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Cuvânt pentru doina
úi dorul românesc

Cartea „Doinele úi lacrimile dorului” transformă o parte din
textele din Psaltirea românească publicată în 1994 úi Legea
Iubirii publicată în 1995 care aduceau o poezie sacră de
profund specific naĠional. Prezenta ediĠie adânceúte acest
specific naĠional, fiindcă doina úi dorul sunt crucea sufletului
neamului românesc purtată timp de două mii de ani. Ea
continuă programul revistei Gândirea reprezentată în planul
poeziei româneúti de Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichifor
Crainic úi alĠii, precum úi linia de la Rugul Aprins reprezentată
de Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Vasile Militaru úi alĠii, în
sensul cultivării specificului ortodox al spiritului naĠional.
De aceea tot ciclul de cărĠi publicate: Psaltirea
Românească (1994, GalaĠi), Legea Iubirii (Moldova, Iaúi,
1995), Psaltirea Preasfintei Treimi (Moldova, Iaúi, 1998), Cina
cea de Taină (Garuda Art, Chiúinău, 2000), Maran Atha
(Minied, Iaúi, 2001), Teu, Tea, Tion, Tawma (FundaĠia
Chemarea, Iaúi, 2002), Euharistia Cuvântului, Taina tainelor,
Euharistia cuvântului úi tainei, Pravila Poruncilor, Taina úi
trăirea contemplaĠiei sunt etape ale unui drum spre interiorul
inimii úi al sacrului, spre a descoperi marele tezaur spiritual al
poporului român, pe care neamurile barbare năvălite asupra
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Ġării úi neamului nostru nu ni l-au putut fura, odată cu bogăĠiile,
aurul úi documentele.
Această mucenicie permanentă a neamului o exprimă
această carte, fiindcă păstrarea tezaurului spiritual naĠional este
o poruncă, pe care ne-au lăsat-o Domnul Iisus, Maica
Domnului, toĠi sfinĠii úi străbunii noútri. Mesajul domnului
Constantin Brâncoveanu rostit către fiii săi úi nouă este că,
acum când duúmanii Ġării úi ai neamului ajutaĠi de toĠi trădătorii
de Ġară ne-au furat tot ce-au putut, să nu ne pierdem úi sufletele,
ci să le ducem curate Domnului Iisus Hristos. Acesta este
mesajul acestei cărĠi, fiindcă scriitorul adevărat trebuie să fie o
conútiinĠă naĠională, creútină, ortodoxă, căci aceasta dă valoare
cuvântului.Valoarea absolută este dată de numărul sufletelor,
care se mântuiesc prin harul cuprins în cuvântul scris.
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