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B. SLUJIREA ÎN BISERICĂ ȘI ÎN AFARA
BISERICII
B1.- SFÂNTA LITURGHIE
1.- COSLUJIRE CU DASCĂLII, CU ACOLIȚII LOR ȘI CU
ALȚI CREDINCIOȘI SMERIȚI
a. În Noaptea Învierii: „- Am văzut lumina...!”; „- L-ai
văzut pe dr..u!... Hristos a Înviat!”
Citeam în arhivele parohiei fapte, evenimente și
întâmplări, unele chiar foarte hazlii din anii timpurii ai acestei
parohii.
Istoria
consemnează
numele
primului
preot (fondatorul parohiei), în persoana părintelui Martin Ionescu.
Slujea pe unde apuca. Prima slujbă a oficiat-o de fapt în
salonul restaurantului lui Mike Șerban. Părintele Martin nu avea
un cantor școlit. Era ajutat la strană de Sam Axente. Părintele
Martin, înainte de începerea Liturghiei, făcea ceva repetiție
liturgică cu dascălul său neoficial și fără pregătire în
domeniu, mai ales la Sărbătorile Împărătești.
În cele ce urmează, voi împărtăși cu dumneavoastră,
dragi cititori, o istorioară cu mult tâlc, din vremurile acelea. Ca
să savurăm din plin istorioara, este necesar să cunoaștem
contextul:
La Liturghie, în general, către sfârșitul slujbei, după
împărtășirea credincioșilor, preotul binecuvântează credincioșii
cu sfântul potir, rostind cuvintele „mântuiește
Dumnezeule poporul Tău, și binecuvântează moștenirea
Ta!”, la care, dascălul, sau corul, răspund: „Am văzut lu-mina
cea adevărată...!”
La Liturghia pascală (adică Liturghia praznicală de Paști),
preotul binecuvântează cuvintele „mântuiește credincioșii cu
sfântul potir, rostind
Dumnezeule poporul Tău, și binecuvântează moștenirea
Ta!”, ÎNSĂ, dascălul, sau corul, răspund cu salutul pascal:
„Hristos a Înviat!”
„Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci
cuvântul lui Dumnezeu despre om.” – (John Barth)
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Părintele Martin repetă
cu Sam de câteva ori această
schimbare din cadrul slujbei,
în înainte să înceapă Liturghia
de Paști, îl întreabă insistent
pe cantor: - Sam, cum răspunzi la binecuvântarea preotului, cu potirul, la Liturghia
din Noaptea aceasta?.
Răspuns-a Sam: - Hristos a
Înviat!. Foarte bine, fii sigur să
nu uiți.
În cadrul Sfintei Liturghii,
însă, preotul binecuvântează
Pr. Martin Ionescu
credincioșii cu, rostind cuvenitul ecfonis: „mântuiește
Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta!”,la
care, Sam, s-a fâstâcit și a început să cânte: „Am văzut lumina
cea adevărată...!” - Exasperat, părintele Martin se adresează
lui Sam, în văzul și auzul tuturor: -L-ai văzut pe d..cu!...,
Hristos a Înviat!… - (Cuprins).
b. Un mucalit, Ioan Katana - „- Aurele, eu nu cred că ăsta
e popă...!″
Circulă o istorioară de prin vremea pastorației părintelui
Richard Grabowski. Este știut faptul că părintelui Richard îi
făcea o plăcere deosebită să fie în preajma arhiepiscopului
+Valerian, pe care-l însoțea ori de câte ori se ivea ocazia. Lua
adesea mini-vacanțe spre a-l însoți pe Înaltul prelat în vizite
canonice, sau pastorale, în parohiile Episcopiei de la „Vatra.″
Într-un an, arhimandritul Roman Braga a fost invitat de
Universitatea UCLA, pentru a conferenția studenților despre
Ortodoxie. Părintele Roman Braga era profesorul nostru, al
preoților, când era vorba de tipic, slujire sacerdotală, sau
probleme de pastorație. Chiar și Ierarhii se sfătuiau cu el, în
acest domeniu.
Profitând de prezența în Los Angeles a părintelui
arhimandrit, părintele Richard își ia o mini-vacanță, rugându-l
pe părintele musafir să țină slujba duminicală. S-a împlinit
învoiala.
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În duminica respectivă, mare a fost plăcerea revederii
dintre părintele arhimandrit și dascălul bisericii, Aurel Vlaicu,
care venea duminical din localitatea Palm Springs, cca 175 de
km de Los Angeles, să cânte la strană.
Sunt sigur că cititorii acestor rânduri se vor întreba „Cine
este acest Aurel Vlaicu? Doar n-o fi faimosul inginer,
inventator, constructor de avion și pilot Aurel Vlaicu, născut în
Transilvania (1882 –1913).″
Nu, nu este el. Este însă
el, Aurel Vlaicu, din Palm
Springs, care semăna chiar și
în fotografie cu novatorul
Aurel Vlaicu, era și el născut
în Ardeal, doar la câțiva ani
după
decesul
pilotului
și
novatorului Aurel Vlaicu, este
el, să-i zicem Aurel Vlaicu, din
Palm Springs, care la rându-i
fusese și el pilot, în aviația
regală a Majestății Sale Regele
Mihai I al României, părăsind
România odată cu aghiotanții
Majestății Sale, Mihai Patrichi,
și Mircea Ionițiu (secretarul
personal al Regelui), în anul
Arhimandritul Roman Braga
1945, când comuniștii au
preluat toată puterea în România.
L-am întâlnit personal și, l-am cunoscut foarte bine, așa
după cum i-am cunoscut și am colaborat îndeaproape cu
inginerii Mircea Ionițiu și Mihai Patrichi, care mi-au fost
enoriași. Întorcându-mă la șirul povestirii, pentru a nu se
plictisi de a conduce de unul singur din Palm Springs, până la
Los Angeles, Aurel Vlaicu își lua cu el adesea un camarad
apropiat, pe Ioan Kătana (despre d-l Katana voi dezvălui
câteva istorioare memorabile, în cele ce urmează).
Atât arhimandritul Braga, cât și Aurel Vlaicu, erau
simpatizanți ai mișcării legionare, ceea ce le-a adus, ca și
arhiepiscopului +Valerian, mult chin și pătimire, atât în
România, cât și în exil.
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Întâlnirea dintre cei doi camarazi vechi a fost
emoționantă, însă timpul se scurge prea repede când ai a
depăna atâtea amintiri ale vremurilor trecute. Așa că a sosit
timpul să începem Sfânta Liturghie.
Înveșmântat,
părintele
arhimandrit
este
gata
a
da
binecuvântarea mare de începere a Sfintei Liturghii, însă nu
înainte de a se pune ambii (arhimandritul și dascălul) de acord,
privind practica liturgică locală a părintelui Richard, de cca 10
ani de slujire în Los Angeles.
Ieșind din Sf. Altar, părintele
Braga i se adresă lui Vlaicu:
- Aurele, părintele Grabowski
ține deschise Ușile Împărătești, în tot timpul slujbei?
- Da părinte, în tot timpul
slujbei!, răspunse Aurel.
Era gata să înceapă Sfânta
Liturghie, când, dorind să mai
elucideze un lucru, părintele
arhimandrit ieși din nou din
Altar, și-l întrebă pe dascăl
încă un amănunt:
- Aurele, la ieșirea cu Sfintele
Daruri, părintele Grabowski
merge la fiecare credincios să
le atingă fruntea cu Sfântul
Potir?
Marele aviator român Aurel Vlaicu
- Nu părinte, ci din mijlocul
bisericii doar rostește petițiile
liturgice
ale
Vohodului
Mare,
răspunse
dascălul.
Acestea fiind clarificare, arhimandritul este gata să rostească
Binecuvântarea Mare (de începere a Sfintei Liturghii) când, pe
nepuse masa, își aduce aminte faptul că mai avea ceva de
elucidat. Ieșind iarăși din Sfântul Altar, îl întreabă pe Aurel
Vlaicu: - Aurele, când obișnuiește părintele Grabowski să
predice? – după citirea Evangheliei, sau la sfârșitul slujbei?
Răspuns-a
cantorul:
La
sfârșitul
slujbei,
părinte!
Neștiind cine este arhimandritul Roman Braga și, în speranța că
părintele slujitor nu mai are nimic de „învățat”, și că va începe
slujba deîndată, camaradul Ioan Katana i se adresă în șoaptă
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colegului de strană: - Aurele, eu nu cred că „ăsta" e popă... Nu
știe nimic…Trebuie ca să-l înveți tu totul. Poate că el ar trebui
să vină aici, la strană, lângă mine, și să slujești tu, ca să învețe
și el câte ceva, săracul!
De ce„Katana” și nu „Catana”…?;
Venind adesea din Palm Springs, la Los Angeles (unde
avea pe fiica Gloria Rațiu și familia), mai ales duminica, la
biserică, dimpreună cu camaradul său Aurel Vlaicu, ne-am
apropiat foarte mult, și adese schimbam câteva cuvinte cu dl
Ioan Katana, l-a sfârșitul Sfintei Liturghii.
Îmi amintesc o întâmplare hazlie, când, urmare unei
întrebări, cam naive, am primit un răspuns pe măsură:
- Dle Katana, văd că vă scrieți numele de familie „Katana”, și
nu „Cătana”…, care este raționamentul?;
- Când am venit în America, numele meu de familie se scria
„Cătana”… Însă, vă pun și eu o întrebare:
- Știți vestitul bulevard din Hollywood numit „La Cienega?”.
- Da, știu, i-am răspuns eu.
- Și, cum pronunțați în Engleză „La Cienega?”
- „La Sienega?”, îi răspunsei
- Bine ai zis. Și te cred un om inteligent. Cum crezi că mă
chemau Americanii? – În loc de „Mr. Katana”, îmi
ziceau „Mr. Satana”…
Domnul Katana m-a iluminat. Doamne, ce-ți este și cu
Engleza asta, una scrii, alta citești, și cu totul altceva înțelegi.
Scrii „elastic″, citești „zgârci″, și înțelegi „gumă de mestecat” "Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie,
fiindcă ne ştim păcătoşi [...] Nu am fi de altfel vrednici să
primim Împărtăşania nici măcar o dată pe an…, dar cu mult
este mai drept ca, de vreme ce în această umilinţă a inimii în
care credem şi mărturisim că niciodată nu putem să ne atingem
pentru merit de acele Sfinte Taine, s-o primim ca pe un leac al
tristeţilor noastre în fiecare duminică, decât ca, stăpâniţi de
deşarta trufie şi stăruinţă a inimii, să credem că numai o dată
pe an suntem vrednici de a ne împărtăşi cu Sfintele Taine…"
(Sfântul Ioan Casian 360 – 435)
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„- Arătați bine la 70 de ani!″
Într-o altă duminică, încă
o întâmplare memorabilă, un
dialog cu tâlc cu d-l Katana.
Cred că era acum vreo 15 ani,
când subsemnatul încă nu
împlinise 50 de ani, iar d-l
Katana urca, către 70 de ani.
- Cum vă aflați, domnule
Katana?
- Ca bătrânii…, ca un om la 68
de ani?!, îi fu întrebarea,
promptă.
Încercând să fac o glumă:
- Domnule Katana, zic eu, dacă vă văitați că sunteți un om
bătrân, la 68 de ani, atunci ce veți zice când veți fi de vârsta
mea?
- Dar DV ce vârstă aveți?, mă întrebă curios, interlocutorul.
- Păi. Am peste 70, îi răspunsei cu un zâmbet pe buze, știind că
este
doar
o
glumă
(poate
de
prost
gust…!)
- Apoi, la 70 de ani vă țineți foarte bine (…eu având sub 50 de
ani…). Să fiu sincer, nu v-aș fi dat mai mult de 65 ani, cu toate
că, într-adevăr fața vă vădește că sunteți mult mai bătrân. ,
mă complimentară interlocutorul.
De-atunci mă tot uit în oglindă și mă întreb:
- Oare câți ani am acum? – Dacă ar fi după oglindă, probabil că
în ultimul an mă apropii de sută (100) Sănătoși să fim, și câți
ani ne hărăzește Creatorul, să fie cu putere și să ne țină
cu mintea întreagă.
c. Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu, Miron Costin și Elvis Presley;
Sunt atâtea istorioare pe care le-am auzit despre
comunitatea românilor din Los Angeles, la sosirea mea în
însorita Californie, 1982.
În primii ani, am întâlnit mulți credincioși, dar și
„persoane foarte interesante”, chiar dacă nu se afișau drept
creștini practicanți. Între astfel de persoane era și un tânăr
român, care se credea că este Elvis Presley. Amărâtul de el
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semăna cu Elvis la frizură, se îmbrăca asemenea lui Elvis,
venea la biserică cu o chitară ce o purta pe spate și, fredona
melodiile lui Elvis. Dacă nu te uitai la el, ci doar ascultai
interpretările sale, credeai că este Elvis. Timbrul era al lui Elvis,
bâțâia picioarele ca și Elvis..., cu excepția că era mai scund, și
nu era Elvis. El credea că este. Mi-a arătat și actul de
identitate, care – nu știu prin ce proceduri își înregistraseră
numele ELVIS PRESLEY. Poate că era o făcătură, nu știu. Din
cele spuse: -„Ei” m-au drogat, m-au dus la Las Vegas, am
cântat pentru ei, au profitat de mine, făcând bani grei pe urma
mea și, când nu le-am mai fost de folos, „m-au aruncat din
vagon!”.
Monștri sacri ai istoriei:
Am aflat mai târziu că acest Elvis, care era atunci un om
terminat (abuzuri de droguri), a hotărât să se repatrieze,
înainte de 1989, însă ambasada română din Washington i-a
refuzat eliberarea unui pașaport românesc (probabil că știau ei
de ce), iar Elvis al nostru a hotărât să meargă în Yugoslavia, și
de acolo, ilegal, să treacă granița în România. Probabil că aceea
fusese ruta sosirii sale în America.
O istorioară, confirmată
de băiatul părintelui Aurel
Costin,
spune
că,
într-o
duminică, la sfârșitul sfintei
liturghii, în curtea bisericii, se
întâlnesc 3 persoane, care nu
se cunoscuseră mai înainte.
Primul:
– Eu sunt Aurel
Vlaicu, voi ci ne sunteți; al
doilea: - Eu sunt Miron Costin,
răspunse băiatul părintelui
Aurel Costin…; - Iar eu, sunt
Elvis Presley, răspunse tânărul
îmbrăcat într-un costum bizar,
Celebrul cântăreț Elvis Presley
și cu chitara pe umăr.
Între timp, părintele Grabowki, iese din biserică și i se adresară
lui Aurel Vlaicu, dascălul bisericii: - Aurele, cine îți sunt
cunoștințele?
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Aviatorul Aurel Vlaicu

Cronicarul Miron Costin

- Cum se vede, părinte, eu, Aurel Vlaicu, stau de vorbă
cu Miron Costin și cu Elvis Presley.
- Tulai, Doamne! …Ce onoare pe mine ca, eu papa de la Roma,
să fiu față în față cu astfel de personalități!, glăsuiră părintele
Richard Grabowski, necrezând spuselor lui Aurel.
- Continuați să vorbiți între voi, că sunt sigur că aveți atâtea să
vă spuneți… și (depărtându-se de ei, mergând către bucătărie)
…iertați-mă că eu am alte treburi de rezolvat…, și dacă aș sta
cu voi, tot nu v-aș putea înțelege…- (Cuprins).
„- Tatăl nostru........cel viclean!″
Într-una dintre duminici, părintele Richard era mai
grăbit. Plănuiseră se plece cu mașina, imediat după slujbă, la
Oakland, San Francisco, pentru a oficia o slujbă a vecerniei,
plănuită de profesorul Traian Ocneanu din Monterey pentru
ofițerii armatei americane, care învățau limba română cu acest
distins profesor. Distanța dintre Los Angeles și San Francisco e
considera-bilă. Îți ia cca 5-6 ore de condus mașina pe
autostrăzile californiene. Slujba Vecerniei era planificată pentru
orele 6:00 seara.
Punctualitatea îi era în sânge părintelui Richard.
Fuseseră de formație militar. Îi plăcea să conducă, însă alta
este să conduci de plăcere câteva zeci de mile și, cu totul
altceva să conduci câteva sute de mile, dorind să ajungi la timp
pentru programul de slujire planificat.
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Astfel că, respectând
totuși tipicul liturgic, părintele
îi explicară lui Aurel că în
respectiva duminică va trebuie
ca slujba să fie mai scurtă, iar
cântatul sacadat. Aurel Vlaicu
se conformează.
Părintele
Grabowski
dă
binecuvântarea de începere a
utreniei:
- Binecuvântat este Domnul
Dumnezeul nostru totdeauna,
acum și pururea, și în vecii
vecilor! Amin.
Sfinte
Dumnezeule,
sfinte
tare, sfinte fără de moarte,
miluiește-ne pe noi (întreit)”,

după care, cantorul continuă:
- TATĂL NOSTRU…CEL VICLEAN!” (primele 2 cuvinte, și ultimele 2 cuvinte ale rugăciunii domnești).
- Aurele, nu se poate…nici chiar așa…!
- Părinte, crede-mă că nu știu mai scurt de atât!
Morala: Așa se întâmplă când vrei să furi "din timpul" lui
Dumnezeu
d. Nedușii la biserică.
Crezul…!;
În cei 40 de ani de preoția, am crezut că am învățat
multe, am auzit totul, și nu mai este nimic de învățat. Viața
însă se încăpățânează să ne contrazică. Înveți o viață întreagă
și… „mori tot prost”, cum se spune în popor.
Constat aceste lucruri mai ales în Sfânta Taină a Botezului.
Atunci când nașii schimonosesc „Crezul″ în fel și chip, atât în
română, cât și în engleză.
Iată doar 3 dintre întâmplările cele mai semnificative, de la
citirea „Crezului″ de către nași la Botez… „Lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu
făcut…″
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Scenă de la un botez

Nașul spune: născut, „iarna
făcut…” Am căutat să-i explic
nașului
sensul
cuvintelor
„născut, iar nu făcut…”, la
care-mi răspunse ferm: - Lasă
părinte că am văzut și eu
greșeala din carte. Iisus a fost
făcut iarna, altfel nu am
aveam
Crăciunul
la
25
decembrie...

„Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire… ″(în engleză această expresie este mult mai
nuanțată): „Who for us men and our salvation…” ; „carele
pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire”. Adesea am
auzit, mai ales nașele adăugând un cuvânt în plus la această
expresie: „Who for us men and our salvation…” anume „Who
for us men and women and for our salvation…″, adică, „carele
pentru noi bărbații și femeile, și pentru a noastră mântuire…”
„Si a înviat a treia zi, după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și
șade de-a dreapta Tatălui.″ La sfârșitul slujbei Botezului, unul
dintre nași mă întrebă: - Părinte, vă întreb de curiozitate, în
Crez″ se spune că șade de-a dreapta Tatălui”
- Da, i-am răspuns eu, așa este.
- Dacă șade, spuneți-mi cum șade: în picioare? sau pe scaun?,
parțial în picioare? și parțial pe scaun…? nu se plictisește deatâta ședere?
Înțelegându-i ironia, i-am răspuns pe măsură: - Nu șade
tot timpul. Din când în când se mai plimbă cu Rolls-Royce-ul,
prin Eden, mai iese cu ai Săi Sfinți la o cafea, mai merge pe la
sală… – NU? Ce întrebare ridicolă. De ce ați ținut să fiți penibil
chiar în ziua cea mare când ați acceptat să fiți NAȘ, adică
„învățătorul” acestei făpturi a lui Dumnezeu?. Pocăiește-te
frate!
- Când pică Paștile anul acesta, părinte?
Era cu vreo 25 de ani în urmă. Era prin luna lui august,
luna pregătirii copiilor pentru începerea școlii în luna
septembrie. Într-o zi din cursul săptămânii, când avusesem
planificare la dentist (dr. Sorin Munteanu, cu oficiul, pe atunci,
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în Simi Valley), pentru verificarea stării dentare a fiicelor mele
Gabriella și Claudia. Doream să fiu sigur că nu au probleme
majore în timpul anului școlar, la școala grecească „Sfântul
Nicolae” din Northridge, unde studiau de câțiva ani.
Aflându-ne în sala de așteptare, după ceva vreme iese
din oficiul medicului un pacient, pe care nu-l cunoscusem
niciodată, și nici nu aveam idee a fi român. Am sesizat însă că
m-a țintuit cu privirea, ca și când m-ar fi cunoscut. Pleacă de la
cabinetul doctorului și se îndreaptă spre mașina sa din parcare
comună . La câteva minute mai târziu, îl văd că intră iarăși în
sala de așteptare, unde mă aflam și eu și fetițele mele, și vine
direct spre mine cu o întrebare: - Sunteți părintele Alecse, nu-i
așa? Sunt sigur că nu mă cunoașteți. Nu prea vin pe la biserică.
Știți…, biserica este prea departe de mine și, nu pot ajunge la
biserică duminica. De fapt, sunt și multe duminici în care
lucrez..., continuându-și ectenia scuzelor, pe care nimeni nu i-o
solicitaseră.
- Vă înțeleg!, nu-i nici o problemă, însă cu ce v-aș putea fi de
folos?
Reamintesc cititorului faptul că ne aflam în LUNA AUGUST.

-Care Paști? - Paștile Cailor?

- Știți, chiar dacă nu prea vin
pe la biserică, aș vrea să știu
LA CE DATĂ PICĂ PAȘTELE
ANUL ACESTA?, fiindcă aș dori
să vin și eu la slujbă?
Politicos i-am răspuns:
- Paștile pică întotdeauna
primăvara, așa după cum
Crăciunul pică întotdeauna
iarna. Cu REGRETE, însă ați
ratat ocazia Sărbătorii Paștilor
și în acest an. Poate la anul.

Am zis în sinea mea: „- Iată încă un nedus pe la
biserică!”
Menționez faptul că numita persoană a „ratat toate
Paștile” timp de peste 25 de ani, fiindcă, de la acea dată până
astăzi, nu l-am mai văzut în viața mea -
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e. Părinte, toată lumea a plecat. Acum plec și eu. Iată,
cheile!″ Slujbele și procesiunile din Săptămâna Mare

Prin Cruce, la Înviere

Există o istorioară cum că
părintele
protopop
Victor
Bărbulescu obișnuia să predice
mai mult decât credincioșii
puteau asimila. Pe scurt, era
dragostea părintelui de a
hrăni, spiritualicește vorbind,
credincioșii pentru o întreagă
săptămână. Era în duminica
Floriilor, ultima duminică din
Postul Mare, înaintea începerii
Săptămânii Patimilor, duminica, în care părintele Victor

explica, cu mult patos și vervă, credincioșilor, despre sfintele
pătimiri ale Domnului Hristos.
Părintele Victor explica credincioșilor săi, pe înțelesul lor
că Săptămâna Patimilor este săptămâna de la sfârșitul Postului
Paștilor, de la Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor.
Se mai numește această săptămână și Săptămâna Mare.
După Sâmbăta lui Lazăr, se
intră în ultima săptămână a
Postului Paștilor (Postul Mare),
Săptămâna
Mare
sau
Săptămâna Patimilor, timp în
care în slujbele bisericești se
face pomenirea ultimelor zile
ale lui Hristos pe pământ,
înainte
de
Răstignirea
și
Învierea Lui.
Sf. Prestol în veșminte de postire
În timpul acestei săptămâni,
slujbele Utreniei se săvârșesc
în seara zilei dinainte (sub formă de Denie), conform obiceiului
vechi care spune că ziua începe la apusul soarelui și se
sfârșește la apusul soarelui din ziua următoare.
„În toate dilemele și necazurile mele, Biblia nu a eșuat
niciodată să-mi dea lumină și putere.” – (Robert E. Lee)
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Primele
trei
zile
ale
Săptămânii
Patimilor (sau
Săptămânii Mari) ne amintesc
de ultimele porunci/ sfaturi/
îndrumări lăsate de Hristos
ucenicilor Săi. Acestea sunt
învățăturile amintite în slujba
Ceasurilor (ținute după rânduiala din Postul Mare), urmate de Obedniță și de Vecernia
unită cu Liturghia Darurilor
mai înainte sfințite (zisă a
sfântului Grigorie Dialogul,
papa Romei).
Părintele Victor Bărbulescu
Miercurea Mare - În Sfânta și
Marea Miercuri se săvârșește Taina Sfântului Maslu, în
amintirea ungerii lui Hristos cu mir, în Betania.
La sfârșitul slujbei, preotul îi unge pe credincioși cu
Sfântul Mir. Tot în această zi se pomenește vinderea lui Iisus de
către Iuda (de aceea credincioșii ortodocși țin și miercurea ca zi
de post de-a lungul întregului an).
Joia Mare - Sfânta și Marea Joi începe cu slujba Vecerniei
unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare.
În această zi se face și sfințirea unui al doilea Agneț, care va fi
folosit apoi de-a lungul anului la împărtășirea bolnavilor (și a
copiilor).
Acest moment amintește de prezența lui Hristos pe
pământ la momentul Cinei celei de Taină. Seara se face Utrenia
pentru Vinerea Patimilor, cu Denia celor 12 Evanghelii.
Pericopele evanghelice citite amintesc ultimele învățături ale
Mântuitorului către ucenici, precum și înainte-vestirea Patimilor
Sale, rugăciunea pe care o face Hristos și Noul Legământ. Cele
douăsprezece pericope evanghelice citite atunci sunt:
Vinerea Mare - Sfânta și Marea Vineri începe cu citirea
Ceasurilor Împărătești, până la Vecernia de vineri după-amiază,
în timpul căreia se face amintirea coborârii trupului
Mântuitorului de pe Cruce. Preotul este cel care împlinește
coborârea de pe Cruce: el ia trupul Mântuitorului, simbolizat de
Sfântul Epitaf (pânza pe care este pictată sau brodată imaginea
lui Hristos) și îl așază în mijlocul bisericii pe un fel de năsălie
care închipuie Mormântul Mântuitorului.
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În timpul slujbei de seară, numită Prohodul Domnului
(sau a Plângerii la mormânt), preotul ia Sf. Epitaf, ducându-l, în
procesiune, în jurul bisericii înainte de a-l așeza în Altar, pe
Sfânta Masă (unde urmează să rămână până în miercurea din
ajunul Înălțării Domnului). Procesiunea, urmată de credincioșii
care poartă în mâini lumânări aprinse, simbolizează coborârea
lui Hristos la Iad.
Sâmbăta Mare - Sfânta și Marea Sâmbătă: Se slujesc
Vecernia și Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, cu citiri din
Psalmi și binecuvântările Învierii, care amintesc de coborârea
Mântuitorului la Iad, semnificând "Prima Înviere" a lui Adam și
biruința asupra morții.
Sfintele Paști - Învierea Domnului - Sărbătorirea Paștilor,
Sărbătoarea sărbătorilor începe chiar înainte de miezul nopții
cu Canonul Sâmbetei celei Mari; la începerea Vecerniei Învierii,
în biserică este întuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia
lumină de la candela de pe Sfântul Altar și o dă mai departe
credincioșilor, zicând de trei ori: "Veniți de primiți lumină !".
Apoi, cu preotul în frunte, credincioșii ies din biserică în
procesiune cântând "Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii
o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă
curată să Te mărim".
Afară, preotul citește
evanghelia Învierii de la Matei
28, 1-16, dă binecuvântarea
"Slavă Sfintei și Celei de o
ființă și de viață făcătoarei și
nedespărțitei Treimi, totdeauna, acum și pururea și în
vecii vecilor!" și, după Amin-ul
credincioșilor
cântă
pentru
prima oară Troparul Învierii:
"Hristos a înviat din morți cu
Dascălul, pe picior de plecare
moartea pe moarte
călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.", repetat
intercalat cu stihurile Învierii.
Slujba continuă cu Canonul Învierii, stihirile Învierii și ale
Paștilor, apoi Sfânta Liturghie.
Părintele Protopop Victor Bărbulescu - uita să termine predica
și enoriașii plecau.
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Pe la jumătatea predicii, mulți dintre enoriași au început
să părăsească biserica. Nu s-a ajuns până la Vinerea Mare
când, majoritatea participanților părăsiră biserica.
Pa la sfârșit, cred că era momentul în care părintele predica
despre Sâmbăta Mare, se mai afla în biserică un singur
credincios: DASCĂLUL.
Dascălul: „- Părinte, toată lumea a plecat. Acum plec și eu.
Iată, cheile!″
Cu pudoare, și mult respect, cantorul se apropiară de
preot, care era în deplinătatea vervei, predicarea Cuvântului lui
Dumnezeu, și într-o voce stinsă, parcă ar fi vrut să nu-l
jignească pe părintele Victor, îi șoptiră: - Părinte, toată lumea a
plecat. Acum plec și eu. Iată, cheile, când veți termina, vă rog
să închideți și biserica! f.- Răspopitul Ioan Preoteasa,
- autoproclamat episcop sau patriarh!?
Am ținut să introduc aceste
succinte adnotări, de mai jos,
datorită
faptului
că
l-am
cunoscut, a slujit alături de
mine în Los Angeles, am
mijlocit numirea lui ca preot în
Las Vegas și, a compromis
slujirea bisericii din America și,
odată reîntors în România, a
început o campanile furibundă
împotriva
Bisericii
Ortodoxe
Române.
Acest farsor, „preotul Ioan
Preoteasa″
a fost demascat de
Ioan Preoteasa, răspopitul
forumul www.biserica.org, încă
din anul 2007. Aproape că nici nu îmi vine să cred că l-am
primit să co-slujească un an de zile cu mine în Los
Angeles.
Considerat „omul care vrea să rupă Biserica Ortodoxa în
două", fostul preot Ioan Preoteasa, caterisit în anul 2005
pentru imoralitate și comportament violent, și-a creat o
structură bisericească și ierarhică paralelă (cu mitropoliți,
arhiepiscopi,). episcopi, arhimandriți, clerici, monahi, etc.
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Înființată în anul 2004 și Intitulată "Biserica Creștinilor
Ortodocși Tradiționali a Valahilor de Pretutindeni" (BCOTVP),
structura paralela a lui Ioan Preoteasa și-a început activitatea,
acum câțiva ani, în Republica Moldova și Ucraina, sub masca
misionarismului ortodox român, desfășurat în Basarabia și
Bucovina. Inițial a fost folosită, ca paravan pentru racolări și
instructaje, așa-numita "Asociație a Creștinilor Ortodocși
Tradiționali Liberi", înființată în 2003.
Răspopitul Ioan Preoteasa susține că "biserica sa" este în
comuniune canonică cu Biserica Ortodoxă Autonomă a
Românilor din Cernăuți și, că are continuitatea harului de la
Patriarhul Tihon al Rusiei. In Republica Moldova, biserica lui
Preoteasa are legături strânse cu Academia de Miliție (Poliție)
din Chișinău, unde anumiți clerici și ierarhi ai BCOTVP figurează
cu titluri doctorale și cu activitate didactică remunerată de
structurile unui stat vecin, în care rețelele religioase și civice
ale fostului KGB sunt active.
Ierarhii paraleli
Cu mare dificultate am reușit să aflăm o parte din
numele ierarhilor care au constituit structura paralelă, formată
din clerici ai BCOTVP și ai Bisericii Ortodoxe Autonome a
Românilor din Cernăuți (BOARC- o structură străină, care vrea
să-i acapareze pe românii ortodocși din nordul Bucovinei).
Aceste structuri paralele sunt deja pregătite să ia locul
mitropoliților, episcopilor și clericilor din BOR, acuzați in
corpore de corupție (simonism - vânzarea posturilor de clerici)
și de colaborare cu regimul comunist..
„Venerația mea pentru Biblie este foarte mare și cu cât
mai devreme copii mei vor începe s-o citească, cu atât mai
încrezătoare va fi speranța mea că ei vor deveni cetățeni
folositori și membri respectabili ai societății. Am făcut un obicei
din a citi Biblia din scoarță-n scoarță în fiecare an.” – (Horace
Greeley)
„Și acum acestea trei rămân: credința, speranța și
dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea” (1
Corinteni 13:13)
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Caterisit pentru imoralitate

Caterisitul preot Ioan Preoteasa,
autointitulat Episcop al BOARC

Considerat unul dintre cei
mai curați, mai morali și mai
inteligenți ierarhi ai structurii
paralele, episcopul Ioan (alias
Ioan Preoteasa) duce în spate
cel puțin trei dosare grele: pe
cel din studenție; pe cel de
divorț și pe cel de caterisire
(de excludere din preoție prin
decizia Sf. Sinod al BOR).
I s-au adus acuzații publice
de către studenții teologi că pe
timpul când urma cursurile
Facultății de Teologie Ortodoxă
de la Sibiu (1983-1988), a fost
ospătar în unele locații moteliere supravegheate informativ
de foștii ofițeri de securitate
Buruleanu și Stănescu.

Acești foști colonei de Securitate pot crea insomnii lui Ion
Preoteasa, susțin surse din Patriarhie și de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă București. Întrebat de reporterul nostru dacă
a colaborat în vreun fel cu Securitatea, Ioan Preoteasa a evitat
răspunsul direct. S-a prefăcut că nu înțelege întrebarea,
potopind apoi pe capul ziaristului o avalanșă de insulte
("mincinosule", "ticălosule", "bolnavule mintal", "nemernicule"
etc). In anul 1989, a fost hirotonit preot la parohia localității
Saxoni din județul Giurgiu.
Așa-zisul episcop al BCOTVP Ioan, adică Ioan Preoteasa,
clericul caterisit de BOR în anul 2005, Preoteasa a fost
împuternicit de BCOTVP să apară în mass-media, după ce a
fost implicat în scandalul slujbei de înmormantare, oficiata de
acesta tocmai baronului PD al țigărilor ieftine, Florian
Anghelescu. Potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, preoților
ortodocși le este interzis să facă slujbe de înmormantare
sinucigașilor.
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Însă, caterisitul Preoteasa,
potrivit doctrinei schismatice a
BCOTVP, a făcut această
slujbă (citiți mai multe în
"Tezaurul Ortodox").
Între timp răspopitul Ioan
Preoteasa, continuă să facă
ceea ce-l trăsnește prin cap,
își atrage adepți, așa după
cum se relatează într-un
articol din Ziarul de Vrancea.
Caterisiții Ioan Preoteasa (centru) si
Această veste a produs o
Dumitru Poiana (dreapta), in
cumplită panică în rândul anubiserica din Ruginești – Vrancea
mitor episcopi și mitropoliți,
care știau de mai bine de un an de zile că oamenii răspopitului
Preoteasa vânează parohii din comunitățile BOR, pe care le
păstoresc pentru a le integra în "Biserica ortodoxă paralelă",
supranumită și "Biserica KGB" (fondată în Ucraina, și cu
ajutorul unor angajați ai Academiei de Miliție din Chișinău,
precum profesorul de drept Olivian Pop Bindiu, ascuns sub
haina de preot ortodox al BOR la capela Penitenciarului GăeștiDâmbovița) „Curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre
nefățarnica iubire de frați, iubiți-va unul pe altul, din toată
inima, cu toată stăruință.” (1 Petru 1:22)
Pe scurt, despre Ioan Preoteasa
Ioan Preoteasa s-a născut la 1 mai 1956 în comuna
Adunații Copăceni. In 1989 a fost hirotonit preot în Giurgiu.
După un an și jumătate și-a părăsit nevasta și parohia, plecând
în America. A slujit acolo până în 2001. Soția l-a acuzat de
imoralitate, violență și comportament nefiresc. Astfel, când
cererea ei de divorț a fost acceptată, în 2004, lui Ion Preoteasa
i-a fost interzis să mai slujească.
Biserica Ortodoxa l-a caterisit în anul 2005, pentru
diferite delicte grave, cum ar fi imoralitate și comportament
violent, schismă, insulte și calomnii la adresa slujitorilor
Bisericii. Într-un articol din ziarul Gardianul, ediția din 31 mai
2007, scrie: „Ioan Preoteasa, un răspopit, acuzat că a dat țepe
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enoriașilor în Las Vegas, fugind cu banii strânși pentru
construcția unei mânăstiri, încearcă aceeași rețetă și în
Romania”. Acesta a fost hirotonit pe data de 30 iulie 2004 prin
aprobarea Sfântului Sinod al Biserici Ortodoxe Ruse din
Catacombe (Biserica Autonomă din Ucraina, sau a Rușilor Albi)
a P.F. Patriarh Tihon, „pe baza pregătirilor teologice și pentru
meritele deosebite, din punct de vedere duhovnicesc, și pentru
exemplul de viață monahicească”. Biserica Ortodoxă Rusă din
Catacombe este văzută ca necanonică, nerecunoscută și nici în
comuniune cu vreuna dintre bisericile ortodoxe autocefale
surori
„Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci
împlinirea legii.” (Romani 13:10)
2.- DIACONUL VASILE ȘIMONCA: PERLE HAZLII
a.- Cine a fost diaconul Vasile Șimonca? (1955-2010)

Diaconul Vasile Șimonca

Era în timpul slujbei unui
botez,
în biserica
Sfânta
Treime, cândva prin 1995,
când
l-am
descoperit
pe
diaconul Vasile Șimonca. Se
plimba pe solee, în dreapta
și-n stânga, filmând slujba
botezului respectiv
cu un
aparat
de
filmat
semiprofesional în mână, în timp
ce, în surdină fredona răspunsurile liturgice ale botezului, în
lipsa motivată a cantorului
bisericii
ce
o
păstoream
atunci, și pe care, din mila
Domnului încă o păstoresc

„Dumnezeu te iubește, iar Biblia este plină de versete și
promisiuni minunate care te întăresc i îți redau poftă de viață!
Veți fi surprinși de cât de bine va veți simți după ce citiți
Cuvântul lui Dumnezeu,” scrie Christian Post
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Monica Simonca, fiica diaconului
Vasile Șimonca și colindătorii

Diac. Șimonca (stânga, primul pe
bancă) și personalul slujitor al bisericii

Diac. Vasile Șimonca în fruntea
procesiunii cu Sfintele Moaște

Diac. Șimonca, primul dreapta, în
timpul procesiunii cu Sfintele Moaște

b.- Un diacon unic, "marca Șimonca", la biserica Sfânta
Treime (1955-2010)
Era în timpul slujbei unui botez, în biserica Sfânta
Treime, cândva prin 1995, când l-am descoperit pe diaconul
Vasile Șimonca. Se plimba pe solee, în dreapta și-n stânga,
filmând slujba botezului respectiv cu un aparat de filmat semiprofesional în mână, în timp ce, în surdină fredona răspunsurile
liturgice ale botezului, în lipsa motivată a cantorului bisericii ce
o păstoream atunci, și pe care, din mila Domnului încă o
păstoresc.
În cadrul discuției informale, ce a urmat la finele slujbei,
am aflat că era diacon, încă din 1992, în cadrul Arhiepiscopiei
Românești din Michigan (Patriarhia Română), păstorită de
Arhiepiscopul +Victorin.
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Prin medierea d-lui George
Alexe din Detroit am reușit, în
februarie 1996, să-i obținem
dezlegarea (cartea) canonică
de la Arhiepiscopul +Victorin,
și acceptarea sa în episcopia
ROEA,
sub
omoforul
Arhiepiscopului +Nathaniel, cu
îmbisericire permanentă la
parohia Sfânta Treime din Los
Angeles, California.
A coDiac. Șimonca, și duhovnicul său
slujit în această biserică din
1996 până în 2003 (timp de 7
ani), când s-a mutat cu serviciul și familia în Denver Colorado. A făcut ceva cursuri de teologie la fără-frecvență la
seminarul teologic antiohian „St. Steven’s” din New Jersey
(2000-2002).
Diaconul Vasile Șimonca era un caracter unic, energic și
cu o desaga plină de snoave. Era autentic, spontan și
carismatic. Avea mereu glumele la el, că te și întrebai „de unde
le scoate, și ce alte surprize mai are?″ Era un „Creangă al
Sibiului”. Era căsătorit cu o peruviancă, Cristina Chavez, care
se convertiseră, de la catolicism la ortodoxie, din dragoste
pentru Vasile. Aveau împreună 3 fete Isabella, Monica și
Teresa (ultima, având nevoie de îngrijire medicală specială).
Așa după cum spuneam,
era plăcut, purta cu el un fel
de inocență proprie, nu te
puteai supăra pe el niciodată,
deși „adesea te călca pe nervi”
cu glumele sale, chiar și în
momente sobre.
Dacă ar fi să depănăm aici
amintirile celor 7 ani de coslujire la Sfânta Treime (1996Diac. Șimonca, co-slujire cu Chiriarhul 2003), probabil că aș scrie un
întreg subcapitol cu, și despre
el, pățanii din viața lui, perle spontane, care ar putea constitui
o adevărată broșură tipărită, ce l-ar caracteriza.
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În cele ce urmează, mă voi rezuma doar la câteva, de
care momentan îmi reamintesc, știind că pot fi adăugate și
altele, multe altele:
c.- Ușile, ușile... (același zip code)
În
cadrul
unei
Sfinte
Liturghii, în timp ce trebuia să
rămână
în
fața
Icoanei
Mântuitorului și să rostească,
înainte de Crez chemarea:
„Ușile, ușile, cu înțelepciune,
să
luăm
aminte…!”,
mă
trezesc cu el în Sfântul Altar,
șezând de-a dreapta Sfintei
Diac. Șimonca, în timpul Sf. Liturghii
Mese.
Îi șoptesc: - Părinte diacon,
de ce ai intrat în Sfântul Altar înainte de vreme?... de unde o să
glăsuiești: „Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte!″…?
Îmi răspunse sec, și stăpân pe sineși: - De-aici părinte,
căci avem același cod poștal (zip code)? Puteai să mai zici
ceva când eram în plin urcuș duhovnicesc spre sfânta
transfigurare a daruri?
Ridică Părinte… Lăsați că știți DV. ce să faceți ...!
În cadrul Sfintei Liturghii,
la Ieșirea cea Mare cu Sfintele
Daruri, diaconul zice către
preot:
„– Ridică
părinte...!″
Iar
preotul, luând Aerul îl pune pe
umerii diaconului, zicând: „Ridicați mâinile voastre la cele
sfinte si binecuvântați pe
Domnul!”.
Diaconul
Vasile
era
Diac. Șimonca, în timpul procesiunii cu
întotdeauna
absent
la
acest
Sf. Moaște
dialog liturgic, de aceea, în
șoaptă îi spuneam ce să zică.
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La un moment dat, la una dintre Liturghii, nu-i mai
șoptesc ritualul, ci pur și simplu îl întreb: diacone, acum ce
trebuie să zici?. Tăcere. Repet cuvintele „– Ridică părinte...!”,
la care spre surprinderea mea veniră răspunsul său: „ – Lăsați
acum, că DV. știți ce aveți de făcut...!”. Ce aș fi putut să mai
zic?
d.- „Egoistul″ Vasile nu-i dădea și celuilalt diacon să
bea...
În timpul celor peste 30 de ani de preoție la biserica
Sfânta Treime am fost binecuvântat să co-slujesc cu mai mulți
preoți și diaconi pentru perioade îndelungate de timp. Adesea
am avut câte 2 diaconi.
În timp ce preotul ține
predica, diaconul mai vârstnic
(arhidiaconul) potrivește, sau
consumă ceea ce a rămas în
Sfântul Potir, după ce au fost
împărtășiți credincioșii.
De
regulă
Ușile
Împărătești
rămân deschise în timpul
predicii. Credincioșii, dintr-un
anumit unghi pot vedea ce se
întâmplă în sfântul altar, în
Diac. Șimonca, asistă protosul la
acest timp, cu precădere, ce
împărtășirea credincioșilor
se
întâmplă
la
sfânta
proscomidie.
Într-o duminică, la finele Sfintei Liturghii, în timpul
miruirii, una din credincioasele bisericii îmi șoptiră, oarecum
confidențial, „- Părinte, în timp ce DV predicați, diaconul
Șimonca bea în Altar... și asta n-ar fi nimica, însă era și celălalt
diacon, ca un cățeluș pe lângă el, dar egoistul de Șimonca nu ia dat și celuilalt să bea...”. Mi-am zis, Doamne: „ - ce înseamnă
neștiința, și mai ales ce înseamnă „să-ți bagi nasul în cele
sfinte!”, fără să-ți cunoști vârful nasului . Diaconul Șimonca
împlinea, ceea ce avea de împlinit, adică „potrivea sfintele
daruri”
„Biblia nu e învechită, nici modernă, e eternă.” – Martin Luther
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e.- Diferența între Biblie și Tradiție - Așa, un fel de
călușari, ca pe la noi...
Eram la o oră de studio biblic, într-o vinerea seara. Erau
vre-o 10-15 adulți, și câțiva copii adunați în sală, iar eu le
vorbeam despre cele 2 izvoare ale Revelației Divine: Sfânta
Scriptură și Sfânta Tradiție.
Ca să-l implic și pe
diaconul Vasile Șimonca în
atmosferă, îl întrebai un lucru
simplu: - Care-i diferența dintre Biblie și Tradiție?
Răspunsul ce l-a dat a fost pe
cât de uluitor, pe atât de
hazliu (încât toți participanți
se tăvăleau pe jos de râs).
- În primul rând, părinte,
Diac. Simonca, ia aminte, și învață de înainte ca să vă răspund la
la Vlădica, despre diferența dintre
această întrebare, doresc să
biblie și tradiție.
vă adresez și eu o întrebare
simplă.
Surprins de atitudinea sa și, ca să dovedesc faptul că
sunt stăpân pe situație, și în total control, mă învoiesc cererii
diaconului Vasile, și îi răspund:
-. Și care îți este întrebarea?
Răspuns-a diaconul:
- Care-i definiția neștiinței, după Pitagora?
- Nu știu, i-am răspuns eu.
Hei bine, poate că așa învățăm în seara aceasta fiecare dintre
noi câte ceva. Iată și răspunsul: - E greu să-ți aduci aminte de
ceva care nu ai știut niciodată!
Cât despre diferența între Biblie și Tradiție, este, așa, un
fel de călușari, ce se joacă pe la noi..., sări de pe un picior pe
altul, adică în biserică se argumentează subiectele predicate
când cu biblia, când cu tradiția, până ce reușești să convingi
ascultătorii.
Mi-am zis: „Iată o nouă perspectivă, o nouă interpretare,
la care niciodată nu am reflectat. Cu siguranță însă că nu este
perspectiva ortodoxă” - Cuprins.
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Mulțumim Ție Doamne Iisuse Hristoase că ne-ai săturat pe
noi…!
Într-un an, în timpul unei vizite pastorale a IPS
Arhiepiscop +Nathaniel în cadrul parohiilor și misiunilor
Protoieriei Coastei Pacifice, l-am rugat și pe diaconul Vasile
Șimonca să ne însoțească în călătoria noastră la parohia Sfânta
Maria din Anaheim și să slujească la Sfânta Liturghie. Cred că
era într-o zi de sâmbătă. S-a învoit și, marea onoare pentru el
era să călătorească în aceeași mașină, pe care o conduceam
eu, cu Vlădica +Nathaniel.
În timpul călătoriei, Ierarhul l-a iscodit cu de-amănuntul pe
cinstitul diacon despre viața sa, familia sa, educația sa și modul
în care își câștigă existența.

Diac. Șimonca (primul stânga) și câțiva
slujitori ai bisericii

Diac. Șimonca (primul stânga) și câțiva
slujitori ai bisericii

Diac. Șimonca ajută preotul la
administrarea Sf. Împărtășanii

Diac. Șimonca ajută preotul la
administrarea Sf. Împărtășanii

468

CULISELE VIEȚII PASTORALE

Retrospectiv: cred că s-a descurcat onorabil testului adhoc al Chiriarhului. Însă, nu după multă vreme, de pe scaunul
din spate unde ședea diaconul, îi aud vocea: - Așadar, Prea
Sfințite, când mă hirotoniți și pe mine întru preot, căci tare
mult îmi doresc să fiu și eu „o sculă” în slujba Domnului?.
Retrospectiv: cred că s-a descurcat onorabil testului ad-hoc al
Chiriarhului. Însă, nu după multă vreme, de pe scaunul din
spate unde ședea diaconul, îi aud vocea:
- Așadar, Prea Sfințite, când mă hirotoniți și pe mine întru
preot, căci tare mult îmi doresc să fiu și eu „o sculă” în slujba
Domnului?
Fiind de profesie dulgher,
în vocabularul său, a-l sluji pe
Dumnezeu însemna „să devii o
sculă în slujba Domnului”.
Sincer, nici că îmi aduc aminte
răspunsul Vlădicului.
Înconjurat de un sobor preoțesc, cu participarea majorității clericilor ortodocși români
din
sudul
Californiei,
în
prezența a sute de enoriași, la
Co-slujire cu Arhiereu
finele
Sfintei
Liturghii
Arhierești, Vlădica +Nathaniel
mulțumește clericilor coslujitori, iar preotul gazdă, părintele Cornel Avramescu invită
participanții la o agapă frățească, în sala parohială.

La masă, diac. Șimonca, primul din
dreapta

La finele mesei, părintele
Cornel îl roagă pe diaconul
Vasile să rostească rugăciunea
de mulțumită, de după masa
de
prânz,
care,
textual,
zice: „Multumim
Ție,
Hristoase, Dumnezeul nostru,
că ne-ai săturat pe noi de
bunătățile Tale cele pământești. Nu ne lipsi pe noi nici de
cereasca Ta împărăție, ci,
precum în mijlocul ucenicilor
Tăi ai venit,
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Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne
mântuiește!”.
Începe diaconul Vasile rugăciunea
(pornind
cu
dreptul): „- Mulțumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că
ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești... (și
aici intervenind uitarea) a continuat cu de aperitive, de ciorba
aceasta gustoasă, de friptură, de plăcinte și chiar de cafea… (și
a mai îndrugat el nu mai știu ce…), în timp ce noi preoții, cu
Ierarhul în frunte, ne minunam de ceea ce auzeam rostindu-se.
Diaconul Vasile se manifesta ca un veritabil pastor protestant,
care improviza așa, „ca din burtă”, o rugăciune personală.
Întorcându-ne spre Los Angeles, Vlădica Nathaniel îl
întrebă pe cinstitul diacon: - Părinte Vasile ce s-a întâmplat, și
de unde ai scos o astfel de rugăciune de mulțumire, după
masă…?
- În primul rând, Prea Sfinția Voastră, din cauza emoțiilor, am
uitat restul rugăciunii. Trebuie să recunoașteți însă că prima
parte a rugăciunii am rostit-o impecabil. Cât despre a doua
parte, am crezut că v-a plăcut, fiindcă am văzut că ați servit 2
polonice de ciorbă, ceea ce înseamnă că v-a plăcut, iar
plăcintele au fost la înălțime. Ce, considerați că am omis ceva
în rugăciunea mea de mulțumire?.
Cu o asemenea explicație, chiar și Episcopul s-a amuzat.
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Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu
(VIII)
Suntem aceeași țărână, praf în ochii existenței,
Și microbi ai năzuinței, la scară-n miniatură,
Suntem suflete pierdute, cum florile inocenței,
În oceanele de gânduri, în genistica natură.
Suntem un studiu al disecției pe al nostru creier,
Sub protecția unei iubiri iluzorii pe care plutim,
Suntem cruci vii și vibrânde între pământ și cer,
Suntem zeii plăcerii și ai durerii, pe care-i iubim.
Mai mult ca perfectul, un prezent discontinuu,
Suntem născuți să fim mormânt lângă mormânt.
Să ne șoptim de iubire, să ne iubim continuu,
Destinul nostru e curcubeul între cer și pământ!
Suntem născuți să respirăm sufletele celorlalți,
Buni doar ca răspunsuri la întrebări fără sens,
În cărucioare cu patru anotimpuri imobilizați,
Destinul este un creion ascuțit în inimă împuns.
Suntem șase miliarde de clone, de vorbire,
Purtând același război pentru propria identitate,
Trăim trăgând cu ochiul la capitolul nemurire.
Nimic nu ține o veșnicie, nici veșnicia nu poate.
Viețile noastre provin din morțile celorlalți,
Viața dacă-i trăită cu folos poate fi mai lungă.
Încercați mereu să faceți ceva nou, inspirați!
Mai bine un an tigru, decât zeci... oaie nătângă.
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu,
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache

