De as grai în limbile calculatoarelor , « dar dragoste
nu am, nimic nu sunt ! 1«

Motto
„Omul se realizeaza prin
trei dimensiuni:

prin propria lui
zidire dupa chipul lui
Dumnezeu

prin operele lui

si prin urmaşi :
fii sau ucenici.”2

Parintele Galeriu !
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“Cu Parintele Galeriu intre Geneza si Apocalipsa”(convorbiri cu Dorin Popa ) Editura Harisma 2002

« Pe mările din suflet sa fereci curcubee ».

Părintele Galeriu are mulţi ucenici; în fiecare dintre ei a lasat
ceva din personalitatea sa. Ca si ei , nu-mi gasesc locul (sufleteste
vorbind) ; în fiecare zi caut raspunsul posibil pe care mi l-ar da la
examenele momentelor si vietii. Il aud: „nu te teme „ sau „ce fel de
frumusete cauti dumneata?
„ Reascult înregistrarile sale audio : tezaure de idei.
« A fi ucenic înseamna a avea constiinta de fiu si ca ai de
învatat … » Si-l citeaza pe Ioan Scăraru : « nu atingi cunoaşterea Lui
Dumnezeu daca nu ai un povăţuitor….si »Să -nveti să te vindeci
numai prin doctorul duhovnic este taina duhovniciei. »3
Imi lipseste atât de mult . Recitesc scrierile sale. Caut .
Si iată, cred ca găsesc tâlcuirea de la iesirea sa din lume...
Depănand amintiri despre personalitatile care l-au marcat :
Nichifor Crainic dar si poeti Arghezi, Voiculescu si Ion Barbu ,
Părintele marturiseste ca la Ion Barbu îi stau la inimă « Dupa melci »
, « Joc Secund » (existenta noastră de aici este secundul lumii ideilor,
lumii spirituale), »Oul Dogmatic ».....
Si continuă….
»Dar m-a legat între altele » Arca ». Arca pleca de la arca lui Noe, de
la momentul biblic al acestei corabii. Poetul îsi contemplă inima parcă
ca o arca în care s-au adunat tot felul de vieţuitoare, orătanii si curate
si necurate , simte cum se înbulzesc acolo să intre si încheie aşa de
…simplu ; stiu ca nu e simplu să nu fie semnificativ pentru sufletul
uman, dar răscolitor pentru spiritul unei lumi atat de derutate
lăuntric . Zice :
« Aud cum se destrama un suflet undeva/
Departe in a ploii acida melopee../
E noapte-n larg. Iar arca te asteapta Iehova /
Pe marile din suflet sa fereci curcubee ».
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Ioan Scararu
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« Auzi? « Sa fereci curcubee. »
Curcubeul , dupa clipa împăcării cu Dumnezeu pe care Il
căuta el. Dar vezi ce-nseamnă curcubeul ?
Pentru mine are si o rezonanaţă , o deschidere particulară.
Ce e curcubeul ? E lumina albă a soarelui care se reflectă în
vapori si îşi dezvăluie bogăţia spectrului . Si atunci, a pleca de la acel
moment al lui Noe , parcă semnifică lumina harului strălucitoare , care
se va dezvălui si după Potop în bogătia umană, bogăţia neamurilor ,
fiecare avand o rază de lumină si de iubire divină.
Fiecare popor o are , dar în unitate. »4
Semnul ceresc pe care l-a semnalat ciudata aureolă a Soarelui,
tivita de un curcubeu circular, apărută brusc deasupra crucii bisericii
Sfantul Silvestru exact în momentul în care era dus la groapă, sicriul cu
trupul neînsufletit al Părintelui este cum ar spune însuşi Părintele, nu
întamplător ci proniator. » El a reprodus pe cer un tip de icoane, dintre
cele mai prestigioase, ale naosului si pronaosului bisericii în stil bizantin,
zugravite totdeauna numai pe tavanul cupolelor, numite "cerul
bisericii". », simbolizarea extraordinară a icoanei Pantocratorului din
cupolă5 .
Pe 13 august 2003 » Insusi Domnul a binecuvantat simbolic
comuniunea puternica, al carei agent, prin mila Sa, a fost unul din sfinţii
Sai acoperiti pe care aceleiasi divine milostiviri i-a fost plăcut, să-l
deconspire multimilor ca sfânt, pentru a-i bucura pe toti cei care nu au
precupetit nici un efort pentru a fi de fata ore în sir. In plus, dacă
curcubeul meteorologic, "al lui Bush", a apărut dupa o ploaie si într-o zi
exasperant de ploioasă, cel circular, de la înmormantarea Părintelui
Galeriu, a aparut în contextul unui sir de zile în care nu a fost pic de
ploaie! La fel de uluitoare si de expresiva duhovniceste a fost si
"iconografia" slujbei si prohodirii Părintelui. In pofida tuturor
asteptărilor, atmosfera oficiului religios a fost absolut sărbătoreasca,
total neconforma unei plângeri, ci semănand mai curand unei fericite zile
ale Sfintelor Paşti. »6
La început de an universitar Părintele Galeriu era invitat de
conducerea universitatii noastre a carui Membru de Onoare era.
Cuvântul de deschidere era cuvânt de rugăciune dar si de tâlcuire cu
har despre mirabila sămantă din pilda semănătorului. Educaţia, şcoala,
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învăţământul au constituit şi la noi ca şi
pretutindeni, azi şi
dintotdeauna , obiect de cercetare şi pretuire.
Universitatea este nu numai locul de pregatire pentru viitor ,
pentru viata ci însăşi viaţa. Dupa curgerea anilor, cand ne gandim la
profesorii nostri , doua criterii ne forţeaza în primul rand aprecierea.
Ne gandim daca ei au fost buni, în sens de inimoşi , înţelegatori,
sensibili şi daca am învăţat ceva. Şi curios, amintirea lasă un loc mai
luminos, adevaratelor caractere decât bunilor pedagogi şi percepători.
Şi asta pentru ca meseria de dascăl este o meserie de vocatie şi
« teoria comunicării umane arată că emoţia şi sentimentul sunt primele
vehicule ale informaţiei ; daca nu poti să îmbraci într-o caldura
emotivă, generoasă, relatia şi dialogul cu un tânar sa nu te faci dascăl.»7
Si mi-a mai spus Părintele : sa nu uit niciodată ca Informaţia
Suprema este Dumnezeu.
Intalnirea cu Părintele Galeriu a fost un dar !
Si daca am fi înţelepţi ar trebui sa fim numai în lumină ! Facă
Domnul sa împlinim cuvintele Părintelui « sa ne aflăm în Adevar si în
Iubire, în Lumina si în Iubire ! Pentru ca , de aş grăi în limbile
calculatoarelor , « dar dragoste nu am, nimic nu sunt ! 8«
Lector univ.dr. Argentina Gramada Dragu
Universitatea „Titu Maiorescu”

Malita Mircea , “Idei in mers”, editura Albatros (Malita Mircea invitat de onoare al UTM la
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