
Noile buletne de identitate 

- Parinte, a spus cineva: „Cum de folositi bancnota 
de 5.000 de drahme care are pe ea numarul 666? 
Acelapi lucru este pi cu buletinul". 

- Hartia de 5.000 este ban. §i lira Angliei are pe ea 
pe regina Elisabeta. Aceasta nu vatama. Cele ale Ceza-
rului, Cezarului18. Aici insa este vorba de identitatea 
mea, este ceva personal; nu este ban. Identitatea in-
seamna ceea ce inseamna pi cuvantul; adica cineva se 
identifica cu cele pe care le declara. Ei pun pe diavolul 
pe buletine pi iti cer sa semnezi ca il primepti. Cum sa 
fac aceasta? 

- Parinte, ce legatura are acest buletin de identitate 
cu pecetluirea? 

- Buletinul de identitate nu este pecetea, ci intro-
ducerea pecetluirii. 

- Parinte, lumea intreaba ce sa faca in legatura cu 
noile buletine de identitate. 

- Atunci cand va intreaba, voi cel mai bine sa le 
spuneti oamenilor sa intrebe pe duhovnicii lor pi sa 
faca rabdare sa vada cum va actiona Biserica, pentru 
ca multi pun intrebari, dar putini inteleg raspunsurile. 
De vreme ce am scris clar despre acestea in bropura 
Semnele vremurilor, fiecare sa actioneze potrivit cu 
conptiinta lui. Desigur, unii spun: „Ei, aceasta este o 
parere a unui calugar, nu este pozitia Bisericii". Eu insa 
nu mi-am spus parerea mea, ci am formulat simplu 
cuvintele lui Hristos, ale Evangheliei, pentru ca propria 
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noastra parere trebuie s-o supunem voii lui Dumnezeu, 
ce se exprima in Evanghelie. Altii spun cele contrare 
celor ce le-am spus eu, spunand ca le-a zis Parintele 
Paisie. Unii care le aud, depi lucrurile sunt apa de 
serioase, nu intreaba daca sunt apa, daca intr-adevar 
le-am spus, ci le cred. Eu nu ma tem, ci le spun cu 
curaj. Vin pi la Coliba pi arunca 666 in cutie. In sfarpit, 
aceasta nu-i nimic! Intr-o zi mi-au pus o inscriptie pe 
upa... Am crezut ca a venit cineva, nu m-a gasit pi a 
scris „lipsepte" ca s-o vada pi altcineva. Dar cand ma 
uit mai bine, ce sa vad? Era scrisa o ocara. O astfel de 
ocara n-am auzit nici cand eram mirean. Toata aceasta 
situatie va primi o maturatura buna, dar vom trece pi 
noi o furtuna. Lumea s-a ridicat, trebuie sa ne ridicam 
pi noi cu multa rugaciune. 

Pe unii ii intereseaza subiectul buletinelor de iden-
titate, altii il exploateaza pi creeaza probleme. Biserica 
trebuie sa ia o pozitie corecta. Sa vorbeasca, sa expli-
ce credinciopilor ca sa inteleaga ca de vor lua buletinul 
de identitate, aceasta va constitui o cadere. In acelapi 
timp sa ceara de la stat ca noul buletin cel putin sa nu 
fie obligatoriu. Daca Biserica ia o pozitie serioasa, se 
va respecta libertatea credinciopilor, astfel incat cel ce 
vrea ipi va lua noul buletin, iar cel ce nu vrea, sa-l 
pastreze pe cel vechi. Atunci vor plati numai cateva 
nuci tari, pentru ca ceilalti le vor sta impotriva. Cea 
mai multa lume ipi va face treaba sa. Cei ce vor voi sa 
se foloseasca (lumepte) vor avea noul buletin, iar 
ceilalti, sarmanii, cei credinciopi, vor avea buletinul 
vechi pi vor fi chinuiti. 
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