să vă socotiţi:
egali în răspundere, egali în misiune, egali în toate treburile
vieţii şi activităţii duhovniceşti. Nu... ,,Las’ să meargă cei bă-
trâni, că noi suntem tineri”. Nu! Trebuie să puneţi mâna, să
fiţi capabili de orice slujbă. Că mult mai frumos o poţi face în
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tinereţe ca la bătrâneţe. Eu am trecut pe aici şi văd. Am avut
simţul acesta (şi-I mulţumesc lui Dumnezeu că mi l-a dat) că
va veni vremea când voi vrea să merg, dar nu voi mai putea
merge. Şi iată, am ajuns această vreme! Acum douăzeci, trei-
zeci de ani în urmă, alergam cu bicicleta, mii de kilometri, în
toată zona. Patruzeci de kilometri mergeam până la adunare –
şi nu erau drumurile asfaltate. Şi pe vânt, şi pe ploaie, şi pe
ger, şi pe zăpadă... Unde era viscolit, luam bicicleta în spate.
Căci eram conştient că o să slăbesc şi nu voiam să ajung să
mă mustre odată conştiinţa că am putut să fac şi n-am făcut.
Aceasta o spune şi fratele Traian: ,,Băgaţi de seamă ca nu
cumva să vă mustre conştiinţa când veţi ajunge la stări de ne-
putinţă, că aţi putut să faceţi un lucru şi nu l-aţi făcut”.

Deci aşa să faceţi. Cât puteţi, alergaţi acum pentru Dom-
nul. Să puneţi mâna să studiaţi învăţătura.

Noi vom mai avea întâlniri de acestea, nu este aceasta
ultima. Eu mai stau pe-aici încă vreo două săptămâni şi spe-
răm că ne vom mai întâlni.

Slăvit să fie Domnul!

*

Dacă cineva vine de curând la adunare, este începător şi
are mai puţine cunoştinţe, e tânăr în credinţă, trebuie să ne
purtăm cu el ţinând seama de nivelul lui, cum spune Aposto-
lul: „Cu cel slab m-am făcut slab...”; sau: „...v-am hrănit cu
lapte, nu cu bucate tari”. Dar timpul de creştere duhovniceas-
că este de trei ani. Dacă în acest timp n-ai ajuns să ai o stabi-
litate a vieţii duhovniceşti, apoi nu mai ai echilibru în cre-
dinţă. Începi să aluneci ori în stânga, ori în dreapta. Deja după
trei ani încep balansările. Să ştiţi lucrul acesta! În aceşti trei
ani ai timp să cercetezi totul, să aprofundezi toată învăţătura.
Să verifici, să asculţi, să întrebi, să cauţi în Vechiul şi în Noul
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Testament. Dar totdeauna să aveţi principiul acesta, care mie
mi-a fost un echilibru în viaţă: niciodată, când am aflat ceva
în Biblie, n-am rămas la acea încredinţare, ci am căutat să văd
ce au spus şi alţii, în privinţa aceea. Am alergat repede la
Sfinţii Părinţi. A apărut de curând cartea aceasta Omilii la
Matei, a Sfântul Ioan Gură de Aur. Şi vă spun... când am citit
unele lucruri acolo, am rămas uimit, fiindcă înţelesul pe care
l-am avut eu asupra unui text din Biblie, a unui verset pe care
l-am aprofundat cu zeci de ani în urmă, exact aşa l-am găsit la
Sfântul Ioan; numai că era mai pe larg explicat. Asta este le-
gătura pe care o face Duhul între trecut şi viitor. Eu m-am ba-
zat totdeauna pe cuvântul acesta spus de Sfântul Apostol
Pavel: „Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi”. Acest cuvânt l-
am luat ca o călăuză pentru mine. Nu m-am hotărât nicio-
dată asupra înţelesului vreunui cuvânt până n-am verificat;
ori l-am întrebat pe un frate bătrân, ori pe un călugăr, ori pe
un preot... ori, dacă nici unul dintre aceştia nu mi-au putut
da vreun răspuns, am alergat la cărţi, să văd ce au spus
Sfinţii Părinţi.

Citiţi Filocalia volumele 1 şi 2 şi să luaţi de-acolo toate
explicaţiile cu privire la tâlcuiri biblice. Eu m-am folosit de
aceste cărţi de mare valoare, în special de volumul 1. Volu-
mul 2 este mai greu, mai adânc, mai tainic, dar volumul 1
este la îndemâna fiecăruia. Şi cartea Învăţătura de credinţă
creştin ortodoxă să nu vă lipsească. A fost recomandată chiar
de fratele Traian Dorz. Eu o am de zeci de ani şi am aprofun-
dat-o. Căci atunci când am căzut într-o mare ispită şi am avut
îndoieli cu privire la învăţătura Bisericii, am vrut să văd şi am
verificat dacă ceea ce se face în Biserică este de la Dumne-
zeu. Nu numai privitor la cele mai importante, ci şi la cele
mai mărunte: parastase, pomenirea morţilor... pentru care unii
au atâtea idei năstruşnice şi potrivnice. Eu şi acestora le-am
căutat suportul biblic. Şi într-adevăr, le-am găsit la toate în-
ţelesul corect.
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De aceea trebuie să cercetaţi, că cine caută găseşte, cine
cere capătă şi cui bate i se va deschide.

Acum aş vrea să vă mai spun un lucru. Foarte important.
Pe vremea comunismului, la noi în sat a venit un călu-

găr, fost stareţ la Mănăstirea Putna (dar atunci era la o altă
mănăstire), care foarte mult iubea Oastea Domnului. Asta se
întâmpla cam prin ’64, căci eu eram nou venit la adunare.
Fiind toamnă, el umbla să strângă cartofi pentru mănăstire.
S-a întâmplat că a ajuns sâmbăta şi a stat şi pentru dumini-
ca; a fost la biserică şi a rămas şi la adunare. Ştia că este
adunare. A asistat la toată desfăşurarea adunării, ascultându-
l pe fiecare ce a vorbit. La urmă a tras o concluzie, zicând:
„Da! Mă bucur, văzând că aveţi o oarecare pregătire şi pu-
teţi stăpâni Cuvântul. Domnul să vă binecuvânteze şi să lu-
craţi aşa în continuare. Dar, spune el, dacă pe undeva ajun-
geţi la nişte încurcături, dacă găsiţi nişte citate biblice la ca-
re nu puteţi să le găsiţi înţelesul şi vă frământaţi pentru afla-
rea adevărului pe care socotiţi că vă interesează şi vă este de
folos, nu vă apucaţi singuri să-i daţi o interpretare care
poate fi contrară înţelesului real al textului biblic. Ce trebuie
să faceţi? Aceste descoperiri nu vin decât prin rugăciune şi
post, printr-o cerere cu stăruinţă către Domnul. Şi dacă este
nevoie să cunoaşteţi acel lucru, Dumnezeu nu vă va lăsa fă-
ră să vi-l descopere. Să procedaţi aşa cum se întâmplă la
şcoală: a găsit elevul într-o carte o problemă pe care n-o
poate de rezolva. Ce face, rămâne cu ea nerezolvată? Se du-
ce cu ea la învăţător. Dacă nici acesta nu-l poate ajuta, mer-
ge la profesor. Şi dacă se întâmplă că nici acesta să nu ştie,
atunci se duce la cel ce a scris cartea şi îl întreabă:
«Domnule, pentru ce ai scris lucrul acesta aşa, că, uite, nici
unul nu pricepem?». Aşa să faceţi şi frăţiile voastre. Mergeţi
cu rugăciune la Dumnezeu, Care a inspirat Evanghelia, şi El
vă va descoperi”.
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Eu am reţinut sfatul acesta şi să ştiţi că este un adevăr
dumnezeiesc. Şi, pe baza acestui cuvânt, de multe ori am folo-
sit procedeul acesta. Atunci aveam vreo patru ani de când mer-
geam la adunare, încă nu mânuiam Cuvântul Sfânt, deşi când
am intrat în Oastea Domnului deja citisem toată Biblia. Totuşi
încă patru ani am stat pe bancă şi-am ascultat, căutând să apro-
fundez multe lucruri şi urmărind felul de mânuire a Cuvântului
la mulţi fraţi. Acesta mi-a fost ca un exerciţiu, pentru ca nu
cumva să mă ridic la cuvânt nepregătit. Iar atunci când m-am
ridicat, am făcut-o la îndemnul fraţilor, că eu n-aveam îndrăz-
neală, fiindcă, de felul meu, eram timid şi ruşinos. N-am avut
până atunci îndrăzneala să vorbesc în adunare. E o mare rătăci-
re ca unii să se supere când nu au loc la cuvânt sau să se înghe-
suie să vorbească. Să vă feriţi de ispita aceasta, că pe mulţi i-a
chinuit! Spunea un frate odată că unii, după ce se obişnuiesc la
cuvânt, nu se mai pot stăpâni, să se oprească.

Prima dată când s-a întâmplat să spun ceva în adunare,
ţin minte că eram într-un sat vecin şi am citit din Epistola
Sfântului Iacov, că: „cine îşi priveşte faţa în oglindă, după ce
pleacă uită cum era...”. Asta a fost acum treizeci şi ceva de
ani. Şi apoi, treptat, treptat, tot la îndemnul fraţilor m-am mai
ridicat. Dar când am început să vorbesc mai des, de-atunci am
simţit o mult mai mare răspundere şi am căutat să nu greşesc,
să fiu sigur pe ceea ce spuneam. Şi m-am păzit şi să nu mi se
poată reproşa: „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi!”. Adică să
nu spun altora ceea ce eu nu fac.

Când s-a întâmplat că am făcut greşeli în ceea ce am
spus, chiar dacă fraţii mă îndemnau apoi să vorbesc, eu am
renunţat: „Astăzi, vă rog să mă lăsaţi...”. Se întâmplă că vin şi
ispite... ele pot veni. În momentul când vă vin ispite, renunţaţi
la cuvânt. Căci altfel se poate întâmpla mare şi greu păcat. A
îndrăzni atunci la cuvânt înseamnă obrăznicie.

În Catehismul ortodox sunt arătate două păcate de moar-
te: încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu şi deznă-
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dejdea. Unul face parte din extrema dreaptă şi este duhul lu-
mesc. Celălalt, din extrema stângă: duhul sectar. Să ne păzim
totdeauna de aceste extreme, să mergem pe calea de mijloc.
Să nu fim de acord nici cu lumea, nici cu duhul sectar. Să nu
îmbrăţişăm niciodată aceste duhuri, cum i-a poruncit Dumne-
zeu lui Moise: „Spune poporului să nu se abată nici la dreap-
ta, nici la stânga, ci să meargă drept”. Aceasta e calea de
mijloc. Dar calea de mijloc ştiţi cum e? Mie Dumnezeu mi-a
arătat-o! Cărarea vieţii mele era de nici douăzeci de centi-
metri. Cât pui talpa piciorului. Aşa mi-a arătat cărarea vieţii.
În dreapta prăpastie, că nu se vedea nimic, în stânga munte,
ca peretele, că nu i se vedea vârful. De undeva venea o lumi-
nă şi-mi lumina golul, cam o sută de metri împrejur, dar mai
jos nu se mai vedea nimic. Şi cum mergeam înainte, n-aveam
loc să pun amândouă picioarele alături. Am ajuns într-un loc
unde era întreruptă cărarea cam pe distanţă de un metru. Nu
mai era cărare. Ajuns acolo, mi-am zis: „Cum să sar dincolo?
Mă tem să nu cad în prăpastie...”. Stau, stau... şi-mi vine un
gând: „Mă întorc înapoi”. Da, e foarte interesant, că se poate
întâmpla să-ţi vină ispita aceasta să te întorci înapoi de unde
ai plecat.

Când am dat să mă întorc, am atins cu umărul stâng pe-
retele şi am balansat înspre prăpastie, gata să cad. Repede m-
am întors înapoi şi am revenit la poziţia dinainte. Am început
să tremur de frică: „Gata! înainte e întrerupt, înapoi nu mă pot
întoarce”. După ce m-am mai liniştit, m-am hotărât: „N-am
ce face, trebuie să sar!”. Ţin minte că mi-am strâns mâinile
laolaltă, m-am dat înapoi vreo trei paşi şi am sărit. De frică,
voiam să mă prind cu mâinile de munte cum te-ai prinde cu
nişte gheare, iar picioarele parcă mi s-au înfipt în stâncă, aşa
efort puternic făcusem. Apoi am mai mers cam trei sute de
metri, după care s-a terminat şi prăpastia, şi muntele şi a apă-
rut un câmp, puţin cu boltă. Eu mergeam spre răsărit. Era o
dimineaţă cu cerul îngălbenit, înainte de răsăritul soarelui.
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Dar pământul era nou, tot era numai un bugeag gros cam de
douăzeci de centimetri. Cum călcam, îmi intra picioarele în
bugeag.

Şi m-am trezit mergând pe pământul acela moale, spre
răsărit. Atunci mi-am dat seama şi mi-am zis: „Ăsta este
drumul vieţii mele... Foarte strâmt... foarte strâmt”. Dar, cu
darul lui Dumnezeu...

Slăvit să fie Domnul!
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COMĂNEŞTI (II)

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Hristos S-a înălţat!
Slăvit să fie Domnul!
Este de absolută trebuinţă, la început, să ne adresăm cu

cuvintele acestea, pentru ca să ne dăm seama că nu putem fa-
ce o lucrare în Numele lui Dumnezeu fără frică, fără cutre-
mur, fără responsabilitate. Am mai spus şi sunt nevoit să re-
pet lucrul acesta, pentru că de multe ori noi, după ce ne-am
obişnuit cu Cuvântul lui Dumnezeu, ajungem să nu-i mai
dăm prea mare importanţă. Şi, în relaţia noastră cu El, am
ajuns să-I vorbim la pertu, fără un respect, fără o teamă şi fără
o grijă continuă pe care trebuie să le avem faţă de El şi faţă de
Cuvântul Său. Cuvintele acesta: cu frică şi cu cutremur, să ne
stăpânească inima şi mintea, cum spune Apostolul Pavel, că
ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu al Cărui Nume ne-am
angajat să-l slujim şi să-l mărturisim. Şi oricât de mult ni s-ar
părea că ne-am apropiat de El, pe măsura apropierii, frica ar
trebui să ne fie şi mai mare.

De aceea, la început, vrem să spunem despre acest
adevăr, căci este de o aşa mare importanţă! Fratele care se
ridică la cuvânt şi face semnul Sfintei Cruci, şi declară că
vorbeşte în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
din momentul acela, în adunare, devine răspunzător înain-
tea lui Dumnezeu pentru orice cuvânt pe care-l rosteşte.
Vai de cei ce se opresc la persoană şi se smintesc. Tot-
deauna trebuie să trecem dincolo de persoana pe care o
avem în faţă. Şi noi, cei ce ascultăm, să urmărim cu frică şi
cu cutremur, cu înţelepciune şi cu multă băgare de seamă
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orice cuvânt care iese din gura celui ce s-a angajat să-L
mărturisească pe Dumnezeu.

Eu răspund înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt
mărturisit ce nu este după Dumnezeu. Să ţineţi cont de lucrul
acesta. Orice cuvânt care nu are acoperire biblică este un cu-
vânt fals şi va fi ca banii falşi, deşi seamănă cu ceilalţi bani.
Cum banii care nu au acoperire în aurul din pivniţele Băncii
Naţionale sunt falşi, tot aşa şi cuvântul care nu are acoperire
în Biblie este fals. Banii falşi produc inflaţie, iar inflaţia sără-
cie. Tot aşa se întâmplă şi în vestirea Cuvântului lui Dumne-
zeu. Multe cuvinte care au fost false au adus multă sărăcie
chiar şi în Lucrarea Oastei Domnului, multă pagubă şi multă
pierdere de suflete omeneşti.

Noi am fost muşcaţi, am trecut prin astfel de încercări;
dar Domnul ne-a ajutat să ne luminăm, să putem înţelege tai-
na Cuvântului Său aşa cum trebuie El mărturisit de la Dum-
nezeu.

Să fim cu luare aminte în ceea ce priveşte ordinea şi res-
pectul celor cărora ne închinăm. Este o ordine în ce priveşte
închinarea datorată lui Dumnezeu şi sfinţilor: adorarea,
supravenerarea şi venerarea.

Prin adorare înţelegem toată slava, iubirea şi cinstea care
se dă numai Sfintei Treimi.

Supravenerarea sau supracinstirea este forma de închina-
re faţă de o singură persoană: Maica Domnului, după cum
spune şi axionul: „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi
mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strică-
ciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevă-
rat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”. Maica Domnului
este superioară sfinţilor şi îngerilor, dar inferioară Sfintei
Treimi.

Venerarea este cinstirea, respectul ce se dă sfinţilor. În
Isus Sirah, capitolul 44 (Biblia sinodală), găsim scris: „Tru-
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purile lor s-au îngropat cu pace în mormânt, dar numele lor
au ajuns până la marginile pământului”. E un adevăr dumne-
zeiesc pe care Biserica Ortodoxă îl respectă şi îl duce mai de-
parte, până la sfârşitul veacurilor. Celelalte confesiuni nu-şi
respectă înaintaşii, de aceea nu-i pomenesc în rugăciunile lor.
Şi nici urmaşii celor de astăzi nu-i vor pomeni pe aceştia.

Există un animal care nu e creat de Dumnezeu, ci e re-
zultatul împreunării calului cu măgarul: este catârul! El nu are
înaintaşi. Aşa sunt confesiunile care nu au înaintaşi. Aşa sunt
toate ereziile care nu ascultă de Dumnezeu, nu-i respectă pe
sfinţii Lui şi nu se supun învăţăturii Bisericii. Precum catârii.

Biserica a ţinut cu ardoare la numele celor ce s-au jertfit
pentru Dumnezeu şi a celor de care El S-a folosit pentru des-
coperirea unor lucruri sau pentru rezolvarea unor probleme în
sânul ei. În această iconomie dumnezeiască, îi avem şi pe
Sfântul Constantin cel Mare şi pe mama sa Elena. El era pă-
gân, dar mama sa, fiind creştină, s-a rugat mereu lui Dumne-
zeu pentru luminarea lui şi pentru ca lui să i se descopere tai-
na voii lui Dumnezeu cu privire la Biserică, pentru ca aceasta
să iasă de sub acuzaţiile legilor de atunci, de sub prigonire şi
persecuţii, şi să poată să se organizeze, ca să-şi ducă misiunea
de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu până la marginile
pământului. Şi Dumnezeu l-a luminat pe împărat, în împreju-
rarea războiului pe care avea să-l dea cu Maxenţiu. Vrăjmaşul
lui avea de două ori mai multă armată decât el. Împăratul
Constantin, la îndemnul mamei sale, acceptă să se încreadă în
Dumnezeu, chiar dacă încă nu-L cunoştea. Şi s-a rugat lui
Dumnezeu să-i dea, ca semn al existenţei Sale, biruinţă asu-
pra lui Maxenţiu. Dumnezeu i-a răspuns. I s-a arătat în vis, pe
cer, semnul Sfintei Cruci făcut din stele, iar în jurul crucii
scria: „În acest semn vei învinge”.

Şi Părintele Iosif, când a pornit cu foaia «Oastea Dom-
nului» la drum, la fel a pus această inscripţie deasupra crucii,
pe frontispiciul foii.
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Şi spune istoria că împăratul s-a trezit zbuciumat din vis,
a ieşit afară şi a văzut că ceea ce visase era chiar o realitate:
Sfânta Cruce era pe cer. Atunci, foarte înţelept, căutând ca nu
cumva să fie dus în eroare, cere şi părerea mamei sale şi,
chemând-o afară, o roagă să privească cerul şi să-i spună ce
vede. Şi împărăteasa Elena, uimită de bucurie, exclamă: „Iată,
pe cer este Sfânta Cruce!”. S-a convins atunci şi împăratul că
nu este o iluzie, o înşelăciune sau altceva de felul acesta, ci
este o arătare făcută de Dumnezeu. Pentru el, prima mărturie
a fost visul, a doua a fost realitatea văzută de el pe cer şi a
treia a fost confirmarea făcută de mama sa.

Imediat a dat ordin ca pe toate steagurile armatei lui să
apară semnul Sfintei Cruci. Şi aşa, cu puţina sa armată, l-a în-
vins pe duşmanul său şi a rămas singur pe tronul imperiului.

Apoi, în anul 313, a dat edictul de la Milano, prin care se
acorda libertate creştinismului.

După biruinţa sa pe care a avut-o prin semnul Sfintei
Cruci, împăratul Constantin cel Mare, la îndemnul mamei
sale, a căutat la Ierusalim crucea pe care a fost răstignit
Mântuitorul. Spune istoria că evreii au ascuns Crucea pe care
fusese răstignit Domnul, astupând-o cu pământ şi gunoaie.
Mai târziu, păgânii au ridicat deasupra acelui loc un templu
închinat Afroditei, zeiţa desfrânării. Aşa că numai după multe
cercetări, căutări şi săpături, s-a găsit, la 36 de metri în pă-
mânt, Crucea pe care a fost răstignit Domnul, împreună cu
celelalte două, ale celor doi tâlhari. Una dintre cruci era stro-
pită mai mult cu sânge. Totuşi ei, în nedumerirea lor, neştiind
care este adevărata Cruce a Mântuitorului, cum tocmai în
momentul acela era dus pe-acolo un mort ca să fie înmor-
mântat, au fost inspiraţi de Dumnezeu să atingă, pe rând, câte
una dintre cele trei cruci de cel mort. Şi la atingerea uneia
dintre ele, mortul a înviat. Toţi au înţeles atunci că aceea este
Sfânta Cruce a Domnului Iisus.
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S-a cercetat apoi şi s-a descoperit şi locul răstignirii, şi
celelalte locuri în care se petrecuseră evenimente importante
din viaţa Mântuitorului. Peste locul unde a fost aflată Sfânta
Cruce, precum şi peste locul răstignirii şi al Sfântului Mor-
mânt al Domnului, Sfânta Elena a înălţat o mare construcţie
care cuprinde în ea trei biserici, ridicate pe cele trei locuri;
toate trei, într-o singură mare construcţie.

Odată cu libertatea acordată creştinismului, au ieşit la su-
prafaţă şi o mulţime de erezii, născute tot în sânul Bisericii, dar
care în timpul prigoanei nu lucrau pe faţă şi care au început să
lovească direct în ceea ce era mai important în învăţătura creş-
tină. Unul dintre primii mari eretici a fost Arie (şi alţii mulţi
după el), care spunea că Iisus Hristos nu este de o Fiinţă cu
Tatăl, că El este numai o creatură a Tatălui şi că nu merită să
fie pus alăturea de Dumnezeu. În aceste tulburări, pentru lim-
pezirea lucrurilor în Biserică şi pentru liniştirea luptelor în stat,
în anul 325, împăratul Constantin a chemat la Niceea pe cei
mai reprezentativi părinţi duhovniceşti din toată lumea creşti-
nă. S-au strâns acolo atunci 318 episcopi, într-un mare sinod,
care au stabilit învăţătura de credinţă formulată în prima jumă-
tate a Crezului ortodox de astăzi. Lupta n-a fost uşoară, pentru
că 40 de episcopi împărtăşeau părerile lui Arie. Dar Dumnezeu
a limpezit lucrurile prin Sfântul Spiridon al Trimitundei. El a
fost inspirat de Dumnezeu să se prezinte în sinod cu o cărămi-
dă. Când a strâns cărămida în mână, în jos a curs apă, în sus a
ţâşnit o flacără de foc, iar în mână i-a rămas lutul din care fuse-
se făcută cărămida. Aşa a explicat el taina Sfintei Treimi,
Dumnezeul care este o singură Fiinţă dar trei Persoane.

Datorită marii întinderi a Imperiului Roman pe care-l
stăpânea atunci împăratul Constantin, Cuvântul lui Dumne-
zeu a putut fi răspândit cu repeziciune în toate părţile pă-
mântului şi Evanghelia a putut fi mărturisită de martirii şi
mucenicii care „cu sângele lor pământul au udat, dar de
Hristos nu s-au lepădat”.
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De aceea, îl socotim pe împăratul Constantin ca fiind un
om de care S-a folosit Dumnezeu, un mare aducător de pace
şi linişte – ajutat, bineînţeles, de harul şi puterea Duhului
Sfânt – pe care Biserica l-a trecut în rândul sfinţilor ei.

Nouă ni s-ar părea că, prin ceea ce facem, Îl ajutăm noi pe
Dumnezeu sau ajutăm noi Biserica să-şi ţină echilibrul. Nu,
dragii mei. Noi nu-L putem ajuta pe Dumnezeu, ci doar ne dăm
de partea Lui. El ne ajută pe noi. Nu noi ajutăm Biserica, ci Bi-
serica ne ajută. Noi doar ne dăm de partea Bisericii. Aceasta o
spunem ca nu cumva cineva să se mândrească, crezând că, dacă
face nu ştiu ce lucruri pentru Dumnezeu şi în Numele lui
Dumnezeu, prin asta Îl ajută pe Dumnezeu. Nu! Aduceţi-vă
aminte de cuvântul din Judecători, unde se spune despre
Ierubaal, adică despre Ghedeon. Când Ghedeon a dărâmat şi a
sfărmat stâlpii lui Baal, toţi cei care se închinau acestui dumne-
zeu străin şi fals au venit la tatăl lui Ghedeon şi au strigat: „Dă-
ni-l afară pe fiul tău, că, uite, ne-a sfărâmat templul şi l-a dărâ-
mat pe dumnezeul nostru!”. Atunci tatăl lui Ghedeon, foarte
înţelept, a spus: „Dacă este dumnezeu, să se apere el singur!
Ce, Dumnezeu are nevoie să-L apăraţi voi? Ce fel de dumne-
zeu este acela care are nevoie să fie apărat de oameni? Acela
nu este Dumnezeu!”. Iată un cuvânt foarte înţelept, pe care noi
ar trebui să-l reţinem, ca să ştim şi noi ce avem de făcut.

Deci noi ne dăm doar de partea lui Dumnezeu, ne dăm de
partea Bisericii şi vorbim pe înţelesul real, acela al recunoaş-
terii importanţei fiecărei taine sau al fiecărui lucru din Biseri-
că, pe care noi îl moştenim de la părinţii noştri, de la înainta-
şii noştri. Fratele Traian avea mereu cuvântul acesta:
„Biserica noastră bună şi străbună”. Noi suntem fiii Bisericii
şi ne dăm de partea mamei noastre. Iar atunci când cineva o
necinsteşte şi o defaimă, noi arătăm sfinţenia ei; cum spune în
Cântarea Cântărilor: „...cu toate că sunt negricioasă, totuşi
sunt preaiubită”.
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Mai este un cuvânt în Vechiul Testament, în Isaia 8, 20.
Acolo spune aşa: „...la Lege şi la mărturie; căci dacă nu vor
vorbi aşa, nu va mai răsări soarele peste poporul acesta”. Le-
gea este Cuvântul lui Dumnezeu, iar mărturia este viaţa sfin-
ţilor. Poporul Israel n-a vrut să ţină cont de aceste mărturii şi
n-a vrut să respecte această Lege; pentru aceasta a fost pedep-
sit de Dumnezeu şi i-a lăsat Dumnezeu fără mântuire, de la
Învierea Domnului până acum.

Mai aducem o mărturie. Când bogatul din iad zice:
„Părinte Avraam, trimite pe Lazăr să-şi moaie degetul în apă,
să-mi răcorească limba, că tare mă mai chinuiesc aici”, atunci
părintele Avraam îi răspunde: „Între noi şi voi este o prăpas-
tie pe care nimeni nu o poate trece”. „Atunci – se roagă bo-
gatul – trimite-l pe Lazăr în casa tatălui meu, căci mai am
cinci fraţi; ca nu cumva să ajungă şi ei în acest loc de chin”.
„Au pe Moise şi pe prooroci, spune Avraam. Să asculte de
ei”. Atenţie! Să asculte de ei. „Nu, părinte Avraam, că dacă
va învia cineva din morţi vor crede.” Şi ce-i răspunde
Avraam? „Nu! Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, chiar
dacă va învia cineva din morţi, tot nu vor crede”.

Aşa s-a întâmplat cu poporul lui Israel, pentru că n-au
vrut să asculte de Moise şi de prooroci. N-au vrut să creadă.
Aşa se va întâmpla şi cu noi. Cei care n-ascultă de Hristos şi
de Biserica Lui nu vor vedea mântuirea în veci. Pentru că
altă cale de mântuire nu ni s-a dat nouă, decât pe aici.
Acesta este drumul. Credeţi că, dacă Părintele Iosif ar fi în-
ţeles şi i s-ar fi arătat o altă cale, nu putea el uşor s-o spună?
Până la caterisire, să zicem că şi-a apărat haina şi numele de
preot. Dar după caterisire nu mai avea nimic ce să apere. Şi
putea uşor să zică: „Fraţilor, până acum am crezut că vom
putea merge aşa, dar acum e clar. Pe mine m-au scos, m-au
caterisit... hai să facem ca Tudor Popescu de la Bucureşti, în
1911, când a născut secta numită Creştini după Evanghelie.
Dar Părintele Iosif... nu! El a zis: „Dumnezeu nu mi-a arătat
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altă cale de intrare în Împărăţia Sa, decât pe aici”. El a înţe-
les Cuvântul Domnului Iisus care a spus: „Dacă pe Mine M-
au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni”. Şi: „Nici un prooroc
n-a murit afară de Ierusalim”.

În Timişoara, cu mulţi ani înainte, i-am spus unei persoa-
ne care se răzvrătise împotriva preoţilor şi a Bisericii, din pri-
cina unor neînţelegeri:

– Ai citit în Biblie cuvântul acesta: „Dacă pe Mine M-au
prigonit, şi pe voi vă vor prigoni”?

– Da, am citit.
– Şi ce ai înţeles din toate acestea?
Nu mi-a răspuns nimic. Şi eu am întrebat mai departe:
– Nu are înţelesul că, dacă de la Biserică, de la templu, a

pornit prigonirea Mântuitorului, tot de acolo va porni prigoni-
rea adevăratului creştin, care va vrea să-şi desăvârşească viaţa
în Lucrarea lui Dumnezeu? Deci Oastea Domnului aici tre-
buie să rămână, în Biserica aceasta, indiferent cât ar fi de ma-
re prigoana. Dar spune-mi, te rog, unde vrei să mori, la ce
sectă? Căci Domnul a zis: „Nici un prooroc n-a murit în afară
de Ierusalim”. Frăţia ta unde vrei să mori: la baptişti, la penti-
costali, unde?

Tăcea, nu-mi răspundea nimic.
– Dacă nu-mi răspunzi, înţeleg că nu vrei să fii prigonită

nici de preoţi, nici de Securitate, nici de lume, nici de alţii...
Te rog să-mi spui, pe cine îţi alegi ca prigonitor? Căci fără să
fii prigonită nu poţi să fii mântuită. Pe cine îţi alegi ca prigo-
nitor?

Tăcea ca şi cum ar fi muţit.
– Din tăcerea aceasta, am repetat, eu înţeleg că nu vrei ca

să fii prigonită deloc. Ai vrea să te mântuieşti, dar să nu suferi
nimic pentru mântuire. Starea aceasta se încadrează în cu-
vântul din Evanghelie care vorbeşte de hoţul care sare pe aiu-
rea, peste gard, şi nu intră pe uşă în staulul oilor. Căci toţi cei
ce sar pe aiurea sunt hoţi şi tâlhari.
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Aceasta să ne fie de învăţătură şi nouă, căci, aşa cum
spunea şi Părintele Iosif, altă cale de a intra în Împărăţia lui
Dumnezeu nu există. Aceasta este uşa. „Învăţaţi de la Mine,
spune Domnul, că Eu sunt blând şi smerit cu inima.” Aceasta
ne-o cere Dumnezeu: lepădarea de sine... taina Crucii – des-
pre care vom vorbi puţin mai târziu.

Deci, Legea şi mărturia. Mărturia este viaţa înaintaşilor
noştri, viaţa sfinţilor. De aceea Sfântul Pavel spune în Evrei:
„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la mai-marii voştri, priviţi la
sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa”. „Iisus
Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.”

Aşa, iubiţii noştri, să rămânem credincioşi acestei Lu-
crări, indiferent de unde ne vine prigoana. Să nu ne alegem
prigonitorii: „Nu-mi place să mă prigonească preotul...”;
„Nu-mi place să mă prigonească lumea...”; „Nu-mi place să
mă prigonească alţii... şi altcineva...”. Asta-i dovada că nu
vrei să suferi nimic pentru Dumnezeu. Acestea sunt nişte
motive după care ne ascundem cu multă viclenie şi cu multă
şiretenie. Să nu ne folosim de ele, că ne pierdem mântuirea.
Să rămânem credincioşi Cuvântului lui Dumnezeu aici unde
ne-a aşezat El. Lucrarea Oastei este ca o cetate de scăpare,
unde Dumnezeu ne-a învrednicit să putem scăpa, să ne putem
duce viaţa la mântuire.

Sfinţii merită toată cinstirea în Biserică, iar noi avem dato-
ria să-i respectăm. Ei fac parte din Biserica Triumfătoare. Fie-
care dintre cei care şi-au sfârşit viaţa în credinţă a trecut din Bi-
serica Luptătoare în Biserica Triumfătoare. Şi din orice gene-
raţie, cei care au luptat şi s-au desăvârşit în lupta mântuirii, şi s-
au jertfit până la moarte, rămânând credincioşi şi ascultători în-
văţăturii dintâi, credinţei dintâi şi părinţilor dintâi, au trecut din
Biserica Luptătoare în Biserica Triumfătoare. Icoana preînchipu-
itoare a adevăratei Bisericii Luptătoare este Oastea Domnului.

Facă Bunul Dumnezeu ca pe toate acestea să le putem
înţelege cu sens duhovnicesc adânc şi pătrunzător. Căci dacă
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nu credem aşa, nu ne mântuim, să ştiţi. Nu există altă cale de
mântuire, decât pe aici, pe unde au trecut înaintaşii noştri.
Vedeţi cum a spus Domnul: „Eu sunt calea”. Calea este lucra-
rea credinţei, învăţătura Bisericii. Aceasta este calea. Drumul
acesta este jalonat. Cei ce cunoaşteţi legea circulaţiei ştiţi
foarte bine că pe drumurile publice sunt o mulţime de indi-
catoare: unele pentru avertizare, unele pentru preîntâmpinare,
altele pentru indicare; şi toate au un sens bine stabilit pentru
orientarea călătorului pe drumul pe care merge. Dar dacă ci-
neva ar spune: „Eu cunosc drumul! De ce mai am nevoie de
indicatoare?” şi începe să le dărâme, să le dea la o parte?
Da... tu poate ştii şi ţi se pare că n-ai nevoie de ele. Dar vine
un altul după tine care nu cunoaşte drumul şi îl dezorientezi,
pentru că el nu mai are după ce să se orienteze. Ajunge la o
răscruce de drumuri şi nu mai ştie încotro s-o apuce.

Aşa este şi învăţătura Bisericii pentru mântuirea noastră,
ca nişte jaloane, ca nişte indicatoare pe drumul public.

Slăvit să fie Domnul!

*  *  *

Răspunsurile la cele ce privesc viaţa duhovnicească tre-
buie date corect. Lucrurile trebuie bine clarificate, nu ne ju-
căm de-a mântuirea. Nu ne jucăm cu mântuirea. Să nu ne pară
un lucru prea uşor mântuirea, căci e vai de acela ce o va pier-
de. Proorocul Isaia, în capitolul 66 al cărţii sale, veşnic va zi-
ce: „Vai! Vai! Vai!...”. De ce să ajungem în situaţia asta, când
Dumnezeu ne-a creat toate condiţiile să ne mântuim şi să fim
fericiţi?

Cu privire la ziua duminicii, această sărbătoare nu vine
de la Sfântul Constantin cel Mare, căci ea chiar în Biblie este
numită Ziua Domnului şi îşi are obârşia de la facerea lumii.
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Se spune în Cartea Facerii că, în prima zi a săptămânii, Dum-
nezeu a zis: „Să fie Lumină”. Şi a fost lumină, şi nu s-a lucrat
nimic în acea zi. Soarele a fost făcut în ziua a patra. Ziua cea
dintâi a săptămânii preînchipuie sărbătoarea Învierii Mântui-
torului din morţi. Lumina Îl preînchipuie pe Domnul Iisus.
Lumina Învierii lui Hristos, Lumina bucuriei, Lumina veşni-
ciei. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările
Lui; dar de lucrările materiale: pământ, cer, ape, peşti şi alte
vietăţi, nu de cele spirituale. Iar în ziua a şasea, vinerea, a fost
făcut omul, ultima creaţie. Şi sâmbăta, Dumnezeu S-a odihnit.
S-a odihnit de cele materiale, dar de cele spirituale încă nu S-a
odihnit. Că vedem în Evanghelie pe Domnul când zice: „Tatăl
Meu până acum lucrează şi Eu de asemenea lucrez”.

Numărul şapte este simbolul desăvârşirii, în ceea ce pri-
veşte taina lui Dumnezeu pe pământ. Şi ziua a şaptea repre-
zintă această desăvârşire. Însă ziua întâi a săptămânii este so-
cotită şi ziua a opta; iar ziua a opta închipuie veşnicia, dragii
mei. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa că-
tre Evrei: „Să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta”.

Cine L-a recunoscut pe Hristos şi a primit credinţa a pri-
mit şi sărbătorile legate de credinţă şi toate evenimentele ce
ţin de viaţa Mântuitorului, care corespund vieţii şi activităţii
Sale. Toate merită aceeaşi cinstire, ca şi hainele pe care le
purta Domnul. Femeia bolnavă s-a atins doar de hainele Lui
şi iată ce putere au avut hainele Lui, că femeia s-a vindecat!
Aşa sunt toate lucrurile care aparţin Domnului şi de care S-a
folosit Dumnezeu. Ziua Domnului, biserica (locaş de rugă-
ciune), formele de cult sunt hainele Mântuitorului. Şi cine se
atinge de ele se sfinţeşte. Cine se atinge cu credinţă, bineîn-
ţeles, nu aşa cum Îl îmbulzea lumea, gloata curioasă să vadă
ceva minuni şi semne, dar fără credinţă. Vedem ce făcea
mulţimea când Domnul a intrat în casa lui Zaheu, care se
pleacă, se pocăieşte, dă totul... Lumea, pe-afară, Îl vorbea de
rău pe Domnul: „A intrat la un om păcătos!...”; „Ăsta poate



167

să fie de la Dumnezeu, că uite, a intrat la nemernicul ăsta care
a jecmănit toată viaţa şi i-a înşelat pe atâţia... care din min-
ciună şi-a agonisit avere. Uite, tocmai la el a intrat. Ce să mai
crezi despre omul acesta?...”. Asta-i lumea! Aşa se întâmplă
şi astăzi şi în toate veacurile.

Despre Ziua Domnului profeţeşte, prin Duhul Sfânt, au-
torul Psalmului 118, în versetul 24, când spune: „Aceasta este
Ziua Domnului, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea”.
Deci ea nu are asemănare, iese din numărul zilelor creaţiei.
Sabatul intră în numărul zilelor creaţiei.

În Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 27, scrie
că „sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat”.
Dacă sabatul a fost făcut pentru om, înseamnă că el este infe-
rior omului şi devine ca o unealtă în mâna acestuia, pe care el
s-o folosească în timpul vieţii sale. Sfântul Apostol Pavel
spune aşa: „Femeia a fost făcută pentru bărbat, nu bărbatul
pentru femeie”. Dacă, referitor la textul acesta, îl întrebi pe un
sâmbătar cine dintre cei doi are întâietate, îţi răspunde corect:
„Bărbatul”. Dar când îi pui în faţă textul care spune: „Sabatul
a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat”, şi când îl în-
trebi, în cazul acesta, cine are întâietate, rămâne fără răspuns.
Dacă răspunde că omul este mai mare decât sabatul, ar trebui
să recunoască atunci că nu sabatul este ziua Domnului.

Într-adevăr, în Vechiul Testament, sabatul a ţinut loc
adevăratei zile de sărbătoare care urma să vină. Când Domnul
a zis că cei dintâi vor fi pe urmă şi cei din urmă vor fi întâi
S-a referit şi la sărbătorile duhovniceşti care erau ascunse în
Vechiul Testament şi care urmau să fie cunoscute şi cinstite
după valoarea lor adevărată abia după Învierea Mântuitorului.
Aşa este cu tăierea împrejur (care a ţinut loc Botezului), cu
sabatul (care a ţinut loc adevăratei sărbători a lui Dumnezeu,
Ziua Învierii). Sâmbăta a fost ziua în care Dumnezeu, prin
Moise, i-a scos pe evrei din ţara Egiptului, din pământul robi-
ei. Dar aceasta a fost o preînchipuire a scoaterii lumii din ro-
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bia păcatului, prin Iisus Hristos. După cum Moise a fost o
slugă în Casa lui Dumnezeu, acum Îl avem pe Mântuitorul ca
Stăpân al acestei Case. Şi Casa Lui suntem noi, dacă vom du-
ce până la sfârşit o viaţă neclătinată pe drumul credinţei
noastre.

Deci e clară înţelegerea cu privire la Ziua Domnului.
Toate au căpătat un înţeles duhovnicesc; de exemplu: ieşirea
poporului din Egipt, călătoria prin pustie... după cum le arată
pe toate Părintele Iosif Trifa în cartea Spre Canaan. Şarpele
din pustie, care preînchipuie Taina Sfintei Cruci, şi toate ce-
lelalte sunt simboluri ale unor realităţi de acum, din viaţa
noastră. (...)

Noua Jertfă a avut nevoie de un nou altar, altarul Sfintei
Cruci. Şi de un nou locaş de închinare, chiar cu o altă formă.
Iată, biserica e construită după forma omului. E în formă de
cruce. În templul Vechiului Testament, partea de dincolo de
catapeteasmă se numea locul preasfânt, iar cea de dincoace de
catapeteasmă se numea sfânta. Catapeteasma închipuia tăria
cerului. Când Domnul Iisus Şi-a dat Duhul pe cruce, s-a rupt
această catapeteasmă de sus şi până jos; adică s-au deschis ce-
rurile.

Dar acum, în locul catapetesmei, care închipuia tăria ce-
rului, Îl avem pe Domnul Iisus. Deasupra iconostasului este
Sfânta Cruce; mai jos sunt proorocii, apoi apostolii, apoi câţi-
va sfinţi, împreună cu Maica Domnului, toţi aşezaţi pe ico-
nostas. Astfel acum, când privim spre altar, nu vedem tăria
cerului, ci cerul deschis. Totul este ca şi cum am vedea în
veşnicie.

Iată cum simbolurile din Vechiul Testament au devenit
realităţi pentru Biserica creştină. Intrarea preotului în altar în-
seamnă ieşirea lui din timp şi din spaţiul pământesc şi intrarea
lui în cer; fiindcă altarul închipuie cerul şi are legătură cu ce-
ea ce spune Sfântul Pavel în Evrei 13, 12-13: „De aceea şi
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Iisus, ca să sfinţească norodul cu Însuşi Sângele Său, a
pătimit dincolo de poartă. Să ieşim dar afară din tabără
la El şi să suferim ocara Lui”. Căci El S-a adus jertfă o
singură dată pentru totdeauna şi a intrat în ceruri, în Locul
preasfânt. Aceasta are dublu înţeles: a intrat cu dumnezeirea
în ceruri, dar cu Trupul Său, prefăcut din pâine şi din vin, a
rămas şi pe pământ, pentru sfinţirea şi desăvârşirea, şi ajuto-
rarea credincioşilor care sunt în lupta mântuirii. După cum El
Însuşi a zis: „Dacă nu mâncaţi Trupul Meu şi nu beţi Sângele
Meu, nu aveţi viaţă în voi”. Nu există mântuire fără această
jertfă de pe altar, care se săvârşeşte în cadrul Sfintei Liturghii.
Să fie bine înţeles: pe altar, şi nu în altă parte.

Învăţătura Bisericii e bine clarificată din toate punctele
de vedere. A pune la îndoială această învăţătură este un păcat
atât de mare, că nu-ţi mai trebuie un altul ca să-ţi pierzi
mântuirea. A pune la îndoială învăţătura Bisericii înseamnă a
tăgădui puterea şi lucrarea Duhului Sfânt; şi acesta este păcat
împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă. A pune la îndoială
mântuirea tuturor generaţiilor de până la noi şi a rămâne în
această îndoială până la capăt e de-ajuns de grav ca să fii
osândit. Eu am trecut prin astfel de ispite; am trecut prin stări
ca ale Sfântului Apostol Pavel, prin acele debusolări ale vie-
ţii. De ce credeţi că Dumnezeu l-a lăsat pe Sfântul Pavel să
prigonească Biserica şi să se arate fanatic pentru religia iudai-
că? Pentru ca atunci când se va întoarce la Dumnezeu să fie
foarte compătimitor şi să poată înţelege rătăcirea celorlalţi,
conştient fiind că şi el a fost stăpânit de o astfel de rătăcire. Şi
să nu condamne prea repede şi aspru pe nimeni. Să fie com-
pătimitor şi să-i poată ajuta pe toţi să înţeleagă taina mântui-
rii, dându-şi seama de ispita în care trăiesc.

Cam în felul acesta am fost şi eu ispitit, dar Dumnezeu
m-a ajutat şi m-am limpezit. De aceea, ori de câte ori ajung în
contact cu astfel de oameni cu idei rătăcite, le spun: „Dragii
mei, să ştiţi că eu vă compătimesc”.
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Fraţii mei, să vă pară mereu rău după orice suflet care
este căzut în diferite ispite. Şi, în măsura în care ne permite
împrejurarea, să le acordăm ajutorul. Să nu dorim nimănui
moartea. Să avem gândul care era în Iisus Hristos: „Tată,
vreau ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la cunoştinţa
adevărului, ca să fie mântuiţi”. Şi acestea sunt lucruri pe care
avem nevoie să le cunoaştem.

Deci, cum am spus, învăţătura mântuitoare din Biserică a
fost stabilită până la anul 787. De atunci nu mai trebuie să
punem nimic la îndoială. Tot ce au hotărât Sfinţii Părinţi în
Biserică este vrednic de crezare. Toate lucrurile să le respec-
tăm în ordinea aşezării lor şi să le dăm cinstea cuvenită, în
smerenie, în ascultare şi în lepădarea de noi înşine. Căci dacă
vom face aşa, va fi bine de noi.

Slăvit să fie Domnul!

*   *   *

(...) Pe noi, din starea unei credinţe de formă ne-a scos
Domnul. De acolo am ieşit şi noi. Nu osândim pe nimeni,
dar adevărul trebuie spus. Că în condiţiile şi în felul de viaţă
în care am trăit noi, avem siguranţa că nu ne mântuiam. De
aceea am făcut schimbarea aceasta. Am schimbat locul, nu
cultul. Nu schimbarea cultului aduce îmbunătăţire, ci
schimbarea vieţii. Cum e şi cu fiul risipitor: cu toată căinţa
lui pentru toate greşelile pe care şi le recunoştea, dacă nu
pleca şi nu părăsea locul şi turma de porci, nu-i ajuta la ni-
mic căinţa. Pe mulţi oameni îi auzi în lume că le pare rău, că
să căiesc, dar tot acolo rămân. Şi aceasta nu le ajută la ni-
mic. Părerea de rău fără o schimbare din temelie nu aduce
mântuire. Să ştie toată lumea! Să nu ne înşelăm, cum spune
Apostol Pavel în Galateni: „Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu Se
lasă să fie batjocorit. Ce va semăna omul, aceea va secera.
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Cine va semăna în firea pământească, va secera din firea
pământească putrezirea, dar cine va semăna în Duhul va se-
cera în Duhul viaţă veşnică”. Aşa, dragii mei, „să nu obosim
în facerea binelui”.

Acestea sunt lucrurile pe care avem trebuinţă să le cu-
noaştem. Tot ce avem în Biserică este de la Dumnezeu, este
sfânt, sfinţit cu Sângele Domnului Iisus, cu sângele martirilor.
Că pe lângă Sângele Mântuitorului s-a mai adăugat încă o
mare de sânge. Istoria păstrează aceste date cum că, pe vre-
mea celor zece împăraţi ai Romei, timp de trei sute de ani, au
fost daţi la moarte 11 milioane de creştini. Şi în numărul
acesta intră doar cei care au putut fi identificaţi cu numele;
dar mai sunt alte sute şi sute de mii care n-au mai putut fi
identificaţi. Faceţi socoteala: 11 milioane înmulţit numai cu
cinci litri de sânge (cam cât are un om), şi vedeţi la ce număr
ajungeţi! O mare de sânge... care s-a contopit cu Sângele
Mântuitorului. Aceştia sunt cei ce se roagă pentru noi, cum
zice în Apocalipsa 6. Scrie acolo că un înger a venit înaintea
scaunului lui Dumnezeu, a tronului de Har, aducând tămâie
multă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor care se roagă
pentru noi, ca şi noi să ajungem acolo unde sunt ei. Căci
aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: fiecare dintre cei ce au
murit s-a dus acolo cu dorinţa şi cu dragostea în suflet ca şi
cei din urma lor să ajungă în acel loc preafericit şi să nu-şi
piardă mântuirea. Credinţa şi nădejdea ne ajută doar până la
mormânt, dar după ce vom trece dincolo nu mai avem nevoie
de credinţă, „pentru că Îl vom vedea aşa cum este”, cum zice
Evanghelistul Ioan. Şi nici de nădejde nu mai avem nevoie,
că intrăm în posesia lucrurilor nădăjduite. Dar dragostea ră-
mâne cu noi. De aceea Biserica şi sfinţii se roagă pentru cei
ce au rămas pe pământ, împreună cu Maica Domnului, care
mijloceşte pentru noi la Fiul ei.

Acest lucru mulţi îl contestă, spunând: „Dacă Domnul
Iisus este Mijlocitorul, pentru ce să mai mijlocească Biseri-
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ca?”. Dar aşa de clar spune Sfântul Apostol Pavel în I Timo-
tei, capitolul 2: „Faceţi rugăciuni şi cereri pentru toţi oamenii:
pentru împăraţi, pentru dregători, pentru cei ce sunt înălţaţi în
dregătorii, faceţi rugăciuni şi mijlociri pentru toţi oamenii.
Căci este un Singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:
Omul Iisus Hristos”. Dacă te opreşti aici, aproape că nu ştii ce
vrea să spună Sfântul Apostol Pavel! Dacă El este Mijlocito-
rul, de ce să mai mijlocim şi noi?

Ei, iubiţii noştri, adânca înţelepciune a lui Dumnezeu...
cum spune Proorocul David: „O dată mi-a vorbit Domnul şi
de două ori am înţeles”. Fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură
trebuie privit cu două înţelesuri. Că dacă îi vedem numai un
singur înţeles, umblăm ca cei ce bâjbâiau căutând uşa lui Lot
şi niciodată nu vom nimeri uşa. Vom umbla împrejurul casei
până ne va prinde ploaia de foc, cum i-a prins pe cei din
Sodoma. Să fim cu luare aminte în tot ceea ce priveşte cu-
noaşterea adevăratei credinţe.

Aşadar, să scoatem puţin în evidenţă şi înţelesul celor
de mai sus. Cine Îl socoteşte pe Mântuitorul numai ca
Mijlocitor, să vedeţi ce păcat face: Îl coboară din slava Lui
de Dumnezeu şi Îl ţine numai la starea de Om. Da, Mântu-
itorul este Mijlocitor, dar trebuie să ştim că El este şi
Dumnezeu. Şi dacă este şi Dumnezeu, atunci este nevoie
ca şi înaintea Sa să mijlocească cei din urma Lui. Începând
cu Maica Domnului, care veşnic mijloceşte pe lângă Fiul
ei pentru binele neamului omenesc. Apoi mijloceşte Bise-
rica Triumfătoare, sfinţii care sunt în ceruri. Apoi noi.
Când ne rugăm pentru cei din casa noastră... când te rogi
pentru soţie, pentru copii, pentru vecini, nu eşti tu mijlo-
citor? Chiar şi pentru vrăjmaşul care vrea să-ţi ia viaţa ai
datoria să mijloceşti. Deci trebuie să devenim şi noi mijlo-
citori. Şi să ştim că Domnul Iisus nu e numai Mijlocitor, ci
El este şi Dumnezeu şi aşteaptă ca toţi să mijlocim la El ca
la Singurul Dumnezeu.
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Explicaţi necesitatea însemnării cu semnul Sfintei Cruci.
Este un păcat această însemnare făcută de formă? Dacă da,
cum se poate ajunge de la formă la conţinut, în ce priveşte
facerea semnului Sfintei Cruci.

Cuvântul Cruce înseamnă suferinţă de bunăvoie şi fără
vină. Până la răstignirea Mântuitorului, nu i s-a zis cruce, ci
lemnul de ocară. Domnul Iisus a fost răstignit pe acest lemn
de ocară de bunăvoie şi fără să fie vinovat pentru ceea ce era
condamnat.

În Ioan 10, 18, Domnul zice: „Eu Îmi dau viaţa de bună-
voie. Nimeni nu Mi-o ia cu sila... Am putere s-o dau şi am
putere s-o iau”. Deci aici este înţelesul tainic al Sfintei Cruci,
care pentru noi este o recomandare a Domnului: „Luaţi cru-
cea în fiecare zi şi urmaţi-Mă”. În fiecare zi, credinciosul să
renunţe la dreptul lui şi la meritului lui în societate. Când îţi
auzi cuvinte de ocară, de batjocoră şi învinuiri din partea lu-
mii, ea să nu aibă dreptate; iar tu să taci, să te smereşti. Dacă
lumea are dreptate în ceea ce te învinuieşte, atunci acea sufe-
rinţă nu mai este considerată cruce, ci rămâne lemn de ocară.
Pentru noi, suferinţa devine cruce doar atunci când nu suntem
vinovaţi de ceea ce ne învinuiesc alţii. Crucea Mântuitorului
este altarul de jertfă, iar Sângele Său care a curs pe Cruce a
sfinţit acest altar. „Scump Îmi va fi altarul cel dinăuntrul Tem-
plului şi cel din afara Templului”, zice Dumnezeu în Vechiul
Testament. Aşa şi Sfânta Cruce s-a sfinţit prin dragostea şi prin
Jertfa Domnului Iisus, Care de bunăvoie S-a răstignit pe ea.
Şarpele de aramă în pustie, în Vechiul Testament, era doar un
semn care preînchipuia Crucea cu Domnul Iisus Răstignit, din
Noul Testament. Cum spune la Înţelepciunea lui Solomon, că
„toţi cei ce priveau la acest semn erau vindecaţi, dar nu prin
ceea ce vedeau cu ochii, ci prin Tine, Mântuitorul tuturor”.
Deci ei treceau de la partea văzută la partea nevăzută, înţele-
geau taina lui Dumnezeu care se arăta prin lucrurile văzute.
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Aceasta este pentru noi înţelegerea tainei Sfintei Cruci.
Când o vedem pe cea materială, să o înţelegem şi pe cea spi-
rituală. Pentru că, dacă cinstim numai partea văzută a ei, fără
cea spirituală, această cinstire rămâne doar o formă goală.
Sau... poate a fost o vreme cândva când noi chiar o profanam;
adică, după ce o făceam, poate am înjurat-o sau am luat-o în
deşert.

Spune aşa de clar Sfântul Pavel, că Domnul Iisus a ieşit
biruitor prin Cruce; a şters zapisul cu poruncile Lui, care stă-
tea împotriva noastră, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
Deci Crucea este mijlocul de ispăşire a păcatului întregului
neam omenesc. Lucrul acesta este foarte tainic şi de o foarte
mare importanţă. Vă rog, reţineţi şi înţelegeţi:

După dreptatea lui Dumnezeu, fiecare om, când îi venea
ceasul să moară, ca să poată trece Dincolo cu sufletul mântu-
it, trebuia să fie atârnat pe lemnul de ocară, ca să-şi ispăşeas-
că mai întâi păcatele. Aşa ar fi trebuit să fie moartea fiecărui
păcătos, pentru a ajunge în veşnicie mântuit.

Dar după mila lui Dumnezeu, El a făcut ca, în locul fie-
cărui om, să moară Fiul Său, Domnul Iisus. Caiafa a profeţit
un adevăr dumnezeiesc, pe care nici el singur nu l-a ştiut,
când a zis: „Voi nu ştiţi nimic! Este mai de folos să moară
unul singur pentru popor, decât tot poporul”. El a înţeles
aceasta în chip firesc, că Iisus ar fi fost un mare vrăjmaş, care
vroia să ducă tot poporul în rătăcire. Şi Caiafa gândea: „Îl
omorâm pe El şi scapă poporul”. A spus acest lucru pentru că
era mare preot în vremea aceea, dar n-a priceput înţelesul du-
hovnicesc al profeţiei, că de la Dumnezeu era rânduit ca El să
moară, ca să facă pentru fiecare ispăşirea păcatelor.

La înţelegerea aceasta ne ajută şi Sfântul Apostol Petru,
când spune: „Cel ce a suferit în trup a sfârşit-o cu păcatul;
pentru ca, toată vremea ce mai trebuie să trăiască în trup, să
nu mai trăiască în pofte şi păcat, ci după voia lui Dumnezeu”.
Dumnezeu o singură dată pedepseşte. Cei care fac fărădelegi
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şi păcate şi nu-s pedepsiţi în trup au în faţă primejdia pierderii
sufletului. Dar cei care sunt pedepsiţi în trup au posibilitatea
să se mântuiască.

Aşa am fost şi eu pedepsit de Dumnezeu, în trup. Şi El
m-a salvat. La foarte mulţi pe care vrea să-i salveze, le trimite
în trup o boală, o suferinţă. Şi tocmai această suferinţă devine
mijlocul de ispăşire a multor păcate.

Când Domnul mergea spre Golgota, a fost nevoie să fie
ajutat... Unul cu numele Simon din Cirene L-a ajutat, cam un
sfert din drum, să-Şi ducă crucea. Ce închipuire are aceasta
oare? Domnul nu o putea duce? Era Dumnezeu şi o putea fa-
ce, dar prin asta a arătat că şi noi trebuie să ne ducem partea
noastră de cruce. Că nu trebuie să gândim că Domnul a sufe-
rit totul, iar noi nu mai avem de suferit nimic. Nu! Şi noi
avem o parte de suferinţă alături de Domnul, cum zice
Apostolul Pavel: „Vreau să împlinesc o parte din suferinţele
Mântuitorului”, prin suferinţele ce le purta el. Asta, cu privire
la partea spirituală.

 Iar cu privire la partea văzută: cel ce nu vrea să facă
semnul Sfintei Cruci, zicând că aceasta este doar o formă, lu-
crul acesta este ca şi cum Hristos pentru el n-a murit. Aici e
păcatul greu! Noi, când facem semnul Sfintei Cruci, în primul
rând ne recunoaştem pe noi înşine ca păcătoşi; şi în al doilea
rând, recunoaştem că noi trebuia să murim pe lemnul crucii.
Totodată, prin credinţă, vedem că în locul nostru a murit
Domnul Iisus pe acel lemn. Şi ne arătăm astfel recunoştinţa
faţă de Domnul, Care pentru păcatele noastre a murit. Dacă
cineva nu face semnul Sfintei Cruci e ca şi cum ar zice că
pentru el n-a murit Hristos; şi că el n-are păcate, excluzându-
se astfel din starea de păcătoşenie.

Sunt o mulţime de ispite care încearcă să înlăture semnul
Sfintei Cruci.

Pe de altă parte, Crucea devine o putere împotriva vrăj-
maşului diavol. Nici diavolul n-a ştiut că Domnul este Fiul lui
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Dumnezeu, pentru că atunci nu mai căuta să-L ducă la răstig-
nire. Dar n-a ştiut. A fost ascunsă de el taina aceasta. Diavo-
lul s-a trezit când Domnul a luat crucea în spate. Atunci s-a
împlinit profeţia lui Isaia: „Pe un munte pleşuv, înălţaţi steag,
strigaţi către ei, faceţi semn cu mâna...”. Muntele înalt este
Golgota, steagul este Crucea, semnul făcut cu mâna este în-
tinderea [pământului]... Când Domnul a spus „Săvârşitu-sa!”,
catapeteasma s-a rupt în două şi s-a deschis cerul pentru
mântuire.

Biblia s-o citim pe genunchi, dragii noştri, cu post şi ru-
găciune, ca să-i putem înţelege tainele şi farmecul ei.

Dragii noştri, aici este lucrarea lui Dumnezeu şi înţelesul
pe care avem nevoie să-l ştim. După lege, de cel condamnat
nimeni nu mai avea voie să se atingă, nici măcar cu un deget,
după primirea ultimei sale sentinţe. Această lege a fost res-
pectată în privinţa celor doi tâlhari, dar faţă de Domnul Iisus
n-a mai fost respectată. După ce Domnul a luat crucea în
spate, au început bătăile şi chinurile. Diavolul a crezut că
Domnul nu va suferi atâta batjocoră şi Se va răzbuna asupra
chinuitorilor, dacă e Fiul lui Dumnezeu; şi în felul acesta se
va zădărnici planul lui Dumnezeu de mântuire. Acesta i-a fost
planul. Dar Domnul Iisus, Mântuitorul, întărit de harul Du-
hului Sfânt, a suportat totul până la capăt, ca să poată fi biruit
vrăjmaşul şi să iasă El biruitor.

Şi aici vine şi ne lămureşte cuvântul Sfântului Pavel,
când spune că El „a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. Cru-
cea rămâne sceptrul biruinţei, semnul acestei biruinţe, rămas
peste veacuri, pentru creştini. Tot Apostolul Pavel spune în
Galateni: „Mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât în crucea Dom-
nului Iisus, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu
faţă de lume”. Adică lumea este salvată, nu mai este nevoie să
mai moară nimeni pe lemnul de ocară pentru a-şi ispăşi pă-
catul, pentru că a murit Domnul în locul nostru, al fiecăruia.
Ce ne revine nouă acum este a-L urma pe El cu credincioşie,
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cu ascultare şi cu înfrânare, până la moarte. Umblând în fap-
tele pocăinţei şi ale smereniei.

Sfântul Apostol Pavel spune în I Corinteni: „De fapt,
Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghe-
lia. Nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui
Hristos să fie făcută zadarnică”. Din textul „ca nu cumva să
fie făcută zadarnică” înţelegem că semnul Sfintei Cruci se fă-

cea chiar de la începutul creştinismului. Crucea era în uz, se
uza de semnul Sfintei Cruci. Şi continuă: „Fiindcă propovădui-
rea crucii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, este nebunie,
dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu”.
În ce constă puterea lui Dumnezeu? În iubire şi răbdare.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a
dat pe Singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, ci
să aibă viaţă veşnică”. Aceasta înseamnă iubire. Iar despre
răbdare spune în Filipeni 2: „Cu toate că era Fiu de Dumne-
zeu, n-a căutat să Se măsoare deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
smerit până la moarte şi încă moarte de cruce. De aceea şi
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele Care
este mai presus de orice nume, ca în Numele lui Iisus să se
plece orice genunchi, al celor de pe pământ, al celor de sub
pământ şi al celor din ceruri, şi orice limbă să mărturisească,
spre slava lui Dumnezeu, că Iisus este Domnul”.

Deci iată unde îşi are obârşia taina Sfintei Cruci. Pentru
neamuri este o nebunie, iar pentru iudei sminteală. Şi spune
mai jos că lucrurile slabe ale lui Dumnezeu au ajuns să fie de
mare tărie şi cele fără însemnătate au ajuns să fie puse în
cinste. Aceasta se referă şi la faptul că dispare înţelesul de
lemn de ocară pe care l-a avut crucea până la răstignirea
Domnului Iisus şi este înlocuit cu cinstirea cea mai mare în
Biserica lui Hristos, prin faptul că Domnul a sfinţit-o cu sân-
gele Său.

Sunt atâtea dovezi pe care le putem aduce ca argument în
ceea ce priveşte cinstirea Sfintei Cruci. „Nu vreau să ştiu al-
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tceva între voi, decât pe Iisus şi pe El răstignit”. Adică pe
Iisus cu Cruce, nu fără Cruce. Când Sfântul Pavel vorbeşte de
un Iisus răstignit, face referire şi la cinstirea Sfintei Cruci. Nu
poţi cinsti Crucea fără de Hristos şi nici pe Hristos fără Cru-
ce, cum spunea Părintele Iosif. Când vorbeşti de Hristos, de la
sine se înţelege că El ne este Răscumpărător prin Cruce; iar
când vorbeşti de Sfânta Cruce, de la sine se înţelege că tre-
buie să cinsteşti Jertfa de pe ea. Luându-le separat, nu ne fo-
loseşte la nimic. Nici un Hristos cinstit fără Cruce şi nici o
Cruce cinstită fără de Hristos n-ajută la nimic.

Aici trebuie înţeles adevărul pe care-l spune aşa de clar
Apocalipsa, că, înainte de a doua venire a Mântuitorului, va
apărea pe cer semnul Fiului Omului. (În Biblia britanică
spune „în cer”, dar e fals. Că dacă ar fi „în cer”, cine l-ar
vedea pe pământ? „Pe cer” este corect.) Că întâi merge
steagul şi în urmă vine împăratul, cum este şi în cele pă-
mânteşti. Unde merge unitatea militară, steagul merge îna-
intea ei. Nu este unitate fără steag. Cei care aţi făcut armată
poate aţi făcut pază la steag. Aşa este şi cu Sfânta Cruce. Să
facem pază în jurul ei, s-o cinstim şi s-o respectăm, dându-i
cinstea care i se cuvine.

Am mers în vreo câţiva ani la mănăstirea Bănceni din
Ucraina şi am avut ocazia să-mi confirm nişte adevăruri
dumnezeieşti. Când se citesc molitvele Sfântului Vasile,
foarte mulţi îndrăciţi vin acolo. Odată eram în spatele unei
persoane care era ţinută jos în genunchi: unul a cuprins-o de
la spate şi o ţinea, iar doi o ţineau de mâini. Părintele citea
molitvele în faţă, iar eu m-am apropiat de ea cu milă şi cu du-
rere – vă rog să mă înţelegeţi... Plângeam când vedeam acel
suflet chinuit. Am făcut semnul Sfintei Cruci şi am zis în tai-
nă: „În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, piei,
satană, din făptura lui Dumnezeu!”. Şi deodată persoana ace-
ea a început să strige: „Auuu! Nu mă arde! Nu mă arde!”. Şi a
dat să cadă pe spate. Atunci am probat şi am văzut, mi s-a
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confirmat adevărul dumnezeiesc că satana se teme de Sfânta
Cruce. De aceea Sfinţii Părinţi spun că Crucea este arma de
luptă împotriva satanei.

Am vrut să fac această experienţă ca să mă conving de
nişte adevăruri. Iar după mine a mai făcut acelaşi lucru altci-
neva care era lângă mine. Şi la fel s-a manifestat persoana
demonizată. Când eu am zis în gând acele cuvinte, ea stătea
cu capul aplecat, iar eu în spatele ei. Şi, bineînţeles, nu a auzit
cuvintele cu care m-am rugat eu. Dar duhul din ea striga că îl
arde semnul Sfintei Cruci.

Iată puterea dumnezeiască cu care a fost biruit satana.
Aceasta are legătura cu sabia lui Goliat, cu care David i-a
tăiat capul. Cu însăşi arma lui. Deşi vrăjmaşul se folosea
de lemnul de ocară pentru chinuirea celor vinovaţi, iată că
Dumnezeu a prefăcut acest lemn de ocară într-un lemn de
cinste şi de mare autoritate în Biserică şi în lume. Atâta
timp cât păcatul va fi în lume, Crucea va sta pe iconostas.
Ca şi în pustie, şarpele de aramă. El acolo era de mare va-
loare. După ce poporul a ajuns în Canaan, n-a mai avut ne-
voie de el.

Desigur, când vom trece în veşnicie, vom scăpa de orice
prigoană şi vom fi totdeauna cu Domnul. Atunci nici noi nu
vom mai avea nevoie de arma Sfintei Cruci, căci nu vom mai
avea vrăjmaşi. Dar cât vom fi în luptă, aceasta ne este armă
de ajutor şi de întărire, spre mântuire. (...)

Nu vă aduceţi aminte cum, în 1976, la Poiana Braşov,
fratele Traian Dorz, împreună cu fraţii de bună credinţă pre-
zenţi acolo au hotărât să nu se înceapă rugăciunea şi nici vor-
birile din adunare fără semnul Sfintei Cruci? Şi Părintele Iosif
tot aşa a spus, pentru că a simţit că aceasta este lucrarea lui
Dumnezeu. Noi nu propovăduim un Hristos fără Cruce. Acela
este un Hristos inventat, un Hristos străin. Cum, Domnul
Iisus a dispreţuit Crucea? Atunci ar însemna că nu mai este
Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt urăşte Crucea. Dacă trebuia să
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sufere pe un lemn de care ar fi vrut să scape, atunci l-ar fi în-
lăturat.

Odată un eretic a spus că tatăl lui a fost omorât cu un cio-
mag; şi că el de-acuma trebuie să cinstească un ciomag? Şi i-
am răspuns:

– Măi, tatăl tău a murit de un ciomag, dar sunt o mulţime
de înţelesuri în ceea ce spui tu. În primul rând, se poate să fi
fost vinovat şi de-aceea a fost omorât. În al doilea rând, dacă
ar fi putut scăpa de ciomag, ar fi fugit cât îl ţineau picioarele.
Deci nu de bunăvoie a suferit moarte de ciomag! Pe când la
Domnul Iisus totul se schimbă. „Nimeni nu-Mi ia viaţa. Am
putere s-o ţin şi am putere s-o dau”, a zis Domnul. Căci El de
bunăvoie a murit.

A batjocori şi a necinsti Crucea este ca şi cum L-ai cobo-
rî pe Hristos din puterea lui de Dumnezeu la nivelul oameni-
lor muritori. Atunci ai terminat cu mântuirea!

Trebuie să ne adâncim şi să înţelegem taina tainelor şi
adevărul adevărurilor. Să nu plutim numai pe la suprafaţă, în
înţelegerea lucrurilor acestora. Aceasta este lucrarea Duhului
Sfânt, judecarea adâncă, cum spune Mântuitorul despre cel ce
va săpa adânc şi îşi va pune temelia casei sale pe stâncă, nu
pe nisip. Credinţa uşuratică, învăţăturile uşuratice sunt casa
clădită pe nisip. Dar săparea în adânc este tocmai aprofunda-
rea înţelesului fiecărui eveniment din viaţa Mântuitorului.

Unii rătăciţi cred că Îl compătimesc pe Domnul că a mu-
rit pe Cruce. Săracii oameni... Acesta este un greu păcat.
Domnul Iisus a suferit nu ca Dumnezeu, ci ca om. Este o
blasfemie să crezi că a suferit Dumnezeirea Sa. Ca om a pă-
timit, dar era şi Dumnezeu, în acelaşi timp. El avea putere să
înlăture crucea, dar n-a făcut-o. În grădina Ghetismani a zis:
„Tată, dacă este cu putinţă, ia de la Mine paharul acesta”. Dar
Tatăl I-a arătat că acesta este drumul, că aceasta este calea, că
aşa se face ispăşirea păcatelor omenirii. Şi El a acceptat cru-
cea şi a dus-o până la capăt.
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Şi acum, tot ce a îmbrăţişat Domnul din dragoste, noi
să respingem, să necinstim? Alt păcat mai mare nu ne mai
trebuie.

În cuvintele acestea intră şi ceea ce am zis, că nu noi Îl
apărăm pe Domnul, ci El ne apără pe noi. Nu noi Îl com-
pătimim pe Domnul din pricina suferinţei, ci Lui îi este
milă de noi.

Spun unii:
– Preoţii L-au răstignit pe Hristos. Iar eu îi întreb:
– De ce stai împotriva Învierii lui Hristos?
– Nu stau!
– Cum nu stai? Dacă stai împotriva morţii Lui, nu-ţi pare

bine că a murit, ci îţi pare rău că a murit.
Asta este şoapta satanei, căruia îi pare rău că a pierdut

războiul cu Domnul Iisus.
Iată în câte curse ne poate atrage satana. „Să-L compăti-

mim noi pe Domnul, să-I luăm apărarea că a suferit pe cru-
ce... Atunci hai să batjocorim noi Crucea, ca să arătăm că noi
Îl iubim pe Domnul”... Vai de sufletul nostru! Aici este cursa
rătăcirii, sunt adâncimile satanei, cum spune în Apocalipsa.

Aş dori să fac o recomandare. Începeţi de la I Corinteni
şi, până la Apocalipsa, scoateţi pe hârtie toate versetele care
vorbesc despre Cruce. Apoi citiţi-le, ca să înţelegeţi bine toate
cele privitoare la această taină care este Sfânta Cruce.

Acum mai am de răspuns la o întrebare: „Ce se întâmplă
dacă facem semnul Crucii de formă?”.

Sunt două categorii de oameni. În prima categorie sunt
oamenii lumeşti, de unde am ieşit şi noi. Noi făceam semnul
Sfintei Cruci, dar nu cu o deplină încredinţare; sau chiar dacă
aveam o încredinţare, nu aveam puterea să o înţelegem la ni-
velul ei de sfinţenie, pentru că, fiind conduşi de firea pămân-
tească, mereu cădeam, necinstind şi înjurând de Sfânta Cruce.
Poate mulţi aţi trecut pe aici... Asta este partea formalismului
lumesc.
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În a doua categorie sunt cei care au ajuns la convingerea
că Crucea nu ar avea nici o importanţă. Dar, fiindcă sunt în-
conjuraţi de ceilalţi oameni, bunăoară în biserică (chiar dina-
inte de ’90), caută să se amăgească singuri. Şi fac semnul
Sfintei Cruci, dar nu din încredinţare, ci doar ca să vadă lu-
mea că ei sunt de altă părere. Şi acesta este tot formalism. Şi
spune aşa de clar Cuvântul lui Dumnezeu că tot ce nu se face
din încredinţare este păcat.

Slăvit să fie Domnul!
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COMĂNEŞTI (III)

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Hristos S-a înălţat şi Slăvit să fie Domnul!
Am putea să repetăm cuvintele din Faptele Apostolilor

capitolul 10, gândindu-ne la ceea ce simţea Corneliu şi toţi
cei adunaţi în casa lui când a zis, în prezenţa Sfântului Apos-
tol Petru: „Iată-ne cu toţii în faţa lui Dumnezeu. Te rugăm să
ne spui tot ceea ce Dumnezeu găseşte că avem trebuinţă”.
Deşi noi nu suntem în starea în care erau ei atunci, ci ne-am
născut în învăţătura creştină, pe care Biserica o mărturiseşte
de 2000 de ani, totuşi, pe undeva, unele lucruri n-am ajuns
încă să le pătrundem în înţelesul lor duhovnicesc.

Avem atâţia duşmani care mereu ne atacă credinţa şi ne
aduc aşa-zise argumente biblice că noi nu am fi pe calea cre-
dinţei, pe calea cea bună, şi că am avea nevoie de nu ştiu ce
lucrări pentru mântuire. Ei răstălmăcesc Sfânta Scriptură în
fel şi chip, căutând, cu scop necurat, să ne dărâme încredinţa-
rea pe care o avem şi învăţătura pe care am moştenit-o de la
moşii şi strămoşii noştri. Şi să ne aducă ei o încredinţare a lor,
falsă, care nu are nici un suport biblic.

Dacă ei reuşesc în privinţa aceasta, sigur că noi cădem
victime acelui duh de prozelitism care caută să ne scoată din
Biserică şi apoi să ne instruiască în aşa fel încât, după ce ne-a
câştigat de partea lui, să ne trimită să luptăm noi înşine împo-
triva Bisericii, împotriva mamei noastre, împotriva învăţăturii
pe care am moştenit-o de la înaintaşii noştri cei duhovniceşti.
De aceea, avem datoria ca totdeauna să fim bine pregătiţi.

Îmi aduc aminte de o scriere – un mic catehism – a unui
vrednic părinte duhovnicesc trecut la Domnul de mulţi ani,
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cu numele Mina Prodan, de la Mănăstirea Neamţ. Cartea e
din 1911, când deja începuse duhul sectar să apară şi în ţara
noastră şi să-şi facă lucrarea de scoatere a sufletelor din Bi-
serică şi de ducere a lor pe alte căi. Şi spune el un cuvânt
atât de înţelept şi explicit pentru noi că, dacă diavolul a por-
nit cu tunul împotriva Bisericii ca să o dărâme, noi nu avem
voie să ieşim împotriva lui cu un pistolet. Trebuie să ieşim
împotriva acestei arme cu o armă de acelaşi calibru, căci tun
pe tun se poate distruge, dar cu arme mai uşoare tunul nu-l
poţi sfărâma.

El voia să spună că, dacă protestanţii au pornit împotri-
va Bisericii cu cuvântul Evangheliei, răstălmăcind-o după
mintea lor firească, lumească şi demonicească, aşa cum
spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, noi nu avem
voie să ieşim împotriva afirmaţiilor lor decât tot cu aceeaşi
armă, tot cu cuvântul Evangheliei, arătând cu cuvântul
Scripturii că nu au dreptate în tot ceea ce fac. Căci scopul
lor este nimicirea Bisericii lui Hristos. De altfel, Domnul a
prevăzut aceasta, când i-a zis Apostolului Petru: „Pe această
piatră Îmi voi zidi Biserica (pe piatra credinţei) şi nici por-
ţile iadului nu o vor putea nimici”. Porţile iadului sunt gu-
rile tuturor protestanţilor, sectarilor, ateilor şi ale oamenilor
pretinşi a fi „de ştiinţă” care ignoră, tăgăduiesc şi dispreţu-
iesc Biserica, învăţătura ei, ca lucrare de mântuire pentru
neamul omenesc. Biserica este instituţia lui Dumnezeu lă-
sată pe pământ pentru mântuirea neamului omenesc. În ea se
lucrează Sfintele Taine. O putem asemăna cu un stup de al-
bine. Cei care au albine pot spune ce ochi are albina... că
acolo în stup, ea lucrează numai pe întuneric. Şi lucrează
aşa de iscusit, că nu amestecă mierea cu murdăria. Face o
lucrare extraordinară şi numai pe întuneric. Aceasta
preînchipuie taina lui Dumnezeu din Biserică. Tot ce se lu-
crează de Dumnezeu în Biserică, ceea ce noi nu pricepem şi
nu se poate descrie în cuvinte omeneşti, se numeşte taină.
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Pentru liniştea cugetului şi pentru pacea sufletului nostru,
aceste taine sunt însoţite de o mulţime de forme exterioare.
Dar noi ne dăm seama că ceea ce se face în chip văzut, are o
semnificaţie tainică pentru ceea ce se petrece în chip nevă-
zut. Aceste lucruri tainice se văd doar prin credinţă, cum
spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei: „Dreptul prin credinţă
va trăi; dar cine dă înapoi sufletul Meu nu găseşte plăcere în
el”. Şi tot la Evrei spune: „Credinţa este o încredere neclin-
tită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare în lucru-
rile care nu se văd”. Aşa este Biserica lui Hristos pe pământ,
ca un stup de albine care lucrează în chip atât de tainic şi ca-
re face o miere atât de gustoasă şi plăcută tuturor oamenilor.

Voi căuta să ating doar punctele cele mai importante. Îmi
spunea odată fratele Traian: „Frate Titus, este de-ajuns ca,
unui suflet credincios, să-i dai doar formula, că apoi el merge
singur pe fir şi va descoperi taina şi adevărul. Să îi dai numai
formula”.

Ne învinuiesc şi unii şi alţii că nu suntem pe calea cea
bună, că urmărim altceva... sau ne aduc alte şi alte învinuiri
nedrepte. De aceea vrem să ne definim poziţia noastră pentru
totdeauna. Măcar noi, cei care avem încredinţarea că Lucrarea
Oastei este lucrarea Duhului Sfânt, să putem fi stăpâni pe
această învăţătură şi să o putem transpune în viaţă. Prin fap-
tele noastre şi prin toată lupta şi străduinţa noastră, în măsura
în care ne permite împrejurarea, să putem face cât mai mult şi
cât mai desăvârşit voia lui Dumnezeu (cum spune apostolul)
„cea sfântă şi desăvârşită”.

Fiindcă suntem în pragul praznicului Pogorârii Duhului
Sfânt, am vrea să vorbim despre acesta, ca să putem înţelege
un lucru care, în Biblie, este mai greu de înţeles. Dar tot cu
Biblia vom pune în evidenţă învăţătura sănătoasă. Cuvântul
penticostar vine de la perioada dintre Paşti şi Pogorârea Du-
hului Sfânt. Între cărţile de slujbă ale Bisericii avem o carte
care se numeşte Penticostar, adică o carte unde sunt rugăciu-
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nile închinate Duhului Sfânt (în care se dă slavă Duhului
Sfânt). Deci penticostar înseamnă Cincizecime. Iar penticos-
talii pretind că ei sunt botezaţi cu Duhul Sfânt. E o înşelătorie
cu care i-a înşelat satana şi i-a atras în cursa rătăcirii. Cuvân-
tul sectă vine de la separare de un întreg. Sfântul Apostol
Pavel spune, în II Corinteni 11: „Vreau să înfăţişez această
Biserică întreagă, fără pată, fără lipsuri”. Şi Biserica este în-
treagă, învăţătura ei cu privire la ceea ce trebuie să ştie şi să
urmeze omul pentru mântuire este completă şi a fost clarifi-
cată în cele şapte Sinoade ecumenice. Ultimul a fost în 787,
sinodul care a condamnat ca erezie iconoclasmul (lupta îm-
potriva icoanelor). Deci şi problema aceasta s-a rezolvat şi s-a
clarificat, anume că icoanele nu sunt idoli, ci sunt ferestre
spre cer. Icoanele sunt înfăţişări ale Persoanelor divine sau ale
sfinţilor care au slujit lui Hristos în Biserică şi şi-au dat viaţa
pentru El. Aceste persoane au rămas sfinte, vrednice de cin-
stire, şi chipurile lor au fost aşezate în biserici, spre cinstire.

Deci de la 787, toate problemele cu privire la taina mân-
tuirii prin Biserică s-au limpezit. Ce a rămas în deficit este vi-
aţa fiecăruia dintre noi, a creştinilor care au venit pe parcurs,
în generaţiile următoare. Dacă creştinul nu a avut o viaţă de
credinţă, dacă a negat trăirea unei astfel de vieţi, dacă n-a ac-
ceptat naşterea din nou şi schimbarea vieţii, ci a rămas doar la
forma exterioară a cultului, nimeni nu-i garantează mântuirea.
Nici Biserica nu-i garantează mântuirea. Acestea le vom dis-
cuta mai târziu, când se va vorbi despre parastase şi despre
alte lucruri. Acum am pomenit doar în treacăt despre aceasta.
Rămâne să discutăm în continuare despre lucrarea lui Dum-
nezeu în planul Său de mântuire a neamului omenesc.

Frăţiile voastre aveţi Dreptarul învăţăturii sănătoase şi
cred că aţi dezbătut această problemă referitoare la lucrarea
tainică de mântuire începută de Tatăl şi continuată de Fiul şi
apoi de Duhul Sfânt. Se spune în Faptele Apostolilor că unii
creştini dintre iudei, care aveau o inimă mai aleasă, au primit
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cuvântul cu toată încrederea şi în fiecare zi cercetau Scriptu-
rile, să vadă dacă cele ce se spuneau erau aşa. Deci toţi avem
datoria să cercetăm, nimeni să nu se îndoiască asupra acestui
lucru. Dumnezeu îţi dă dreptul să cercetezi, ca să te convingi
de adevărata credinţă.

Dumnezeu a lucrat la pregătirea mântuirii încă din Ve-
chiul Testament. Dumnezeu-Tatăl, căci nu erau cunoscuţi nici
Dumnezeu-Fiul şi nici Dumnezeu-Duhul Sfânt de către evrei.
Dar şi Fiul, şi Duhul Sfânt lucrau prin Tatăl. Când a venit
Domnul Iisus, în Noul Testament, El a lucrat în chip omenesc
la pregătirea mântuirii, în perioada celor 33 de ani şi 6 luni
cât a trăit pe pământ, după cum ne spune cronologia făcută de
Biserică şi documentele biblice. Deci Mântuitorul nu era cu-
noscut, decât ca un simplu om, totuşi prin Persoana Sa lucra
Tatăl şi Duhul Sfânt.

De la înălţarea Mântuitorului la cer, toată puterea lucră-
toare şi a desăvârşirii Bisericii i-a revenit Duhului Sfânt. Dar,
la fel, prin Duhul Sfânt acum lucrează şi Tatăl, şi Fiul. Căci
Însuşi Tatăl ceresc spune, la apele Iordanului, la botezul
Domnului Iisus: „Acesta este Fiul Meu în care îmi găsesc
plăcerea. De El să ascultaţi”. Tatăl Îl recomandă pe Domnul
Iisus. Şi El, Fiul, la fel, face referire la lucrarea şi la puterea
Duhului Sfânt: „Căci este de trebuinţă să Mă duc la Tatăl,
căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, nu va
veni. Când va veni, va lua din ce este al Meu şi vă va desco-
peri”. Iată că Domnul Iisus dă întâietate Duhului Sfânt. Ve-
deţi, este un fel de ordine şi de rânduială chiar în sânul Sfintei
Treimi. Fiecare Persoană Îi dă întâietate celeilalte, cu privire
la lucrarea care intră în atribuţiile Sale pentru mântuirea nea-
mului omenesc. Şi cea mai grea misiune i-a revenit Duhului
Sfânt după Înălţare. Pentru că Însuşi Mântuitorul spune în
Ioan capitolul 6: „Cine nu mănâncă Trupul Meu şi nu bea
Sângele Meu nu are viaţă”. O parte dintre ucenici au spus:
„Asta e prea de tot”. Şi L-au părăsit. Dar Domnul îi întreabă
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pe cei Doisprezece: „Dar voi nu vă duceţi?”. Şi Sfântul Petru
Îi răspunde: „La cine să ne ducem, căci la Tine am găsit cu-
vintele vieţii”. „Petre, (răspunse Domnul), nu carnea şi sân-
gele ţi-a descoperit ţie acestea, ci Duhul lui Dumnezeu”.

Duhul e cel care dă viaţă. Mântuitorul spune că sângele şi
carnea nu folosesc la nimic. Arată astfel lucrarea de desăvâr-
şire pe care o va face Duhul Sfânt, ce avea să vină după zece
zile de la Înălţare. Dar de ce a fost nevoie să treacă zece zile
de la Înălţare? De ce nu S-a pogorât Duhul Sfânt chiar a doua
zi? De ce I-a trebuit Domnului Iisus zece zile ca să-L trimită?

Sfinţii Părinţi lămuresc această problemă. În Biblie nu
găsim răspunsul, dar Sfinţii Părinţi, care au fost împreună lu-
crători cu Dumnezeu, au stăruit şi au cerut lămuriri. Şi Dum-
nezeu le-a descoperit această taină. Se spune că sunt zece ce-
ruri în care sunt cele nouă legiuni îngereşti, iar în al zecelea
cer este Tronul Dumnezeirii. Şi la fiecare legiune de îngeri,
Mântuitorul a stat câte o zi, pentru a-i mângâia şi întări.

Iar în a zecea zi, când S-a prezentat în faţa Tatălui Ceresc
cu firea omenească, cu umanitatea, atunci Tatăl L-a îmbrăţi-
şat, L-a sărutat pe Domnul Iisus pentru că a făcut răscumpăra-
rea, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Filipeni: „Cu toate că
era Fiu de Dumnezeu, nu a căutat să se măsoare deopotrivă cu
Dumnezeu, ci S-a smerit până la moarte şi încă moarte de
cruce. De aceea Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a
dat numele care este mai presus de orice nume, ca în numele
lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pă-
mânt şi de sub pământ. Şi orice limbă să mărturisească, spre
slava lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Domnul”. Când S-a
prezentat în faţa Tatălui, a zis Dumnezeu Tatăl: „Fiindcă ai fă-
cut lucrul acesta şi Te-ai jertfit pentru ei, pe toţi Ţi-i dau Ţie”.

De aceea nici o rugăciune nu ajunge direct la Tatăl, decât
prin Domnul Iisus. Şi tot de aceea El este Mijlocitorul Legă-
mântului celui Nou. Toate rugăciunile Bisericii ajung la
Domnul Iisus şi numai El Se duce cu ele la Tatăl. Să fie clar
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pentru totdeauna. Aceasta e învăţătura Bisericii, aşa găsim
scris. Şi în momentul în care L-a îmbrăţişat şi s-au sărutat,
imediat la ora nouă dimineaţa, Duhul Sfânt a fost trimis peste
apostoli. Iar apostolii, după făgăduinţa dată, au primit Duhul
Sfânt, care i-a preluat, i-a umplut de înţelepciune, de dar şi de
putere. A omorât în ei tot ce era lumesc şi omenesc şi i-a fă-
cut ca nişte vulturi. Cu toate că erau în trup pământesc, acum
nu se mai temeau de moarte, nu se mai temeau de nimic.

Apoi imediat, prin Duhul Sfânt, au primit darul de a
vorbi în limbi. Darul vorbirii în limbi sau glosolalia. Scopul
acestui dar de vorbire în limbi nu a fost acela pe care-l susţin
ereticii care se trudesc să-i amăgească pe oameni şi să-i înşele
prin felul cum se bâlbâie ei, minţind că acela ar fi darul Duhul
Sfânt. Nu! Ci darul de a vorbi în limbi a fost dat pentru ca
apostolii să poată fi înţeleşi în toate limbile omeneşti, pentru
a le putea predica tuturor popoarelor cuvântul Evangheliei. Ei
erau oameni simpli, nu erau învăţaţi nici în cele pământeşti.
Astăzi, aşa cum vedem, sunt şcoli la care se învăţă limbi
străine; şi mult timp îi trebuie cuiva să tocească băncile şcolii
până învaţă trei, patru limbi străine, ca să ajungă ambasador
într-o ţară străină. Dar la Dumnezeu totul este gata într-o cli-
pă. Şi de aceasta aveau nevoie apostolii să primească acest
dar al lui Dumnezeu, ca să poată duce mesajul mântuirii până
la marginile pământului, pentru ca, în orice popor ajung, să
poată predica cuvântul pe limba lui.

Acum să pornim pe altă latură: de la turnul Babel.
Poporul care s-a format după potop a vorbit o singură

limbă. Ei umblau grupaţi. Dar la 250 de ani după potop, unul
cu numele Nimrod, din neamul lui Ham, nu a vrut să asculte
de Dumnezeu, Care a zis că potop nu va mai fi pe pământ şi,
ca semn al acestei promisiuni, a rânduit curcubeu în nori. El
nu a crezut, a rămas cu teama aceasta că va mai fi un potop şi
şi-a propus să facă un turn până aproape de nori, pentru ca să
aibă unde să se refugieze şi să-şi scape viaţa. Singura semin-



190

ţie care nu a vrut să ia parte la această lucrare a fost seminţia
lui Sem. Ei n-au vrut să ia parte la această satanică concepţie.
Şi atunci, sigur, celelalte două seminţii, cea a lui Ham şi a lui
Iafet, au început să-i constrângă, să lucreze forţat. Ei însă a
trebuit să se ascundă prin crăpăturile munţilor, fiindcă erau
deplin încredinţaţi că Dumnezeu ce spune aşa şi face.

S-au apucat să construiască turnul. Avem citatul biblic
care spune: „Iată că nu-i împiedică nimic să-şi ducă la înde-
plinire ceea ce şi-au pus în plan. Hai să le încurcăm limbile”.
Şi într-adevăr, Dumnezeu le-a încurcat limbile. Când cereau
cărămidă, primeau var; când cereau var, primeau altceva.
Tradiţia spune că nu a fost uşor. Biblia surprinde foarte pe
scurt, dar istoria redă nişte lucruri foarte dureroase. Poate unii
aţi lucrat în construcţii şi vă puteţi da seama... atunci când eşti
pe zid şi ceri ceva, dar nu primeşti, începi să te enervezi. Au
început să arunce cu cărămizi şi a început război şi lupte între
ei. Apoi s-au luat doi câte doi şi s-au dus în pribegie, răspân-
dindu-se. Aşa i-a împărţit Dumnezeu şi au umplut pământul.
Scopul satanei a fost să împiedice împlinirea voii lui Dumne-
zeu, dar Dumnezeu S-a folosit de lucrările satanei în planurile
Sale. (Am mai spus de multe ori că satana, prin toată lupta lui
de a distruge Biserica, crede că-I face un mare rău lui Dum-
nezeu; dar, de fapt, îi face un mare bine. Că pe toţi cei necu-
raţi la suflet, necredincioşi şi nestatornici, îi ia satana de par-
tea lui. Se împlineşte exact cuvântul Evanghelistului Matei,
cu Cel din arie care are lopata în mână. El lopătează şi tot ce
este pleavă ia vântul şi duce; iar bobul greu rămâne. Îmi aduc
aminte de un cuvânt pe care mi l-a spus fratele Traian: „Frate
Titus, să dăm slavă lui Dumnezeu atâta timp cât suntem în
lopata Domnului; să nu ajungem în ciurul satanei. Când ajun-
gem în ciurul satanei e vai de noi”. El trecuse prin ciurul sa-
tanei. Să ne lăsăm lopătaţi, adică să ne lăsăm curăţiţi de vân-
tul lui Dumnezeu, aşa cum El lucrează cu lopata în viaţa
noastră. Lopata este a lui Dumnezeu, ciurul este al satanei.)
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Aşadar ei s-au împrăştiat în tot pământul; desigur, în mii
şi mii de ani. S-au înmulţit, s-au format triburi... Cunoaşteţi
toate acestea. Dar acum noi vrem să ne apropiem de înţelesul
final al acestei lucrări.

Dumnezeu, în dragostea Lui, prin lucrarea Duhului Sfânt,
dorind să facă cunoscut Cuvântul Său tuturor neamurilor, nu
le-a redus numărul acestor limbi, nu i-a adus iarăşi la limba
de la început. I-a lăsat pe fiecare cu limba lui, dar S-a desco-
perit pe limba fiecăruia. Aceasta este importanţa şi principalul
scop al darului vorbirii în limbi. Dumnezeu li se descoperă
tuturor pe limba lor. Găsim scris în Faptele Apostolilor, când
toţi se întreabă: „Nu sunt aceştia galileeni? Cum de-i auzim
vorbind limba noastră în care ne-am născut?”. Era o mare mi-
rare, căci aşa ceva nu s-a mai pomenit până atunci. Şi Cu-
vântul lui Dumnezeu s-a făcut răspândit astfel, fiind mărturi-
sit pe limba fiecăruia.

Sfântul Apostol Pavel, la început, vedea că unii dintre cei
ce se întorceau la Dumnezeu, pe care El îi socotea vrednici
dintre cei ce deveneau ucenici, primeau darul vorbirii în
limbi. Şi acesta era semnul că erau aleşi să-i însoţească pe
apostoli în misiunea lor. Semnul era această harismă. Şi cei
ce primea darul acesta erau pregătiţi şi mergeau în misiune,
pentru a duce solia Evangheliei la alte popoare.

Am spus mereu că tot ce spunem trebuie să aibă acoperi-
re biblică. Sfântul Apostol Pavel scrie: „Mă bucur că eu vor-
besc mai mult decât voi toţi în limbi”. Dar misiunea lui era
peste tot, cei ce primeau în parte vorbirea în limbi aveau o
misiune mai restrânsă.

Sfântul Ioan Gura de Aur, în anul 400, doar pomeneşte
despre aceste limbi. Ceea ce înseamnă că aproape toate naţiu-
nile pământului – chiar dacă într-un cadru mai restrâns –
aveau totul la îndemână, pe limba lor. Aveau şi Evanghelia, şi
tot ce era necesar pentru mântuirea sufletului. Aşa că în
aceste lucrări a încetat darul limbilor.
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Mai este o mărturie: limbile sunt un semn pentru cei ne-
credincioşi, nu pentru cei credincioşi. Adică pentru cei care
nu s-au întors încă la Dumnezeu; pentru neamurile care nu
ajunseseră să cunoască despre mântuire şi despre toate lucră-
rile lui Dumnezeu. Deci cei care le susţin consideră că fac
parte dintre aceştia. Darul proorociei este pentru cei credinci-
oşi. De aceea spune Sfântul Pavel: „În biserică, mai bine
vreau să spun cinci cuvinte înţelese, decât zece mii de cuvinte
în altă limbă”.

Şi apostolul doar în Întâia Epistolă către Corinteni vor-
beşte despre acest lucru. Am cercetat pe firul istoriei şi am
descoperit care a fost rostul acestor referiri la vorbirea în
limbi. Corintul este port la Marea Mediterană. Acolo erau
oameni din multe neamuri; multe popoare şi multe ameste-
cături de seminţii. Desigur că nu vorbeau o limbă comună şi
nu se înţelegeau cu toţii. În Corint, Sfântul Apostol Pavel a
lucrat foarte mult. Printre cei convertiţi erau oameni din
toate aceste neamuri, care deveneau, la rândul lor, mărturi-
sitori, lucrători. Şi acestora, Apostolul le cerea: „Dacă aţi
primit credinţa, să cereţi şi darul de a vorbi în limbi, ca să
faceţi cunoscut numele lui Dumnezeu şi celorlalţi, care nu l-
au cunoscut”, fiindcă el nu putea să stea prea mult într-o lo-
calitate, ci trebuia să meargă dintr-o localitate în alta, să du-
că mesajul Evangheliei. Acesta a fost şi este înţelesul vorbi-
rii în limbi.

Aşa că noi să fim pe deplin încredinţaţi că pentru noi, la
ora actuală, nu este nevoie de acest har, deoarece tot ce ne
este necesar pentru mântuire avem în limba noastră.

Să fim liniştiţi în această Lucrare de har în care Dumne-
zeu ne-a aşezat şi ne doreşte pocăinţa şi lepădarea de sine.
Aşa cum am mai spus, datoria noastră este să ne grăbim aler-
garea noastră pe care o aşteptă o mare răsplătire.

Slăvit să fie Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!
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*

Eu port barbă de la 32 de ani. Şi tot mereu s-au agăţat
ereticii de mine când mă vedeau pe undeva. Se strângeau mai
mulţi şi mă luau la întrebări.

Odată plecasem să cumpăr ceva din piaţă de la noi, din
Rădăuţi. Pe la ora nouă, când mă pregăteam să cumpăr, m-
au încercuit cam vreo doisprezece sectari. Erau de trei cate-
gorii: baptişti, penticostali şi martori ai lui Iehova. Discuţia
cu ei a fost lungă; am să v-o spun pe scurt, ca să ştiţi cum să
vă apăraţi.

A venit vorba despre botez – şi le-am explicat desluşit.
Fiind multă lume acolo, s-a adunat în jurul nostru. Un om ca-
re era ortodox întrebă:

– Dacă eu sunt botezat, mai este nevoie să mă botez?
El nu ştia de unde sunt eu, nici de ce credinţă, că nu mă

legam de nici o formă de cult.
– Nu! îi zic eu. O dată botezul făcut, nu se mai repetă.
– Atunci mai stau oleacă.
În faţa mea erau doi iehovişti. Unul dintre ei mă întreabă:
– Ce scrie la Marcu 16 cu 16? „Cine va crede se va boteza”.
– Da aşa scrie, răspund eu, dar eu ce să cred?
El stă, se gândeşte şi îmi spune:
– Să crezi să te botezi.
– Vai de tine dacă tu aceasta crezi! Acolo nu scrie să

crezi să te botezi. Nu se vorbeşte întâi de botez, ci de învierea
din morţi.

Şi i-am dat citatul pe larg. I-am răspuns că, începând cu
versetul 9 al acestui capitol, este vorba despre Învierea lui
Hristos. Că trebuie să crezi în Înviere şi apoi să fii botezat în
numele Domnului. Deci botezul e condiţionat de Învierea
Domnului Iisus. Şi nu se poate face fără ca cineva să creadă
că Iisus este viu, că a înviat din morţi.
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– Dar ce ştiam eu când eram de 2 kilograme?
– Dar când te-a născut ai ştiut de tine?
– Nu!
– Atunci cum de-ai ştiut cui să-i spui mamă? Spune re-

pede, că mă grăbesc!
A amuţit. N-a avut răspuns. Oamenii au început să râdă.

Unii din faţă zic:
– Aţi văzut, oameni buni, cum stau lucrurile? Vine câte

un eretic din acesta la tine acasă, te zăpăceşte de cap, iar dacă
nu ştii ce să răspunzi, cazi victimă.

Unul din dreapta mă întreabă:
– Să-mi spui dumneata, care este adevărata Biserică a lui

Hristos?
Ei doreau să aducă discuţia despre vorbirea în limbi.
– În Efeseni, la capitolul 2, se vorbeşte despre adevărata

Biserică a lui Hristos, care este întemeiată pe învăţătura apos-
tolilor şi a proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos.

Şi am încheiat subiectul, căci au tăcut.
Când vorbeam, unul mă tot deranja. Era un penticostal

dintr-o comună vecină. I-am zis:
– Stai liniştit, ai răbdare, că nu pot sări ca broasca din

baltă-n baltă. Răspunsul corect trebuie să fie dat în ordine.
Iar acum, văzând că aceştia nu mai zic nimic, i-am spus

penticostalului:
– Acum întreabă!
– Care sunt semnele în Biserica Ortodoxă?
Cerea să-i dau documente despre semne.
– Sunt acolo, în biserică, zic eu. Dar la voi sunt?
– Da, este.
– Care este semnul?
– Vorbirea în limbi.
– Bun! Hai să acceptăm şi acest subiect. Voi ziceţi că, la

voi, vorbirea în limbi este lucrarea Duhului Sfânt. Eu te în-
treb: Duhul Sfânt spune minciuni?
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– Nu!
– Fii atent, te întreb serios, nu facem glume. Spune min-

ciuni?
– Nu!
– Foarte bine, aşa este. Nu spune minciuni. Atunci unde

se respectă în biserica voastră cuvintele din Evanghelia după
Luca unde se spune despre Maica Domnului: „Iată că toate
neamurile îmi vor zice fericită”? Se respectă?

– Nu.
– Din ce cauză?
– Că a mai avut copii.
– Unde scrie?
– La Matei 13, 55.
Îmi dădu citatul biblic, îl ştia pe de rost.
– Ce fel de oameni erau aceştia care ziceau aşa despre

Domnul Iisus? Credincioşi sau necredincioşi?
– Necredincioşi.
– Foarte bine! Aşa eşti şi tu! După 2000 de ani, tu Îl so-

coteşti pe Domnul tot numai fiul Mariei şi al lui Iosif. N-ai
ajuns la convingerea că El este Fiul lui Dumnezeu şi Dumne-
zeu adevărat.

Atunci a început lumea să râdă. Dar, pentru că venea un
miliţian, o soră care era şi ea acolo mi-a făcut semn să tac.
Era pe vremea comuniştilor şi n-aveam voie să facem aşa ce-
va, asta era socotită o propagandă în piaţă.

Mă uit la ceas, era ora unu! Eu eram cu bicicleta, mă
trimisese soţia să cumpăr nişte tărâţe pentru scroafa cu
purcei. Când am ieşit din cercul lor, piaţa era terminată.
Nu mai era nimeni. M-am dus cu traista goală acasă. Soţia
îmi zice:

– De ce n-ai cumpărat tărâţe?
– Mi-a ieşit o ispită în cale.
Am căutat eu apoi prin vecini şi am rezolvat şi problema

cu tărâţa.
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Deci Mântuitorul a cinstit-o pe mama Lui. Cel ce a dat
porunca: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri şi să
le fiţi supuşi”, putea să nu-Şi respecte mama? Era ceva im-
posibil.

Slăvit să fie Domnul!

*

Cineva întreabă: „Dacă în Biblie scrie: «Copacul, cum
cade, aşa rămâne», atunci toate rânduielile bisericeşti care se
fac folosesc la ceva pentru salvarea mortului?”.

Citatul acesta este din Vechiul Testament.
Problema este şi uşor de înţeles pentru cine crede, dar

este şi grea pentru cei îndoielnici; cum spunea fratele Traian:
„Pentru cei ce cred avem mii de dovezi, dar pentru cei care nu
cred nu mai avem nici una”.

Am vrea să înţelegem de la început că Mântuitorul a pus
accentul pe naşterea din nou. Baza mântuirii este naşterea din
nou, adică schimbarea vieţii. Sfinţii Apostoli, la fel, au avut
ca bază a propovăduirii lor pocăinţa, întoarcerea la Dumne-
zeu, Jertfa lui Hristos, şi jertfa vieţii proprii, aşa cum se arată
şi în Pilda cu cele zece fecioare, despre cele înţelepte.

Este o carte numită Mântuirea păcătoşilor, scrisă în
Muntele Athos, în Grecia; şi e aprobată de Biserică. În par-
tea a doua a acestei cărţi, în capitolul 23, se spune că nimeni
să nu se lase înşelat şi să nu facă aici milostenia, crezând că
o vor face pentru el cei ce rămân în urmă. Aceasta este is-
pita: „Pot trăi cum vreau, că oricum Biserica se va ruga să
ajung în rai”.

Acum noi aducem nişte dovezi din Evanghelie. La Matei,
în capitolul 12, Mântuitorul spune: „Toate păcatele vor fi
iertate oamenilor, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu va
fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor”. Aici se
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vede o mică fereastră care ni se deschide. Şi ne ajută Evan-
ghelistul Ioan când spune: „Dacă a făcut cineva păcat care nu
duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu îl va ierta. Dacă a
făcut cineva păcat care duce la moarte, să nu se mai roage, că
nu este iertare”. Păcatul care duce la moarte este păcatul îm-
potriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este
erezia, care neagă toată învăţătura Bisericii, toată lucrarea Bi-
sericii, tăgăduieşte tot ce a lucrat şi lucrează Duhul Sfânt prin
Biserică: Botezul, Sfintele Taine, Crucea, icoanele... Pe toate
le batjocoreşte. Este în II Tesaloniceni un cuvânt al Sfântului
Apostol Pavel care spune că potrivnicul se ridică mai presus
de tot ce se numeşte Dumnezeu sau mai presus de tot ceea ce
este pus spre închinare. Duhul sectar anulează totul. Dispre-
ţuieşte tot ce este pus spre cinstire şi se pune pe el în locul
acestor lucruri. Aceasta este lucrarea satanică şi păcatul îm-
potriva Duhului Sfânt. Să fim cu luare aminte.

Este foarte adevărat că mulţi dintre fraţii noştri au căzut
victime ale acestui păcat al ereziei. Iar pentru oamenii care au
rămas în duhul lumesc şi au murit necredincioşi, le fel, nu
este garantată mântuirea pentru ei. Timpul vieţii este şi timpul
pocăinţei; şi dacă până la moarte nu te-ai întors la Dumnezeu,
nu putem garanta mântuirea nimănui. Ca o mamă care îi
plânge, Biserica se roagă pentru cei care nu şi-au terminat po-
căinţa, dar erau totuşi pe calea mântuirii. Pentru aceştia se
roagă. Şi cuvântul este foarte adevărat. Pentru că nimeni din-
tre noi nu murim în starea şi în condiţia pe care ne-o cere
Evanghelia. Aproape nimeni nu ajunge să moară la starea de
desăvârşire pe care o cere Cuvântul. Când vine moartea prin
surprindere, nu suntem pregătiţi pentru ea. Şi Biserica face
rugăciuni şi pomeniri pentru aceştia care deja sunt pe calea
pocăinţei.

Un lucru pe care trebuie să-l ştim este: copiii nu pot răs-
plăti ostenelile părinţilor, chiar dacă ar trăi şi o mie de ani pe
pământ.
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Dintre trei daruri arătate de Sfântul Apostol Pavel: cre-
dinţa, nădejdea şi dragostea, credinţa şi nădejdea ne conduc
până la mormânt; dar dragostea trece dincolo. Dragostea nu
este împiedicată de mormânt. Nu înseamnă că cei ce au trecut
dincolo, dacă au murit trupeşte, sunt dispăruţi complet. Ei
sunt vii, există, dar în lumea cealaltă, a duhurilor, nu în lumea
aceasta. Cei ce rămân în urmă, copiii, au datoria înaintea lui
Dumnezeu să facă tot ce le stă în putinţă pentru binele părin-
ţilor lor care sunt trecuţi dincolo. Am spus că dragostea nu se
termină la mormânt, ci merge dincolo. Aşa că cei ce rămân au
datoria să se roage lui Dumnezeu. Este o datorie obligatorie;
Însuşi Dumnezeu cere acest lucru, să se roage copiii pentru
părinţi. Şi atunci ei fac tot ce le stă în putinţă pentru părinţii
lor. Începând cu rugăciunea personală de acasă, seara şi dimi-
neaţa, în care îţi pomeneşti şi părinţii, apoi rugăciunea Biseri-
cii, care este mai autoritară, apoi jertfa ta pentru părinţi: praz-
nicul, ceea ce duci la biserică, milostenia... Însă acestea tre-
buie făcute cu înţelepciune şi cu rânduială.

Când dai ceva de pomană pentru mama sau pentru tata,
întâi spui numele Domnului, apoi pomeneşti numele persoa-
nei pentru care faci: „În numele Domnului, pentru tata, pentru
mama etc.”. În al doilea rând pomeneşti persoana, ca să se
ştie pentru cine se face milostenia. Este o mare greşeală în
creştinism şi ne pare rău că se neagă şi se tăgăduieşte înţele-
sul drept al milosteniei. Aşa am făcut şi noi: „Poftim, pentru
sufletul mamei...”; „Poftim, pentru sufletul tatei...” şi nu mai
pomenim numele Domnului. Asta este o greşeală. În măsura
în care ne ajută puterile, trebuie să îndreptăm lucrurile şi să le
spunem celor pe care îi auzim că fac aşa. Cum spune Sfântul
Apostol Pavel: „Tot ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta, să fa-
ceţi în numele Domnului Iisus”.

Şi aici este datoria noastră care ne revine. Fapta dragostei
noastre, achitarea datoriei noastre faţă de părinţii noştri. Dacă
cumva părinţii noştri au păcat împotriva Duhului Sfânt
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(vorbim la general), fapta făcută în numele lui Dumnezeu
pentru ei nu este primită, se anulează pentru ei. Dar ea rămâ-
ne valabilă pentru tine, se socoteşte în dreptul tău. Nu se
anulează în mod absolut, ci trece în contul celui ce a făcut-o.
În ce-l priveşte pe cel mort, Dumnezeu socoteşte starea şi fe-
lul cum a murit... sunt o mulţime de lucruri de care El ţine
seamă când îl judecă: dacă a avut ocazia să-L cunoască pe
Dumnezeu sau nu a avut această ocazie; dacă a ştiut carte sau
nu; strâmtorările vieţii lui etc. De toate ţine cont Mântuitorul.
Exact ca la tribunal. (Pe vremea lui Ceauşescu era articolul
323, referitor la huliganism, unde se găseau 24 de paragrafe;
şi pedeapsa era închisoare de la 3 luni până la 25 de ani.) Ei,
aşa judecă şi Dumnezeu. De aceea spune Mântuitorul: „Cine
a cunoscut mult, mult i se va cere; cine a cunoscut puţin, pu-
ţin i se va cere”. Dacă a avut posibilitate să audă Cuvântul lui
Dumnezeu, dar s-a ferit de el, intră în categoria celor ce l-au
respins. Dar milostenia nu rămâne în zadar. Trece de partea
celui ce a făcut-o.

Dar dacă, fiind cântărit, este găsit că a fost nevinovat în
anumite privinţe, dacă, datorită unor împrejurări, el nu a putut
să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, dacă fiul său care tră-
ieşte s-a predat Domnului şi face pocăinţă şi pentru părinţii
săi – cum spune în II Corinteni capitolul 8, că: „s-au dat mai
întâi pe ei înşişi lui Dumnezeu şi apoi nouă, prin darurile lor”
–, atunci Dumnezeu ţine cont de jertfa copiilor. Atunci darul
făcut, în numele dragostei, pentru părinţi se împarte în două:
jumătate trece în beneficiul părinţilor şi jumătate rămâne în
dreptul lor. Aici este lucrarea Domnului!

Aşa că, dragii mei, tot ceea ce se face nu este în zadar.
Pe lângă faptul că se jertfeşte copilul pentru părinţi, avem

ca mijlocitoare rugăciunile Bisericii. Găsim în Apocalipsa
capitolul 8 un loc unde se spune că a venit un înger cu multă
tămâie înaintea altarului de aur, pe care a adus-o împreună cu
rugăciunile sfinţilor. Să zicem că nu suntem cuprinşi noi
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acolo (cu toate că avem şi noi o parte, dar să excludem partea
noastră), să îi socotim numai pe sfinţii care au mers la jertfă...
Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur şi mulţi alţii, ale că-
rora sunt rugăciunile din Molitvelnic ce se fac la pomenirea
morţilor. Când preotul citeşte aceste rugăciuni, sfântul a cărui
rugăciune se citeşte repetă acea rugăciune înaintea lui Dum-
nezeu, pentru sufletul respectiv. În această situaţie sunt trei
martori care se roagă: cel care aduce jertfa şi face pomenirea,
preotul care este împuternicit de Domnul să facă această sluj-
bă şi sfântul a cărui rugăciune se citeşte. Dumnezeu cântă-
reşte şi, dacă cel pentru care se fac rugăciunile este vrednic să
aibă iertare, aceste rugăciuni îl ajută. Însă dacă Dumnezeu so-
coteşte că acel suflet nu este vrednic, atunci toată jertfa de
pomenire rămâne ca faptă bună pentru cel ce o face. Este clar
acest lucru.

O penticostală al cărei soţ era ortodox era frământată de
nişte necazuri. Ei se înţelegeau în familie; bărbatul dorea să
facă pentru părinţii lui o milostenie, o pomenire ceva... Şi ea
m-a întrebat ce să facă, fiindcă nu are nimic scris în acest
sens. Şi i-am zis: Dacă vrei să faci, acestea sunt condiţiile şi
poţi să faci. Faceţi fără nici o reţinere, cu toată încredinţarea
că este primit. Dacă Dumnezeu va socoti că părinţii soţului
nu merită, lucrul acesta totuşi nu este în zadar, ci rămâne în
contul vostru. Aşa că puteţi face fără nici o rezervă.

Deci iată înţelesul acestor jertfe. Rânduiala este stabilită
de Sfinţii Părinţi, de Duhul Sfânt în Biserică, pentru că altfel
nu ar exista. Dar ca noi să nu mai avem rezerve cu privire la
aceste lucruri, am adus această lămurire ca să fim liniştiţi şi
să facem în continuare aceste lucruri.

Să ne ferim de afirmaţii de-acestea referitoare la cei tre-
cuţi din viaţă: „Fratele este la dreapta lui Dumnezeu...”; sau:
„Fratele va ajunge în iad...”. Aşa ceva fac doar ereticii. Sunt
nişte bazaconii. Chiar să avem grijă să nu facem astfel de
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afirmaţii, pentru că dăm naştere la suspiciuni şi controverse.
Se va vedea când vom merge Dincolo care unde a ajuns. Spu-
ne Sfântul Apostol Pavel aşa: „Să nu judecaţi nimic înainte de
vreme”. În loc să ne ajutăm, noi dăm prilej celor ce caută să
ne necăjească.

Dacă ar fi numai după dreptatea lui Dumnezeu, ar fi vai
de noi. Dar intervine mila Sa. Că şi diavolul striga puternic şi
cu siguranţă că, după dreptatea lui Dumnezeu, el câştigă tot.
Dar când a venit mila, toate socotelile satanei s-au dărâmat, s-
au încurcat toate. De aceea trebuie să fim foarte atenţi că, da-
că judecăm, ni se încurcă toate socotelile noastre, când este
vorba de mila lui Dumnezeu. Pentru că mila lui Dumnezeu
este fără margini. De aceea nu avem voie să vorbim în felul
acesta. Doar atât: să credem. Bineînţeles, nici nu trebuie să
deschidem vad nepăzit gândului că, dacă rugăciunile Bisericii
ajută, atunci în timpul vieţii putem să ne facem toate poftele,
că după ce vom muri ne vor băga în rai rugăciunile Bisericii.
Nici aşa. Această problemă este ca pe muchie de cuţit; ca şi
cum ai merge pe o frânghie peste o prăpastie. Sunt foarte sen-
sibile aceste afirmaţii.

Noi să rămânem la încredinţarea că Biserica face aceste
rugăciuni şi pomeniri, dar, cum am spus mai devreme, au fo-
los de ele numai cei care au murit pe calea pocăinţei, dar nu
şi-au terminat ispăşirea pentru păcatele lor. Însă celor ce s-au
împotrivit cu vehemenţă şi neruşinare nu le foloseşte.

*

La cine se referă Domnul când spune: „Toţi cei care au
venit înaintea Mea sunt hoţi şi tâlhari?

La toată idolatria din vechime; toate zeităţile şi în special
budismul, care este cu 600 de ani înainte de Domnul Iisus şi
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care şi la ora actuală predomină. Câteva milioane de suflete le
ţine în rătăcirea aceasta, să creadă că Buda ar fi marele profet
prin care ei, dacă îl ascultă, sunt mântuiţi.

Şi toţi care au fost înainte de Domnul Iisus şi care au ţinut
poporul departe de Dumnezeu sunt numiţi „hoţi şi tâlhari”.

Dar chiar acum, după Domnul Iisus, iudeii sunt contra
Mântuitorului. Domnul spune clar: „Cine nu are pe Fiul nu
are nici pe Tatăl”. Şi aşa sunt toţi cei ce se împotrivesc jertfei
Domnului şi credinţei creştine; chiar şi iudeii care, după învi-
erea Mântuitorului, au acceptat creştinismul, dar predicau tot
Legea veche şi puneau tăierea împrejur mai presus de jertfa
Domnului Iisus, şi aceştia sunt hoţi şi tâlhari, într-un cuvânt.

Mai multe surori întreabă dacă trebuie să asculte de soţ
când este vorba să nu nască copii.

Domnul Iisus spune aşa de clar: „Cine primeşte un copil
în numele Meu pe Mine Mă primeşte”. Aici se înţelege şi
naşterea de copii. Ai primit un copil în numele lui Hristos, l-
ai primit pe Domnul Iisus. Ai mai mulţi copii, ai mai mulţi
Hristoşi în casă, mai mulţi îngeri păzitori, casa e mai întărită,
e mai apărată. Ai mai puţini copii, ai mai puţini Hristoşi în
casă sau nu Îl ai deloc. Ajungi până acolo că nu Îl ai deloc.
Împiedicarea naşterii de copii este lucrare demonică, satanică.
Aceea nu mai este mamă, ci este criminală, fiară. Dacă vă ui-
taţi, nici cele mai sălbatice animale nu-şi omoară puii.

Acum, pentru că am ajuns aici, vă spun un lucru foarte
important, pe care l-am citit şi eu într-o carte veche ce mi-a
luat-o Securitatea. (Multe cărţi mi-a luat Securitatea dar ce
am citit mi-a rămas în memorie. Erau acolo multe informaţii,
dar ceea ce m-a interesat, m-a ajutat Dumnezeu şi am reţinut.)
Se spune că, în urmă cu sute de ani, o femeie, îndemnată de
satana, de soţ, de vecine, a făcut un avort. După ce l-a făcut, a
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mustrat-o conştiinţa aşa de tare, că nu mai avea pace şi linişte.
S-a rugat Domnului cât a putut, a mers şi s-a spovedit, dar tot
nu avea linişte. Deoarece pe vremea aceea erau pustnici şi
mănăstiri mai îndepărtate, ea s-a dus la mănăstire a căutat un
duhovnic mai îmbunătăţit, să-şi spună durerea. Şi i-a spus:

– Părinte, uite ce am făcut... Acum nu am linişte, nu am
pace, mă mustră conştiinţa. Ce trebuie să fac ca să scap de
această durere? Părintele îi spune:

– Să-ţi ceri iertare de la sufletul celui pe care l-ai omorât.
– Dar cum, părinte? Cum pot să-mi cer iertare?
– În Postul mare, în ultima săptămână a postului, să vii

aici la mănăstire. În noaptea Învierii, toate sufletele avortate
trec prin altar, de la miazăzi spre miazănoapte. Vii aici, eu îţi
dau canon ca toată săptămâna să posteşti, şi în noaptea învie-
rii, când noi vom ieşi să înconjurăm biserica şi când se sting
luminile în biserică, tu ai să rămâi aici şi ai să vezi cum trec
sufletele copiilor prin altar.

– Şi cum îl voi recunoaşte?
– Te va recunoaşte sufletul acela pe tine...
A postit, s-a dus acolo şi a venit momentul învierii. Au

ieşit cu procesiunea, iar ea a rămas în biserică. Durează ceva
timp până se înconjoară biserica. Într-adevăr, cum stătea ea
acolo, vede că trec copii micuţi, doi câte doi, ţinându-se de
mână. La un moment dat, se opreşte o fetiţă la uşa altarului,
se desprinde de cealaltă fată, vine în faţa ei şi o întreabă:

– Ce faci, mamă, aici?
Atunci ea se sperie, începu să plângă:
– O, draga mea! Tu eşti! Te rog, iartă-mă că te-am omo-

rât! Fetiţa îi spune:
– Nu te pot ierta, mamă, nu te pot ierta! Pentru că şi eu

trebuia să am şapte copii. Aceştia, la rândul lor, trebuiau să
aibă alţi copii. Aşa că nu m-ai omorât numai pe mine, ci mai
multe generaţii, care trebuia să se nască din mine, ai omorât.
Nu te pot ierta!
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Apoi a plecat. Femeia a rămas zdrobită, plângând în ho-
hote. Când intră preotul şi o văzu prăbuşită, a înţeles că a vă-
zut ceva. A chemat-o deoparte şi a întrebat-o ce s-a întâmplat.

– Am vorbit cu sufletul fetiţei pe care am omorât-o şi mi-
a zis că nu mă poate ierta.

Şi i-a povestit tot ce i-a spus. La urmă, preotul i-a zis:
– Da, ea nu te poate ierta, dar Dumnezeu te poate ierta!

Să mai rămâi vreo trei zile aici şi, după ce trec sărbătorile,
vom mai sta de vorbă.

Părintele i-a dat canon de post şi rugăciune. Canoanele
sunt foarte aspre... 15 ani să mănânci numai uscat. I-a mai zis
părintele:

– Dacă vei mai avea puterea de a mai naşte, pe toţi copiii
pe care ţi-i va da Dumnezeu să îi naşti şi să-i creşti cu dra-
goste şi credincioşie; şi să le înveţi şi pe alte femei să facă
aşa. Numai atunci vei avea iertare, dacă le înveţi şi pe altele
să nu mai avorteze.

Găsim Epistola Sfântului Iacov: „Cine a întors un suflet
de la rătăcirea căii lui, a scăpat un suflet de la moarte şi va
acoperi o sumedenie de păcate”. Dacă ai să convingi pe alte
femei să nu facă avort, doar atunci Dumnezeu te va ierta. Într-
adevăr, ea a făcut slujba aceasta; şi se spune că toţi urmăreau
ceasul morţii ei. După ani de zile, a murit, spovedită şi îm-
părtăşită, zâmbind. Cu semnul că într-adevăr Dumnezeu a
iertat-o. Însă pentru aceasta a făcut o pocăinţă cum mai rar fa-
ce cineva.

...Da, este o foarte mare primejdie gândul de a face avort.
Într-adevăr, creşterea copiilor este o cruce grea, dar aceasta ne
este chemarea. Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Din
partea celor doi părinţi, copilul primeşte partea firească: tru-
pul. De la Dumnezeu vine sufletul. Şi aşa se înţelege că sun-
tem împreună lucrători cu Dumnezeu.

Am mai fost întrebat despre această problemă şi prin Ol-
tenia; erau undeva acolo câteva sărace femei în situaţia asta.
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Plângeau în hohote, de nu se puteau stăpâni. Le-am zis:
„Numai cu adâncă pocăinţă se poate obţine iertare”. Dumne-
zeu poate să dea atunci iertare.

Trebuie să ştim un lucru: orice păcat, în afara celui îm-
potriva Duhului Sfânt, se poate ierta. Trebuie să ţinem cont că
mila lui Dumnezeu depăşeşte grozăvia păcatului. Este un
sfânt care a omorât 300 de persoane, iar la urmă a trăit pre-
cum câinele; umbla în patru labe precum câinele. A fost îm-
puşcat şi s-a ridicat un nor, ca semn că s-a mântuit prin po-
căinţă.

Mai sunt multe alte dovezi... Dar cel mai bine este să nu
ajungi în cazul acesta. Să nu credeţi că puteţi face avort din
cauza sărăciei; sau pentru că vă spune doctorul că nu puteţi
naşte. Sunt acum multe metode de naştere. Dar chiar dacă ai
muri când naşti, devii mucenică înaintea lui Dumnezeu, în
rând cu sfinţii cei care au murit martirizaţi în arenele Ro-
mei. Ţi-ai făcut slujba până la capăt, ţi-ai făcut datoria de
mamă. Pentru asta ne-a chemat Dumnezeu, să lucrăm îm-
preună cu El.

Slăvit să fie Domnul!

Părintele Cleopa spune în Convorbiri duhovniceşti că
preoţii făcuţi cu bani sunt urmaşii lui Simon vrăjitorul.

Va judeca Dumnezeu şi latura aceasta. Este adevărat, aşa
se numeşte: simonie.

Sfântul Apostol Iacov spune în capitolul 5, versetul 14
din Epistola sa: „Dacă este cineva bolnav, să cheme preotul
Bisericii să-l ungă cu undelemn, în numele Domnului. Şi, de
va avea păcate, i se vor ierta, căci mare putere are rugăciunea
celui neprihănit”.

Desigur, este un cuvânt de care se agaţă sectarii, văzând
slăbiciunile unor preoţi.
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Într-adevăr, este o mare blasfemie pe care o fac unii pre-
oţi care chiar pe stradă merg cu ţigara în gură; sau sunt alte şi
alte lucruri pe care le fac cu o mare neruşinare. Este treaba
lor, îi va judeca Dumnezeu, după cum spune la Matei 24, 45:
„Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stă-
pânul său peste ceata slugilor sale cărora să le dea hrană la
vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său,
la venirea lui, îl va găsi făcând aşa. Adevărat vă spun că îl va
pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zi-
ce în inima lui: «Stăpânul meu zăboveşte să vină», dacă va
începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, să mănânce şi să bea
cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ceasul în care el
nu se aşteaptă. Îl va tăia în două şi soarta lui va fi soarta fă-
ţarnicilor. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”.

Am citit de aici pentru că de aici vom scoate în evidenţă
adevăratul înţeles la felul în care trebuie să privim lucrurile ca
să avem linişte cu noi înşine. Mai aducem un argument din
Sfântul Grigorie cel Mare în convorbirea cu îngerul care a
fost trimis să-l înştiinţeze despre nişte lucruri tainice pe care
el le cerea să îi fie descoperite de Dumnezeu. Şi printre altele,
Sfântul Grigorie cel Mare întreabă: „Sfinte înger, te rog să-mi
spui detaliat ce se întâmplă cu aceia care au avut slujbe în
numele lui Dumnezeu în Biserică şi le-au profanat, şi-au bătut
joc de ele, nu au mărturisit adevărul şi au făcut fel de fel de
lucruri de necinstire a lui Dumnezeu? Şi chiar harul şi Taina
preoţiei le-au batjocorit prin viaţa lor necurată şi murdară. Ce
se întâmplă cu astfel de oameni?”. Îngerul îi răspunde:
„Sfinţite părinte, să fii cu luare aminte. Sub iadul obişnuit
mai este un iad. Se numeşte tartar, despre care Mântuitorul
pomeneşte în Evanghelie. Acolo se pogoară toţi aceia care au
fost chemaţi să-I slujească lui Dumnezeu, dar şi-au bătut joc
de El. Sub iadul obişnuit, acolo se vor coborî toţi”.

Deci este foarte clar cuvântul Mântuitorului: „...îi va tăia
în bucăţi şi acolo vor avea soarta făţarnicilor”. Să ţinem cont
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că şi fariseilor le-a zis făţarnici, iar acum le zice făţarnici la
toţi cei ce-şi bat joc de chemarea şi slujirea lui Dumnezeu.
Aceasta nu este considerată erezie; pentru că ei nu vatămă
Tainele. Ei se achită într-o formă conştiincioasă de Sfintele
Taine, le respectă. Respectă învăţătura, nu se abat de la ea,
respectă litera, se încadrează în toate acestea... Dar sunt făţar-
nici în viaţa lor, în felul lor de a trăi. Adică trăiesc după felul
lumii acesteia, trăiesc în toate păcatele.

„Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă...”, adi-
că totdeauna vor avea cuvinte de atac împotriva preoţilor care
caută să trăiască corect. Şi în special „să-i bată” pe fraţii de la
Oaste; tovarăşii de slujbă sunt fraţii de la Oastea Domnului,
care ajută Biserica. Aceştia le sunt tovarăşii de slujbă. Şi me-
reu împotriva acestora el are cu ce te necăji.

Dacă îi prinde moartea în starea aceasta, ei nu se mântu-
iesc. Să ne fie clar pentru totdeauna.

Dar unde să fie liniştea noastră?
Am citat cuvântul Apostolului Iacov, care spune că:

„mare putere are rugăciunea celui neprihănit”. S-ar putea ca şi
noi să ne îndoim – lucru pe care nu avem voie să-l facem. Dar
în special ereticii se îndoiesc: „Ce, popa e neprihănit? Eu l-
am văzut făcând aşa şi-aşa...”. Eu i-am zis că aici nu este vor-
ba despre preotul respectiv, nu e vorba despre el. El se miră şi
întreabă: Cine este acel neprihănit. Atunci noi trebuie să ve-
nim cu explicaţia de rigoare, ca să se înţeleagă despre ce este
vorba. Dumnezeu de la început a ştiut că preoţia va slăbi şi
creştinismul va slăbi. A avut în vedere acest lucru. Ca nu
cumva Sfintele Taine să se ştirbească şi ca rugăciunile Biseri-
cii să nu aibă efect, şi nici cei ce se apropie cu credinţă de
aceste Taine să nu fie împiedicaţi de păcatele preotului,
Domnul vine aici şi exclude la o parte viaţa imorală a preo-
tului. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Harul lui Dumnezeu nu
se împiedică în nevrednicia sau vrednicia preotului”. Deci ha-
rul lucrează indiferent de starea preotului. De aceea Dumne-
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zeu a stabilit, prin Sfinţii Părinţi, de la început în Biserică,
pentru fiecare slujbă de cult, forma de rugăciune care trebuie
să se facă; începând de la naştere şi până la moarte.

S-au stabilit rugăciuni pentru fiecare stare şi împrejurare
a omului, în Biserică. Când cineva cheamă preotul fiindcă
este bolnav, preotul ia Molitvelnicul, merge la casa bolnavu-
lui şi îi citeşte rugăciunile trebuitoare: pentru maslu sau pen-
tru spovedanie şi împărtăşire. Acele rugăciuni pe care le ci-
teşte nu sunt ale preotului, ci ale celui neprihănit (Sfântul Va-
sile, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie etc.). Preotul este
doar cum e transformatorul la curentul electric. Curentul trece
prin sârmă de aur, de aramă, de argint şi chiar printr-o sârmă
ruginită. Dacă te atingi de ea, curentul te omoară. Aşa şi aici,
sârma ruginită este preotul pe care îl bănuim noi că ar fi pă-
cătos şi că harul lui Dumnezeu n-ar lucra prin el. Dar noi nu
căutăm ce fel de sârme sunt în transformator. Noi căutăm să
avem lumină, adică să primim pace, sănătate... ceea ce dorim.
Şi, dacă le avem, atunci să dăm slavă lui Dumnezeu! Mergem
noi să căutăm ce fel de sârmă este în transformator? Nu!

Aici este taina înţelegerii. Se ţine cont de trei martori.
Cuvântul Domnului, la fel, vorbeşte tot de „...doi sau trei
martori adunaţi în numele Meu”. În primul rând se ţine cont
de credinţa celui ce cere să i se facă rugăciunile respective.
Acela trebuie să creadă din toată inima, să nu se îndoiască.
În al doilea rând, persoana care trebuie să săvârşească Taina
trebuie să fie autorizată de Dumnezeu, cum este preotul.
Spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei: „preoţia s-a schim-
bat”. Preotul este persoana autorizată pentru aceasta, el este
al doilea martor. Iar al treilea este cel neprihănit a cărui ru-
găciune se rosteşte. Şi chiar să fie preotul cât de rău, cât de
părut rău (pentru că pot fi şi doar nişte bănuieli), Dumnezeu
lucrează.

Trebuie să ne păzim de pericolul acesta al osândirii cui-
va... că noi îl vedem pe om când păcătuieşte, dar când se sme-
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reşte, când se pocăieşte sau când Dumnezeu îl iartă nu ve-
dem. Ştim doar ceea ce am văzut. De aceea a zis Sfântul
Apostol Pavel: „Să nu judecaţi nimic înainte de vreme”. Noi
nu ştim când cel păcătos se pocăieşte şi plânge. Nu vedeţi că
fiecare preot, înainte de slujbă, îşi cere iertare de la public, ca
să poate sluji? Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dum-
nezeu ar ţine cont de păcatele preotului, atunci Botezul nu ar
mai fi Botez, Maslu nu ar mai fi Maslu, Cununia nu ar mai fi
Cununie; şi nici una din Tainele Bisericii n-ar mai lucra asu-
pra celor credincioşi. În acest caz, în Ziua Judecăţii, ei vor
striga către Dumnezeu: „Doamne noi ne-am apropiat cu toa-
tă încrederea de sfintele Taine, dar dacă păcatele preotului
au împiedicat lucrarea harului, cu ce sunt eu vinovat?”. Da-
că ar fi aşa, Dumnezeu ar trebui să schimbe mereu preoţii.
Dar Dumnezeu trece cu vederea păcatele lor. Dacă preotul
rămâne necredincios, nu se mântuieşte; dar harul lui Dum-
nezeu, puterea Duhului Sfânt lucrează, prin Biserică, asupra
celor credincioşi.

Slăvit să fie Domnul!

Frate Titus ce părere aveţi despre folosirea aparaturii
moderne acceptate de mulţi dintre fraţii ostaşi şi chiar şi de
preoţi?

Aparatura modernă ne poate fi de mare folos pentru răs-
pândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Credeţi că Sfinţii Părinţi
nu s-ar fi folosit de aceste mijloace dacă le-ar fi avut, pentru o
comunicare rapidă şi cât mai largă?

Discutam odată cu fraţii de dincolo, din Ucraina, despre
folosirea orgii în adunare. Ei erau împotrivă. Şi le-am spus
că instrumentele muzicale nu sunt opera satanei, ci a lui
Dumnezeu. Că Psalmistul David, care a fost insuflat de Du-
hul Sfânt, a inventat unele instrumente, cum ar fi harfa şi
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altele. Nu instrumentul este un rău, ci întrebuinţarea lui rea
este un rău.

Dacă toate lucrurile moderne sunt folosite în slujba lui
Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu şi le întrebuinţăm la maxi-
mum. Prin ele avem un mijloc rapid de răspândire a învăţăturii
Evangheliei. De exemplu, acum se înregistrează ce vorbim aici şi
acest cuvânt ajunge prin toate colţurile, pe unde eu nu pot ajun-
ge. Deci prin aceste mijloace eu sunt ajutat. Eu am vorbit o dată
şi pot fi ascultat de sute şi mii de ori. Iată un mijloc de comunica-
re şi răspândire rapidă a învăţăturii, care de la Dumnezeu este lă-
sat. Pentru că nu mai este mult – în faţa noastră nu mai sunt 2000
de ani, ca pe vremea apostolilor – când să se răspândească Cu-
vântul. Acum totul este în grabă, venirea Domnului este aproape.
De aceea, cu îngăduinţa lui Dumnezeu au apărut toate acestea,
pentru că Dumnezeu a dat oamenilor înţelepciunea să le facă.
Dar dacă cineva le foloseşte în scop satanic, cum sunt, de exem-
plu, unele casete video şi chiar televizorul (care este folosit pen-
tru a-i ţine pe oameni departe de Dumnezeu), atunci acestea sunt
un mare rău; şi trebuie să ne debarasăm de acest rău.

De pildă, aparatura video poate fi un mijloc de aducere şi
păstrare a unor mărturii. Dacă cineva care nu a putut ajunge la
o adunare doreşte să ştie cum a decurs aceasta, se pune caseta
şi se poate vedea. (Cum au fost cele din Ucraina, cu mii de
fraţi, cu cuvânt şi lucrări minunate; este ceva foarte impor-
tant.) Deci aceste lucruri, dacă sunt puse în slujba Domnului,
să nu le vedem ca pe un lucru rău. Să ne folosim de ele cât
putem, pentru ca lucrarea şi Cuvântul Evangheliei să se poată
răspândi în toată ţara şi peste hotarele ei. Dacă Sfinţii Apos-
toli ar fi avut mijloacele acestea sau dacă ar fi avut o tipogra-
fie, stăteau acolo şi scriau zi şi noapte, răspândind Evanghelia
prin foi. Dar atunci nu erau. Însă Dumnezeu a avut în vedere
şi timpul când să apară aceste lucruri. Pentru Sfinţii Apostoli
a fost o mare jertfă, să parcurgă fiecare peste 40000 de kilo-
metri pe jos. Vă daţi seama!
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Părintele Iosif a învestit în tipografia «Mireasa Vântului»
2000000 de lei. A cumpărat-o din Germania, ca să poată ti-
pări Cuvântul lui Dumnezeu.

Mijloacele de comunicare sunt de absolută trebuinţă în
Lucrarea Oastei, acum când atâta lume trăieşte fără Dumne-
zeu. Prin foi, prin cărţi, prin casete, să răspândim cât mai
mult şi cât mai larg Cuvântul Domnului.

Fraţii, când se referă la aparatura modernă, se referă
mai ales la televizor. Sunt multe case unde acesta şi-a făcut
loc şi se vede că atrage după el toate celelalte păcate.

În ce priveşte televizorul, da, cei credincioşi nu au televi-
zor! Acesta este răspunsul. Să se ştie! Părintele Jar îi spune
„satana pe masă cu coarnele pe casă”. Şi eu am fost mereu
împotriva folosirii lui. (Dar satana poate veni şi prin casete.
Sunt casete cu muzică rea pe care copilul o ascultă fără să
vrea.) Dar în casa adevăratului credincios nu are ce căuta te-
levizorul. Noi trebuie să-l îndepărtăm categoric. Televizorul
nostru să fie Evanghelia, Sfânta Scriptură şi celelalte cărţi
ajutătoare spre mântuire; care conţin învăţătura Bisericii, căr-
ţile Oastei etc. Se mai întâmplă un lucru: televizorul îţi ră-
peşte timpul pe care îl ai ca să te ocupi cu lucrurile duhovni-
ceşti. Te amăgeşte, şi tu renunţi la citirea Cuvântului lui
Dumnezeu, la rugăciune, la lucrul Domnului. Trebuie ca te-
levizorul să fie înlăturat categoric. Dacă sunt fraţi care îl mai
au ascuns, să nu-l vândă, ci să-l distrugă, pentru ca nimeni să
nu se mai poată folosi de el spre pierzare.

Slăvit să fie Domnul!
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COMĂNEŞTI (IV)

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Hristos S-a înălţat!
Slăvit să fie Domnul!
Am vrea să începem făcând un fel de rezumat al stării

noastre de vorbă de aseară, care să fie un final al întregii
noastre discuţii, punând peste această stare de vorbă amprenta
Cuvântului lui Dumnezeu, fiind astfel încredinţaţi că tot ce ne
dă El în adunare, la biserică şi în orice situaţie în care ne-am
afla şi în care-L chemăm, El ne ajută, ne descoperă, ne face
cunoscut tot ce avem nevoie cu privire la trăirea noastră şi la
cunoştinţa noastră faţă de planul mântuirii Sale.

Vom citi un cuvânt din Sfânta Evanghelie de la Matei,
capitolul 12, versetul 33, unde spune aşa: „Ori faceţi pomul
bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău. Căci
pomul se cunoaşte după rodul lui”.

Aceste cuvinte le adresează Domnul poporului Israel, fa-
riseilor şi cărturarilor care erau de faţă, arătându-ne prin
aceasta că tot ce a lucrat El şi ce va mai lucra până la termina-
rea misiunii Sale nu este străin de Dumnezeu, că toate se gă-
sesc în ceea ce a scris Moise şi proorocii. Totul era de la
Dumnezeu.

Prin aceste cuvinte, Domnul înfăţişează întreaga învăţă-
tură a Vechiului Testament ca pe un pom. De altfel, şi smo-
chinul blestemat de Mântuitorul în Joia Mare închipuie învă-
ţătura Vechiului Testament. Smochinul, pentru că nu a dat
roadele cerute de Dumnezeu, a fost blestemat. Prin aceasta se
înţelege că cei din poporul Israel, din pricina necredinţei lor,
au rămas fără Dumnezeu. Şi adaugă Domnul: „Iată că vi se



213

lasă casa pustie şi nu Mă veţi mai vedea până veţi zice:
«Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului»”. Mai
sus puţin zice: „Ierusalime, Ierusalime, cel ce omori pe proo-
roci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut
să vă strâng cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut!”.

Aici trebuie să înţelegem o taină. Fariseismul îmbrăţişa
formele de cult ale Templului, le susţinea şi le apăra, dar le
tăgăduia prin neîmplinirea poruncilor, prin netrăirea Cuvân-
tului. Formele de cult închipuiau frunzele acestui smochin,
dar rodul pe care trebuia să-l dea el nu-l avea.

Totuşi acest pom a dat roade în decursul timpului, în Ve-
chiul Testament, căci atâţia prooroci care au fost martirizaţi
erau rodul acestui pom, al acestei Legi, al acestei învăţături
dumnezeieşti. Ultimul rod al acestui pom era Domnul Iisus.

Dealtfel, vedem că de multe ori Mântuitorul îi mustră
pe farisei. Odată le-a zis: „Voi sunteţi fiii celor ce au omorât
pe prooroci”; şi le-a mai spus: „Ori faceţi pomul bun şi ro-
dul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău. Căci pomul
se cunoaşte după roadă”. Adică: „Dacă cinstiţi şi respectaţi
Legea, ar trebui să Mă respectaţi şi pe Mine”. Iar dacă pe El
Îl dispreţuiau, Care era rodul acestei Legi, atunci de la sine
se înţelege că dispreţuiau şi pomul. Că nu are nici un rost să
preţuieşti pomul şi să dispreţuieşti rodul. Asta ar fi o mare
nebunie!

Cuvintele spuse de Domnul au rămas în picioare şi pen-
tru Biserica creştină, căci şi în creştinism s-a petrecut acelaşi
fenomen ca în iudaism. Iarăşi, repetăm: „ori dispreţuieşti po-
mul şi rodul lui, ori preţuieşti pomul împreună cu rodul lui”.

Din acest punct de vedere, privitor la Oastea Domnului,
oamenii se împart în patru categorii.

Sunt unii oameni care preţuiesc adunarea Oastei Dom-
nului, le place de ea, dar dispreţuiesc Biserica şi învăţătura ei,
adică dispreţuiesc pomul care a dat naştere acestui rod, fiind-
că Oastea Domnului este rodul Bisericii.
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Alţii preţuiesc pomul, Biserica cu învăţătura ei, dar dis-
preţuiesc rodul, adică au cuvinte de batjocură la adresa acestei
Lucrări, batjocorind, de fapt, rodul acestui pom.

Din a treia categorie sunt aceia care dispreţuiesc şi po-
mul, şi rodul. Aici intră sectarismul, ateismul şi toţi acei oa-
meni pretinşi de ştiinţă care nu au nici în clin, nici în mânecă
cu lucrurile lui Dumnezeu şi cu Biserica Lui.

Iar a patra categorie este cea care preţuieşte şi pomul, şi ro-
dul. Aceştia sunt binecuvântaţi de Dumnezeu: cei care preţuiesc
şi Biserica, şi adunarea, cu toată învăţătura, cu toate rânduielile şi
formele lor de viaţă. Preţuind Biserica cu formele ei, ne preţuim
părinţii, înaintaşii, urcând pe firul istoriei până la Sfinţii Apos-
toli. Aici este cuvântul Sfântului Apostol Pavel care spune:
„Uitaţi-vă la mai-marii voştri, priviţi cu băgare de seamă la sfâr-
şitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).

Deci, să fim cu luare aminte la explicaţia acestui cuvânt,
căci este atât de trebuitor mai ales în zilele noastre, când atâ-
tea mâini haine se ridică împotriva acestei Lucrări a Oastei
Domnului, împotriva acestui rod binecuvântat de Dumnezeu.
Şi totdeauna să fim atenţi când e vorba de tâlcuirea, de înţele-
sul dumnezeiesc al acestui verset; adică: ori preţuiţi rodul îm-
preună cu pomul, ori, dispreţuind rodul,  dispreţuiţi şi pomul.
Să nu vă înşelaţi crezând că apăraţi Biserica, dar dispreţuiţi
rodul acestei Biserici, care este Oastea Domnului! Să nu vă
înşelaţi, că vă pierdeţi mântuirea!

Slăvit să fie Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Dacă am păcătuit după ce am făcut legământ şi acum
îmi pare foarte rău de ceea ce am făcut, mai pot fi mântuită?

Poţi să fii, dar, cum am spus, cu o mărturisire a păcatelor
cu adâncă părere de rău, cu spovedanie de la vârsta de şapte
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ani. Nu vă pierdeţi nădejdea... Când e vorba de milă, se în-
curcă toate planurile satanei. Dumnezeu este îndelung răbdă-
tor, nu vrea moartea păcătosului. Cât trăieşte, omul se poate
ridica. Dar să nu devină o obişnuinţă căderea şi ridicarea.

În Catehismul Ortodox, printre cele şapte păcate de
moarte, sunt două mai primejdioase: încrederea prea mare în
bunătatea lui Dumnezeu şi deznădejdea. Adică cineva să gân-
dească: „Dumnezeu este bun... Eu mai păcătuiesc, mai tot re-
pet păcatul... şi iarăşi mă spovedesc, şi iarăşi...”. Apoi când
ajungi la culmea păcătuirii, vine satana şi îţi pune în faţă dez-
nădejdea: „Acuma vrei să te întorci, când ai făcut atâtea?”. Îţi
aruncă în faţă deznădejdea, ca să-ţi pierzi mântuirea. Acestea
sunt cele două şanţuri, din dreapta şi din stânga, pe drumul
credinţei, pe drumul mântuirii. Să ne păzim, să nu ne apropi-
em prea mult de şanţurile acestea, ci să mergem pe drumul de
mijloc, care este echilibrul vieţii adevăratului creştin.

Deci, se poate! Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului;
cel căzut se poate ridica, dar cu mai multă voinţă de a trăi
Evanghelia. Spune proorocul Isaia: „Cine alunecă nu se spri-
jină? Cine cade nu se ridică? Dar poporul Meu a căzut şi nu
mai vrea să se ridice”. Sfinţii Părinţi, la cuvântul acesta, au un
răspuns foarte clar: a greşi este omeneşte, dar a persista în pă-
cat e drăceşte. Ori de câte ori am căzut... să ne ridicăm, dar
foarte hotărâţi, cu dorinţa de a pune capăt căderilor. Pentru că
s-ar putea să cădem şi tocmai atunci să ne vină sfârşitul. Şi
dacă ne prinde moartea în păcat, nu mai avem mântuire.

Slăvit să fie Domnul!

Vă rugăm să ne spuneţi ce înseamnă a fi sărac cu duhul.

A fi sărac cu duhul înseamnă ca totdeauna – oricât ai face
fapte bune sau ai înainta în credinţă – să socoteşti că n-ai fă-
cut nimic. Înseamnă a nu-ţi lua în considerare faptele tale, a-ţi
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dispreţui munca ta, alergarea ta şi toate ale tale... Pe toate să
le pui nu înaintea ta, ci să le dai înapoia ta şi totdeauna să ştii
că n-ai făcut destul. Cum spune Mântuitorul: „Când veţi face
tot ce v-am poruncit Eu, să ziceţi: «Suntem nişte robi netreb-
nici, n-am făcut decât ceea ce eram datori»”. Noi niciodată nu
ne vom putea achita de datorie. De aceea, „sărăcia cu duhul”
este şi râvna şi setea noastră după cunoaşterea lui Dumnezeu.
Am mai spus lucrul acesta: să ne păzim de rutină, să nu că-
dem în rutină; să nu devină o obişnuinţă nici adunarea, nici
mergerea la biserică, nici citirea Bibliei, nici cântarea. Ci tot-
deauna să ne fie ca şi cum ar fi pentru prima dată. Asta în-
seamnă „sărac cu duhul”. Să fie ca şi cum pentru prima dată
cânţi, pentru prima dată mergi la adunare, ca şi cum pentru
prima dată mergi la biserică. În această stare, în acest echili-
bru, îţi păstrezi dragostea dintâi, cum spune Mântuitorul.
„Adu-ţi aminte de unde ai căzut şi revino la dragostea dintâi.
Căci în dragostea dintâi se menţine echilibrul acesta. Căderile
provin şi revin tocmai din starea de rutină, de obişnuinţă...
când ajungem, la un moment dat, la un fel de pertu cu Dum-
nezeu. Ne-am obişnuit!

Sau asculţi pe un frate care... poate vorbeşte mai slă-
buţ (fiecare după darul lui), poate mai gângureşte aşa... şi
nu se ridică, nu e pregătit după pretenţia şi dorinţa noastră
şi-ţi zici: „Uite ce vorbeşte... de-astea am mai auzit”, şi vi-
ne dispreţul. Când ai acceptat gândul acesta, poţi să ieşi
din adunare şi să te duci acasă, că degeaba mai stai. Aşa că
trebuie să fim atenţi şi, oricât de slab ar vorbi cineva, pen-
tru noi să fie o noutate.

Spunea cineva despre fratele Marini (care era învăţător
şi era bine pregătit în toate privinţele) că tare mult îi plă-
cea lui să-i asculte pe fraţii de la ţară, oameni simpli. El
era deplin încredinţat că Dumnezeu mult mai bine lucrează
prin oamenii simpli şi sinceri, decât prin pretinşii învăţaţi.
Îi urmărea atent pe fraţi ce vorbeau şi îşi nota. Unii se în-
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trebau: „Ce mai are de notat fratele Marini de la fratele
ăsta simplu?”. El avea ceva de notat şi de la cel mai sim-
plu frate care vorbea în adunare. Ei, asta este coborârea,
smerenia, asta este lucrarea adevăratului slujitor al Cu-
vântului lui Dumnezeu.

Care este semnificaţia semnului Sfintei Cruci şi în speci-
al al cuvântului „amin”, rostit după  formula de închinare?

Spunem „În Numele Tatălui” când ducem mâna la frunte.
Creierul Îl reprezintă pe Creator, Care are şi scaunul de jude-
cată. Capul mai reprezintă şi locul preasfânt, altarul lui Dum-
nezeu. Biserica e construită în chipul omului. Iar gâtul repre-
zintă despărţirea altarului de restul bisericii, catapeteasma.
Trupul reprezintă adunarea Bisericii, adunarea credincioşilor,
locul unde este Hristos în mijlocul lor.

Când zicem: „şi al Fiului”, ducem mâna la pântece, gest
care aminteşte de Trupul lui Hristos.

Iar când o ducem de la umărul drept la cel stâng, rostim:
„şi al Sfântului Duh”. Duhul Sfânt este atât acoperământul
Bisericii, cât şi al vieţii noastre creştine. În partea dreaptă este
îngerul păzitor, iar în partea stângă este demonul îngăduit de
Dumnezeu să ne ispitească mereu. Ducerea mâinii de la umă-
rul drept la cel stâng însemnă şi îmboldirea satanei să fugă de
la noi.

Asta este taina Sfintei Cruci. Dar să nu rămânem numai
la semnul gol, că nu ne ajută la nimic. Semnul Crucii fără
Jertfa de pe ea nu valorează nimic. Noi nu vrem nici o Cruce
fără Hristos şi nici un Hristos fără Cruce. Dacă spunem că
trebuie să cinstim Crucea, apoi mai întâi trebuie să-L cinstim
pe Cel ce a sfinţit-o şi a murit pe ea. Altfel rămânem doar cu
forma exterioară a respectării cultului, iar interiorul nostru va
fi cucerit de vrăjmaşul satana.
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Toate confesiunile s-au depărtat de Biserică, de Sfânta
Cruce şi de sfintele Taine. Dureros e faptul că şi între cei ca-
re spun că sunt ostaşi ai Domnului mai există unii cu astfel
de concepţii. Cum să procedăm cu ei şi ce legături să mai
avem cu ei?

Dacă mai sunt ostaşi de felul acesta, mai întâi trebuie stat
de vorbă ei şi ajutaţi să înţeleagă şi să revină, dacă mai pot
reveni, dacă se pot smeri. Căci cine a ajuns în starea aceasta e
plin de mândrie. Iar dacă nu vor să revină, trebuie ruptă orice
legătură cu ei. Nu mai au ce căuta în Lucrarea Oastei Dom-
nului. Noi am cunoscut mulţi de felul acesta şi, cu ajutorul lui
Dumnezeu, am început să scăpăm de ei. Deci nici o legătură
cu astfel de oameni, după cum spune Cuvântul: „De omul
eretic, după prima şi a doua sfătuire, să te depărtezi”. Un ast-
fel de om a căzut în erezie. Este în situaţia despre care am
vorbit mai devreme: el preţuieşte adunarea, dar dispreţuieşte
Biserica cu învăţătura ei; aşa că el n-are nici un câştig. Dacă
rămâne până la moarte în starea aceasta, nu se mântuieşte, aşa
cum nu s-au mântuit iudeii care dispreţuiau rodul şi preţuiau
pomul.

Pot înlocui lacrimile de pocăinţă Taina Spovedaniei?
Dar în situaţia când nu se găseşte duhovnic?

Nu se poate. Lacrimile trebuie să fie împreună cu spove-
dania. Nu te poţi apropia de sfântul Potir fără spovedanie.

Pentru că am ajuns la acest punct, trebuie să ne urcăm
până sub poalele muntelui Sinai, pentru că de acolo trebuie să
plecăm pe firul înţelegerii a ceea ce se face în Biserică şi a
importanţei Sfintei Împărtăşanii.

Când Moise a fost chemat pe munte, muntele era cuprins
de flăcări şi de fumul cel gros care acoperea muntele, ca să nu
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se vadă prezenţa lui Dumnezeu. Şi El i-a spus lui Moise să
rânduiască străjeri în jurul muntelui, pentru ca poporul să nu se
atingă de munte. Chiar un dobitoc dacă se atingea de munte
trebuia să fie omorât cu pietre. Aceşti străjeri, astăzi, sunt pre-
oţii, care sunt puşi de strajă în jurul muntelui Jertfei Domnului
Iisus, pentru ca nimeni să nu dea buzna pe munte, nimeni să nu
meargă la Împărtăşanie fără să treacă printr-un examen, printr-
un control, printr-o curăţire, care este spovedania.

Jertfa Domnului este focul dumnezeiesc pe care cineva îl
ia spre osândă, dacă îl ia în chip nevrednic, fără o pocăinţă sin-
ceră şi curată. Lacrima este foarte bună, dar trebuie însoţită de
mărturisire şi de împărtăşire cu Trupul şi Sângele Domnului.

Liturghia se ascultă şi se trăieşte sau, cum spun unii, se
plăteşte? Căci „dacă nu o plăteşti, zic aceştia, zadarnic mai
mergi la biserică”.

Acestea sunt superstiţii adăugate la credinţă. Tot ce duci
la biserică: o prescură, o lumânare, un pomelnic, se cuprinde
în ceea ce spune Mântuitorul: „Când îţi duci darul la altar...”.
Acestea sunt darul pe care de bunăvoie vrei să-l duci la altar.
Nu te forţează nimeni; dacă vrei să nu-l duci, nu duci! Poţi
participa la Liturghie şi fără el. Aceasta depinde de măsura
credinţei şi a dorinţei tale.

În Pidalion scrie că a nu merge trei duminici la biserică,
fără motiv, cazi în afurisenie, lipsa de la biserică trebuie să fie
foarte motivată, fie că eşti bolnav, fie că eşti la lucru, fie că
eşti în deplasare sau alte împrejurări.

Oastea Domnului este singurul rod pe care l-a dat Bise-
rica? Cei care nu merg la adunarea Oastei Domnului se pot
mântui?
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Da, se pot mântui, cei care trăiesc o viaţa după Evanghe-
lie. Însuşi Părintele Iosif spune în cartea Ce este Oastea
Domnului: „Dacă ne-am rezuma numai la cei ce umblă la
adunare ar fi vai de noi”.

Întâi e monahismul, apoi Oastea Domnului şi după aceea
sunt multe suflete care nu cunosc Oastea Domnului, dar tră-
iesc o viaţă după voia lui Dumnezeu. Totul este trăirea.

Sunt mulţi care au o viaţă sfântă: nu iau parte la petreceri
cu muzică, nu intră în anturaje lumeşti, îşi duc viaţa în singu-
rătate... şi se pot mântui. Dar nu putem să recomandăm
aceasta cu prea multă tărie, pentru că este foarte greu să-ţi
duci viaţa curată în mod izolat. A trăi izolat e foarte dureros.
Şi aceasta mai înseamnă şi că faci binele numai pentru tine
singur, că nu spui la nimeni despre mântuire, că nu-i arăţi
nimănui păcatul, ci cauţi să te mântuieşti numai tu singur.
Iar în cazul acesta, pe undeva, îţi este pusă în primejdie
mântuirea. Domnul spune: „Unde sunt doi sau trei adunaţi
în Numele Meu, acolo sunt şi Eu”. Deci Domnul a pus ac-
cent pe „doi sau trei”, a pus baza pe adunare, pe comuniune,
pe comunitate.

Comuniune înseamnă Sfintele Taine; comunitatea este
frăţietatea.

Deci, dacă cineva trăieşte credinţa, se poate mântui. Noi
nu venim cu precizări prea rigide. Starea duhovnicească a
multor oameni pe care Dumnezeu o are în vedere ne este as-
cunsă nouă. Şi Proorocul Ilie se plângea că a rămas singur; şi,
când aude că Dumnezeu mai are încă 7000 de suflete care nu
s-au închinat idolilor, rămâne ruşinat. Aceştia erau ascunşi de
ochii lui. Aşa şi în creştinism, sunt mulţi ascunşi de ochii
noştri. Şi ne vom ruşina în Ziua Judecăţii, când vom vedea că
ei intră înaintea noastră în Împărăţia lui Dumnezeu. [...]

Trebuie totuşi făcută o precizare: se poate mântui cineva
şi de unul singur, dar dacă este adunare în sat şi el o dispre-
ţuieşte, o desconsideră, face un mare păcat. Să fim foarte
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atenţi, că adunarea este lucrarea Duhului Sfânt. A dispreţui
adunarea şi a crede că trăieşti viaţa de credinţă de unul singur
e o primejdie pentru mântuirea ta. Dacă se întâmplă să fie
unele slăbiciuni care te-ar împiedica să participi la adunările
Oastei, ar trebui să treci peste toate aceste obstacole şi să
mergi înainte.

Dar... mai departe va judeca Dumnezeu. Noi nu cu-
noaştem starea acelora care au o reţinere cu privire la adu-
nare. Datoria noastră este să fim lumină. Datoria fraţilor
este să trăiască la statura aceea a plinătăţii desăvârşirii,
pentru ca nimeni să nu aibă cu ce ne învinui. Am mai spus
de multe ori şi repet: vai de noi dacă cei ce ne învinuiesc
vor avea dreptate. Atunci noi ne-am pierdut mântuirea.
Dar dacă nu vor avea dreptate în ceea ce ne osândesc, îşi
vor pierde ei mântuirea.

Deci aşa, cu înţelepciune să ne comportăm, pentru ca, în
toate în câte suntem osândiţi (fie de lume, fie chiar şi de unii
preoţi care au rezerve cu privire la Lucrare), cei ce ne osân-
desc să nu aibă dreptate. Aici intră: comportamentul în biseri-
că, prezenţa la Sfânta Liturghie, plătirea slujbelor şi respectul
faţă de toată învăţătura. Cum spunea un frate cu zeci de ani în
urmă: „Dacă mergi la biserică şi vezi că unul care nu este în
Oastea Domnului face o dată cruce, tu fă de două ori, pentru
a-i spulbera lui îndoiala pe care o are asupra adunării. Poate a
auzit el cândva că Oastea este o primejdie, o cale de rătăcire...
Ei, lupta noastră este să spulberăm şi să stingem toate părerile
şi ideile acestea, prin felul nostru de trăire.

Părintele Iosif ce a spus? Noi vrem să trăim învăţătura
Bisericii. A trăi învăţătura înseamnă a te supune practicii
cultului în toate privinţele. Eu m-am temut mereu să nu gre-
şesc în punctul acesta şi totdeauna am căutat – conştiincios,
nu cu viclenie şi nu de ochii lumii, ci din încredinţare – să fac
tot ce este rânduit acolo, cu toată credinţa. Că tot ce se face
fără încredinţare este un păcat. Credinţa este cea mai mică
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dintre cele nouă virtuţi, dar nici o virtute nu lucrează fără cre-
dinţă. După cum nici o Taină nu se poate administra fără Bo-
tez. Cine nu este botezat nu are voie să se atingă de celelalte
Taine. Botezul este uşa de intrare în creştinism, aşa cum şi
credinţa este uşa de intrare în celelalte fapte de pocăinţă sau
binecuvântări.

Dacă doi tineri au ajuns în stare de curăţie la Taina Cu-
nuniei, iar după aceea trăirea lor este tot curată, însă totuşi
se întâmplă să aibă copii bolnavi mintal sau orbi, schilozi,
care ar fi explicaţia?

Ar putea să fie un semn de la Dumnezeu, pentru a-i ţine
mai aproape de El, ca o cruce mai grea. Dar nu cunoaştem în
amănunt taina aceasta ce sens ar avea. Noi să-I mulţumim
Domnului pentru orice lucru, că uşor putem fi ispitiţi să că-
dem în îndoială şi să zicem: „Eu, care am trăit aşa şi aşa, uite
ce mi-a făcut Dumnezeu...”; şi să fie ca o ispită.

Suntem părinţi care am avut copii în această Lucrare,
dar, datorită ispitelor, au fost cuprinşi de duhul lumesc. Cum
să procedăm duhovniceşte: am putea lua o măsură mai aspră
faţă de ei sau să rămânem doar la rugăciune?

Măsurile aspre se puteau lua până l-ai culcat de-a
curmezişul patului; după ce nu mai încapi de el în pat, măsu-
rile aspre nu prea sunt eficiente. În această situaţie mai ajută
numai rugăciunea, postul şi lacrimile către Dumnezeu, aşa
cum a făcut Monica, mama Fericitului Augustin, care 18 ani
s-a rugat pentru copilul ei, până când Dumnezeu i l-a dăruit.
Rugăciunea mamei, în special, nu întâlneşte obstacole spre
cer, dacă mama este jertfitoare.
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 Întâlnim cazuri când părinţii au pierdut cu totul autori-
tatea în familie. Dacă se întâmplă că cei mai mari dintre co-
pii ajung să aibă ceva bani şi aduc televizorul în casă, iar
tatăl zice: „Mă rog Domnului, atâta mai pot face”, toţi cei-
lalţi copii mai mici se strică prin această lipsă de autoritate.
Este îndreptăţită această atitudine?

Tatăl este mai-marele familiei, este stăpânul casei; şi îna-
intea lui Dumnezeu va răspunde pentru toate moleşelile şi
îngăduinţele necontrolate.

O altă situaţie rea este atunci când tatăl îi constrânge pe
copii, iar mama le dă mână liberă. Asta este moartea copiilor.
Când unul îi mustră şi-i pedepseşte, iar altul îi apără, copiii
devin vagabonzi, fiindcă nu ştiu cine are dreptate. Ei se ali-
pesc de partea care acceptă libertinajul... şi-i gata cu ei!
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ASĂU

Cum este rânduiala pentru post?

Întrebarea este despre importanţa postului în viaţa Biseri-
cii şi a creştinismului în general. Desigur, şi în Vechiul Tes-
tament erau rânduieli ale postului. Noi avem în Biserică cele
patru posturi de peste an. Le ştim fiecare, dar toţi le practicăm
după puterea şi înţelegerea noastră.

La noi în Biserică nu la întâmplare s-au rânduit posturile.
Cineva ar putea zice că ele nu sunt decât o rânduială ome-
nească, fiindcă nu găsim nicăieri scris despre ele; au fost aşe-
zate după cum a voit fiecare aşa... Nu-i adevărat! E o rându-
ială dumnezeiască postul, nu-i la întâmplare.

Postul rânduit este un fel de pregătire, prin curăţire su-
fletească şi cu o viaţă mai sfinţită şi mai desăvârşită, pentru
primirea şi întâmpinarea unui eveniment de mare importanţă,
căci ce era mai mare ca evenimentul Naşterii Mântuitorului,
după cum ştim că s-a arătat îngerii păstorilor când le aduce
bucuria cea mare: „Iată că în cetatea lui David vi s-a născut
un Mântuitor, slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu, pe pământ
pace şi între oameni bunăvoire” (Luca 2). Ce vrem mai mare
binecuvântare şi mai mare har ca acesta când ne-a venit nă-
dejdea mântuirii? Pentru celelalte posturi de peste an trebuie
procedat la fel. Asta este rânduiala şi importanţa postului.
Desigur, cum găsim şi în Vechiul Testament, Moise a postit,
Proorocul Ilie a postit şi Însuşi Mântuitorul a postit patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi fără să mănânce nimic (Luca 4,
2), pe Muntele Carantaniei, când a fost ispitit de satana. În
creştinism nu s-a rânduit un post atât de aspru, din pricina
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muncii şi a obligaţiilor pe care creştinii le au în viaţa de zi cu
zi; ci Biserica a considerat ca, măcar în acest timp de post de
patruzeci de zile, creştinii să se ferească de mâncarea de dulce
şi să mănânce mâncări de post, mai uşoare, mai uscate şi mai
aspre. Bolnavii, bătrânii, neputincioşii au dezlegare la lapte şi
la ouă. Cele patru posturi de peste an au importanţa aceasta.

În Noul Testament găsim scris despre cele două zile de
post din cursul săptămânii, care au o semnificaţie tot cu un
înţeles duhovnicesc adânc. Poporul Israel cele două zile de
post le avea marţea şi joia. Creştinii le au miercurea şi vine-
rea. Mântuitorul a spus: „Cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei
dintâi vor fi cei din urmă”. Cuvintele acestea au un înţeles
mai adânc şi nu se referă numai la creştinii care încep bine
viaţa de credinţă, dar nu şi-o sfârşesc bine, n-o termină cu po-
căinţă şi vin alţii, din urmă, şi îi întrec în ceea ce priveşte vi-
aţa neprihănită. Şi aşa se înţelege, dar nu numai la aceasta S-a
referit Mântuitorul. Noi trebuie să ştim că Cuvântul lui Dum-
nezeu are aceeaşi mărime şi autoritate ca Dumnezeu; şi El
priveşte peste toate timpurile şi peste toate veacurile. De ace-
ea fiecare cuvânt trebuie înţeles ca având un spectru mai larg.
Să avem o viziune mai amplă asupra cuvântului, decât ni s-ar
părea la prima vedere, care rezultă din sunetul literelor cu-
vântului. Toate lucrurile aveau să ia o întorsătură şi o schim-
bare din vechi în noi. Acesta este înţelesul. De exemplu, po-
porul Israel ştia ziua de sâmbătă ca sărbătoare a lui Dumne-
zeu, deoarece Dumnezeu S-a odihnit sâmbăta de toate lucru-
rile. Dar pentru creştini, ziua de sâmbăta încetează a mai fi
socotită sărbătoare. Deşi ceva a fost întâi cinstit, acesta a ră-
mas în urmă, iar ceea ce a fost în urmă, acuma a ajuns să fie
cinstit. Adică ziua duminicii, ziua Învierii, ziua Biruinţei Vie-
ţii împotriva morţii, este Ziua Domnului, cum zice Apoca-
lipsa 1, 10.

Tot aşa stau lucrurile şi cu privire la cele două zile de
post din Vechiul Testament, marţea şi joia, care, în creşti-
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nism, au fost înlocuite cu miercurea şi vinerea. Domnul Iisus
a fost întrebat de ucenicii lui Ioan Botezătorul: „De ce noi şi
fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?” (Matei 9,
14). Şi Domnul le răspunde: „Pot posti nuntaşii cât mirele
este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat, iar în acele
zile vor posti”. Şi a venit o zi... de miercuri, când Domnul
Iisus a fost luat... a fost vândut de către Iuda. Şi acea zi a ră-
mas, pentru creştini, ca zi de amintire a acestui odios act, ca
zi de post, ca zi de înfrânare. Iar vinerea Domnul a fost răs-
tignit. Şi este zi de post...

Dar trebuie să pătrundem şi mai adânc în înţelesul aces-
tor lucruri. Postul de miercuri este rânduit pentru a ne ruga lui
Dumnezeu să nu ne lase să fim făţarnici ca Iuda, care ziua era
cu apostolii, iar noaptea cu fariseii. Să ne rugăm ca nu cumva
duhul lui Iuda să ne stăpânească şi pe noi şi să-L vindem pe
Domnul pentru nişte lucruri de nimic. Să nu ne vindem
dreptul de întâi născut pe un blid de linte, pierzându-ne astfel
mântuirea pentru nişte lucruri care n-au nici o valoare. Să nu
ni se pară că suntem ucenici ai Domnului, iar în realitate să
fim vicleni, înşelători, mincinoşi şi trădători.

Iar postul de vinerea are o şi mai mare importanţă: să ne
rugăm Domnului să ne dea putere să răbdăm, să ieşim birui-
tori din orice încercare, în lupta mântuirii noastre. Să nu câr-
tim în nici o  suferinţă, prin orice ne-ar trece Domnul. Noi să
stăm cu toată încrederea sub harul şi binecuvântarea lui
Dumnezeu, încredinţându-ne din toată inima că El ne va aju-
ta. Cum zice Sfântul Apostol Petru: „Încredinţează-ţi soarta
în mâna Domnului şi El te va păzi”. Acesta este rostul pos-
tului de vineri.

Acestea sunt cele două zile legate de cele patru posturi
anuale. Dar nimeni să nu se înşele şi să nu cadă în vreo ispită
zicând că, dacă posteşte în aceste două zile, poate să calce
cele patru posturi de peste an. Cele patru posturi sunt posturi
de ascultare de Biserică, pe când postul acesta de două zile pe
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săptămână, deşi este aşezat şi acesta tot de Sfinţii Părinţi, este
un post de nevoinţă; pentru că ai nevoie mereu să te întăreşti,
ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca El să-ţi dea izbândă în
lupta de zi cu zi, să poţi ieşi biruitor în lupta cu păcatul. Cine
vrea să ţină un post şi mai aspru în aceste zile, adică să nu
mănânce nimic toată ziua, o poate face, după îndemnul cu-
getului. Biserica nu forţează pe nimeni la aşa ceva, ci fiecare
credincios alege să postească după râvna şi starea sa duhovni-
cească.

Dar referitor la post avem şi cuvântul Proorocului Isaia.
În capitolul 58 al cărţii sale, versetele 6-9 el spune aşa: „Iată
postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legă-
turile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice jug, îm-
parte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe cei nenoro-
ciţi şi fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu
întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca
zorile şi vindecarea ta va încolţi repede. Neprihănirea ta îţi va
merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei stri-
ga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: «Iată-mă»”.

Deci Domnul îţi va răspunde la dorinţa şi osteneala ta în
urma acestor posturi despre care am vorbit.

 Ne întoarcem puţin la cuvintele: „dezleagă lanţurile ră-
utăţii”, că avem un lucru important să scoatem în evidenţă.
Când te-ai hotărât să posteşti şi când intri în rânduiala postu-
lui, (chiar post de o zi), are o mare importanţă ruperea legătu-
rii răutăţii. Adică în timpul postului să nu ai cu nimeni nici o
supărare. Lanţul răutăţii înseamnă: duşmănia, ura, invidia,
cearta pe care le-ai avut cu cineva cândva. Deci mergi mai
întâi şi te împacă, aşa cum spune Domnul: „Când îţi aduci da-
rul la altar, du-te şi te împacă cu pârâşul tău şi apoi vino şi
adu darul”. Aceasta este o condiţie importantă pentru ca pos-
tul tău şi rugăciunea ta să fie primite înaintea lui Dumnezeu,
pentru ca El să-ţi primească tot darul şi să te binecuvânteze
pentru ostenelile ce le faci. Deci să nu ai nimic cu nimeni.
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În ziua postului de o zi, cât se poate, să nu lucrezi nimic.
Dacă se poate, faci numai strictul necesar, iar timpul rămas îl
petreci în rugăciune, în citirea Psaltirii, a Bibliei sau a altor
cărţi cu folos pentru suflet. Pentru ca toată ziua să fie închi-
nată Domnului. Ziua de post e ca o zi de sărbătoare, pentru
cel credincios. „Împarte-ţi pâinea cu cel flămând”... înseamnă
să dai de pomană mâncarea pe care trebuia să o mănânci în
ziua când te-ai hotărât să posteşti; că dacă rămâne în casa ta
nu se mai numeşte post, ci economie... N-ai mâncat-o azi, dar
o mănânci mâine... Deci să fim atenţi cu aceste lucruri. Cu-
vântul lui Dumnezeu e adânc ca fundul mării. Fiecare ştie
cam cât mănâncă într-o zi. Ei, acea valoare, fie alimente, fie
bani, trebuie să le dăruieşti cuiva lipsit, să se ducă din casa ta
într-a altcuiva. Atunci postul este primit, este autentic şi bine-
cuvântat. Noi toţi poate că am postit în multe zile, dar poate
unii n-am scos nimic din casă... au rămas bucatele acolo.

Pentru a înţelege Cuvântul Evangheliei, trebuie medita-
ţie, trebuie, cum spune Domnul, „aruncată mreaja adânc”, ca
să poţi pătrunde înţelesul deplin.

Cam acesta ar fi înţelesul postului adevărat.
Dacă ai necazuri în casă, copiii nu te ascultă, eşti bolnav,

ai ispite în tot felul... poţi posti o zi, cu renunţare totală la
mâncare şi băutură. Acest post aduce lumină, limpezire şi pa-
ce. Dacă posteşti o zi, atunci aceasta să fie miercurea ori vine-
rea. Nu marţea... nici joia, ca sectarii! Nici sâmbăta sau du-
minica, ci în aceste zile care sunt rânduite de Biserică pentru
post.

De unde ştim care este dreapta credinţă?

Dreapta credinţă trebuie să aibă mai întâi rădăcină în
Sfânta Scriptură şi în Tradiţia Bisericii, care vine de 2000 de
ani. Dreapta credinţă trebuie să corespundă Cuvântului lui
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Dumnezeu. Mântuitorul a zis: „Casa Mea Casă de rugăciune
se va chema, pentru toate neamurile”.

Deci primul punct după care recunoaştem dreapta cre-
dinţă este Casa de rugăciune.

Al doilea punct este altarul de jertfă pe care se face
Sfânta Liturghie şi se aduce jertfa Euharistică pentru mântui-
rea noastră.

Al treilea punct este preoţia, care este chemată să facă
această slujbă. Să administreze Sfintele Taine, atât Sfânta
Liturghie, cât şi celelalte Sfinte Taine. Pe acestea nu le poate
face oricine, ci doar o persoană care are o învestitură deose-
bită; iar această învestitură se face prin punerea mâinilor, de
către o altă persoană care are acest dar primit prin succesiune
apostolică. Sfântul Apostol Pavel spune în Evrei 7 că preoţia
doar s-a schimbat, nu s-a desfiinţat. A avut loc o schimbare a
legii şi a trebuit ca şi preoţia să se schimbe. S-a trecut de la
preoţia levitică la preoţia lui Hristos; de la preoţia care se fă-
cea fără jurământ, la preoţia care se face prin legământ.
Aceasta se poate vedea la hirotonia unui preot, când acesta ci-
teşte declaraţia legământului pe care îl depune în faţa lui Dum-
nezeu şi a multor martori, că va sluji Biserica, va fi credincios
şi în toate lucrurile va căuta să împlinească ceea ce a făgăduit.

Şi încă un aspect: Biserica trebuie să aibă vechimea şi
rânduiala de la începutul creştinismului. În acest sens, îl gă-
sim pe Sfântul Apostol Pavel spunând în Evrei 13, 10: „Noi
avem un altar de la care n-au drept să mănânce cei ce fac
slujba în cort”. Deci Biserica lui Hristos trebuie să aibă altar,
cum spune acelaşi apostol: „Eu am pus temelia şi un altul zi-
deşte, dar fiecare să ia seama ce clădeşte. Că nimeni nu poate
pune o altă temelie”. De aici înţelegem taina dreptei credinţe,
potrivit Sfintelor Scripturi. Nimeni nu poate pune o altă te-
melie, decât cea care a fost pusă pe stânca Iisus Hristos. Pe
jertfa Euharistică, pe Jertfa de pe Golgota. Şi Apostolul Pavel
vorbeşte despre Taina Preoţiei în Fapte 20, 28, când îi chea-
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mă la Milet pe episcopii din Efes şi le spune: „Aduceţi-vă
aminte că trei ani de zile v-am sfătuit pe fiecare dintre voi cu
lacrimi; că Duhul Sfânt v-a pus episcopi, ca să păstoriţi Bise-
rica Dumnezeului celui Viu”, care este „stâlpul şi temelia
adevărului”. Deci iată cele trei trepte clericale în Biserică:
episcopatul, preoţia şi diaconatul, pe care le avem conform
Cuvântului Scripturii. Şi în Filipeni avem un cuvânt foarte
important: „Har şi pace celor din Filipi, împreună cu episco-
pii şi diaconii”. Deci pomeneşte prima treaptă şi ultima. De
ce vorbeşte el de lucrul acesta şi îl menţionează ca pe un
avertisment? Ca să nu creadă ereticii, care şi ei folosesc
Sfânta Scriptură, că au parte de binecuvântarea apostolilor.
Căci nu le va ajuta la nimic. E un lucru aşa de important
acesta, să înţelegem că Apostolul trimite binecuvântarea
epistolelor sale numai celor ce sunt în legătură cu episcopii şi
cu diaconii, deci cu dreapta credinţă. Aici este înţelesul tainic
al dreptei credinţe.

Acestea sunt principiile de bază după care putem cu-
noaşte dreapta credinţă.

Vedeţi, dragii noştri, aşa se înţelege cuvântul şi taina
mântuirii. Când cunoşti aceste lucruri şi eşti în mijlocul bine-
cuvântărilor date de înţelegerea lor, atunci, cum spune psal-
mistul David: „O mie să cadă la stânga ta şi zece mii la
dreapta ta”, pe tine nu te va mai mişca nimeni de pe stânca
credinţei. Părintele Iosif a înţeles lucrurile acestea aşa cum vi
le-am spus. De aceea, oricât a suferit, nu s-a mişcat din pozi-
ţia aceasta; a rămas credincios, deşi a fost caterisit. El a ştiut
că nu mai este altă poartă de intrat în cer, decât pe aici. De
aceea în timpul comunismului au suferit şi fraţii cu toţii, atât
de mult. N-am găsit altă intrare şi altă cale de mântuire, nu-
mai pe aici, pentru că am înţeles cuvântul Mântuitorului care
a zis: „Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni”.
Prigoana creştină a pornit din templul din Ierusalim, de la
mai-marii preoţilor, şi nu de la Roma. Tot aşa a pornit şi îm-
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potriva Lucrării Oastei Domnului şi noi am înţeles acest lu-
cru, pentru că ea reia viaţa primilor creştini. Dacă unii n-au
înţeles-o, este treaba lor. Dacă nu s-au străduit şi n-au vrut să
se adâncească în înţelesul acestei taine, este treaba fiecăruia,
el va răspunde. Părintele Iosif a înţeles taina, şi fraţii care au
fost chemaţi şi aleşi pentru această slujbă au înţeles taina
acestei Lucrări şi au rămas credincioşi. În 1959, cinci sute de
fraţi au fost băgaţi în închisori, împreună cu o mulţime de
preoţi şi călugări care tot la fel au înţeles. Unora dintre ei le-
au rămas oasele acolo. Iată că şi Oastea Domnului are martirii
ei! De aceea noi supravieţuim, de aceea noi ne bucurăm de
pace şi de linişte, pentru că avem chiar în zilele noastre mar-
tiri care stau prin cimitirele închisorilor. Stau acolo şi se roa-
gă pentru noi împreună cu Părintele Iosif şi cu toţi ceilalţi.
Avem martiri, de aceea ne bucurăm aşa de mult...

Asta este calea dreptei credinţe, pentru că ea îşi are rădă-
cinile în Sfânta Scriptură, în Sfinţii Părinţi. Am dat numai
câteva mărturii, căci pentru cel ce crede e de-ajuns.

În anul 312, împăratul Constantin dă edictul de la Milano
şi proclamă libertatea creştinismului. Şi apoi a început Biseri-
ca să se organizeze, dar şi o mulţime de erezii au ieşit atunci
la iveală. Căci Biserica după ce a căpătat pacea din exterior, a
avut de luptat în interior. Exact aceleaşi lucruri le trăim şi noi,
în Oastea Domnului, astăzi. Aşa că suntem în aceeaşi luptă,
în acelaşi război. Aşa că, să fim liniştiţi şi să mergem înainte
pe această cale, căci la capătul ei ne va aştepta şi pe noi cunu-
na pe care le-o va da Dumnezeu tuturor celor ce vor rămâne
credincioşi până la sfârşit.

Slăvit să fie Domnul!

Ce se poate face dacă intri într-un conflict cu cineva ca-
re nu vrea să ierte nicicum, chiar dacă îi ceri iertare, şi ră-
mâne tot rece?
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Ai făcut destul. I-ai cerut iertare. Dacă el nu vrea, tu ţi-ai
făcut datoria, n-ai nici o supărare, nici o mustrare de conşti-
inţă. Rămâne păcatul lui. Dar ai datoria ca mereu să te rogi
pentru el, doar, doar va veni o zi cu bun prilej când şi el să-şi
schimbe poziţia inimii şi răutatea să-i dispară. Ai datoria, în
taină, să te rogi pentru el.

De ce nu trebuie să fim prieteni cu lumea?

Dar e clar: „prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumne-
zeu”. Nu poţi să slujeşti şi lumii, şi lui Dumnezeu. Mântuito-
rul Însuşi a zis: „Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe
care Mi i-ai dat”. Şi Biserica se roagă totdeauna în Sfânta Li-
turghie: „Doamne, binecuvântează pe cei binecredincioşi”.
Deci să înţelegem, noi nu avem voie să facem un pas fără
credinţă, că majoritatea lumii vine la Biserică nu din credinţă,
ci din obicei, cum spune în Vechiul Testament: „Frica de Mi-
ne a devenit o datină de obârşie omenească. Poporul acesta se
apropie de Mine cu gura şi Mă slăveşte, dar inima îi este de-
parte de Mine. Degeaba Mă slăvesc ei în felul acesta”. Într-unul
din cei şase psalmi care se citesc dimineaţa la Utrenie se spu-
ne: „Umplea-se-va gura mea de lauda Ta, Doamne”. Iar după-
amiaza se umple gura cu tabac, cu rachiu, cu vorbe urâte, cu
glume proaste. Şi zice la Sfânta Liturghie: „Ziua sfântă, desă-
vârşită, în pace şi fără de păcat la Domnul să o cerem” şi:
„noi înşine şi unii pe alţii, şi toată viaţa noastră lui Hristos
Dumnezeu să o dăm”.

Iată, de la această înţelegere a pornit şi Părintele Iosif
când a spus acea deviză: „Oastea Domnului este aflarea şi
vestirea lui Iisus cel Răstignit”. Este aplicarea a ceea ce se
spune în Sfânta Liturghie. Scopul Oastei Domnului nu-i o
noutate; este însăşi viaţa Bisericii. Toată Sfânta Liturghie
vorbeşte despre Oastea Domnului. Nu numai jumătate de zi
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să o dăm Domnului, ci toată ziua… şi apoi toată viaţa. Exact
ceea ce învaţă Oastea Domnului. Părintele Iosif a zis: „Noi
vrem să trăim, nu doar să cântăm învăţătura”. Acesta este
scopul Oastei Domnului, să trăim fiecare cuvânt ce-l cântăm,
ce-l ascultăm la biserică.

Şi ce este Liturghia? Reconstituirea vieţii Domnului. Este
o slujbă dumnezeiască. Iar noi suntem chemaţi la această slu-
jire sfântă. Adunarea de după-amiază se numeşte liturghie de
după liturghie. Este tot o slujire sfântă, prin rugăciune, prin
cântări, prin cuvânt. Nu vedeţi că dimineaţa e mai multă ru-
găciune şi-i mai puţin cuvânt, iar după-amiaza e mai mult cu-
vânt şi-i mai puţină rugăciune? Deci nu se suprapune aduna-
rea cu Liturghia, ci se completează una pe alta. Asupra aces-
tui lucru trebuie să avem noi ochii şi urechile deschise: ele se

completează, nu se suprapun.

Spuneţi-ne câteva cuvinte despre Botez, lumânare, pa-
rastas, vorbirea în limbi.

Este o carte a unui Sfânt Părinte cu numele Nicolae Ca-
basila, poate că unii aţi avut ocazia să o citiţi. Cam pe la anul
1300 a fost scrisă şi se numeşte Viaţa în Hristos. Scrie acolo
aşa de minunat despre Taina Botezului: „Botezul este înce-
putul existenţei, trecerea de la materia de formă la plăsmuirea
ideală şi la reaprinderea dorului după Dumnezeu, un fel de
repetare a creaţiunii”. Exprimarea aceasta este teologică, dar
cu cuvinte mai simple se poate spune că până nu eşti botezat
este ca şi cum n-ai exista. Acesta e un adevăr dumnezeiesc,
deoarece copilul se naşte cu păcatul strămoşesc; şi acest păcat
nu se înlătură şi nu se iartă, decât prin Botez. Botezul înde-
părtează acest păcat. Este exact ca şi cum ai înfia un copil de
la o altă familie şi îl treci pe numele tău, ca să-ţi poarte nu-
mele. Sfântul Apostol Pavel ne spune în Romani 5 că un om a
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păcătuit şi păcatul acesta a trecut asupra tuturor oamenilor,
chiar şi asupra celor care nu au săvârşit păcate asemănătoare
cu al lui Adam. Deci prin Adam toţi am moştenit păcatul
strămoşesc, iar prin Hristos, prin înfiere, prin Taina Botezului
suntem readuşi la starea de nevinovăţie, cum a fost Adam
înainte de a cădea în păcat. La această stare este readus omul
prin Botez şi repus iarăşi în toate drepturile.

Botezul nu aduce asupra celui botezat starea de predesti-
nare, adică nu-l opreşte să poată păcătui. Libertatea voinţei
rămâne în continuare şi puterea de a se înfrâna sau de a pă-
cătui rămâne la libera voinţă a fiecăruia. Botezul numai l-a
iertat pe om de păcatul strămoşesc, ca să nu aibă motiv să
spună: „Doamne am vrut să mă apropii să Te slujesc, dar
n-am putut singur, fără ajutorul Tău”. Deci Botezul este Ha-
rul, este ajutorul dat de Dumnezeu, care ne ajută dacă vrem să
lucrăm împotriva oricărui păcat.

Biserica reprezintă Grădina Edenului. Rodul pomului
din Grădina Edenului, cunoştinţa binelui şi răului, repre-
zintă starea lumească, viaţa acestei lumi. Atunci Adam era
oprit de la pomul Vieţii, dar acum noi nu mai suntem opriţi
de la pomul Vieţii, care este Jertfa Domnului Iisus, Trupul
şi Sângele Mântuitorului de pe altar. Avem drept la pomul
Vieţii, să ne împărtăşim, ca să avem putere să luptăm împo-
triva oricărui păcat.

Acesta este înţelesul Tainei Botezului, în linii mari. Co-
pilul, imediat după Botez (afundarea în apă, care înseamnă
moartea cu Hristos), mai primeşte încă două Taine: ungerea
cu Sfântul Mir (pecetea Darului Duhului Sfânt) şi Sfânta Îm-
părtăşanie. Aceste trei Taine sunt îndeajuns pentru copil, dacă
moare până la vârsta de şapte ani, ca să fie mântuit. Dar dacă
trece de această vârstă, se ţine cont de abaterile, de neascultă-
rile şi greşelile ce le face. Că de la şapte ani înainte copilul ţi-
ne minte ce face. Care aţi fost pe la mănăstiri şi aţi cerut o
spovedanie autentică, preotul de acolo v-a întrebat cam de la
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şapte ani, ce puteţi ţine minte. Aceasta ar fi spovedania cea
mai autentică. Dacă copilul moare până la vârsta aceasta, lui
nu i se face parastas. Copiilor până la şapte ani nu li se fac pa-
rastase, ca mucenicilor.

Înainte de a-l afunda pe copil în cristelniţă, preotul îl un-
ge cu untdelemn sfinţit, iar după ce îl scoate din apă îl unge
cu Mir, când îl pune în crişmă. În vechile Molitvelnice aşa era
scris (în acestea noi sunt ceva modificări), că preotul face
semnul Sfintei Cruci deasupra ochilor celui botezat, spunând:
„Ochii tăi să privească la lucrul Domnului”; îl unge la barbă
şi spune: „Gura ta să vestească laudele Domnului”; îl unge la
urechi şi spune: „Urechile tale să asculte cuvintele Domnu-
lui”; la încheieturile mâinilor: „Mâinile tale să lucreze lucrul
Domnului”; îl unge la picioare: „Picioarele tale să umble pe
căile Domnului”. Iar la urmă spune: „Scrie-l, Doamne, în
oastea Ta şi fă-l pe acesta un ostaş al Tău”. Din moment ce ai
fost uns cu untdelemn sfinţit, Biserica te-a primit ca fiu, dar
cu o sarcină şi pentru o slujbă. În momentul când ai ajuns la
maturitate, tu trebuie ca toate aceste obligaţii pe care le ai,
aceste îndatoriri, să le trăieşti.

Dar răul cel mare s-a petrecut – cum am zis adeseori –
prin faptul că părinţii noştri nu L-au cunoscut pe Dumnezeu.
Şi atunci nu ni L-au putut arăta nici nouă. Dacă ei nu L-au
avut pe Dumnezeu, nu L-am putut avea nici noi. O parte din
păcate le-am luat din casa părintească, iar o altă parte le-am
luat din lumea înconjurătoare. Şi când ne-am făcut mari,
ne-am pomenit străini de Dumnezeu ca cerul de pământ. Ăs-
ta-i adevărul! Dacă părinţii ne-ar fi fost credincioşi, ne-ar fi
crescut în frică de Dumnezeu. Ei ar fi trebuit să ne înveţe ru-
găciuni, să ne îndrepte paşii spre Biserică, spre ascultarea
Cuvântului, spre adunare şi spre toate lucrurile mântuirii. Fe-
rice de părinţii care şi-au crescut copiii şi i-au educat în felul
acesta. Vor avea o răsplată şi o mare binecuvântare. Noi n-am
avut parte de aşa ceva.
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Dar iată că Dumnezeu S-a îndurat de noi şi, prin minuni,
prin mustrări şi pedepse, ne-a ajutat să-L cunoaştem şi ne-a
pus la dispoziţie harul acesta, Lucrarea Oastei Domnului, care
este unica şansă de mântuire pentru neamul nostru românesc.
Cine respinge Lucrarea Oastei şi are cuvinte de zeflemea la
adresa ei va purta consecinţele. Putem spune deschis că
acesta e păcat împotriva Duhului Sfânt. Cu toată certitudinea
spunem lucrul acesta. Cei care aţi citit Vechiul Testament ştiţi
că fiecare seminţie a lui Israel avea rânduită câte o cetate de
scăpare, unde cel ce făcea o crimă din greşeală avea ocazia
să-şi salveze viaţa, fugind în acea cetate. Şi acolo trebuia să
stea şapte ani sau până la moartea marelui arhiereu, apoi se
făcea o analiză a cazului, se judeca şi cel fugit se întorcea la
familia lui. Aşa şi noi avem o cetate de scăpare unde nu mai
avem unde fugi. Cel ajuns în cetatea de scăpare nu putea să
iasă după poartă, căci acolo răzbunătorii sângelui celui ucis îl
pândeau mereu. Aceasta este exact ca în cazul celui ce vrea să
fie şi cu Dumnezeu, şi cu lumea. Dincolo de adunare, de Cu-
vântul lui Dumnezeu, de Biserică, este lumea. Ai ieşit afară
din cetatea de scăpare, te aşteaptă răzbunătorii sângelui, te
aşteaptă diavolul să te înhaţe şi să te ia de partea lui.

Taina Sfântului Botez o singură dată se face, cum spune
Sfântul Pavel, că este „un singur Domn, o singură credinţă,
un singur botez”. Botezul nu se poate repeta, cum nu se poate
repeta naşterea trupească. Când Domnul Iisus vorbeşte cu
Nicodim şi-i spune: „Trebuie să vă naşteţi din nou”, El vor-
beşte de noua religie care urma să ia fiinţă prin Persoana Sa.
Şi iudeii, şi neamurile trebuiau să renunţe la religiile lor şi să
primească această nouă religie. Nicodim n-a înţeles ce i s-a
spus şi a zis: „Poate să intre cineva din nou în pântecele mai-
cii sale şi să se nască?”. El a înţeles naşterea în chip firesc. Şi
atunci Domnul îi vorbeşte despre înţelesul tainic al Botezului.
Naşterea trupească nu se poate repeta, că ar trebui să moară şi
cel născut şi cel ce l-a născut. La fel, păcatul acesta, moartea
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aceasta se întâmplă cu toţi cei ce se botează a doua oară. Şi
cel ce-l botează este mort, şi el moare faţă de Dumnezeu.
Pentru că se leapădă de botezul prin credinţă şi primeşte un
botez prin ştiinţă. Că aici e lupta satanei. Face o inversare.
Sectarul te întreabă:

– Dar ce-am ştiut eu când eram de câteva kilograme?
 Ăsta este tupeul protestanţilor cu care se apără sau cu ca-

re caută să te înşele. Eu am un cuvânt pe care li-l pun în faţă;
şi nu mai au răspuns la el. Îi întreb:

 –  Da? N-ai ştiut nimic când erai de 2-3 kilograme?
 – Nu!
 – Dar când te-a născut mama ta ai ştiut?
 Sunt nevoiţi să răspundă că n-au ştiut.
 – Atunci pe ce bază îi spui mamă? Nu pe baza credinţei?

Nu alţii ţi-au spus: „Iată mama ta”?
Şi nu toate lucrurile prin credinţă se mişcă? Noi nu su-

pravieţuim prin credinţă? Plugarul nu prin credinţă ară şi
seamănă şi nu prin credinţă aşteaptă toamna să culeagă roa-
dele? Când ieşi la ocazie în drum, fiind grăbit să mergi unde-
va şi, repede, faci semn cu mâna şi opreşte o maşină, oare nu
prin credinţă faci acest lucru?

I-am întrebat pe unii:
– Pe ce bază îţi încredinţezi tu viaţa unui necunoscut,

unuia pe care nu l-ai văzut niciodată până atunci? Când te-ai
suit într-o maşină, îţi încredinţezi viaţa în mâna unui necu-
noscut. Nu prin credinţă o faci? Când pleci de-acasă şi spui:
„Doamne, ajută-mă! Doamne, fii cu mine! Doamne, ajută-mă
să umblu bine! Ajută-mă să mă întorc sănătos!”, nu prin cre-
dinţă o spui? Şi nu prin credinţă te rogi şi pentru acela care
conduce maşina? Nu toate lucrurile se fac prin credinţă?

Vedeţi, dragii noştri, cum stau lucrurile? Iar satana luptă
împotriva credinţei, căutând să  o înlocuiască cu ştiinţa. Şti-
inţa se bazează pe lucrurile care se văd. Pe când credinţa se
bazează pe lucrurile care nu se văd. Că aşa ne spune Sfântul
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Pavel în Evrei 11: „Şi credinţa este o puternică încredinţare în
lucrurile care nu se văd”.

Domnul îi spune lui Toma: „Adu degetul tău şi pune-l în
coasta Mea, pipăie şi vezi, că un duh nu are carne şi oase. Fe-
rice de tine că ai crezut! Ferice că ai văzut şi ai crezut. Dar fe-
rice de cei ce n-au văzut şi au crezut”. Noi am primit Taina
Botezului prin credinţă. Şi aceea rămâne valabilă pentru noi.
Al doilea botez e lepădare de Hristos. Şi nu au mântuire cei
ce se botează a doua oară. Să fim încredinţaţi pe deplin de
aceasta.

Noi avem în Biblie multe dovezi că Sfinţii Apostoli nu
au botezat numai oameni maturi, ci au botezat şi copii. La în-
ceput, oricine credea că Iisus Hristos este viu era botezat. Este
locul din Marcu 16, 16: „Cine va crede şi se va boteza va fi
mântuit, iar cine nu, va fi osândit”. Cu asta îţi iese înainte
ereticul.

Odată i-am zis unuia care m-a provocat cu acest verset:
– Da, aşa scrie: „cine va crede”. Dar eu te întreb: ce să cred?
La întrebarea asta el nu are răspuns. Că sectarul are în

mintea lui ideea fixă că trebuie să te botezi. Aşa e îndoctrinat.
Numai pe punctul acesta s-a axat învăţătura lor, că trebuie să
te botezi. Şi atunci el zice:

– Să crezi că trebuie să te botezi.
– Vai de capul vostru, dacă aşa aţi înţeles voi Scriptura,

i-am răspuns eu. Dar aici nu scrie aşa, că trebuie să cred să
mă botez. Nu-i aşa! Ia citeşte de la versetul 9, nu te opri nu-
mai la versetul 16, că n-ai să înţelegi niciodată.

Datorită greşitei interpretări a versetului 16, 400 de mi-
lioane de eretici avem pe glob. Acolo i-a izbit satana, acolo i-
a trântit cu capul şi le-a întunecat mintea. Şi-i zic aceluia:

– Citeşte începând de la versetul 9 şi vezi, că ai să afli ce
trebuie să crezi.

Acolo scrie că Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă
la mormânt şi zicea pe drum: „Cine ne va prăvăli nouă piatra
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de pe mormânt, ca să ungem pe Domnul?”. Dar când au
ajuns, piatra era răsturnată şi un tinerel, care era un înger, a
început să vorbească cu ele. Şi el le-a zis: „De ce căutaţi pe
Cel viu între cei morţi?”. În sfârşit... imediat li se arată Dom-
nul Iisus, ele aleargă înapoi la Ierusalim şi le spune ucenicilor
că L-au văzut pe Domnul. Dar ucenicii nu le-au crezut. Apoi
Domnul Se arată la alţi doi ucenici, care mergeau la Emaus.
Vin şi aceştia la Ierusalim, intră la apostoli şi le spun şi ei că
L-au văzut pe Domnul. Dar ei nici pe aceştia doi nu i-au cre-
zut. Tot atunci apare Domnul în mijlocul lor şi primele cu-
vinte ale Domnului sunt de mustrare: „De ce nu i-aţi crezut
pe aceia care au spus că M-au văzut viu?”. Şi apoi le spune că
cine crede va fi botezat şi mântuit; iar cine nu, va fi osândit.

Poate am zice noi că aici mai trebuia ceva scris... Dar,
pentru încercarea credinţei, Duhul Sfânt n-a îngăduit să se
scrie. Poate ne-am fi aşteptat să scrie: „Cine crede că Eu am
înviat din morţi, pe acela să-l botezaţi”. Căci înţelesul verse-
tului acesta este, să arate că Botezul e însoţit de o condiţie:
credinţa că Domnul a înviat din morţi. Nu are nici un rost să
fie botezat cineva care nu crede că Iisus este viu, cum zice şi
Apostolul Pavel la I Corinteni 15: „...pentru ce se mai botează
unii pentru cei morţi, dacă morţii nu învie?”. Botezul este o
putere, un har de la Dumnezeu împotriva morţii. Iar dacă
Domnul Iisus n-a înviat din morţi, nu are nici un rost botezul.

Deci botezul se dă în urma credinţei că Domnul Iisus este
viu. Când îi întrebi pe eretici ce să crezi, nu ştiu să răspundă,
săracii. Şi le-am zis:

– În viaţa mea, nu mi-a plăcut să-mi bat joc de nimeni.
Eu vreau să vă ajut. Ori că vreţi să vă mântuiţi, ori că nu vreţi,
acesta este adevărul: să crezi că Iisus este viu. Şi pe baza
acestei credinţe să fii botezat.

Lucrurile tainice cu privire la Botez vin încă de la
Avraam; de acolo vine rădăcina credinţei creştine. Avraam
era de 99 de ani când a fost chemat şi ales de Dumnezeu şi a
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făcut Dumnezeu legământ cu el prin tăierea împrejur. I s-a dat
ca legământ tăierea împrejur. Apoi Avraam i-a tăiat împrejur
pe toţi ai casei lui. Îl avea pe Ismail de 13 ani şi la acea vârstă
l-a tăiat împrejur. După un an de zile îl naşte pe Isaac. Dar
înainte da a se naşte Isac, porunca era dată, căci Dumnezeu
i-a spus: „De astăzi înainte, orice copil de parte bărbătească
ce nu va fi tăiat împrejur a opta zi să fie stârpit din popor, că a
stricat legea”. Vedem aici o taină a lui Dumnezeu: tăierea îm-
prejur începe cu cei maturi, dar apoi se aplică celor minori.
Şi, începând de la Isaac, tot poporul ales s-a tăiat împrejur a
opta zi. Toţi cei ce au rămas sub Legea lui Moise până astăzi
se taie împrejur.

Sfântul Apostol Pavel zice: „Eu sunt iudeu din iudei. În
ceea ce priveşte Legea, fariseu; eu, care am fost tăiat împrejur
a opta zi”. Şi eu îi întreb pe cei de alte credinţe:

– De unde a ştiut el, la opt zile, că a fost tăiat împrejur?
– Pentru că era în practica Legii, răspund ei.
– Da? Pe aceea o recunoşti! Dar că Botezul se practică de

două mii de ani în Biserica creştină, pe asta nu mai vrei s-o
mai recunoşti! Nu vedeţi că sunteţi chinuiţi de satana, măi
oameni buni? Nu vedeţi unde v-a adus satana, să tăgăduiţi o
taină aşa de mare, Taina Botezului?

Tăierea împrejur a început cu cei maturi şi continuă cu
cei mici, cu nou-născuţii. Exact aşa e şi cu creştinismul. Bo-
tezul a început cu cei maturi, apoi se aplică copiilor. Şi evreii,
şi păgânii trebuia să primească noua religie, credinţa în Dom-
nul Iisus. Şi această lucrare trebuia să înceapă cu cei maturi,
pentru că baza ei este credinţa. Că şi Avraam a fost pus la în-
cercare, iar Dumnezeu l-a găsit credincios. Şi în urma încer-
cării credinţei lui statornice în Dumnezeu, pe baza acestei
credinţe a primit tăierea împrejur. Exact acelaşi lucru se pe-
trece în creştinism. Pe baza credinţei că Iisus este viu, cei
maturi, părinţii, primeau Taina Botezului. Iar după aceea, da-
că aveau copii, imediat erau şi ei botezaţi. Avem cazul lui
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Ştefana, care a fost botezat împreună cu toată casa lui, apoi al
temnicerului din Filipi, la fel botezat împreună cu toată casa
lui, apoi al sutaşului Corneliu. Sunt patru astfel de cazuri po-
menite în Sfânta Scriptură. Şi când spune de „toată casa” nu
spune de pereţi, de dulapuri, de mese... ci e vorba de suflete.
Sfântul Apostol Petru vine şi ne ajută la înţelegerea acestui
lucru. În Faptele 2, 38-39, el spune: „Fiecare din voi să fie
botezat în Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor. Şi
veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este
pentru voi şi pentru copiii voştri, în oricât de mare număr îi
va chema Dumnezeu”. Deci „fiecare din voi să fie botezat”. E
un cuvânt la care ar trebui să fim foarte atenţi. Când spune
„fiecare din voi” nu se înţelege că se exclud cei care nu sunt
maturi. Deci indiferent de vârstă, toţi intră la Botez. Dacă ar
fi spus „unii dintre voi”, atunci s-ar fi înţeles că se referă doar
la cei ce au împlinit o anumită vârstă.

La această dovadă a Sfântului Petru mai avem una, a
Proorocului Ieremia, care, în capitolul 31 al cărţii sale, la ver-
setele 31-34, spune aşa de clar: „Iată, vin zilele, zice Domnul,
când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ
nou; nu cum am făcut cu părinţii lor când i-am apucat de mâ-
nă şi i-am scos din ţara Egiptului, legământ pe care ei l-au
călcat, dar nici Mie nu Mi-a păsat. Iată legământul pe care îl
voi face: voi scrie legile Mele în mintea lor şi le voi întipări
în inimile lor şi nu va mai învăţa nimeni pe fratele sau pe so-
ra, sau pe vecinul său: «Cunoaşte pe Domnul», căci toţi Mă
vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, când le
voi ierta toate fărădelegile”. Deci iată că este prins şi copilul,
cu păcatul strămoşesc, în Taina Botezului.

Acum, ca o pecete a tot ce am spus până acum, avem cu-
vântul Apostolului Pavel din Coloseni 2, 11: „În El aţi fost
tăiaţi împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu
tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul pofte-
lor firii noastre pământeşti, fiind îmbrăcaţi împreună cu El
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prin Botez şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în
puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi”.

 Că sectarii ne tot acuză: „Copiii n-au credinţă! Copiii n-
au credinţă!”. Ba da, copiii au credinţă, numai că la vârsta
aceea nu şi-o pot mărturisi. De aceea este rânduit naş la botez,
care se pune chezaş pentru copil, până când acesta ajunge la
maturitate. Nu Domnul ne trimite la copii adeseori când spu-
ne: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia
lui Dumnezeu este a unora ca ei”? A-l ţine nebotezat pe un
copil înseamnă a-i închide Împărăţia lui Dumnezeu.

Şi cu asta încheiem Taina Botezului.

Acum să luăm subiectul despre vorbirea în limbi, pentru că
acesta este mai important decât celelalte, deoarece sectarii ies
înainte cu afirmaţia că vorbirea în limbi ar fi o harismă, un dar al
Duhului Sfânt. Ei se laudă cu aceasta şi cred că Dumnezeu este
cu ei. Este o cursă, o înşelăciune satanică, pentru că satana Îl
imită pe Hristos în multe lucruri şi în multe lucrări. Ce trebuie să
ştim? Ca să înţelegem cum stau lucrurile, trebuie să pornim toc-
mai de la turnul Babel. Până la încurcarea limbilor de la turnul
Babel, oamenii au vorbit o singură limbă. Atunci li s-a născut
ideea să facă un turn, pentru ca, în caz că va mai fi un potop, să
se poată salva – deşi Dumnezeu i-a încredinţat că alt potop nu va
mai fi. Ca mărturie vie a promisiunii Domnului, ei au avut sem-
nul curcubeului pe cer. Dar aşa-i ispita… omul nu crede totdeau-
na şi în totalitate cuvântul mărturisit de Dumnezeu.

Unul din neamul lui Ham, cu numele Nimrod, un mare
viteaz al lor care îi stăpânea şi îi conducea, a venit cu ideea să
facă acest turn la Babel. Dumnezeu cercetă ce făceau oamenii
şi zise: „Într-adevăr, nu-i împiedică nimic ca să ajungă la rea-
lizarea acestui lucru”. Şi atunci le-a încurcat limbile, ca să nu
se mai poată înţelege.

Ei umblau în grupuri. Pământul era pustiu şi planul lui
Dumnezeu era să-i împrăştie peste tot, să se umple pământul.
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După încurcarea limbilor i-a împrăştiat pe oameni în tot pă-
mântul. Apoi ei s-au dezvoltat în triburi, popoare… state…
cum vedem astăzi. Dar Dumnezeu i-a lăsat pe fiecare în limba
cu care au pornit de la turnul Babel; şi aşa au rămas până în
zilele noastre.

Însă Dumnezeu, în dragostea Lui, a vrut să adune toate
popoarele într-o singură credinţă, să creadă în Domnul Iisus,
prin noua religie prin care El Şi-a descoperit iubirea Sa faţă
de neamul omenesc, trimiţându-i un Mântuitor şi punându-i
la dispoziţie tot ce avea nevoie pentru a se mântui. Dar era
nevoie ca Dumnezeu să Se descopere pe limba tuturor. Pentru
aceasta însă nu le-a anulat limbile, aşa încât să-i ducă iarăşi la
starea de la început, când tot neamul omenesc vorbea o singu-
ră limbă, ci i-a lăsat pe fiecare cu limba lui; şi S-a descoperit
pe limba fiecăruia. Acest lucru s-a petrecut în Ierusalim, la
Pogorârea Duhului Sfânt, când – după cum scrie în capitolul
2 din Faptele Apostolilor – erau de faţă oameni din şaptespre-
zece neamuri. Atunci s-a coborât harul şi puterea Duhului
Sfânt peste apostoli, în chip de limbi de foc, şi toţi cei ce vor-
beau alte limbi i-au auzit fiecare vorbind în limba lui în care
s-a născut. Desigur, apostolii erau iudei, erau oameni simpli,
nu cunoşteau alte limbi. Câtă şcoală, câtă pregătire le-ar fi
trebuit apostolilor ca să înveţe toate limbile neamurilor! Noi
vedem astăzi câtă muncă depun cei ce învaţă două, trei limbi,
că îşi tocesc coatele pe băncile şcolilor câte 20 de ani pentru
acest lucru. Să poată conduce comerţul ori să poată fi trimis
ca ambasador într-o ţară străină, de unde să poată întreţine
relaţii cu statul respectiv. Dar la Dumnezeu nimic nu este im-
posibil, căci de aceea I se spune Atotputernic. La El totul este
gata într-o fracţiune de secundă. El dă putere oamenilor să
înţeleagă, să pătrundă şi să se poată exprima şi în alte limbi,
în limbile popoarelor la care trebuie să fie trimişi; pentru că
Cuvântul lui Dumnezeu trebuia să se răspândească repede pe
tot pământul. Şi împărţirea Apostolilor pentru neamul şi zona
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unde au fost trimişi să-L mărturisească pe Domnul Iisus acolo
şi atunci s-a făcut.

Vorbirea în alte limbi, pe care nu le-ai învăţat mai înain-
te, este o harismă, un dar al Duhului Sfânt. Se mai numeşte şi
glosolalia. Apostolii au primit această harismă, iar oamenii
care au fost prezenţi atunci la Ierusalim din cele şaptespreze-
ce neamuri au rămas uimiţi că apostolii vorbeau pe limba lor
şi ziceau: „Cum de îi auzim pe aceştia vorbind în limba
noastră în care ne-am născut?”.

Aceasta era prima minune, primul semn despre lucrarea
harului lui Dumnezeu între oameni.

Îl găsim mai târziu pe Sfântul Apostol Pavel scriindu-le
corintenilor: „…eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi”.
Avea darul acesta pentru că şi misiunea lui era mai mare. El
trebuia să cuprindă, în propovăduirea Evangheliei, multe
neamuri: începând de la Ierusalim, Grecia, Macedonia, Italia,
Spania… Doar în această epistolă găsim că spune despre vor-
birea în limbi. Corintul este un port la Marea Mediterană şi
aici erau multe neamuri care trăiau laolaltă; şi era nevoie de
vorbirea în limbi, pentru ca să audă toţi Cuvântul lui Dumne-
zeu şi să creadă în Domnul Iisus. Dar, cu toate acestea, Sfân-
tul Apostol Pavel spune la I Corinteni capitolul 13: „Limbile
vor înceta, proorociile vor avea sfârşit, căci cunoaştem în
parte şi proorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvâr-
şit, acest în parte se va sfârşi”. Deci va veni o vreme când
limbile vor înceta. Şi într-adevăr au încetat. Aceasta cum tre-
buie să o înţelegem? Înţelegem că se referă la vremea când
toate popoarele vor avea Biserici, vor avea Evanghelie, vor
avea credinţă, vor avea tot ce le trebuie pentru mântuire, pe
limba lor. Când nu mai este nevoie să vină unul din Grecia
sau din Ierusalim să ne predice pe Hristos, fiindcă noi avem
deja tot ceea ce ne este necesar pentru mântuire. La aceasta s-
a referit Sfântul Pavel când a spus: „limbile vor înceta”. Şi
aici este cheia înţelesului acestor vorbiri în limbi.
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Vorbirea în limbi a încetat. Dar satana i-a înşelat pe oa-
menii naivi, uşuratici, lesne crezători, care au primit cu atâta
uşurinţă şoapta: „Acesta este semnul că eşti al lui Dumnezeu,
numai dacă vorbeşti în limbi. Doar atunci eşti pe calea cea
bună”. Aceasta este o înşelăciune satanică.

Am stat de vorbă cu cineva şi m-a întrebat:
– Unde este semnul dreptei credinţe?
– În Efeseni 2, unde scrie: „credinţa se întemeiază pe în-

văţătura apostolilor, a proorocilor, piatra din capul unghiului
fiind Iisus Hristos”. Aici este temelia dreptei credinţe. Apoi
îmi spune:

– Unde sunt, în Biserica Ortodoxă, darurile Duhului Sfânt?
Mi-am dat seama ce voia să spună.
– De mult aşteptam să-mi pui întrebarea aceasta. Dar la

voi sunt?
– Da, sunt!
– Care?
– Vorbirea în limbi!
– Hai să zicem că aşa este, dar nu te aprob sută la sută.

Însă eu te întreb: ce zici, uite ce-i spune îngerul când îi aduce
Vestea cea Bună Maicii Domnului: „Duhul Sfânt Se va pogo-
rî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea
Sfântul care Se va naşte din tine va fi Fiul lui Dumnezeu”. Şi
mai apoi, întâlnindu-se cu Elisabeta, Maica Domnului zice:
„Iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită”. Ce
zici, la voi se respectă cuvintele acestea?

– Nu!
– Din ce cauză?
– Că a mai avut copii.
– Unde scrie?
Îmi dă citatul biblic de la Matei 13, 55: „…nu sunt fraţii

Lui Simon, Iuda şi ceilalţi şi nu sunt surorile Lui printre noi”.
– Da, aşa scrie! Dar eu te întreb: ce fel de oameni erau

aceştia, credincioşi sau necredincioşi?
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– Necredincioşi.
– Aşa eşti şi tu! Va să zică după 2000 de ani, tu n-ai în-

ţeles că El este Fiul lui Dumnezeu, tot fiu al Mariei îl soco-
teşti pe Domnul Iisus? Măi oameni!…

Erau mai mulţi, vreo doisprezece penticostali, dar eu
numai cu unul mă hărţuiam; ceilalţi stăteau şi ascultau.

Deci să înţelegem, dragii noştri, că Duhul Sfânt care a
vorbit o dată, ridicând-o pe Maica Domnului la acea cin-
ste, e acelaşi Duh Sfânt şi astăzi. Nu putea El să vină, după
sute de ani, şi s-o vorbească de rău pe Maica Domnului,
prin vorbele sau vorbirile în limbi ale penticostalilor. Aici
este lucrul pe care trebuie noi să-l înţelegem: Duhul Sfânt,
Care a lăudat-o, Care a arătat-o cum spune Psalmul 44:
„Împărăteasa Ta stă de-a dreapta Ta, mireasa Ta împodo-
bită cu aur de ofir”, care i-a arătat peste veacuri cinstea şi
meritul ei, acum acelaşi Duh Sfânt vine şi o batjocoreş-
te?… Dar se poate aşa ceva?

De aceea l-am întrebat pe cel cu care mă luptam:
– Duhul Sfânt spune minciuni?
– Nu!
– Foarte bine ai spus, că nu spune minciuni. Atunci tu

eşti mincinos şi duhul care vă stăpâneşte este un duh minci-
nos. Că Duhul Sfânt nu poate să Se tăgăduiască pe Sine.
Dumnezeu odată ce a ales-o pe Maica Domnului şi a pus-o
într-un loc de cinste, apoi ea rămâne peste veacuri în cinstea
aceea în care a aşezat-o Dumnezeu. Dacă nu, ar însemna că
Dumnezeu n-a ştiut ce alege. Îl coborâm pe Dumnezeu într-o
stare neputincioasă, socotindu-L ca pe un om care nu ştie ce
alege?

Spunându-i aceste lucruri, n-a mai avut răspuns şi au
plecat.

Deci să ştiţi că lucrarea aceasta cu vorbirea în limbi este
satanică; şi să vă feriţi de oamenii aceştia. Cel mai bine este
să evitaţi discuţia cu ei, dacă nu aveţi tăria şi încredinţarea
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puterii de a-i înfrunta. Dar mai bine să nu vă prindeţi la dis-
cuţii cu ei, că nu ajungeţi la nici un rezultat.

După Evrei 10, 26-29, ne întrebăm dacă noi suntem con-
damnaţi la iad, că cine poate spune că nu a păcătuit cu nimic
după ce L-a cunoscut pe Domnul? Ce nădejde putem avea în
această situaţie şi cum să înţelegem aceste versete?

„Căci dacă am păcătuit cu voia, după ce am primit cu-
noştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate,
ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc
care va mistui pe cei răzvrătiţi”. Aici este vorba tocmai ce am
discutat mai sus, de calea ereziei, pe care merg toţi ereticii.
Aceştia, după ce au fost încreştinaţi, s-au depărtat de Dumne-
zeu, respingând Sfintele Taine şi toată învăţătura mântuitoare
lăsată în Biserică prin Sfinţii Părinţi. Ei păcătuiesc cu voia,
adică singuri îşi aleg o altă cale, resping dreapta credinţă şi
apucă pe calea pierzării. Pentru această categorie de oameni,
într-adevăr, nu mai este nici o şansă de mântuire. Dar pentru
ceilalţi oameni, cum suntem şi noi, pe calea dreptei credinţe,
timpul vieţii este şi timpul pocăinţei. Deci, cât trăieşti, să te
întorci la Dumnezeu.

La fel este timp de pocăinţă şi pentru cei ce încă nu-L
cunosc pe Dumnezeu, care trăiesc în felul lumii, din lipsă de
cunoştinţă, cum spune în Faptele Apostolilor: „...Dumnezeu
nu mai ţine seamă de vremurile de neştiinţă, ci porunceşte
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a
rânduit o zi în care vor fi judecaţi prin Omul pentru care L-a
rânduit pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos”.

Dacă cineva a murit necredincios, Biserica poate să facă
parastas, pomenire pentru el, dar nimeni nu garantează mân-
tuirea celui ce şi-a bătut joc de Dumnezeu, crezând că-L va
iubi pe Dumnezeu după ce se va duce Dincolo, iar cât trăieşte
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aici poate să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu; poate să-L înju-
re şi să-L batjocorească pe Dumnezeu. Nu! Aceasta e o înşe-
lăciune.

Consumul de cafea este un păcat?

Cafeaua e un drog al satanei foarte fin, foarte delicat.

Dacă eu sunt în suferinţă şi nu pot posti, voi fi mântuit?

Cel ce nu poate, sigur... să spună aceasta duhovnicului şi
el va analiza condiţiile şi va constata dacă nu poate. Mâncare
cu carne nici celui pe patul de moarte nu i se dă în vremea
postului. Laptele, brânza, ouăle, untul sunt alimente îngăduite
celui bolnav. Dar în zilele de post carnea este oprită tuturor.
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DĂRMĂNEŞTI

Unui frate care ia cuvânt în adunarea Oastei Domnului
îi este îngăduit să vorbească în chip uşuratic despre tainele
Bisericii, pe motiv că preotul este împotriva Oastei şi că are
şi unele scăderi în viaţa lui?

Slăbiciunea preotului nu angajează Biserica, nici învăţătu-
ra şi nici sfintele Taine. Slăbiciunea preotului îl priveşte doar
pe el. Harul lui Dumnezeu lucrează prin el cât este în viaţă, dar
după moartea sa harul se ridică la Tatăl, iar el va fi osândit. Nu
aveţi voie să înjosiţi învăţătura Bisericii din cauza unui preot,
aşa cum, de altfel, unii ne învinuiesc pe noi, ne înjosesc sau ne
descalifică. Dispreţuiesc Lucrarea Oastei din pricina unor fraţi
nechibzuiţi care vorbesc uşuratic, au o viaţă necurată, au idei
sectare. Acestea sunt cazuri personale, dar Lucrarea nu trebuie
învinovăţită din cauza aceasta, aşa cum nici Biserica nu trebuie
învinuită din cauza unor preoţi. Totdeauna trebuie să privim
corect lucrurile. Cât de decăzuţi erau fariseii şi aproape tot po-
porul iudeu, totuşi Domnul îi spune femeii samaritence, la
fântâna lui Iacob, că mântuirea vine de la iudei (Ioan 4, 22).
Deci adevărul descoperit de Dumnezeu era în Templu, în casa
de rugăciune, în rânduielile Legii Vechiului Testament. Dacă
fariseii îşi băteau joc de Lege, dacă erau făţarnici şi nu trăiau
după învăţătura ei, dacă poporul se închina şi lui Dumnezeu, şi
la idoli, nu era vinovată învăţătura, nici Templul. Dacă acestea
erau batjocorite prin viaţa lor, vina rămânea doar peste ei.
Domnul spune clar că mântuirea vine de la iudei.

Exact acest răspuns este şi în privinţa învăţăturii Biseri-
cii. Mântuirea este în Biserică indiferent de starea celor pă-
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cătoşi din mijlocul ei, fie clerici, fie mireni. Indiferent de vi-
aţa lor, mântuirea aici este, nu în altă parte. Aceleaşi cuvinte
ca ale Mântuitorului le spunem şi noi tuturor: că mântuirea
este în Biserică şi nu în altă parte. Cine o caută în altă parte, îl
priveşte... dar noi nu avem voie să spunem nimănui că mân-
tuirea este şi în afară de Biserică. Sfântul Apostol Pavel spune
clar: „Eu am pus temelia şi un altul clădeşte, dar fiecare să ia
bine seama cum clădeşte deasupra, că nimeni nu poate pune o
altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Iisus Hris-
tos” (I Cor 3, 10-11). Să nu trecem peste ceea ce este scris.
Tot Sfântul Pavel spune: „Noi avem un altar din care nu au
drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort” (Evrei 13, 10), adi-
că cei care erau sub Lege. Atunci când s-a format comunitatea
creştină a apărut şi rânduiala slujbei Liturghiei, care trebuia
făcută tot pe un altar. Acum putea fi dus cineva în eroare: al-
tar acolo, altar aici. Se împărtăşeau şi aici, şi acolo. Despre
iudei însă, Apostolul precizează că, deoarece se împărtăşesc
acolo, adică după rânduiala veche, nu au voie să se împărtă-
şească şi aici, fiindcă sunt încă sub Legea lui Moise. Şi in-
vers: cei care se împărtăşesc aici nu au voie să se împărtă-
şească şi acolo. Este o departajare, o rânduială aşezată de la
început. Tot Sfântul Pavel vorbeşte despre preoţie în Evrei
capitolul 7: „Preoţia s-a schimbat, nu s-a desfiinţat”, cum o
desfiinţează ereticii. Prin schimbare se înţelege trecerea de la
preoţia levitică la preoţia lui Hristos. Schimbatul nu este ace-
laşi lucru cu desfiinţatul. Schimbarea nu presupune înlocui-
rea, ci baza rămâne aceeaşi şi construieşti altceva nou. Era
nevoie de o schimbare. Dacă a fost nevoie de o nouă Jertfă,
înseamnă că a fost nevoie de o nouă formă pentru casa de ru-
găciune, a fost nevoie de un nou altar. Primul altar a fost Cru-
cea Domnului Iisus, pe care El a pătimit şi a murit. Deci toate
au trebuit schimbate în ceva nou. Casa de rugăciune a rămas,
după cuvântul Mântuitorului: „Aceasta va rămâne casă de ru-
găciune pentru toate popoarele”. În Isaia capitolul 2 găsim
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scris: „Muntele casei Domnului se va înălţa deasupra dealului
şi va merge până la marginea pământului”; iar în Mica, tot în
capitolul 2, se pomeneşte despre lărgimea casei de rugăciune,
dar nu în felul cum era în Vechiul Testament, ci ca o nouă
formă de construcţie, după noua Jertfă, după un nou Arhiereu.
Toate s-au schimbat după Domnul Iisus.

Noi aşa trebuie să înţelegem. Nimeni nu are voie să atace
şi să aducă cuvinte de blasfemie la adresa rânduielii, din cau-
za unui preot slăbuţ în credinţă. Nici să creadă că, din pricina
păcatelor preotului, sfintele Taine nu mai lucrează. Asta este
o lucrare a diavolului, de a naşte în noi o râvnă fără pricepere,
cum spune în Evrei: „asta se numeşte râvnă fără judecată să-
nătoasă”.

Agăţându-te de viaţa unui preot cu slăbiciuni, nu îţi dai
seama că poţi dispreţui Biserica şi Tainele ei, ajungând în
erezie şi făcând astfel nişte păcate care nu pot fi iertate în
veci. Putem vedea că cei care se ocupă cu astfel de lucruri nu
vor creşte niciodată în harul Domnului, în cunoaşterea voii lui
Dumnezeu şi în puterea de trăire, şi nu vor avea o viaţă sfântă
niciodată. Eu am experimentat acest lucru: am vrut să văd da-
că iese ceva bun din toate acestea. Şi am văzut că nimic nu
este bun. Dacă am văzut că nu este bun, m-am debarasat uşor
de ele. Dacă nu te ocupi de viaţa ta şi te ocupi cu aceste lu-
cruri, ai terminat cu mântuirea.

Noi nu avem de lucrat decât cu viaţa noastră. Cel mai
mare duşman al mântuirii noastre este firea aceasta pămân-
tească; este trupul acesta, după cum spunea Părintele Iosif:
„Pe animalul din noi trebuie mereu, mereu să-l răstignim, să-l
chinuim, ca să se smerească cu post şi rugăciune, pentru a da
curs sufletului să stăpânească peste trup”. Că este o luptă între
trup şi suflet, cum spune în Romani, capitolul 7: „După omul
dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădula-
rele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primită de
mintea mea; şi nu fac ce vreau, ci fac ceea ce urăsc”. Atunci
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voi vedea în mine lucrarea rea pe care trebuie să o îndepărtez
prin pocăinţă şi smerenie.

Îmi aduc aminte cum spunea cineva că, mergând la măr-
turisire să se spovedească, duhovnicul l-a întrebat dacă are pe
cineva vrăjmaş; şi el a zis că are ca vrăjmaş firea lui pămân-
tească. Preotul a tăcut câteva secunde, apoi a exclamat: „N-
am întâlnit mulţi din ăştia!”. În acest sens spune Sfântul
Apostol Pavel: „Să vedeţi pe aproapele vostru mai presus de-
cât pe voi înşivă”. Că numai atunci te menţii pe calea credin-
ţei, când îl vezi pe altul mai bun ca tine. Când te vezi pe tine
mai bun decât altul, deja te-ai dus, ţi-a fugit pământul de sub
picioare. Să nu vezi pe nimeni mai rău decât tine. Aici este
taina cuvântului Mântuitorului: „Luaţi crucea în fiecare zi şi
urmaţi-Mă”. Adică zilnic să renunţi la dreptul şi meritul tău,
ca om, în societate. Zilnic să faci aceasta. Să renunţi la tine
pentru binele altuia; aşa cum Domnul a renunţat la dreptul
Lui şi la meritul Lui, cum scrie în Filipeni 2, 6-11: „El, măcar
că avea Chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe
Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oa-
menilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a
făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De
aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Nu-
me care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele
lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul”.

Cel ce dă este domn, iar cel ce primeşte este cerşetor. Noi
totdeauna, ca nişte cerşetori, spunem: „Dă-mi, Domne! Ajută-
mi, Doamne! Fă-mi, Domne...”. Dacă suntem cerşetori, ce
pretenţii să mai avem? Noi mereu cerşim de la Dumnezeu; iar
dacă nu ne ajută El, n-am putea face nimic. Ca nişte cerşetori
să ne socotim înaintea lui Dumnezeu. Că toată viaţa stăm şi
cerşim: când nu plouă, când ne lipsesc unele lucruri, când ne



253

îmbolnăvim... Domnul vrea să cerem, doreşte acest lucru, dar
cererea să fie însoţită de ascultare şi de împlinire a voii Lui.
Noi trebuie să răspundem ajutorului Domnului prin ascultare,
prin respect, prin cinstirea pe care I-o dăm Lui şi prin
credincioşia noastră faţă de El. Acestea sunt lucrurile care ne
sunt de absolută trebuinţă.

Să nu ne legăm de viaţa nici unui preot pentru a-l judeca
şi a pune la îndoială lucrarea Sfintelor Taine săvârşite de el.
Aceasta este un mare păcat. Dacă din pricina vieţii unui preot
n-ar lucra Sfintele Taine, atunci ar fi o mare pagubă pentru
Biserică, iar în Ziua Judecăţii, cei care s-au apropiat de Sfin-
tele Taine cu încredere, dar ele n-au mai fost Sfinte Taine
datorită păcatului preotului, vor striga că ei s-au apropiat cu
toată încrederea de aceste Taine, dar n-au ştiut că, din pricina
lui, ele nu mai lucrează.

De ce n-a fost înlăturat acel preot care nu era vrednic şi să
fie adus altul? Atunci Domnul ar trebui să schimbe mereu pre-
oţii. Aceasta ar fi o lucrare neînchipuit de grea. Dar Dumnezeu
trece cu vederea, după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur:
„Dumnezeu nu mai ţine cont de vrednicia sau nevrednicia pre-
otului când este vorba de lucrarea Sfintelor Taine”. Indiferent
de viaţa lui, cât timp este hirotonit, având succesiune apostoli-
că, şi cât este pus în slujba aceasta, Dumnezeu lucrează prin el.

De exemplu, la un farmacist, chiar dacă e beţiv sau
curvar, tu tot mergi cu reţeta şi ceri medicamentul, fără să te
intereseze viaţa lui. Puteai zice: „Decât să merg să iau medi-
camente de la un beţiv, mai bine merg să le iau singur”. Dar
tu ştii ce medicament să iei? Poţi lua ceva care îţi pune în
primejdie viaţa. El însă este pregătit pentru acea slujbă şi
când te-ai dus cu reţeta, el ştie ce să-ţi dea. Aşa este şi preo-
tul; când ai ajuns tu să ai nevoie de medicamentul pentru su-
fletul tău, nu te interesează viaţa lui. Dumnezeu va avea grijă.
Sfântul Pavel are un cuvânt în Romani capitolul 14: „Cine te-
a pus pe tine judecător peste robul meu, dacă stă sau cade?
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Dacă a căzut, n-am putere să-l ridic?”. Aici este cheia: „robul
meu” este preotul respectiv. Iar Evanghelistul Matei, în capi-
tolul 24 al Evangheliei sale spune clar că cei nevrednici, care
trăiesc în neascultare de Dumnezeu şi pe care îi prinde moar-
tea în această stare, nu se mântuiesc. Aici să fim încredinţaţi
că toţi cei care îşi bat joc de Dumnezeu nu se mântuiesc, fie
mirean, fie preot. Dumnezeu nu caută la faţa omului, El este
nepărtinitor la judecată. Sfântul Apostol Petru are un cuvânt
greu la adresa slujitorilor lui Dumnezeu, când spune:
„Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă în-
cepe cu noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evan-
ghelia Domnului Iisus Hristos?”. De aici începe judecata.

Dacă sfinţii zic: „Stau cu frică înaintea lui Dumnezeu”,
ce se vor face cei păcătoşi? Aşadar să nu ne părăsească frica
de Dumnezeu. Dar nu doar frica de pedeapsă; căci frica,
duhovniceşte, înseamnă respectul pe care trebuie sa I-l dăm
lui Dumnezeu. Ascultarea, respectul, cinstea pe care trebuie
să I le dăm. Proorocul Isaia zice: „Dacă îmi ziceţi Tată, care
Îmi este cinstea? Şi dacă Îmi ziceţi Stăpân, care vă este fri-
ca?”. Iată cinstea şi frica!

Noi, prin această frică şi teamă, Îl respectăm pe Dumne-
zeu sau Îl imităm. Omul este făcut după chipul şi asemănarea
Sa. Noi chipul îl păstrăm, dar asemănarea am pierdut-o prin
necunoştinţă, prin necredinţă şi păcat. Deci nu mai semănăm
cu Dumnezeu. Dacă eşti bun, milostiv, răbdător, statornic în
credinţă şi ai toate celelalte virtuţi, arăţi, de fapt, că aşa este
Dumnezeu. Dacă le trăieşti pe acestea, atunci te asemeni cu
Dumnezeu. Părintele Iosif spunea: „Noi vrem să trăim învă-
ţătura Bisericii, nu doar să o cântăm”. Oastea Domnului vrea
să traducă în viaţă tot ce învaţă Biserica. Că dimineaţa, la
Utrenie, se cântă psalmul în care se spune: „Umplea-se-va gu-
ra mea de laudele Tale, Doamne”. „Toată ziua să ne învăţăm
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia”. Dar noi numai cu asta
rămânem, cu cântarea, deoarece, în realitate, cei mai mulţi nu
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împlinesc. După ce se iese din biserică, gura se umple de tabac,
de rachiu, de glume proaste şi de tot felul de lucruri urâte.

Aici lucrează Oastea Domnului, aici vrea să facă lumină.
Tot ce are Biserica în expresiile cultului ei, Oastea Domnului
doreşte să transpună în viaţa de zi cu zi. „Cuvântul S-a făcut
trup”, în ce priveşte Oastea Domnului, şi înţelesul acesta îl
are: că împlinind învăţătura din cuvântul auzit în cadrul cul-
tului, la biserică, prin această împlinire, acest cuvânt devine
faptă, devine realitate concretă, se „întrupează”. Acesta este
scopul Oastei Domnului şi asta este Biserica Luptătoare. Noi
vrem să trăim cum spune cântarea de la biserică: „Toată ziua,
sfântă, desăvârşită, în pace şi fără de păcat...”; sau: „Noi înşi-
ne şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu
să o dăm”. Aceste lucruri le împlineşte Oastea Domnului.
„Toată ziua” nu înseamnă jumătate de zi. Adică jumătate o
dai Domnului şi cealaltă jumătate o dai păcatului. Mai întâi
trebuie să ne întoarcem noi la Dumnezeu şi apoi, prin viaţa
noastră, prin cuvântul nostru, prin credincioşia noastră, îi
vom ajuta şi pe alţii, care vor să primească acest îndemn şi să
se mântuiască. Practic, nu este nimic nou la Oaste, ci aici se
doreşte doar împlinirea cuvântului aşezat de Sfinţii Părinţi în
Biserică.

Dacă nu eşti îndemnat la vorbire, este corect să te ri-
dici? Iar dacă fraţii te îndeamnă o dată şi refuzi, după aceea
mai este corect să te ridici singur? Unor fraţi nu le place
rânduiala Dreptarului învăţăturii sănătoase privitoare la
fraţii care iau cuvântul vor fi anunţaţi mai dinainte şi nu vor
să respecte aceasta, motivând că se vor ridica la cuvânt
atunci când vor fi îndemnaţi de Duhul. Aceştia susţin că, în
adunare, fraţii nu sunt numiţi la vorbire, zicând că fratele
Traian nu proceda aşa. Ce atitudine să avem faţă de ei, dacă
nu vor să dea ascultare adunării?
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Cel mai bine este ca, atunci când nu ai îndemnul, să nu te
ridici, că atunci faci rău. Când nu ai îndemn să vorbeşti, să
stai liniştit. Vă spun din experienţă: atunci când nu am avut
îndemnul să spun un cuvânt, dar fraţii m-au forţat, m-am ridi-
cat, însă Domnul mi-a luat din minte tot. Nu mai aveam ni-
mic ce să zic. Am început sa leg cuvintele cu sârmă. Şi am
văzut că Domnul nu-mi dă voie să vorbesc. E o taină, Dom-
nul ştie de ce e aşa; nu ştim noi. Eu cred că, dacă nu ai în-
demnul să te ridici în adunare, dacă ţi se cere aceasta cu in-
sistenţă, să spui că nu ai îndemn.

Nu-i forţaţi pe cei ce nu au îndemn să se ridice la cuvânt.
Sfântul Iacov spune: „Să nu fim mulţi învăţători, că vom
purta o mai mare osândă”. Dacă într-o adunare nu sunt mai
mulţi fraţi, poate vorbi unul singur chiar de mai multe ori. Nu
este nici un rău în aceasta; se pot alege mai multe subiecte...
numai cel ce vorbeşte să fie întemeiat în ceea ce vrea să spună.

Iar cu privire la numirea fraţilor, acest lucru nu s-a obişnuit
de la început. Dar, din cauza duhurilor eretice care s-a strecurat
printre fraţi, din cauza părerilor îndoielnice, a fost nevoie să se
ţină sub un anumit control adunarea. Pentru că adunarea nu
este o stână fără câini. La o stână unde nu sunt câini, oile sunt
în primejdia de a fi sfârtecate de lupi sau furate de hoţi şi îm-
prăştiate. De aceea este nevoie ca adunarea să fie păzită de fra-
ţii sinceri şi serioşi, pentru a nu se ridica oricine şi să vorbească
ce-i trece prin cap, fără nici o legătură cu adunarea, aducând
învăţături străine sau aruncând cuvinte nesănătoase. În adunare
mereu sunt suflete noi, care vin cu toată încredinţarea că Lucra-
rea Oastei este pe linia Bisericii. Şi dacă unul ca acesta ar veni
şi ar auzi pe cineva vorbind împotriva Bisericii sau a învăţăturii
curate, pe acela l-ai omorât. El va zice: „Am crezut că aici e
adunarea Oastei, care este cu Biserica, dar uite ce se vorbeşte
acolo!...”. Acel suflet nu va mai veni niciodată la adunare, va
rămâne în lume, în păcat... şi vei răspunde pentru el în Ziua Ju-
decăţii, tu, care nu l-ai oprit pe cel ce propovăduia greşit.
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Pentru fraţii care nu merg după învăţătură s-a făcut
Dreptarul învăţăturii sănătoase. Înainte de a se face această
carte, am vorbit odată cu fratele Traian şi el mi-a zis că tre-
buie făcută imediat o rânduială şi consemnată într-o carte,
pentru că, pe undeva, unele lucruri au scăpat de sub control.
Noi am crezut că fraţii sunt sinceri, corecţi şi curaţi. N-am
vrut să ne ocupăm, făcând caz, de lucruri pe care noi deja le-
am moştenit. Aşa spunea şi Părintele Iosif. Sfântul Apostol
Pavel arată în Evrei 6: „De aceea, lăsând cuvântul de început
despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârşit, fără
să mai punem din nou temelia învăţăturii despre pocăinţa de
faptele moarte şi despre credinţa în Dumnezeu, a învăţăturii
despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea
morţilor şi despre judecata veşnică”. Aceste lucruri erau deja
stabilite şi rânduite în Biserică. Tot aşa, şi în Lucrarea Oastei.
E adevărat că ea, de la început, a adus unele lucruri care nu se
mai cunoşteau sau, mai bine zis, care erau uitate; dar ea a
pornit pe făgaşul unor lucruri cunoscute, al celor ce s-au
moştenit. Cinstirea Sfintei Cruci, învăţătura despre Sfintele
Taine, sărutarea icoanelor... etc., toate acestea se ştiau, căci cu
astea ne-am născut şi le credeam. Însă din pricina duhului
sectar care a strecurat îndoieli asupra acestor lucruri, ne-am
pomenit că o parte dintre fraţi şi multe adunări au fost sparte,
deoarece a venit satana prin spate cu tăgăduirea lor.

Şi atunci fratele Traian a considerat şi a spus că trebuie
reluată învăţarea acestor lucruri, deoarece noi credeam că fra-
ţii le ştiu, dar s-a dovedit că nu le cunoşteau. Şi aşa s-a ajuns
la cartea aceasta, Dreptarul învăţăturii sănătoase. E adevărat
că s-a făcut atunci cam în grabă... căci multe s-ar mai fi putut
spune acolo. Însă fratele Traian a zis că, pentru cei ce cred, e
de ajuns atâta; după cum spunea tot el: „Pentru cei ce cred
avem mii de dovezi, dar pentru cei ce nu cred nu mai avem
nici una”. Din motivul acesta s-a făcut Dreptarul. Şi cine nu
vrea să se supună acestui îndreptar, deja vezi că are duh străin
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în el; şi chiar dacă va sta în Lucrare, va face numai rău. Şi
este în pericol mare să nu se mântuiască nici el şi nici cei ce
se vor sminti din pricina lui.

Eu am spus mereu că am convingerea că mă pot mântui
în Biserică, fiindcă tot ce păstrează Biserica este de la Dum-
nezeu şi este vrednic de cinstire şi de respect, cum spune
Sfântul Pavel în Tesaloniceni: „Potrivnic este acela care se
ridică mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de lu-
crurile care sunt puse spre închinare”. Aici este ispita. Deci
potrivnic este cel ce se înalţă împotriva învăţăturii Bisericii,
împotriva a tot ceea ce s-a stabilit în Biserică prin Duhul
Sfânt. În anul 787, la al 7-lea Sinod ecumenic, s-a clarificat
toată învăţătura cu privire la mijloacele pe care trebuie să le
aibă Biserica pentru sfinţirea şi desăvârşirea omului. Şi Du-
hul Sfânt a supravegheat toată lucrarea aceasta de stabilire a
dreptei învăţături. A anula învăţătura Bisericii înseamnă a
anula tot ce a lucrat Duhul Sfânt în Biserică. Şi nu-ţi trebuie
alt păcat să-ţi pierzi mântuirea, frate, căci acesta este păcatul
împotriva Duhului Sfânt. Cine nu se trezeşte ajunge direct
în iad, nu mai trece prin judecată. Vă rog, citiţi în Apoca-
lipsa la capitolul 22, unde vorbeşte despre fiară şi despre
proorocul mincinos. Cel ce face aceste lucruri aici se înca-
drează. Pretinzi că eşti trimis de Dumnezeu şi vorbeşti îm-
potriva lui Dumnezeu.

Iar în Deuteronom, la capitolul 13, spune: „Nu Eu i-am
trimis, ci ei, din îngâmfare, şi-au luat aerul că sunt trimişi de
Dumnezeu”. În acest păcat au căzut Core, Datan şi Abiram
(Numeri 16), care s-au ridicat împotriva lui Moise şi a lui
Aaron. Acesta este păcatul împotriva Bisericii. Iar cei ce sunt
în situaţia aceasta nu se mântuiesc. Mitropolitul Antonie al
Ardealului numeşte aceasta o „cădere în sus”. Iar fratele Tra-
ian spune: „Oamenii aceştia, prin ceea ce fac, cred că se
apropie de Dumnezeu, dar în realitate se depărtează, pentru că
fac din mândrie, din nesupunere şi neascultare”.
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Să ne păzim de duhul acesta, că nu ne mântuim. Toţi cei
care mai păstrează o sămânţă din aceasta în ei să se debarase-
ze de ea. Pentru a scăpa de acest duh, trebuie să faci mărturi-
sire la preot şi să ceri rugăciune de dezlegare, cu mult post şi
rugăciune şi din partea ta, ca să poţi reveni. Însă foarte greu
îşi mai revin aceşti oameni, că din scaunul acesta în care s-au
suit e foarte greu să se coboare.

Dacă un frate este îndemnat o dată, de două ori, dar nu
vrea să se ridice, atunci nu mai insista. Lucrul acesta şi eu îl
fac. Când nu am îndemn, nu mă ridic. Dacă nu am îndemn,
fac greşeli în vorbire şi lucrarea nu se mai face aşa cum ar
trebui. Când am îndemn, mă minunez şi eu ce pot vorbi, pen-
tru că, mai întâi, cel ce vorbeşte îşi vorbeşte lui. El trebuie să
înveţe întâi şi apoi cei ce îl ascultă. Totdeauna cuvântul tre-
buie să aibă acoperire, adică ce spui altuia, tu trebuie să faci
întâi. Atunci cuvântul îţi va fi cu putere.

Odată i-am spus unui călugăr despre Lucrarea Oastei,
despre cum a început-o Părintele Iosif. I-am zis: „Părintele
Iosif, când s-a hotărât să-i cheme pe oameni la Domnul, şi-a
pus întrebarea: cum să poată face el lucrul acesta, când nu era
el întors mai întâi? S-a aplecat pe genunchi, a făcut legământ
cu Dumnezeu, s-a predat el mai întâi Domnului şi abia apoi a
început a-i chema pe oameni la Domnul.

Dacă noi nu suntem predaţi Domnului şi-i chemăm pe
oameni la Dumnezeu, aceasta nu ajută cu nimic. Numai când
tu asculţi de Domnul, atunci ai şi ascultători. Dumnezeu îţi
trimite ascultători care să te asculte doar când tu asculţi de El
mai întâi. Când tu te predai lui Dumnezeu, vor fi şi suflete ca-
re se vor preda Domnului prin tine. Dar dacă tu eşti neascul-
tător şi necredincios Domnului, aceasta îi va împiedeca să se
întoarcă la El pe toţi cei cărora tu le vorbeşti despre mântuire.
Şi chiar dacă vor fi care se vor întoarce la Domnul prin predi-
ca ta, tu te vei mândri atunci, în loc să te smereşti. Şi aceasta
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este moartea ta, atunci este căderea. Iată marele pericol la care
trebuie să fim foarte atenţi. Deci mai întâi noi înşine trebuie să
fim predaţi lui Dumnezeu, cum spune în II Corinteni 8: „S-au
predat mai întâi ei, de bunăvoie, Domnului şi apoi nouă, prin
darurile lor”. După ce tu te-ai predat Domnului, vor rodi toate
prin tine. Atunci începe să rodească chiar şi paharul de apă pe
care îl dai în numele Domnului (că milostenia pleacă de la un
pahar de apă dat în numele Lui). Însă condiţia aceasta este: ca
tu să fii întâi predat Domnului, ca să fie primită milostenia ta.
Că Domnul nu a murit pentru paharul tău de apă, nici pentru
bucata ta de pâine, nici pentru banii tăi, ci pentru sufletul tău.
Şi dacă tu îţi predai Lui sufletul, atunci tot ce faci, fie cu fapta,
fie cu cuvântul, are efect; Domnul va primi milostenia ta.

Odată un preot l-a întrebat pe un actor:
– Cum faci tu de uimeşti lumea, că vin la teatru şi te as-

cultă toţi atât de atenţi?
Artistul, care înţelesese îndată că, de vreme ce-l întreba-

se, preotului nu i se prea întâmplase aşa ceva, i-a răspuns:
– Părinte, eu tot ce fac, fac din toată inima. Chiar dacă nu

fac pentru Dumnezeu, dar fac cu toată încredinţarea.
Când tot ce spui este din toată inima, atunci aceasta are

efect asupra celor ce te ascultă. De aici au început în adunare
toate neorânduielile, de la dorinţa unora de a vorbi fără să şi
trăiască ceea ce spun. În Faptele Apostolilor, Sfântul Luca
spune: „Teofile, în cea dintâi carte a mea am căutat să scriu
cu de-amănuntul despre tot ce a început Iisus să facă şi să în-

veţe”. Noi totdeauna o luăm invers: întâi învăţăm, dar când
este vorba să facem... mai puţin. De aceea adunările nu cresc,
de aceea nu merg bine toate lucrurile, de aceea lumea stă de-
parte de noi; că nu se vede în noi un mers sănătos pe drumul
credinţei. Vai de noi, că în Ziua Judecăţii vom răspunde pen-
tru toţi aceia pe care i-am împiedicat să ajungă la mântuire.

Cuvântul Domnului spune: „Nu ştiţi că voi veţi judeca pe
îngeri; că voi veţi judeca lumea?”. Dar când lumea ne va judeca
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şi când lumea va avea dreptate în ceea ce ne osândeşte, atunci va
fi vai de noi, ne-am pierdut mântuirea. Dar dacă lumea nu va
avea dreptate când ne va osândi, atunci ne-am câştigat mântuirea.
Aici este taina Crucii. Crucea înseamnă suferinţă de bunăvoie şi
fără vină. Şi Domnul întocmai aşa a suferit, căci El spune:
„Nimeni nu-Mi ia viaţa cu sila, ci de bunăvoie o dau. Am putere
s-o dau şi am putere s-o iau” (Ioan 10, 18). Domnul Iisus nu era
vinovat pentru ceea ce suferea; şi totuşi de bunăvoie a suferit,
pentru că în aceasta stătea mântuirea neamului omenesc.

Dogmatica ortodoxă vorbeşte despre mântuirea obiectivă
şi mântuirea subiectivă. Prin mântuire obiectivă se înţelege
tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului, ceea
ce omul nu putea niciodată face. Iar prin mântuire subiectivă,
ceea ce stă în puterea omului şi e datoria lui să împlinească
spre aceasta. Aceste lucruri Dumnezeu nu le face niciodată.
Noi nu ne puteam răscumpăra din moarte, noi nu-l puteam bi-
rui cu propriile noastre puteri pe diavolul, noi nu-l puteam în-
frânge, nu ne puteam salva. Aceasta a făcut-o Domnul. Tot ce
a fost greu a luat asupra Sa; nouă ne-a lăsat numai sarcina
uşoară. Ceea ce stă în dreptul nostru să facem, dacă nu împli-
nim, rămâne nefăcut. Nimeni nu va face. Şi vom rămâne vi-
novaţi. Aceasta ţine de mântuirea subiectivă. Trebuie să ne
împlinim partea noastră, dacă vrem să ne mântuim.

Dacă de la început nu ai îndemn să vorbeşti într-o aduna-
re, atunci în adunarea aceea nu mai vorbeşti deloc. În ziua
aceea nu mai vorbeşti. Nu ne jucăm cu Dumnezeu şi cu lucru-
rile mântuirii. Asta este un fel de viclenie, un fel de şiretlic.
Dacă ar vorbi pe la mijlocul sau la începutul adunării se teme
ca nu cumva fraţii să-l corecteze. Dar dacă vorbeşte la urmă
nu mai are cine-l corecta. Deci dacă nu ai îndemn, atunci în
ziua aceea nu ai nici acces la cuvânt în adunare.

Sunt foarte sensibile aceste lucruri şi trebuie să învăţăm din
greşelile noastre. Dacă cumva, pe undeva, am greşit în acest fel,
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să renunţăm la toate aceste pretenţii. Dacă vrem să fim nişte lu-
crători ai Domnului smeriţi, aşa trebuie să procedăm.

Vă rog un răspuns hotărât. Este îngăduit ca un frate care
vorbeşte în adunare să mai bea şi câte un pahar de vin? (Nu
merge la cârciumă, ci face vinul din struguri cumpăraţi de el,
nu face abuz, consumă doar câte un pahar mereu şi se fereşte
să nu-l vadă altcineva, ca să nu se ia cineva după el.)

Este interzis acest lucru. În privinţa aceasta, avem cu-
vântul biblic. Înainte de naşterea lui Samson, a lui Samuel şi a
Sfântului Ioan Botezătorul, când îngerul i-a anunţat pe părin-
ţii lor că-i vor avea pe aceşti copii, a făcut şi avertizarea ca
mamele acestor sfinţi să nu folosească nici vin, nici alte bău-
turi ameţitoare, căci copiii lor vor fi plini de Duhul Sfânt încă
din pântecele lor. Deci Duhul Sfânt nu poate lucra împreună
cu beţivii, cu beţia. Aşadar trebuie să ne ferim chiar şi de vin,
pentru că vinul aduce o satisfacţie firească, în locul celei du-
hovniceşti. În acest caz, el Îl înlocuieşte pe Hristos, se aşază
în locul Lui. Că spune în psalm: „vinul veseleşte inima omu-
lui”, adică aduce o desfătare. Or, această desfătare trebuie să
o producă în inimă Duhul Sfânt. Când apare vinul, atunci
Duhul Sfânt nu mai are ce lucra, fiindcă acolo lucrează atunci
vinul, cu partea lui de „bucurie” pe care o aduce.

Noi am făcut această experienţă... nu vă spunem doar ce
am citit. Am făcut experienţă, pentru a vedea dacă aşa stau
lucrurile. Şi am văzut că aşa este... Atunci nu mai lucrează
Duhul Domnului. Ai voie să foloseşti „puţin vin” doar în caz
de boală, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „din pricina de-
selor îmbolnăviri”, ca medicament.

Eu, pentru că am lucrat mulţi ani în mină, am fost gazat
cu dioxid de carbon, care mi-au atacat globulele roşii. Din
această pricină, am avut recomandare de la medici să iau câte
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puţin vin, pentru că eram anemic. La venirea toamnei, tot-
deauna mi se usucă pielea foarte tare, din cauza sângelui pu-
ţin. Şi am început să iau câte un pahar pe zi... Ştiţi ce s-a în-
tâmplat? De la o vreme, pândeam să nu treacă ziua să nu beau
acel pahar. Gândul îmi era doar la pahar... Atunci am zis
„Ăsta eşti tu?! Cu de-astea vrei să mă înşeli?!”. Şi atunci am
renunţat să mai beau acel pahar recomandat de medici, ca să nu
mai tot stau cu gândul că trece ziua şi nu mi-am luat paharul...

În acest sens spune Apostolul Pavel: „Toate lucrurile
sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mi-
ne”. Că ceea ce pune stăpânire pe tine, acela îţi este „dumne-
zeul” tău. Acolo îţi rămâne gândul. A pus stăpânire păhăre-
lul? Ţi-e gândul doar la el. Nu mai ai timp să cugeţi la cele
dumnezeieşti, căci eşti cu gândul doar la pahar şi la boala de
care suferi. Dar dacă dai la o parte şi paharul, şi boala şi îţi
încredinţezi viaţa Domnului, atunci El va lucra. Nu mai avea
grija paharului – şi abia atunci vei merge drept pe drumul
credinţei.

Să nu cumpăraţi struguri ca să vă faceţi vin, că vă puneţi
în primejdie mântuirea. Chiar dacă nu te văd cei din afară, le
dai o lecţie proastă celor din familie, copiilor. Atunci ei te vor
urma şi vor ajunge în iad... şi vei răspunde pentru aceasta.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Păcatele unor oameni
merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă”. Păcatele
care merg înainte sunt cele spovedite şi ispăşite aici. Păcatele
care vin în urmă sunt păcatele pe care tu nici nu ştii că le-ai
făcut. Atunci, în Ziua Judecăţii, îţi vine un dosar încărcat cu
multe căderi ale celor din urma ta, care vor striga: „Din prici-
na ta ne-am pierdut noi mântuirea!”. Căci te-au văzut bând.
Poate că tu nu bei decât un pahar pe zi, dar cel care te vede
crede că bei tot timpul; şi el, luând exemplul tău, va bea în
continuare... şi va ajunge în iad, întemeiat pe pilda ta. Iar în
Ziua Judecăţii te va osândi pe tine, căci aici, în viaţa aceasta,
şi-a zis: „Dacă cei din Oastea Domnului beau, înseamnă că nu
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este păcat să bei”. Şi el va bea tot timpul, având convingerea
că este credincios.

Fiind odată la mănăstirea Putna, un frate, tot aşa, susţinea
o idee ca aceasta, îndreptăţind paharul cu vin. Şi i-am spus:
„Fratele meu, să zicem că omul lumesc este aici, unde stăm
noi acum. Iar pe tine, pe care te consideră credincios, ştii un-
de te vede omul lumesc? Uite acolo, în vârful acela de copac,
mult mai sus decât pe el, fiindcă te crede duhovnicesc. Iar
când te va vedea acolo cu paharul în mână, va zice: „Dacă
acela care este credincios, care citeşte în Biblie şi care e mai
sus ca mine duhovniceşte bea, înseamnă că eu pot bea liniştit,
că nu e nici un păcat”. Şi el va muri din pricina aceasta, iar tu
vei răspunde de sufletul lui în Ziua Judecăţii.

Aşa că, pentru totdeauna să se rupă această ispită de la noi!

Se practică în adunări ca, la început, să vorbească cei
mai tineri şi la urmă fraţii mai în vârstă, dar îndemnaţi de un
frate.

Da este foarte bine acest lucru, pentru că cei mai începă-
tori s-ar putea să deschidă un subiect pe care să nu-l poată
dezvolta deplin sau la nivelul unei înţelegeri corecte. Atunci
fratele bătrân va mai avea ceva de completat. Nu pentru a-i
răsturna vorbirea, ci pentru a mai adăuga câteva lucruri legate
de acel subiect. Aceasta nu este un rău, ci e foarte bine.

Îndemnaţi-i pe începători la cuvânt şi ei să se obişnuiască
să vorbească în adunare sub supravegherea fraţilor bătrâni.
Aceasta este şcoala Duhului Sfânt. Aşa a început şi aşa făcea
şi Părintele Iosif: îi îndemna pe cei mai tineri şi, la urmă, se
ridica el şi făcea completările care se cereau.

Totdeauna adunarea trebuie să fie sub supraveghere şi
control, căci unde nu s-a respectat şi nu s-a pus această rân-
duială, acolo a ajuns un haos şi o adunare a nimănui.
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Cum se împacă alcoolul cu vestirea Evangheliei?

Se împacă la fel cum se împacă focul cu paiele.

Unii fraţi ostaşi care sunt dascăli la Biserică aruncă la
porci prescurile şi colacii care s-au învechit. Este păcat sau nu?

Aceasta nu este voie, este păcat. Prescurile trebuie usca-
te, tăiate şi făcute pesmeţi. Dar nu trebuie lăsate să ajungă să
se strice. Dacă este prea multă prescură, se taie şi se pune la
soare, pentru a se usca. Se pot mânca, la nevoie. Ele sunt
aproape jumătate sfinţite, pentru că sunt trecute prin biserică
şi nu e voie să fie aruncate.

Dacă un om este în duşmănie cu altul şi unul dintre ei
moare fără să se fi împăcat, ce se întâmplă cu ei?

Te spovedeşti şi îi spui duhovnicului motivul pentru care
s-a amânat împăcarea. Tu îl poţi ierta pe el, rugându-te pentru
iertarea lui. De altfel, este şi o rugăciune care zice: „Domne,
iartă-l pe vrăjmaşul meu, ajută-l să se bucure de mântuirea Ta”.

Cum ne putem da seama dacă noi, în special cei tineri,
ne-am călcat cumva legământul? Şi cum ne putem păstra cu-
rat legământul, fără să-l călcăm?

Psalmistul David spune: „Cum îşi va ţine tânărul curată
cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Domnului”, adică ţi-
nând mereu legătura cu Dumnezeu. Şi Sfântul Evanghelist
Ioan se gândeşte la cei tineri: „Vă scriu, tinerilor, pentru că
sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi bi-
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ruit pe cel rău”. Deci atâta timp cât eşti înarmat cu zaua cre-
dinţei, cu scutul mântuirii, care este Cuvântul Evangheliei, şi
eşti încălţat cu râvna Evangheliei păcii, vei fi în siguranţă.

Însă poate veni şi un moment de adormire sau în care te
vei lenevi; că cea mai mare ispită la care suntem expuşi este
lenea, trândăvia duhovnicească. Această lene apare când simţi
oboseală în a te ruga sau slăbiciune în a posti. Vrăjmaşul vine
împotriva acestor lucruri, că postul este arma cea mai birui-
toare împotriva firii pământeşti şi a patimilor pe care le aţâţă
satana în noi. Postul ne face blânzi, evlavioşi, ne smereşte.
Totdeauna să socotim că noi avem nevoie de postul nostru,
nu Dumnezeu. Prin post ajutăm sufletul să pună stăpânire pe
trup. Prin nepostire dăm curs trupului, să pună el stăpânire pe
suflet. Şi se luptă, care pe care să-l biruie.

Noi mereu să sprijinim sufletul să pună stăpânire pe trup:
prin postire, prin înfrânare şi prin cercetarea zilnică a Cu-
vântului lui Dumnezeu. Cele mai puternice rugăciuni sunt
psalmii, aşa că pe aceştia trebuie să-i avem în primul rând în
vedere. Noi ne putem ruga şi cu cuvintele noastre, pornite din
simţămintele noastre. Putem citi şi rugăciuni din carte, rugă-
ciuni ale sfinţilor, care sunt de mare ajutor. Căci totdeauna
când citeşti din cartea de rugăciuni, acea rugăciune se soco-
teşte ca şi cum tu ai fi gândit-o. Numai nu trebuie să citim
doar din gură, iar cu mintea să fim prin alte locuri. Mai ales în
cazul rugăciunilor citite, apare obişnuinţa de a te ruga – şi
aceasta este o mare ispită. Se poate întâmpla că termini rugă-
ciunea şi nu ştii ce ai zis. Şi o mare luptă a satanei este de a
ne tăia firul rugăciunii, de a ne întrerupe.

Psalmii, ca rugăciuni, au cea mai mare putere. Ei s-au
scris cu o mie de ani înainte de venirea Domnului Iisus.
Psalmii conţin rugăciuni pe care Domnul Iisus le-a făcut când
a venit în trup pe pământ. Deci dinainte era rânduită forma de
rugăciune pe care Mântuitorul a făcut-o în timpul vieţii Sale.
Sfânta Treime a întocmit o formă de rugăciune de care Dom-



267

nul a avut nevoie în timpul vieţii Lui, pentru a ieşi biruitor. Şi
Domnul a ieşit biruitor, iar aceste rugăciuni au rămas valabile
pentru noi, urmaşii Săi, care suntem la fel ispitiţi ca El. Şi,
dacă ispita este la fel, atunci şi rugăciunea trebuie să fie la fel.
Aşa că cele mai plăcute rugăciuni înaintea lui Dumnezeu sunt
psalmii. De aceea, să-i folosim în rugăciunile noastre. Citeşti
doi, trei psalmi, apoi Îi mulţumeşti lui Dumnezeu şi-I aduci
cererile tale şi cu cuvintele proprii.

Mama Părintelui Iosif a fost ca un profet când i-a dat lui
Psaltirea şi i-a zis: „Iată, aceasta va fi mântuirea ta şi a multo-
ra prin tine”. Ea a înţeles taina psalmilor; iar Părintele Iosif a
ascultat şi a împlinit îndemnul mamei sale. Şi iată ce s-a năs-
cut din această ascultare, din înţelegerea acestei taine...

Sunt situaţii în care, după una sau două discuţii aprinse
dintre fraţi, unul îşi cere iertare, iar celălalt nu. Ce se întâm-
plă în acest caz?

Dacă cearta e pe baza învăţăturii, cel ce are dreptate în apă-
rarea învăţăturii nu are voie să ceară iertare de la celălalt, care
este vinovat faţă de învăţătură. Când ţi-ai cerut iertare ai înjosit
adevărul şi ai ridicat minciuna; ai înjosit ceea ce ai susţinut tu ca
dreptate şi adevăr. Ai ridicat minciuna deasupra adevărului. De-
geaba te-ai certat toată ziua, că atunci când ţi-ai cerut iertare ai
căzut deja din credinţă. Numai pentru lucrurile pământeşti, dacă
te cerţi, chiar dacă nu eşti vinovat, ai voie să-ţi ceri iertare. Însă
cu privire la lucrurile duhovniceşti, când eşti sigur de ceea ce
susţii, în veci să nu-ţi ceri iertare de la fratele ce pare credincios.

Dacă cineva şi-a pus în gând să se spânzure, se mai
poate pocăi? Cel spânzurat, pentru care nu se mai face po-
menire, se mai poate mântui?
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Nu se fac pomeniri celor spânzuraţi. Spânzurătoarea este
deznădejdea, pierderea încrederii în atotputernicia şi milosti-
virea Domnului. În Catehismul Ortodox, printre cele şapte
păcate de moarte, trei sunt foarte primejdioase: încrederea
prea mare în bunătatea lui Dumnezeu, deznădejdea şi erezia.

Sfânta Scriptură ne spune că Sfântul Ioan Botezătorul a
venit în duhul lui Ilie; iar Biserica spune că Proorocul Ilie va
veni la sfârşitul veacului.

Ioan Botezătorul a fost la fel în lucrarea sa cu ceea ce va
fi Proorocul Ilie. Viaţa lui a corespuns cu a proorocului Ilie.
Misiunea lui a corespuns cu cea a proorocului Ilie. Dar nu a
fost în realitate Ilie.

La sfârşitului veacurilor trebuie să vină proorocul Ilie în-
suşi, în trup, împreună cu Enoh. Aceştia vor fi martorii care
vor ajuta rămăşiţa iudeilor să se întoarcă la Hristos. Ei trebuie
să fie omorâţi, pentru că nu pot moşteni împărăţia lui Dum-
nezeu fără să treacă şi ei prin moarte. Şi ei, cu toate că au fost
răpiţi la cer cu trup cu tot, trebuie să treacă prin albia morţii.
Să fie tăiaţi şi omorâţi, iar trupurile lor să stea trei zile în pie-
ţele Ierusalimului. După trei zile, duhul de viaţă de la Dumne-
zeu va intra în ei şi le va zice: „Suiţi-vă aici”. Apoi va începe
nenorocirea. În urma lor va începe marele război, lupta împo-
triva Domnului, pedepsele, ploaie de foc din cer şi aşa mai de-
parte. Dar ei trebuie să vină în trup, pentru a fi martirizaţi.

După răstignire, Domnul a coborât în iad trei zile. Pe
cine a scos de acolo?

Pe toţi cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Şi L-au
crezut pe Hristos chiar acolo în iad, că nu toţi au ieşit din iad.
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Au fost unii acolo care s-au îndoit de El şi nu L-au recunos-
cut. Ei au rămas acolo. Dar toţi cei care I-au recunoscut dum-
nezeirea au ieşit.

Acestea sunt lucruri tainice care, pe undeva, ne depăşesc.
Putem afirma doar câteva păreri. Se spune că prima dată
Enoh, înainte de potop, a mărturisit: „Iată, acesta este Cel
despre care am zis eu: «Iată că vine Domnul cu zecile de mii
de îngeri, ca să facă judecată»”. Apoi Moise: „Eu despre El
am mărturisit”. David, la fel: „Eu despre El am scris când am
zis că nu va fi dat putrezirii”. Şi toţi proorocii au început să-L
arate pe Hristos celor din iad, până la Sfântul Ioan Botezăto-
rul. Cine a crezut acolo a fost scos.

Cum să mă grăbesc să-mi scap viaţa?

Grăbiţi-vă să creşteţi în har, în putere de ascultare, în cu-
noştinţă, credinţă, înfrânare, cugetare. Mereu să cugeţi că nu
ajungi până dimineaţă. În fiecare zi să pui început bun. Şi tot-
deauna fapta bună s-o pui la urmă, ca să nu ajungi la lenevie.

Cui trebuie să placă credinciosul?

Mai întâi lui Dumnezeu şi apoi tuturor oamenilor. Aşa
spune în Faptele Apostolilor: „Ei erau credincioşi şi vorbiţi
de bine de toţi oamenii”. Se mai întâmplă şi invers, adică să
fii vorbit şi de rău, dar atunci nu trebuie să aibă dreptate.
Prin Timişoara, acum vreo 25 de ani, erau nişte discuţii în
adunare. Şi am zis: „Eu am un principiu: în tot ceea ce sunt
vorbit de rău, să nu fie recunoscut ca adevărat, în Ziua Jude-
căţii”. Pentru că dacă cei care mă vorbesc de rău au drepta-
te, atunci eu mi-am pierdut mântuirea. Dar dacă nu vor avea
dreptate, eu mi-am câştigat mântuirea. Cum spunea Sfântul
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Apostol Pavel despre fariseii care-l învinuiau: „Sunt ei iu-
dei? Sunt şi eu! Sunt ei israeliţi? Sunt şi eu!”. Se cred ei
ortodocşi? Şi eu sunt ortodox! Şi în toate lucrurile unde li s-
ar părea unora că nu suntem pe calea cea bună a credinţei,
că am avea idei lăturalnice cu privire la învăţătura Bisericii
sau la trăirea ei, aceştia să nu aibă dreptate. Noi să căutăm
să trăim în toate privinţele la cota superioară. Atunci ei nu
vor avea dreptate în ceea ce ne învinuiesc, iar noi ne vom
mântui sufletul.

Cum ne putem da seama că avem noi dreptate?

Atât timp cât te supui învăţăturii Bisericii şi o respecţi,
ai dreptate în ceea ce priveşte învăţătura. Mai rămâne de vă-
zut cum stau lucrurile – în ce priveşte dreptatea – cu felul
tău de trăire, cu viaţa ta personală. Sfântul Apostol Iacov
spune: „Dacă cineva nu greşeşte în cuvânt este un bărbat de-
săvârşit”. Această greşeală „în cuvânt” se referă la greşeala
pe care poţi s-o faci referitor la învăţătură. Deci să nu gre-
şeşti cu privire la învăţătură când te supui ei şi îi crezi pe
toţi cei dinaintea ta, pe Sfinţii Părinţi, că au învăţat bine şi
că învăţătura lor este de la Dumnezeu. Pentru a avea o ori-
entare corectă, noi trebuie să mergem pe drumul bătătorit de
ei. Că atunci nu greşeşti niciodată, când faci ascultare de Bi-
serică, chiar dacă nu vei avea cunoştinţa ei deplină; pentru
că învăţătura Bisericii nu o vom putea pătrunde niciodată
total. Sunt sute de mii de volume care cuprind învăţătura
Bisericii. Sfântul Apostol Pavel, în Efeseni, vorbeşte clar
despre „marea înţelepciune a lui Hristos, care lucrează prin
Biserică”. Aici se include toată învăţătura sfinţilor pe care
noi o avem în sfânta Tradiţie, ca a doua aripă a zborului spre
veşnicie. Prima aripă este Evanghelia, a doua fiind învăţătu-
ra Bisericii.
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Cum putem noi avea o inimă şi un gând, ca să ne fie pri-
mite rugăciunile?

Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Evanghelist Ioan şi toţi
Sfinţii Apostoli îndeamnă pe fraţi să se străduiască să ajungă la
această unitate frăţească. Toţi să creadă la fel, pentru că atunci
când nu se crede la fel apar cârtirile şi bănuielile rele în aduna-
re. Apoi acestea sunt urmate de nepotriviri, apoi de dezbinări,
iar adunarea, în loc să crească, dă înapoi sau bate pasul pe loc;
din pricina unora care tot bagă beţe-n roate împotriva învăţătu-
rii. Acea adunare se va nimici până la urmă. Dacă sunt mai
mulţi buni uniţi în acelaşi gând, iar cei împotrivitori sunt mai
puţini, aceştia, încet, încet, vor fi scoşi din adunare. Timpul îi
va curăţa. Aşa s-a întâmplat totdeauna. Lucrul acesta îl putem
confirma, pentru că noi l-am trăit cu ani în urmă.

Având credinţe diferite, ne putem ruga unii pentru alţii?

Da, te poţi ruga chiar şi pentru acela care se pare că nu
crede la fel ca tine. Sfântul Apostol Pavel spune: „Te rogi cu
nădejdea că Dumnezeu îl va lumina şi îl va ajuta”. Trebuie să
ne rugăm cu această nădejde şi atunci tu devii un binefăcător
al lui. Rugăciunea ta va fi pentru salvarea lui. Tu intervii pe
lângă Dumnezeu să Se milostivească de el şi să-l scoată din
rătăcirea de care este cuprins.

Se pot ruga împreună cei cu credinţe diferite?

Cu cei de alte credinţe nu! Nu ne putem ruga cu ei.

Pe ce se întemeiază credinţa credinciosului?



272

În primul rând se întemeiază pe învăţătura sănătoasă. În
Epistola către Efeseni, spune: „Aşadar voi nu mai sunteţi nici
străini, nici oaspeţi, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii,
oameni în casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia aposto-
lilor şi a proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus
Hristos. În El, toată clădirea, bine închegată, creşte, ca să fie
un templu sfânt în Domnul”. Aceasta este partea exterioară,
adică învăţătura Bisericii în general. Iar apoi vine partea in-
terioară, datoria ta personală de a ajunge şi tu la acelaşi nivel
de sfinţenie, de ascultare şi de trăire cu cei dinaintea ta: „Şi
prin El, şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui
Dumnezeu prin Duhul”. Adică acum trebuie să te străduieşti
şi tu să devii un locaş al lui Dumnezeu, aşa cum au devenit
sfinţii dinaintea noastră.

Aceasta este temelia adevăratei credinţe. Dacă suntem
încredinţaţi asupra acestui fapt şi dacă lucrăm în acest fel,
putem avea nădejdea mântuirii. Aceasta este baza mântuirii.
„Biserica lui Hristos este întemeiată pe învăţătura apostolilor
şi a proorocilor”. Vedeţi că aici îi aşază înainte pe apostoli şi
nu pe proorocii Vechiului Testament. Căci proorocul Isaia
spune: „Muntele casei Domnului se va înălţa mai presus de
orice munte”; aici casa de rugăciune este Biserica creştină, care
urma să ia fiinţă prin Domnul Iisus şi să cuprindă toate margi-
nile pământului; este vorba de învăţătura mântuitoare pe care o
conţine Biserica. Or, toată această învăţătură a profeţilor Ve-
chiului Testament (profeţiile lor) apostolii deja o urmau. De
aceea spune: „învăţătura apostolilor şi a proorocilor”.

Tot în această privinţă, în Faptele Apostolilor citim des-
pre iudeii din Tesalonic că erau mai credincioşi decât cei din
Berea şi ei în fiecare zi cercetau Scripturile Vechiului Testa-
ment, să vadă dacă ce li se spunea era aşa. Căci apostolii adu-
ceau dovezi din Vechiul Testament despre tot ce trebuia să
pătimească Domnul Iisus. Atunci se punea accentul pe recu-
noaşterea Domnului Iisus ca Mesia, Cel trimis pentru mântui-
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rea neamului omenesc. Şi atunci apostolii pun temelia cre-
dinţei: cu case de rugăciune, cu altare şi toate rânduielile.
Aceasta este Biserica lui Hristos. Iar dacă noi credem din
toată inima şi ne supunem acestei învăţături, avem punctul
sănătos de plecare pe calea mântuirii.

Urmează apoi a doua parte, care este lupta noastră de a
trăi această învăţătură. Căci doar aşa suntem în conformitate
cu adevărul.

Mai trebuie adăugat la acestea un cuvânt al Sfântului
Evanghelist Ioan, care confirmă ceea ce am spus mai înainte.
El zice: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu
ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu
privire la Cuvântul vieţii – pentru că viaţa a fost arătată şi noi
am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşni-
că, viaţa care era Tatăl, şi care ne-a fost arătată; – deci, ce am
văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi
părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său
Iisus Hristos” (I Ioan 1, 1-3). Iată, pentru a avea părtăşie cu
apostolii şi cu Biserica primară, trebuie să crezi învăţătura
stabilită de apostoli în Biserica primară despre toată rânduiala
pe care noi am moştenit-o prin înaintaşii noştri. Acesta este
principiul de bază. Dacă te încrezi din toată inima în această
învăţătură, atunci urmezi calea cea dreaptă, după cum spune
Domnul: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Iar Adevărul îl
împlinim noi, prin trăirea noastră. Aşa este un credincios
adevărat.

Urmând toate acestea, eşti pe calea cea bună a credinţei
şi trăieşti conform cuvântului Evangheliei. Atunci ai sigu-
ranţă că te afli pe calea mântuirii, dacă rămâi credincios pe ea
până la sfârşit.

Vă rugăm să ne explicaţi în câteva exemple cine este
Domnul Hristos; cine este bărbatul, cine este soţia. Şi supu-
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nerea unuia faţă de celălalt. Cine trebuie să meargă mai mult
la biserică sau la adunare? Când spun Domnul Hristos mă
refer la El ca şi Cap al Bisericii.

Precum Hristos Şi-a dat viaţa pentru Biserică şi a iubit-o,
tot aşa şi bărbatul să-şi iubească nevasta. Iar nevasta, aşa cum
Biserica ascultă de Hristos, să asculte de bărbat. Acest lucru
se întâmplă foarte rar în viaţa de toate zilele. Cauza este ispita
satanei care mereu o împinge pe femeie să nu asculte, să cadă
în neascultare, mereu să i se pară că ea are dreptate. Dacă so-
ţia nu mai ascultă pentru că soţul nu o mai iubeşte, atunci vi-
novat este soţul.

Dacă familia are copii, atunci unul din părinţi trebuie să
meargă la adunare sau biserică şi celălalt să rămână cu copiii;
iar data viitoare să se schimbe: să rămână acasă cel care a fost
data trecută la adunare şi la biserică. Să fie mereu o rotaţie.
Nu trebuie să rămână mereu acelaşi părinte acasă, pentru că,
dacă nu mergi trei duminici la rând la biserică, intri sub afuri-
senie. Şi când mergi a patra duminică, trebuie să chemi pre-
otul să-ţi citească rugăciunile de dezlegare. Aşa scrie în
Pidalion. Totul trebuie să fie cu rânduială, că Dumnezeu vede
situaţiile binecuvântate.

În ce priveşte temerea de bărbat, apostolul nu s-a referit
nici la palme, nici la pumni, ci la respectul pe care trebuie să-l
aibă soţia faţă de bărbat. Temerea de Dumnezeu înseamnă
respectul ce trebuie să-l ai faţă de Dumnezeu. Citim în Întâia
Epistolă a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 3: „Tot astfel,
nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri, pentru că, dacă
unii nu ascultă cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin
purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai
curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba din afa-
ră, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur
sau în îmbrăcămintea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii,
în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de
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mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odi-
nioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau
supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l
numea «domnul meu». Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi
binele fără să vă temeţi de ceva”.

Aici este răspunsul la ce înseamnă a te teme şi cum tre-
buie să te temi.

Vă rog, un răspuns hotărât. Este aşa de păcat că port
pantaloni, eu fiind femeie? Că şi pantalonii sunt o învelitoare
care acoperă corpul? Este scris în Biblie despre aşa ceva?

Să citim din Deuteronom 22, 5: „Femeia să nu poarte
îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se îmbrace cu
haine femeieşti. Căci oricine face lucrurile acestea este o urâ-
ciune înaintea Domnului Dumnezeului tău”. Deci este urâ-
ciune. A schimba îmbrăcămintea înseamnă a nu fi mulţumită
cu îmbrăcămintea pe care ţi-a dat-o Domnul. Aici intri la
neascultare. Ştiţi ce s-a întâmplat cu Saul când l-a mustrat
Samuel: „Îi plac Domnului jertfele mai mult decât asculta-
rea?”. Neascultarea este mai rea ca închinarea la idoli, iar as-
cultarea depăşeşte orice jertfă.

Dumnezeu ţi-a rânduit un anumit fel de port, iar tu nu
vrei, că nu-ţi mai place aşa cum te-a îmbrăcat Dumnezeu. Te-
ai îmbrăcat tu cum îi place lumii şi e de-ajuns aceasta ca să
fie un păcat...

Scrie în Biblie că femeia, din pricina îngerilor, trebuie să
poarte un semn al stăpânirii ei. Unele surori spun că acel cu-
vânt se referă doar la momentul rugăciunii. Sunt surori care
poartă batic, dar la şcoală nu au îndrăzneală să-l poarte.
Cum trebuie înţelese aceste lucruri?
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Este vorba despre îngerul de la botez, care duce rugăciu-
nile înaintea Domnului. El, văzându-te că nu eşti după voia
Domnului, nici rugăciunea nu ţi-o poate duce. O duce doar pe
a celora care se conformează. Evanghelistul Ioan ne ajută,
când spune: „Dacă nu ne osândeşte inima, avem îndrăzneală
înaintea Domului”. Dar dacă ne osândeşte inima... E posibil
ca inima să nu te osândească, dar te osândeşte firea, pentru
felul cum te îmbraci. Inima te osândeşte când tu, fiind  ajunsă
la cunoştinţa deplină a voii lui Dumnezeu, totuşi, prin anu-
mite neatenţii, ai călcat alături; ai greşit faţă de învăţătura
Domnului şi faţă de comportamentul pe care ţi-l cere El.
Atunci vine mustrarea conştiinţei, care este ca un dascăl. Şi
îngerul te avertizează: „Vezi că aici ai făcut rău!”. Ar fi vai de
noi dacă n-am avea acest dascăl care să ne trezească conşti-
inţa. Acesta este îngerul, care nu ne poate duce rugăciunea
înaintea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu n-o primeşte.
Acest lucru spune şi în Maleahi: „Sunteţi blestemaţi, atâta
vreme cât căutaţi să Mă înşelaţi”. „Cu ce Te-am înşelat?” „Cu
zeciuieli din mâncare şi cu alte lucruri”. Deci cazi în blestem
în momentul când cauţi să-L înşeli pe Dumnezeu compor-
tându-te într-un fel şi rugându-te în alt fel. Adică de la Dum-
nezeu ceri, dar tu vrei să nu-I dai nimic, să nu asculţi de El.
Atunci nu este primită rugăciunea.

Domnul spune: „Să nu faceţi vreun rău acestor micuţi,
căci îngerii lor, în ceruri, văd pururi faţa Tatălui Meu”. A
„vedea pururea faţa Tatălui” înseamnă a duce mereu rugăciu-
nile noastre înaintea lui Dumnezeu. Îngerul este ca gândul de
rapid. Dar dacă vede că noi suntem împotriva lui Dumnezeu
şi nu ascultăm, atunci îngerul nu se mai duce. Rugăciunea
noastră urcă până în tavan şi se coboară asupra noastră, ca un
blestem peste capul nostru, atâta timp cât nu căutăm să ne
conformăm Cuvântului lui Dumnezeu în tot ceea ce priveşte
viaţa noastră; începând de la îmbrăcăminte, până la toate
faptele.
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Eu mi-am notat aici de mai demult câteva locuri din Bi-
blie în care se vorbeşte despre rugăciunile pe care le respinge
Dumnezeu. Şi aş vrea să fie înregistrate, pentru ca atunci când
fraţii vor asculta înregistrarea să le poată verifica: Iacov 4, 3;
Isaia 59, 1-4; Proverbe 15, 8; 28, 3; Psalm 66, 18; Psalm 109,
7 (după Biblia britanică); Iov 35, 12-13.

Acum am dori să citim doar ce spune Isaia 59, 1-4:
„Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască,
nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voas-
tre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru.
Păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să vă
asculte”.

Dacă şcoala nu permite purtarea baticului, aceasta este o
scutire; dar dacă permite, iar ele nu-l poartă din mândrie sau
din alte motive, se socoteşte un păcat; nu este voie. Baticul să
nu lipsească; e un semn de smerenie. Prin aceasta arăţi altora
adevăratul chip al smereniei şi al adevăratului creştin. Dar
unde este obligaţie şi împrejurările nu-ţi permit, acolo păcatul
acesta îl ia cel care te obligă.

Se mai întâmplă ca, la şcoală, la orele de sport, fetelor să
li se ceară să ia pantaloni. Dar atât, numai acolo este îngăduit,
fiindcă te obligă. Sunt nişte obligaţii şi, desigur – nu vrem să
devenim revoluţionari – ne supunem. Dar atât! Ai venit acasă,
să nu-i mai îmbraci.

Satana a lucrat foarte fin şi viclean în privinţa aceasta.
S-a început cu fetiţele mici, să se obişnuiască cu pantalonul,
pentru ca apoi până moare să nu-l mai lase. Aceasta este is-
pita satanei. Atunci când te obişnuieşti să faci răul îţi este ru-
şine să faci binele; iar când te obişnuieşti să faci binele îţi este
ruşine să faci răul. Obiceiul sau practica te transformă.

În Sfânta Scriptură spune: „Iar despre ziua şi ceasul
acela nu ştie nimeni, nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl”.
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Vă rugăm să ne explicaţi în ce fel Fiul nu ştie, deoarece El
este a doua Persoană din Sfânta Treime.

El nu ştia ca om, dar ca Dumnezeu ştie tot. Aici se referă
la înţelegerea pe care o aveau despre El, că toţi îl considerau
doar om, Îi vedeau doar partea firească. Dar El, ca Dumne-
zeu, ştia tot.

În Vechiul Testament spune: „Cere un semn de la Dumne-
zeu fie în locurile de sus, fie în locurile de jos... ca nu cumva să
mai obosesc răbdarea lui Dumnezeu şi pe a oamenilor”.

Scrie în Vechiul Testament: „Să se ceară un semn”. Şi
iată că vine îngerul Domnului şi le spune păstorilor să meargă
în Betleem, că vor vedea semnul: „...un Prunc născut în iesle
şi înfăşat în scutece”. Acesta era semnul pe care îl cereau oa-
menii. Pe Hristos Îl cereau. Iar Dumnezeu L-a arătat. Acum noi
nu mai umblăm după alte semne, deoarece Îl avem pe Domnul
Iisus. Iar dacă Îl avem pe Hristos, totul este deplin. Cine mai
umblă după semne Îl respinge pe Hristos şi umblă după alte
„bijuterii”, cu care cred ei că Îl pot înlocui pe Hristos.

Cineva a fost la un schit şi un preot de acolo i-a zis că la
anul (peste 6 luni) va veni Domnul...

Nu! Să nu credeţi aşa ceva. De fapt, noi pe Domnul Îl
avem mereu în mijlocul nostru prin credinţă, prin rugăciuni...
Că spune Domnul: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele
Meu, acolo sunt şi Eu, în mijlocul lor”.

Să ştie toată lumea că încă mai sunt unele profeţii care nu
s-au împlinit. Iar până nu se împlineşte tot ce este profeţit nu
va veni Domnul. Noi acum suntem abia pe la cuvântul pe ca-
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re îl spune Mântuitorul în Matei 24, 14, că nu va veni sfârşitul
până nu va fi propovăduită Evanghelia la orice făptură. Noi
cam pe aici suntem. Această libertate care a venit şi care a în-
ceput acum să prindă rădăcini şi prin China şi prin alte locuri
pe unde Cuvântul Domnului nu a pătruns ne arată semnul. Şi
aceasta ne face să presupunem că trăim un început al sfârşi-
tului. Dar cât va ţine acest timp nimeni nu ştie. Poate să fie de
50 de ani, 100 de ani... aceasta este treaba Domnului. În urma
acestei vestiri a Evangheliei se face alegerea. Dumnezeu are în
vedere acest lucru, căci El nu pedepseşte lumea până nu-i face
mai întâi cunoscut Cuvântul Său şi Voia Sa. El nu cheamă la
judecată o lume, o ţară, o cetate, o familie, o persoană înainte
de a-i face cunoscut Cuvântul Său. Apoi urmează Judecata.

Şi apoi trebuie să se împlinească şi celălalt cuvânt, spus
de Sfântul Pavel: „Nu va veni sfârşitul până nu va veni lepă-
darea de credinţă”. Şi cum să vină această lepădare de cre-
dinţă, dacă omenirea nu ştie încă ce este credinţa? Încă nu li
s-a vestit tuturor oamenilor despre credinţă, despre Hristos,
despre Dumnezeu. Aşa că întâi trebuie să vină vestirea. Şi
apoi Domnul lasă un timp, pentru ca fiecare să cugete şi să se
hotărască de a cui parte vrea să fie: ori de partea Domnului,
ori de partea celui rău.

După aceea va veni încercarea credinţei, prigoanele şi
luptele împotriva Cuvântului Domnului. Nu vine sfârşitul pâ-
nă nu va fi lepădarea de credinţă şi până nu se va înregistra un
număr de martiri. Trebuie să se încheie planul mântuirii, care
are loc prin martiraj. Apocalipsa spune despre sfinţii de sub
altar, care întreabă: „Până când, Stăpâne, zăboveşti să răzbuni
sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Iar răspunsul
a fost că fiecăruia i s-a dat o haină albă şi că li s-a spus să aş-
tepte până se va împlini numărul fraţilor lor care trebuie să fie
înjunghiaţi ca ei. Temelia credinţei s-a pus pe sânge. Întâi
sângele Domnului, apoi sângele martirilor. Şi tot prin martiraj
trebuie să se şi încheie planul de mântuire. Ultimii care vor fi
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martirizaţi vor fi proorocii Ilie şi Enoh. Ei vor încheia această
lucrare. Apoi va veni Judecata.

Toate acestea sunt ascunse de ochii noştri. De aceea am
spus că mai sunt o mulţime de profeţii neîmplinite. Una din-
tre ele este întoarcerea poporului Israel la Dumnezeu; că nu
vine sfârşitul până nu se va împlini aceasta, după cum este
scris: „Împietrirea poporului Israel va ţine până va intra nu-
mărul deplin al neamurilor”. Atunci Domnul Se va întoarce la
rămăşiţa poporului Israel, căci „ei sunt iubiţi din pricina pă-
rinţilor lor”. Şi acest lucru trebuie să se întâmple cu ei. Acesta
este unul dintre semnale că venirea Domnului este aproape:
întoarcerea poporului Israel la Dumnezeu.

Dar până atunci mai sunt multe de împlinit. Aşa că nu
avem voie să facem astfel de afirmaţii. Răspunsul cel mai co-
rect la această problemă este, cum a spus Sfântul Apostol
Pavel: „Nu va veni sfârşitul, până nu va veni lepădarea de
credinţă”. Că nu Dumnezeu hotărăşte sfârşitul lumii, ci ome-
nirea îl hotărăşte. Iar cine face precizări de felul acesta... „că,
peste şase luni” sau altele de felul acesta, vorbeşte prostii în
numele Domnului. Şi se face vinovat de aceste bazaconii pe
care le spune.

O mărturie despre faptul că Dumnezeu poate să amâne
sfârşitul o avem în Vechiul Testament. Erau rânduite, la un
moment dat, patruzeci de zile până la nimicirea cetăţii
Ninive. Dar întoarcerea lor prin pocăinţă, smerenie şi post –
ţinut chiar şi de copilul de faşă şi de dobitoc – a schimbat
hotărârea Domnului.

Mai avem apoi o altă mărturie, în legătură cu cetăţile
Sodoma şi Gomora. Avraam Îl întreabă pe Domnul dacă,
aflându-se acolo cincizeci de credincioşi, totuşi va nimici ce-
tatea. Şi Domnul i-a răspuns că nici pentru zece credincioşi n-
o va nimici. (Dar nu s-au găsit zece credincioşi, ci doar trei,
aşa că cele trei persoane au fost scoase afară, iar cetăţile au
fost nimicite.)
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Aşa se va petrece şi la sfârşitul lumii, cum spune Dom-
nul: „Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi în zilele Fiului
Omului”.

Iată, acesta este semnul: atunci când nu va mai fi credin-
ţă, va veni sfârşitul.

În Psalmul 149 se spune: „Lăudaţi pe Domnul cu timpa-
ne şi cu jocul cel plăcut”. Ce să răspundem la acest cuvânt?

În Vechiul Testament totul se înţelegea în chip firesc,
pentru că lucrurile se vedeau din afară şi trebuia făcute nişte
manifestări exterioare. Chiar pe David îl vedem că, atunci
când se mută chivotul, merge şi joacă înaintea chivotului.
Adică bucuria lui duhovnicească nu şi-o putea manifesta
altfel – spre a vedea poporul cât era el de bucuros şi de feri-
cit – decât prin salturi excesive. Aşa a arătat cât de încre-
dinţat era el despre taina lui Dumnezeu care se ascundea în
chivot.

Deci tot ce a fost în Vechiul Testament manifestare tru-
pească, exterioară a bucuriei, noi acum trebuie să înţelegem
în chip duhovnicesc, ca bucurie duhovnicească.

Însă jocurile pe care lumea le face astăzi sunt fireşti, ele
răspund bucuriei diavolului, căci toate sunt manifestări lipsite
de Dumnezeu. În toate aceste jocuri nu este nimic de la Dum-
nezeu, ci totul este lumesc, satanic şi porcos. Aşa că să nu
confundăm ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu ce-
ea ce se face, în sens firesc, lumea de astăzi. Toate cele din
Vechiul Testament au fost preînchipuiri ale bucuriei sufletu-
lui. Iar David, care avea o simţire înalt duhovnicească, nu şi-o
putea arăta decât prin astfel de manifestări.

Noi, prin jocurile pe care le facem la horă şi peste tot...
arătăm o bucurie firească, a satanei. Arătăm că îl iubim pe el
din toată inima şi că îi suntem lui devotaţi cu trup şi suflet.
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Este bine să tragem la sorţi?

Nu este bine. Să evitaţi sorţul, că nu este corect. Prin asta
se ajunge la un fel de magie. Cuvântul vostru să fie „da” sau
„nu”. Deşi s-a practicat tragerea la sorţ de către unii fraţi, pe
undeva s-au văzut înşelaţi şi au renunţat la el. Este un fel de
vrăjitorie...  Ai vrea să ştii dinainte unele lucruri. Se ajunge la
un fel de magie albă, apoi la magie neagră... Deci nu este bine.

Dacă un tânăr sau o tânără sunt în Lucrarea Oastei
Domnului, iar părinţii lor nu sunt şi nici fraţi nu au, mai pot
avea legătură cu ei, dacă aceştia nu iubesc Lucrarea Oastei
Domnului sau Biserica?

Datorie faţă de părinţi ai oricum. Copiii sunt obligaţi să
asculte de părinţi, până la păcat. Dacă este vorba de păcat, nu
au voie să asculte. Deci numai când părintele trupesc te în-
deamnă să calci Cuvântul Domnului, doar atunci nu ai voie să
asculţi. În rest, eşti obligat să-l asculţi în toate, în ceea ce pri-
veşte viaţa şi toate obligaţiile administrative care ţin de gos-
podărie. Dacă te îndeamnă la păcat („Ia şi bea!... Du-te la
joc!” etc.), atunci n-ai voie să-l asculţi.

Iar dacă copiii rămân credincioşi, chiar dacă se întâmplă
să fie prigoniţi de părinţi – cum au şi fost atâtea cazuri –, pâ-
nă la urmă îi vor câştiga şi pe părinţi pentru Domnul. Unde se
petrece acest lucru, copiii devin părinţii părinţilor lor, în sens
duhovnicesc. Sunt atâtea cazuri în istoria Oastei unde au avut
loc astfel de fenomene.

Voi povesti o întâmplare. Cineva, cu câţiva ani în urmă, a
visat un vis. Persoana care a avut visul mi-a povestit:

„Se făcea că eram la biserică şi biserica era plină de lu-
me. La noi, biserica este mare, încap în ea o mie de persoane,
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fără să stea prea înghesuiţi. Oamenii stăteau şi pe o parte, şi
pe alta, iar culoarul din mijloc era liber. Deodată a ieşit Dom-
nul Iisus din altar pe uşa împărătească, cea din mijloc, îmbră-
cat în veşminte diaconeşti, şi se uita peste lume. Era mai înalt
cam cu un cap decât toţi, aşa că toţi Îl puteau privi. Când po-
porul din biserică L-a văzut, s-a făcut o tăcere de mormânt. Şi
El a început să-i aleagă pe unii şi dintr-o parte, şi din cealaltă
şi îi punea pe culoarul din mijloc, câte doi în rând. Prima dată
l-a luat pe cineva din partea dreaptă, cum intri în biserică, şi
l-a aşezat la mijloc. Apoi pe altcineva, din partea cealaltă, şi
tot aşa. După ce El trecea şi se tot retrăgea, cei care vedeau că
nu erau aleşi începeau să strige:

– Doamne Iisuse, ia-mă şi pe mine!
Domnul nu zicea nimic. Mergea şi tot alegea şi din stân-

ga, şi din dreapta, până la uşa de la intrare. Cam dintr-o mie
de persoane, a ales doar vreo douăzeci, douăzeci şi cinci.
Printre aceştia, mă vedeam şi eu.

În biserică era şi mama mea, dar pe ea Domnul n-a
ales-o. Atunci eu am început să plâng şi să mă rog:

– Doamne Iisuse, ia-o şi pe mama mea!
Am zis aşa de două. A treia oară, El mi-a răspuns:
– Nu o pot lua, că nu a spus tot.
Am înţeles că se referea la mărturisire, că i-a rămas un

păcat ascuns nemărturisit.
(Acest lucru s-a confirmat în realitate. Mama ei încă trăia

atunci când a avut acest vis).
Când vedea că Domnul Se retrage, toţi cei care rămăsese-

ră nealeşi au început să plângă, şi dintr-o parte, şi din cealaltă,
şi strigau cât îi ţinea gura:

– Doamne Iisuse, ia-mă şi pe mine!...
El nu zicea nimic. Se tot retrăgea. Când a ajuns la uşă, toţi

au început să plângă în hohote şi să se roage să-i ia. Pe cei aleşi
i-a dus mai în faţă, apoi Domnul S-a întors către ceilalţi şi le-a
făcut semn să tacă. S-a făcut iarăşi o linişte mare. Şi El a zis:
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– Dragii Mei, nu plângeţi degeaba, că n-am venit să-i iau
decât pe cei ce M-au iubit...

(...)
Cum am ieşit afară, imediat s-au închis uşile. După ce

s-au închis uşile şi lumea a văzut că a rămas fără de Hristos, a
început să plângă cu aşa hohote, de se zguduiau pereţii biseri-
cii. Au rămas aşa plângând, acolo. Noi am mers cam o sută de
metri, apoi am luat-o pe un drum spre răsărit. Şi mergând pe
acel drum, m-am trezit.”

După ce mi-a povestit visul, m-a întrebat: „Oare ce să fie
aceasta?”. I-am zis că eu cred că ceea ce a visat este după cu-
vântul Evangheliei. Căci Domnul Iisus spune că vine să-i ia
doar pe cei care L-au iubit.

De aceea, să fim foarte atenţi cum spune Domnul: „Să nu
ne părăsim dragostea dintâi”, căci toată mântuirea noastră se
întemeiază pe iubirea de Hristos, care e dragostea noastră cea
dintâi faţă de El, ascultarea noastră necondiţionată şi respec-
tul nostru faţă de Dumnezeu.

Îmi aduc aminte că fratele Traian preciza într-o medi-
taţie acest lucru: „Bisericile vor fi pline de oameni, dar
credinţă nu va mai fi”. Având ocazia să călătoresc mult,
m-am uitat de multe ori prin biserici şi am văzut multă lu-
me. Multe femei citesc rugăciuni, dar ele sunt toate vopsi-
te, machiate cu cercei în urechi... Şi mă întrebam în gândul
meu: „La ce le ajută rugăciunile?”. Aici este partea neno-
rocită şi rea, că cei ce ştiu nu spun că celor ce se roagă în
aceste condiţii nu le ajută la nimic rugăciunea. Şi foarte
multe persoane vor muri aşa, crezând că dacă fac nişte ru-
găciuni, indiferent de starea de pocăinţă sau nepocăinţă în
care se află, indiferent de câte podoabe au pe ele sau nu,
Dumnezeu va trece cu vederea aceasta şi va ţine cont de
rugăciune. Nu este adevărat!... Mai întâi trebuie să te con-
formezi Cuvântului, să rămâi în starea în care te-a creat
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Dumnezeu. Apoi în urma acestor ascultări îţi ascultă Dum-
nezeu şi rugăciunea.

Să zicem că este un frate tânăr (începător sau crescut din
copilărie în Lucrarea Oastei Domnului) care vrea să trăiască
după învăţătura sănătoasă şi înţelege să fie ataşat de fraţi,
căutând părtăşia şi unitatea adunării. Acest frate, într-o
anumită împrejurare, îl mustră pe un frate nestatornic, care
umblă pe la alte culte şi care are încredinţări potrivnice uni-
tăţii frăţeşti. Face lucrul acesta deoarece fraţii bătrâni n-o
fac... din diferite motive. Şi, ca urmare, ajunge să fie urât de
cel mustrat. Se consideră că e un lucru bun ceea ce a făcut
sau nu?

Poate să fie urât. Indiferent de cât de tânăr ai fi, dacă îl
vezi pe un frate că merge greşit, ai dreptul să-l mustri. Sfântul
Ioan Gură de Aur spune: „Dacă există un obicei rău şi vezi că
nimeni nu vrea să-l strice, apucă-te tu şi strică-l”. Desigur că
la început vei fi privit cu ură şi te vor vorbi de rău. Dar dacă
vei fi statornic şi vei rămâne credincios în hotărârea ta, vei
vedea că mai târziu mulţi vor aprecia gestul şi îndrăzneala pe
care ai avut-o, de a strica lucrul cel rău.

Tocmai aici este iubirea de aproapele – dacă vreţi să în-
ţelegeţi taina aceasta. Pentru că atunci îl ajuţi pe aproapele
tău, când vezi că merge rău şi cauţi să-l îndrepţi. Nu atunci
când îl laşi de capul lui, iar tu vezi aceasta şi nu-i zici nimic.
Atunci îl urăşti, când îl laşi să meargă în prăpastie. Dar dacă
îl mustri, înseamnă că-l iubeşti şi-i vrei binele. Dacă el înţele-
ge că tu îi vrei răul, lasă-l să creadă aşa, căci Domnul vede că
tu vrei să-l ajuţi în această privinţă.

Însă şi mustrările trebuie făcute cu bunătate, nu în public,
ca să nu facem mai mult rău decât bine. O metodă de a mus-
tra care este corectă este următoarea: omul, oricât de rău ar fi
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el, are şi părţi bune, totdeauna. Când te apropii de cineva să îl
mustri, înainte să-i arăţi părţile lui bune şi apoi pe cele rele.
Fiindcă atunci când îl lauzi nu se supără, iar când apoi îi arăţi
partea lui rea o primeşte mai uşor. Dacă îi arăţi doar partea
rea, n-ai făcut nimic. L-ai făcut câine turbat.

În Exod 12, 16 spune: „În ziua întâi veţi avea o adunare
de sărbătoare sfântă şi în ziua a şaptea veţi avea o adunare
de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nici o muncă în zilele ace-
lea. Veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins”.

Aici este vorba de Rusaliile din Vechiul Testament, de
Sărbătoarea Corturilor. „În ziua întâi să aveţi o adunare sfân-
tă”. Deci prefigurativ, şi ziua întâi a săptămânii avea o cinste
şi un respect în Vechiul Testament. Dar respectul ei era foarte
acoperit, pentru că era în picioare litera legii, care spunea să
păzeşti ziua sabatului. Aici Sărbătoarea Corturilor are legătu-
ră şi face trimitere la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt din
Noul Testament. Că zice în altă parte: „Să număraţi de şapte
ori câte şapte zile, din ziua întâi a săptămânii. Şi când va că-
dea a cincizecea zi, să aveţi o adunare sfântă”. Urmărită bi-
blic, aceasta este exact ziua duminicii când S-a pogorât Duhul
Sfânt peste apostoli.
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GĂZĂRIE

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!
Hristos S-a înălţat şi Slăvit să fie Domnul!
Preacucernici părinţi, iubiţi fraţi şi surori, iată că din

nou Bunul Dumnezeu a rânduit să stăm în faţa Cuvântului
Său şi dorim cu toţii ca El, Tatăl Ceresc, prin Domnul Iisus
şi prin Duhul Sfânt, să ne dăruiască ceea ce avem nevoie,
mai ales în perioada aceasta a frământărilor şi a luptelor
noastre cu puterile întunericului, cu ispitele şi cu toate cur-
sele satanei care, aşa cum spune Sfântul Apostol Petru,
luptă ca un leu răcnind, ca să poată cuceri cât mai mult. De
aceea, şi noi să fim foarte vigilenţi şi – cum am repetat şi în
zilele anterioare un cuvânt pe care îl spune Sfânta Scriptură
– să ne întărim chemarea şi alegerea noastră pe care o aş-
teaptă o mare răsplătire.

Vedem că lumea se grăbeşte spre pierzare, lumea se gră-
beşte spre necinstirea, spre neascultarea, profanarea şi batjo-
corirea lui Dumnezeu în toate chipurile. Şi noi să ne grăbim
chemarea şi alegerea. Să ne grăbim prin pocăinţă, prin ascul-
tare, prin înfrânare, printr-o viaţă cât mai aspră şi stăruitoare
în sfinţenie, cum spune Sfântul Apostol Pavel că, fără sfinţe-
nie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.

Dar să nu lungim prea mult acest cuvânt, pentru că tim-
pul este cam întârziat şi probleme vor fi foarte multe de dis-
cutat. Am cerut şi în rugăciune... dar rugaţi-vă şi frăţiile
voastre, căci toţi trebuie să ne rugăm dacă dorim ceva; toţi să
cerem harul şi ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca ceea ce avem
de trebuinţă şi ne este absolut necesar să şi primim, prin harul
şi puterea Duhului Sfânt. Că nu noi suntem cineva sau ceva...
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N-avem nici un merit, suntem egali între egali, suntem aşa
cum sunteţi şi frăţiile voastre.

În momentul mânuirii Cuvântului, când începem un
subiect şi intrăm în aprofundarea lui, mai întâi mă folosesc eu
de ceea ce Dumnezeu descoperă prin Cuvânt şi apoi frăţiile
voastre. Ceea ce înseamnă că toţi avem nevoie de acelaşi Cu-
vânt. Eu n-am nimic pregătit dinainte, nu am nimic în buzu-
nar sau în memorie. Nimic. Când se pune o întrebare şi se ce-
re rezolvarea ei, dacă Dumnezeu vede că este necesar şi de
nevoie să fie lămurită, tot atunci El trimite şi înţelesul şi răs-
punsul corect.

De altfel, în Evanghelie este un cuvânt (pe care îl credem
din toată inima) care spune: „Când veţi fi duşi în faţa celor ce
vă cer socoteală despre nădejdea cu care vă lăudaţi în Hristos,
să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi vorbi sau ce veţi spune,
că Duhul Sfânt vă va da chiar în ceasul acela ce trebuie să
vorbiţi”. Cuvântul acesta înţelegem că e valabil nu numai
pentru stările acelea, ci prelungim înţelegerea lui pentru toate
stările şi împrejurările vieţii. Împlinirea acestui cuvânt al
Mântuitorului noi o cerem în orice situaţie. Şi într-adevăr, s-a
dovedit că Dumnezeu ne-a răspuns şi ne-a dat tot ceea ce a
fost nevoie să ne arate, ca să înţelegem învăţătura sănătoasă,
să înţelegem felul cum trebuie să trăim în ascultare atât de Bi-
serică, cât şi de Evanghelie, în toată viaţa noastră; şi să rămâ-
nem statornici şi credincioşi până la sfârşitul vieţii în asculta-
re de Domnul.

Am vrea să începem cu două citate biblice. Unul este din
Vechiul Testament, de la Ieremia 6, 16, unde spune: „Aşa
vorbeşte Domnul: «Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care
sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblaţi pe
ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre». Dar ei răs-
pund: «Nu vrem să umblăm pe ele!». «Am pus nişte străjeri
peste voi. Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!» Dar ei
răspund: «Nu vrem să fim cu luare aminte!». De aceea, as-
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cultaţi, neamuri, şi luaţi seama la ce li se va întâmpla, adunare
a popoarelor!”.

Trecem la un alt cuvânt, al Mântuitorului Iisus, din Noul
Testament. Evanghelistul Matei în Evanghelia sa, în capitolul
13, versetul 52 spune aşa: „Şi El le-a zis: «De aceea orice
cărturar care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor se
aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri
noi şi lucruri vechi»”.

Am dat aceste două mărturii ca să vedem în ce situaţie ne
aflăm şi noi. Pe cei de atunci, cuvintele Proorocului Ieremia îi
îndeamnă să caute cărările celor vechi, adică învăţătura de la
început, de la poalele muntelui Sinai, cu darea Legii, şi toată
învăţătura de ascultare pe care ei trebuiau s-o împlinească,
dovedind că sunt într-adevăr un popor al lui Dumnezeu prin
alegerea părinţilor lor, Avraam, Isaac şi Iacov, de care trebu-
iau să fie ascultători şi pe care trebuia să-i urmeze.

Dar, aşa cum am citit, răspunsul lor a venit împotrivitor:
„Nu vrem să umblăm pe ele!”, pe aceste căi. Şi dialogul con-
tinuă: „Am pus nişte străjeri... ascultaţi sunetul trâmbiţei”;
„Nu vrem să ascultăm!”.

Aceasta este o icoană aşa de străvezie, de curată şi de
limpede a stării noastre, a Bisericii creştine şi a vieţii popo-
rului pretins credincios, dar pe care, pentru obrăznicia şi
neascultarea lui, adeseori Dumnezeu îl mustră, cum spune în
alt loc, că dis-de-dimineaţă îi trimitea prooroci ca să-i mustre,
să le atragă atenţia să se întoarcă la Dumnezeu, ca să-L res-
pecte, să-L asculte, pentru ca să-i însoţească în timpul vieţii
binecuvântarea Lui, iar după moartea lor, fericirea veşnică.

Chiar după litera Legii, cei ce se străduiau cu multă oste-
neală să împlinească cuvântul Legii erau numiţi drepţi. Şi
Dumnezeu acestor drepţi le făgăduia mântuirea care avea să
vină prin Domnul Iisus. Dar aceia de atunci n-au ascultat. În
toate perioadele, pe cei ce n-au ascultat, Dumnezeu adesea i-a
pedepsit, dându-i pe mâna împăraţilor păgâni, să-i robească.
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(Cea mai lungă perioadă de robie a fost cea de 70 de ani, sub
Nebucadneţar, apoi o alta, de 40 şi de 30 de ani, după cum
găsea Domnul cu cale să-i smerească, să-i umilească, pentru a
se întoarce iarăşi la ascultarea, la dragostea şi iubirea de
Dumnezeu, prin pocăinţă.)

Şi după cum ei, cei vechi, din pricina neascultării, adese-
ori au fost pedepsiţi, fiindcă până în ultimul moment neas-
cultarea s-a dovedit aşa de înrăită, că şi cei din Noul Testa-
ment au arătat faţă de însăşi prezenţa Domnului Iisus o totală
împotrivire – căci nu L-au primit, nu L-au ascultat şi nu L-au
crezut –, şi cuvintele pe care le rosteşte Domnul ca pedeapsă
atât pentru cei din vremea Lui, cât şi pentru urmaşii lor, au
fost: „Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe prooroci şi pe toţi
cei trimişi la tine îi omori cu pietre, iată că vi se lasă casa
pustie. Şi nu Mă veţi mai vedea până nu veţi zice: «Binecu-
vântat este Cel ce vine în Numele Domnului!». La răstignirea
Domnului, Pilat le-a zis: «Eu nu sunt vinovat de sângele
Omului acestuia»; şi ei au răspuns: «Sângele Lui să cadă asu-
pra noastră şi asupra copiilor noştri». Şi într-adevăr, privind
cu cutremur în urmă peste veacuri, de două mii de ani vedem
împlinirea acestei pedepse. Poporul lui Israel a fost pedepsit
de Dumnezeu. În anul 70, împăratul Tit al Romei a distrus Ie-
rusalimul din temelie şi poporul Israel a fost împrăştiat în
toate colţurile lumii.

De ce vrem să aducem astfel de argumente şi mărturii?
Pentru ca, văzând, să fim stăpâniţi de frica de Dumnezeu, ca
nu cumva şi pe noi să ne ispitească vrăjmaşul şi să cădem
într-o moleşeală şi într-o nepăsare, să nu stăm într-o plicti-
seală şi într-o lipsă de grabă în ce priveşte mântuirea noastră.
Căci aşa cum au fost pedepsiţi cei din vechime pentru neas-
cultarea lor, mi se pare că aşa se repetă lucrurile şi cu noi, cei
care avem credinţa creştină şi avem Biserica cu învăţătura ei.
Şi noi am avut parte de la Dumnezeu de o mare binecuvânta-
re: să ne naştem creştini, să ni se dea harul acesta şi să ni se
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facă chemarea aceasta, cum le-au avut şi poporul Israel, în
comparaţie cu alte popoare care nu le-au avut.

„Să nu cumva să nu voiţi să ascultaţi”, spune Sfântul
Apostol Pavel. Să nu cumva să nu voim să ascultăm de Dom-
nul Iisus, de chemarea Lui şi de învăţătura Lui!

Acum să ne oprim la cuvintele pe care le-am citit din
Matei 13: „Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un gos-
podar care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi”.
Aici este temelia adevăratei credinţe şi felul adevărat de jude-
cată, de înţelegere şi de recunoaştere a dreptei credinţe. Învă-
ţătura mântuitoare care ne vine nouă de la Domnul Iisus a fost
stabilită de la început aşa cum o păstrează Biserica Ortodoxă
în cele privitoare la: Casa de rugăciune, administrarea Sfin-
telor Taine, porunca pocăinţei, a smereniei, a ascultării şi a
jertfirii fiecăruia dintre noi pe altarul dragostei pentru aproa-
pele nostru; porunca de a mărturisi adevărul de credinţă şi de
a căuta să ne ducem viaţa în sfinţenie, în ascultare până la
sfârşit.

Ce se înţelege aici prin cele „vechi” şi cele „noi”? Lucru-
rile cele noi sunt cele pe care ni le descoperă Duhul Sfânt în
adunare prin fraţii care mânuiesc Cuvântul, printr-o predica
de la biserică, prin citirea cuvântului Evangheliei, prin citirea
literaturii Bisericii, a literaturii Oastei... Tot mereu, mereu,
învăţăturile noi, îndemnurile şi sfaturile, descoperirile ce ni se
fac din Cuvânt, acestea sunt „lucrurile cele noi” pe care le
primim mai ales în fiecare duminică şi sărbătoare, cum am
spus. Iar cele vechi sunt tezaurul învăţăturii, al credinţei stră-
moşeşti care ne vine de la începutul creştinismului; este în-
văţătura Bisericii cea veche, la care se referea fratele Traian
când spunea: „Biserica noastră cea bună şi străbună”. Acesta
este înţelesul cuvintelor „lucruri vechi”.

Averea este zestrea, tezaurul, bogăţia, moştenirea noastră
de la părinţii noştri, de la moşii şi strămoşii noştri, de la pă-
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rinţii cei duhovniceşti. Acesta este înţelesul real al cuvântului
şi totdeauna trebuie să cercetăm şi să-l credem din toată ini-
ma. Celelalte încredinţări, date de învăţăturile care se despart
de Biserică, nu vin din învăţătura sănătoasă a dreptei credinţe.
Acestea toate sunt cele apărute începând din 1517, când a fă-
cut Luther reforma, apoi la 1600, când apar baptismul, calvi-
nismul şi celelalte... Acestea toate sunt învăţături noi care
luptă să ne scoată din dreapta credinţă şi să ne aducă multe
lucruri ce nu au temelie şi suport biblic. Am mai spus: tot ce
spunem în învăţătura pe care o dăm trebuie să aibă suport bi-
blic, să aibă acoperire evanghelică, pentru că dacă nu, este un
cuvânt fals.

Mulţumim lui Dumnezeu şi pentru seara aceasta şi pentru
întâlnirea din seara aceasta şi să ne rugăm Domnului ca s-o
putem petrece în linişte şi pace.

Slăvit să fie Domnul!

Cum să luptăm împotriva risipirii gândurilor la rugăciune?

Asta nu-i greu de explicat! Foarte bun! Şi eu m-am gân-
dit, chiar ieri m-a frământat gândul şi chiar mi-am zis: „Oare
nu va pune nimeni întrebarea aceasta?”. Şi uite că ea era deja
pregătită! Îmi ziceam: „Dacă n-o pune nimeni, am s-o ridic
eu!”. Şi uite că a rânduit Dumnezeu să fie!

Mântuitorul spune aşa de clar în Evanghelia după Matei,
în capitolul 6: „Iar tu când te rogi intră în odăiţa ta, încuie uşa
şi roagă-te Tatălui tău în ascuns; iar Tatăl tău care vede în as-
cuns îţi va răsplăti”. Sigur, după înţelesul literar, noi înţele-
gem fireşte. A intra în odaia ta înseamnă a intra în casa unde
locuieşti; şi uşa este uşa casei. Ai intrat în casă! Dar poţi să
intri în casa unde locuieşti şi mintea tot împrăştiată să-ţi fie...
Nu este acesta înţelesul cel duhovnicesc. Înţelesul acela este
altul: odăiţa este inima, iar uşa este mintea prin care vin gân-
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durile bune sau rele. Ei, când te-ai pus la rugăciune – eu am
spus aceasta de mulţi ani –, nu începi imediat, aştepţi câteva
momente, pentru un pic de reculegere, ca să te reculegi. Când
te-ai recules, ai ajuns la o stare de împăcare cu tine, atunci în-
cepi rugăciunea. Să vezi ce har ai la rugăciune dacă te aduni.
Că în momentul în care începi să te rogi, dacă-ţi laşi uşa des-
chisă, adică mintea împrăştiată, vine satana cu tot felul de
gânduri. Nu aţi păţit aşa la rugăciune? Noi am păţit de multe
ori... să-ţi meargă gura şi tu să uiţi ce ai rostit, să te pomeneşti
că te rogi şi nu ştii pe unde eşti cu rugăciunea... Cea mai mare
ispită şi cea mai mare luptă o dă diavolul la rugăciune, ca
să-ţi fure atenţia. Când te-ai gândit în altă parte, satana ţi-a
tăiat cu foarfecul firul rugăciunii şi tu ai uitat ce ai spus, ai
uitat ce te-ai rugat. Cred că aţi trecut, cum am trecut şi noi,
prin asemenea situaţii, cum ne chinuieşte şi acum vrăjmaşul.
Cea mai mare ispită este la rugăciune... De aceea trebuie o
mare atenţie.

Am spus: întâi te reculegi, stai liniştit şi apoi începi rugă-
ciunea. Deci te cobori în odăiţa ta, în inimă, mai întâi te sme-
reşti, îţi recunoşti ticăloşia, te simţi că eşti în faţa lui Dumne-
zeu ca în faţa Stăpânului. Trebuie să ai o poziţie foarte liniş-
tită şi smerită, pentru că Dumnezeu, nevăzut, este înaintea ta.
Şi imediat îţi opreşti toate gândurile şi nu mai dai voie nici să
intre şi nici să iasă vreun gând străin. Şi stai concentrat numai
la rugăciune. Şi atunci rugăciunea ta va fi ascultată.

Aici avem un cuvânt din Vieţile Sfinţilor. Se spune că
un bătrân mergea la biserică. Îl ajunge din urmă un tânăr ca-
re mergea la plimbare călare pe un cal. Şi-l întreabă pe cel
bătrân:

– Unde mergi, moşule?
– La biserică!
– Şi ce faci acolo?
– Mă rog lui Dumnezeu!
– Nu te distrage nimic la rugăciune?
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– Doamne, fereşte! Cum să mă distragă?!
– Dacă zici acum un Tatăl nostru fără să te distragă ni-

mic, eu îţi dau calul ăsta. Uite, îl vezi cât este de frumos? Ţi-l
dau dumitale!

Tânărul se dădu jos şi ţinea calul de frâu... Calul era cu
şaua pe el. Când pricepu că e rost de a câştiga un cal, bătrânul
se puse în genunchi şi începu Tatăl nostru... Dar pe la jumă-
tate se opreşte şi întreabă:

– Îmi dai şi şaua?...
– Ei, bătrânule, nu ţi-am spus eu?... Nici şaua, nici calul,

nu ţi le dau. Nu ţi-am spus că te distrezi în rugăciune? Spu-
neai Tatăl nostru, dar gândul îţi era la cal şi la şa...

Asta înseamnă a fi împrăştiat în rugăciune... De aceea
trebuie să fim foarte atenţi. Am spus, cea mai mare luptă o dă
satana la rugăciune. Dacă poate să ne taie firul rugăciunii ştie
că n-am dobândit nimic.

Cine are voie să vorbească în adunări având în vedere
canoanele Bisericii, care interzic mireanului să vorbească fă-
ră aprobarea episcopului sau a preotului?

Mireanul poate vorbi chiar şi la Sfânta Liturghie, dar cu
aprobarea preotului. Preotul să fie convins că cel căruia îi dă
voie să vorbească este un frate statornic, stăpân pe ceea ce
vrea să vorbească şi atunci, cu toată încredinţarea, preotul îi
dă voie să vorbească.

În afara Liturghiei, mireanul poate predica, pentru că se
încadrează la cuvântul pe care îl spune Mântuitorul: „Cine
Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor şi Eu îl voi
mărturisi înaintea Tatălui Meu”. Deci toţi martirii şi sfinţii
au ajuns sfinţi şi martiri pe baza mărturisirii Evangheliei.
Nu toţi au fost nici preoţi, nici episcopi, ci mulţi au fost oa-
meni simpli.
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Iar în adunările frăţeşti, fraţii pot lua cuvântul, bineînţe-
les sub controlul şi supravegherea celor ce răspund de aduna-
re, a fraţilor lucrători de-acolo. Dacă cineva vine cu o învăţă-
tură greşită nu are voie să predice. De aceea spune Sfântul
Apostol Pavel: „Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu cum
fac unii”. Sau Apostolul Iacov: „Să nu fiţi mulţi învăţători, ca
să nu cădem sub o aspră judecată”.

În privinţa vorbirii în adunare există o ispită. Dacă
unii apucă să se obişnuiască să vorbească, după ce intră în
circuitul vorbitorilor, se întâmplă câteodată că nu au loc să
ia cuvântul în vreo adunare. Şi atunci se supără. Aceasta
este o ispită satanică. De aceea spuneau fraţii bătrâni:
„Aveţi grijă cu tinerii, că după ce-i scăpaţi la cuvânt nu-i
mai puteţi opri”. Lucrul acesta noi l-am întâmpinat pe par-
cursul anilor.

Niciodată să nu fii stăpânit de boala de a vorbi; adică să
vorbeşti pentru plăcerea de a vorbi. Ci, aşa cum se spune la
biserică, totdeauna să ne apropiem cu frică şi cu cutremur şi
de Cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, am mai spus despre
răspunderea pe care o are cel ce se ridică să vorbească. Când
ai făcut semnul Sfintei Cruci şi ai spus: „În Numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, ai devenit un intermediar
între Dumnezeu şi adunare. Când mărturiseşti că vorbeşti în
Numele lui Dumnezeu, atunci te-ai hotărât să faci o lucrare
pentru Dumnezeu şi El Se foloseşte de tine în locul acela.
De aceea, multă frică şi multă răspundere să avem în faţa
Cuvântului Sfânt.

Deci numai atunci să ne ridicăm la cuvânt, când suntem
siguri şi pe învăţătură, şi pe cuvântul ce-l mărturisim; când
avem un control strict al conştiinţei asupra învăţăturii pe care
o dăm altora. Când am citit şi am aprofundat Dreptarul în-
văţăturii sănătoase, când cunoaştem învăţătura Bisericii,
atunci da, putem vorbi şi în adunare, şi în biserică; în biserică,
bineînţeles, dacă preotul ne cunoaşte şi ne dă voie.
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Suntem foarte hotărâţi în privinţa aceasta. Cu cât vom fi
mai restrictivi, cu atât vom ţine echilibrul Lucrării pe făgaşul
cel bun al credinţei. Dar când vom fi mai elastici şi vom da
voie la tot flecarul să spună toate nimicurile sau falsele învă-
ţături în adunare, în Numele Domnului...

De când în Lucrarea Oastei s-a pus stavilă predicatorilor
intruşi şi s-au luat măsuri în privinţa aceasta, oarecum lucru-
rile s-au îndreptat... Cel ce are convingeri şi învăţături străine
să stea acolo pe bancă. N-are voie să ia cuvântul până când
fraţii, adunarea, se vor convinge că s-a pocăit, s-a îndreptat,
s-a limpezit din toată tulbureala de care era stăpânit şi a re-
nunţat la toate ideile străine. Atunci da, poate să intre în rân-
dul celor ce propovăduiesc învăţătura de la Oaste. Altfel nu se
acceptă.

Dacă un preot, din faţa sfântului altar, spune să nu se
ducă oamenii la Oastea Domnului, că nu este bună, poate un
ostaş să-i spună ceva?

Nu, mireanul n-are voie să se apere în faţa preotului. Noi
să rămânem smeriţi, că Domnul îi va chema, nu noi îi che-
măm la adunare.

În privinţa aceasta este un cuvânt al Părintelui Iosif Trifa.
Odată, pe când se întorcea el de la Bucureşti cu trenul, cineva
îi spune:

– Părinte, cineva vorbea de rău despre Oastea Domnului.
– Nu mă priveşte pe mine lucrul acesta, îi răspunde Pă-

rintele. Dacă ar fi vorbit de Oastea lui Trifa, atunci da, mă
interesam, căutam să mă apăr. Dar dacă a vorbit de Oastea
Domnului, Domnul are putere să Se apere şi să-Şi apere Lu-
crarea.

Acesta este răspunsul şi în faţa preotului. Noi n-avem
voie să-i atacăm şi să ne ridicăm împotriva lor, ba din
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contră, să ne rugăm pentru ei, să le dea Dumnezeu înţelep-
ciune... Noi, dacă-i atacăm pe ei, nu câştigăm nimic. Ba
dimpotrivă, lumea se agită şi facem un păcat împotriva
Lucrării lui Dumnezeu. Cu cât ne smerim, cu atât câştigul
este mai mare. Lucrarea este a lui Dumnezeu şi El poate să
o apere.

Este sportul un păcat?

Da, categoric, orice sport este de la satana! În canoane, în
Pidalion, este scris: „Preotul sau episcopul care merge la tea-
tru sau la sport se cateriseşte un an de zile”. N-are voie să fa-
că Sfânta Liturghie. Iar mireanul se afuriseşte. Nu erau pe
atunci sporturile care sunt acum; erau mai primitive, dar tot
erau alergări de cai sau alte manifestări satanice.

Aici este şi păcatul pierderii timpului pe care ai putea să-l
consacri cercetării Cuvântului, rugăciunii sau meditaţiei, cum
zice psalmistul: „Ferice de omul care cugetă ziua şi noaptea
la legea Domnului”. Când ai mers la sport ai întrerupt orice
cugetare pentru Dumnezeu şi atunci toate cugetările îţi sunt la
nebuniile pe care le vezi, cum este şi cu televizorul şi cu al-
tele. Pierzi vremea în faţa ecranului, când ai putea să te rogi
sau să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu.

 Este scris, proorocul Isaia o spune aşa de clar: „Pentru ce
cheltuiţi argintul vostru pentru ceva care nu hrăneşte şi vă
daţi câştigul muncii voastre pe ceva care nu satură?”. Argin-
tul este timpul. Fiecare zi este un argint dat fiecăruia dintre
noi pentru a-l folosi. Cu timpul faci negoţ, lucrezi pentru
mântuirea sufletului tău. Lucrezi şi pentru trup, dar îţi rezervi
timp să lucrezi şi pentru suflet. Iar câştigul muncii sunt banii,
pe care îi dai pe tutun, pe rachiu, la sport sau la alte nebunii;
ori cumperi ceea ce nu-ţi trebuie în casă: podoabe şi lucruri
care nu-ţi sunt de trebuinţă.
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De aceea, pentru adevăratul creştin este oprită orice lu-
crare din aceasta sportivă şi orice nebunii de felul acesta. Iar
cei ce nu vor să asculte, sunt liberi să facă ce vor, am spus
totdeauna: pentru cei ce doresc să se mântuiască, mântuirea
este condiţionată de această învăţătură; cei ce nu vor să se
mântuiască sunt liberi să facă ce vor. Dumnezeu nu forţează
pe nimeni să-L urmeze sau să-L asculte.

Cum trebuie înţelese cuvintele din Apocalipsa 3, 15-16:
„Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai
fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fier-
binte, nici rece – am să te vărs din gura Mea”. Este bine să
fii rece?

Rece înseamnă necredincios complet. Fierbinte sau în
clocot înseamnă plin de credinţă, plin de voinţă, plin de jert-
fă şi de dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. În clocot sau
cum zice Mântuitorul: „Am venit să arunc un foc pe pământ
şi cât de mult doresc să fie aprins chiar acum...”. Deci focul
dragostei, focul iubirii, focul dorinţei de a te întâlni cu fraţii,
de a cânta, de a asculta Cuvântul, de a te ruga... Este un foc,
cum spune în Evrei 4, 12: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu
şi lucrător”. Prin aceasta se cunoaşte dacă ai devenit un su-
flet viu şi lucrător: dacă Cuvântul lui Dumnezeu te-a pus în
lucrare, ca pe cei din pilda celor chemaţi la vie: „De ce staţi
toată ziua fără lucru? Intraţi în via Mea şi lucraţi; şi ce va fi
cu dreptul vi se va da”. Ai înviat prin Cuvântul lui Dumne-
zeu, prin credinţă, iar prin această înviere te-ai pus la lucru,
ai devenit lucrător, un lucrător harnic, viu, destoinic, plin de
înflăcărare şi de dorinţa de a lucra cât mai cinstit, cât mai
corect şi cât mai bine pentru Dumnezeu. Să ne ostenim tot
aşa cum ne dăm interesul pentru hrana noastră zilnică şi
pentru întreţinerea vieţii noastre pământeşti. Când semănăm
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la câmp, cu câtă grijă supraveghem recolta, câtă osteneală
ne dăm la prăşit, mai ales acum când iese porumbul, carto-
ful şi celelalte... când buruiana caută să le depăşească, cu
câtă atenţie cauţi s-o smulgi, fiindcă ştii că acolo este exis-
tenţa ta. Ei, aşa e şi în lucrul Domnului: cu câtă grijă, cu
câtă osteneală trebuie să facem şi partea aceasta sufletească,
pentru mântuirea sufletului!

Iar a fi căldicel, nici rece, nici în clocot, este o stare
foarte neplăcută lui Dumnezeu. O stare de mijloc. Atunci
zici: „Eu am citit, eu cunosc... Mă duc la biserică, mai fac
câte o rugăciune, mai fac câte o faptă bună aşa... din când în
când”.

Acum în ce ne priveşte pe noi: cei reci ne dau pace, cei în
clocot ne ajută, dar cei căldicei ne încurcă. Cei căldicei tot-
deauna găsesc motive de învinuire: „De ce faceţi aşa?... Da’
de ce nu faceţi aşa?...”. Totdeauna ei găsesc ceva să te încur-
ce, să te zădărască.

Starea de căldicel să n-o acceptăm niciodată, căci în ea
nu ne mântuim.

[...]
La „căldicel” se încadrează şi creştinismul de formă, de

unde am ieşit şi noi. Mergeam şi la biserică, mergeam şi la
bufet; mai şi câte-o ţupăită... mai şi câte-o tropăţică... Eram şi
cu lumea, şi cu Dumnezeu. Asta înseamnă starea de căldicel.

De unde a avut Noe viţa de vie, ca s-o sădească, după
potop? Este făcut vinul numai pentru Împărtăşanie sau şi
pentru a fi băut?

De unde a sădit vie nu avem o informaţie. Biblia nu ne
arată şi nici nu am găsit în altă parte. Poate că Sfinţii Părinţi
au ceva, dar eu n-am găsit nimic despre acest lucru. Pe noi în-
să să ne intereseze mai ales consecinţele consumului de vin.
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În Vechiul Testament, în Ieremia 35, apare relatarea cu
privire la recabiţi. Aceştia formau un trib deosebit, pe care
părinţii lor i-au învăţat să nu sădească vie şi să nu bea vin
toată viaţa lor. Ei au căutat să asculte întru totul de părinţii
lor. Dumnezeu, pentru a-i pune la încercare, îl trimite pe pro-
orocul Ieremia să-i ducă la Templu, să le toarne vin în pahare
şi să zică: „Luaţi şi beţi vin!”. Atunci ei refuză cu dârzenie,
arătând că au o poruncă de la părinţii lor şi ei nu beau vin.
N-a fost uşoară ispita pentru ei, vă puteţi închipui... însuşi
proorocul Ieremia, proorocul lor, să-i pună într-o astfel de si-
tuaţie.

Exact aşa s-a întâmplat cu noi: preotul din sat ne-a ieşit
înainte cu paharul cu vin şi noi a trebuit să-l respingem, cum
au făcut recabiţii.

Această respingere a atras o mare binecuvântare din par-
tea lui Dumnezeu peste recabiţi. Vedem acolo că Dumnezeu
se laudă cu ei şi spune: „Aţi văzut? Aceştia caută să asculte
de părinţii lor. Şi Eu de când vă spun vouă, iar voi nu Mă as-
cultaţi!...”.

Încercarea aceasta a recabiţilor a fost ca o mustrare pen-
tru poporul Israel.

Starea recabiţilor este potrivită cu starea noastră de la
Oastea Domnului. Exact pe această linie suntem şi noi, pentru
că aceleaşi ispite le avem, în respectarea acestui angajament
al credinţei noastre; ispite din partea fraţilor noştri, a priete-
nilor noştri şi chiar a preoţilor care dau dezlegare la băut vin.

Ferice de cel care se împotriveşte şi respinge!...
Deci să fim înţelepţi în privinţa aceasta. Să nu-ţi pui

mintea cu vinul. Citiţi în Isaia capitolul 5 şi vedeţi câte rele a
făcut vinul.

Încă un argument temeinic împotriva preoţilor care ne
înghesuie cu paharul de vin. I-am spus odată unui preot:

– Părinte, Căsătoria este o taină a Bisericii?
– Da, bineînţeles! mi-a răspuns el.
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– Dacă cineva, din dragoste pentru Hristos, renunţă la
taina Căsătoriei, face un păcat?

– Nu! Nu face nici un păcat. Dimpotrivă...
– Ei, tot aşa e şi la Oastea Domnului. Din dragoste pentru

Hristos, noi renunţăm la paharul de vin. Facem ca recabiţii.
Părinţii noştri aşa ne-au învăţat.

Cum se explică faptul că un ostaş al Domnului îşi per-
mite anumite patimi?

Dacă îşi permite anumite patimi nu prea este ostaş! Eu nu
înţeleg cum poate fi şi ostaş, şi pătimaş! De aici se poate în-
ţelege că încă nu a ajuns, nu a ieşit biruitor împotriva patimi-
lor, este slab în credinţă; şi prin aceasta se dovedeşte că nu
este vindecat.

Aducem şi un argument biblic: Domnul Iisus când vin-
deca vreun paralitic îi spunea: „Ia-ţi patul şi umblă”. Patul era
o greutate pe care omul, dacă nu era sănătos, nu putea s-o ri-
dice. Aceasta era o probă a adevăratei vindecări, pentru că fa-
riseii Îl învinuiau că face minuni cu puterea satanei, adică fă-
cea un fel de hipnotizare... că era numai o vindecare aparentă,
falsă. Atunci Domnul le demonstra că vindecarea este reală
şi-i spunea bolnavului: „Ia-ţi patul şi umblă”. Nu putea să-şi
ridice patul unul care ar fi fost vindecat doar în aparenţă.

Noi am trecut mulţi prin spital şi se ştie că, la ieşirea din
spital, medicul, în multe cazuri, îţi scrie în fişa de ieşire:
„ameliorat”. Adică nu eşti vindecat deplin. Şi îţi spune să
mergi acasă, să nu ridici nimic, să nu duci nici măcar o gă-
leată cu apă. Asta nu înseamnă vindecare. Or, în cazul minu-
nilor făcute de Hristos, cel vindecat era deplin sănătos, putea
duce orice greutate.

În sens duhovnicesc, când eşti stăpânit de o patimă şi
cazi, e semnul că nu-i poţi duce greutatea. Ţi se pare că eşti
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duhovnicesc, dar nu eşti vindecat definitiv. Când n-ai răbdare,
când te răzbuni, când, pentru nimica toată, scapi cuvinte rele
din gură sau cârteşti, sau faci gesturi necontrolate, toate aces-
tea sunt semne că nu eşti vindecat deplin.

De ce ne sunt puse înainte toate pildele evanghelice? Pen-
tru ca noi să ne cercetăm şi să vedem pe unde suntem cu viaţa
duhovnicească. Evanghelia este o oglindă a vieţii. Citeşti Biblia
şi te controlezi tu însuţi şi constaţi. Când vezi că nu ai stăpânire
de sine şi nu poţi răbda, citeşti parabola aceasta cu ridicarea
patului. „Ei, dacă nu pot suporta, înseamnă că eu nu sunt vin-
decat încă. Deci trebuie să mă rog mai mult, să postesc, să cer
ajutorul Domnului, ca să mă vindece deplin”. Căci altfel, cu o
vindecare aparentă, ajungem pe nicăieri...

[...]
Ar mai fi multe de spus, dar, cum spune la Eclesiast,

„ştiinţa multă oboseşte mintea”.
Rămâne să ne temem de Dumnezeu şi să-I împlinim po-

runcile.
Slăvit să fie Domnul!
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TÂRGU OCNA

Frate Titus, din cele istorisite seara trecută în legătură
cu timpul şi felul cum v-aţi întors la Domnul, am înţeles că
era prin anul 1960, când fraţii de răspundere din Lucrare
erau în închisoare, iar în satul frăţiei voastre, cei ce purtau
numele de ostaşi nu erau pe linia învăţăturii Oastei aşa cum
a voit-o Părintele Iosif. Atunci frăţia voastră aţi fost nevoit să
cercetaţi, nopţi în şir, multe adevăruri de credinţă. În seara
aceasta dorim să ne amintiţi câte ceva în legătură cu Sfintele
Taine: ce loc trebuie ele să ocupe în viaţa noastră, cine tre-
buie să le administreze, de ce unii le batjocoresc sluţindu-le
înţelesul.

Slăvit să fie Domnul!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin!
Este foarte necesar să se cunoască adevărul cu privire la

toate lucrurile de care frăţia voastră, care sunteţi mai tineri,
aveţi absolută trebuinţă; să cunoaşteţi în amănunt toate fră-
mântările din mijlocul Oastei Domnului, frământări care au
început chiar din primii ani ai ei, când Părintele Iosif a pornit
la drum această Lucrare. Lupte au fost şi dinăuntru, şi din afa-
ră. Sigur, unele dintre acestea au fost purtate în jurul adevăru-
rilor de credinţă; dar fraţii care au înţeles taina acestei Lucrări
au rămas statornici şi nu s-au abătut nici la stânga, nici la
dreapta.

Această Lucrare a fost totdeauna pândită de marele vrăj-
maş, diavolul, cu cele două extreme: de dreapta şi de stânga,
ca s-o nimicească (...), să o împiedice să ia amploare în toată
ţara. Desigur că, în parte, în multe locuri Lucrarea a fost ni-
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micită. Fie de duhul sectar, fie de duhul lumesc, celălalt care
s-a ridicat împotriva ei. Dar dacă Lucrarea a fost de la Dum-
nezeu, ea şi-a continuat drumul, dezvoltându-se şi împlinin-
du-şi rostul ei în sânul Bisericii.

Şi Părintele Iosif spunea că, la început, nici el nu-şi dă-
dea seama ce voia Dumnezeu prin această Lucrare. Tot aşa,
mulţi fraţi, numai prin experienţele de viaţă, prin luptele şi
frământările care au urmat în decursul timpului, au înţeles pe
deplin că Lucrarea este de la Dumnezeu, cu cât au văzut că
nici aceasta – ca de altfel nici o lucrare izvorâtă din Duhul lui
Dumnezeu – nu a fost lăsată în pace, ci totdeauna diavolul a
căutat să o împiedice.

Mi-aduc aminte de un cuvânt al Părintelui Iosif, în care
se referea la adevărul învăţăturii din Lucrarea Oastei, în com-
paraţie cu celelalte duhuri de învăţătură, cu celelalte lucrări
zis religioase (cu care satana, sigur, n-avea prea multă luptă).
Şi zicea Părintele: „Cei ce poartă bălegar în căruţele lor pot
umbla ziua în amiaza mare şi prin centrul oraşului, având cu
ei şi clopot şi sunând din clopot; tot aşa şi cei ce strâng gu-
noaiele oraşului (aşa era înainte de război, noi am prins lu-
crul acesta). Dar cei ce poartă aur adeseori trebuie să umble
pe drumuri lăturalnice, pe ocolite şi noaptea târziu, să se
poată strecura cu acest material de preţ ca să ajungă cu el la
destinaţie.

Cuvintele acestea au fost profetice, pentru că el a prevă-
zut ce va urma: prigonirile fraţilor de după 1948, când Lucra-
rea Oastei a fost scoasă în afara legii; şi apoi au urmat neca-
zurile şi greutăţile, luptele şi frământările din mijlocul ei.
Fraţii nu se mai puteau aduna şi trebuiau să umble pe ascuns
pentru a se aduna să se roage... şi aşa mai departe. Părintele
Iosif a fost un profet; el a prevăzut aceste frământări şi neca-
zuri. Dar, cum am spus, dacă Lucrarea este de la Dumnezeu,
nu va fi biruită de puterea celui rău. Însuşi Domnul a zis:
„Aceasta este Biserica Mea pe care nici porţile iadului nu o
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vor putea birui”. Am mai spus: porţile iadului sunt gurile
sectarilor, ale ateilor şi ale tuturor celor ce vorbesc împotriva
Bisericii, împotriva Sfintelor Taine şi împotriva întregului
plan de mântuire al lui Dumnezeu rânduit prin Biserică. Ei
n-o vor putea birui.

Referitor la ceea ce aţi întrebat cu privire la fraţii din co-
mună, este adevărat, eu aşa i-am găsit: aproape cu penticosta-
lii, având adesea întâlniri cu ei şi discuţii. Şi au dat crezare
mai mult ideilor acelora decât învăţăturii Bisericii. Dar nu
asta era problema lor, ci faptul că ei de la început n-au avut
dragostea şi dorinţa de a cerceta învăţătura Bisericii. Şi eu
am fost atacat de sectari, care învinuiau învăţătura Bisericii;
dar, atâta timp cât n-am putut să le dau răspunsul corect, am
căutat să evit discuţia cu ei. Apoi m-am pregătit, am cercetat
atât în ce priveşte Biblia, cât şi învăţătura Sfinţilor Părinţi,
cărţile de învăţătură ale Bisericii, în special cu referire la
Sfintele Taine, care sunt baza mântuirii neamului omenesc
prin Biserică.

Am găsit cuvântul acesta în Proverbe capitolul 9, unde
spune: „Înţelepciunea şi-a zidit casa şi şi-a tăiat cei şapte
stâlpi”. De aici am pornit cu cercetarea, cunoaşterea şi apro-
fundarea celor şapte Taine. Înţelepciunea este harul, puterea
Duhului Sfânt, este Însuşi Mântuitorul, Însuşi Cuvântul. Deci,
Înţelepciunea şi-a gătit casă şi şi-a tăiat cei şapte stâlpi. M-am
adâncit în cunoaşterea acestei taine.

Întâi am vrut să ştiu despre casa de rugăciune dacă este
după voia lui Dumnezeu. Apoi am căutat despre cele şapte
Taine, să le aflu înţelesul. Dar mai înainte de a le afla, am
vrut să le descopăr importanţa celor şapte daruri ale Bibliei
care au aceeaşi legătură. Pentru că de la început Dumnezeu a
stabilit numărul de şapte, un număr desăvârşit. Avraam îi dă
lui Melhisedec şapte mieluşele, simbolul celor şapte Taine.
Avraam închipuie poporul credincios, iar Melhisedec pe
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Hristos. Sunt tainice aceste lucruri... Este vorba de Biserica
lui Hristos şi cele şapte Taine ale ei.

Aşa cum ştiţi, prima este Taina Botezului. Nici o Taină
nu poate fi dată înaintea botezului, aşa cum între cele nouă
virtuţi credinţa este cea dintâi virtute, iar fără credinţă nici o
virtute nu lucrează în cel credincios. Cum spune Sfântul
Pavel în Evrei: „Dreptul prin credinţă va fi viu, dar dacă ci-
neva dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el”. De la
Învierea Mântuitorului, s-a pus accent pe credinţă. „Cine va
crede şi se va boteza va fi mântuit.” Deci credinţa este baza
mântuirii oricui se întoarce din păgânism sau iudaism la
Hristos.

Despre Taina Botezului vom vorbi mai târziu. Deocam-
dată mergem mai departe pe firul celor şapte Taine. Credinţa,
care trebuie să fie întâi, naşte dorinţa şi dragostea după as-
cultarea de Dumnezeu, ea naşte smerenia. Smerenia naşte re-
cunoştinţa. Recunoştinţa dă naştere evlaviei. Evlavia dă naş-
tere răbdării şi răbdarea dă naştere ascultării în totalitate de
harul, de Cuvântul lui Dumnezeu, cu supunere, cu multă le-
pădare de sine. În toate acestea intră lepădarea de sine şi as-
cultarea de Dumnezeu, aşa cum a spus şi Sfântul Pavel despre
Domnul Iisus în Filipeni: „Cu toate că era Fiu de Dumnezeu,
n-a căutat să Se măsoare deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
smerit până la moarte şi încă moarte de cruce”.

A doua este Taina Preoţiei. După Botez urmează Taina
Preoţiei, fiindcă nu poate să săvârşească nimeni Sfintele Tai-
ne, decât preotul hirotonit, ales de Dumnezeu şi pus în slujba
aceasta. Apoi este Nunta, Maslul şi celelalte la rând. Toate
sunt ca şapte rezemători, ca şapte stâlpi de sprijin, pe care
omul se poate rezema pentru a ajunge la scopul final, la
mântuire.

Cum se înţelege aceasta? Când cade omul la o Taină, îi
iese cealaltă înainte, să-l ajute. Când cade la alta, îi iese cea-
laltă înainte. Ultima Taină este Maslul, foarte importantă în
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ultima perioadă a vieţii, cum spune Sfântul Apostol Iacov:
„Dacă este cineva bolnav, să cheme preoţii Bisericii, să i se
facă rugăciuni, să-l ungă cu untdelemn în Numele Domnului,
că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Şi de va fi fă-
cut păcate i se vor ierta...” şi aşa mai departe.

Vă rugăm să ne spuneţi ceva despre Taina Sfântului Botez.

Despre Taina Sfântului Botez este foarte mult de vorbit
şi cere mult timp pentru a atinge toate punctele. Dar pentru
cel credincios sunt de-ajuns două, trei mărturii... cum spune
Sfântul Pavel că: „Orice cuvânt să fie întărit pe mărturia a doi
sau trei martori”.

Dumnezeu, când l-a ales pe părintele nostru Avraam, l-a
pus la încercare şi l-a găsit credincios în toate. L-a scos din
ţara haldeilor, din Ur, l-a purtat prin multe locuri, ca încercare
a credinţei lui. Avraam pleca, dar nu ştia unde merge; se lăsa
condus de pronia dumnezeiască.

Văzând Dumnezeu că este aşa de ascultător şi credincios,
i-a dat ca legământ tăierea împrejur. Tăierea împrejur a ţinut
loc botezului până la Domnul Iisus, până la pogorârea Duhu-
lui Sfânt.

Avraam era de 99 de ani când a primit acest semn al tăie-
rii împrejur. Dar Dumnezeu i-a poruncit ca toţi cei de parte
bărbătească din casa lui să fie tăiaţi împrejur. Pe Ismael îl
avea din roaba Agar; şi acesta avea 13 ani. La această vârstă
l-a tăiat împrejur.

Apoi Dumnezeu îi spune că toţi copiii de parte bărbă-
tească ce se vor naşte să fie tăiaţi împrejur.

După acest legământ făcut cu Dumnezeu, Avraam îl
naşte pe Isaac. El a fost primul tăiat împrejur la opt zile şi ca-
re a intrat în ordinea rânduită de Dumnezeu. În urmă tot po-
porul lui Israel a fost tăiat împrejur, începând de la Isaac şi
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până în ziua de astăzi. Cei care încă sunt sub Legea lui Moise
respectă cu stricteţe această lege a tăierii împrejur la opt zile.

Însuşi Mântuitorul a respectat această lege, fiind tăiat
împrejur a opta zi. După pogorârea Duhului Sfânt, Domnul
Iisus îi trimite pe apostoli în lume şi le spune: „Mergeţi în
toată lumea, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit Eu” (Mt 28, 19).

S-ar părea că aceste cuvinte spuse de Domnul ar trebui
împlinite fără alte condiţii, ca şi cum s-ar spune: „Pe cine îl
întâlniţi, să-l botezaţi în Numele Sfintei Treimi”. Dar în
Evanghelia după Marcu vedem că sunt redate cu amănuntul
aceste lucruri: „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar
cine nu va crede va fi osândit”. Deci condiţia botezului era
credinţa în învierea Mântuitorului. Nu putea fi botezat cel ce
nu mărturisea şi nu credea că Iisus a înviat din morţi. N-avea
nici un rost să fie cineva botezat în Numele Domnului Iisus,
dacă nu credea că El este viu, cum zice Sfântul Pavel în I
Corinteni capitolul 15: „Dacă nu învie morţii, pentru ce se
mai botează unii pentru cei morţi?”. Deci botezul este o pute-
re împotriva morţii. Botezul este harul lui Dumnezeu însoţit
de puterea Duhului Sfânt, prin Sfintele Taine care se dau co-
pilului la Botez, ca o siguranţă a mântuirii lui.

Este foarte important să aflăm corect înţelesul cuvântului
din Evanghelia după Marcu.

Copilul, la Botez, primeşte trei Taine: afundarea în
apă (care închipuie moartea în Hristos), ungerea cu Sfân-
tul Mir (care este pecetea darului Duhului Sfânt) şi Sfânta
Împărtăşanie (Trupul şi Sângele Mântuitorului). Aceste
trei Taine îi asigură copilului mântuirea, în caz că el moare
până la vârsta de 7 ani. Acesta este rostul şi importanţa
botezării copiilor: ca nu cumva să moară nebotezaţi. Fiind-
că dacă un copil moare nebotezat, rămâne sub păcatul
strămoşesc, rămâne „pe numele lui Adam”. Căci prin Bo-
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tez, copilul trece „de pe numele lui Adam” „pe Numele lui
Iisus Hristos”.

Acesta este înţelesul adevărat al răscumpărării arătate în
Biblie. Pentru că zice aşa de clar în Psalmul 50: „...întru fără-
delegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea”.
Deci copilul se naşte sub păcatul strămoşesc. Pentru că toţi
copiii sunt sub puterea păcatului, după cum spune Sfântul
Apostol Pavel în Romani capitolul 6, că chiar şi aceia care
n-au săvârşit un păcat asemănător cu al lui Adam au moştenit
păcatul strămoşesc.

Acest păcat numai prin botez se înlătură. Aici este înţele-
sul tainic: copiii sunt botezaţi de către părinţii credincioşi ca-
re şi ei mai înainte au fost botezaţi.

Mulţi ne acuză că nu avem dovezi biblice în privinţa
aceasta. Dar avem, dacă le căutăm cu interes şi cu credinţă.
Avem cele patru cazuri. Se spune că s-a botezat: Ştefana cu
toată casa, Lidia cu toată casa, Corneliu cu toată casa, sutaşul
cu toată casa. Când spune de „toată casa”, nu vorbeşte nici de
paturi, nici de dulapuri, nici de alte obiecte, ci este vorba de
sufletele care erau în acele case. Şi e imposibil să se creadă că
nu erau şi copii în aceste case.

Dar avem şi multe citate biblice care susţin acest lucru.
De pildă, este o profeţie din Ieremia 31, 31-34. Proorocul
Ieremia zice: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu
casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca le-
gământul pe care l-am făcut cu părinţii lor când i-am luat de
mână şi i-am scos din ţara Egiptului, legământ pe care ei l-au
călcat. Dar iată legământul pe care Îl voi face cu casa lui Isra-
el: le voi scrie legile Mele în mintea lor şi în inima lor şi nu
va mai învăţa nimeni pe fratele său, spunând: «Cunoaşte pe
Domnul», că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la
cel mai mare”. Aici intră şi înţelegerea botezării copiilor. „De
la cel mai mic” înseamnă de la 8 zile. Este vorba de Botez
aici. Acesta este un argument aşa de clar, aşa de puternic, în-
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cât nimeni nu se poate da înapoi de la el. Dacă cineva îl pune
la îndoială înseamnă că trebuie să fie mai întâi nebun şi apoi
să se îndoiască de acest argument dumnezeiesc.

De aici porneşte înţelegerea Tainei Botezului. Apoi
Sfântul Apostol Petru spune mai pe larg, în Fapte 2, 37-38:
„Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, pentru că făgăduinţa
aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi în oricât de ma-
re număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru”. Să ne
oprim puţin la versetul 37: „fiecare din voi”. Deci toţi, nu se
exclud persoanele minore. Dacă, în ce-i priveşte pe copii,
înţelesul corect ar fi fost acela ca ei să fie excluşi de la Bo-
tez, atunci ar fi trebuit eventual să se exprime: „unii dintre
voi”, nu „fiecare din voi”; şi atunci se înţelegea că nu toţi.
Dar când spune clar: „fiecare din voi”, se înţelege că nu e
exclus nimeni.

Iată aşadar, că Sfântul Apostol Petru face legătura cu
Ieremia 31 şi ne dă înţelesul corect al acestor citate biblice: că
botezul copiilor îşi are obârşia de la Dumnezeu. Însuşi Mân-
tuitorul zice: „Lăsaţi copiii să vină la Mine”. Cine e nebotezat
nu are parte cu Iisus Hristos, că Domnul a zis: „Cine nu mă-
nâncă Trupul Meu şi nu bea sângele Meu nu are viaţă în el”.
A-l opri pe un copil de la Botez, dacă se întâmplă să moară
aşa, i-ai închis Împărăţia, i-ai închis mântuirea.

Noi fiecare cuvânt al Mântuitorului trebuie să-L rume-
găm bine, pentru a afla înţelesul real al lucrurilor. El a zis:
„Lăsaţi copiii... nu-i opriţi!”. Cum spun ereticii: „Păi, co-
piii n-au credinţă”? Ba au! Au mai multă decât cei bătrâni,
numai că ei, la vârsta aceea, nu o pot mărturisi. Dar o au!
De ce ne trimite Domnul la copii când spune: „Până nu vă
veţi face ca copilaşii aceştia, cu nici un chip nu veţi intra
în împărăţia lui Dumnezeu”? Iată, Domnul ne trimite să
învăţăm credinţa de la copii. Cum spui că n-are copilul
credinţă? Are! Nu aţi observat în familie, când îi spui co-
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pilului o vorbă, chiar dacă spui o glumă, el o crede din
toată inima. El nu ştie ce-i aceea viclenie, este scutit de
aceasta. Să viclenească sau să spună minciuni, el nu ştie.
Mai târziu învaţă lucrurile acestea rele. Tocmai în credinţa
copilului constă taina acestei lucrări a botezării pruncilor.
Şi, datorită faptului că copilul are credinţă, dar nu şi-o
poate mărturisi, Dumnezeu a rânduit ca la Botez să fie un
chezaş, un martor, naşul, care ţine locul copilului. Lepădă-
rile de Satana, în vremea celor ce se întorceau din păgâ-
nism, o făceau ei. Dar pentru că pruncul mic nu o poate fa-
ce, mărturisirea aceasta o face naşul celui botezat, ca
martor, după cum scrie în Molitvelnic.

Cam acestea ar fi, în linii mari, cele cu privire la Taina
Botezului şi la botezarea pruncilor. Sfântul Apostol Pavel
spune în Efeseni că este numai: „un Domn, o credinţă şi un
botez”.

A repeta botezul, a face al doilea botez, este lepădare de
Hristos.

Când ai căzut aici, poţi să te tot duci, că nu mai ai stabi-
litate; nici mântuire nu vei mai vedea în vecii vecilor. De ce a
spus Sfântul Pavel: „dreptul prin credinţă va fi viu”? Aceasta
este baza, stâlpul mântuirii: credinţa! Lupta Satanei este să-ţi
dărâme această credinţă: să nu crezi că ai fost botezat.

Acum să vedem cum folosesc sectarii textul biblic din
Evanghelia după Marcu 16, 16.

Cu mulţi am avut discuţii şi... eu aşa am fost din firea
mea, nu mi-a plăcut să-mi bat joc de oameni. Eram odată în
tren, mergeam de la Suceava spre Rădăuţi. Era într-o luni, eu
veneam de la o nuntă de prin ţară şi eram foarte obosit. Cău-
tam un loc să mă aşez. Cum era pe la ora trei şi mulţi din zo-
na noastră, a Rădăuţiului, făceau naveta la Suceava, trenul era
aşa de aglomerat, că erau pline toate compartimentele. Am
mers dintr-un capăt al vagonului până în celălalt, dar totul era
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plin. În ultimul compartiment, la capătul vagonului, erau şap-
te penticostali şi doar acolo mai era un loc. Ei, când m-au vă-
zut cu barbă, şi-au zis: „Ăsta ori e preot, ori călugăr. Hai să
facem bâză cu el!”, că aşa le place lor să ia în batjocură. „Hai
să-l luăm puţin la întrebări.”

Mi-au deschis uşa:
– Poftim, poftim!
Eu am înţeles... Cum am intrat, m-am aşezat şi m-am re-

zemat cu capul în mână. Eram foarte obosit. Ei au stat ce-au
stat, dar nu prea mult, şi au început discuţia între ei, ca să mă
provoace:

– Oare să fie valabil botezul la copii?
– Da’ de unde, zice celălalt, nu este nicăieri scris să fie

botezaţi copiii.
– Hai să-l întrebăm pe dumnealui, să vedem ce spune în

privinţa asta.
– Ce spui dumneata despre Botez, este valabil la copii?
– Da, este valabil.
– Ai argumente biblice?
– Da, sunt.
– Unde sunt?
– La Marcu 16, 16.
Exact versetele pe care ei se bazează!
– Păcat că nu avem o Biblie la noi, zice unul.
Eu scot Noul Testament din buzunar şi zic:
– Uite aici Biblia, poftim!
Caută unul dintre ei repede la Marcu 16, 16 şi zice:
– Dar uite, domnule, ce scrie aici: „Cine va crede şi se va

boteza va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit”.
– Păi da, cine va crede!
– Dar ce-am ştiut eu când eram de...
– N-ai ştiut nimic?
– Dar când te-a născut mama ta ai ştiut?
– Păi, nu!
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– Atunci de unde ştii că e mama ta?
Şi gata, a amuţit. Pe urmă le-am spus:
– Măi oameni buni, eu ştiu situaţia dumneavoastră: sun-

teţi, pe glob, peste 350 de milioane de eretici căzuţi, la ver-
setul acesta. Eu vă ştiu şi istoria, şi numărul. Sunteţi căzuţi la
versetul acesta pentru că nu l-aţi citit şi nu l-aţi înţeles corect.
Aici este vorba de credinţă. Uite, aşa scrie: „Cine va crede...”.
Dar eu vă întreb, să-mi spuneţi: ce trebuie să cred?

Se uitară unul la altul...
– Păi, să crezi că trebuie să te botezi!
– Vai de capul dumneavoastră dacă aşa credeţi!
– Păi cum, nu scrie aşa?
– Nu scrie aşa! Scrie să crezi, dar nu aşa cum vă expri-

maţi dumneavoastră. Trebuie să crezi că Hristos a înviat din
morţi, asta este cheia, nu că trebuie să te botezi. Botezul vine
pe urmă, în urma credinţei vine botezul. Nu băgaţi botezul
înaintea credinţei.

Şi atunci îi spun unuia:
– Citeşte de la versetul 9 şi în continuare!
– „Iisus, după ce a înviat în dimineaţa zilei întâi a săptă-

mânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scose-
se şapte draci. Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră
împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau. Când au auzit ei
că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea
S-a arătat într-alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se du-
ceau la ţară. Aceştia s-au dus de au spus lucrul acesta celor-
lalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârşit, S-a arătat celor
unsprezece când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necre-
dinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei
ce-L văzuseră înviat.”

– Măi oameni buni, zic, aţi înţeles acuma că este vorba
aici de credinţă, în primul rând, apoi de botez? Apoi le-a zis:
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cine
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nu, va fi osândit”. Acum versetul 16 îşi are înţelesul. Abia
după ce citeşti versetul 9 şi următoarele înţelegi despre ce
este vorba.

Să vorbim acum pe limbajul nostru, zic. Mântuitorul a
spus: „Pe cine nu crede că am înviat din morţi să nu-l bote-
zaţi, că nu are nici un rost. Numai pe cel ce crede că sunt
viu...”, numai aceluia i se administrează Botezul.

Taina Botezului se aseamănă cu porunca dată lui
Avraam. A început cu cei maturi, dar porunca se referea în-
deobşte la cei nou-născuţi, de parte bărbătească. Acum Bote-
zul se face şi persoanelor de parte femeiască, fiindcă prin fe-
meie a venit păcatul, dar prin femeie s-a şi ridicat păcatul,
cum spune Sfântul Apostol Pavel în Galateni capitolul 4. El
arată clar că la botez intră şi partea femeiască, bărbatul şi fe-
meia sunt egali, nu mai este ca în Vechiul Testament. Aşa că
ce a început Dumnezeu prin Avraam s-a continuat prin Dom-
nul Iisus, în noua lege, creştină. Şi Botezul a început cu cei
maturi, fiindcă era nevoie să fie întemeiat pe credinţă, dar
administrarea lui se face pruncilor. Copiii celor maturi care
fuseseră botezaţi n-au mai repetat Botezul când au ajuns la
vârsta părinţilor lor. A trebuit doar ca ei să rămână credin-
cioşi. Şi, în biserica creştină, până în zilele noastre se respectă
această lege duhovnicească.

I-am spus unuia dintre ei:
– Sfântul Apostol Pavel spune aşa de clar: „Eu sunt iudeu

din iudei, în ceea ce priveşte Legea, fariseu, eu, care am fost
tăiat împrejur a opta zi”. Şi l-am întrebat:

– Ai citit lucrul acesta?
– Da!
– Îmi spui mie de unde a ştiut el că la opt zile a fost tăiat

împrejur? Ce ştia el la vârsta aceea?
– Legea prevedea această tăiere împrejur.
– Deci pe aceea o recunoşti! Dar când în Biserica creşti-

nă, de 2000 de ani, se repetă această regulă a Botezului, ca şi
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tăierea împrejur în Legea veche, pe asta nu mai vrei s-o recu-
noşti. Vezi în ce cursă te-a prins satana?

Dragii noştri, să ne fie clare aceste lucruri, fiindcă Lucra-
rea lui Dumnezeu este foarte clară şi curată şi cu privire la
botezul copiilor, şi cu privire la toate celelalte Taine ce le
avem noi în Biserică.

Referitor la Taina Botezului despre care am vorbit până
acum, sectarii aduc ca un aşa-zis argument împotriva boteză-
rii copiilor faptul că şi Domnul Iisus S-a botezat matur, la
vârsta de 30 de ani. Şi ei zic că aşa trebuie să se facă Botezul.

Ce trebuie să ştim în privinţa aceasta: în primul rând, tre-
buie să ştim că în Israel majoratul era la vârsta de 30 de ani.
Deci nimeni nu se putea afirma sau lua o slujbă sau deveni
învăţător până la această vârstă. Şi Domnul Iisus a respectat
această lege. Tocmai El o dăduse, trebuia să o respecte.

Înaintea Mântuitorului Iisus era trimis Ioan Botezătorul,
tot de către Dumnezeu, pentru a chema poporul Israel la po-
căinţă. El practica un fel de botez, dar care era al pocăinţei.
Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan Botezătorul cum să procedeze
cu acest fel de botez. Veneau iudeii şi se botezau de către
Ioan Botezătorul. Formula de botez nu se cunoaşte, dar noi
trebuie să înţelegem două lucruri importante în legătură cu
aceasta: în primul rând, Ioan Botezătorul nu putea folosi Nu-
mele Sfintei Treimi. Se bănuieşte că a folosit numai Numele
Tatălui. Numele Fiului nu-l putea folosi, fiindcă încă nu era
proslăvit; iar Numele Duhului Sfânt nu-L putea folosi pentru
că încă nu era venit. Deci, botezul lui Ioan era un botez pre-
gătitor pentru creştinism.

Deci asta să reţinem: că el nu putea folosi Numele a două
Persoane din Sfânta Treime; şi că Mântuitorul, când Şi-a în-
ceput misiunea, a trebuit să primească şi El această formă de
botez, dar nu spre pocăinţă, ca iudeii, pentru că El era Dum-
nezeu şi n-avea nevoie de pocăinţă. Dacă Domnul Iisus ar fi
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refuzat botezul lui Ioan, ar fi dat posibilitate iudeilor (care
nu-L cunoşteau ca Dumnezeu, ci îl socoteau ca un simplu
om) să-L învinuiască, spunând: „Dacă Tu eşti trimis de Dum-
nezeu, de ce nu te supui botezului lui Ioan?”. De aceea spune
Sfântul Ioan Botezătorul: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de
Tine şi Tu vii la mine?”. Şi atunci Domnul Iisus spune: „Lasă
că aşa trebuie să plinim toată dreptatea!”. În ce consta această
dreptate? În tăierea prilejului celor ce căutau să-L învinuias-
că. Aşa că Mântuitorul intră în apă şi primeşte botezul ca
formă a pocăinţei, cum se făcea pentru iudei, fiind înţeles şi
cunoscut ca un simplu om.

Dar lucrarea era alta din partea lui Dumnezeu: tocmai să
se descopere că Iisus nu este numai un om, aşa cum Îl credeau
ei, ci că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Pentru că tot Ioan
Botezătorul spune în Ioan 2, 33: „Eu nu-L cunoşteam, dar Cel
ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Acela peste care vei
vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se, Acela vă va boteza
cu Duhul Sfânt». Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit
că El este Fiul lui Dumnezeu”.

Deci, acesta este scopul pentru care Mântuitorul S-a
botezat la Iordan, nu pentru că avea nevoie de botez, ci ca să
fie arătat lumii. Acolo Duhul Sfânt S-a pogorât peste El,
glas S-a auzit din cer spunând: „Acesta este Fiul Meu cel
Preaiubit, de El să ascultaţi!”. De aceea sărbătoarea Bote-
zului Domnului se numeşte Arătare sau Epifanie. Dumnezeu
L-a arătat pe Hristos poporului Israel. Erau mii de suflete pe
malurile Iordanului şi toţi au auzit glasul, şi toţi L-au văzut
pe Duhul Sfânt coborându-Se în chip de porumbel. Şi
aceasta, pentru ca ei să nu poată spune mai târziu, sau în zi-
ua Judecăţii: „Doamne ni L-ai ascuns aşa de tare pe Hristos,
că noi n-am mai avut cum să-L cunoaştem. De unde puteam
noi să bănuim că El este Dumnezeu, când El a apărut înain-
tea noastră ca un simplu om?”. Deci, pentru ca ei să nu aibă
vreun cuvânt de dezvinovăţire, Mântuitorul S-a dus şi S-a
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botezat de către Ioan, în văzul şi auzul tuturor. Şi poporul
lui Israel a auzit direct din gura lui Dumnezeu: „Acesta este
Fiul Meu Cel preaiubit”. Asta a rămas o mărturie pentru cei
de atunci şi pentru iudeii care au rămas în continuare necre-
dincioşi. Pentru că acestea sunt dovezi dumnezeieşti, pe ca-
re ei le-au respins şi au rămas necredincioşi în continuare.
Dar pentru toţi iudeii din cursul veacurilor care au crezut şi
s-au întors la Dumnezeu, acestea le-au fost de folos, fiindcă
au primit credinţa în Mântuitorul Iisus şi au avut posibilita-
tea să se mântuiască.

Aceasta ar fi tot în legătură cu Taina Botezului, cu privire
la învinuirea pe care o aduc neoprotestanţii celor ce botează
copiii şi la „dovada” pe care o aduc ei şi pe care se bazează
când susţin botezul creştin la maturitate. Nu este un argument
întemeiat. Adevărul este aşa cum vi l-am spus. Aşa spune şi
Biserica şi toţi înaintaşii noştri; Sfântul Ioan Gură de Aur
exact aşa explică.

Slăvit să fie Domnul!

Am pomenit mai devreme despre faptul că, cu prilejul
botezării, copilul primeşte trei Taine: Botezul (afundarea în
apă, care înseamnă moartea în Hristos), ungerea cu Sfântul
Mir şi Împărtăşania. Apa botezului închipuie apa potopului;
cum cei necredincioşi au murit atunci prin apă, şi cei credin-
cioşi au fost salvaţi tot cu ajutorul apei, prin corabia lui Noe,
care însemnă Biserica lui Dumnezeu.

Această semnificaţie are afundarea în apă: moartea şi în-
vierea în Hristos.

Mirungerea este darul şi puterea harului Duhului Sfânt
care se dă noului botezat. Aici dăm numai un citat biblic
(ele sunt foarte multe, căci Sfântul Apostol Pavel în toate
epistolele pomeneşte de harul Duhului Sfânt). Evanghelistul
Ioan însă vorbeşte despre aceasta chiar cu cuvintele pe care
le spune preotul când săvârşeşte această Taină, la noi în Bi-
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serică: „Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi
ştiţi orice lucru” (I In 2, 20). A se vedea şi trimiterile acestui
verset.

Aceasta este o lucrare lăsată în Biserică prin Apostoli. La
început, darul şi puterea Duhului Sfânt se dădea prin punerea
mâinilor, după care s-a trecut la metoda aceasta, pe care o
arată Evanghelistul Ioan: prin ungerea cu Sfântul Mir.

Sfântul Mir nu este untdelemnul ce se foloseşte în cele-
lalte lucrări, cum ar fi sfinţirea de case sau altele. Sfântul Mir
se foloseşte numai în patru cazuri: la Taina Mirungerii, la
sfinţire de biserică, la ungerea întru arhiereu şi la ungerea îm-
păraţilor. Şi în Vechiul Testament se folosea această ungere.
Mirul se face din ulei de măsline amestecat cu încă 38 de
aromate. El se face o dată pe an, în Joia Mare. La noi în ţară,
sfinţirea mirului se face în acea zi, la Patriarhie la Bucureşti,
prin fierberea acestui amestec şi se împarte apoi la toate pa-
rohiile.

La sfinţirea mirului trebuie să ia parte episcopii şi patri-
arhul, care fac multe rugăciuni pentru aceasta.

Despre Taina Împărtăşaniei nu este nevoie să discutăm
prea multe, că este cunoscută de toţi. Dar ce trebuie să ştim
este faptul că, numaidecât, copilul trebuie împărtăşit după
Botez, pentru ca, în cazul în care s-ar întâmpla să moară în
pruncie, să-i fie asigurată mântuirea.

Înainte de a-l afunda în cristelniţă pe copil, preotul îl un-
ge, dar nu cu mir, ci cu untdelemn sfinţit. În Molitvelnic sunt
scrise nişte cuvinte pe care preotul trebuie să le rostească în
acel moment. Ungându-l la frunte zice: „Ochii tăi să priveas-
că la lucrul Domnului”; la barbă: „Gura ta să vestească cu-
vintele Domnului”; la urechi: „Urechile tale să asculte cu-
vintele Domnului”; la mâini: „Mâinile tale să lucreze lucrul
Domnului”; la glezne: „Picioarele tale să umble pe căile
Domnului”. După aceea preotul se roagă: „Scrie-l, Doamne,
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în oastea Ta”. Aşa că de atunci, de la Botez, eşti închinat slu-
jirii lui Dumnezeu.

Apoi copilul, de la vârsta priceperii, trebuie să fie învăţat
de părinţi şi crescut în frică de Dumnezeu.

Am spus de multe ori că, dacă părinţii noştri au fost ne-
credincioşi şi nu L-au avut pe Hristos, ei nu au putut să ni-L
dea nici nouă; şi atunci o parte din păcate le-am luat din casa
părintească. Iar o altă parte le-am luat din lumea care ne în-
conjoară. Botezul este o închinare, o făgăduinţă. Noi, prin
Botez, am fost închinaţi lui Dumnezeu, ca să-I fim slujitori,
să fim ascultători şi împlinitori ai voii Sale, cum am spus:
ochii, urechile, gura, mâinile, picioarele să fie puse în slujba
Domnului, toate mădularele să fie făcute roabe ale lui Hristos,
cum spune Sfântul Pavel în Romani capitolul 8.

Dar dacă lucrul acesta nu l-am făcut, pentru că părinţii
n-au fost credincioşi, noi am călcat aceste făgăduinţe. Însă pu-
tem ajunge să ne întâlnim prin Cuvânt cu Domnul Iisus. Şi, în
special de aceasta se ocupă Lucrarea Oastei. Ea stă la îndemâna
oricui vrea să se pocăiască şi cu adevărat să se întoarcă la
Hristos; şi de a-şi împlini datoria de a pune în practică ceea ce a
primit la Botez. Cel ce a trăit fără Dumnezeu trebuie să recu-
noască cu părere de rău aceasta şi să înceapă o viaţă nouă. În
aceasta constă naşterea din nou, în aceasta constă pocăinţa, în
aceasta constă schimbarea vieţii. Un astfel de om rupe legătura
cu orice lucru lumesc şi începe o viaţă nouă, trăită cu Hristos.
Fiindcă dacă moare necredincios nu poate să aibă mântuire.

În privinţa aceasta, este un cuvânt al Sfântului Ambrozie
cel Mare, în cartea Mântuirea păcătoşilor, în partea a doua,
capitolul 23. El face trimitere la un text din Vechiul Testa-
ment, care zice: „Domnul i-a spus lui Moise: «Blestemat este
omul care are în cireada lui vite tinere, frumoase, sănătoase şi
grase şi totuşi juruieşte Domnului o vită bolnavă, bătrână,
şchioapă, oarbă sau cu alte beteşuguri. Acela este bleste-
mat»”. Sfântul Ambrozie foloseşte acest loc din Biblie ca ar-
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gument cu privire la felul de viaţă pe care trebuie să-l ducem,
spunând despre creştini că tot aşa fac şi mulţi dintre ei. Cade
sub blestem acel creştin care amână pocăinţa pentru când este
bătrân, când ajunge să nu mai fie bun de nici o treabă, pe
când în toată viaţa lui tânără, cât era în putere şi ar fi putut
să-I slujească lui Dumnezeu, el a slujit păcatului, lumii şi
poftelor pământeşti.

Vreau chiar să citesc aceste lucruri din carte, pentru a fi
mai concludente. El spune aşa: „Cartea celor 40 de cuvinte
zice bolnavului care cere, la sfârşitul vieţii lui, Taina Pocăin-
ţei, Mărturisirea şi Sfânta Împărtăşanie: «I se dau lui acestea
fiindcă le cere, dar nu îndrăznim să spunem că el se mântu-
ieşte, căci nu ştim cu adevărat»”. Şi mai jos zice iarăşi:
„Omule, dacă voieşti să fii încredinţat că te mântuieşti, pocă-
ieşte-te acum, când eşti tânăr şi sănătos, când se poate vedea
că ai lăsat păcatul când poţi să păcătuieşti. Iar dacă aştepţi
bătrâneţile tale, atunci n-ai lăsat tu păcatul, ci el te-a lăsat pe
tine! Ai văzut sfat preaînţelept, păcătosule? Înţelege dar, că
nu se foloseşte cel ce face fapta bună cu sila. Tâlharii şi uci-
gaşii nu mărturisesc de bunăvoie fărădelegile lor, ci numai
când îi pedepseşte dreptatea cu foc, cu bătăi şi cu alte feluri
de munci. Însă mărturisirea aceasta nimic nu foloseşte, ci le
dă rea şi amară moarte.

Obicei au marinarii şi negustorii, când se întâmplă furtu-
nă şi învăluire mare în noian, a arunca în mare câte lucruri au,
pe care nu le-ar fi aruncat dacă nu s-ar fi temut de primejdii.
Iar după ce trece, fac toate mijloacele ca să găsească cât ar
putea din cele ce le-au aruncat. Tot aşa fac şi cei ce mor: se
mărturisesc de frica morţii şi a muncilor, descarcă greutatea
relei conştiinţe, iartă ocara, despart ţiitoarele, lasă pentru su-
flet şi fac şi alte multe fapte bune pe care nu le-ar fi făcut da-
că nu ar fi avut o asemenea frică de primejdie. Din acestea se
cunoaşte adevărul că, de s-ar întâmpla să nu moară, se întorc
iarăşi la cele dintâi, ca câinii la vărsătura lor.



321

Ascultă dar şi ia pildă cu mărturisire nemincinoasă, ca să
te încredinţezi că cei ce petrec în lenevire pentru mântuirea
lor, păcătuind în toată viaţa – deşi se pocăiesc în ceasul morţii
– la nimic nu le foloseşte.

Se vede în cartea ce se cheamă Livada florilor, la partea
întâi, fila 128, că la Paris era un preot la biserica Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu prea bogat, pentru că biserica avea
venituri. El petrecea în lenevire şi întinat în cele sufleteşti, iar
la desfătările trupeşti era osârdnic, nelenevos şi săvârşea toate
voile trupului, ticălosul. În sfârşit, a venit în boală de moarte
şi, temându-se să nu moară, a mărturisit toate păcatele şi s-a
împărtăşit cu Sfintele Taine, vesel şi cu lacrimi la arătare. Şi a
murit, şi l-au îngropat cu mare pompă şi cinste. Şi mulţi s-au
minunat pentru că, fiind vreme de iarnă, plouase mai înainte
multe zile, dar atunci s-a făcut vreme frumoasă, care i-a în-
frumuseţat înmormântarea lui cea cu multă ceremonie şi
cheltuială mare. Şi ziceau unii că este norocit, că şi-a făcut în
viaţă voile sale şi la sfârşit l-a învrednicit Dumnezeu de s-a
mântuit prin pocăinţă, că... s-a făcut zi frumoasă şi norod
mult l-a însoţit până la groapă.

Dar pentru că judecăţile oamenilor greşesc şi nu cunosc
adevărul, a voit Preabunul Dumnezeu să descopere, spre pilda
noastră, a celor vii, că s-a osândit în iad ticălosul. S-a arătat
dar mortul peste puţine zile preotului de rând de la acea bise-
rică, prieten al lui şi urmaş, căruia i-a zis că este osândit şi că
nu este pentru dânsul nădejde de mântuire sau milă. Iar prie-
tenul lui, înspăimântat, a răspuns: «Cum este cu putinţă să fii
osândit, când te-ai pocăit pentru păcatele tale, te-ai mărturisit
cu lacrimi multe şi te-ai împărtăşit cu Cinstitul Trup şi Sânge
al Domnului nostru?». Şi a zis mortul: «Cu nevrednicie m-am
împărtăşit, că pocăinţa mea nu a fost cum se cuvenea, ci de
nevoie, pentru frica morţii şi a muncii celei aşteptate. Eu am
făgăduit, pe de o parte, duhovnicului că mă voi abate de la
rău dacă voi mai trăi, dar cugetul meu şi reaua obişnuinţă îmi
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zicea că nu voi putea să fac înfrânare şi mă plecam acestui
gând şi cuget necuvios. Prin urmare, murind în această cuge-
tare ce aveam, adică de-aş mai fi trăit să mă întorc iarăşi la
împătimire şi desfătările trupeşti, pentru aceasta cu dreptate
m-am osândit în muncile cele veşnice. Că cine se mărturiseşte
fără să aibă hotărâre statornică să nu mai păcătuiască în viitor,
aceluia nimic nu-i foloseşte».

Aceasta zicând, s-a făcut nevăzut, iar preotul cel viu a
rămas cuprins de frică şi, părăsind lumea, s-a dus într-o mă-
năstire, unde s-a săvârşit în petrecere plăcută lui Dumnezeu.

Vezi, păcătosule, îndreaptă-te mai înainte de a veni cea-
sul acela, că nu te vei folosi de el. O, lenevie a oamenilor!...
Iată cum nu se îngrijesc de mântuirea lor, ci toţi s-au abătut la
rău! Cearcă, o, ascultătorule, Biserica lui Hristos, ca să vezi
în ce stare a ajuns în aceste zile de pe urmă, şi să te tângu-
ieşti! Nu este semn de pietate...”.

Acesta este creştinismul nostru cel de formă, care se
amăgeşte şi se înşală cu viaţa lui de credinţă. O astfel de po-
căinţă nu este plăcută lui Dumnezeu.

Slăvit să fie Domnul!
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MĂRTURISIRI

DESPRE FRATELE TITUS
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Veronica Niculcea, soţia fratelui Titus

Noi ne-am luat, eu şi cu Titus, din ’58. Eu eram biseri-
coasă, nu lipseam de la biserică. El însă, cum a fost dus prin
lume cu munca, la mină, lucru greu... mai mergea câteodată,
dar nu mergea totdeauna. Dar după ce ne-am căsătorit, l-am
atras să meargă mai mult la biserică: „Hai, Titus, mergem la
biserică!”. Când eram duşi în Petroşani, tot aşa: eu mă îmbră-
cam duminica dimineaţa şi plecam la biserică. Când vedea
asta, îmi zicea: „Hai că merg şi eu!”.

După aceea, în ’58, prin luna martie am venit acasă, că
era tare scumpă viaţa. I-am zis:

– Măi Titus, noi nu mai facem bani pentru casă, fiindcă
aproape pe toţi îi dăm pe mâncare...

– Hai, du-te tu acasă, îmi zice el, şi lucrează pământul; şi
în septembrie am să vin şi eu acasă.

În septembrie a venit acasă, şi-a făcut transferul la Dorna,
la Leşul Ursului. Şi din octombrie a intrat acolo în lucru. Dar
în data de 7 ianuarie 1960 s-a năruit galeria peste el. Numai
capul i-a rămas afară. Când l-au scos de sub pietre era cu pi-
ciorul rupt... Deasupra lui mai stătea atârnată o piatră, gata
să-i cadă drept în cap... El s-a rugat lui Dumnezeu şi a zis:
„Doamne, dacă Tu m-ai salva de aici, niciodată n-am să Te su-
păr”. Şi bolovanul acela n-a căzut, a stat aşa aninat acolo. Au
venit oamenii din echipa lui (el era şef de echipă) şi l-au scos
de-acolo. Cu răngile, doar puţin au putut să mişte piatra mare
de trei tone sub care fusese prins, cât să-l tragă pe el afară.
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A stat două luni de zile în spital la Vatra Dornei, operat la
picior. După ce a venit acasă a citit Biblia continuu, dintr-un
capăt în altul. Citea şi altele... cărţi de rugăciuni. Iar după ce s-a
făcut mai bine, s-a gândit să meargă să caute oameni care-L
cunosc pe Dumnezeu. Mergea la biserică... dar au început să
vină la el toţi sectarii ăştia pe care-i avem aici vecini... „Vino la
noi, vino la noi! Titus, tu-L cunoşti pe Dumnezeu, hai la noi!”.
S-a dus să vadă cum e la ei. Apoi el mi-a zis şi mie odată:

– Femeie, hai să vezi şi tu!
– Hai, dacă spui tu... Hai să-i văd şi eu!
Eu nu prea îl lăsam să meargă la adunările lor, că eu am

crescut la biserică şi ştiam că este numai o credinţă şi un
Dumnezeu. Iar ei ştiau că nu-l las şi-mi ziceau mereu:

– Măi femeie, omul acesta este bun, Dumnezeu l-a pri-
mit, dar pe tine focul te mănâncă! Prăpastie înaintea ta –
„prooroceau” ei... Ştiau că eu nu-l las.

Când ne-am întors acasă, îi spun lui Titus:
– Măi Titus, dacă i-ar fi pus Dumnezeu pe ei paznici la

poarta raiului, pe mine nu m-ar primi în rai. Dar ce folos au ei
acum... ce rău le pare că nu i-a pus pe dânşii!...

Eram însă supărată că Titus se ducea şi pe la ei şi mă temeam
să nu se hotărască să urmeze o altă cale decât cea a Bisericii, să nu
se ducă în altă parte... Sectarii aceştia sunt peste măsură de insis-
tenţi. Veneau câte-odată şi din casă îl luau, să meargă cu ei. Dimi-
neaţă la şase ei erau la poartă... Da, eram supărată aşa de tare...

Apoi au stăruit iarăşi să mergem amândoi încă o dată la ei.
– Acum hai şi a doua oară, mi-am zis eu.
Ne-am pornit amândoi, cu Alexandru (vecinul) şi cu

mama lui, care veniseră să ne ducă. Însă numai ce-am ieşit
până în drum şi m-am întâlnit cu o femeie care mergea la bi-
serică şi care mă întreabă:

– Veronico, unde te duci?
– Mă duc cu Titus...
– Hai, mai bine, la biserică!
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Atunci m-am întors şi m-am dus la biserică, n-am mai
mers la casa unde se adunau ei... Dar Titus tot s-a dus, că
atunci era o nuntă la dânşii. Ei şi de asta ne chemau atât de
stăruitor, ca să vedem cum este o nuntă la ei... La nunta aceea
făcea mâncare un om, Solomon, care era epitrop la biserică de
mulţi ani (de când era preot la noi la biserică naşul meu de
botez şi al unei surori a mele). Şi acel om îl întreabă:

– Măi Titus, dar tu nu mergeai la biserică? Cum de-ai
venit la aceştia?

– Vreau să caut mântuire!
– Da? Şi eu vreau să caut mântuire...
– Eu la biserică am fost, am văzut, dar am vrut să văd şi

la dânşii cum e.
După aceea s-a luat cu el şi au stat la nuntă până seara.

Înregistrase tot ce s-a vorbit acolo.
La vreo săptămână, Solomon vine pe la noi; eram vecini

cu ei.
– Veronică, unde-i Titus?
– E dus aici la un vecin, să facă nişte raze la depănătoare.
– Du-te şi spune-i că-l caută cineva. Dar nu-i spune cine

a venit. Spune-i să vină acasă.
Am lăsat copilul în leagăn, cu el, (că Tuţă era de un an) şi

m-am dus. Titus deja venea. I-am zis:
– Hai acasă, că te aşteaptă un om.
– Cine?
– Hai că vei vedea.
Când a intrat în casă, Titus i-a zis:
– Ei, ce faci, bade Solomoane?
– Măi Titus, am venit la tine cu patru lucruri despre care

scrie în Biblie: despre botez, despre preoţie, despre Maica
Domnului şi despre semnul Sfintei Cruci. Aceste patru lucruri
trebuie să le lămurim... Şi eu vreau să mă mântuiesc. Dacă te
duci la dânşii, numaidecât ei trebuie să ne aducă lămuriri la
aceste patru cuvinte... Dar mai întâi mâine dimineaţă mergem
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la părintele Popescu la Horodnic (un preot tare bun). Şi dacă
nu ne lămureşte părintele aceste patru puncte, ne ducem şi la
aceştia, să-i întrebăm şi pe ei.

A doua zi, de dimineaţă, au plecat. Eu am rămas acasă cu
băiatul mic. Pe la amiază m-am pus pe pat şi am aţipit. Şi îl
visez pe Titus că intră pe uşă şi eu îl întreb:

– Ai fost la Florea? Şi el îmi răspunde:
– Ce, Florea îmi trebuie?!
Şi exact aşa s-a şi întâmplat, în realitate. Când s-a întors

Titus, abia pe la zece noaptea, eu, nerăbdătoare, îl întreb:
– Titus, ai fost la Florea?
– Da’ ce, Florea îmi trebuie mie? După cum crede, poate

să ştie Biblia pe de rost, că merge în iad. Eu vreau să citesc
Biblia, dar nicăieri nu mă duc în altă parte.

Şi aşa, s-a apucat de citit Biblia şi toată iarna aceea şi a
scris trimiteri din Biblie, că avea un caiet gros pentru asta. Pă-
rintele Popescu l-a învăţat să scoată trimiterile referitoare la
Maica Domnului, la Sfânta Cruce, la preoţie... De la sărbăto-
rile Crăciunului până la Paşti, el n-a mers nicăieri. Continuu a
citit Biblia. Se trezea dimineaţa şi lucra la casa pe care ne-o
făceam atunci, apoi seara lua Biblia şi citea. De multe ori îl
găseam pe la unu noaptea dormind cu mâna pe Biblie...

Pe la Paşti, vine pe la noi cineva dintre sectarii aceştia
şi-i zice:

– Frate Titus, stai numai acasă, nu mergi nicăieri?
– Eu am citit... să nu-mi spuneţi „frate”! Voi sunteţi min-

cinoşi, nu sunteţi fraţi cu mine!
După aceea a început să meargă la adunarea Oastei

Domnului. S-a alipit de fraţii care urmau hotărâţi învăţătura
dreaptă şi se ducea în fiecare duminică la adunare. Însă dacă
vedea că unii fraţi nu merg bine, le spunea.

După o vreme a început să-i caute pe fraţii de prin alte
comune: de prin Cajvana, Arbore, Straja şi din multe alte lo-
curi. Mai ales după ce a ieşit la pensie, în multe sate a ridicat,
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a întărit şi a înfrumuseţat adunările fraţilor care erau mai pu-
ţini acolo. Astfel era multă vreme plecat... Viaţa mea a fost
dusă mai mult în singurătate... Când venea acasă, mă bucu-
ram; când pleca, îi ziceam: „Mergi cu Dumnezeu şi cu Măi-
cuţa Domnului...”. E adevărat că îi mai ziceam câte-odată:
„Atâta te tot duci şi te duci!”...

A avut şi de suferit din partea autorităţilor datorită Oastei
Domnului. Adunarea se făcea la noi acasă şi, odată când era
băiatul nostru mic, ne-a găsit la adunare Culiţă (miliţianul),
care venea din pădure. Era cu arma la el. Atunci, de frică, do-
uă femei au intrat sub pat... Ne-a amendat atunci cu o sută de
lei. Dar alte dăţi Titus a plătit şi mii de lei amendă. Dar el, cu
multă bucurie, zicea: „Mi i-am pus la CEC-ul veşniciei!”.

După Revoluţie, s-a despărţit de cei ce erau în adunare cu
învăţături străine şi, împreună cu fraţii hotărâţi să urmeze în-
văţătura curată a Oastei, făceam adunarea în biserică. Ceilalţi
mergeau la casa lor de adunare...

În iarna dinainte de a muri, într-o dimineaţă când s-a tre-
zit îmi spune:

– Am visat pe fratele Crasuleac din Rădăuţi şi pe fratele
Buraciuc (care erau morţi) că au dat mâna cu mine şi mi-au
zis: „Frate Titus, ai venit şi tu aici?”. Şi eu le-am răspuns:
„Am venit, dar nu numai cu sufletul, ci cu tot cu trup!”. Să
ştii, măi femeie, că eu nu mai stau mult pe-aici. I-am visat pe
fraţii aceştia şi m-au strâns aşa de tare de mână...

Pe la Paşti – iată că au trecut de-atunci opt ani –, îmi zice:
– Fratele Culiţă Mihăilă mi-a trimis vorbă să mă duc pe

la ei numaidecât.
El era cam beteag şi eu i-am zis:
– Titus, n-ai să poţi merge!
– Cum am să pot, cum n-am să pot, mă duc! Am să

ajung, îmi ajută Dumnezeu!
Era într-o luni când a plecat şi, la plecare, mi-a spus:
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– Miercuri sunt înapoi.
Într-adevăr, miercuri dimineaţa a venit, însă mi-a zis:
– Am cam răcit... Am fugit un pic să prind un autobuz şi

am transpirat.
L-a trimis pe Tuţă să ia nişte medicamente, că nu putea

respira. A luat medicamentele, dar acestea nu şi-au mai făcut
efectul. Nici injecţiile cu hidrocortizon n-a putut să i le mai
facă, fiindcă nu-i mai găsea venele.

La toţi cei cu care vorbea la telefon îşi cerea iertare şi le
spunea: „Eu plec acasă”. Şi într-adevăr, la câteva zile, pe
când îi puneam să mănânce, îl văd numai se lasă într-o parte
şi... gata a fost...

Era într-o joi seara, pe la opt şi jumătate. Îl aştepta pe pă-
rintele Jar şi pe fraţii care erau duşi la Sibiu, să-i aducă veşti
despre cele petrecute acolo...

*    *    *

Părintele Petrică Avram – Asău, 1999

Avem bucuria de a-I mulţumi încă o data lui Dumnezeu
pentru această întâlnire de după-amiază din sfânta biserică,
pentru această adunare binecuvântată. Şi ne exprimăm păre-
rea de rău că suntem totuşi atât de puţini în biserică. Ne-am fi
bucurat să fie mai mulţi fraţi aici, să asculte şi să primească
această lecţie de adevărată teologie şi de profundă cunoaştere
a Sfintei Scripturi, de la fratele Titus. Şi să încerce să trăiască
mai cu-adevărat după îndemnurile pe care le primim fiecare
dintre noi când ne adunăm împreună în numele Domnului
Iisus Hristos, în numele dragostei Sale celei sfinte.

Am dori, desigur, ca, de câte ori ne întâlnim în sfânta bi-
serică, după cele câteva ore de adunare, să plecăm la casele
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noastre mai întăriţi şi mai hotărâţi să lucrăm pentru mântuirea
sufletelor noastre cu mai multă dragoste, cu această Carte
Sfântă care vine de la Dumnezeu, Sfânta Scriptură, în care
găsim atâtea învăţături folositoare pentru mântuirea noastră,
atâtea adevăruri care ne dezvăluie lumina dumnezeiască şi ne
fac părtaşi bucuriei sfinte de a fi împreună cu Dumnezeu şi
a-I sluji Lui.

Dumnezeu doreşte ca noi să nu rămânem în întuneric, ci
doreşte să primim lumina Evangheliei şi să ne străduim să
aprofundăm mai mult Sfânta Scriptură. De aceea am şi propus
fraţilor ca, atunci când venim la adunare (adunarea noastră lo-
cală, din Asău), alături de cartea de cântări să avem la noi şi
Sfânta Scriptură. Aceasta să nu lipsească nici de la fraţi, nici de
la surori. Desigur că fraţii care ne spun adevărurile dumneze-
ieşti în cuvintele, simţirile şi trăirile pe care fiecare le are de la
Dumnezeu trebuie să aibă această Carte Sfântă, pentru că este
cartea noastră de căpătâi. Dar în acelaşi timp şi surorile, la adu-
nare, să deschidă nu numai cartea de cântări, ci şi Sfânta
Scriptură. Şi atunci când un frate dă o trimitere a unui verset,
fiecare, citindu-l, să încerce să aprofundeze aceste cuvinte care
ne vin ca un izvor binecuvântat din partea Duhului Sfânt, spre
luminarea noastră, spre întărirea noastră, spre statornicirea
noastră pe drumul credinţei celei adevărate şi mântuitoare.

Fraţilor, eu personal rămân cu o impresie deosebit de plă-
cută în urma acestei întâlniri. De multe ori am mai fost invitat
la aceste adunări de după-amiază la care fratele Titus a dorit să
vină. Sigur că este o jertfă din partea frăţiei sale... M-am bucu-
rat că l-am cunoscut! Cea mai mare bucurie a mea pe pământul
acesta nu este alta, decât să văd un creştin ortodox, un ostaş al
Domnului care, explicând aşa de bine Sfânta Scriptură, aduce
lumina în sufletele atâtor doritori de lumină – şi mai ales risi-
peşte confuziile şi umbrele, şi întunericul din cei care sunt căl-
dicei, care sunt nestatornici, care sunt slabi în credinţă, care n-
au înţeles că Biserica aceasta Ortodoxă în care ne aflăm şi în
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care trăim, şi în care încercam să ne mântuim sufletele noastre
este o corabie mântuitoare pentru toţi aceia care rămân în ea
până la sfârşitul vieţii şi care se luptă până la sfârşit lupta cea
bună, aşa cum ne îndeamnă stăruitor Sfântul Apostol Pavel. În
această navă a Bisericii, noi mergem spre mântuire.

Îi mulţumim Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru că ne-a trimis astfel de fraţi şi ne-a păstrat astfel de fraţi
până acum, ca să îi ascultăm şi noi şi să ne bucurăm împreună
de aceste alese cuvinte, de aceste explicaţii ale textului Sfintei
Scripturi, de această exegeză biblică. Aş vrea, dacă s-ar putea,
să-i adun pe toţi preoţii din acest protopopiat, ca să asculte
aceste cuvinte. Noi învăţăm multe în şcolile de teologie... în-
văţăm şi latină şi greacă... Sunt bune şi acelea, dar parcă mai
puţin facem exegeză a Sfintei Scripturi, cum sunt şi explicaţiile
acestea atât de profunde şi de frumoase care ne întăresc în cre-
dinţă şi ne dau putere să mergem înainte, bine ştiind că aceasta
este singura cale mântuitoare care duce la viaţa veşnică.

Celor care ne-am adunat astăzi în sfânta biserică şi celor
care au participat la adunările acestea, adresând diferite între-
bări fratelui Titus, tuturor, considerăm că Duhul Sfânt ne-a
deschis o portiţă şi ne-a întins o mână, ca să rămânem mai
întăriţi în urma auzirii tuturor acestor lucruri, şi să plecăm
acasă, în familie şi în viaţă, mai hotărâţi să ducem mesajul
Evangheliei pentru mântuirea sufletelor fraţilor care încă stau
departe de Hristos, de Izvorul Binelui, de Izvorul Adevărului.

De aceea, ne rugăm cu adâncă umilinţă lui Dumnezeu
să-i dăruiască sănătate fratelui Titus şi dorim să mai vină în
mijlocul nostru şi cu alte prilejuri. Şi Îl rugăm pe Bunul
Dumnezeu să-l ţină în viaţă mulţi ani, cu sănătate, să ne mai
împărtăşească din experienţa frăţiei sale, căci am înţeles că pe
unde merge poartă lupta în numele lui Iisus Hristos şi, arătând
adevărul Scripturii, se străduieşte să-i aducă şi pe alţii la acest
izvor atât de binecuvântat care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
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*   *   *

Părintele Petrică Avram – Asău, 2015

Am auzit de fratele Titus şi, când a venit prin zona noas-
tră, am dorit să-l cunosc, pentru că era vorbit de bine. Iar când
l-am văzut la înfăţişare, mi-am zis: „Precis ăsta e un om bun”.
Şi abia aşteptam să văd ce zice. Şi când a început să vorbeas-
că, mi-am dat seama ce calitate avea. Pentru Lucrarea Oastea
Domnului, el a fost un stâlp de bază.

Era foarte documentat în ce priveşte Sfânta Scriptură.
Aceasta m-a impresionat. Ca părintele Munteanu, aşa ştia
Scriptura fratele Titus. Şi vorbea cu calm şi cu bunătate, chiar
când purta discuţii contradictorii cu cei de pe alte extreme...

Era un frate smerit şi cu multă dragoste de oameni. Că
nu-i uşor să faci deplasări, să te duci de colo-colo. Iată, a ve-
nit şi la noi şi a vorbit despre Taina Botezului. Foarte frumos
a vorbit, încât mi-am zis: „Ne fac de ruşine fraţii aceştia. Eu –
după cum s-ar zice – am învăţat atâta carte... şi totuşi el a
vorbit mai frumos şi mai bine decât aş fi vorbit eu despre
Taina Botezului, în general. Iată aşadar un frate care ne-a cam
lăsat în urmă în cele duhovniceşti”.

Este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu că ne-a
trimis astfel de fraţi lucrători smeriţi şi cu dragoste; nişte re-
pere în ce priveşte învăţătura şi statornicia în credinţă. Ei sunt
îndreptăţiţi să spună ca Sfântul Pavel: „Lupta cea bună m-am
luptat, alergarea mi-am sfârşit, de-acum aştept cununa pe care
Dumnezeu a pregătit-o tuturor celor ce vor fi iubit venirea
Lui”. Ei au putut să zică aşa. Desigur că Dumnezeu este Cel
care îi răsplăteşte şi-i încununează pe toţi cei care se jertfesc.
Că aici a fost o jertfă! Şi felul cum a fost întoarcerea sa la
Dumnezeu – după cum ne-a povestit fratele – şi cum a lucrat
Dumnezeu cu el este un semn că El are în plan trezirea nea-
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mului acestuia, prin fraţii aceştia smeriţi şi jertfitori care au
dus mesajul Evangheliei, pe Hristos cel Răstignit nu numai în
cetăţile din apropiere, ci şi pe-acolo pe unde Dumnezeu Du-
hul Sfânt i-a trimis.

Am fost impresionat de fratele Titus, chiar am scris, în
sinteză, câte ceva din ceea ce ne-a spus el. Şi când am vreo
problemă, le revăd, le recapitulez...

E bun Domnul că ne arată calea. Sfântul Pavel spune:
„Călcaţi pe urmele mele, că şi eu calc pe urmele lui Hristos”.
Ei s-au străduit să calce pe aceste urme... s-au jertfit cu toţii...

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru astfel de fraţi care stau
ca o mărturie frumoasă şi temeinică înaintea noastră pentru
cât vom trăi pe pământul acesta. De altfel, oameni de jertfă ne
trebuie şi ei vor fi întotdeauna necesari. Dar fiecare după pu-
terea lui. Fratele Titus a fost înzestrat de Dumnezeu şi cu o
minte ageră (că dacă n-ai mintea ageră nu poţi să ţii minte
atâtea versete), şi cu o dragoste jertfitoare pentru Dumnezeu.
Pe mine m-a impresionat smerenia lui. Că aşa... mulţi îngâm-
faţi vorbesc în numele Domnului Iisus, dar fratele Titus era ca
un părinte duhovnicesc. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihneas-
că! Şi acum regret că tot timpul am fost legat cu problemele
în parohie, dar trebuia să merg la înmormântarea lui.

De fapt, fratele Titus – cum zice şi Scriptura – n-a murit,
ci trăieşte în inimile tuturor celor care ştiu să preţuiască un
om al lui Dumnezeu. El a fost un om al lui Dumnezeu, deci
un model duhovnicesc pentru viaţa noastră. Cu adevărat L-a
prezentat pe Hristos în faţa celor care l-au ascultat. A vorbit
nu despre un Hristos străin de jertfă, ci de un Hristos ce S-a
răstignit pentru păcatele noastre ale tuturor.

Aceasta mi-a fost impresia pe care am avut-o despre fra-
tele Titus; o impresie cu adevărat bună. Şi mă bucur că şi-a
făcut atunci timp să vină pe la noi, deşi era destul de în vâr-
stă... L-am asemănat cu fratele Simion Ardeleanu, care, şi el
era foarte înţelept , că aveai ce învăţa de la dânsul. Şi avea o
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memorie la fel de bună, ştia atâtea poezii pe de rost! Deci ta-
lantul pe care li l-a dat Dumnezeu l-au pus în slujba Sa.

Bunul Dumnezeu să mai ridice aşa oameni de jertfă! Noi
nu facem nici un sfert din cât au făcut ei... Ei au fost într-
adevăr călăuze către Împărăţia lui Dumnezeu, pentru sufletele
smerite şi doritoare de mântuire.

Important este să ne aducem aminte de ei şi să încercăm
nu numai să-i pomenim, ci să trăim ceea ce ne-au învăţat, că
ei n-au fost străini de Hristos, nici de Jertfa Sa.

*   *   *

Culiţă Mihăilă – Piatra Şoimului

Există o cercetare a teologiei pe calea minţii şi o alta pe
calea inimii. Fratele Titus nu a absolvit studii teologice, dar a
fost înrâurit de la Duhul Sfânt să cunoască tainele Sfintei
Scripturi, precum şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi ale Oastei
Domnului, cum nu au fost mulţi dintre înaintaşii noştri. Toc-
mai calitatea aceasta a făcut din fratele Titus un frate de înaltă
demnitate ostăşească, întrucât la multe întâlniri frăţeşti a lim-
pezit o serie de lucruri mai greu de înţeles în ce priveşte în-
văţătura curată a Sfinţilor Părinţi şi ataşamentul fraţilor ostaşi
faţă de aceasta.

A răspuns cu toată dragostea chemărilor făcute de către
fraţii din diferite adunări din ţară şi din afara graniţelor. Ast-
fel, un loc aparte a găsit şi în inima fraţilor ostaşi din Bucovi-
na de nord (din regiunea Cernăuţi de pe teritoriul Ucrainei).
Fraţii din Cernăuţi au nenumărate mărturii despre activitatea
şi prestaţia duhovnicească a fratelui Titus din adunările lor. Şi
la ei, ca şi în alte părţi, duhul sectar făcea ravagii printre fraţi.
Datorită poziţiei sale sănătoase şi statornice în învăţătură,
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fraţii s-au folosit de sfaturile sale, iar adunările au fost ferite
de influenţele învăţăturilor stricate.

Fraţii din regiunea Cernăuţi pot aduce multe şi frumoase
mărturii despre părtăşiile avute acolo la ei cu fratele Titus. El
a mers pe aceste meleaguri încă din anul 1982, cu mare risc şi
cu mari sacrificii. A trecut frontiera cu Biblii şi cu cărţi de
cântări, în condiţii de multe primejdii.

Cu ocazia unei întâlniri cu fratele Titus din anul 1988,
frăţia sa m-a îndemnat, zicându-mi: „Frate Culiţă, ce bine ar
fi dacă ai putea ajunge pe la fraţii din Cernăuţi! Eu, în ce pri-
veşte cântarea, mă descurc mai greu”. Aşa se face că, la pro-
punerea sa, mi s-a trimis şi am primit o „invitaţie-chemare”
din partea familiei Vasile şi Rodica Sidor din Cernăuţi (cu ca-
re ulterior am devenit cumetri, căci le-am botezat-o pe fetiţa
lor Emilia). Şi am mers la ei. Într-adevăr, cu ocazia şederii
mele în mijlocul celor din Ucraina, mi-a fost dat să cunosc
dragostea, râvna şi statornicia acestor fraţi; iar bucuria a fost
reciprocă.

Vorbind despre fratele Titus, nu pot să nu am în vedere şi
implicarea sa cu toată responsabilitatea în luptele Oastei din
ultimii ani, îndeosebi într-un moment important al acestor
frământări. Este vorba de scrisoarea Apel către fraţii din
Oastea Domnului, de la Suceava, din 6 martie 2007.

Atunci, câţiva fraţi din ţară am avut dorinţa să ne întâl-
nim pentru a ne consulta împreună cu privire la stările negati-
ve care apăruseră în Lucrare (şi care persistă şi la această da-
tă) prin cei puşi să păzească totul curat şi sfânt acolo la Sibiu.

Înainte de întâlnire n-a fost propus de către nimeni nici
un fel de program al discuţiilor, acestea desfăşurându-se în
mod spontan, fără nimic premeditat. În urma observaţiilor şi a
constatărilor dureroase făcute acolo de către fraţi – referitoare
la linia care se impunea de la Sibiu pentru Oastea Domnului
şi care, în lumina predaniei înaintaşilor acestei Lucrări, sunt
abateri de la specificul duhovnicesc al ei –, fiind între noi şi
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părintele Iosif Andronic de la Mâneuţi, sfinţia sa a propus ca
toate problemele sesizate să fie aşternute pe hârtie.

Printre cei prezenţi la întâlnirea de la Suceava a fost şi
părintele Mihail Jar, actualmente Prea Sfinţitul Longhin. S-a
încercat atunci – şi se mai încearcă şi astăzi – să se spună că
atât fratele Titus, cât şi părintele Mihail Jar au fost influenţaţi,
traşi în vreo cursă... în vreun fel, ca să ia parte acolo! Nicide-
cum aşa ceva! Cel puţin aceşti doi oameni au fost şi sunt oa-
meni cu o personalitate puternică, dovedită în atâtea împreju-
rări şi confruntări de tot felul pe care le-au avut în viaţa lor.
Or, ca să influenţezi un astfel de om, ar trebui să ai o pres-
tanţă şi o personalitate mai mare ca a sa. Mă întreb, dintre
semnatarii Apelului, cine ar putea fi aceste persoane, în viziu-
nea celor ce susţin această absurdă influenţare?!?

Unele dintre punctele vizate atunci în Apel, cu timpul, s-au
rezolvat... altele au rămas până astăzi nerezolvate. Dintre cele
nerezolvate este şi cel privitor la ecumenism, la amestecarea
crezului celor din Oastea Domnului şi a manifestărilor lor cu
ale celor din alte confesiuni, curente sau credinţe, manifestări şi
orientări străine de ale familiei duhovniceşti în care L-am aflat
noi pe Domnul. Aceste imixtiuni erau şi sunt în continuare
propuse şi întreţinute, cum am spus, de preoţi şi fraţi din con-
ducerea de la Sibiu, care caută să implice, mai ales tineretul, în
programe comune – ca, de exemplu – cu cei de la World
Vision sau din gruparea „Schimbarea la Faţă” din Rusia (Ruşii
albi) sau cu evreii mesianici, cu aceste organizaţii străine a că-
ror ţintă, crez şi propovăduire nu se aseamănă sau chiar nu au
nimic în comun cu rostul Oastei Domnului în poporul nostru
şi-n Biserica noastră. În ce priveşte manifestarea duhovniceas-
că, programul acestei manifestări, împrietenirea şi colaborarea
fraţilor noştri cu membrii unor astfel de organizaţii are ca efect
abaterea privirii ostaşilor în altă parte de la ţinta mărturisirii lui
Iisus cel Răstignit, care este mesajul, solia Oastei Domnului lă-
sată nouă de înaintaşii sfinţi, spre a o duce mai departe. Iar o
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privire îndreptată în altă parte duce la o altă vedere a lucrurilor,
la o altă cale, la înstrăinare, la lepădare...

Un alt punct rămas actual în Apel este uzul care se face în
plan duhovnicesc de funcţiile juridice ale celor de la conduce-
rea Asociaţiei Oastea Domnului. Şi aceasta, contrar viziunii şi
atenţionării făcute în acest sens, de atâtea ori, de către Părin-
tele Iosif Trifa, dar mai cu seamă în Moţiunea din 12 septem-
brie 1937. S-a ajuns astfel la crearea unor raporturi oficiale şi
oficialiste între fraţi şi la stabilirea unei ierarhii conducătoare
a cărei structură nu se întemeiază în mod obligatoriu pe crite-
rii duhovniceşti şi care caută să se impună astfel, lucru străin
frăţietăţii şi fiinţei Oastei Domnului.

Am amintit aici aceste lucruri pentru a arăta şi pentru a se
şti că tocmai privitor la ele poziţia şi atitudinea fratelui Titus
a fost categorică şi hotărâtă până în ultima clipă a vieţii sale.
Chiar când se afla pe patul de moarte, el a spus cu demnitate:
„Să mergeţi până la capăt, să mărturisiţi adevărul cu curaj!”.

(Gândindu-mă la statornicia şi hotărârea fratelui Titus în
ce priveşte apărarea şi păzirea dreptei credinţe, îmi aduc aminte
de o situaţie foarte interesantă petrecută în istoria Bisericii.
Deschid această paranteză pentru o scurtă prezentare a acestui
caz. Este vorba de Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul
Efesului, şi de reacţia şi atitudinea sa tranşantă de la sinodul de
uniaţie dintre catolici şi ortodocşi de la Ferarra-Florenţa (1437-
1438). Sfântul Marcu este pomenit în calendar la 19 ianuarie,
în sinaxarul din Minei, de la noi, fiind prezentat foarte pe scurt;
însă cele privitoare la el sunt consemnate mai pe larg în sinaxa-
rele greceşti. Iată ce scrie despre Sfântul Marcu al Efesului pă-
rintele doctorand Ciprian Ioan Staicu, consilier cultural al Epis-
copiei Covasnei şi Harghitei, în lucrarea sa de doctorat referi-
toare la ecumenismul secolului al XV-lea:

„[Sfântul Marcu] s-a dus la Sinod alături de ceilalţi ie-
rarhi ortodocşi, cu operele Sfinţilor Părinţi alături şi cu nădej-
dea că va fi o discuţie sinceră şi că latinii îşi vor recunoaşte
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greşelile dogmatice. Şi-a dat însă seama că latinii nu aveau de
gând să se pocăiască de erorile lor, ci doar să mituiască şi să
distrugă ortodoxia. Atunci a spus că latinii sunt eretici, consi-
deraţi de mult timp eretici, de pe vremea Sfântului Fotie al
Constantinopolului, şi că a venit vremea să spunem că mai
degrabă să ne ferim de ei, fiind hulitori ai Sfintei Treimi.
Când a văzut că nu are ce discuta cu ereticii, s-a închis în
chilie, a atârnat pe uşă o hârtie cu mărturisirea lui de credinţă
şi a refuzat să mai participe la sinodul apostat.

Cu toate că a fost linguşit, ameninţat de papă, de episco-
pii ortodocşi şi de alţii, cu toate că după întoarcerea sa la
Constantinopol a suferit prigoană şi a fost întemniţat, deşi
bolnav, în insula Limnos, vreme de câţiva ani, totuşi nicio-
dată, sub nici o formă, Sfântul Marcu nu a acceptat unirea cu
ereticii, coliturghisirea sau simpla rugăciune cu ei.

(...) La întoarcerea acasă a episcopilor care au semnat
uniaţia, ei au fost întimpinaţi de poporul credincios cu cuvintele:
«Am câştigat? I-am întors pe latini la dreapta credinţă?». Aflând
că nu s-a întâmplat acest lucru, credincioşii s-au lepădat de pro-
priii lor ierarhi şi nu s-au mai dus la slujbele făcute de ei”.)

Dacă în Ortodoxie, cea mai mare putere în păstrarea drep-
tei învăţături o are conştiinţa dogmatică a poporului, atunci şi
în cadrul Oastei Domnului, credinţa trează a frăţietăţii ar trebui
să atenţioneze şi să sancţioneze orice abatere de la linia învă-
ţăturii trasate de părinţii îndrumători de dinaintea noastră.

Cu o săptămână şi ceva înainte de a trece la Domnul, îl
invitasem la noi, la adunarea din Piatra Şoimului. Şi a venit.
A fost ultima adunare la care a participat fratele Titus. La în-
toarcerea sa spre casă, după cum mărturiseşte soţia sa, sora
Veronica, a răcit şi – cum şi aşa starea sănătăţii sale era foarte
şubredă datorită bolii profesionale contactate la mina de căr-
buni unde a lucrat – acum starea i s-a înrăutăţit şi mai mult. Şi
cu toate strădaniile celor din familie de a-l ajuta, nu şi-a mai
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revenit, a trecut în veşnicie. Dar a trecut conştient, senin şi
plin de nădejde.

De plecarea sa dintre noi am aflat pe când ne întorceam
acasă de la Sibiu, în urma întâlnirii cu fraţii de răspundere din
Lucrare (unde trebuia să fie prezent şi fratele Titus), întâlnire
în care doream clarificarea celor 7 puncte din Apel. Ne întor-
ceam cu sufletele mâhnite, cu plângerea nerezolvată, ba chiar
cu învinuiri la adresa noastră şi cu justificări împotriva celor
arătate de noi în acel act, toate cuprinse întru-un „Contra
apel” scris de cei de la Casa Centrală din Sibiu şi, probabil,
trimis printre fraţi.

La privegherea şi înmormântarea fratelui Titus au fost
prezenţi fraţi şi preoţi din diferite zone ale ţării. Este regreta-
bil că, în necrologul său din «Iisus Biruitorul», s-a făcut o
afirmaţie care suna cam aşa: „...s-a dus fratele Titus şi nu mai
deranjează pe nimeni”. Probabil că poziţia sa hotărâtă faţă de
curata învăţătură pe unii i-a deranjat.

Am însă toată convingerea că, pentru cei care au iubit şi
preţuiesc adevărul, fratele Titus Niculcea va rămâne pentru
totdeauna un model de adevărat mărturisitor şi apărător al
dreptei credinţe şi al învăţăturii Oastei.

*   *   *

Vinucă Acostăchioae – Cernăuţi

Prima dată când a venit fratele Titus la noi în Bucovi-
na de Nord, la chemarea făcută de fratele Gheorghe, a fost
în 1982, într-o vreme de mare nevoie sufletească pentru
noi, fiindcă legăturile noastre cu fraţii din România, în de-
cursul atâtor ani de despărţire, fuseseră pierdute. Nouă ne
mai rămăseseră ceva din cărţile pe care le aveam de dina-
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inte de război... urmam noi cum puteam linia Oastei Dom-
nului, dar totuşi se simţea nevoie de refacere a acestor le-
gături dintre fraţii de-aici şi cei de dincolo. Iar fratele Titus
a fost printre primii care a primit chemarea să vină încoa-
ce. E trist însă că activitatea lui nu la toţi cei care erau
atunci printre noi le era pe plac (datorită învăţăturii curate
pe care el o mărturisea, învăţătură de la care ei se abătuse-
ră), dar ceea ce a făcut el a fost şi pentru anii de-atunci, şi
pentru viitor un puternic îndemn şi ajutor spre a ne stator-
nici pe linia dreptei învăţături şi a ne întări duhovniceşte.
Prin el am cunoscut multe lucruri care s-au petrecut în fră-
ţietatea Oastei Domnului din România pe când noi nu pu-
team avea legături cu fraţii de-acolo.

Peste tot unde mergea fratele Titus se anunţau şi aveau
loc adunări mari; pe la nunţi, pe la hramuri... Era iubit de cea
mai mare parte dintre fraţi, care doreau mereu să le vorbeas-
că. Vorbea adesea până obosea. După o vorbire îndelungă a
sa, se cânta o cântare, apoi iarăşi îl rugau fraţii să le vorbeas-
că; şi el nu refuza niciodată. Se făceau adunări şi ziua, şi
noaptea... Când venea în cursul săptămânii, imediat se anun-
ţau adunări colo sau dincolo, prin satele pe unde erau fraţi.

În vremea de dinainte de 1990, era o mare criză la noi de
literatură religioasă, îndeosebi de Biblii. Iar fratele Titus ne-a
ajutat mult în privinţa aceasta, prin legăturile pe care le avea
el cu cei de peste hotare, de la care am primit multe cărţi. De
pildă, atunci când a apărut lucrarea fratelui Traian Dorz Bi-
blia versificată „pentru ochişorii micuţi”, îmi aduc aminte că
a fost o bucurie mare pentru toţi copiii fraţilor, după ce au
fost împărţite cărţile prin adunări.

Dar, cu privire la aceste transporturi de literatură reli-
gioasă, am trecut şi prin încercări şi ispite; pentru că, bineîn-
ţeles, nici vicleanul diavol nu doarme. Aceste cărţi au trebuit
aduse de peste graniţă, din România, de la fratele Titus, unde
erau depozitate. Uneori, la vamă, am scăpat cu bine, dar au
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fost cazuri când ni le-au găsit şi ni le-au confiscat. Ne-au luat
odată trei maşini pline cu cărţi. Atunci i-am spus imediat pă-
rintelui Adrian, care, foarte hotărât, a zis: „Facem tot ce este
posibil să nu rămână cărţile la ei!”. A mers la Episcopie şi a
obţinut de acolo un act din care reieşea că erau donate Bisericii.
S-a prezentat apoi la vamă ca din partea Episcopiei şi aşa, în
baza acestei hârtii, am reuşit să ne recuperăm toate cărţile con-
fiscate.

Prima carte de cântări Cântaţi Domnului, cea cu 2000 de
cântări, tot fratele Titus a adus-o la noi în Bucovina. O desfăcu-
se, împărţind-o în mai multe fascicole, şi a ascuns-o undeva în
partea dedesubt a maşinii cu care a venit. Se cunosc şi acum
foile puţin arse şi îngălbenite, cum au stat lipite de toba maşi-
nii. Apoi părintele Adrian a legat-o la loc şi am folosit-o cu
mare bucurie; era pentru noi ceva extraordinar! O păstrez şi
astăzi.

Da, cu mare risc făcea fratele Titus aceste acţiuni, mai
ales în primele dăţi când a trecut încoace. El a fost primul
frate din România care ne-a vizitat. Au mai fost apoi şi alţii,
ca fratele Fănică de la Timişoara, pe care l-a chemat părintele
Adrian, dar fratele Titus a venit mai des şi stătea mai mult
timp. S-a făcut atunci, prin el, o bogată activitate de evanghe-
lizare prin toate satele unde erau fraţi. Şi se strângea lume şi
de prin satele vecine. Se crease o atmosferă foarte plăcută.
Pentru noi era o satisfacţie duhovnicească chiar şi numai când
îl vedeam pe fratele Titus. Când te uitai la chipul lui, cu barba
pe care o purta, cu fruntea lui lată, înţelegeai numaidecât că
este un om deosebit.

Eram odată, în 1982, împreună cu fratele Titus în casă la
fratele Gheorghe şi ascultam postul de radio Europa Liberă.
Şi tocmai atunci am auzit ştirea că fratele Traian fusese ares-
tat. Aşa am aflat noi despre acest lucru, nu de la fraţii din
România, care, mulţi poate, la acea oră, nici nu ştiau. Am ră-
mas mâhniţi atunci şi fratele Titus ne-a spus că se aştepta la
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aşa ceva, pentru că se simţea încordarea şi presiunea care era
în ultima vreme asupra fratelui Traian. Noi ascultam Europa
Liberă, pentru că auzeam acolo, de multe ori, predici ale Pă-
rintelui Iosif şi texte din Ce este Oastea Domnului pe care le
citea Sergiu Grossu, de la Paris. Pentru noi, care eram ca rupţi
de mamă şi aşa mai puţintei, aceasta era o adevărată încuraja-
re. Totuşi nu ne-am pierdut nădejdea. Părinţii noştri ne-au în-
văţat, ne-au arătat calea pe care trebuie să mergem şi ne-au
îndemnat să rămânem statornici lângă ei. Şi iată că Dumne-
zeu a lucrat şi Oastea Domnului s-a menţinut şi în aceste ţi-
nuturi, iar azi este ceea ce se vede. De pildă, aici în Cernăuţi,
la Roşa, n-a fost întreruptă adunarea niciodată.

Pe fratele Titus îl mai ajutam câteodată şi cu biletele de
transport spre România, în vremea când acestea mai greu se
puteau găsi. Prin serviciul pe care-l aveam la întreprinderea
unde lucram, puteam mai uşor obţine aceste bilete.

Într-un an, la puţin timp după Revoluţie, când am mers
odată la Beiuş, la adunarea de comemorare a fratelui Traian,
am dorit să merg împreună cu fratele Titus. La întoarcere,
când am trecut prin Gherla, fratele Titus ne-a propus să mer-
gem să vedem închisoarea. Aşa că ne-am oprit puţin acolo şi,
fără nici o greutate, am înconjurat îngroziţi zidurile acelea
între care au suferit mulţi dintre fraţii noştri, condamnaţi
pentru că-L iubeau pe Dumnezeu şi pentru că n-au vrut să se
lepede de El. Apoi, pe drum mai departe, fratele Titus ne-a
povestit din istoria Oastei despre suferinţele fraţilor, despre
care noi prea puţin ştiam atunci.

Activitatea fratelui Titus la noi a avut loc într-o vreme
binecuvântată, în care harul Domnului a lucrat prin el şi fraţii
de bună credinţă s-au statornicit în Lucrare; s-au mai limpe-
zit, tot prin el, unele învăţături care ne erau mai neclare... Cei
care am cunoscut Oastea Domnului şi ştiam de la Părintele
Iosif care trebuie să fie mersul Lucrării şi că destinul ei nu
poate fi decât în Biserică, am privit atitudinea şi învăţătura
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adusă de fratele Titus ca pe o încurajare şi îmbărbătare pentru
noi. În schimb, de către cei ce erau amestecaţi în crezul lor cu
învăţături de pe la alte culte, care împrumutaseră de pe la alţii
unele cântări, unele încredinţări, fratele Titus nu era un om
agreat. În diferitele probleme pe care le-a dezbătut sau în con-
fruntările sale cu cei ce mărturiseau şi manifestau încredinţări
străine de ale Oastei Domnului, fratele Titus se folosea de cu-
vintele şi îndrumările Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, dar şi de
cele ale înaintaşilor Oastei Domnului; a aplicat învăţătura
ortodoxă la problemele şi realităţile din Oastea Domnului. Şi
se folosea foarte mult de Biblie, aşa cum a vrut Părintele Io-
sif, ca Biblia să fie pusă în mâna poporului. Răspunsurile sale
la întrebările care i se puneau şi dovezile pe care le aducea
pentru susţinerea credinţei celei adevărate erau fundamentate
pe Sfânta Scriptură, atât a Vechiului, cât şi a Noului Testa-
ment. Era foarte bine documentat şi avea bogate cunoştinţe în
ce priveşte calea şi lupta mântuirii.

A şi muncit enorm, deşi era bolnav, căci suferea de astm.
Din cauza acestei boli, îi era şi greu să vorbească, dar sim-
ţeam că Dumnezeu îl întărea, încât vorbea ore întregi, fiindcă
fraţii îl îndemnau mereu să le spună noi şi noi lucruri. La
adunările ce se făceau cu ocazia venirii lui, mai mult el vor-
bea. Aveam pe-atunci o dubiţă cu care l-am dus la toate adu-
nările; şi aproape toate vorbirile sale au fost înregistrate.

Cred că fratele Titus a făcut o mare lucrare şi dincolo, în
toată România, care nu-i numai o zonă ca aici la noi, unde
venea numai uneori, ca oaspete, şi unde stătea doar două, trei
săptămâni sau o lună, cum se putea.

Mă bucur de iniţiativa aceasta de a se pune în valoare via-
ţa şi activitatea fratelui Titus, de dorinţa de a fi aduse învăţă-
turile şi amintirile din ele la cunoştinţa celor ce vin după noi,
pentru ca aceştia să păstreze în memoria lor tot ce este vred-
nic de urmat din ceea ce ne-au lăsat înaintaşii noştri ca pildă
şi îndrumare din trecut spre viitor.
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*   *   *

Petrea Boca – Botoşana, Suceava

L-am cunoscut pe fratele Titus în urmă cu patruzeci de
ani, la o adunare la Arbore. Era atunci acolo şi fratele Vasile
Frămânţanu... Eu aveam o rudă în Arbore, care a venit la mi-
ne şi m-a întrebat:

– Nu vrei să vii la adunare la Arbore?
– Da’ ce adunare?
– O adunare a Oastei Domnului.
Nu m-am dus prima dată. Dar după vreo două duminici

iar m-a chemat. Şi atunci am luat-o şi pe soţia mea şi ne-am
dus. Ce să spun... toată adunarea era numai un foc. Eu am
avut şi un copil bolnav, care nu se putea ţine pe picioare. Cu
el am avut necazuri mari, dar în felul acesta L-am cunoscut pe
Dumnezeu.

Cum fratele Titus de-atunci îşi lăsase barbă, era mereu
urmărit; mai ales că pe-aici prin jur erau toţi membri de par-
tid. De aceea, de Sfântul Ilie, când făceam aici adunare, se fe-
rea şi nu venea pe drum, ci peste câmp. Noi făceam din spice
de grâu nişte cruci, pe care le aşezam din loc în loc, să se ori-
enteze după ele; apoi cobora prin livadă şi, prin spatele casei,
ajungea aici la noi, unde făceam adunarea.

Dintre cei care mai veneau atunci erau: fratele Petrică de
la Milişăuţi, fratele Gheorghe de la Rădăuţi, fratele Pînzariu,
fratele Tache de la Botoşani...

Odată, de sărbătorile Naşterii Domnului, împreună cu
fratele Titus am mers la o adunare la Prundu Bârgăului. Ţin
minte că acolo a vorbit el cu mult har şi cu putere. Şi toţi ne-
am bucurat la acea adunare. La despărţire, fraţii ne îmbrăţi-
şam unul pe altul, urându-ne sărbători fericite. La poartă însă
era un băiat cu tatăl lui orb, care aşteptau să primească ceva
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milostenie. Când i-a văzut, fratele Titus le-a zis celorlalţi:
„Măi fraţilor, noi ne petrecem de sărbători cu multe bucurii...
cu îndestulare de mâncare, dar la aceşti oameni nu vine ni-
meni să le pună un ban în pălărie...”.

Am umblat mult cu fratele Titus, pe la multe adunări...
Odată a fost o adunare mare la Dorna. S-a ţinut în biserică. Era
acolo şi fratele Dumitru de la Bosanci. Şi la adunarea aceea
fratele Titus a avut un cuvânt deosebit de pătrunzător şi ziditor.

A fost un om deosebit... Numai pentru Lucrare a umblat
şi numai pentru Hristos a lucrat toată viaţa lui.

Noi eram tare prigoniţi în vremea comunismului. Într-o
iarnă, înainte de Naşterea Domnului, un frate de-al meu care
stă în partea cealaltă a satului, către Pârteşti, a avut o cumetrie
şi a dorit, cu acest prilej, să se facă la el o adunare a Oastei
Domnului. Dar erau acolo şi oameni străini, care nu erau os-
taşi. L-am chemat, pentru această adunare, pe fratele Titus, pe
fratele Gheorghe de la Rădăuţi, fraţi de la Cajvana...

Dar n-a trecut mult şi într-o seară mă trezesc cu cel ce fă-
cea de pază prin sat că vine şi-mi spune să mă prezint a doua
zi la ora şase dimineaţa la Postul de Miliţie. Era la mine şi
fratele Gheorghe, venise cu ceva treabă pe-aici.

Când m-am dus, era acolo unul Tincă, venit de la Comă-
neşti (Suceava). În cameră, puteai să tai cu cuţitul fumul de
ţigară. Şi strigă la mine:

– Băăăii! Eşti ostaş al lui Hristos?! Stai că-ţi dau eu „os-
taş al lui Hristos”!

În sfârşit... a vrut să mă bată, dar până la urmă nu m-a
bătut... M-a trimis acasă.

Fratele Gheorghe plecase, dar m-am întâlnit cu fratele
Titus. Când i-am povestit ce mi se întâmplase, m-a încurajat:

– Du-te, frate, du-te cu curaj! Chiar dacă te bate, fii fără
grijă! Nu te teme.

Apoi m-a chemat pentru seara. Venise un maior de la Su-
ceava, Gemănaru, care m-a băgat într-o cameră, să mă lege.
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Şi a început să mă întrebe dacă sunt ostaş al lui Hristos şi câţi
fraţi mai sunt prin împrejurimi. Era informat, pentru că un
vecin de-aici îi spusese tot ce văzuse când fraţii veneau şi
plecau prin livadă. Ba, odată fusese chiar la adunare. Iar acum
mă pârâse.

– Unde-i, mă, Titus? Unde-i Gheorghe? Unde-s ceilalţi
care vin pe la tine?

Şase săptămâni m-au purtat tot aşa. A venit şi miliţianul,
să mă lege...

Era atunci un tractorist aici la noi, băiat tare bun, de pe la
Botoşani; mă aveam bine cu el. Când l-a văzut pe miliţian că
mă leagă, n-a tăcut fricos, ci l-a întrebat pe miliţian:

– Tovarăşe... dar ce-a făcut omul acesta, de-l legi? Eu
ştiu că merge la biserică, nu face rău la nimeni... Ce-a făcut?!
Pentru că-i ostaş a lui Hristos?...

Atunci l-a luat şi l-a băgat şi pe el într-o cameră şi cred
că i-a dat şi lui câţiva pumni.

Dar pe mine tot mereu mă purta pe la ei. Însă de fiecare
dată îmi dădeau drumul. Şi când mergeam duminica la biseri-
că, o luam pe altă parte, să nu mă întâlnesc cu ei.

Totuşi într-o duminică m-a văzut şi m-a chemat la primă-
rie. Tocmai mutaseră centrala telefonică din comuna cealaltă
la noi şi trebuiau săpate nişte şanţuri mari.

– Până nu termini şanţurile astea de săpat, nu te duci
acasă! se răsti el la mine. Că dacă nu, mâine te duc la puş-
cărie.

Cu fratele Titus am fost la multe adunări, prin multe lo-
curi... A fost un om deosebit, un adevărat ostaş a lui Hristos.
Ne-a învăţat multe, multe lucruri. Venea pe la noi şi stătea
câte o zi, două. Eu n-am prea avut posibilitatea să fac şcoală.
Când a murit mama, eram abia de 10 ani... tata era în război...
Pe fratele Titus îl întrebam multe lucruri din Sfânta Scriptură.
Îşi alegea câteva versete, le citea, apoi îmi dădea toate lămuri-
rile de care aveam nevoie.
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Aici în sat el a întemeiat adunarea Oastei Domnului. Şi tot
aşa şi la Arbore... că nu era nimeni acolo din Oastea Domnului.

E bine că v-a dat Domnul gândul acesta să faceţi o lucra-
re scrisă despre ceea ce a făcut el prin locurile acestea, ca să
cunoască şi fraţii care vor mai veni şi care vor mai fi cu ade-
vărat în Oastea Domnului, măcar ceva despre truda şi jertfa
acestui slujitor al Domnului Iisus. Căci iată, fraţii se duc...
adunările dispar... vrăjmaşul lucrează cu mare putere în zilele
noastre...

 Am fost odată cu fratele Titus la Moldoviţa, la adunare.
Erau fraţi de-acolo din sat şi fratele Titus îi îndemna:

– Ia, frate, cuvântul! Spuneţi-ne, fraţilor, ceva din Cu-
vântul lui Dumnezeu!

Şi toţi se sfiau, nu îndrăzneau... Dar acum cei tineri, dacă
nu-i pui să vorbească, se supără. Cine nu are Duhul lui Hris-
tos nu este al Lui. Ce să dea un frate, când se ridică să vor-
bească despre Dumnezeu sau despre lucrurile Lui, dacă el
nu-L are?...

Fratele Titus era un om plin de curaj. Faptul că se ştia
mereu urmărit de iscoadele regimului comunist antihristic nu
l-a putut opri să caute adunările şi pe fraţi. Trebuia tot timpul
să se ferească de ochii pândari (căci făceam adunările prin lo-
curile cele mai dosnice, neştiuţi de nimeni, noaptea, cu pături
în geam); de aceea umbla mai mult peste câmpuri, prin li-
vezi... Îşi acoperea capul şi barba pe care o purta, ca să nu fie
recunoscut.

Eram odată la o nuntă pe lângă Suceava şi el venise acolo
cu un autocar al cărui şofer era baptist. Şoferul începuse o
discuţie contradictorie cu unul dintre fraţii care merseseră şi
ei acolo la nuntă.

– Trebuie să vă botezaţi, zicea el. Vă lipseşte botezul.
Domnul Iisus S-a botezat la vârsta de 30 de ani.

Şi-mi aduc aminte că fratele Titus, care era pe-aproape,
l-a întrebat pe cel de altă credinţă:
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– Dacă Sfântul Apostol Pavel spune: „Să nu-mi fie mie a
mă lăuda, decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos...”,
se făcea cruce pe vremea aceea?

N-a ştiut ce să-i răspundă...
– Bine, zice fratele Titus, atunci, te rog, spune-mi: când

mama fiilor lui Zevedei L-a rugat pe Domnul să-i pună pe fiii
ei să stea unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Sa, iar Domnul
i-a întrebat pe ei: „Puteţi voi să vă botezaţi cu botezul cu care
Mă botez Eu?”, se înţelege de-aici că Domnul avea să Se mai
boteze o dată?!...

Iarăşi a amuţit cel întrebat, n-a putut să-i răspundă nimic.
A fost un om smerit fratele Titus. După unele vorbiri ale

fraţilor, când era cazul, el, frumos şi înţelept, aducea com-
pletări la cele spuse, astfel încât tot ceea ce s-a vorbit să poată
fi înţeles şi de folos tuturor. El trăia şi o viaţă de om credin-
cios, dar avea şi cunoştinţă din partea Duhului lui Dumnezeu.

N-a strâns avere... nu s-a preocupat pentru lumea aceasta,
ci pentru cealaltă.

A amintit odată ce spunea părintele Cleopa: „Răbdare,
răbdare, răbdare...”. Şi ne-a întrebat:

– Fraţilor, voi aţi răbdat vreodată, încât să iasă boabe de
sudoare pe mâinile voastre? Să răbdaţi din partea familiei, din
partea copiilor, de la oameni, de la fraţi?... Aţi răbdat?

Nu, noi nu răbdasem aşa...
El a făcut primul său legământ sub o stâncă... Atunci s-a

rupt deodată de lume şi de toate lucrurile lumii. L-am cunos-
cut ca pe un om foarte hotărât. Ceea ce spunea astăzi mâine
nu schimba, să spună într-alt fel. Mai ales în ce priveşte Lu-
crarea lui Dumnezeu şi mântuirea.

Pentru Lucrarea Oastei Domnului a avut o mare râvnă.
Eram odată cu nişte pere de vânzare la Rădăuţi. Şi nişte tineri
dintr-un sat de mai în sus, pe care el îi cunoştea, erau şi ei
acolo cu marfă, în piaţă. Am văzut atunci cum fratele Titus a
căutat cu multă răbdare şi dragoste să le vorbească despre
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Oastea Domnului. Şi aşa făcea mereu, ca să-i atragă pe cât
mai mulţi la Dumnezeu. Nu a fost îndoielnic niciodată în ceea
ce spunea. Şi nu se dădea niciodată înapoi când ştia că trebuia
făcut un lucru pentru Dumnezeu.

Odată a venit la noi fratele Voina din Ardeal. De Sfântul
Ilie s-a făcut adunare şi la Arbore, dar aici a fost o adunare
mare atunci. S-au strâns vreo şaizeci de fraţi lucrători... de pe
la Cajvana au venit mulţi şi din alte părţi. Şi s-a întâmplat că
un om dintr-o comună vecină era venit la noi în sat, la o pe-
trecere, la un vecin. Dar au venit împreună şi la adunare. Aşa
dragoste şi foc se simţea atunci peste adunare, că, auzind
cântările şi Cuvântul mărturisit cu atâta putere, omul acela s-a
predat Domnului şi a făcut legământ.

Un îndemn aşa... avea pentru fraţii mai tineri: să-L urme-
ze cu adevărat pe Domnul şi, orice s-ar întâmpla pe pământul
acesta, să nu se lase de Hristos, nici de Lucrarea Oastei Dom-
nului. Noi aşa am primit de la fratele Titus. În lumea aceasta
atât de înşelătoare, el n-a slujit la doi domni, ci numai lui
Dumnezeul. Fratele Titus ne spunea: „Păcatul e mai dulce de
nouăzeci şi nouă de ori decât mierea. Cine iubeşte, tată, ma-
mă, fraţi, surori mai mult ca pe Hristos... lumea şi tot ce este
din lume, nu este vrednic de El”. Dacă aţi făcut un legământ
cu Dumnezeu, să-l ţineţi până la urmă.

Dacă e să vorbim despre calităţile fratelui Titus, pot să
spun că eu niciodată, pe omul acesta, nu l-am văzut supărat, ci
mereu cu un zâmbet pe buze. Şi cu multă dragoste învăţa pe
oricine şi atâta răbdare avea pentru fiecare... că se ducea câte-
un frate la el şi-l întreba anumite lucruri, iar el, dacă era cazul,
stătea să-i explice şi câte-o noapte întreagă din Cuvântul lui
Dumnezeu. Cu adevărat, hrană duhovnicească ne dădea.

Povestea că odată s-a întâmplat să stea undeva de vorbă
cu un episcop. Şi până spre dimineaţă au discutat dacă mire-
nii au sau nu au voie să vorbească din Cuvântul lui Dumne-
zeu. Mi-aduc aminte cum spunea că l-a întrebat pe acel epis-
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cop cine a vestit prima dată în Roma Cuvântul lui Dumnezeu.
Şi după aceste discuţii, au recunoscut amândoi că mirenii au
fost aceia care au dus prima dată vestea mântuirii acolo...

Noi l-am cunoscut ca pe un om al lui Dumnezeu. Mulţi
nu ştiu... numai Dumnezeu ştie câte lupte a avut şi cât a avut
de tras pentru că mergea prin ţară pe la adunări... câte bănuieli
neîntemeiate şi nedrepte au fost asupra lui...

El a fost un rod al Oastei Domnului. Cred că dacă cineva
ar fi venit şi i-ar fi spus că, pentru Lucrare şi pentru mântuirea
sufletului, trebuie să i se taie capul, ca Sfântului Ioan Bote-
zătorul, fratele Titus îşi punea capul pe butuc. Pentru Oastea
Domnului, el le-a lăsat pe toate... Trăgea acasă ca un oaspete,
căci umbla în toată ţara, numai pe la fraţi. Puţini fraţi au fost
ca dânsul, cu aşa putere duhovnicească. Cum a fost, mai ales,
fratele Traian... care, atunci când ştia că trebuia postit, câte
trei, patru zile nu mânca nimic...

Vor veni ispite mari, că lucrurile se vor schimba. Şi vor
veni greutăţi mari pe lumea aceasta. La sfârşitul veacurilor
vor veni chinuri mari. Iată, cum au început acum cu cardurile
de sănătate. Părintele Cleopa spunea: „Măi, să nu-l luaţi! Că
acesta e începutul lepădării. Şi mâine, poimâine vor veni cu
CIP-ul şi îl vor pune pe frunte sau pe mână”. De fapt, el e pus
de mult, la toţi cei care s-au lăsat de Hristos. Confesiunile
acestea toate, care învaţă să nu duci mâna la frunte... Aşa să
ne fie răbdarea, ca a sfinţilor. Orice va veni, să nu ne lepădăm
de Hristos, de Maica Domnului, de Sfânta Cruce...

Ori de câte ori venea fratele Titus pe la noi, nu ne mai
puteam despărţi, aşa dragoste simţeam între noi, pentru că era
în noi acelaşi Duh, care lucra în toţi. Şi cu fratele Găluţă sau
cu fratele Dumitru, la fel. Era o armonie fericită care ne ţinea
pe toţi, în care nu era nici o umbră de neîncredere, ca să nu
mai vorbim de vreo jignire... Dar cu cine nu eşti în acelaşi
Duh al lui Hristos nu te poţi hrăni din aceeaşi pâine cerească.
Şi aţi văzut... nu poţi sta de vorbă... nu te alipeşti de el, nu ai
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ce vorbi. Dar când e acelaşi duh care lucrează în fiecare frate,
acesta aduce şi aceeaşi dragoste, pentru că ai aceeaşi credinţă
şi încredinţare. Şi cu acela poţi sta şi te poţi bucura.

Cum am spus, fratele Titus s-a lipsit de lumea aceasta.
Acasă şi-a făcut un bordeiaş, deoparte, şi acolo se ruga, pos-
tea... Când mergea la biserică, de cum intra, stătea într-un loc,
îşi pleca capul şi aşa rămânea până la sfârşit. Gândul lui era în
cer, la Hristos. Eu prin el L-am aflat pe Hristos şi de aceea mă
bucur atât de mult că l-am cunoscut şi pe acest frate drag. Aş
vrea să rămân până la sfârşit în staulul celor aleşi ai Domnu-
lui, numai să nu mă lase afară.

Îndemnul meu este – dacă l-aţi cunoscut personal – să-l
urmaţi cu adevărat, să vă aduceţi aminte de vorbele lui, de via-
ţa lui şi să-i urmaţi credinţa şi dragostea pentru Hristos. Şi
să-l faceţi cunoscut şi celor care nu l-au auzit sau văzut faţă
către faţă.

*   *   *

Filip Pâţu – Suceava

După revoluţie, fratele Titus nu pleca niciodată singur
prin ţară. Dar şi înainte de ’90 mă lua uneori cu el şi mergeam
împreună în circuit. Erau foarte riscante drumurile acestea,
pentru că eram mereu urmăriţi de Securitate.

Prin 1988 – cred că a fost atunci ultimul circuit pe care
l-am făcut pe la fraţi –, când am ajuns în Sângeorz-Băi, şi-a
acoperit faţa cu fularul, să nu i se vadă barba şi să nu fie astfel
recunoscut de cei care ne urmăreau. L-am luat de mână şi aşa
am mers o bucată de drum, până la fraţii de-acolo. Pe vremea
aceea era un pericol să te duci să faci „propagandă”, cum nu-
meau comuniştii mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu. Era
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prin decembrie. În acel drum am trecut şi pe la fratele Traian.
Ţin minte că atunci ne-a spus fratele Traian: „Va veni vremea
când se vor deschide bisericile şi stadioanele, veţi vorbi din
catedrale şi de pe stadioane. Dar să ştiţi că nu sunteţi pregă-
tiţi”. Noi ne-am uitat lung la el şi el a repetat: „Oastea nu-i
pregătită pentru vremurile acelea”.

Odată mai demult, fratele Titus a venit la adunare la
Cajvana. Pe atunci eu eram doar un copil. În adunare apăruse-
ră nişte probleme, nişte dezbinări, iar fratele Titus, împreună
cu alţi fraţi, veniseră să stea de vorbă, în privinţa aceasta, cu
fraţii de acolo. Adunarea era în casă la părinţii mei, iar noi
copiii, când am văzut că vin fraţi străini, ne-am înghesuit
printr-un colţ, curioşi. Când au întrat fraţii în adunare, era
unul care stătea chiar în faţă şi care, căutând probabil să evite
începerea discuţiilor care ştia că îl vizau pe el, a cerut o cânta-
re. Dar în acel moment, fratele Titus, cu mâna întinsă spre el,
i-a zis: „Dumneata nu eşti din Oastea Domnului”. Şi într-ade-
văr, după două săptămâni, Anton Puşcuţă, căci aşa îl chema, a
plecat la penticostali.

După ani de zile, când m-am mai gândit la situaţia de
atunci, mi-am dat seama cu mirare că fratele Titus, pe lângă
faptul că era un om hotărât, cinstit şi statornic, vedea în om
un pic mai departe decât vedeam noi...

Am fost odată la fratele Titus cu fratele Silviu, care era la
teologie în anul IV şi avea nevoie de o lămurire. Fratele Sil-
viu îmi ceruse mie o explicaţie într-o problemă, dar eu i-am
spus că numai fratele Titus îl poate lămuri. Aşa că am plecat
împreună cu maşina.

După ce i-a vorbit despre problema asupra căreia avea el
nedumerirea, fratele Titus i-a răspuns: „Caută în cartea cutare,
la pagina cutare şi vezi ce spune acolo Sfântul Maxim Mărturi-
sitorul. Acolo găseşti deplina limpezire la această problemă”.

După ce s-a întors la facultate, fratele Silviu a căutat la
bibliotecă acea carte şi, într-adevăr, era aşa cum îi spusese
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fratele Titus. Când m-am întâlnit cu el apoi, mi-a spus, plin
de uimire: „Noi am făcut o facultate, dar nu avem aşa o me-
morie şi atâta cunoştinţă cum are acest frate. Omul acesta este
extraordinar!”.

Chiar şi unii preoţi care aveau diferite probleme prin pa-
rohie îl consultau pe fratele Titus şi-i cereau sfatul.

Odată, la o adunare de Sfântul Ilie, pe la ora unu noaptea,
când unii fraţi, osteniţi de drum şi de priveghere, mai aţipeau,
fratele Titus s-a ridicat la cuvânt, zicând: „Fraţilor, fericiţi cei
ce dorm...”, a făcut o pauză şi a adăugat: „…în Domnul”. Din
momentul acela nimeni n-a mai dormit până la încheierea
adunării. Aşa avea el mereu câte un cuvânt potrivit pentru
orice situaţie... şi pentru fiecare frate.

*   *   *

Gheorghe Sidor – Cernăuţi

L-am cunoscut pe fratele Titus la o adunare la Plopeni,
lângă Dorneşti, în perioada anilor ’80.

Când m-am întors acasă, fraţii de-aici mi-au spus: „Ar fi
bine dacă l-ai putea chema pe fratele Titus, să vină şi aici la
noi în Bucovina”. Chemare se putea face numai pentru rude.
M-am interesat din ce an era născut, ca să-mi pot da seama ce
grad de rudenie ar putea fi între noi. Era din 1932; eu eram
din ’34. Am căutat şi l-am „tras” în rândul rudeniilor mele, i-
am făcut chemare şi a venit. Asta era în 1982. Şi de-atunci a
venit mereu, în fiecare an.

Puţini fraţi am cunoscut care să aibă un cuvânt aşa de
lămuritor ca al lui. De aceea, cât a stat aici la mine, veneau
fraţii să-l asculte şi făceam adunări care ţineau de multe ori
până pe la ora patru dimineaţa.
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Pe vremea aceea, e adevărat, îţi dădea voie să chemi pe
cineva din străinătate la tine, dar erai controlat. Şi iată că în-
tr-o dimineaţă, tot aşa, aproape de ora patru, când el era aici,
în adunare, văd că cineva se uită încoace de după gard, din
drum. Ieşise afară fratele Vinucă Acostăchioaie, iar cel din
drum întreabă:

– Cine este aici în casă?
Dar fratele Vinucă şi-a dat seama cine putea fi cel ce ne

spiona şi nu i-a răspuns la întrebare, ci i-a zis:
– E o zi de naştere! Ne petrecem...
– Aha!...

Apoi fratele Titus a început să vină mai des încoace. Ori
de câte ori venea, clarifica pentru noi şi ne învăţa multe lu-
cruri cu privire la mersul sănătos al adunării şi al Lucrării.
Mergeam şi eu la el, la Marginea, cu diferite probleme; îl în-
trebam... luam de la el sfaturi...

Primele cărţi de cântări, din acestea mai noi, le-a adus
când a venit împreună cu sora Veronica. Avea o valiză cu do-
uă funduri şi acolo le avea ascunse. Noi nu aveam astfel de
cărţi aici, decât vreo câteva din primele ediţii tipărite de Pă-
rintele Iosif, prin 1935. Din acelea am copiat cu mâna, pe ca-
iete, şi după acelea cântam.

Când a venit fratele Titus în Ucraina, pentru că aici unii
fraţi aveau rude pe la sectari, fiind influenţaţi de aceia, în
vorbirile lor erau unele idei amestecate cu învăţături de-acolo.
Dar fratele Titus ne-a arătat limpede cum trebuie să înţelegem
şi să lucrăm în privinţa aceasta, astfel că lucrurile au fost res-
tabilite. De pildă, odată voiau să se căsătorească doi verişori;
şi fratele Titus le-a spus că este cu totul interzis aşa ceva. Cei
cu inima sinceră au primit sfaturile şi îndemnurile fratelui
Titus, au înţeles cum trebuie să fie Oastea Domnului şi i-au
primit poveţele. Însă alţii, vreo cincisprezece persoane, chiar
şi după venirea lui la noi, pentru că ei aveau în inimă şi voiau
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amestecătură, nu l-au ascultat şi au căzut... s-au dus la alte
culte. Fratele Titus avea şi blândeţe, dar, fiindcă sesiza uşor
orice abatere spre încredinţările străine, intervenea şi cu curaj
şi îndrepta ceea ce era de îndreptat.

 Era iubit de cei mai mulţi dintre fraţi, dar unii dintre cei ce
veneau în adunare s-au dovedit trădători. Pe mine, KGB-ul m-a
anchetat şase ani datorită Oastei Domnului. Odată, fiindcă ştiau
că fratele Titus vine pe la mine, mi-au cerut să le duc o înregis-
trare cu una din vorbirile lui. Şi tocmai a doua zi s-a întâmplat să
vină fratele Titus şi i-am spus: „Uite, frate, ce mi s-a cerut: o ca-
setă cu o vorbire a frăţiei tale”. Şi, cu ştirea lui, am ales una şi le-
am dus-o. Dar după ce au ascultat-o, a doua zi mi-au dat-o îna-
poi, căci n-au găsit în ea nici un lucru cu care să ne poată acuza.

Fratele Lazăr Moruz de la Mologhia a dorit să se facă o
adunare la el şi l-a chemat şi pe fratele Titus. Şi, cum nu-l lă-
sam niciodată singur pe fratele Titus, am mers cu el. Mergând
spre Mologhia, ne-am întâlnit cu sora Mărănduţa, care mi-a
zis: „Când o să vă întoarceţi din Mologhia, oricât de târziu ar
fi, adu-l pe fratele Titus pe la mine”. Şi aşa am făcut. Pe la
ora opt seara am ajuns la ea. Dar în casă era şi trădătorul, deşi
cei ai casei nu ştiau ce urmărea el. Şi acesta ne întreabă:

– Ei, cum a fost la adunare la Mologhia?
– A fost frumos, frate! răspunse fratele Titus. Au fost

cam două sute de persoane.
Ne-au servit cu ceva şi cu toţii au arătat o bucurie mare.
Cam la o săptămână am fost chemat iarăşi de către autori-

tăţi. Acum nu mă mai luau de la serviciu, ci îmi comunicau di-
nainte ziua, ora şi locul unde să merg. Şi m-am dus. De fiecare
dată am mers, căci altfel ar fi fost mai rău. Dar îmi aduceam
mereu aminte de fratele Traian Dorz; îl aveam ca pe o icoană
înaintea mea. Când mă gândeam cât a suferit el pentru Cuvân-
tul lui Dumnezeu, mă întăream şi-mi ziceam: „Să tremur eu
acum înaintea voastră? Nu!”. Şi mă luptam tot timpul cu ei. De
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pildă, când mă puneau să scriu după cum îmi dictau ei, dacă nu
era adevărat, lăsam condeiul din mână şi le spuneam hotărât:

– Eu aşa ceva n-am să scriu!
– De ce?
– Pentru că nu-i adevărat.
Acum, de data asta despre care spun, unul de-al lor m-a

întrebat:
– Unde aţi fost duminica trecută?
– La adunare.
– La Mologhia?
– Da.
– Şi câţi au fost? Două sute de persoane?
Atunci imediat am făcut legătură cu cel din casa sorei

Mărănduţa şi cu momentul când fratele Titus a pronunţat nu-
mărul fraţilor de la acea adunare; şi mi-am zis: „A... deci, iată
unde iernează broasca!”.

Şi tot pe acela l-am mai prins o dată. Mai mulţi fraţi, fi-
ind chemaţi la Primărie, au fost întrebaţi acolo despre Oastea
Domnului. Şi ei au recunoscut că merg la adunare. Apoi mi-
au spus şi mie despre tot ce au vorbit acolo. Când m-au che-
mat şi pe mine şi m-au întrebat cine umblă la adunare, eu le-
am răspuns oarecum mai cu curaj. Mă gândeam: „Voi sunteţi
deja informaţi, aveţi deja răspunsul, dar mă întrebaţi acuma
pe mine ca şi cum n-aţi şti!”. Şi le-am dat câteva nume ale
fraţilor care au declarat deja că sunt ostaşi.

– Şi mai cine!?... insistau ei, cu trimitere clară la fratele
Titus. Eu iar mai spuneam un nume, ei iar mă întrebau:

– Şi mai cine?...
Atunci mi-a venit în minte să li-l spun pe cel pe care-l bă-

nuiam că e trădător. Când i-am rostit numele, ei au sărit repede:
– Nu, nu, nu!... Nu-i nevoie să-l mai scrii şi pe acesta...

Sunt destui câţi ai declarat până acum...
„Aha!... deci iată adeverirea bănuielii, mi-am zis eu. În-

seamnă că el e omul vostru!...”
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Într-un an a venit fratele Titus împreună cu sora Veroni-
ca. Erau chemaţi la o nuntă la Valea Cosminului (un sat lângă
Mologhia). Era acolo un frate ungur, botezat la ortodocşi.
Când a auzit de fratele Titus şi l-a auzit apoi vorbind pe la
adunări, l-a chemat la nuntă. (Căci mergea vestea din unii în
alţii atunci când se ştia că va veni; şi chiar preoţi care susţi-
neau Oastea Domnului îl căutau, să stea de vorbă cu el.) Ceea
ce s-a petrecut cu fratele Titus şi cu sora Veronica la acea
nuntă a fost numai lucrarea lui Dumnezeu. Am rămas şi noi
uimiţi când am aflat totul.

Vineri noaptea spre sâmbătă, înainte de nuntă, ei fiind
găzduiţi la mine acasă, sora a visat că mama ei, care rămăsese
acasă, a murit. Dimineaţa, i-a spus fratelui Titus visul. Mai
apoi, neştiind ce poate să însemne acel vis şi fiind frământată
de o presimţire rea, i-a spus hotărâtă fratelui:

– Titus, azi plecăm acasă.
– Cum aşa?... Doar suntem chemaţi la nuntă...
– Acum trebuie să plecăm! Acasă ceva nu e în regulă.
Şi s-au decis să plece. Dar cu ce? Căci nu se găseau bi-

lete... I-a ajutat însă fratele Vinucă. El avea o cunoştinţă la
gară şi, în urma intervenţiei lui, au putut să plece... seara, pe
la ora nouă.

Dar ce se întâmplase? De aici din Cernăuţi a fost anun-
ţată Securitatea din Suceava că Titus Niculcea face „propa-
gandă” în Ucraina şi urmează să fie arestat.

Când au ajuns în Suceava, au fost aşteptaţi de oamenii
Securităţii şi a trebuit să predea paşapoartele. Aceştia l-au în-
trebat pe fratele Titus:

– Ce faci dumneata la Cernăuţi, ce activitate ai acolo? Ce
ţi s-a întâmplat?

– Nimic!...
– Cum ai scăpat? Că trebuia să fii arestat...
Se mirau şi securiştii că într-adevăr era chiar el cel din

faţa lor, când ştiau că era urmărit, ca să fie arestat.



359

Duminică dimineaţa însă a venit aici la noi cel din Valea
Cosminului, care-l invitase, ca să-l ducă cu maşina la nuntă.
M-a întrebat unde e fratele Titus şi i-am răspuns:

– A plecat aseară acasă.
– Da’ de ce!? începuse el să se irite.
– Se pare că a murit mama sorei Veronica...
– Nu se poate! strigă furios, schimbându-se deodată la

faţă pentru că nu le-a reuşit planul...
Apoi mai târziu, la nuntă, în timp ce noi stăteam la masă,

a venit Gheorghe Prekasca, unul care avea un băiat în Miliţie,
care se dădea frate ostaş (era dintre ucraineni) şi care, de fapt,
s-a dovedit a fi informator. Duba Miliţiei era oprită în drum,
iar el umbla printre mese, căutându-l pe fratele Titus şi între-
bând în stânga şi-n dreapta:

 – Unde-i michiduţă? Unde-i michiduţă?...

De câte ori nu stăteau maşinile în drum, lângă casă, până
dimineaţa... acolo unde făceam adunare, ca să ne prindă. În-
tr-o seară de iarnă pe la ora zece, am ieşit din casă de la fra-
tele Gheorghe Teodorescu şi am văzut că lângă camera unde
fusese adunarea stătea o maşină, iar în maşină era o persoană.
Cum era întuneric, am putut vedea un mic ecran ca de televi-
zor, pe care-l folosea în acel moment. Chiar de-atunci, din
anii ’80, Miliţia avea aparatură cu care putea să asculte şi să
înregistreze ce se petrecea dincolo de zid, în casă.

Altă dată s-a întâmplat la mine, aici. Am avut cu dânşii
atunci aşa o „tăietură”... Le-am zis fără frică:

– Întrebaţi ce vreţi, dar eu nu vă spun, decât ceea ce ştiu eu!
Era tot într-o iarnă şi era zăpadă. Venind cu soţia acasă,

la lumina becului de pe stâlp se vedea bine o maşină oprită
puţin mai încolo.

– Ce-o fi cu maşina asta acum aici? mă întrebă soţia.
– Ştiu eu?... Poate urmăresc ceva vagabonzi (care mai

umblau pe-aici prin zonă).
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Când m-am apropiat, am văzut clar cascheta de miliţian a
celui dinăuntru. După ce am intrat în casă, vorbeam cu soţia
ca muţii, mai mult prin semne, despre lucrurile ce trebuiau
vorbite cu băgare de seamă. Numai despre ale casei (despre
mâncare şi celelalte...) vorbeam cu voce tare, căci ştiam că ei
ne înregistrează.

Dimineaţa, tot soţia a observat nişte urme de paşi prin
zăpada mare din ogradă... Cineva sărise gardul şi umblase
până în fundul curţii şi înapoi.

La scurt timp, am fost chemat: „Să vii în cutare zi, în
cutare loc... la ora cutare...”. M-am dus de fiecare dată când
am fost chemat, m-am supus, căci altfel ar fi fost mai rău. La
interogatoriu mi-au zis, printre altele:

– Tu trăieşti bine! Ai seră cu flori!... O duci bine tu!...
– Da... răspund eu, fără teamă. Dar la mine este poartă,

nu trebuie să sară nimeni peste poartă.
El se uită atunci la mine, dar şi eu l-am privit fix în ochi

şi l-am întrebat, la rândul meu:
– De ce-ai sărit peste poartă? Ce-ai căutat la mine în

ogradă?
Nu-l slăbeam din ochi. S-a văzut dat de gol...
După atâtea chemări câte am avut la Miliţie, de-acum a

ajuns ca până şi directorul de la serviciu să se teamă de mine;
credea că am legătură cu KGB-ul...

Odată m-au întrebat:
– Cine a fost la voi în biserică astăzi, ce oameni străini au

fost?
– Eu nu ştiu... Eu cânt la cor şi de-acolo nu pot să văd ci-

ne intră şi cine iese din biserică!
– Nu-i adevărat! Tu ştii!
– Dacă eu, de sus de la balcon, nici pe nevasta mea, pe

care o ştiu, n-o pot recunoaşte în biserică, cum să-l pot deo-
sebi pe unul străin, în atâta popor? am răspuns eu cam aspru.

Atunci alte întrebări nu mi-au mai pus...
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Simţeam că Duhul lui Dumnezeu era lângă mine şi că El
lucrează. Dumnezeu mi-a luat frica şi nu mă temeam. Nu-mi
întorceam capul în altă parte, ca să mă gândesc ce să le răs-
pund. Mă uitam ţintă în ochii lor. Atunci vedeam că asta îi
dezarma şi nu le convenea...

Vreau să spun că toate problemele astea au apărut doar
de când a început să vină la noi fratele Titus.

Au fost şi dintre cei ce se numeau „fraţi”, dar care mai pe
urmă s-au dovedit că nu erau. Aceştia unelteau împotriva
fratelui Titus. Odată, într-o adunare, au limitat timpul vorbi-
rilor la 15 minute, numai să nu poată vorbi mai mult fratele
Titus. Eu, când am văzut aceasta, i-am spus fratelui Titus, în
auzul întregii adunări:

– Frate Titus, cele 15 minute ale mele ţi le dau frăţiei tale!
Alţi vreo patru, cinci fraţi, după mine, au zis şi ei:
– Şi noi îi dăm fratelui Titus cele 15 minute ale noastre!...
Niciodată nu ne săturam de cuvântul său, căci tare adânci

adevăruri scotea din versetele Sfintei Scripturi, cum noi nu
mai auzisem până atunci, din cauza amestecăturii care fusese
atâta timp între noi cu cei din alte culte. Dar împotriva învă-
ţăturii lui n-a îndrăznit nimeni să se ridice, pe faţă, niciodată.
Nu aveau curaj, căci el era foarte documentat. Şi nici nu
aveau cu ce să-l prindă nici în vorbire, nici în purtare...

Eu unul sunt foarte mulţumit că l-am putut aduce încoa-
ce. Dacă nu venea el, adunarea poate ar fi fost distrusă... Dar
după ce a venit între noi fratele Titus, a apărut conflict între
cei ce voiau să urmeze învăţătura sănătoasă şi cei ce erau îm-
potriva acesteia. Atunci n-am mai avut încotro şi am făcut
despărţire. De fapt, s-au ales singuri cei ce erau cu crucea
(cam 80 la sută dintre fraţi) şi cei fără cruce... Aceasta, să fi
fost cam prin 1984, 1985.

Când venea, stătea aici câte o lună. Înainte de fiecare
adunare se pregătea, citind din Biblie; de fapt, citea în fiecare
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seară... Eram aşa de bucuroşi când venea la noi... şi nu-l sim-
ţeam ca pe un străin, ci ca pe unul din ai casei, că era tare ali-
pit de noi... Chiar şi din Moldova veneau fraţi aici la noi, ca
să-l asculte. Când se pornea la vorbă, parcă nu mai simţea
nici foame, nici somn... nici apă nu bea. Trecea timpul şi nici
nu ştiam când se făcea ora patru dimineaţa.

În timp de o lună, cât stătea în Ucraina, pleca şi prin alte
comune, ca de exemplu la Stălineşti sau la Ijeşti. Dar oriunde
pleca, îl însoţea un frate; nu-l lăsam niciodată singur. Iar peste
săptămână, aici în Cernăuţi, în fiecare seară veneau mulţi
fraţi: din partea Storojineţului, de pe la Mologhia... şi erau
stări de vorbă. Fraţii îl întrebau multe lucruri, iar fratele Titus
le răspundea la fiecare. În cursul zilei, când nu-l căuta careva
dintre fraţi, tot pentru a discuta diferite probleme duhovni-
ceşti, mergea pe la fratele Vinucă sau pe la alţi fraţi, dar cu
multă băgare de seamă; şi toţi îl păzeam şi căutam să-l ferim
de ochii urmăritorilor.

Fratele Titus n-a vorbit azi într-un fel şi mâine în alt fel.
El tot la fel a vorbit despre adevăr de când îl cunoaştem, cu
aceeaşi statornicie în convingeri.

Astăzi ni-e dor de fratele Titus... E mare lipsă acum de
fraţi ca el, căci după plecarea lui au început să se facă alte lu-
crări, străine, în numele Oastei Domnului. Ce bine ar fi dacă
l-am avea acum pe el în mijlocul nostru!

*   *   *

Gavril Bivol – Bosanci

La scurtă vreme după ce am intrat în Oastea Domnului,
fratele Drăgoi căuta să mă pună în legătură cu fraţi statornici
din Lucrare. Şi atunci l-am cunoscut pe fratele Titus, la mă-
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năstire la „Sfântul Ioan”, în Suceava, prin anul 1980. Ştiu că
vorbea cu fratele Drăgoi despre statornicia noastră în Biserica
Ortodoxă. Eu aşa ceva doream: să găsesc o lucrare care să
urmeze linia şi învăţătura Bisericii, nu care să ducă spre alte
culte. Nu-mi mai aduc aminte exact cuvintele de-atunci ale
fratelui, dar când l-am auzit am simţit că într-adevăr este un
frate ostaş adevărat.

După ce am început să merg la adunare (cum se făceau
atunci, prin casele fraţilor), ai mei din familie erau împotriva
mea. Voiau să fiu ca cei din lume. Dar le-am spus: „Eu am
venit aici în casă cu oameni lumeşti, cu beţii... cu tot felul de
lucruri ale păcatului; acum vin cu fraţii ostaşi şi vreau să se
facă o adunare şi în casă la mine”. Şi i-am chemat pe fraţi, aşa
încât au fost camerele acestea pline. Atunci, după ce tata l-a
auzit pe fratele Titus cum a vorbit, mi-a zis: „Eu îţi dau voie
de-acum să te duci la Oastea Domnului, că faci bine dacă te
duci!”. La fel, soţia mea n-a mai fost împotrivă şi am simţit
că, prin lucrarea lui Dumnezeu care se făcuse prin fratele Ti-
tus, lucrurile au luat o întorsătură bună: neînţelegerile dintre
mine şi ai mei au început să dispară, binele începea să învingă
răul. Mai ales de-atunci, pe fratele Titus l-am avut şi l-am
simţit totdeauna la inimă, pentru că prin el s-au rezolvat
aceste probleme pe care le aveam.

Apoi, ori de câte ori aveam nevoie de vreun sfat, de
clarificarea vreunei situaţii problematice care se ivea în
adunare, apelam la el. Chiar dacă propuneam şi noi, fraţii
de-aici, soluţii, căutam mereu să avem o confirmare şi de
la fratele Titus. Şi totdeauna veneam de la el deplin lămu-
riţi şi încredinţaţi că aşa e bine să facem, cum ne sfătuia el.
Când ne duceam la el cu o problemă, chiar dacă eram mai
mulţi şi poate cu păreri diferite sau chiar contrare, el îl as-
culta pe fiecare, apoi ne dădea soluţia, dar nu într-un mod
impunător, ci cu blândeţe şi înţelepciune, în aşa fel încât să
poată fi primită de toţi.
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În anul 2000, când s-a încercat aşa-zisa unitate dintre
grupările „Simeria” şi „Sibiu”, care apăruseră în Oastea
Domnului din 1992, împreună cu fratele Titus şi cu alţi fraţi
de la noi din zonă, am mers la Sibiu. Ne-a dus fratele Anania
cu microbuzul. Acolo, la adunarea de sfat frăţesc care a avut
loc în vederea realizării acestei „sfinte unităţi”, cum o nu-
meau unii, a luat cuvântul şi fratele Titus. Fratele a pomenit
de canoanele Bisericii, care spun că cel ce a căzut în erezie şi
vrea să revină la dreapta credinţă trebuie să facă pocăinţă; şi,
după caz, trei, şase sau nouă ani să stea pe banca ascultării.
Când au auzit aceste cuvinte, toţi au izbucnit în râs, mai ales
cei care se rupseseră de Sibiu. Dispreţuindu-l şi contestându-i
sfatul şi părerea, l-au luat în derâdere, făcându-l „taliban”.2

În ultimii ani ai vieţii, şi datorită bolii care-l măcina, se
simţea tot mai slăbit trupeşte. Deşi era omul care nu punea la
socoteală nici sănătatea, nici oboseala când era vorba de Lu-
crare, totuşi, la un moment dat, a ajuns să nu mai poată...
Spun acest lucru pentru că odată l-am chemat să mergem la
un sfat la Sibiu. A acceptat şi am plecat împreună. Călătoria
cu trenul însă fusese obositoare şi, pe el, aproape l-a stors de
tot de puteri. În gară la Vinţu de Jos, de unde trebuia să luăm
un alt tren pentru Sibiu, respirând cu greu, s-a rezemat de un
stâlp şi mi-a zis: „Frate Găluţă... eu nu mai sunt pentru dru-
murile astea...”. A trecut atunci ca o săgeată prin mine şi în-
cepuse să-mi pară rău că l-am scos de-acasă.

Şi tot cam aşa s-a întâmplat altă dată, la o nuntă la Mar-
ginea. Mirele de-atunci lucrase o vreme în afara ţării şi nu fu-
sese implicat în luptele dintre fraţi, care se tot înteţeau dato-
rită celor ce spuneau că sunt ostaşi, dar care primiseră şi se
angajaseră să slujească alte duhuri, străine de al Oastei Dom-
nului. El a venit la fratele Titus şi i-a spus: „Eu nu vreau să

                                                
2 Persoană intolerantă care aparţine unei mişcări fundamentalist-

extremiste.
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fac nunta cu cei care ţin de gruparea «Simeria», ci cu fraţi ca-
re văd lucrurile ca frăţia ta, cu care frăţia ta eşti în acelaşi
duh”. Văzându-i dorinţa sinceră, fratele Titus a dorit să-i fie
aproape şi să-l ajute. În sfârşit, a avut loc adunarea de nuntă
sâmbătă seara, iar la sfârşitul ei, fratele Titus i-a rugat pe fraţi
ca, a doua zi dimineaţa, la ora şapte, să fim cu toţii în cort,
pentru a se putea începe programul de adunare rânduit până la
plecarea la biserică.

Dimineaţa însă, fiindcă eu mersesem pentru odihnă într-o
altă localitate, am ajuns cu o întârziere de zece, cincisprezece
minute la locul unde se ţinea nunta. Dar fratele Titus era
acolo. Când l-am văzut cum stătea undeva foarte slăbit,
aproape sfârşit, m-am dus la el şi l-am întrebat ce se întâmplă.
Mi-a răspuns la fel ca atunci în gară la Vinţu de Jos:

– Frate, eu nu mai sunt pentru problemele astea...
– De ce spuneţi asta, frate Titus? l-am întrebat eu.
Şi mi-a spus un lucru pe care nu-l ştiam:
– Când sunt obosit, din cauza bolii mele, nu pot să mă

odihnesc... transpir foarte mult... Abia după ce mă schimb de
vreo trei ori pot să mă liniştesc şi să adorm. Aşa s-a întâmplat
şi azi noapte, după ce am mers acasă de la nuntă, până spre
dimineaţă. Iar după ce am schimbat şi al treilea rând de pija-
male, deja au venit după mine fraţii cu maşina şi m-au adus
aici, să fiu prezent la ora şapte, cum ne-am înţeles.

Mi-am dat atunci seama că, chiar dacă ar fi fost să fie dus
în sicriu de-acolo, n-a ţinut socoteală de asta. Pentru el, cu-
vântul pe care şi l-a dat (în acest caz şi faţă de mire, cu nunta,
şi faţă de fraţi, cu prezenţa la ora stabilită) era mai important.

Altă dată, un frate tânăr a venit la mine şi m-a rugat să-l
ajut, că voia să facă nuntă cu fraţii, deşi mireasa nu era din
adunare. Eu m-am dus să mă sfătuiesc cu fratele Drăgoi, apoi
împreună am mers la fratele Titus. I-am spus şi lui cum stau
lucrurile, am discutat mai multe în legătură cu aceasta, dar
ceva ne-a scăpat din vedere. În sfârşit, s-a făcut nunta, a venit
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şi fratele Titus... adunarea de sâmbătă seara a decurs frumos.
Dar duminică dimineaţa, când a apărut mireasa în adunare, a
fost un şoc, pentru că îmbrăcămintea ei lăsa de dorit... L-am
văzut pe fratele Titus că s-a supărat şi m-am dus la el:

– Frate Titus, eşti supărat...
– Da, cum să nu fiu? Dacă nu ştii să organizezi o nuntă,

pe mine să nu mă mai chemi. Că eu nu dau mâna cu lumea!
Ne biruie lumea, frate! Nu mai rămâne Oastea în picioare! Cu
timpul, ne va birui lumea...

Pentru mine a fost cea mai grea lovitură. Nu mi-a mai
trebuit nimic... nici nuntă, nici mâncare... n-am mai mâncat în
ziua aceea nimic, fiindcă l-am supărat pe el. Eu nu m-am dus
să-l ispitesc când i-am cerut părerea în legătură cu nunta.
Dar... la lucrurile acestea nu m-am gândit...

Iată felul în care înţelegea el să trăiască viaţa de credinţă;
era foarte hotărât în privinţa ruperii de tot ceea ce înseamnă
lume şi comportare lumească. Mi-a spus că a dat şi aparatul
de radio afară din casă.

Fratele Titus era un om care trăia din sudoarea feţei lui.
Odată când m-am dus la el cu fratele Filip, deşi era bolnav,
l-am găsit la cuptorul de cărămidă, punând lemne pe foc
(făcea cărămizi din lut şi le ardea). Nu şi-a permis niciodată
un câştig nemuncit sau nedrept, deşi... ar fi putut să aibă...

Când a fost adunarea de tineret pe ţară la Suceava, a dat
şi el bani pentru organizarea adunării. Noi voiam să refuzăm,
dar nu ne-am putut opune insistenţei lui. Din puţinul pe care
îl avea, umbla în toată ţara, pe unde era chemat, pe cheltuiala
sa. La fel, când strângeam... de-atâtea ori, pentru Sibiu, a
ajutat mereu, niciodată nu s-a dat înapoi. Chiar dacă noi une-
ori, ca să nu-l mai punem la cheltuială, ocoleam să-l anunţăm
că facem o strângere de ajutoare, el totdeauna a contribuit cu
cât a putut.

A iubit Oastea Domnului şi a înţeles că adevărata iubire e
aceea care se jertfeşte. A fost un om de jertfă; şi un om de cu-
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vânt. Îşi respecta cuvântul dat. Când spunea un lucru, apoi aşa
şi făcea.

Într-un an, la Iaşi, de Cuvioasa Paraschiva, când au fost
aduse moaştele Sfântului Gheorghe, m-am dus şi eu. La cate-
drală era atâta popor... aproape imposibil de intrat înăuntru.
Era în timpul Sfintei Liturghii, dar oamenii se mai mişcau în-
coace, încolo. Însă undeva mai departe de unde mă aflam eu,
lângă o boxă de la staţia de amplificare, în curtea catedralei,
văd un bătrân stând în cârjă, cu spatele la lume. La început nu
mi-am dat seama cine e. Când mă apropii, iată-l pe fratele
Titus! Stătea nemişcat şi asculta. Pentru Sfânta Liturghie, el
avea tot respectul cuvenit şi îi dădea toată importanţa câtă se
cerea. Aşa cum l-am cunoscut la „Sfântul Ioan” în 1980, tot
aşa l-am ştiut până când s-a stins din viaţă, în 2007, când
eram la Sibiu, cu problema Apelului. Nu şi-a schimbat nicio-
dată părerile despre adevăr.

Dintre virtuţile pe care le-am văzut la el, mă gândesc la
răbdare (îngăduinţa pe care o avea cu fiecare), la statornicie,
la credincioşia faţă de învăţătură... Eram odată la adunare la
părintele Dănuţ şi, după ce a vorbit fratele Titus despre Maica
Domnului, soţia părintelui Liviu, care făcuse Teologie, s-a
dus la el şi i-a spus cu admiraţie: „Frate Titus, aţi dezvoltat
subiectul punct cu punct, ca şi cum ar fi predat un profesor!”.

Tot la fel, la o adunare care a avut loc în Bosanci, la care
participaseră cu câte un cuvânt şi câţiva preoţi, unul dintre ei,
de pe lângă Bucureşti, mi-a spus laudativ la adresa fratelui
Titus: „Moşneagul ăsta e deasupra la toţi! Avem cu ce ne lău-
da!”. Vorbirea lui era foarte documentată. El nu ataca atunci
când se ridica la cuvânt, dar nici nu spunea poveşti... mai ales
când se referea la lucrurile esenţiale de credinţă.

În Voitinel era o femeie care lucrase la C.A.P.; fusese
acolo contabilă sau pe post de brigadier, nu mai ştiu exact.
Femeia aceasta a ajuns paralizată şi de mulţi ani zăcea pe pat.
În sat erau câţiva fraţi şi surori care o mai cercetaseră, iar
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acum ea voia să se hotărască pentru Domnul. Surorile de-aco-
lo i-au vorbit şi fratelui Titus despre acest suflet care acum
căuta mântuirea şi l-au chemat, zicându-i: „Frate Titus, vino
până la noi, căci femeia aceasta doreşte să pună legământ în
Oastea Domnului”. Şi fratele Titus s-a dus. Când a ajuns şi a
intrat în casă, ea era pe pat, senină la faţă... şi el i-a spus:

– Slăvit să fie Domnul, soră! Cum e? Cam greu, nu-i
aşa?...

– Nu, frate Titus, îi răspunse ea. Nu m-a pedepsit Dum-
nezeu pe mine cât am păcătuit...

– Asta-i adevărata pocăinţă... când îţi pare rău pentru via-
ţa pe care ai trăit-o în păcat.

Atunci ea a făcut legământ. Apoi fratele Titus a mai cer-
cetat-o în vreo câteva rânduri. Iar când a murit, el a avut un
vis, în care ea, aşezată pe un pat strălucitor, se urca în sus.
Dimineaţa, fratele i-a spus sorei Veronica:

– Să ştii că sora de la Voitinel a murit.
– Ei... tu te încrezi în visuri... îi răspunse ea.
– Ai să vezi...
Apoi el plecă cu bicicleta în sat, unde avea o treabă.

Când a ieşit la şosea, cu o căruţă, venea o soră din Voitinel.
– Frate Titus, zise ea, sora a noastră a trecut la Domnul...
– Ştiu, răspunse el simplu şi deplin încredinţat de înşti-

inţarea pe care o primise în vis.
– Te rugăm să vii şi frăţia ta la priveghi.
Erau unii care, cu tupeu, fără să ţină seamă nici măcar

de puţin bun-simţ, căutau să-l provoace cu tot felul de în-
văţături rătăcite. Unora ca aceştia, fratele Titus le răspundea
pe măsură, fără menajamente. Îmi aduc aminte că veneam
odată împreună de la Sibiu şi era cu noi şi Milian. Tot în ga-
ră la Vinţu de Jos, ne-am aşezat să luăm o gustare. Şi la un
moment dat am văzut că se apropie cineva de noi, se aşază
alături şi începe să ne sâcâie cu tot felul de întrebări fără
rost, despre cele ale credinţei lui. Pe semne, era vreun
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iehovist – sau nu ştiu de pe la ce cult – şi, văzându-l pe fra-
tele Titus cu barbă, şi-o fi zis că suntem nişte oameni care
am cunoaşte ceva din Biblie; şi căuta vorbă cu noi. Eu nu i-
am răspuns nimic... Milian se uita să vadă ce zice fratele
Titus. Atunci fratele Titus s-a întors spre acel om şi i-a spus
direct, foarte hotărât:

– Te rog frumos, lasă-ne în pace! Te-a chemat cineva
aici? Cum vii şi te bagi aşa... nu vezi că stăm la masă!? Te
rugăm să pleci de-aici! Ce vrei? Să ne baţi la cap cu ideile
tale? Du-te şi vezi-ţi de treabă!

Aici în zona noastră, în toate cele privitoare la Oastea
Domnului, fratele de nădejde era fratele Titus. La orice adu-
nare, la orice lucrare care trebuia făcută între fraţi, el era pre-
zent, era întrebat de fiecare dată şi de cuvântul său ţineam
seamă totdeauna. Şi oriunde era chemat şi s-a dus, el a rezol-
vat problemele care erau; şi între tineri, şi... între toţi.

A fost un om cinstit, prin caracterul său, cum rar se mai
întâlnesc alţii acum. Astăzi este multă prefăcătorie, multă vi-
clenie şi neseriozitate... Când spun acest lucru, mă gândesc cu
amărăciune la următorul fapt:

După anul 2000, veniseră odată la noi – chiar la mine
acasă – fraţii din conducerea de la Sibiu, să ne determine, să
ne convingă să facem unitate cu Ghiţă Bujoreanu şi cu cei-
lalţi... Atunci fratele Titus s-a ridicat în faţa lor şi i-a întrebat:

– Noi, cei bătrâni din zonă, ce rost mai avem aici? Dacă
pentru frăţiile voastre nu are nici o credibilitate cuvântul şi
părerea noastră, atunci de ce ne-aţi mai chemat să venim la
această întâlnire?

– Dacă voi nu ne vreţi, noi vă vrem!... fusese răspunsul lor.
Veniseră cu un reportofon, să înregistreze... Dar s-a con-

statat, la urmă, că cel ce avea reportofonul intenţionat nu-i în-
registrase decât pe fratele Moise, pe fratele Iacobuţă... pe fra-
tele Aurică... Cuvântul fratelui Titus, precum şi pe cele ale
altor fraţi – care erau diferite de ale lor şi nu susţineau scopul
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cu care veniseră ei, cuvinte prin care se încerca să se arate
adevărul despre cei cu care voiau ei să ne unească – acestea
nu fuseseră înregistrate. Când intervenea unul dintre noi, în-
registrarea era oprită.

Or, la fratele Titus n-ai văzut niciodată aşa ceva. N-a
avut nimic lăturalnic şi ascuns, ci numai sinceritate, totdeauna
şi în toate.

Eu cred că viaţa fratelui Titus rămâne pentru noi şi pen-
tru cei ce vin în urma noastră un îndemn şi o pildă, mai ales
în ce priveşte păstrarea neschimbată a învăţăturii, statornicia
până la capăt şi dăruirea jertfelnică pentru adevărul lui Hris-
tos. Într-adevăr, el rămâne ca un stâlp de statornicie la care
pot să privească generaţiile de după noi.

*   *   *

Ilie Schipor – Vicovu de Sus

De prin 1975 l-am cunoscut pe fratele Titus. În ce pri-
veşte lucrare de vestire a Evangheliei, îl avea ca bun şi apro-
piat tovarăş pe fratele Gheorghe Crasuleac din Rădăuţi. Chiar
de la început, l-am ştiut ca pe un părinte duhovnicesc. Cu-
vintele lui de învăţătură m-au făcut pe mine să mă apropii
mult de Domnul şi de Lucrarea Sa. Cuvintele fratelui Titus
i-au ajutat pe mulţi fraţi să cunoască adevărul şi le-au arătat
multora drumul de urmat spre mântuire, prin Oastea Dom-
nului. Învăţătura sa prin care îi chema pe oameni la Domnul
Iisus nu era străină nici de învăţătura despre Maica Domnu-
lui, nici de cea despre Biserică şi despre toată lucrarea ei.
Pentru fiecare frate avea câte un cuvânt de îndrumare şi de
ajutor.
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*   *   *

Gheorghe Ursachi – Vicovu de Sus

Pe fratele Titus l-am cunoscut la scurtă vreme după ce
am intrat în Oastea Domnului, în urmă cu vreo optsprezece,
nouăsprezece ani; în orice caz, după revoluţie. Venea aici la
noi, la adunare. Pentru mine, el a fost nu numai un frate, ci un
părinte duhovnicesc de la care am avut totdeauna de învăţat –
ca şi de la fratele Boraciuc. Ei au fost, în zona aceasta de
nord, fraţi de răspundere. Făceau parte dintre oamenii pentru
care da era da şi nu era nu. Pe linia aceasta au mers ei. Mi-au
spus un lucru pe care l-am învăţat de la ei: „Frate Ghiţă, să nu
umbli niciodată cu vicleşuguri. Noi fiecare avem o chemare
de la Dumnezeu şi un loc în Lucrarea Lui. Şi cum ai umblat
cu vreo viclenie, locul pe care l-ai avut îţi va fi ocupat imedi-
at, fără să-ţi dai seama. Tu zici în continuare că eşti în Oastea
Domnului... şi „Slăvit să fie Domnul!”, dar Domnul nu va
mai fi cu tine.

Nopţi întregi stăteam de vorbă cu el când venea la noi.
Atâtea lucruri ne spunea... şi îmi plăcea aşa de mult să-l as-
cult! Nu te săturai niciodată de cuvântul lui şi nu aşteptai
niciodată să se oprească. Îmi pare aşa de rău că nu mai sunt
acum astfel de nopţi... Azi nu se mai ţine cont de toate po-
veţele şi învăţăturile pe care ni le-a dat el. Cam dispar aceia
care să le mai respecte... Eu mereu spun lucrul acesta în
adunare: „Fratele Titus aşa ne-a învăţat... el aşa ne spu-
nea...”. Dar acum vor toţi să-i cam laşi în pace, să nu le po-
meneşti de lucrurile astea... Dar le-am spus şi celor de pe la
noi, şi altora, de prin alte părţi, că eu nu pot să calc în pi-
cioare ceea ce am primit de la fratele Titus, de la fratele
Boraciuc, şi să mă acomodez repede cu o altă înţelegere a
lucrurilor.
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– Da’ ce... voi aţi rămas puţini şi trebuie îndată să te în-
torci la noi şi să fii cu noi, zic cei mai mulţi astăzi.

– Măi frate, le răspund, eu îmi aduc aminte de fratele
Titus – şi îmi plăcea când îmi spunea: „Chiar singur să rămâi,
dacă trebuie, dar să nu primeşti nimic străin de felul cum ai
primit învăţătura despre Oastea Domnului”.

Şi acum chiar aşa sunt hotărât să fac. Singur de aş rămâ-
ne, mai bine mă duc după-masa la biserică, (îmi dă pălimarul
cheia), citesc din Cartea Sfântă, zic câţiva psalmi şi mă rog
acolo... închid şi vin mulţumit acasă, dar nu voi fi cu cei ce se
abat de la ceea ce am primit.

Cu o săptămână înainte de a muri, l-am căutat acasă,
împreună cu băiatul meu, pe care-l iubea aşa de mult... Când
am intrat în casă, l-am găsit respirând greu şi ud de transpi-
raţie. Ne-a arătat atunci radiografiile de la plămâni. Chiar şi
sora Veronica s-a mirat de acest lucru şi ne-a spus că nu s-a
mai întâmplat să arate filmele la cineva. Într-adevăr, din cât
am putut noi să ne dăm seama, plămânii săi erau într-o stare
foarte gravă, distruşi aproape total. Plângeam cu toţii, şi noi,
şi el... Poate presimţea că e ultima noastră întâlnire pe pă-
mânt.

Părintele Mihail Jar îl iubea atât de mult... atât de mult!
Când a fost mitropolitul Daniel la Durău şi l-a cunoscut

acolo pe fratele Titus, a spus: „Când o să facem prima întâlni-
re cu preoţii la Iaşi, o să-l chemăm şi pe fratele Titus!”. Aveai
ce să înveţi de la dânsul.

A umblat foarte mult pe la fraţi, prin toate satele astea de
pe-aici. Mergea cu bicicleta, de multe ori noaptea, şi, fiindcă
era mereu urmărit, uneori îşi lega barba cu un prosop, să nu
fie recunoscut. Pleca de la Marginea câte 20 de kilometri, pâ-
nă la fratele Ilie Schipor sau la sora Viorica Creţan, în căsuţa
căreia mult timp s-a făcut adunare.

A întâmpinat multe datorită drumurilor sale la fraţi, căci
era mereu urmărit şi în Ucraina, şi aici în ţară. Fiind mult
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timp plecat, nu trecea pe-acasă cu săptămânile. Mergea pe la
fraţi, făcea adunări... nu se ţinea cont că era în cursul săptă-
mânii sau duminica. Când am mers în partea aceea spre Mar-
ginea, mulţi fraţi mi-au spus că ei au primit Lucrarea Oastei
Domnului prin fratele Titus.

Nu trebuie să uităm niciodată ce a însemnat fratele Titus
pentru noi, cum s-a jertfit pentru ca noi să-L aflăm pe Dom-
nul, cum ne-a dat învăţături... Pe toate acestea, în Ziua Jude-
căţii noi le vom vedea şi Dumnezeu o să ne spună: „Ţi-am dat
înţelepciune, ţi-am trimis ajutor, ţi-am dat de toate. De ce n-ai
rămas în locul în care te-am aşezat?”.

*   *   *

Iosif Gheorghiţă – Iveşti

Fratele Titus Niculcea s-a născut la 8 noiembrie 1932, în
comuna Marginea din judeţul Suceava. Părinţii lui se numeau
Titus şi Teodora.

În anul 1958 s-a căsătorit cu Veronica Brasciuc. Nunta
lor, după cununia de la biserică, s-a desfăşurat doar cu o ma-
să, fără muzică şi petreceri lumeşti.

Au avut un singur copil.
După o lungă convalescenţă în urma accidentului din mi-

nă, din ianuarie 1960, află despre Oastea Domnului şi face
legământ cu Domnul în această Lucrare în care a rămas cre-
dincios, statornic şi activ până la moarte.

Trece la Domnul în 26 aprilie 2007, în împrejurările unor
lupte şi frământări din Lucrarea Oastei, în care, celor ce se
simţeau una cu duhul lui, le-a insuflat un puternic curaj de a
mărturisi adevărul fără frică, aşa cum a fost una din trăsăturile
caracterului său, de care era conştient: lipsa de frică.
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Pentru a fi mai clar înţeles atunci când vreau să spun
despre verticalitatea cu care fratele Titus a mărturisit şi a apă-
rat cauza Oastei şi adevărul ei în ultimii lui ani de viaţă
(atunci când l-am cunoscut mai îndeaproape), încerc să
punctez câteva lucruri – care cred că sunt de referinţă – petre-
cute în Oastea Domnului chiar de la începutul ei.

Dumnezeu a iubit poporul nostru parcă mai mult ca alte
popoare, poate că datorită multelor jertfe pe care acesta le-a
plătit de-a lungul atâtor generaţii, pentru a-şi păstra credinţa
curată, neamestecată, în faţa năvălirilor atâtor popoare ce do-
reau să ne nimicească şi neamul, şi credinţa noastră în Dum-
nezeu. Astfel, după Primul Război Mondial, odată cu întregi-
rea neamului nostru într-o singură ţară, România Mare, cu
aceeaşi limbă şi cu acelaşi ideal, Dumnezeu, prin omul ales
de El, Părintele Iosif Trifa, a trimis poporului nostru Lucrarea
Oastea Domnului, acest suflu al Duhului Sfânt ce avea ca
scop trezirea neamului şi învierea Bisericii noastre străbune.
Mulţi dintre oamenii chinuiţi de patimi au primit mesajul
adus de această Lucrare şi, prin naşterea din nou, s-au trezit
din păcat şi au înviat cu Hristos la viaţă veşnică. Cum spunea
fratele Traian Dorz, ce salt calitativ moral şi spiritual s-ar fi
realizat dacă şi mai-marii Bisericii şi ai neamului nostru ar fi
înţeles vremea acestei cercetări a Duhului Sfânt...

După trecerea în veşnicie a Părintelui Iosif – Profetul
vremurilor noastre –, steagul acestei Lucrări l-a purtat un alt
om iubitor de Dumnezeu şi de neam, fratele Traian Dorz. El
l-a dus, vreme de o jumătate de veac, prin anii cei mai grei şi
în perioada cea mai întunecată din istoria noastră contempo-
rană. Cu cea mai devotată iubire, fratele Traian, ca şi înainta-
şul său, a sacrificat tot ce a avut mai scump pe acest pământ,
punându-şi toată viaţa în slujba lui Dumnezeu, din dorinţa de
mântuire a neamului nostru. Atâtea revărsări de har a adus
Lucrarea Oastei pe pământul nostru românesc... mii şi mii de
neuitate stări cereşti, cum n-au mai fost până la ea; mulţi ani
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de zile am fost chiar noi înşine părtaşi unor astfel de fericite
binecuvântări.

Dar fratele Traian Dorz s-a dus şi el la Domnul, în 1989,
lăsându-ne ca testament să ducem mai departe solia Oastei
Domnului, până va veni urmaşul său, prin care Domnul Îşi
va conduce Lucrarea la „ultima biruinţă”.

Şi Părintele Iosif Trifa, ca şi fratele Traian Dorz au dorit
mult ca Oastea Domnului să fie recunoscută atât de condu-
cătorii Bisericii, cât şi de cei ai statului. Dar, cu toate stăru-
inţele şi eforturile depuse de ei în acest sens, prin demersurile
făcute atât pe la unii episcopi ai Bisericii, cât şi la întreg
Sfântul Sinod, nu s-a putut obţine nici un rezultat în vremea
aceea de rea voinţă şi împotrivire faţă de Lucrarea Domnului
a acestor autorităţi.

După 1989 a luat sfârşit neagra oprimare a credinţei şi s-
a deschis un orizont spre libertate pentru neamul nostru. De
atunci şi până astăzi, vremea parcursă de Oastea Domnului
cred că s-ar putea împărţi în patru perioade. În acest răstimp,
ea a avut de dat trei lupte şi examene rânduite ei de Dumne-
zeu. La toate acestea, fraţii trebuia să răspundă cu demnitatea
şi duhul de sacrificiu izvorâte din aceeaşi dragoste şi dăruire
faţă de cauza Lucrării cu care au răspuns în vremurile grele,
la celelalte examene şi răscruci prin care a trecut ea.

Astfel, începând chiar din ultimele zile ale anului 1989 şi
până prin 1992, a fost o perioadă de legalizare, de recu-
noaştere oficială a Oastei Domnului. Conştiinţa fraţilor că
Oastea Domnului este o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare de
mântuire trimisă de El în Biserica şi în ţara noastră, ar fi fost
de aşteptat să afirme în mod declarativ şi să susţină cu dem-
nitate acest adevăr în faţa autorităţilor bisericeşti, în primul
rând. Dar n-a fost aşa... Ci Oastea Domnului a fost privită şi
recunoscută de către aceste autorităţi doar ca o asociaţie reli-
gioasă pornită din iniţiative strict omeneşti şi care are la bază



376

o organizare exclusiv omenească. Recunoaşterea faptului că
Oastea Domnului în sine – dincolo de organizarea (sau neor-
ganizarea) omenească – a pornit din iniţiativa lui Dumnezeu
şi dintr-o inspiraţie venită de la El nu s-a conştientizat... n-a
fost realizată.

Înainte de a face referiri la cea de-a doua perioadă, este
necesar să prezentăm materialul de mai jos:

OASTEA DOMNULUI ŞI DUHUL NEOPROTESTANT

În ultimii ani se înregistrează o radicalizare a orientării
spre neoprotestantism a unor fraţi şi, în unele locuri, a unor
adunări locale din Oastea Domnului, tendinţă favorizată şi
întreţinută după un plan riguros întocmit de către anumite
asociaţii din ţară şi din străinătate. Printre acestea, un rol im-
portant l-a avut organizaţia Entrust International cu sediul
la Viena, care, după o perioadă de activitate clandestină în
România, a pus bazele, după Revoluţia din 1989, la o organi-
zaţie românească, EBE – Romania (Educaţie Biblică prin
Extensie). (www.fundatiaebe.ro)

Acest lucru este afirmat chiar pe pagina Entrust
(http://www.entrust4.org/about/our-ministries/europe/romania), din
care extragem un fragment în limba engleză, tradus în conti-
nuare:

ENTRUST'S HISTORY IN ROMANIA:
Entrust launched its first course in communist Romania

with a small group of pastors in the fall of 1979. During the
decade that followed, ministry teaching circuits were
developed among Baptists, Pentecostals, Brethren and the

Lord’s Army. “First generation” study groups facilitated by
Entrust staff spawned second- and third-generation groups
led by Romanian nationals.
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În traducere:

ISTORIA ENTRUST ÎN ROMÂNIA:
Departamentul Entrust a lansat primul său curs în Ro-

mânia comunistă cu un mic grup de pastori în toamna anu-
lui 1979. În cursul deceniului ce a urmat, reţelele de preda-
re ale departamentului au fost dezvoltate printre baptişti,
penticostali, fraţi şi Oastea Domnului. Grupurile de studiu
din prima generaţie formate de personal Entrust au dat
naştere la grupuri de a doua şi a treia generaţie, conduse
de cetăţeni români.

Revoluţia din 1989 a inaugurat un deceniu de amplificare
a activităţii Entrust în România. Accentul Entrust-România a
fost pus pe dezvoltarea centrelor de formare la nivelul diver-
selor denominaţiuni religioase în care formatori sunt absol-
venţii cursurilor primelor trei generaţii. Mai târziu, Departa-
mentul Entrust-România a devenit o entitate înregistrată legal
sub numele de EBE - România (Educaţie Biblică prin Exten-
sie – România ) condusă de către cetăţeni români.

În anii care au urmat, Entrust-România a fost indigenizat
în întregime, având conducere autohtonă. În prezent, condu-
cerea este formată din persoane reprezentând principalele
culte protestante şi neoprotestante din România şi este urmă-
toarea:

Consiliul Director EBE:

Lucian Chis – Preşedinte
Vali Lupoian – Vicepreşedinte
Mircea Deteşan
Bocăneala Aurel
Ioan (Puiu) Dăneţi
Doru Hnatiuc
Mitras Dudaş
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Rodica Baciu
Thomas Keppeler

Din partea ENTRUST – Viena, este numit un Consiliul
Consultativ format din:

Al Ginter – misionar Entrust
Mark Gibson – misionar Entrust
Jerry Wells – misionar Entrust

Aici sunt de făcut observaţiile:

- Thomas Keppeler, membru în Consiliul Director
al EBE - România, a coordonat şi îndeplinit proiec-
tul de indigenizare al EBE-ului în România;
- din partea Oastei Domnului, din conducere, face
parte Aurel Bocăneală;
- printre misionarii ENTRUST se evidenţiază şi
Jerry Wells, cel care „întrebat de un frate clujean de
ce a venit în România, a răspuns: «Ca să aduc Oastea
Domnului la Isus»” (Traian Dorz şi vânturile potriv-
nice Oastei Domnului, Ed. Oastea Domnului, Sibiu,
2004, pg. 46).

Se poate observa legătura directă dintre Aurel Bocăneala,
reprezentant al grupului de la Cluj, şi cei doi misionari străini,
Thomas Keppeler şi Jerry Wells, în efortul de a protestantiza
Oastea Domnului. Astfel s-a adeverit afirmaţia că: „De acum,
întreaga acţiune de protestantizare a Oastei va fi dirijată din
umbră de aceşti doi misionari şi de alţii cu care grupul de la
Cluj va fi pus în legătură” (Traian Dorz şi vânturile potrivni-
ce Oastei Domnului, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2004,
pg.46).

În anul 2003, mai mult de 2000 de studenţi erau înregis-
traţi în programe de pregătire în diferite CPBL (centre de pre-
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gătire cu baza în Biserica locală). Apoi, în anul 2005, erau
5500 de studenţi, bărbaţi şi femei, în pregătiri de niveluri di-
ferite în CPBL din ţară. La ora actuală nu se mai ţine strict o
asemenea evidenţă, Centrele de Pregătire aparţinând Biseri-
cilor, şi nu lui EBE, iar programa de echipare din multe
CPBL are şi alte cursuri, pe lângă cursurile EBE. Viziunea a
fost captată de foarte mulţi lideri, materialele de pregătire se
pun la dispoziţie prin EBE tuturor celor interesaţi şi fiecare
Sistem încearcă, în colaborare cu denominaţia respectivă, să
răspundă nevoilor specifice.

Se poate pune întrebarea firească: oare câţi fraţi tineri din
Oastea Domnului au fost atraşi şi au urmat aceste cursuri?

Principalele căi de educare neoprotestantă a tinerilor,
promovate sub atenta supraveghere a EBE - România, sunt:

- centrele de pregătire cu baza în Biserica locală
(CPBL) sau colegiile biblice;
- conferinţele, organizate de diverse fundaţii reli-
gioase;
- taberele ocazionale, organizate în mod deosebit
vara.

Astfel, în luna ianuarie 2009 s-au deschis porţile Colegi-
ului Biblic Neemia,  (www.cbneemia.ro), cu 30 de tineri cur-
sanţi la debut.

Viziunea Colegiului: 
„Dorim ca Oastea Domnului să redevină o lucrare dina-

mică, ucenicizatoare, având o conducere biblică şi o perspec-
tivă de misiune locală şi mondială, în vederea împlinirii Marii
Trimiteri din Matei 28, 19-20.

Obiective
1. Formarea de slujitori pentru adunările locale din Ro-

mânia şi diaspora
2. Dezvoltarea unui caracter asemănător cu cel al Dom-

nului nostru Isus Hristos



380

3. Dezvoltarea abilităţilor de slujire prin instruire teoreti-
că şi practică

4. Promovarea relaţiilor sănătoase între lucrători
5. Accentuarea rugăciunii şi a dependenţei de Duhul

Sfânt”

La un apel pentru ajutorarea colegiului
(http://cbneemia.ro/ajuta.html), se spune:

„Dragi prieteni, investiţia dumneavoastră în lucrarea
Colegiului Biblic Neemia are impact pe termen lung. Aici
sunt pregătite şi crescute generaţiile viitoare de slujitori ai lui
Dumnezeu pentru naţiunea noastră. Aici se modelează gândi-

rea lucrătorilor din Oastea Domnului şi a misionarilor care
vor sluji în ţara noastră şi, de ce nu, în lumea întreagă.

Fără ajutorul lui Dumnezeu şi al dumneavoastră nu am
putea atinge acest ideal. Vă chemăm să zidim împreună Împă-
răţia lui Dumnezeu, preluând o parte din responsabilitatea ca-
re ne-a încredinţat-o Domnul.”

Profesorii colegiului sunt prezentaţi pe pagina colegiului
(http://cbneemia.ro/profesori.html).

În continuare, vom face câteva referiri la disciplinele
predate în cadrul colegiului şi la bibliografia solicitată cur-
sanţilor.

- La disciplina Evanghelizare şi ucenicizare, este
indicată la bibliografie obligatorie lucrarea lui Ro-
bert E. Coleman – Planul de Evanghelizare al Învă-
ţătorului, Editura Logos, Cluj, 1992. Menţionăm că,
din anul 2007, Robert E. Coleman este profesor la
Southern Baptist Theological Seminary, Louisville,
Kentucky, USA.
- La cursul Teologia slujirii, este indicată ca obli-
gatorie lucrarea lui Sanders, J. Oswald, de credinţă
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baptistă, Călcaţi pe urmele mele, Editura Logos,
Cluj, 1993.
- La disciplina Introducere în Studiul Noului Tes-
tament sunt indicate la bibliografie lucrările: Sfânta
Scriptură – Ediţie jubiliară a Sf. Sinod, Anania
Bartolomeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiu-
ne al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001;
Cornilescu Dumitru, Noul Testament al Domnului
nostru Isus Hristos, Societatea Evanghelică Română,
Bucureşti, 1921, şi Pascal Pr. Prof. Dr. Emil, Noul
Testament, Editions du Dialogue Societe d’ Editions
Inernationales, Paris, 1993, dar nu este cerută Bi-
blia sau Sfânta Scriptură aprobată de Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Romane.
- Pentru Studiul Noului Testament sunt reco-
mandate lucrările Pr. Prof. Vasile Mihoc de la
Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu şi ale Pr.
Conf. Dr. Stelian Tofana de la Facultatea de Te-
ologie Ortodoxă Cluj, dar şi cele scrise de auto-
rii protestanţi Tenney Merrill C. şi McDonald
William.
- La disciplina Teologia şi practica închinării, la
bibliografie obligatorie este cerută lucrarea Comu-

niunea cu Dumnezeu, scrisă de Peterson, David,
pastor în Biserica Anglicană.

Pe lângă Catehismul Ortodox – Oradea, 1996, este reco-
mandată lucrarea Numele lui Dumnezeu, curs biblic, scrisă
de Arthur Kay, neoprotestant, care învaţă că mântuirea se ob-
ţine prin har, şi faptele nu contribuie la obţinerea mântuirii.

De altfel, la această disciplină sunt recomandate cele mai
multe lucrări ale unor autori neoprotestanţi.

- La disciplina Teologie dogmatică este solicitată
lucrarea Fundamente ale Credinţei Creştine, Editura
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Institutului Biblic „Emanuel”, Oradea, 2000, scrisă de
Boice James Montgommery, pastor presbiterian. Şi la
această disciplină sunt recomandaţi mai mulţi autori
protestanţi sau neoprotestanţi, chiar dacă sunt reco-
mandate şi cărţile de bază ale Părintelui Iosif Trifa.
- La disciplina Principiile predării creştine, este
impusă lucrarea Împreună lucrători cu Dumnezeu,
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 1999, scrisă de
Traian Dorz, dar şi lucrarea Predarea care schimbă
vieţi, Editura BEE International, Oradea, 1999, scrisă
de Hendricks Howard, pastor presbiterian.

Din cele arătate, rezultă că ideea care stă la baza întocmi-
rii bibliografiei pentru fiecare disciplină este de realizare a

unui amestec între lucrările cu un corect caracter ortodox şi
cele cu un evident caracter protestant sau neoprotestant. În
acest context, este uşor de perceput rolul determinant al pro-
fesorului în a „ajuta” studenţii să-şi consolideze convingerile
religioase într-un sens sau altul: ortodox sau protestant.

Din tot ce este prezentat mai sus, concluzia este că se do-
reşte cultivarea convingerilor neoprotestante.

În aceleaşi scopuri a fost înfiinţată Asociaţia ProDEUS
(http://prodeus.ro), care îşi defineşte astfel misiunea
(http://prodeus.ro/wordpress/about-us/):

„INVESTIŢIA ÎN TINERI
Cea mai importantă investiţie este cea în resurse umane,

iar tinerii sunt o super-resursă. Mai devreme sau mai târziu,
seminţele plantate în sufletul lor îşi vor arăta rodul.

BĂTĂLIA PENTRU RAŢIUNE
Astăzi lupta se dă pentru mintea tinerilor. Există o su-

medenie de concepţii eronate despre viaţă. Noi promovăm
adevărul congruent exclusiv cu credinţa creştină.”
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Membrii fondatori ai Asociaţiei ProDEUS se regăsesc
printre profesorii Colegiului Biblic Neemia. Printre principa-
lele acţiuni ale colegiului amintim organizarea de tabere anu-
ale în diverse localităţi din ţară (cea de la Certege fiind tradi-
ţională) şi în străinătate şi organizarea de conferinţe lunare şi
anuale. În cele mai dese cazuri, instructorii din tabere sunt
profesorii care predau la Colegiul Biblic Neemia.

Mulţi participanţi la taberele de vară organizate de Aso-
ciaţia ProDEUS au mărturisit despre duhul neoprotestant cu
care au făcut cunoştinţă în aceste ocazii. Astfel, într-o tabără
organizată în aprilie 2014 în rândul tinerilor ostaşi din An-
glia, activităţile taberei se desfăşurau chiar şi în timpul ofi-
cierii Sfintei Liturghii, la care ar fi trebuit să fie prezenţi
aceşti tineri.

(Documentar alcătuit de prof. Gheorghe Pintilie)

*

În sensul celor prezentate mai sus, se poate înţelege de
ce, din anul 1993, în Oastea Domnului a început să activeze
la vedere şi să ia naştere oficial o lucrare de erezie şi dezbina-
re, care s-a desprins din trupul acestei Lucrări. O trăsătură
distinctă a majorităţii celor ce au ales să adere la ea este re-
zerva faţă de importanţa şi rolul Bisericii pentru mântuirea
sufletului. Unii chiar neagă – prin atitudine sau declarativ –
această importanţă. În această grupare sunt persoane care,
deşi ţin cu tot dinadinsul să se numească ostaşi, manifestă
tendinţe spre neoprotestantism în convingerile lor sau pur şi
simplu practică forme de cult neoprotestante (frângerea pâi-
nii, al doilea botez). Tot în cadrul acestei grupări se permit
atât căsătoriile mixte cu neoprotestanţi, cât şi activarea
neoprotestanţilor în adunările pe care membrii grupării le or-
ganizează.
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Toate acestea dovedesc că orientarea disidenţei la care
ne referim, constituită în jurul liderului ei, Ionatan Ille, cu
sediul la Simeria, comparată cu linia trasată Oastei Dom-
nului de către Părintele Iosif Trifa şi fratele Traian Dorz, are
clar o altă identitate. Şi, evident, având o editură şi o revistă
proprie, precum şi manifestări separate şi un alt specific, ea
are o identitate diferită şi de cea a fraţilor ostaşi de care s-a
desprins în 1993, adică de cei ce au rămas să ţină de Centrul
Sibiu.

Această perioadă a fost marcată de puternice frământări
şi lupte între cei ce ştiau bine ce urmăresc, precum şi de
dezorientare şi confuzie, pentru cei care – după cum le dicta
sufletul – se vedeau nevoiţi să se ataşeze uneia sau alteia din-
tre aceste formaţiuni. Dar aceste lupte au adus numai pierderi,
regres şi decadenţă şi de o parte, şi de cealaltă...

Din anul 1994 până în 1998 urmează o perioada de
revigorare a Lucrării ce-şi avea conducerea la Sibiu, ca ur-
mare a delimitării pe care şi aceasta, la rândul ei, a declarat-o
şi a manifestat-o faţă de partea cealaltă, care decisese să se
desprindă din ea. Prin polarizarea care s-a făcut în jurul
acestor două puncte: Sibiu şi Simeria, lucrurile au început să
se limpezească, să ia sfârşit confuzia în care se zbătea de câ-
ţiva ani întreaga frăţietate a Oastei Domnului.

Dar satana, cel ce dintotdeauna a vrut să strice lucrarea
lui Dumnezeu, n-a putut să suporte gândul că a mai rămas
ceva curat şi necompromis în Oastea potrivnică lui. Şi, prin
viclenia sa pe care şi-a păstrat-o pentru vremea din urmă, în
vederea unei lucrări de amestecătură, a început să caute să
unească aşa-zisa grupare „Simeria” cu gruparea „Sibiu”. Şi
se poate lesne deduce că toată această luptă a dus-o şi prin
unele presiuni care s-au făcut, atât din interiorul ţării, cât şi
din afara ei, asupra fraţilor de răspundere. Dacă reprezen-
tanţii celor două grupări ar fi căutat o unire în duhul adevă-
rului, în duhul întoarcerii cu pocăinţă (din partea tuturor) la
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matca Lucrării şi a specificului acesteia şi cu recunoaştere a
abaterilor de la învăţătura curată a Bisericii Ortodoxe şi a
Oastei ei, Domnul şi Mântuitorul nostru, Care S-a rugat
Tatălui pentru unitatea alor Lui, ar fi binecuvântat aceste
demersuri şi unitatea s-ar fi realizat, pentru că ar fi realizat-
o în primul rând – dincolo de sforţările omeneşti – Duhul
adevărului lui Hristos. Dar nu s-a dorit aşa ceva... Cel ce
căuta distrugerea întregii Lucrări a Oastei, dacă n-a reuşit să
facă de la început acest lucru, a făcut întâi o spărtură în rân-
durile fraţilor, corupându-i mai întâi pe unii dintre ei... Pen-
tru ca apoi, în virtutea sfintei idei de unitate în numele că-
reia „predica” şi acţiona el, deci bine ascuns după masca
„dragostei”, să înceapă să lucreze amestecătura, pentru
compromiterea şi nimicirea tuturor. Dacă într-un car cu me-
re sănătoase pui un singur măr putred, cu siguranţă, acel măr
nu se va însănătoşi; dar tot atât de sigur este că absolut toate
merele sănătoase – unele mai curând, altele mai târziu – vor
fi infectate şi se vor strica. Nici unul nu va avea nici o şansă
de scăpare. Acesta este rodul amestecăturii! Iar cel rău şi
slugile lui cunosc foarte bine efectul ei!

În această situaţie, ar fi fost de aşteptat ca fraţii bătrâni de
la Sibiu – atât cei din Sfatul Frăţesc, cât şi cei ce răspundeau
de bunul mers al adunărilor locale din ţară – să fie treji şi cu
mare teamă în faţa uriaşei răspunderi ce o aveau pentru păs-
trarea Lucrării, cu toată curăţia, pe calea pe care a pornit ea şi
în duhul care a inspirat-o de la început. Dar, dimpotrivă, la
propunerea venită din partea conducerii celor din „gruparea
Simeria”, începând de prin 1999, au acceptat şi apoi chiar au
căutat ei înşişi întâlniri de discuţii prin care se urmărea de-
acum realizarea aşa-zisei unităţi. Dar această unitate nu se do-
rea a fi făcută printr-o revenire sinceră a celor care s-au rupt
şi au plecat, ci prin negocierea adevărului... spre a se ajunge
la o compromitere totală, a tuturor.

Şi, ca urmare...
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Din anul 2000, acest duh de erezie şi stricăciune, faţă de
care unii dintre mai-mari Bisericii n-au fost chiar străini... că-
utând să distrugă de tot ceea ce mai rămăsese bun, îi forţa şi
pe cei de la „Simeria” să se unească cu cei de la „Sibiu”, cât
şi pe cei de la „Sibiu”, cu cei de la „Simeria”. Ba mai mult, în
programele adunărilor ce ţin de Centrul Sibiu, Pr. Prof. Dr.
Vasile Mihoc a insistat să infiltreze persoane străine şi de
neamul nostru, şi de credinţa ortodoxă: «Evreii mesianici»,
gruparea «Schimbarea la Faţă» cu sediul în Rusia («Ruşii
albi»). Aceasta este perioada amestecăturii. Şi această
amestecătură se poate vedea nu numai pe plan duhovnicesc,
ci în toate domeniile vieţii...

În perioada aceasta, au fost şi unii dintre fraţi care s-au
împotrivit acestei viclenii a satanei prin mai multe feluri de
manifestări: atât verbal, cât şi în scris, au luat poziţie, crezând
totuşi în vreo redresare şi salvare. Dar aceştia nu numai că au
fost foarte puţini, dar au fost contestaţi, blamaţi, înlăturaţi...
Pentru că cei mulţi au acceptat acest duh de vicleană
„unitate” şi în cuget, şi-n mărturisire.

Am considerat necesară această scurtă prezentare a evo-
luţiei evenimentelor din Oastea Domnului pentru a arăta
contextul în care fratele Titus şi-a manifestat hotărât poziţia
de frate credincios şi statornic în învăţătura şi-n dragostea
dintâi – poziţie în care a rămas până în clipa morţii sale. Căci
văzând el bine în ce direcţie se caută a se împinge lucrurile,
împreună cu alţi câţiva fraţi, printre care şi părintele Mihail
Jar (P. S. Longhin), dorea să nu se ajungă la realizarea acestui
plan de distrugere al Lucrării. Astfel s-a ajuns la întocmirea
actului „Apel către fraţii din Oastea Domnului”, care s-a dorit
a fi discutat cu fraţii bătrâni, de răspundere, ca o ultimă încer-
care de revenire de pe drumul pe care apucaseră lucrurile în
Oastea Domnului.

Iată mai jos acest act:
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APEL CĂTRE FRAŢII DIN OASTEA DOMNULUI

„Priviţi la Iisus cel Răstignit, apro-
piaţi-vă de Iisus cel Răstignit, apropiaţi-
vă mereu şi grijiţi să nu-L pierdeţi şi să
nu vă pierdeţi de Iisus cel Răstignit."

Părintele Iosif Trifa

Oastei Domnului îi este specific duhul curat şi smerit ce
ne-a fost transmis tuturor prin înaintaşii care s-au identificat cu
ideea de Oaste a Domnului, fapt ce i-a făcut a fi reprezentanţi ai
acestei idei. De aceea ei ne sunt pilde şi repere. Iar valoarea
adevărurilor mărturisite de înaintaşi a fost dovedită prin preţul
greu al jertfelor pe care au acceptat să-l plătească şi ei, şi gene-
raţiile de fraţi care le-au adus până la noi.

Credem că numai aceasta poate fi linia pe care trebuie să o
urmeze şi de aici înainte Oastea Domnului.

Însă în ultimii ani, în această Lucrare a lui Hristos se ac-
ceptă şi se promovează duhuri străine de duhul şi de specificul
ei şi un fel străin de a o înţelege. Urmările acestei acceptări sunt
tot mai evidente. Şi existenţa problemelor create de amestecătu-
ra acestor duhuri nu se poate contesta!

Tot mai mulţi fraţi constată diferenţa dintre linia adevărată
a Oastei Domnului – lăsată de către înaintaşi ca şi cuvânt tes-
tamentar – şi noua direcţie care i se impune astăzi Oastei.

În urma frământărilor pe care le provoacă această stare de
lucruri, cu durere în suflet, tragem un semnal de alarmă asupra
pericolului pe care realitatea acestor probleme o reprezintă
pentru fiinţa Lucrării şi în ce priveşte prezentul, dar mai ales
viitorul ei.

Îndepărtarea de la felul de a fi al Oastei a lăsat loc com-
promisului.

Astfel:

1. Se vorbeşte despre delimitarea de toţi cei care au alte
convingeri decât învăţătura Bisericii – şi alt duh decât al Oastei;
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dar s-a creat şi se întreţine o confuzie generală, deoarece această
delimitare nu se face la modul practic şi hotărât.

2. Se colaborează tacit cu astfel de persoane cu încre-
dinţări străine, se vrea tolerată activarea lor sau chiar se acre-
ditează aceşti oameni în lucrul Domnului, invocându-se fals
motivul dragostei.

3. Oastea Domnului este implicată în acţiuni ecumeniste şi
participă la astfel de întruniri, fapt ce contravine grav învăţăturii
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, canoanelor Sinoadelor ecumenice,
precum şi îndrumărilor din Dreptarul învăţăturii sănătoase şi
din alte scrieri ale Oastei.

Atragem atenţia că acceptarea ideologiei ecumeniste creea-
ză riscul unei noi şi nedorite scindări în sânul Oastei. Şi această

acceptare va fi cauza rupturii, şi nu refuzul unora de a urma in-
dicaţiile impuse spre ecumenism. Pentru că adevărata Oaste tre-
buie să rămână statornică hotărârilor zilei şi adevărului istoric
din 7 noiembrie 1976, de la Poiana Braşov.

4. Adunările de tineret sunt înlocuite cu discursuri şi con-
ferinţe, iar pentru prezentarea subiectelor sunt selectaţi anume
vorbitori cu pregătire intelectuală a căror expunere se adresează
mai mult minţii decât sufletului.

5. Prin abuzul de funcţii şi numirea de responsabili oficiali
în latura duhovnicească a Oastei se înstăpâneşte un statut de
subordonare între fraţi, de tip şef-subaltern, statut ce distruge şi
voluntariatul duhovnicesc, care este sufletul Oastei, şi relaţiile
de încredere şi părtăşie frăţească născute doar din conştiinţa
smerită a egalităţii dintre fraţi.

Iată, Şcolile biblice, se vor a fi cursuri misionare ţinute de
lectori (formatori). Prin aceste cursuri, relaţia dintre fraţi tinde
să devină una de acelaşi tip: profesor-cursant, care stinge
părtăşia frăţească şi lucrarea Duhului Sfânt. Părintele Iosif „n-a
vrut să fie nici stăpânul, dar nici robul nimănui, ci liber în
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Hristos, frate cu toţi, pentru a-l putea simţi fiecare lângă el" (T.
Dorz, Istoria unei jertfe, vol. 3, pg. 487).

6. „Cântările noastre cântate plângând" nu mai transmit
simţământul evlaviei şi al rugăciunii, pentru că li se imprimă un
mod de interpretare care le transformă mesajul şi le fac să fie
percepute doar ca o distracţie religioasă.

7. Deşi Editura «Oastea Domnului» este singura care are
dreptul să tipărească opera fratelui Traian Dorz, totuşi nu se
acordă prioritate tipăririi acesteia, ci deseori se consideră mai
importante alte lucrări şi alţi autori.

„Trebuie să ne întoarcem mereu spre trecut, pentru a ve-
dea bine cum să mergem în prezent şi pentru a nu rătăci în vii-
tor! (...)

Trebuie să ne privim şi noi mai atenţi şi mai ascultători
istoria! Un popor care îşi uită istoria este un popor pierdut. În
curând îl vor asimila altele.

Poporul Oastei Domnului nu trebuie nici să uite, nici să
dispreţuiască, ci să-şi împrospăteze şi să-şi preţuiască tot mai
mult istoria.” (T. Dorz, Istoria unei jertfe, vol. 3, pg. 491).

Duhul Oastei Domnului i-a dat acesteia glasul mărturisirii
înfiorate şi descoperitoare, scrisul desluşit şi simplu, cântările
înlăcrimate şi alinătoare, rugăciunea înălţătoare şi fierbinte,
părtăşia sinceră şi fericită... Să nu le uităm pe acestea!

În faţa conştiinţei noastre, avem simţământul că, dacă am fi
tăcut aceste adevăruri, ne-am fi făcut vinovaţi înaintea lui
Dumnezeu şi a memoriei înaintaşilor noştri.

Mărturisim în mod expres că acest simţământ, precum şi
dorinţa de a ne păstra statornicia în duhul dintâi al Lucrării sunt
motivele adevărate ale lansării prezentului «Apel», şi nicidecum
vreo intenţie de a crea o altă grupare în Oastea Domnului.

Considerăm că problemele expuse, pe lângă multe altele
care frământă azi Mişcarea Oastei, şi-ar putea găsi o soluţionare
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în urma unor întrevederi numai cu fraţi bătrâni şi responsabili ai
Oastei.

Să ne gândim cu toţii la ultima zi a vieţii noastre, după care
va trebui să stăm în faţa lui Dumnezeu pentru judecată!

Slăvit să fie Domnul!

Suceava, 6 martie 2007

Neculcea Titus, Bivol Gavril, Gheorghiţă Tăchiţă,
Mihăilă Neculai, Pr. Jar Mihail, Pr. Andronic Iosif, Ierod. Ci-
ornei Siluan, Condrea Ionel, Pâţu Filip, Postolache Florin,
Drăgoi Anania, Şpac Cosma, Borza Ionuţ, Hamza Cornel,
Stanciu Gheorghe, Rus Ovidiu, Balaşa Nicolae, Gheorghiţă
Simion, Gheorghiţă Iosif, Bocănială Fănel, Popa Cristian

Cuvânt al fratelui Traian
din Istoria unei jertfe, vol. 3, pg. 493-494

„Noi ne zvârcolim şi ne chinuim de ani de zile să-i socotim
fraţi, fiindcă îşi spun ostaşi. Să le zicem lucrători, pentru că
aleargă. Şi să ne închipuim că zidesc, fiindcă sunt printre noi.
Dar n-ajunge oare cât rău au făcut şi câtă spărtură în jurul lor?
Ochii noştri nu văd încă „roadele"? Şi nu ne cad odată solzii or-
biei de peste ei?

Mulţi dintre fraţii noştri lucrători nu văd că aceste câteva
păsări străine au pus în cuibul Oastei ouă otrăvite, iar ei, neşti-
utori şi creduli, le clocesc ca să iasă din ele pui de ură şi de şar-
pe, care să ducă mai departe între noi slujba nimicitoare a pă-
rinţilor lor care i-au zămislit. Pe uşa pe care voi, fraţii mei, le-o
deschideţi cu nebăgare de seamă, ele se vâră cu forţa - şi, când
vă veţi trezi cu casa plină de năpârci, veţi fi pierduţi!

Acesta ar fi sfârşitul Oastei, dacă toţi ne-am lăsa şi pe mai
departe ameţiţi de prefăcătoria cu care acest duh de fiară vine
să-şi adoarmă victimele. (...)
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În astfel de vremuri, fiecare adevărat ostaş al lui Hristos
trebuie să treacă - din toată puterea sa şi cu preţul oricărei pri-
mejdii - de partea lui Hristos, în slujba duhului Oastei Sale.

Unelte primejdioase ale răului umblă să tulbure şi să dez-
bine. Şi iată, sunt şi acum între noi unii care se numesc lucrători
ai Oastei de zeci de ani, dar care spun:

– Eu nu mă bag! Vorbeşte el aşa? Se poartă el aşa? Lu-
crează el aşa? Fie! Eu nu mă bag. Îmi văd de treaba mea şi îi las
pe toţi în pace.

Alţii îţi răspund:
– Lucrarea este a Domnului. Cine este fratele... cutare, ca

să-i oprească? Să-L lase pe Domnul, să-i înlăture El dacă ei nu
fac bine! Ce să ne băgăm noi!

Şi, cu astfel de «paznici» ai Oastei şi ai turmei, atât leul,
cât şi ursul pot în linişte să sfâşie turma lui Hristos. Chiar astfel
de «paznici» doreşte şi diavolul peste turma lui Dumnezeu.
Chiar o astfel de atitudine vrea şi tâlharul să afle la toţi cei puşi
să păzească oile, oiţele şi mieluşeii lui Iisus. Cu cât vor fi mai
mulţi dintre aceştia, cu atât va fi mai sigură şi mai grabnică ni-
micirea adusă de slujba satanei. (...)

Când duhul Oastei Domnului este încleştat într-o astfel de
luptă pe viaţă şi pe moarte cu aceste două duhuri-fiare, al dez-
binării şi al tulburărilor... când trupul Oastei şi zidirea ei pârâie
din greu spintecate de acele pene îndărătnice înfipte de satana
în inima noastră, staţi voi, fraţilor, deoparte şi nu vă băgaţi!
Căci va veni Domnul şi vă va băga El în curând şi pe voi îm-
preună cu ei. Căci ei au făcut prăpădul şi cu ajutorul vinovat al
neutralităţii voastre.”

CINE VA PRIMI-N LUCRARE

Cine va primi-n Lucrare prea grăbit pe toţi câţi vin,
ori ne va deschide uşa largă pentru duh străin,
ori va mai răbda pe-acela care tulbură pe fraţi,
ori pe-acei care dezbină, ori pe-acei necumpătaţi,
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ori va coperi pe-acela vinovat şi necinstit,
ori va mai băga-n Lucrare slujitor nelegiuit,
ori va ocroti pe-acela purtător de gând străin,
ori va-mparte-nvăţătură care duce la dezbin,
ori va încălzi la sânu-i sufletul linguşitor,
ori, primind străine duhuri, se va face sluga lor,
ori va fi cu neascultarea mai milos ca Dumnezeu,
ori nu va goni pe-acela care tulbură mereu,
ori nu va-nvăţa nimica după tot ce-am îndurat,
săvârşind cu ştirea răul, – fie anatemizat!

(Traian Dorz)

*

Însă iniţiativa aceasta a declanşat o atitudine de împotri-
vire, răspunzându-i-se cu un contra-apel de către cei de la
Centrul Sibiu. Acest document, intitulat Un posibil răspuns
la „Apelul către fraţii din Oastea Domnului”, rămâne dovada
împotrivirii faţă de dorinţa sinceră de îndreptare exprimată
prin Apel.

În vremea aceasta, nu numai faţă de Oastea Domnului s-a
acţionat în vederea distrugerii prin amestecătură, ci s-a acţionat
şi asupra Bisericii, prin ecumenism. În timpul acesta, fratele
Titus a căutat cu toate puterile sale şi cu toată priceperea să
arate – tuturor celor ce voiau să mai ia aminte – cum să ne
păstrăm legământul fără să fim de acord cu nici un fel de
amestecătură a duhurilor străine cu duhul curat al Oastei şi să şi
mărturisim fără frică pericolul adus de acest duh al ecume-
nismului, mascat în dosul unei „dragoste” care fuge de orice
sacrificiu şi care, de fapt, nu acceptă niciodată jertfa de sine
pentru crezul pe care-l propovăduieşte. De aceea fratele Titus
mergea în multe zone din ţară şi chiar în Ucraina, în jurul Cer-
năuţilor, făcea adunări şi trezea conştiinţe, pentru ca fraţii să
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rămână cu duhul în Biserică şi în Lucrarea Oastei Domnului fă-
ră să facă nici un fel de concesii nici cu lumea, nici cu alte în-
văţături. Atunci când cei de la Centrul Sibiu ne împingeau spre
amestecătură şi compromisuri, el se trudea – singur printre cei
din generaţia sa – să arate drumul cel bun lăsat de înaintaşi.

Din ceea ce am văzut în fratele Titus, am înţeles că, de
patruzeci şi ceva de ani, de când s-a înrolat în Oastea Dom-
nului, fiind martor la multe evenimente ce s-au petrecut în ea,
şi-a însuşit rostul acestei mişcări de trezire sufletească şi a
rămas credincios legământului său până la trecerea sa în veş-
nicie. Mi-am dat seama de acest lucru mai ales în ultimii săi
şapte ani de viaţă, ani din care mi-a rămas în amintire ca un
frate neamestecat cu duhul şi neabătut cu sufletul. Nu ştiu pe
vreun altul dintre fraţii bătrâni din vremea lui care să mai fi
fost ca el. Şi pe oricine ai întreba dintre cei care l-au cunos-
cut, toţi pot să spună că a fost consecvent unui singur fel de
mărturisire şi credincioşie, de la început până la sfârşit.

Fratele Titus a simţit în conştiinţa sa datoria de a-L măr-
turisi pe Domnul şi de a lupta pentru cauza Sa. Şi a făcut-o
într-un mod absolut voluntar, din dragostea ce o avea pentru
Hristos. Nu i-a impus nimeni, din afară, s-o facă! Şi doar
această dragoste i-a dat puterea să treacă prin toate încercă-
rile şi ispitele ce le-a avut în calea împlinirii acestei mărturi-
siri. Şi doar această dragoste, nu un interes al slavei deşarte,
l-a umplut de un curaj sfânt, prin care şi-a asumat toate riscu-
rile şi a suportat toate prigonirile unui regim ateu, ale unui
sistem dictatorial potrivnic lui Hristos.

Se prea poate ca, odată cu această perioadă de amestecă-
tură din lume, să fi început şi vremea marii lepădări de cre-
dinţă, care atrage după sine luarea Harului de la neamuri şi
întoarcerea lui la poporul Israel. Când se lucra prin Har, totul
era bucurie, era armonie. Cât de uşor şi frumos era! Şi ce
mulţi eram... Dar când Harul începe să nu mai fie, uşorul de-
vine greu, frumosul devine plictisitor, armonia devine neîn-
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credere. Şi din ce în ce mai puţini rămân încrezători în Dom-
nul şi în aşteptarea venirii Sale.

Şi, ca urmare...
După ce toate încercările pentru revenire au rămas fără

efect, nu ne mai putem aştepta decât la perioada stricăciunii
(II Petru 3, 11-12). Căci în această vreme, datorită stricării a
tot ceea ce a fost frumos şi sfânt (Daniel 12, 7), este greul cel
mai greu de a păstra curată, cu demnitate, orice valoare pri-
mită ca moştenire sfântă, fiindcă întunericul şi strâmtorarea
sunt tot mai mari.

După trădarea celor din dreapta spre gloata „leului for-
malist”, după împotrivirea celor din stânga spre libertinajul
„ursului sectarist”, după lepădarea celor din spate spre îm-
potmolirea în hăţişurile „vulpii lumeşti” şi după amestecul
celor din faţă cu „balaurul politic”, „pe de altă parte”, va ră-
mâne Oastea cea mică, despre care a profeţit Părintele Iosif în
cartea sa Spre Canaan. Această Oaste, care până la sfârşit va
căuta „să păzească cuvântul răbdării”, se va învrednici şi ea
de păzirea Domnului „în ceasul încercării care va să vină
peste lumea întreagă” (Apocalipsa 3, 10). Poate că acest drum
va trece prin cel mai strâmt, întunecat, sângeros şi lung tunel
de singurătate ce i-a fost dat omului vreodată (Marcu 14, 19),
stare caracterizată printr-o mare neputinţă de a mai lucra. Da-
că acum aproape 2000 de ani a fost răstignit Domnul Iisus,
Cel care a adus lucrarea de mântuire pentru toţi oamenii,
poate că acum, la sfârşit de veacuri, va fi răstignită şi lucrarea
însăşi, ca să aibă şi ea aceeaşi soartă cu Cel ce i-a dat fiinţă.

Urmând pilda fratelui Titus, toţi câţi mai vrem să-L iu-
bim pe Domnul, haideţi să ne păstrăm legământul curat şi, cu
ochii mereu aţintiţi la Iisus cel Răstignit, să-l aşteptăm cu ru-
găciune pe urmaşul fratelui Traian, pentru ca, luptând încolo-
naţi sub steagul purtat de el, să sfârşim biruitori în braţele
Domnului; căci numai de acolo de Sus ne va veni izbăvirea
(Daniel 12, 10-12).
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*   *   *

Ioan Moroz – Mologhia

Fratele Titus a venit prima dată la noi când eu aveam
vreo 16 ani. Tatăl meu (Lazăr) zicea: „Vine un frate foarte
hotărât”. La noi, până să vină fratele Titus, nu era legă-
mânt.

În predicile sale, el spunea multe lucruri foarte intere-
sante. Îmi aduc aminte cum a predicat într-o catedrală în care
erau trei sau patru arhierei. După cuvântul pe care l-a ţinut
atunci, unul dintre arhierei a zis: „Fraţilor, când veţi avea ne-
voie să ştiţi ceva, să-l întrebaţi pe omul acesta”. Când fratele
Titus a fost la Poceav şi a vorbit cu fratele meu care este mi-
tropolit acolo, fratele meu m-a întrebat: „El este bogoslov
(adică om pregătit)?”.

Când s-a făcut aici adunare, casa era plină. Se cunoştea
că fratele Titus este un om cu ştiinţă multă. Unde mergea,
predica mai mult el, uneori şi câte două ceasuri. Când se au-
zea la noi că vine fratele Titus, toţi se strângeau şi ascultau,
că aveai ce asculta. La orice cuvânt el avea un răspuns.

După ce s-au cunoscut aici, tata – care era un om la fel de
hotărât în ce priveşte credinţa, ca fratele Titus – s-a dus şi el
în România. Şi împreună au mers acolo pe la adunări, iar pre-
dicile lor i-au întărit pe mulţi.

Fratele Titus era ca un fundament statornic, aşa de înte-
meiat era în credinţă. De aceea, şi în privinţa aceasta a fost o
pildă, mărturisind totdeauna adevărul. Îmi plăcea când îl au-
zeam zicând: „Stâlpul este Biserica”. Sau: „Fraţii care au ră-
mas statornici au fost cei ce s-au ţinut de clampa uşii de la bi-
serică; ei a ajuns la mântuire. Cine nu s-a ţinut...”.

Împreună cu fratele Titus au mai venit la noi şi alţi fraţi,
cum era fratele Marcu, cel care a înfiat doi copii de la orfeli-
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nat. Dar dintre toţi, fratele Titus era cel mai vestit. Şi acum,
după ani de zile, mulţi fraţi îşi aduc aminte vorbele lui.

Tot fratele Titus spunea: „Fraţii care au postit şi s-au ru-
gat au ajuns la adânci bătrâneţe, iar fraţii care nu au postit şi
nu s-au rugat au ajuns la secte”. Şi asta cam aşa este. Cei ce
nu au postit şi nu s-au rugat au urmat alte învăţături, foarte
greşite.

*   *   *

Cosma Şpac – Rădăuţi

L-am cunoscut pe fratele Titus prin anii şaptezeci şi ceva,
optzeci. El era pentru zona noastră ca un părinte. Orice pro-
blemă care apărea, el căuta să o rezolve. La orice întrebare
găsea răspunsul potrivit şi spunea: „Dacă nu crezi, ia Sfânta
Evanghelie şi cercetează”. Totdeauna punea în faţă Biblia.
Era competent nu numai în ceea ce priveşte învăţătura, dog-
mele, ci şi problemele de familie.

Aici la noi la Rădăuţi, când am avut vreo problemă în
adunare, el a venit totdeauna şi s-a implicat în rezolvarea ei.
Nu s-a întâmplat niciodată să spună că nu poate veni (doar
dacă era plecat prin ţară). Mergea în toată ţara; când era ple-
cat la Bucureşti, când la Arad...

Uneori mergeam să-l iau de acasă, să mergem la vreo
adunare. Şi el îmi spunea: „Măi, trebuie să ne purtăm ca în
armată. Cum ai primit un ordin, să-l şi execuţi”. Dacă era la
cuptorul de cărămidă, lăsa pe altcineva în locul lui şi pleca
unde trebuia mers. Totdeauna răspundea la apel; şi plecam la
adunări, la sfaturi...

Ne sfătuia tot timpul să nu părăsim Biserica, iar cu cei
care spun că sunt ostaşi, dar nu sunt cu adevărat, să rupem le-



397

gătura, să nu căutăm dialog cu ei, pentru că este posibil să ne
tragă de partea lor. Sau... am putea scăpa vreo vorbă greşită şi
aceasta n-ar fi bine. Dacă vedem că nu ne putem înţelege cu
cineva în cele ale învăţăturii de credinţă, mai bine să schim-
băm subiectul.

Ne învăţa cum să ne purtăm cu fraţii, cu surorile, cum să
vorbim... Să ne retragem dintr-o discuţie în care cineva vor-
beşte în chip lumesc, dacă se ţine de glume... Zicea că gluma
este de la diavolul; noi să nu căutăm să râdem de altul, că
acela poate să ia gluma în serios şi atunci apar necazuri...

Odată eram la o cumetrie, cred că pe la Vicov, şi un gos-
podar de acolo îl întreabă pe fratele Titus:

– Scălduşca se face după Botez?
– Nu se face, îi răspunse fratele. Scălduşca aceasta este

un lucru diavolesc. (Este un obiceiul care se practică în unele
părţi, ca, a doua zi după Botez, naşa împreună cu familia ce-
lui botezat să spele copilul, să îi şteargă mirul de la Botez).
Este păcat, de ce să faceţi treaba aceasta? Acestea sunt nişte
tradiţii drăceşti, nu vă luaţi după oameni!

În vremea din urmă, când era mai bolnav şi treceam pe la
el, îmi vorbea despre ce citise din Biblie sau din Filocalie, din
care ştia multe. Îmi spunea că acolo afli despre viaţa cea cu
adevărat duhovnicească.

După plecarea lui a fost greu...
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Vorbiri de la înmormântarea fratelui Titus

PĂRINTELE MIHAIL JAR

„Adevărat, adevărat zic vouă că vine ceasul şi acum es-
te, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce
vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa
I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine; şi I-a dat putere să fa-
că judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi de
aceasta; că vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi
glasul Lui. Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, spre învierea
vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândirii. Eu
nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud judec; dar jude-
cata Mea este dreaptă, pentru că nu caut voia Mea, ci voia
Celui care M-a trimis” (Ioan 5, 25-30).

Prea cucernici părinţi, iubiţi fraţi şi scumpe surori!
Fiecare dintre noi care suntem acum aici am auzit

această veste şi îmbucurătoare, dar şi tristă, a plecării dintre
noi a fratelui Titus. Spun îmbucurătoare pentru că fiecare
dintre noi aşteptăm ceasul să ne întâlnim cu Cel pe care L-
am iubit o viaţă. Eu cred că voi toţi care sunteţi aici îl aş-
teptaţi, căci cred că nu vă temeţi de moarte. Moartea nu este
un blestem; moartea este o cunună, o taină, o binecuvântare
dumnezeiască. Şi voi, toţi care sunteţi aici, trebuie să muriţi
– şi va veni vremea când vom muri. Dar depinde cum mu-
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rim: împăcaţi cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. La aceasta
să ne gândim cu toţii.

...Ne întristăm că vom simţi lipsa ta, frate scump şi drag.
Vom simţi lipsa fratelui Titus, dragostea lui, vorba lui.

Nu ştiu ce avea acest om, câtă putere în el, câtă dragoste, căci
când s-a auzit la mănăstirea noastră, la Bănceni, că a murit
fratele Titus, toţi fraţii îşi aplecau ochii în jos şi începeau să
plângă. Şi ieri, şi azi, fiecare dintre cei de-acolo găsea să spu-
nă câteva cuvinte despre el, dar numai de bine.

Îi mulţumim Domnului că fratele Titus venea destul de
des la noi şi stătea multă vreme. Când venea, fraţii din mă-
năstire se adunau ca puii la cloşcă în jurul lui şi-l ascultau
cum le vorbea din Cuvântul Domnului. De multe ori îi gă-
seam pe fraţi în jurul lui, întrebându-l şi primind răspunsuri la
problemele care îi interesau.

Spunea părintele aici: „Fericită este calea întru care
mergi astăzi, suflete, că ţi s-a gătit ţie loc de odihnă”. Şi la
Comăneşti, la înmormântarea fratelui Iacobuţă, şi aici, şi ieri
la noi, la înmormântarea unui frate lucrător, şi la cea a unor
adevărate surori din Lucrarea Domnului Iisus, care L-au aş-
teptat pe Domnul ziua şi noaptea, tot aceasta am spus-o: Vă
rugăm în Numele Domnului Iisus, împăcaţi-vă cu Dumnezeu
cât sunteţi în viaţă, că după moarte nu se va mai putea. As-
tăzi, când auziţi Cuvântul lui Dumnezeu, primiţi-L pe Iisus
cel Răstignit. El vă iubeşte pe toţi, vă iartă tot trecutul vieţii
voastre. El vă iubeşte atât de mult, că este în stare să moară
pentru fiecare dintre noi, să Se răstignească încă o dată nu
numai pentru toată lumea, ci pentru fiecare om în parte, nu-
mai să ne întoarcem, să-L iubim şi să-L urmăm.

Vom mulţumi mereu Domnului pentru această Lucrare
minunată din care au făcut parte fraţi ca fratele Titus. Datorită
lor suntem noi astăzi aici. Datorită jertfelor lor, a lacrimilor,
închisorilor, suspinelor grele, foamei, umblării pe drumuri
neîntrebaţi de nimeni dacă sunt obosiţi sau nu... căci au mers
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şi au străbătut pământul în lung şi-n lat, să-L vestească pe
Iisus cel Răstignit. „Că nu vreau să ştiu între voi nimic altce-
va, decât pe Iisus şi pe Acela răstignit.” Noi am vrea mai bine
să tăcem şi să lăsăm să vorbească fratele Titus; să vorbească
viaţa lui, dragostea lui. Vom privi mereu în zare, aşteptându-l
să mai apară... Fraţii de la mănăstire mereu mă întrebau:
„Când mai vine fratele Titus la noi?”. Eu mai puţin am stat cu
el împreună, căci trebuia să mă duc, să vin...

Fratele Titus de multe ori a trecut – uneori cu greu –
această frontieră. Şi ştiţi că era foarte bolnav; dar Domnul îl
întărea.

Te rugăm, frate Titus, să ne ierţi, că poate nu te-am cre-
zut niciodată. Am cerut mereu, am lovit mereu, dorind să ca-
dă roadele din tine, ca să ne putem hrăni noi.

Şi aşa şi cu voi, iubiţii şi dragii sufletelor noastre! Mereu
cerem de la voi să veniţi să vestiţi Cuvântul Domnului, să ne
întăriţi, să ne bucurăm împreună.

Să ştiţi că fratele Titus a venit când, la noi, adunările erau
zbuciumate de duhul sectar. Când se zbăteau frământate de
învăţături străine de învăţătura ortodoxă. Parcă aş vrea să văd
pe crucea lui scris: „Ostaş al Domnului şi mare apărător al
ortodoxiei noastre sfinte”. Mare apărător a fost.

Nu vă reţin mult, dar vreau să vă povestesc o întâmplare
cu fratele Titus.

Venise la noi în Ucraina, dar mulţi îl priveau cu mare ră-
utate când vedeau că poartă barbă. Aceştia erau dintre cei ce
voiau să se lipsească de Maica Domnului, căci o urau pe
Preasfânta Fecioară Maria şi căutau să împiedice orice cuvânt
despre Maica Domnului între fraţi, să nu mai existe în adu-
nări vorbiri despre ea, nici cântări în cinstea sa. În aceste
lupte şi frământări, fratele Titus a adus o cântare:

Maică Pururea Fecioară,
suflet pururea-ndurat,
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tot poporul te adoră,
sfântă mila ta imploră
când ni-e sufletul-ntristat,
ochii blânzi spre noi coboară,
Maică Pururea Fecioară,
când ni-e sufletul-ntristat.

Tu, din cerul cel de stele,
de la dreapta lui Hristos,
vezi a noastre zile grele,
plânge, Maică, pentru ele
către cerul cel de stele,
vrem un mers mai credincios.

Fii-ne apărătoare,
suflet pururea-ndurerat,
când pe nori, în foc de soare,
iar la noi o să coboare
Fiul tău cu slavă mare,
adunând spre judecare
tot pământul vinovat.

Când au auzit această cântare de la fratele Titus, unii s-au
ridicat, s-au repezit la el să-l apuce de barbă şi au zis un cu-
vânt... pe care nu-l mai repet aici astăzi. Apoi acei „fraţi” au
vorbit cu autorităţile de la noi să-l aresteze pe fratele Titus şi
să-l închidă. Ajuns în această situaţie, fratele Titus a trebuit să
plece de urgenţă din Ucraina. Şi a fost nevoie ca, chiar în acea
seară, fratele Vinucă să-i cumpere bilet de întoarcere în Ro-
mânia. Nu de mult ne-a povestit fratele Titus despre toate
aceste lupte şi încercări prin care a trebuit să treacă atunci, cu
mulţi ani în urmă.

Cei care L-au iubit cu adevărat pe Domnul, care au iubit
Biserica şi care au iubit canoanele Bisericii, care n-au trădat
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nimic din toate acestea, până la sfârşit aşa au mers, frumos.
Aşa vă îndemnăm şi pe voi, după cum spuneau şi fraţii aici:
nu vă abateţi nici la stânga, nici la dreapta. Şi cum ne-a învăţat
şi Părintele Iosif: nici în formalism, nici în sectarism să nu
ajungem, ci să ţinem drumul de mijloc, spre Golgota cerească.

Fraţii mei, noi toţi am păcătuit; nu e nimeni fără de vină
între noi, după cum spune şi cântarea fratelui Traian: „Şi tu-ai
greşit vreodată sau mai greşeşti şi-acum”. Noi ne străduim să
facem binele, dar ochii aceştia, privirile acestea... Noi greşim.
Să ne îndreptăm paşii spre ceruri, să venim la bunătatea
Domnului, ca să putem odată primi cerul. Să fim statornici în
Lucrare. Priviţi la aceşti stâlpi care unul câte unul cad: unul la
Comăneşti, altul aici, alţii la noi... Aşa se duc dintre noi cei
care au păstrat învăţătura curată, care au stăruit în toate să fie
cu adevărat ortodocşi. Aşa au fost ei.

Dumnezeu lucrează şi va lucra minuni. Poate încă nu aţi
auzit: la noi a fost o soră atât de credincioasă, dar ea totdeau-
na s-a socotit pe sine păcătoasă. De câte ori am rugat-o să se
roage pentru noi, îmi spunea:

– Eu sunt o păcătoasă! Roagă-te tu, părinte, pentru mine.
Şi-i ziceam:
– Da, o să mă rog, dar măcar un cuvânt spune-I Domnu-

lui despre mine.
– Sunt prea păcătoasă...
Dar de rugat se ruga întruna. Acea soră a mers pe calea

Domnului din fragedă copilărie, căci L-a iubit. Eu n-am mai
văzut la nimeni credinţă ca la sora asta, de când sunt pe acest
pământ. Cu toată inima iubea tot cerul. Toate cărţile Părinte-
lui Iosif le-a copiat cu mâna ei şi apoi le dădea la fraţii din
Oastea Domnului. Avem multe astfel de cărţi transcrise de ea,
pe care le păstrăm. Se ruga mult înainte de Sfânta Împărtăşa-
nie şi după Împărtăşanie, ca mulţumire, se ruga mult la Maica
Domnului. Ea toată viaţa s-a rugat lui Dumnezeu să vină un
preot din Oastea Domnului în satul ei. Tare mult l-a iubit pe
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Părintele Iosif şi pe fratele Traian Dorz, pe aceşti sfinţi îna-
intaşi ai Lucrării lui Dumnezeu. Toată viaţa a trăit-o în Dom-
nul, dar nevoinţele şi ostenelile ei nu le ştie nimeni.

Odată nişte vecini ai ei zideau o sobă şi nu aveau uşiţa
care le trebuia la acea sobă. Şi-au adus ei aminte că această
soră are, la cuptorul ei, o portiţă aşa cum le-ar trebui lor. Au
venit atunci la ea, au intrat în casă şi i-au spus că lor le trebuie
acea uşă de la cuptorul ei. Au smuls-o de-acolo, cenuşa a că-
zut pe jos... au luat-o şi au plecat. Unii dintre vecinii surorii
au întrebat-o apoi: „Cum de-au putut acei oameni să facă aşa
ceva?”. Însă ea le-a răspuns doar atât: „Dacă lor le trebuia...”.

Un alt vecin al ei a venit şi el odată la ea şi i-a spus că, pe
pământul grădinii ei, va face o casă. A ocupat o bucată de
pământ şi a început să construiască casa. Când a început con-
strucţia, au venit oameni din sat să-i spună, să o înştiinţeze, să
iasă afară şi să meargă la ei, că, uite, îi iau locul din gradină.
Dar ea, foarte liniştită, le-a răspuns şi acestora: „Da’ de ce să
mă duc?... Lasă-i să ia. Dacă nu au unde să facă, unde se vor
duce?”.

Văzând cum stau lucrurile, că nu sunt nici un fel de pro-
bleme dacă acestei femei i se ia tot ce are, un al doilea vecin a
intrat şi el pe locul surorii, să-şi facă şi el casă acolo. Iarăşi au
venit oamenii să-i spună ce se întâmplă, că rămâne fără pă-
mânt, să iasă afară să strige... Dar ea a zis: „Nu... Dacă îmi
rămâne puţin loc pentru straturi, am de-ajuns. Ei unde vor
merge, dacă nu au unde-şi face casă?”...

A avut ceva haine pe care şi le-a păstrat să le aibă pregă-
tite pentru înmormântare; dar i-a intrat cineva în casă şi i-a
furat totul. Una dintre rudele ei, care ştia că avea pregătite ce-
va lucruri, a venit odată să-i ceară un cearşaf de care avea ne-
voie atunci. Dar sora aceasta nici măcar n-a vrut să-i spună că
i-au fost furate lucrurile. A spus doar că nu are...

– Cum să n-ai? a întrebat-o acea rudă. Că lada ţi-e plină!
– Eu când voi avea am să-ţi dau, dar acum nu am...
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Şi n-a vrut să spună că i s-au furat lucrurile din casă.
În vremea grea a regimului comunist, au scos-o duminica

pe câmp, i-au pus o sapă în mână şi au strigat la ea: „Pocăito,
prăşeşte aici!”. Toată lumea se uita la ea, să vadă ce va face.
Ea însă nu spunea nimic: nici da, nici nu. Ci tăcea din gură şi
se ruga Domnului. Văzând aceasta, oamenii stăpânirii au bă-
tut-o, au doborât-o jos şi o loveau cu picioarele. Dar ea nu
striga... Eu aş fi strigat să mă ajute cineva! Ea doar gemea sub
loviturile grele ale picioarelor care loveau în ea. Am între-
bat-o odată:

– Maică, spune-mi, te rog, cum a fost atunci, cum s-a în-
tâmplat?

Dar ea, ascunzându-şi durerea, mi-a răspuns:
– Nu m-a bătut nimeni! De ce să mă bată?...
Nu lipsea niciodată nici de la Liturghie, nici de la aduna-

re, de la vecernie... În timpul adunării nu se mişca deloc...
nu-şi mişca nici capul, nici ochii într-o parte sau alta.

Când am cunoscut-o prima dată, cu mulţi ani în urmă, ea
stătea în genunchi şi se ruga, iar în jurul ei avea deschise mul-
te din cărţile Oastei Domnului, Biblia, Psaltirea, Acatistierul;
şi ea stătea acolo în genunchi, între cărţi, citind şi dintr-una, şi
dintr-alta şi rugându-se.

Prin mila lui Dumnezeu, a ajuns maică stareţă la mănăsti-
rea din Boian. La călugărie a primit numele Serafima.

Îmi aduc aminte, când am dus-o în peştera Sfintei Teodo-
ra la Sihla, atunci am auzit prima dată suspinul ei şi i-am vă-
zut lacrimile. Dar şi atunci am auzit doar: „Maică, roagă-te,
roagă-te... Sfântă maica Teodora, roagă-te pentru mine păcă-
toasa şi pentru noi păcătoşii”.

Ultima ei dorinţă a fost să ajungă la mormântul Părintelui
Iosif şi la al fratelui Traian Dorz. Şi a ajuns. Mulţi fraţi au vă-
zut-o la Sibiu cum a îmbrăţişat crucea Părintelui Iosif şi nu se
mai dezlipea de ea. Şi a stat aşa îndelung, strânsă de acea cru-
ce, pe care a vărsat şiroaie de lacrimi.
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În ultimul an de viaţă şi-a pierdut vederea. Cum însă a
iubit atât de mult cartea şi era obişnuită să citească mereu, le
ruga pe maicile din mănăstire să-i citească din cărţile ei atât
de dragi. Şi cele 120 de maici, câte avea mănăstirea, îi citeau
întruna, şi abia îi stâmpărau setea ei după cuvintele mântuirii.

Doream să vedem cum se roagă şi o pândeam prin cră-
pătura uşii. Şi am văzut-o cum, de seara până dimineaţa, stă-
tea în genunchi, cu mâinile ridicate spre cer, cu faţa plină de
lacrimi şi numai buzele i se mişcau în rugăciune.

În vremea neputinţei din ultimele ei zile, o ţineam pe
mâini şi o întrebam mereu cum să o aşezăm să stea mai bine,
să-i fie mai uşor. O întorceam când pe-o parte, când pe alta.

– E bine aşa, maică?
– E bine... răspundea ea.
– Dar aşa?
– E bine şi aşa...
O mai mişcam puţin şi iar o întrebam dacă se simte bine

cum stă aşezată.
– E bine aşa...
– Dar cum ţi-e mai bine, maică?
– E bine, e bine...
Cu patru ani în urmă, la vârsta de 94 de ani, Domnul a

chemat-o acasă. În ziua aceea, la un moment dat, s-a ridicat
de două ori de pe pat, s-a uitat la noi şi şi-a luat rămas bun.
Eu, ştiind că îi erau atât de scumpe cuvintele fratelui Traian
Dorz din meditaţiile sale înregistrate pe casetele pe care
această soră şi maică le asculta mereu, m-am gândit atunci
că-i va fi ca o mângâiere dacă ar auzi câteva din aceste cu-
vinte. M-am dus şi, din sutele de casete pe care le aveam, am
luat vreo trei şi, oarecum întâmplător, i-am pus să asculte
una... cu meditaţii la Cântarea Cântărilor. Era pentru prima
dată când şi eu auzeam aceste meditaţii la cuvintele sfinte ca-
re m-au pătruns până în adâncul sufletului de o nespusă uimi-
re, când mi-am dat seama că, în acel moment, ei i se adresau,
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cam în felul acesta: „Şi tu, porumbiţa Mea care M-ai iubit
numai pe Mine... Iată că acum am venit să te iau şi te voi
paşte acolo în Valea Crinilor”. Şi într-adevăr, în acele clipe
Domnul a venit şi a luat-o la El.

A mai fost la Boian o maică, Heruvima, tot aşa cu o viaţă
îmbunătăţită. Fiindcă mi-au fost atât de scumpe, la câţiva ani
după plecarea lor în veşnicie, l-am rugat pe mitropolitul nos-
tru să-mi dea voie să le dezgrop, iar osemintele lor să le aşez
într-un paraclis. Nu pentru canonizare... ci am vrut ca trupu-
rile lor să stea acolo, că au meritat. De asemenea, mai era în-
mormântat în cimitirul mănăstirii Bănceni un pruncuşor,
Serghei, primul care a deschis acest cimitir. Şi pe el l-am iu-
bit atât de mult şi m-a îndurerat aşa de tare suferinţa şi moar-
tea lui... Copilaşul acesta a suferit atât de mult, aşa chinuri
grele a avut şi n-a putut să-l mângâie nimeni. Avea 1 an, o lu-
nă şi douăsprezece zile când a murit. Domnul l-a chemat la
cele veşnice chiar când fraţii erau adunaţi atunci la Sibiu, în
februarie, la mormântul Părintelui Iosif.

I-am spus, deci, Înalt Prea Sfinţitului şi mi-a îngăduit să
dezgrop aceste oseminte. La început nu mă gândeam să des-
chid sicriele, îmi ziceam că le voi lăsa aşa închise. Dar când
am scos din groapă sicriul copilaşului Serghei, l-am deschis
puţin, cu gând să lăsăm să se usuce puţin hăinuţele... ce mai
rămăseseră. Şi am văzut că mânuţele şi faţa lui erau întregi,
după nouă ani de zile. Am încercat atunci să deschidem şi si-
criele maicilor, să nu le aşezăm umede în paraclis. Când am
desfăcut sicriul maicii Serafima, am observat că picioarele ei
stăteau drepte. I-am atins puţin piciorul; acesta s-a îndoit,
apoi a revenit la loc. Dându-i la o parte acoperământul, maica
era întreagă aşa cum am pus-o în sicriu. Numai s-a uscat.
Aceasta era încă o mărturie a vieţii sale frumoase şi sfinte pe
care a trăit-o, căci, dacă mergea cineva la ea în casă, ea deo-
dată îi spunea: „Te rog, hai să nu vorbim nimic din cele ale
lumii, că dacă vorbim ajungem în lume. Hai să citim un cu-



407

vânt pentru suflet: un acatist, ceva din Psaltire sau să cântăm
o cântare”. Şi aşa, nu vorbea cu nimeni despre cele lumeşti,
ca să nu ajungă în lume. Şi n-a ajuns în lume, ci în Împărăţia
veşnică a Preaiubitului ei Mântuitor Iisus.

Dumnezeu aşa a binevoit... Cred că şi aici sunt multe su-
flete despre care nu se ştie, care L-au iubit pe Domnul şi Lu-
crarea Lui sfântă.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu la toţi să ne mântuim!
Iar pe tine, scump şi drag frate Titus, te vom păstra viu în

inimile noastre. Învăţătura sfântă pe care ne-ai dat-o o vom
păstra în inimi toată viaţa noastră. Nu vom uita niciodată ce
efort greu trebuia să faci, datorită bolii care te-a chinuit, ca să
ne vorbeşti şi să ne dai această învăţătură. Nu vom uita în-
drumările tale drepte şi îndemnurile mântuitoare. Când nu
mai puteai vorbi, te odihneai puţin, apoi iar şi iar ne spuneai
despre Acela care S-a jertfit şi a murit pentru păcatele noas-
tre. Roagă-te şi tu de-acolo de unde te duci acum, împreună
cu toţi cei care au trecut biruitori de aici de pe pământ, şi
mijlociţi înaintea Domnului Iisus pentru noi, pentru scumpa
Lucrare a Oastei Sale, ca să ne purtăm şi noi frumos crucea şi
lupta în ea, iar la sfârşitul nostru să ajungem şi noi acolo sus,
în veşnicie, împreună cu Domnul şi cu voi. Amin!
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UN FRATE3

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slăvit să fie Domnul Iisus, fraţi şi surori!
Citim din sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, din Întâia

Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, capitolul 4,
versetele 13-16: „Până voi veni eu, ia aminte la citit, la în-
demnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător de harul care este în ti-
ne, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-
marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca
propăşirea ta să fie vădită tuturor. Ia aminte la tine însuţi şi la
învăţătură; stăruie în acestea, căci făcând aceasta şi pe tine te
vei mântui, şi pe cei care te ascultă.”

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul Iisus Hristos, ne aflăm cu
toţii strânşi în jurul sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu şi în ju-
rul trupului fratelui nostru Titus, care este fără suflare şi care
va porni, când va sta ploaia, pe drumul veşniciei. Cuvântul pe
care l-am citit şi l-am auzit se îndreaptă către noi toţi şi este
potrivit cu cel pe care l-a vestit fratele nostru scump în toată
viaţa lui pământească şi în toate zonele ţării. A vestit Cuvân-
tul Adevărului. A fost un om deosebit, a fost un om care nu
şi-a precupeţit viaţa pentru mântuirea semenilor lui.

L-am cunoscut în anul 1971, când a venit prima dată la
noi în Arbore şi s-a înfiinţat acolo adunarea Oastei Domnului.
Venea cu bicicleta de aici din Marginea. Stăteam în adunare
de seara până dimineaţa. Nopţi întregi am petrecut astfel în
adunare, cu casele pline de fraţi şi de surori... Şi nimeni nu se
grăbea să meargă acasă, cum se grăbesc acum, după două, trei

                                                
3 La transcrierea de pe caseta audio, nu a putut fi identificat autorul

acestei vorbiri.
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ore de adunare. Era atâta sete după Cuvântul lui Dumnezeu,
după învăţătura curată pe care o primeam de la fratele Titus...
Pe la miezul nopţii făceam o scurtă pauză, apoi iarăşi ne vor-
bea până dimineaţa, când se retrăgea fiecare acasă, iar fratele
Titus pleca şi el la Marginea tot cu bicicleta.

A fost un om care a vestit numai adevărul şi s-a împotri-
vit oricărui neadevăr. Astăzi puţini fraţi mai sunt printre noi
care să păstreze adevărul. Biserica este stâlpul şi temelia ade-
vărului, ea nu a greşit şi nu greşeşte niciodată, dragilor. Cu-
vântul pe care l-a vestit de la început, pe acela îl vesteşte şi
astăzi şi-l va vesti până va veni Domnul nostru Iisus Hristos.
Biserica nu spune într-o duminică într-un fel şi în altă dumi-
nică în alt fel. Nu spune într-o duminică să o cinstim pe Mai-
ca Domnul, să cinstim Crucea, care este altarul de jertfă al
Domnului Iisus Hristos, iar în a doua duminică spune să nu le
mai cinstim, să nu mai facem cruce, că este chip cioplit sau
idol. Căci aşa cuvinte de hulă spun cei ce au ieşit din Biserică
şi s-au depărtat de sfintele ei Taine.

Cu câtva timp în urmă, am auzit că este o nuntă la Arad
şi m-am dus şi eu. N-am ştiut, nu mi-am dat seama mai di-
nainte ce fel de nuntă este, decât după ce am ascultat vorbirile
şi am văzut modul în care s-a petrecut tot programul nunţii.
S-a început rugăciunea fără Împărate Ceresc... fără Tatăl
Nostru... direct cu rugăciunea „în duh”. După rugăciune s-a
lăsat aşa o tăcere, că nimeni nu avea îndemnul şi curajul să se
ridice să ia cuvântul. De ce? Pentru că nu a fost chemat Du-
hul Sfânt acolo la nuntă. La un moment dat, a mers un aşa-zis
frate şi l-a numit pe altul şi apoi pe altul la cuvânt. Dar n-a
fost nici o putere în acele vorbiri. Mai apoi s-a ridicat şi unul
de la penticostali, care a fost invitat: „Frate ia şi tu cuvântul”.
Şi a început să vorbească şi el, aşa cum vorbesc ei, fără să-l
oprească nimeni, în faţa unor preoţi care erau şi ei prezenţi la
nuntă şi care nu şi-au dat seama că şi ei au căzut în acea cursă
diavolească.
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Fraţi şi surori, Cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 1 zi-
ce în felul următor: „Ferice de omul care n-a umblat în sfatul
necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat, şi pe scaunul
hulitorilor nu a şezut; ci în legea Domnului este voia lui şi la
legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit
lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi
frunza lui nu va cădea, şi toate câte va face vor spori. Nu sunt
aşa necredincioşii, nu sunt aşa! Ci ca praful ce-l spulberă
vântul de pe faţa pământului.” A te aşeza pe scaunul celor
batjocoritori este un mare păcat. Pe scaunul celor ce batjoco-
resc Biserica, pe Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfânta
Cruce... Tu te prezinţi că eşti ostaş al lui Hristos şi, de fapt,
eşti vrăjmaş al lui Hristos, al Bisericii.

Fratele Titus aceasta a căutat, să se păstreze adevărul din
Biserică. Şi aşa trebuie să continuăm şi noi. Puţini stâlpi au
mai rămas în Lucrarea Oastei la noi în ţară, care mai păstrea-
ză adevărul. Sunt puţini fraţi, bătrâni, şi aceştia se duc. Şi ră-
mâne tineretul, care nu mai vrea să ţină seamă de felul cum a
fost Lucrarea şi învăţătura ei la început.

Am stat de vorbă cu un frate de prin zona Timişoarei, care
este trecut de partea „Simeriei”, şi mi-a spus aşa: „Dumnezeu
este Dumnezeul dragostei, al milei şi al iertării; El pe toţi îi iar-
tă...”. I-a pus împreună pe toţi, indiferent de abaterile de la învă-
ţătură sau ereziile în care sunt, că... Dumnezeu îi iartă pe toţi.

– Eşti prea dur, mi-a zis el, eşti împotrivă ca Dumnezeu
să-i mântuiască pe toţi!

– Nu, eu nu sunt împotrivă, i-am răspuns, dar Cuvântul
Lui nu dă dezlegare spre această mântuire celor care ies din
Biserică. Cuvântul lui Dumnezeu spune aşa: „Cercetaţi duhu-
rile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Orice duh care
mărturiseşte pe Iisus Hristos că a venit în trup este de la
Dumnezeu şi orice duh care mărturiseşte că Iisus nu a venit în
trup nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, de a
cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume”.



411

Fraţi şi surori, duhuri atât de periculoase bântuiesc azi
şi au pătruns şi în Lucrarea Domnului. Satana vrea să dis-
trugă această Oaste a Domnului... dar ea este a Domnului şi
nu va putea fi nimicită, nici cei care vor rămâne statornici în
ea. Însă îi va distruge pe cei care nu sunt statornici în
această Lucrare.

În 9 decembrie a fost ultima dată când am venit, de la
Timişoara, la fratele Titus, care a fost părintele meu duhovni-
cesc, fiindcă el m-a născut din Cuvântul lui Dumnezeu. Am
stat atunci de vorbă vreo două, trei ore. La despărţire, m-a
petrecut până la poartă şi mi-a spus: „Ia seama la tot cuvântul
pe care-l vei rosti, să nu dai  învăţături greşite”. Ne-am sărutat
plângând amândoi, apoi am plecat tot oprindu-mă de vreo
două ori pe cale şi făcându-ne unul altuia semn cu mâna, ca
pentru cel din urmă bun-rămas.

Pe fratele Titus îl purtăm în rugăciunile noastre cât vom
trăi noi. Să ne rugăm pentru fraţii din întreaga Lucrare a
Oastei Domnului, care mai este încă, şi pentru fraţii care vor
mai veni în ea, să rămână statornici în învăţătura ei de la în-
ceput, care este cea a Bisericii.

Şi-l rugăm şi pe fratele Titus să se roage pentru noi în
faţa Tronului ceresc, ca Domnul să ne întărească şi să ne ajute
tuturor să ne încheiem cu bine călătoria pământească, birui-
tori asupra păcatului şi satanei. Ca atunci când vom pleca de
aici să ne revedem cu toţii în ceruri şi să ne bucurăm acolo
împreună în veci de veci. Amin!

Slăvit să fie Domnul!
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CULIŢĂ MIHĂILĂ

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slăvit să fie Domnul!
„Rămâneţi întru dragostea frăţească.” „Iisus Hristos ieri

şi azi şi în veci este acelaşi.” „Aduceţi-vă aminte de mai-
marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Pri-
viţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le cre-
dinţa.” Din capitolul 13 al Epistolei către Evrei, am citit ver-
setele 1, 8 şi 7.

Preaiubiţii noştri fraţi şi surori, desigur, de lângă căpătâiul
unui înaintaş, simţim că trebuie să ne orientăm gândurile noas-
tre şi simţirile inimii noastre într-un mod deosebit spre aceşti
străjeri neînfricaţi care au stat în mijlocul fronturilor Lucrării
lui Dumnezeu; în cazul de faţă, dragul nostru frate Titus.

Nu vrem să se înţeleagă cumva că cineva ar pune mo-
nopol într-un mod aparte pe personalitatea fratelui Titus.
Fratele Titus este al tuturor. El a cutreierat atât plaiurile ţării
acesteia din graniţele ei de astăzi, cât şi satele româneşti de
dincolo de hotare. Şi a făcut aceasta cu toată dragostea sa,
spre a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, spre a prezenta acolo
unde a ajuns adevărul învăţăturii din Biserica noastră şi din
Lucrarea lui Dumnezeu.

Desigur, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare l-a
înţeles sau nu l-a înţeles pe fratele Titus. Poate într-un viitor
nu foarte îndepărtat, când lucrurile se vor sedimenta, se va
vedea că multe, multe dintre lucrurile despre care ne-a vorbit
şi ne-a învăţat fratele Titus se vor adeveri şi se vor lua în cal-
cul; când vor veni peste Lucrarea lui Dumnezeu alte duhuri şi
alte lupte...
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Vorbea fratele Victor aseară de un lucru interesant, auzit
de la fratele Titus. Am reţinut această idee, cum că Părintele
Iosif Trifa a spus: „Am stat de strajă toată viaţa, ca în Biserică
şi în Lucrare să nu intre duhuri străine”. Şi fratele Titus,
printr-o descoperire a Duhului Sfânt, a spus că nu este vorba
aici numai de duhurile sectare. Vor veni peste Lucrare şi alte
duhuri, pe care noi nici nu le ştim şi nici nu le-am prevăzut
până acum. Acestea vin să tulbure adevărata învăţătură lăsată
nouă de înaintaşi în Biserica şi în Lucrarea lui Dumnezeu. Şi
atunci, încet, încet, vom vedea că ce au spus aceşti deosebiţi
stegari se va adeveri.

Vreau să fac aşa... o mică trecere, poate nu-i cu supărare
sau plictiseală. Dar doresc să ne spunem dragostea noastră
faţă de fratele Titus. În Săptămâna Mare, fraţii noştri din Pia-
tra Şoimului mi-au zis: „Frate Culiţă, dar fratele Titus n-a mai
fost de mult pe la noi... Poate l-ai supărat cu ceva frăţia ta...”.
Şi le-am răspuns: „Nu, fraţilor, eu cred că nu l-am supărat ni-
ciodată. Uite, am să încerc să-l chemăm la noi pentru a doua
zi de Paşti”. L-am sunat pe fratele Titus şi mi-a spus: „Frate
Culiţă, sunt cam bolnav... Dar să văd după noaptea de Înviere
cum stau cu sănătatea. Să văd cum mă simt şi, cu ajutorul
Domnului, voi încerca să vin”. Şi aşa a fost: a doua zi de
Paşti, l-am avut în mijlocul adunării la Piatra Şoimului. Apoi
l-au chemat fraţii din Podoleni, a treia zi a fost acolo la un
Botez, a fost, bineînţeles, pe la finii săi, apoi pe la Dumbrava
Roşie... Şi aşa, poate că, pe undeva, noi purtăm o vină că l-am
stors de ultima vlagă şi l-am adus în mijlocul fraţilor noştri.
Iar el, cu o bucăţică de plămân, nu a pregetat să vină, ci dra-
gostea lui a răspuns la chemarea noastră.

Acum noi n-avem decât cuvinte de mulţumire pentru ce-
ea ce a fost el pentru noi. Fratele Titus a fost bradul care a stat
neclintit când fraţii mai aveau anumite îndoieli pe ici, pe colo,
chiar şi înainte de 1989. Printre noi mai erau unii care se mai
întrebau: „De ce parastas?...”; „De ce rugăciuni la sfinţi?...”.
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Atunci fratele Titus a stat între noi cu răbdare şi a explicat
tuturor că nu este pentru noi o altă cale spre mântuire, decât
cea a Bisericii; că nu este alt drum, decât cel pe care ni l-au
lăsat înaintaşii în Lucrarea lui Dumnezeu.

În acest sens, iată un exemplu petrecut chiar acum, în ul-
tima noastră întrevedere de la Piatra Şoimului. Ne-am gândit
ca, aşa cum s-a mai procedat cu fratele Titus, la sfârşitul adu-
nării să facem o stare de vorbă cu întrebări şi răspunsuri. Să
spună fraţii ce nedumeriri mai au, iar fratele Titus să le răs-
pundă. Şi cineva, printr-un bileţel, a întrebat: „Ce valoare au
rugăciunile pentru cei adormiţi?”. Atunci fratele Titus a dat
un răspuns original, la care nu ne-am fi gândit: „Fraţilor, a zis
el, uitaţi cum este: marile virtuţi creştine sunt trei: credinţa,
nădejdea şi dragostea. Dintre acestea trei, două ne însoţesc
numai până la mormânt: credinţa şi nădejdea. După mormânt
nu mai rămâne cu noi decât dragostea. În aceasta sunt cuprin-
se rugăciunile Bisericii care se fac pentru cei adormiţi”.

Fiindcă s-a apropiat timpul pentru prohodirea părintelui
şi fratelui nostru drag Titus, vom încheia aici. Şi ne rugăm
Domnului pentru pomenirea lui.

Slăvit să fie Domnul!
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Fratele Titus Niculcea
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Mărturisind Cuvântul Domnului

La rugăciune, împreună cu sora Veronica
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Sora Veronica
şi fratele Titus,
acasă
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Casa soţilor Titus şi Veronica Niculcea...

...şi mormântul lor de la Marginea
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Un text scris de fratele Titus
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