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1.

ÎNTRU EXPLICAREA
ACESTEI CÃRÞI:
SPRE A ÎNDEPÃRTA O NEDREPTATE CARE
PERSISTÃ

Cã, în anul de blestem bolºevic 1949, Episcopul
Grigorie Leu a fost ucis de guvernarea comunistã
devenind martir al Ortodoxiei, este un fapt explicabil: Prin
actele sale de dreaptã credinþã ºi de apãrare a ei,
ajunsese a fi nu numai incomod regimului dictatorial, ci
chiar periculos înaintãrii acestuia, contrazicându-l prin
adevãrurile ce îi erau înþelese ºi crezute de populaþie.
Trebuia înlãturat; iar, fiindcã personalitatea lui era în atenþie
publicã atrãgând ºi coagulând rezistenþa din Bisericã,
aceastã înlãturare s-a fãcut rapid, prin crimã pãgânã.
Dar faptul cã, iatã, la aproape trei sferturi de veac
de la martiriul sãu, dupã atâtea documente scoase la
ivealã care dovedesc rezistenþa sa în faþa antihristului,
dupã un alt martiriu, al fiului sãu condamnat la moarte de
aceiaºi guvernanþi, dupã cãrþi întregi care-i înfãþiºeazã
patriotismul ºi dreapta mãrturisire, încã nu se ridicã
lespedea de tãcere ºi de ignorare a muceniciei sale,
acesta este un lucru cu totul inexplicabil într-o lume liberã
ºi transparentã mai ales întru Credinþa pe care el a slujito! Este o nedreptate care persistã, îndepãrtarea ei
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apãsând în primul rând asupra umerilor mei bãtrâni.
O spun eu, cel care am constatat în trecutul nu prea
îndepãrtat cã aceastã tendinþã de minimalizare a
rezistenþei noastre prin Bisericã se rãsfrângea nu numai
asupra memoriei unchiului meu, ci chiar asupra faptului
cã, în anii de instaurare a comunismului a existat un întreg
Grup Sinodal de Rezistenþã împotriva aservirii Bisericii la
interesle guvernãrii atee ºi ale Moscovei care încerca sã
punã Ortodoxia în slujba lui Stalin. ªi nu era doar o
tendinþã oarecare de nesocotire, ci una cu totul adversã,
mânatã de interesul necinstit de a pune meritele „salvãrii
Bisericii”pe seama altora: A celor care pactizaserã cu
duºmanul ºi nu fãceau decât sã o administreze convenabil
pentru regimul comunist, adicã formal-instituþional; doar
pentru orbirea populaþiei ºi relaþii protocolare în strãinãtate;
dar nu sã o pãstoreascã întru misiunea ei divinã venitã
prin Duh Sfânt!
Existenþa Grupului Sinodal de Rezistenþã, care a fost
înfrânt târziu de acel colaboraþionist cunoscut drept
„Patriarhul roºu”, abia dupã ce a reuºi sã înlãture din Sinod
doisprezece vlãdici de dreaptã credinþã, aratã ruptura care
s-a creat în anii de dupã rãzboi între apãrãtorii Bisericii
Naþionale ºi clericii colaboraþioniºti care, punând mâna
pe ierarhie la fel cum comuniºtii au pus mâna pe þarã,
adicã sub ameninþarea tancurilor sovietice, au vândut-o
antihristului. Or, acum când este evident faptul cã aceastã
vânzare de ruºine ºi pãcat s-a încercat sã fie interpretatã
drept salvare a lãcaºurilor de cult - ceea ce este o
minciunã, pentru cã la acea orã Stalin reintrodusese
Ortodoxia Moscovitã în viaþa publicã a republicilor
sovietice ºi a þãrilor satelite – ticãloºii nãimiþi, împãunânduse cu merite în faþa enoriaºilor, au vrut sã facã necunoscutã
ruptura dintre ei ºi Grupul de Rezistenþã care a luptat
pentru dreapta credinþã ce, pânã la urmã, s-a pãstrat în
sufletele credincioºilor ºi nu în slujirea coruptã a unor
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teologi vânduþi.
Se pune, deci problema: E vorba de ne-pãsare, sau
de ne-recunoaºtere a unor adevãruri? E vorba doar de o
uºor condamnabilã ne-recunoºtinþã faþã de cei care au
vrut sã pãstreze neîntinate valorile Ortodoxiei, sau de nerecunoaºterea deliberatã a faptei martirice a acestora,
pentru a lãsa impresia cã meritele le au exact cei care au
trãdat, argumentându-se fals cã fãrã trãdarea lor nu s-ar fi
pãstrat deloc Biserica?!... O asemenea afirmaþie este
demagogie ordinarã, nedemnã de sutana slujirii
Dumnezeului nostru; dar iatã cã ea ajunge sã umbreascã
Adevãrul. Adevãrul despre rezistenþa Bisericii
Ortodoxe Române prin cei mai demni slujitori ai
ei, care nu s-au plecat în faþa conducerii comuniste
ºi a ameninþãrilor aparatului de represiune!
Când l-am întrebat pe îndreptãþitul de prea fericitã
pomenire Patriarh Teoctist care este situaþia demersurilor
de canonizare a Episcopului Grigorie Leu, pentru dosarul
cãreia depusesem documente la Secretariatul Sfântului
Sinod, vrednicul patriarh mi-a rãspuns: „Ehe, e cale lungã;
cãile ierarhiei cereºti sunt mai complicate!”... Erau complicate deoarece, atunci, în anii instaurãrii comunismului,
ei fuseserã în tabere diferite, iar Prea Fericirea Sa, ca
supravieþuitor, avea obligaþia sa-i laude pe cei din tabãra
sa, cei care cochetau sau colaborau cu antihristul ºi pânã
la urmã au decãzut în slujba aceluia. Nu-l interesa cã în
acei ani existase în Biserica noastrã un Grup de
Rezistenþã, ci îºi fãcea misiunea partizanã de a exagera
rolul Patriarhului Roºu în „salvarea” lãcaºurilor de cult.
Pentru cã, prin asta, ºi „meritele”sale, care îi fusese
colaborator, erau puse în evidenþã, în loc de a fi istoriceºte
negate ºi condamnate. Relatez în paginile urmãtoare ºi
înþelesurile drepte care m-au apropiat de Patriarhul
Teoctist; dar nu pot omite faptul cã, de abia dupã trecerea
lui la Domnul, a început a circula acel document citat din
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oficiosul Patriarhiei despre care vorbim mai încolo, prin
care Sinodul din care fãcea parte ºi Episcopul Grigorie,
alãturi de ceilalþi sinodali rezistenþi, îi retrãgea
Arhimandritului Teoctist rangul obþinut prin ploconirea la
guvernanþi; ploconire pe care, se menþiona, o fãceau el ºi
Justinian Marina sfidând clerul ºi pe ceilalþi chiriarhi...
Dar, pentru a reajunge la întrebãrile ce-mi impun
aceastã explicaþie privind nevoia de a depãºi la timpul
nostru prezent nedreptãþile trecutului, vin din nou ºi afirm:
Cã în anii 1948 – 1954, câtã vreme a strãduit pentru
întãrirea unei cinstite ºi independente Arhiepiscopii
Ortodoxe a Românilor din Occident, fiul Episcopului
Grigorie, vãrul meu, Arhiepiscopul Vasile-Victor Leu a
fost supus unui bombardament cu calomnii produse de
Securitate, de KGB ºi de „Sovrompatriarhia” de la
Bucureºti pe care el o numea astfel la posturile de radio
libere unde infiinþase emisiuni religioase pentru români,
construind acea BISERICÃ DIN ETER care trecea peste
zidul Berlinului unindu-ne ca fraþi, este un fapt explicabil:
Prin misiunea sa primitã de la Grupul Sinodal de
Rezistenþã de a înfiinþa acea Arhiepiscopie independentã
ºi a feri diaspora româneascã de infiltrarea cu agenþi KGB,
cum trimiteau sovieticii „preoþii”lor, el devenise nu numai
periculos pentru interesele Moscovei ºi guvernelor
satelite, ci cãpãta tot mai mult prestigiu în emigraþia
românã care se putea miºca liber ºi respingea
comunismul pe faþã. Pentru a fi anihilat trebuia compromis,
fapt pentru care s-au vãrsat tone de lãturi asupra lui tocmai
pentru cã, altfel, nu-i puteau fi îndepãrtaþi credincioºii. Ca
ºi tatãl sãu în þarã, el se dovedea un factor coagulant de
rezistenþã româneascã, devenind chiar mai eficace decât
guvernele din exil, salvând de infiltrare parohiile existente
ºi înfiinþând altele, dar ºi refãcând, prin calea Bisericii,
legãturi între diferite grupãri de români fãrâmiþaþi pe care,
prin slujbe, predici ºi lucrare misionarã îi aducea la
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sentimente frãþeºti. Era atât de periculos pentru
comunismul internaþional încât, atunci când n-au mai reuºit
cu calomniile, l-au rãpit ºi l-au dus la Moscova, acesta
fiind unicul gest de o asemenea gravitate fãcut direct de
KGB, fãrã acoperire, faþã de o personalitate româneascã
din emigraþia care încerca sã ajute rezistenþa din þarã.
Dar faptul cã, iatã, tot cam la trei sferturi de veac de
atunci, într-o þarã liberã care ºtie ce a însemnat provocarea
bolºevicã, calomniile acelea încã se mai folosesc
continuând nedreptatea faþã de memoria unui patriot
naþionalist, este iarãºi un fapt inexplicabil!
ªi este cu atât mai inexplicabil, cu cât este vorba de
un slujitor important al Bisericii care crede neþãrmurit în
convertirea pãcãtosului ºi în ºansele egale pe care le are
acesta întru dreapta credinþã în faþa Dumnezeului nostru!...
Chiar dacã unele pãcate ale tinereþilor lui ar avea un
sâmbure de adevãr, conducând apoi la exagerãrile
monstruoase produse de contrapropaganda securistokagebistã, faptul cã din clipa în care a primit misiunea
sfântã de a apãra Biserica exilului întãrind prin ea întreaga
rezistenþã româneascã s-a comportat exemplar ºi rodnic
pentru Creºtinãtate, nu conteazã?!... Faptul cã a fost rãpit
de antihrist ºi vreme de ani de zile torturat în închisori
sovietice ºi din þarã fãrã sã trãdeze pe nimeni, nu
conteazã?!... Faptul cã a refuzat orice compromis cu
anchetatorii ºi ºi-a cerut el singur condamnarea la moarte,
nu conteazã?!... Faptul cã slugile Moscovei voiau sã facã
din procesul lui un proces al întregii rezistenþe religioase,
cu multe condamnãri care sã sperie, iar el a luat totul
asupra sa ne divulgând nici un alt nume ºi obligând
instanþa sã se limiteze la ucidere lui, ca martir care preia
totul, nu spune nimic? Faptul cã, dupã ce i s-a pronunþat
pedeapsa capitalã a refuzat sã facã cerere de graþiere,
chiar nu conteazã?!... Atunci, ce mai conteazã,
Dumnezeule Mare?!... Cine altcineva în afarã de antihristul
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ar vrea sã pãstreze anatema asupra unui suflet trecut
printr-o asemenea purificare?!...
Faþã de toate acestea, într-o asemenea explicaþie, îmi
permit sã-mi asum totul ºi sã afirm cã: Datoria fiecãruia
dintre noi faþã de familia din care facem parte, e o datorie
sfântã. Iar când se întâmplã sã ai în aceastã familie oameni
sfinþiþi prin fapta lor, atunci datoria ta de a te apropia lor ºi
de a mãrturisi dreapta lor credinþã, continuând-o cât te
ajutã propria ta nevolnicie, e ºi mai mare!... Pentru cã de
la familie ajungi la neam, iar de la neam ajungi la
adevãrurile þãrii tale. Adevãruri pe care nu-þi poþi permite
sã le laºi mistificate, chiar dacã au fost fãcute de un muritor
pentru care ai ºi cuvinte de laudã. Eu am multe cuvinte
de laudã pentru personalitatea Patriarhului Teoctist, atât
în ansamblul ei cât ºi pentru amãnuntele pe care mi le-a
pus la dispoziþie spre a construi monumentul de martir al
unchiului meu. Dar trebuie sã-mi dau seama cã fericitul
întru pomenire ar fi vrut sã ducã cu sine o tainã: Aceea de
a fi fost într-o tabãrã diferitã de a Episcopului Grigorie care
slujea numai dreapta credinþã, în vreme ce alþii deveneau
colaboraþioniºtii comunismului. Aºa s-a întâmplat cu
prelatul de ruºine numit „Patriarhul roºu”ºi cu alþii care,
sub pulpana lui au rãmas în ierarhia compromisã, în vreme
ce Vlãdicii Adevãraþi ai Neamului au fãcut Grupul Sinodal
de Rezistenþã împotriva guvernãrii comuniste ºi a aservirii
Bisericii Naþionale intereselor Moscovei.
Grup în care fiinþând ºi acþionând prin funciara sa trãire
creºtin-româneascã, Episcopul Grigorie Leu a ajuns a plãti
cu viaþa sa cea lumeascã prin sfârºit martiric.
Fapt care mã face sã invoc ºi sã exclam:
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DOAMNE, APÃRÃ ACEASTÃ FAMILIE
CARE NU ÞI-A GREªIT!
Þi-au greºi alþii, Doamne!... Rãu þi-au greºit ºi au
vrut sã te rãstigneascã din nou rãstignindu-i pe
ei. Iar acum continuã sã huleascã numele Tãu,
hulindu-i pe ei!... Pentru cã hulirea aceasta,
Doamne, pornitã de la cei rãi de odinioarã care,
prin ea, fapta rea fãcutã de ei înºiºi voiau sã o
ascundã, se moºteneºte acum la alþii care nu sau mai învinovãþit cu fapta, dar se învinovãþesc
prin hulirea ºi uitarea cu care încã mai acoperã
încârdãºirea cu antihristul a înaintaºilor lor
lor,, în loc
sã se lepede de aceasta pãºind cu smerenie pe
calea Adevãrului Tãu, care trebuie sã fie Adevãrul
atotcuprinzãtor al Bisericii noastre!... Apãrã-i,
aºadar
aºadar,, Doamne-Dumnezeul meu, pentru cã ºi ei
au apãrat cât au putut Adevãrul Bisericii T
ale,
Tale,
întru slava T
a!... ªi iartã-i, Iubitorule de oameni,
Ta!...
pentru ceea ce, omeneºte, au greºit în faþa T
a!...
Ta!...
Apãrã-mi, Doamne, familia ºi neamul, sã nu
învingã asupra lor nevolnicii lepãdãrii de T
ine!
Tine!
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