
ÎNAINTEA CUVÂNTULUI 
(Prefaþa cãrþii editate în anul 1995) 

Este prea frumoasã tradiþia credinþei ortodoxe ºi faptele ei cele mântuitoare ºi liniºtitoare de suflet ca sã nu
fie trãitã aceastã vieþuire, ca sã nu fie gustatã din plin spre mângâierea sufletului cel necãjit al omului veacului
acesta ºi spre lucrarea mântuirii întru Hristos. ªi este prea frumoasã, prea cereascã ºi prea înaltã chemarea lui
Dumnezeu, coborâtã pe pãmântul României prin cuvântul Sãu, care se lasã din cer de patruzeci de ani în chip atât
de minunat, mai minunat decât oricând, cãci în istoria poporului român stã, deja, înscrisã coborârea din cer a
cuvântului lui Dumnezeu începând din anul 1955 ºi pânã astãzi. Cuvântul lui Dumnezeu, ºi nu cuvântul despre
Dumnezeu. 

A existat ºi existã în România un popor luat din ea, cu care a vorbit ºi cu care vorbeºte din cer Dumnezeu.
Noi nu am dat de un neadevãr sau de niºte închipuiri sau de niºte speculaþii ale istoriei acestui timp în care trãim,
ci suntem martori ai Adevãrului care se coboarã din cer ºi care se numeºte: Cuvântul lui Dumnezeu în România.

Nu suntem teologi, nu vorbim din cunoaºterea teologiei speculative ºi ai termenilor ei filozofici ºi moderni.
Vorbim ajutaþi de cuvintele teologiei cereºti, ºi iatã, le dãm oamenilor. Suntem hotãrâþi sã înþelegem cã teologie în-
seamnã cuvântul lui Dumnezeu, prin cele douã pãrþi ale cuvântului: Theos ºi Logos; înseamnã cuvântul rostit de
Dumnezeu în orice vreme. Suntem hotãrâþi sã înþelegem cã Dumnezeu a vorbit, ca în toate vremurile, ºi în vremea
noastrã. Dumnezeu are vremea sub supunere ºi lucreazã în toatã vremea ºi grãieºte din cer în toatã vremea. Dacã
Fiul lui Dumnezeu, Care este Cuvântul lui Dumnezeu, S-a coborât ºi S-a întrupat acum 2000 de ani ºi dacã Luca
evanghelistul a scris preaputernicului Teofil istoria Cuvântului Iisus Hristos, astãzi noi dãm oamenilor Cuvântul
lui Dumnezeu din vremea aceasta. 

La început, poporul lui Dumnezeu a fost scos din robia Egiptului ºi a fost purtat prin pustie vreme de patru-
zeci de ani înspre þara Canaan. La sfârºit, iarãºi a fost aºa. A fost în România un popor ales din ea, un popor cã-
lãuzit de lumina ºi de stâlpul Cuvântului lui Dumnezeu, un popor care împlineºte în duminica învierii din acest an
vârsta de patruzeci de ani. Din capitolul întâi al cãrþii, «Sfânta Virginia, Trâmbiþa lui Dumnezeu», se va putea lua
de la capãt înþelesul cel bun al începutului cuvântului lui Dumnezeu ºi al cursului sãu pânã azi. Cuvântul lui Dum-
nezeu, mare parte din el, a putut fi scris de fiii acestui popor. În primii ani de dupã 1955 a fost cules mai greu cu-
vântul. Au fost apoi perioade de prigoanã, ºi cuvântul se scria ºi mai cu anevoie ºi se pãstra foarte greu. Oamenii
legii urmãreau poporul Domnului ºi de peste tot cãutau ºi confiscau cuvântul scris. Dar dupã ce Dumnezeu a dat
cu palma în prigonitorii din satul cuvântului lui Dumnezeu (satul Maluri), s-a putut apoi scrie ºi pãstra mai mult
cuvânt, ºi apoi majoritatea paginilor s-au adunat la un loc, ºi existã aceastã istorie, existã mii de pagini. 

Am fost cuprinºi de Dumnezeu ca sã facem parte din poporul Sãu, din lucrarea Sa. Suntem acum luaþi la lucru
de înnoire, în numele Cuvântului. Poate chiar aceasta a fost chemarea ºi misiunea noastrã: scoaterea la luminã a
cuvântului lui Dumnezeu. Am luat din cuvântul cules din vremea trupului sfintei Virginia (1955–1980). Am luat,
iarãºi, din cuvântul coborât din cer când prin sora Virginiei a lucrat în acelaºi fel Dumnezeu (1980–1994). Cuvân-
tul auzit ºi cules de creºtini are în el simplitatea lor, ºi este frumos în exprimare, simplu ºi frumos, cãci Dumnezeu
grãia dupã nivelul înþelegerii lor. ªi am luat apoi extrase ºi foarte multe mesaje întregi ale cuvântului lui Dumnezeu
din perioada 1990–1995. Pe acestea le-am luat de la Mãnãstirea Noul Ierusalim din Pucioasa, unde acum cuvântul
se lasã de deasupra aºezãmântului sfânt ºi unde cei veghetori înaintea glasului Domnului scriu cuvântul. 

La ultima coborâre de cuvânt prin sfânta Virginia, în 3 septembrie 1980, Dumnezeu cuvânta aºa: «Fiilor, va
veni timpul, ºi vine, când voi sta în faþa voastrã mereu cu cuvinte sfinte». Asemenea mãrturii de glas din cer, de
glasul Domnului, de glasul sfinþilor, sunt multe în tradiþia credinþei noastre ortodoxe, dar cuvântul lui Dumnezeu
din vremea aceasta înseamnã mãrturie cu mult mai mult decât în orice vreme de pânã acum. Dumnezeu aduce prin
cuvânt osândirea ºi judecata pãcatului, vestirea ºi pregãtirea pãmântului pentru întoarcerea Sa, primirea
cuvântului vieþii ºi recuperarea omului cãzut, reîntoarcerea omului în viaþã de Eden. 

Am stat de vorbã cu foarte mulþi creºtini care sunt cuprinºi de acest izvor ceresc pe pãmânt. Le-am cules mãr-
turiile la o parte din ei. Se putea mult mai mult, cã toþi voiau sã mãrturiseascã despre cuvântul lui Dumnezeu ºi al
trâmbiþei lui Dumnezeu, sfânta Virginia. Dar sãrbãtoarea cea de patruzeci de ani (Paºtele, 1995) se apropie, ºi noi
avem de dat poporului român aceastã carte. S-a coborât din cer cuvântul care spune sã scoatem cartea aceasta. 



Multe cuvinte luate de securitatea politicã a vremii se gãsesc astãzi circulând sub altã identitate. Când ai ma-
terial, de ce nu ai face-o? Iatã, ºi noi facem tot aºa, dar vorbim oamenilor de lângã rãdãcina izvorului de profeþie
al Noului Ierusalim în România. Noi am gãsit pomul din care sunt luate aceste roade. Aºa-zisa lucrare a indianului
Sundhar Singh am gãsit-o vestitã de Dumnezeu în mijlocul acestui izvor, iar cei de la securitate care au avut
materialul au schimbat multe cuvinte ºi le-au dat mai departe sub altã identitate. Nu ºtim, este posibil ca Dumnezeu
sã mai fi transmis ºi în alt loc, dar cuvântul acesta este coborât din cer în cadrul acestui izvor. 

Gãsim necesar sã mãrturisim cã vorbeºte Tatãl, cã vorbeºte Fiul întru Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos face
cale cuvântului Preasfintei Maicii Sale, Nãscãtoarea de Dumnezeu alãturi de cuvântul Sãu; face cale cuvântului sfin-
tei Virginia alãturi de cuvântul Sãu; face cale cuvântului sfinþilor alãturi de cuvântul Sãu. Cuvântul lui Dumnezeu cel
mai proaspãt transmis este deja citit în mijlocul mulþimilor care înconjoarã poporul cel martor al cuvântului. 

Am luat pentru aceastã carte din mesajele Domnului cãtre preoþii ºi arhiereii care cred în coborârea cuvântu-
lui, nespecificând nici un nume, pentru a nu aduce peste ei pericolul caterisirii. Am luat din mesajele cãtre oamenii
de culturã, cãtre oamenii vremii din diferite domenii, dupã cum trimite cuvântul lui Dumnezeu. Sunt prinse în carte
mesaje ºi extrase din cuvântul lui Dumnezeu cãtre regele nostru, Mihail I al României, care a ctitorit cu numele sãu
aºezãmântul mãnãstiresc de la Pucioasa. Sunt mesaje ºi extrase din cuvântul lui Dumnezeu cãtre arhiereul cel martor
ºi întemeietor cu numele sãu al aºezãmântului sfânt de la Pucioasa. Oamenii, ºi mai cu seamã românii, vor hotãrî
singuri ce este acest cuvânt, vor hotãrî dacã este Dumnezeu sau dacã nu este Dumnezeu prin cuvântul coborât din
cer, vor hotãrî dacã vor crede sau dacã nu vor crede în cuvântul lui Dumnezeu dat de noi poporului român, care
poartã, scrisã în el, aceastã filã minunatã de istorie cereascã pe pãmânt, vreme de patruzeci de ani. 

Vom sta la datorie dacã vom fi solicitaþi ºi vom lucra pe cât vom reuºi, la cerinþa celor ce vor sã înþeleagã
nedumeririle care ar fi. Spunem aºa pentru cã deja de trei ani oamenii presei au scris în necunoºtinþã de cauzã des-
pre acest ceresc mesaj al vremii ºi despre locul grãdinii cuvântului. Poporul Domnului ºi cei mai mici de la Pucioa-
sa nu fac decât sã asculte ºi sã lucreze tot ce aduce cuvântul lui Dumnezeu, care înnoieºte totul ºi face totul curat.
Puþini din oamenii presei au luat din cele adevãrate, iar cei mai mulþi au folosit chiar minciuna, chiar rãutatea,
chiar pizma, dar nici aºa nu a fost rãu, ci, dimpotrivã, oamenii au fost ajutaþi sã se întrebe: „Ce este acolo, la
Pucioasa?“, ºi adevãrul s-a subliniat ºi mai bine. Propovãduind un adevãr chiar din duh de pizmã, nu faci decât sã-
l subliniezi cu douã linii ºi cu litere groase, cãci adevãrul se luptã singur pentru sine. 

Mulþumim ºi celor cu inimã curatã ºi celor iritaþi, care au scris despre cuvântul lui Dumnezeu ºi despre locul
sãu de coborâre ºi chiar despre noi, purtãtorii de cuvânt ai acestui mesaj ceresc. Aceºtia au fãcut publicitate, ºi le
mulþumim, cãci oamenii au înþeles, în sfârºit, cã cineva a încurcat bunãvoinþa Sinodului B.O.R. ºi, lucrându-se din
lãturi, noi am fost lãsaþi în lãturi. Toate acestea au picat pe placul arhiereului de Târgoviºte (Vasile Costin), care
a pus la lucru toatã împotrivirea sa prin oamenii presei ce aveau drept sarcinã denigrarea arhiereului Irineu Bis-
triþeanul, cel ce a avut menirea de la Dumnezeu sã cunoascã din vreme lucrarea cuvântului, sã o studieze conºtiin-
cios, ca un teolog, sã o creadã apoi ºi sã o împlineascã aºa cum venea ea din cer spre împlinire. Preoþi ai eparhiei
Târgoviºte, ºi mai cu seamã cei vecini cu Mãnãstirea Noul Ierusalim, au lucrat multe feluri de mãrturii mincinoase,
cum cã sunt culese de la lume, dar lumea nu cunoºtea adevãrul acesta, cãci adevãrul a fost þinut ascuns, de Dum-
nezeu. Cei ce s-au luptat sã punã vãl peste aceastã fântânã cereascã, poate vor mai lupta ºi de acum, dar cartea
aceasta va sta faþã în faþã cu ei. 

Nu îndrãznim sã comentãm asupra cuvântului. Ne este teamã. Cuvântului lui Dumnezeu nu-i trebuie
comentarii. ªi pentru cã vremea de acum a cuvântului s-a însemnat pe pãmânt prin ridicarea Sfintei Sfintelor
Bisericii României (Mãnãstirea Noul Ierusalim), dupã cum este profeþit din cer în 17 iunie 1977: «Vine vremea sã
ridicãm case de închinare», ºi pentru cã aºa de anevoios se înþelege adevãrul despre acest loc al grãdinii cuvântului,
alãturãm aici cuvântul arhieresc de la slujba de sfinþire a pietrei de temelie a locului ales de Dumnezeu ºi o parte
din predica arhiereascã de la sfinþirea lãcaºului sfânt: 

Rep.: — Pãrinte Irineu, suntem toþi sub impresia acestei taine care reprezintã sfinþirea acestui loc. Am urmãrit
slujba pe care aþi þinut-o aici, ºi unii dintre cei care sunt aici, sunt înlãnþuiþi de mai multã vreme de aceastã tainã. Aº vrea
sã ne mãrturisiþi acum (pentru cã tot ce se întâmplã aici este o mãrturie), de ce acest loc? Ce s-a întâmplat, ce se întâmplã,
de fapt, în acest loc? Care sunt misterele deocamdatã cunoscute ale acestui loc ºi ale oamenilor care-l locuiesc? 

P.S. Irineu: — Da. Dumnezeu întotdeauna a lucrat miraculos atunci când a pregãtit pentru poporul Sãu cel
credincios taine mari. Acesta este un loc în spatele cãruia se ascunde o mare tainã, acum parþial înþeleasã ºi de
puþini înþeleasã, însã când vremea marilor împliniri se va arãta, atunci toþi vor înþelege misterul ºi nu le va veni sã
creadã cum Dumnezeu Se reveleazã în atâta simplitate ºi umilinþã. Acesta este locul în care am pus astãzi piatrã de
temelie unui templu: templul lui Dumnezeu, templu în care Dumnezeu Îºi va arãta slava Sa ºi majestatea Sa pânã
la palpabil ºi vizibil, templu în care Se va coborî cu tot cerul. 

— Cum s-a ales acest loc? pentru cã în aparenþã, spun, numai în aparenþã, el este, sã spunem, un loc banal.
Tainele lui ºi virtuþile lui sunt cu totul altele, ºi ele, probabil, aºa cum spuneþi, se vor arãta mai mult, ºi s-au arãtat
deja astãzi, când s-a putut pune aceastã piatrã de temelie. 
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— Ascultând o astfel de întrebare a dumneavoastrã, mã gândesc la cetatea Nazaretului, despre care locuitorii
lui, ai acelor vremi în care Hristos a apãrut în Nazaret, spuneau: «Poate din Nazaret sã iasã ceva bun?». Dumnezeu
are aici un izvor de apã vie. Este poate chiar acel râu din Apocalipsã, care curge din tronul Sfintei Treimi, râul vie-
þii, din care acum se adapã puþini, ºi credem cã într-un viitor apropiat se vor adãpa mulþi. ªi pentru cã aici este
sursa sau izvorul divin, nu conteazã cât de simplu ºi cât de necunoscut este acest spaþiu geografic. Aici Dumnezeu
vrea sã-ªi reveleze slava Sa, precum oarecând în acel banal ºi neluat în seamã Nazaret. 

— Aº vrea sã explicaþi un alt lucru miraculos. ªtiu cã oamenii care trãiesc pe aceste locuri aud glasul Dom-
nului. ªi dumneavoastrã ºtiþi. Cum s-a întâmplat acest lucru ºi cum se întâmplã? Cã se întâmplã, se pare, aceastã
minune, continuu. 

— Acest lucru s-a întâmplat chiar în epoca vechiului legãmânt, când încã nu sosise vremea harului ºi când
Dumnezeu prin aleºii Sãi a pregãtit venirea Fiului Sãu în lume ºi a grãit prin gura lor. Cuvântul pus în gura lor era,
de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Din clipa în care Duhul Sfânt S-a coborât pe colina Sionului, dupã ce Fiul lui Dum-
nezeu, Cel întrupat, rãstignit, înviat din morþi ºi înãlþat la Tatãl, L-a trimis din ceruri, de atunci, Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt, lucreazã ºi mai minunat. Hristos a spus: «Este de folos ca Eu sã Mã duc, cã dacã nu Mã voi duce, Duhul
nu va veni la voi». Hristos S-a aºezat de-a dreapta tronului ceresc, L-a trimis pe Duhul Sfânt în istorie, ºi de atunci
prin Duhul Sfânt grãieºte ºi lucreazã minunat. Duhul Sfânt este Cel ce aduce cuvântul în gura unor aleºi. ªi din
cartea sfântului apostol Pavel adresatã corintenilor ºtim cã unii dintre creºtinii botezaþi primesc anumite harisme,
alþii primesc altele, alte harisme sau daruri speciale, ºi printre aceste harisme una este ºi aceea a vederii înainte,
una este cea a profeþiei, despre care se poate vorbi în acest loc. Duhul este Cel ce suflã unde vrea, ºi când suflã,
cuvintele pe care le grãieºte vasul ales sunt minunate ºi nu sunt de la el; sunt de la Dumnezeu puse în gura lui. 

— ªi ce a profeþit Duhul în acest loc? 
— În acest loc Duhul a profeþit cã istoria se apropie de acel moment al coacerii, cã opera salvatoare a lui

Hristos trebuie sã fie ajunsã în deplinãtatea ei, cã timpurile trebuie sã fie încoronate. ªi aceastã încoronare a tutu-
ror timpurilor va începe din România, pe care Dumnezeu, aici, prin vas ales ºi în cadrul acestui izvor miraculos, o
numeºte cea binecuvântatã, cea aleasã, pãmânt de mari promisiuni duhovniceºti, glie a strãlucirilor, pe care
Dumnezeu vrea sã-ªi aºeze diadema slavei Sale. ªi în clipa în care Dumnezeu va pune aceastã aureolã glorioasã
pe creºtetul României, din România se vor extinde binefacerile încoronãrii timpurilor peste întreaga lume. Atunci
România va fi pãmântul regenerãrii mondiale; atunci din România, dupã cuvântul Domnului aici grãit, din
România va rãsãri cântare nouã, cântare de pace ºi imn de slavã veºnicã peste naþiunile Terrei. 

— E minunat ceea ce spuneþi dacã lucrurile se vor împlini atât de grabnic, pentru cã am înþeles, termenul pe
care Dumnezeu l-a dat zidirii acestui lãcaº este foarte scurt, de numai trei luni. 

— Da, într-adevãr, vremea s-a apropiat, ºi când Dumnezeu lucreazã în istorie – ºi lucreazã în mod miraculos,
cum este cazul de faþã – atunci se suspendã ºi legile timpului ºi legile spaþiului, ºi ce se poate face într-o zi, nu se
pot face de cãtre oameni obiºnuiþi în zece ani sau într-un secol. Credem cã vremea s-a apropiat; noi nu stabilim
pronosticuri, pentru cã nu este dat nouã sã ºtim aceasta, dar din ceea ce se grãieºte, din ceea ce simþim, credem cã
timpul este foarte aproape, cã plinirea vremii este la uºã, ºi ne bucurãm cã noi trãim vremuri pe care poate cã ar
fi dorit moºii ºi strãmoºii sã le trãiascã; trãim vremuri în care ceea ce au semãnat ei ºi au pregãtit ei prin suferinþã,
prin lacrimi ºi sudori, noi putem sã gustãm. Dupã cuvântul Scripturii, ei au ostenit, ºi noi intrãm în holda lor. 

— Nu ne rãmâne decât sã credem în puterea miracolelor, pentru cã, bineînþeles, ele vor avea puterea sã ne
punã credinþa în locul credinþei, istoria în locul istoriei ºi viaþa adevãratã în locul vieþii adevãrate. 

— Da, într-adevãr, atunci când acele vremuri de glorie ºi de plinãtate se vor instaura pe plaiurile româneºti,
toate structurile societãþii noastre vor fi refãcute. Atunci cultura, arta, ºtiinþa, literatura ºi tot ce este de folos pentru
o vieþuire paºnicã ºi prosperã vor avea adevãrata strãlucire, pentru cã zgura pãcatului va fi datã la o parte de pe
coaja aceasta care acoperã faþa cea adevãratã a realitãþii ºi spiritualitãþii româneºti, ºi totul va strãluci ºi totul se
va descoperi în frumuseþea primordialã, aºa cum era în paradisul edenic când omul nu cunoscuse ce este pãcatul
ºi când atât fauna, cât ºi flora, cât ºi perechea primordialã era în stare curatã. Atunci toate revelau splendori dum-
nezeieºti; prin toate Dumnezeu grãia: ºi prin pãsãrele ºi prin flori ºi prin oameni; ºi credem cã aceasta va fi faþa
Ierusalimului cel nou, inaugurat pe pãmântul românesc: o restaurare a paradisului edenic. 

— Vã mulþumesc, pãrinte Irineu, vã mulþumesc pentru cã prin tot ceea ce faceþi, întãriþi gândul acesta cã
Dumnezeu nu ªi-a întors faþa de la noi, ci, dimpotrivã, este în permanenþã cu noi în gândurile ºi în faptele noastre. 

Aº vrea sã vã rog sã-i prezentaþi pe cei de lângã dumneavoastrã, care sunt doar o parte din oamenii acestui loc. 
— Cei doi din dreapta ºi fratele din stânga mea sunt apostoli ºi slujitori ai lui Hristos, ce aparþin de acest

templu ºi care sunt aleºi ºi unºi de Dumnezeu în chip providenþial ºi într-un mod cu totul excepþional, depãºind
legile firii. Ceilalþi sunt toþi creºtini binecredincioºi, care au contact îndelungat cu aceastã sfântã lucrare ºi care,
am putea spune, sunt pietrele duhovniceºti ale Noului Ierusalim. 
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… Dacã vrem sã luãm logica omeneascã în considerare sau sã judecãm dupã criterii raþionale sau chiar dupã
unele stipulaþii canonice, am putea sã comentãm ºi sã gãsim pricinã de smintealã. Însã în domeniul credinþei sunt
întotdeauna lucruri care ne depãºesc, ºi revelaþia nu s-a închis odatã cu închiderea ciclului de scrieri evanghelice
(Biblia a fost scrisã prin anii 98–101: Evanghelia lui Ioan ºi Apocalipsa). Revelaþia a rãmas deschisã. În clipa în
care Duhul Sfânt S-a coborât pe colina Sionului, în foiºorul de sus, la Rusalii, cerurile au rãmas deºirate, deschise,
nu s-au mai închis. Câtã vreme timpul istoric nu s-a oprit din circuit, Duhul Sfânt lucreazã în istorie ºi revarsã
efluvii de har; depinde de receptivitatea umanã de a primi bogãþia de slavã ºi de energie necreatã din ceruri. Aºa
cã mereu, mereu ne putem aºtepta sã avem surprize; surprize formidabile ºi admirabile, pentru cã Hristos a spus:
«Este de folos ca Eu sã plec, cã dacã Eu nu voi pleca, Duhul nu va veni la voi, iar dacã Eu Mã voi duce la Tatãl,
voi trimite alt Mângâietor, Care va fi cu voi în veac».

Dacã lumea a fost creatã de Dumnezeu, a fost rãscumpãratã de Fiul lui Dumnezeu, ea este dusã spre desã-
vârºire, spre culmea sau apogeul sfinþirii, de Duhul Sfânt. Deci persoana a treia a Sfintei Treimi este în lucrare
acum în lume: Duhul Sfânt. Or, Duhul Sfânt poate sã aducã revelaþii ºi niºte surprize la care nu ne aºteptãm. Aºa
cã nu avem motiv sã spunem: mã smintesc, ºi mã smintesc. Într-o bunã zi vom vedea o dezlãnþuire de energii dum-
nezeieºti ºi de miracole ºi de harisme pe pãmântul acesta, încât sã putem spune cã nu mai suntem pe pãmânt; cã
pãmântul a devenit un Tabor generalizat sau o Cincizecime sau Rusalii cosmice, ºi aceasta este starea finalã a ome-
nirii. Aºa cã dacã noi credem cã Dumnezeu a ales-o pe România sã fie pãmântul strãlucirilor ºi «regina Mea»,
«mireasa Mea», cum o numeºte în lucrare, atunci El Se va revela cu totul ºi cu totul misterios, ºi multe lucruri ale
trecutului vor fi suspendate, ºi surprize nemaiîntâlnite se vor derula în faþa ochilor noºtri, cãci acum noi suntem
angajaþi într-un marº triumfãtor spre starea finalã a istoriei, când opera lui Hristos trebuie sã fie încoronatã ºi
istoria, coaptã. Adicã, tot ce Hristos a dat lumii prin întruparea Sa, prin moarte, prin patimile dureroase, prin mor-
mântul lui Iosif din Arimateea, împrumutat Lui pentru trei zile, prin Muntele Mãslinilor, de unde S-a înãlþat la Tatãl
sau prin evenimentul de pe Sion, care a fost culminaþia, când Duhul Sfânt S-a coborât peste umanitate sã facã din
ea un antreu al eternitãþii, toate acestea s-au dat lumii, dar multe s-au dat în potenþã, virtual. ªi din cauza pãcatelor,
din cauza ofensivei în care sunt angajaþi în mod neobosit agenþii iadului ºi puterile întunericului, ºi din cauza pa-
siunilor biologice care colcãie în fiinþa omeneascã ºi în viaþa lumii, opera lui Hristos nu poate sã-ºi arate floarea,
este estompatã, este blocatã din cauza atâtor lucruri. Dar într-o bunã zi, aici, pe pãmânt (nu numai în împãrãþia
cerurilor, dincolo de nori), toate acestea trebuie sã se vadã, ºi lumea sã se bucure ºi sã-L aºtepte cu aclamaþii ºi cu
ovaþii ca la intrarea în Ierusalim, pe Hristos ca Domn, ca Mântuitor, ca Suveran ºi ca Împãrat atotputernic al uni-
versului, ºi credem cã aceste vremuri se apropie, ºi dacã se apropie, e firesc sã înceapã ºi surprizele. Atunci
popoarele lumii care încã nu au cunoscut pe Hristos (ºi din pãcate încã sunt foarte mulþi care nu-L ºtiu pe Hristos),
se vor converti (ºi evreii ºi budiºtii ºi hinduiºtii ºi musulmanii) ºi Îl vor accepta pe Hristos, pentru cã Hristos, chiar
dacã ei nu-L acceptã, este Domn ºi Mântuitor al întregii omeniri ºi al întregului univers ºi cosmos. Dar ei, din
pãcate, din cauza refuzului de a rãspunde la apelul Iubirii întrupate pe Terra în persoana a doua a Sfintei Treimi,
coborâtã în Betleem, ei nu sunt pãrtaºi la roadele operei rãscumpãrãrii, dar sângele lui Hristos a fost vãrsat ºi
pentru ei. Ei nu vor sã beneficieze de aceasta, dar într-o bunã zi vor spune: „Da“, ºi vor spune: „Da“ pe pãmânt,
nu dincolo de barierele mormântului. ªi atunci, bisericile se vor uni, pentru cã lui Hristos nu-I place ca biserica
Sa, simbolizatã acum 2000 de ani de cãmaºa pentru care s-a tras la sorþi pe colina Golgotei, nu-I place sã fie sfâ-
ºiatã. ªi atunci se vor uni, ºi va fi o turmã ºi un Pãstor, ºi toate popoarele lumii, convertite; ºi de abia atunci se va
dezlãnþui gloria cea mare, ºi va fi pe pãmânt, ºi trebuie pregãtitã aceastã epocã. ªi în contextul acestei mari pre-
gãtiri pentru superba încoronare a veacurilor, este firesc sã-ªi aleagã locuri cum ªi-a ales pentru prima Sa venire,
sã marcheze anumite puncte pe pãmânt, unde sã lucreze intensiv ºi într-un mod cu totul supranatural. Aºadar, cu
smerenie o spunem, de ce sã nu fie ºi la noi în România? Dacã încã în veacuri apuse vechii cãlugãri de la Athos
spuneau despre România cã este «Grãdina Maicii Domnului» ºi apoi de-a lungul veacurilor mulþi alþii, ºi acum,
aici, în mod cu totul deosebit ºi cu nimb de strãlucire pascalã sau penticostalã se petrece, credem cã România
aceasta este marcatã. ªi dacã am analiza bine cursul istoric, sã-i zicem de douã ori milenar al acestui popor, am
vedea cã este un popor de excepþie, este un popor cu o nobleþe rarã, chiar dacã acum, dupã cincizeci de ani de
opresiune ateistã ºi comunistã, ne-am pervertit ºi ne purtãm ca þiganii. Dar în firea noastrã, în fiinþa noastrã avem
niºte calitãþi unice, suntem un popor ales, un popor binecuvântat ºi cu valenþe ºi cu niºte virtuþi dumnezeieºti, an-
gelice, dar ele nu s-au putut declanºa din cauza greutãþilor prin care am trecut ºi a valurilor de migraþii, de asu-
priri ºi nedreptãþi. Însã poporul ãsta, dacã îi studiem istoria, niciodatã nu a asuprit pe nimeni, niciodatã nu a dus
rãzboi de cotropire; totdeauna el s-a apãrat, sãracul, ºi ºi-a tras carul istoriei pânã la capãtul celui de al doilea
mileniu; uite cã trecem pragul celui de al treilea ºi, aºa cum spunea poetul: «Eu îmi apãr sãrãcia ºi nevoile ºi
neamul»; ºi atâta sânge, ºi atâtea lacrimi, ºi atâtea sudori care s-au scurs din trupul României, nãscutã, iar nu fã-
cutã creºtinã, cum spunea Domnul aici în lucrare, cã «Acest popor este ortodox de la naºterea lui» ºi cã «Biserica
este veche cât Fiul», (vorbeºte de Fiul lui Dumnezeu ca Om, ca Nazarinean, ca Omul din Nazaretul Galileii); deci
s-a nãscut odatã cu Fiul Sãu, Cel Unul nãscut. Ce frumuseþe! Pot sã spunã aceasta sârbii, croaþii, bulgarii, cehii,
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slovacii, ruºii, ungurii, care toþi au primit creºtinismul prin anii 800, 900, 1000, de la misionarii creºtini, veniþi pe
aceste plaiuri est-europene? Pe când, poporul nostru s-a nãscut creºtin. Sfântul Andrei a propovãduit Evanghelia
pe tãrâmurile noastre, ºi apoi negustorii greci, ucenici ai sfântului apostol Pavel, care au predicat Evanghelia în
Peninsula Balcanicã, au venit ºi au completat ce a semãnat Andrei, pescarul din Betsaida Galileii, primul chemat
la apostolat; ºi apoi au venit coloniºtii romani, când Traian a cucerit Dacia ºi a transformat-o în provincie romanã.
Atunci, foarte mulþi coloniºti, pentru colonizarea acestei Dacii, au adus pe alþii, care erau creºtini, ºi aºa s-a com-
pletat, încât noi, de la început am avut un creºtinism tare ºi de excepþie, astfel cã prin secolul al patrulea, când
s-a dat edictul de libertate de cãtre împãratul Constantin cel Mare pentru creºtinãtatea universalã ºi a avut loc
Sinodul de la Niceea în Asia Micã în anul 325, printre episcopii cei 318, participanþi la Sinod, unde s-a formulat
Crezul ºi a fost semnat simbolul de credinþã (Cred întru Unul Dumnezeu…), a participat ºi episcopul Teofil din
Dacia. Cine mai poate sã se mândreascã cu aºa ceva? Deci noi, oricât de smeriþi am fi, cu ºi mai profundã smerenie
trebuie sã declarãm sus ºi tare cã acest popor este un popor de excepþie. ªi pentru cã nu am avut parte de fericire
niciodatã, ci numai de lacrimi ºi de dureri, Dumnezeu ne va pregãti pentru aceste vremuri ºi ne va da acum, cum
spune apostolul neamurilor: «Nu pot sã pun în cumpãnã durerile acestui veac cu bucuriile pe care Dumnezeu le-a
pregãtit celor ce-L iubesc pe El». 

Deci cred cã ne aºteaptã surprize ºi pare-se cã sunt la uºã; deja putem sã folosim termenul: „Veni-va vremea
ºi a ºi venit“, ºi trebuie sã fim foarte corespunzãtori. Cel puþin dacã nu lucrãm pentru împlinirea planului lui
Dumnezeu cu lumea ºi cu istoria acestei naþii binecuvântate, mãcar sã nu-L împiedicãm prin pãcatele noastre. Dar
Dumnezeu ne vrea împreunã lucrãtori, aºa cum spune în lucrare: «Voi sunteþi mâinile Mele ºi picioarele Mele, voi
sunteþi gura Mea», cãci Dumnezeu Se foloseºte de noi, slãbãnogii, dar noi suntem instrumente, pentru cã Hristos, din
clipa înãlþãrii nu mai umblã pe tãrâmurile noastre vãzut cu trupul, cum umbla pe uliþele Ierusalimului sau pe
þãrmurile Tiberiadei sau prin lanurile de grâu ale Galileii. El este dincolo de aceastã lume. El este într-un plan (mã
exprim teologic, ca sã mã exprim desãvârºit), deplin pnevmatizat, sau transparent, spiritualizat, pentru cã trupul Lui
e trup, dar e un trup care poate sã treacã prin uºile încuiate, cum a trecut în ziua Învierii, cã El lucreazã tot atât de
eficient ca atunci, El este tot atât de contemporan cu noi cum a fost cu ucenicii Lui ºi cu poporul ales din vremea
petrecerii Lui cu trupul pe pãmânt. Ba mai mult, cãci atunci avea trup ºi îi mângâia ºi îi alinta ºi le rãspundea
nevoilor lor, dar acum, El, înãlþat fiind la Tatãl ºi în planul deplin spiritualizat, s-a umplut trupul Lui de Duhul Sfânt,
ºi Duhul Sfânt a fost trimis peste creaþie, peste istorie din trupul Lui ºi, acum, Hristos ni Se poate interioriza nouã,
adicã acum Hristos poate sã pãtrundã prin Duhul Sfânt în noi, încât sã nu mai ºtim pânã unde suntem noi ºi pânã
unde este Duhul Sfânt, ca ºi în cazul lucrãrii miraculoase care se petrece aici, sau a vaselor alese, când Dumnezeu
ici ºi colo grãieºte ºi a grãit prin veacuri. ªi atunci, cum apostolul Pavel spunea: «Nu mai trãiesc eu, ci Hristos
trãieºte în mine» sau Duhul strigã din tine: «Avva! Pãrinte!». Cine Îl numeºte pe Tatãl Pãrinte? Hristos. Deci Hristos
este în tine prin Duhul Sãu Cel Sfânt. Duhul din tine, Hristos strigã: «Avva! Pãrinte!». Deci nu mai eºti tu. Poþi sã
fii hristificat. 

De aceea noi în teologia noastrã ortodoxã vorbim de îndumnezeirea omului, adicã omul poate sã devinã dum-
nezeu prin har. Acum suntem slãbãnogi, dar aici se apropie vremea. Acestea vor fi trupurile cereºti, pentru cã
Hristos este Omul la capãtul istoriei. Hristos nu a venit în lume numai sã Se dea în spectacol, sã arate ce poate El.
El ªi-a asumat toatã condiþia cãzutã a omului ºi firea omeneascã cu slãbiciunile ei, cu durerile ei ºi cu amarurile
ei, ºi a dus-o la maximum de desãvârºire ºi a zis: Aici vei ajunge tu, omule; toatã posibilitatea o ai; dacã vei crede
în Mine, lucruri mai mari decât Mine vei face. 

Asta este calea, asta este traiectoria, ºi de aceea Hristos Cel înviat este numit pârga sau începutul învierii
celor adormiþi. Asta este calea omului. Hristos a fãcut tot ce va putea sã facã omul care vrea sã trãiascã în Hristos.
Care nu, se exclude singur din împãrãþie. ªi la sfârºit toþi vom avea trupuri transparente, toþi vom putea trece prin
uºi închise ºi prin ziduri ºi vom fi totuºi oameni, nu ne vom pierde identitatea fiinþialã de chipuri ale lui Dumnezeu,
cu frumuseþe ºi cu înþelepciune ºi cu simþãmânt sfânt, dar vom spiritualiza materia din noi. Asta este calea. E o cale
fireascã. Nouã ne pare greu acum, pentru cã noi judecãm ca oameni ºi ca pãmânteni, dar acesta este destinul
omului: cetãþenie veºnicã, transparenþã, frumuseþe de disten, pnevmatizare, subþirime spiritualã. Aºa cã, sã nu ne
mirãm dacã aici vedem o lucrare în care se spun niºte lucruri cu totul ieºite din comun. Nu sunt ieºite din comun;
sunt pe linia sfintei Scripturi ºi pe linia sfinþilor Pãrinþi, dar omul, îngroºat de materie, omul care, în loc sã-ºi
spiritualizeze materia din el ºi sã devinã transparent, cum au devenit unii sfinþi care umblau prin aer, care
cunoºteau gândurile oamenilor, care vindecau (sfinþi: ºi în secolul trecut, sfântul Serafim de Sarov), omul ajunge
pânã acolo încât ºi spiritul ºi-l materializeazã. Acesta e materialismul diabolic pe care-l experimenteazã epoca
modernã ºi secularismul; cã zicea sfântul Andrei Criteanul: «Mintea mea cu totul þãrânã mi-am fãcut». Mintea este
expresia Duhului, dar în loc ca prin mintea ta, ca prin duhul tãu sã spiritualizezi materia din tine ºi corpul acesta
pornit spre rele, ai ajuns tocmai la procesul invers, sã-þi materializezi, sã-þi faci þãrânã sufletul tãu, ºi atunci te
îngroºi ºi nu mai simþi. ªi dacã atâþia oameni sunt astãzi þãrânã, pãi e firesc cã te fac praf ºi pulbere ºi râd când le
spui lucruri tainice, lucruri fine, subþiri, lucruri de destin suprafiresc al omenirii, lucruri care aparþin cetãþeniei
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noastre cereºti – cã toþi o avem – ºi care aparþin statutului nostru de candidaþi la nemurire; ºi râd, pentru cã nu le
convine, nu pot sã priceapã sau îi împiedici, nu-i laºi sã-ºi trãiascã viaþa în plenul ei aºa cum o simt ei, la nivel de
plãceri epidermice ºi de pasiuni lumeºti, ºi îi împiedici, ºi zic: „Dar ce vrei acum, sã mã fac sfânt? Ce vrei cu
mine?“. ªi de multe ori chiar ºi clerici ai bisericii, preoþi ºi ierarhi spun aºa, ºi asta este o notã a lumii degradate,
a lumii deºirate de la sfârºitul mileniului doi. 

Aºa cã sã ne bucurãm, cã nu avem de pierdut noi, care credem lucrarea. Avem numai de câºtigat. Aceastã lu-
crare nu ne împiedicã deloc, nu ne sustrage de la scopurile ºi datoriile noastre de cetãþeni buni, de oameni buni,
de fiinþe sociale. E drept cã unele lucruri sunt cam aspre, e cam greu, dar întrucât credem cã e aproape împlinirea,
trebuie sã ne supunem acestei asceze aspre. Dacã regele vine acasã... în termeni duhovniceºti nu existã bãtrâneþe,
sufletul nu îmbãtrâneºte. Dacã acest corp fragil sau ambalaj de lut, carnea, se mai zbârceºte, dincolo de el este spi-
ritul, ºi spiritul primeazã, ºi spiritul rãmâne, ºi când vom fi oameni duhovniceºti în lumea sau Eonul sau veacul cel
nou, atunci toate aceste slãbiciuni dispar, atunci nu mai este bãtrâneþe ºi nici moarte, toate acestea sunt reminis-
cenþa pãcatului adamic. Aºa cã regele dacã vine, Dumnezeu poate sã-l umple de har ºi sã-i sporeascã înþelepciunea
pe care o are ºi evlavia pe care o are ºi frumuseþea fizicã pe care o are. Deci, Dumnezeu sã facã întorsãtura, ºi apoi
Dumnezeu ºtie cum va conduce acest popor, însã Îi trebuie om, Îi trebuie omul acela care, tot dupã expresia lucrãrii,
sã facã un pas smerit sub sceptrul Împãratului sau Regelui regilor, ºi Dumnezeu va face zece paºi. Însã câtã vreme
nu te pleci, Dumnezeu nu poate lucra sã aducã acest popor la luminã. Pãi cum sã aducã la luminã pe aceºti
liber-cugetãtori care nu-L acceptã? Sã se facã toate eforturile omeneºti posibile, nu poate aceastã þarã sã se bucure
de luminã ºi de pace ºi sufletele cetãþenilor ei sã fie pline de bucurie ºi de fericire fireascã, pentru cã noi am fost
creaþi pe pãmânt nu sã stãm numai în exil, mai ales din clipa în care Hristos ne-a rãscumpãrat. Deci nu se poate
câtã vreme ei conduc ºi nu-L acceptã pe Hristos; orice efort ar face, nu se poate sã fie bine. Aºa cã numai în
comuniune cu cerul pãmânteanul aflã împlinirea. 

Oricum, noi avem speranþa, ºi speranþa este visul celor treji. Noi nu suntem nici naivi, cum ne considerã unii,
nici habotnici, cum ne considerã alþii, dar totuºi cred cã avem acea virtute care se cheamã „beþia celor treji“ (cum
o numesc pãrinþii filocalici), sau acea nebunie absolut necesarã ºi calificatã drept virtute pentru cetãþeanul
împãrãþiei lui Hristos. Trebuie sã ai o nebunie sacrã, care te face sã te detaºezi de acest firesc care în ochii lumii
înseamnã virtute, dar în ochii lui Dumnezeu înseamnã nebunie, aºa, în sensul ei literal. 

12 decembrie 1991 † Irineu Bistriþeanul

Am inserat aici fragmente din cuvântãrile arhiereului Irineu pentru ca sã ºtie omul cum trebuie înþeleasã
aceastã coborâre de cuvânt din cer, a cãrui istorie este scrisã pe pãmânt în vremea noastrã. 

Dumnezeu grãieºte din cer în limba românã. Mãrturiile multor creºtini pot confirma aceasta. Ar fi o mare
bucurie dacã oamenii bisericii, cãrturarii ºi filozofii României ar folosi aceastã frumoasã limbã. 

Dumnezeu grãieºte în limba românã. 
25 martie 1995

Mãnãstirea Noul Ierusalim

44 Cuvântul lui Dumnezeu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


