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Pr.VICTOR MOISE

M ÃRTURIA FAPTELOR

Caracterul profund crestin al Miscãrii Legionare (1) este confirmat de fapte.

În toamna anului 1920 se anunta deschiderea cursurilor universitare la Iasi fãrã serviciu religios. “Se
proclamã lupta contra lui Dumnezeu, alungarea lui Dumnezeu din scoalã, din institutii, din tarã” (2).
Pentru cã a luptat ca sã se pãstreze credinta, Corneliu Zelea Codreanu a fost bãtut aproape o jumãtate de
orã, dar a reusit sã,obtinã deschiderea cursurilor universitare cu rugãciune. “De atunci mi s-a înrãdãcinat
credinta, care nu mã va pãrãsi, cã cel ce luptã chiar singur pentru Dumnezeu si neamul sãu nu va fi
învins niciodatã” (3).

În închisoarea de la Vãcãresti, Corneliu Codreanu si cei împreunã arestati cu el se roagã în biserica
închisorii si se leagã în fata icoanei Arhanghelului Mihail. “De câte ori gãseam biserica deschisã, intram
si ne închinam la icoanã. De atunci am început sã iubesc icoana” (4).

Datoritã întâlnirii cu un necredincios, aflãm cã si în Franta Corneliu Zelea Codreanu fãcea post negru în
fiecare vineri (5).

În Tara Motilor se revoltã împotriva tânãrului care nesocoteste prin mâncãruri de frupt Vinerea
Patimilor (6).

Îngrijorat cã nu-i înteles si cã asupra sa se revarsã noian de calomnii, Cãpitanulk scrie : “Singurul
sprijin în mijlocul atâtor infernale uneltiri si uriase asalturi, l-am gãsit numai la Dumnezeu. Începusem
sã postim, post negru, toate vinerile, iar în fiecare noapte, la ora 12, sã citim acatistul Maicii Domnului”
(7).

Martor întâmplãtor al trãirii credintei crestine de cãtre Cãpitan, Vasile Posteucã scrie : “Cãpitanul a stiut
de puterea misterioasã a rugãciunii. A stiut sã se roage. A practicat cu smerenie, cu ardoare, cu severã
disciplinã, rugãciunea. Se scula dimineata înainte de rãsãritul soarelui si se retrãgea pentru meditatie si
cititul rugãciunilor. Se ruga. Îndelung. Intens. Se ruga nu numai pentru sine ca suflet de om, ci si pentru
miscare, pentru neam . . . Cãpitanul se ruga. Si ne-a învãtat si pe noi sã ne rugã,, sã devenim oameni noi
prin interiorizare, prin practicarea tãcerii, prin rugãciune. Stia de marea putere a postului negru, a
abstinentei. Era ascet. Se ruga cu inima” (8).

Istoriceste Vasile Posteucã cum l-a surprins pe Cãpitan rugându-se în ziua de Sf. Gheorghe, 23 aprilie
1933, la Rãdãuti, în casa lui Vasile Iasinschi : “Prin usa întredeschisã l-am vãzut în genunchi rugându-
se. nu m-a observat, nu m-a auzit. Era adânc în rugãciune. Faptul acesta m-a socat. A trecut prin mintea
si inima mea ca un fulger, despicând cerul în douã. Noi, jos, cântam, râdeam, povesteam nãzdrãvenii
din viata studenteascã de la Cernãuti. El însã se ruga. Stãtea într-o bãtãlie. Angaja destinul unui neam
întreg. Avea nevoie de ajutorul direct al lui Dumnezeu” (9). Se ruga pentru a avea succes în munca de
înviere a Neamului Românesc. Cãpitanul voia sã se batã fãrã sãbii, numai cu puterea rugãciunii si cu
marele ajutor al fortelor nevãzute. De aceea se ruga cu ardoare . . . 
Cãpitanul aducea un element nou în luptã. Nu numai curajul si fermitatea convingerilor, nu numai
oratoria iscusitã si suportul tineretii noastre nevinovate. Ci o armã nouã. O formidabilã dinamitã,
rugãciunea. Politica devenea religie si propaganda electoralã rugãciune. “Trebuie de tânãr copil la
puterea miraculoasã a interiorizãrii si rugãciunii . . . hotãrât sã lupte pe viatã si pe moarte, Cãpitanul a
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fãcut apel la rugãciune, la trãirea crestinã prin ascezã si meditatie, la scoborârea adevãrului cristic în
viata de toate zilele, în munca oamenilor, în politicã” (10).

Dupã mai mult de 30 de ani de la întâmplarea care l-a cutremurat, legionarul Vasile Posteucã, ajuns în
surghiun departe de tarã, îsi dã seama cã “el a aplicat postul si rugãciunea în viata noastrã politicã si
spiritualã, pentru a opri rãul si coruptia, si a creste o generatie de oameni noi, capabili de muncã si
credintã, de eroism si martiriu” (11).

În cadrul celor relatate de Vasile Posteucã ni se pare fireascã aprecierea lui Walter Hagen : “Codreanu
avea mai mult profilul unui profet religios, decât acela al unui sef de partid. Cei care-l urmau îl venerau
ca pe un sfânt” (12).

Acest om providential, CORNELIU ZELEA CODREANU, a înfiintat Asociatia Studentilor Crestini la
20 mai 1922 (13).

La 4 martie 1923 a înfiintat Liga Apãrãrii Nationale Crestine.
La 22 august 1923, s-a închinat în stradã, la Iasi, portile Mitropoliei fiind închise conducãtorilor
miscãrilor studentesti.

La 17 septembrie 1923 are loc la Câmpulung-Bucovina Congresul Ligii Apãrãrii nationale crestine,
organizat de Corneliu Zelea Codreanu (14).

La 13 septembrie 1925, Cornaliu Z. Codreanu pune piatra de temelie a Cãminului Cultural Crestin din
Iasi, clãdit cu bratele tineretului (15).

În vara anului 1929, la Mânãstirea Putna s-a sfintit steagul Legiunii Arhanghelul Mihail (16).

La 10 decembrie 1929 se inaugureazã biserica studenteascã Sf. Anton, la Curtea Veche (17).

La 24 ianuarie1933, din ordinul Cãpitanului, legionarii din Bucuresti si studentii, depun o cruce la
Monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol (18).

La 29 mai 1934, Cãpitanul a condus un grup de tineri intelectuali care au depus o icoanã la schitul de
lemn de pe muntele Rarãu, unde Cãpitanul locuise cu Ion Mota si cu Frãtiile de Cruce (19).

Din iulie pânã în octombrie 1934, legionarii au lucrat 97 de zile la reconstruirea bisericii ruinate din
Cotângenii-Mari, judetul Soroca (20).

În primãvara lui 1935 legionarii au organizat la Craiova Congresul Studentilor Români Crestini, care si-
a desfãsurat lucrãrile în zilele de 17-19 aprilie 1935. În Tabãra de Muncã de la Drãgãsani, legionarii au
lucrat de la 13 iunie pânã la 14 august 1935 – fabricând 100.000 de cãrãmizi destinate catedralei din
acel oras. De la 30 iunie pânã la 15 septembrie, legionarii au lucrat cãrãmizi si au clãdit mânãstirea
Izbuc, judetul Bihor. De la 1 iulie pânã la 16 septembrie 1935, legionarii au lucrat la Buga, judetul
Lãpusna, la temelia unei mânãstiri. De la 1 iulie pânã la 10 octombrie 1935, legionarii au clãdit o
bisericã la Acilin, judetul Sibiu. De la 8 iulie pânã la 15 septembrie 1935, legionarii conctruiesc un
drum prin stâncã la Mânãstirea Arnota, judetul Vâlcea. Au lucrat 242 legionari. De la 8 iulie pânã la 8
septembrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cãrãmizi pentru construirea bisericii în comuna Marca,
judetul Sãlaj. De la 8 iulie pânã la 6 octombrie 1935, legionarii au lucrat 100.000 de cãrãmizi pentru a
zidi o bisericã în comuna Valea-Mare, din judetul Bãlti (21).

De la 9 la 26 august 1935, legionarii au lzucrat la pietruirea curtii bisericii si la repararea bisericii din
Baciu, judetul Brasov (22).

La 17 august 1935, grupul legionarilor din Busteni ridicã o cruce pentrupomenirea lui VIRGIL
TEODORESCU, primul legionar asasinat în lupta electoralã.
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De la 6 septembrie pânã la 4 octombrie 1935, legionarii au construit sase diguri ca sã împiedice
revãsarea apelor Oltului asupra avutului Mânãstirii Mamu din judetul Vâlcea.
Trebuie sã însemnãm si faptul dureros si cu anevoie de înteles cã la 4 octombrie 1935, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române interzice munca voluntarã a legionarilor pentru repararea si construirea de
biserici (23).
La 22 martie 1936, legionarii ridicã o troitã la Oltet în judetul Fãgãras. La 1 mai 1936 s-a deschis
Tabãra legionarã din Rãdãuti, condusã de prof.univ. Traian Brãiloiu, care a construit în orasul Rãdãiti
biserica Arhanghelului Mihail, pe care au demolat-o comunistii. În lunile august si septembrie 1936, în
Tabãra legionarã de la Susai – Predeal – legionarii adunã osemintele ostasilor români care rãmãseserã
neîngropate si organizeazã un cimitir cre sã adãposteascã mormintele eroilor neamului. La 5 septembrie
1936 jandarmii nãvãlesc în Tabãrã, distrug mormintele si maltrateazã si alungã pe legionari (24).

La 5 octombrie 1936 se sfinteste la Azuga o troitã lucratã de legionari.
La 10 ianuarie 1937 profesorul Nae Ionescu deschide, la biserica Sfântul Anton din Bucuresti, un ciclu
de conferinte cu tema largã : Stiinta si Credinta (25).

La 7 septembrie 1940 a fost o zi de rugãciune si de pomenire a eroilor Miscãrii Legionare în toate
orasele si satele tãrii (26).

Acestea nu sunt decât partea cea mai cunoscutã, dar mãrturisirea legionarilor este mai bogatã în fapte.
Despre aceastã laturã a muncii, a jertfei pe care au depus-o legionarii pe altarul credintei strãmosesti nu
se scrie în ziare, în reviste, nu se vorbeste la radio si la televiziune. De ce ?

Despre faptul cã regimurile de pânã la 6 septembrie 1940 au ucis fãrã judecatã mai mult de 500 de
legionari nu se scrie si nu se vorbeste, dar despre cele cinci victime pe care le-au fãcut legionarii scosi
din fire, care n-au mai putut rãbda, se face atâta caz. De ce ? Numai Duca, Stelescu, Armand Cãlinescu,
Iorga si Madgearu au fost oameni ? Cei 500 de legionari n-au fost oameni ? Sau existã oameni superiori
si oameni inferiori ?

Avem atâta nevoie de adevãr. Adevãrul este aurul nostru curat peste care s-a turnat si se toarnã tone de
bãlegar ; adevãrul este sufletul nostru strivit, adevãrul este viata noastrã rãstignitã, dar oricât de stâlcit
ar fi de vrãjmasii Neamului si Credintei, Adevãrul rãmâne nãdejdea noastrã, Învierea noastrã.
“Prigoniti, bãtuti, întemnitati, crestem spre ziua cea mare a învierii neamurilor” (27).

O, voi care nu aveti nimic sfânt, voi care v-ati fãcut unelte ale diavolului, tatãl minciunii, voi care îl
împachetati pe legionari în scoala crimei si a violentei, cititi circulara lui CORNELIU ZELEA
CODREANU NR. 147, din 17 februarie 1938, care stã la dispozitia tuturor de 56 de ani si vedeti si
întelegeti cã ea vine de la un om cinstit, de la un crestin integru si se adreseazã unor crestini smeriti,
ascultãtori (Vezi anexa).

Vom încheia aceastã documentare, menitã sã restabileascã adevãrul cu rugãmintea eroului, a eremitului,
a profetului care a fost învrednicit de streang pentru credinta si faptele sale de vitejie, a CÃPITANULUI
Legiunii Arhzanghelul Mihail.

“Ai grijã, Doamne, de toti ai mei. Primeste-i sub scutul Tãu, Iartã-I, Odihneste-i. Celor vii dã-le tãrie
asupra celor potrivnici, întru biruinta României Crestine Legionare si apropierea de Tine, Doamne, a
neamului meu românesc, întru nãdejdea învierii lui. Amin”.
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ANEXÃ

CIRCULARA NR. 147

Miscarea Legionarã îndeamnã pe toti oamenii legati cu sufletul de ea, tãrani sau orãseni, tineri sau
bãtrâni, sã facã post si rugãciuni timp de o sãptãmânã, începând de Vineri seara, 4 Martie 1938. În cele
douã Vineri si Miercuri se va tine post negru.
ss. Corneliu Zelea Codreanu.

ÎN TIMPUL POSTULUI

A. Se citeste de mai multe ori pe zi Paraclisul Maicii Domnului, pag.62-82, brosurica, editia anului
1899 (Librãria Pavel Suru, Calea Victoriei, Bucuresti).
B. Nu se citesc ziare, nu se mai citesc nici un fel de cãrti, nu se admite nici un fel de distractie sau
mãcar ceva care ar putea distrage sufletul legionarului de la rugãciune.
C. Nu se fumeazã, nu se mãnâncã nimic Miercurea si Vinerea ; în celelalte zile, numai post.
D. Nu se joacã cãrti, table, nu se merge la spectacole, table. Nu se fac vizite decât numai pentru
rugãciune.
E. Toatã problema se pune ;
a) în înfrângerea oricãrei pofte, în biruirea trupului si a materiei  
b) în eliberarea sufletului de sub jugul materiei ;
c) în concentrarea lui, în rugãciune, deci în apropierea cât mai mult de morti, de sfinti, de Mântuitorul
Iisus Hristos, de Dumnezeu.
Chemati mortii sã se roage totdeauna alãturi de voi. Chematu-l pe Mota.
F. Nu se fac discutii contradictorii, care sã ne facã sã uitãm cã suntem în rugãciune.
G. Tinuta, pretutindeni : acasã, în tren, ca în Bisericã.
Legionarii si legionarele trebuie sã stie cã nu este vrãsmas care sã lupte si sã biruiascã în contra postului
si a rugãciunii.

Cei ce vã rugati, fiti siguri cã în calea voastrã totul se va lumina . . .

ss. Corneliu Z. Codreanu

18 februarie 1938



6

Pr.VICTOR MOISE

OMUL NOU

Pe linia stabilirii relatiilor dintre Miscarea Legionarã si Bisericã, vom constata cã nu numai principiile
de bazã sunt sinonime, dar, ceea ce este si mai surprinzãtor, este faptul cã Miscarea Legionarã se
foloseste si de metodele crestine pentru realizarea idealului propus, pentru care s-a si angajat în lupta sa
dramaticã si vom constata cã idealul ei, desi organizatie politico-socialã, este acela al Bisericii ca si
mijloacele folosite.

Problema centralã si a Bisericii si a Miscãrii Legionare este restaurarea omului (1). Dacã Biserica
constatã existenta pãcatului original care a stâlcit chipul omului si si-a propus refacerea acestui chip
prin întruchiparea Fiului lui Dumnezeu, prin jertfa Sa si prin ajutorul Sfântului Duh, CORNELIU
ZELEA CODREANU a constatat cã “cea mai mare primejdie nationalã stã în aceea de a ne fi
deformat, de a ne fi desfigurat structura noastrã rasialã daco-românã, dând nastere acestui tip de om,
creând aceastã cãzãturã, aceastã stârpiturã moralã” (2).

Sf. Ap. Pavel mãrturiseste cã Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca sã mântuiascã pe cei
pãcãtosi (Tim.1.15) care singuri, fãrã ajutor de sus nu se mai puteau însãnãtosi, nu mai gãseau drumul
întoarcerii si nu mai aveau forte pentru parcurgerea acestui urcus. Cãpitanul constatã cã si în neamul
românesc, datoritã pãcatului strãmosesc si a pãcatelor personale, românul ajunsese o cãzãturã, o
stârpiturã moralã, îsi desfigurase chipul. În acest climat spiritual, nu va fi nimeni surprins de afirmatia
fãcutã de unul dintre comandantii legionari care a declarat cã scopul Miscãrii Legionare este
“împãcarea României cu Dumnezeu” (3). Aceastã împãcare a României cu Dumnezeu este exprimatã si
de Petre Tutea prin chiar titlul cãrtii sale “Între Dumnezeu si neamul meu” (4).

O “împãcare a României cu Dumnezeu” înseamnã, în primul rând, “o rãsturnare de valori, un primat al
sufletului, o invitatie la creatie si la viatã spiritualã”, dupã pãrerea lui Mircea Eliade (5). Împãcarea
României cu Dumnezeu nu se poate face cu oamenii corupti, cu politicienii care se folosesc de puterea
politicã pentru interesele lor si nu pentru mântuirea Tãrii si a Neamului. Pentru “împãcarea României
cu Dumnezeu” este nevoie de un om nou.

Necesitatea creãrii omului nou este prezentatã în paginile Noului Testament, care dã si primele
îndrumãri pentru restructurarea lui. Deosebirea dintre omul vechi si cel nou este atât de mare, încât
Mântuitorul cere o nouã nastere. “De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sã vadã împãrãtia lui
Dumnezeu” (În.3.3).

“Fiti dar voi desãvârsiti, precum Tatãl vostru Cel ceresc desãvârsit este” (Mt.5.48). Sf. Ap. Pavel cere
cu multã insistentã crearea omului nou : “Curãtati aluatul cel vechi, ca sã fiti frãmântãturã nouã” (1
Cor.5.7), “dacã este cineva în Hristos, este fãpturã nouã” (2 Cor.5.17), “cãci în Hristos Iisus nici
tãierea împrejur, nici netãierea împrejur (este ceva) ci fãptura cea nouã” (Gal.6.15 ; Ef.2.15). “Sã vã
dezbrãcati, fatã de vietuirea voastrã de mai înainte, de omul cel vechi, care se stricã prin pofte
amãgitoare si sã vã înnoiti în duhul cugetului vostru, îmbrãcându-vã în omul cel nou, care este fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu, în dreptate si în sfintenia adevãrului” (Ef.4.22-24). “Sã umblãm si noi întru
înnoirea vietii” (Rom.6.4), “omul vechi a fost rãstignit împreunã cu El (cu Hristos)”, “socotiti-vã cã
sunteti morti pãcatului, dar vii pentru Dumnezeu” (Rom.6.11).

Profund cunoscãtor al legii lui Hristos si deprins din pruncie cu trãirea acestei legi, fondatorul Miscãrii
Legionare întemeiazã o scoalã în care, printr-un sustinut proces educational realizeazã omul cel nou.
Codreanu nu îmbracã omul în alte straie, nu se preocupã de formele exterioare care nu modificã cu
nimic fondul interior, ci se ocupã de schimbarea intimã a omului pentru cã numai asa se va schimba în
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bine si societetea româneascã : “Noi plecãm de la ideea de om ca valoare moralã” (6). În aceastã idee
se aflã noutatea mentalitãtii legionare, aceastã idee contine elementul revolutionar al Miscãrii Legionare
care devine o scoalã a caracterelor. În scoala legionarã, în Cuib sau în Frãtia de Cruce se face educatie
serioasã, sustinutã, pentru a-l ridica pe om din stadiul de cãzãturã, de stârpiturã moralã, la nivelul
eroului. Si sã realizeze acest om nou, acest erou legat de Neam si de Credintã, spiritualizat.

Din 1927, anul înfiintãrii Miscãrii Legionare si pânã în prezent numãrul eroilor pe care l-a dat aceastã
miscare se numãrã cu miile. Desigur cã nu toti legionarii au devenit eroi de legendã sau mucenici, dar
spiritul lor de jertfã este evident.

“Neamul nostru n-a trãit prin milioanele de robi care si-au pus gâtul în jugul strãinilor, ci prin Horia,
prin Avram Iancu, prin Tudor, prin Iancu Jianu, prin toti haiducii” (7). Tot asa si Biserica a trãit si
trãieste prin sfintii sãi apostoli, prin sângele martirilor sãi, prin celebrele scoli catehetice din Alexandria,
Antiohia, Ierusalim sau Cezareea, prin spiritualitatea realizatã în viata monahalã, prin vârfurile sale si
nu prin cei pãcãtosi.

Hristos a fãcut din pescari apostoli si din pãgâni mucenici care au schimbat fata lumii pentru cã au
lucrat ca oameni noi cu putere de sus. Chemarea pe care a fãcut-o Cãpitanul, la înfiintarea LEGIUNII
ARHANGHELUL MIHAIL “sã vinã în aceste rânduri cine crede nelimitat” (8), a rodit eroi de epopee,
a creatniste “soldati ai unor alte orizonturi românesti” (9).

Iubirea lui Dumnezeu si iubirea Neamului, atât în Biserica lui Hristos, cât si în Miscarea Legionarã este
ridicatã pânã la sublimarea ei în jertfã. Martirii crestinismului se întâlnesc cu cei ai Miscãrii Legionare
pentru cã tinerii care au intrat în scoala legionarã au ascultat de poruncile Sfintei Scripturi, au ascultat
de sfintii apostoli : “Cugetati cele de sus, nu cele de pe pãmânt, cãci voi ati murit si viata voastrã este
ascunsã cu Hristos în Dumnezeu” (Col.2.2-3). “Drept aceea omorâti mãdularele voastre -ale omului
pãmântesc- desfrânarea, necurãtenia, patima, pofta rea, lãcomia” (Col.3.5-6). Scopul imediat era :
educarea românului ca premisã indispensabilã pentru victoria miscãrii de renastere nationalã. (10).

În scoala legionarã au fost mai întâi omorâte deprinderile rele si apoi sãdite si dezvoltate virtutile
strãmosesti pânã la mãsura de om deplin, pânã la incandescenta eroului.
Si astãzi, dupã jumãtate de secol de furtunã antihristicã si antiromâneascã, speranta noastrã se îndreaptã
tot la Dumnezeu, tot la învãtãturile Sfintei Scripturi. Seva aceasta viu fãcãtoare a determinat pe Virgil
Mateias, care a îmbãtrânit în temnitele comuniste, sã scrie la 27 septembrie 1993 : “Este necesarã o
altã si mai mare revolutie spiritualã, fãrã arme si fãrã sânge, . . . în locul omului decãzut din
binecuvântarea divinã vrem sã aducem neamului nostru un alt om"”(11). Acest om nou a fost realizat
de Biserica primarã. Sfântul Pavel le scrie Colosenilor în aceastãprivintã : “V-ati dezbrãcat de omul cel
vechi, dimpreunã cu poftele lui si v-ati îmbrãcat cu cel nou, care se înnoieste spre deplina cunostintã,
dupã chipui Celui care l-a zidit (Col.3.10).

Realizarea omului nou este telul mãret pe care l-a propus Miscarea Legionarã. Dacã glasurile
dusmanilor Neamului s-au complãcut în calomnii mincinoase, au fost totusi oameni care au recunoscut
adevãrul. Astfel, Paul Giraud, personalitate strãinã de naemul si de credinta noastrã, a scris o carte
intitulatã Codreanu et la Garde de Fer, care a fost tipãritã la Paris în anul 1940, în care consemneazã :
“Garda de Fier este o miscare absolut originalã ; telul ei primordial si ratiunea de a exista fiind
înãltarea spiritualã si moralã, crearea unui om nou” (12).

Horia Sima, comandantul Miscãrii Legionare, care a fost obligat sã mediteze asupra fenomenului
legionar o jumãtate de secol, surghiunit peste hotarele tãrii, constatã cã întocmai ca în crestinism, ideea
fundamentalã a Miscãrii Legionare este crearea unui om nou în mijlocul colectivitãtii românesti, care sã
constituie punctul de plecare al unei mari transformãri spirituale în viata neamului nostru.(13).

În scoala omului nou legionarii s-au format mai întâi pe ei însisi. “Noi am adus duhul marilor rupturi
cu lumea veche. Noi am adus pornirea eroicã, în spirit de totalã jertfã personalã” glãsuieste marele
mucenic al lui Hristos Ion I. Mota (14).
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Miscarea Legionarã luptã mai ales prin exemplul dat pentru a crea în popor acest duh nou, de a degaja
izvoarele vii ale acestei înnoiri spirituale, de a ridica masele la vibrarea unicã a unei noi credinte, a unei
pulsatii unanime de generozitate, de virtute si de solidaritate nationalã (15). Acest om nou se prezintã
nu cu “drepturi cetãtenesti”, ci cu sacre datorii (16) ; el se întreabã :”Ce pot da, ce jertfã pot face eu
pentru tara mea” (17). Prin “a da”, prin “a fi” se defineste omul nou, si nu prin “a lua” si “a avea”.
Omul nou presupune o mare înnoire sufleteascã, si ca ferment social, o mare revolutie sufleteascã a
poporului întreg (18).

Omul nou priveste spre soare, urcã muntii, soarbe seninul cerului.
În programul trasat scolii legionare pentru formarea omului nou Cãpitanul precizeazã : “În acest om
nou va trebui sã învieze toate virtutile sufletului omenesc”. În acest om nou vor trebui ucise toate
pornirile spre rãu (19). Dascãlul legionarismului revarsã luminã din lumina lui Hristos care a spus în
Predica de pe Munte : “Fiti deci voi desãvârsiti, precum Tatãl vostru Cel ceresc desãvârsit
este”(Mt.5.48). La cuvintele Mântuitorului : “Cãutati mai întâi împãrãtia lui Dumnezeu” (Mt.6.33),
împotriva egoismului se adaugã : “Împãcati-vã cu gândul cã viata voastrã personalã cade cu totul pe al
doilea plan, si trece dincoace, pe marele drum, dureros al jertfei pentru binele altora, pentru binele
Neamului, pentru slujirea lui Dumnezeu” (20).

Sufletul omului este darul cel mai de pret pentru care omul nu are ce da, fiind mai scump decât lumea
toatã. Tocmai sufletul, sentimentele, interiorul nostru spiritual vrea sã-l reformeze lupta legionarã (21).
Omul nou trãieste prin credinta crestinã.

Pentru Ion I. Mota omul nou este “mãsura învierii noastre interioare, mãsura crestinãtãtii noastre vii”,
si “eu o vãd mai ales în mãsura jertfei pentru binele altora”(21). Omul nou este un erou “în care
trebuie sã fie concentrat tot ce a putut strânge mai bun, în timpul miilor de ani, poporul român”(22).

Din iubirea de tarã si de neam izvorãste toatã truda pe care o depun legionarii ca sã realizeze omul nou,
eroul national purtãtor al virtutilor strãbune :”Pentru Patrie vom face din fiecare român un erou gata de
luptã, gata de jertfã, gata de moarte” (23).

Acest erou este chemat sã clãdeascã noul Stat românesc. “Statul nou presupune în primul rând, si ca un
lucru indispensabil, un tip nou de om. Un Stat nou cu oameni cu pãcate vechi nu se poate concepe”
(24).

Crearea omului nou se face din interior, de la sufletul individului si al Neamului. Si tocmai din aceastã
pricinã omul nou este un om spiritualizat.
Sufletul este socotit de Mântuitorul mai de pret decât lumea toatã (Mt.16.26), iar Corneliu Zelea
Codreanu îl socoteste ca obiectivul cel mai important în procesul de educatie initiat. “Sufletul este
punctul cardinal asupra cãruia tebuie sã se lucreze în momentul de fatã. Sufletul individului si sufletul
natiunii” (26), si apoi le porunceste legionarilor : “chemati sufletul neamului la o viatã nouã” (27).
“Legionarii sunt chemati de Dumnezeu, ca dupã veacuri de întuneric si asuprire, sã sune trâmbita
învierii neamului românesc” (28).

Legionarii ucid în ei o lume coruptã, pentru a înãlta o alta pânã la cer, ei rãstoarnã domnia absolutã a
materiei pentru a o înlocui cu domnia spiritului, a valorilor morale” (29), deci ei aplicã porunca lui Iisus
: “Cãutati mai întâi împãrãtia lui Dumnezeu si dreptatea Lui” (Mt.6.33).

Omul cãlãuzit numai de interese personale, deprins sã si le asigure prin orice fel de mijloace, este
diametral opus omului nou si el nu poate suporta modul de viatã al legionarilor. Pe el legionarii îl
incomodeazã, îl pãgubesc si din astfel de motive el devine un dusman al legionarilor. Pentru un “om de
afaceri” sunt dezolante cuvintele Cãpitanului : “La noi nu se putea câstiga nimic. Aici toti nu avem
decât de dat : suflet, avere, viatã, capacitate de dragoste si încredere” (30). Dar si aceste cuvinte îsi
trag seva tot de la Iisus, care a zis : “mai fericit este a da decât a lua” (Fapt.20.35).
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Urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos care S-a jertfit pentru neamul omenesc, legionarii s-au
jertfit iubindu-si Neamul românesc. Jertfa lor a fost constientã si de mai înainte prevãzutã. Ei s-au
pregãtit pentru aceastã jertfã, la care au fost pãrtasi cei mai buni dintre ei. Jertfa lor n-a fost decât
sublimarea iubirii de Neam si de Dumnezeu. Prin trãirea lor în incandescentã, prin jertfelnicia lor, cei
mai buni dintre legionari au constituit elita legionarã.

Pentru legionari ideea de elitã este legatã de ideea de jertfã, de sãrãcie, de trãire asprã si severã a vietii :
“unde înceteazã jertfirea de sine, acolo înceteazã elita legionarã” (31).
Faptul este sesizat de istoricul italian Michele Rallo care remarcã la Miscarea Legionarã o particularã si
constantã vocatie de sacrificiu (32).

Preocupãrile omului nou realizat de Miscarea Legionarã au fost punctate de Ion Mota încã din anul
1936 : “o tarã frumoasã, puternicã si ascultãtoare de Dumnezeu ; sã nu rãmânã tara fãrã biserici, fãrã
icoane, sã nu lãsãm copiilor nostri o viatã fãrã Hristos”. Din nefericire, tara a fost urâtitã si prin
sfârtecarea frontierelor, si prin alungarea lui Hristos, si prin dãrâmarea bisericilor, si prin cresterea
copiilor Neamului ca niste animale fãrã Dumnezeu.

Filozafia crestinã ortodoxã cere lepãdarea de sine pentru a se contopi cu Absolutul (33).
Cel mai elocvent act de jertfelnicie pentru Hristos si Neam este participarea celor opt legionari la
rãzboiul civil din Spania, culminând cu jertfa lui Ion Mota si a lui Vasile Marin.

Cãrticica intitulatã : Testamentul lui Ion Mota contine cele mai tulburãtoare fapte de credintã si de
eroism produse de Miscarea Legionarã. Ei au fost “considerati drept cruciati moderni ai crestinãtãtii
orientale cãzuti pentru apãrarea credintei în occident si ca osteni latini care s-au jertfit în Spania
pentru a apãra Europa de primejdia comunismului” (34). “Se trãgea cu mitraliera în obrazul lui
Hristos. Se clãtina asezarea crestinã a lumii” (35). Ce fel de crestin poate sã fie fiul lui Valter Roman,
fiul celui care a tras cu mitraliera în obrazul lui Hristos ? Ce fel de român a fost Nicolae Titulescu care a
înzestrat armatele comuniste din Spania cu tunuri si cu tancuri, plãtite cu sudoarea crestinilor din
România ? Mota se întreba : “Putem noi sã stãm nepãsãtori ?”, iar “patriotii” de sub comanda lui Ana
Pauker luptau ca sã clatine “asezarea crestinã a lumii”.

Ce distantã între cei care si-au vândut sufletul pentru un blid de linte si cei opt legionari de pe frontul
Spaniei, în numele cãrora vorbeste Ion Mota : “Nu poate fi pentru om o cinste mai mare, o chemare mai
plinã de rost sufletesc decât aceea de a fi apãrãtor al lui Hristos, al neamului tãu crestin” (36).

Si dacã rãsturnãm afirmatia lui Mota vom gãsi cã nu poate fi o rusine mai mare, o actiune mai
distrugãtoare de suflet decât aceea de a fi vrãjmas al lui Hristos si al neamului tãu crestin.
Pe frontul din Spania au luptat unii împotriva altora : crestinii din România si antihristii din România.
Omul nou, spiritualizat, neînfricat, mãrturiseste, oferindu-ne exemplul sãu : “Eu asa am înteles datoria
vietii mele. Am iubit pe Hristos si am mers fericit la moarte pentru El” (37).

Albul si rosul mãrtisorului se împletesc si în dorinta pe care Mota si-a exprimat-o de dincolo de moarte
(iubirea lui Hristos si a Neamului). Cel ce si-a înfrãtit în cruntã îmbrãtisare sângele cu pãmântul Spaniei
crestine, se gândeste la tara sa : “sã faci din tara noastrã o tarã frumoasã” (38).

Sirul martirilor legionari n-a început cu Mota si Marin si nici nu s-a încheiat cu ei. Numãrul lor cine-l
mai stie ? 
Din sirul martirilor Bisericii, inaugurat de Sfântul Stefan, ne vom opri la Sfântul Ignatie al Antiohiei,
care în drum spre Roma, unde urma sã fie martirizat, le scria crestinilor care încercau sã-i salveze viata :
“Lãsati-mã sã fiu hranã fiarelor, prin care se poate dobândi Dumnezeu. Lãsati-mã sã imit patima
Domnului meu” (39). Cu usurintã ni se impune asemãnare dintre Sfântul Ignatie si Ion Mota, desi
distanta între ei, este de nouãsprezece veacuri. Sfântul Ignatie este omul cel nou realizat de crestinism,
Ion Mota este omul cel nou realizat de scoala legionarã.
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Dintii fiarelor din circul roman au fãcut cu crestinii ce au fãcut gloantele dusmane cu legionarii. A scris
unul dintre cunoscãtori cã “Pentru cei cãzuti gloantele nu însemnau o pedeapsã, ci o binecuvântare
doritã. Ele sãvârseau cununia lor cu moartea legionarã (40).

Puterea mai presus de fire a jertfei, desãvârsirea iubirii de Neam si Tarã, fortificarea omului nou, au
fãcut ca moartea pentru Neam si Tarã sã fie socotitã o nuntã, un izvor de viatã. “Nu-i temnitã sã ne-
nspãimânte, nici chin, nici viforul dusman, de cãdem cu toti izbiti în frunte ni-i dragã moartea pentru
Cãpitan” . “Moartea legionarã ne este cea mai sfântã nuntã dintre nunti”.
Ca jertfã pentru Hristos si Neam este apreciatã si uciderea inginerului Clime si a doctorului Banea în
închisoarea de la Râmnicu-Sãrat (41) si a altor mii de legionari care au înecat cu sângele lor un destin
tragic dar mãret, uluitor de mãret.

“Revolutia legionarã si scoala omului nou român trebuie ancorate în oceanul adânc al destinului
românesc” . “Lacrimile si sângele vãrsat devin nestemate pe cununa cea nepieritoare a Neamului” .
“Jertfele, în decursul veacurilor, se convertesc în luminã” (41). 

Si martirii crestinismului si eroii neamului ne sunt exemple de convertire în luminã. Iubirea jertfelnicã
si ierarhizarea valorilor sunt cerute de Mântuitorul Hristos si reactualizate de Miscarea legionarã.

Mântuitorul ne avertizeazã cã “cel ce iubeste pe tatã si pe mamã mai mult decât pe Mine, nu este
vrednic de Mine ; cel ce iubeste pe fiu ori pe fiicã mai mult decât pe mine nu este vrednic de Mine. Si
cel ce nu-si ia crucea si nu-mi urmeazã Mie, nu este vrednic de Mine” (Mt.10.37-38).

Mistuit de vâlvãtaia iubirii jrtfelnice, marele predicator al neamurilor se întreabã : “Cine ne va despãrti
pe noi de iubirea lui Hristos ? Necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau lipsa de
îmbrãcãminte, sau primejdia sau sabia ?”(Rom.8.35). “Pentru tine suntem omorâti toatã ziua, socotiti
am fost ca niste oi de junghere”(Rom.8.36). “Oi de junghere”, sã ne amintim de cei 252 de legionari
ucisi în noaptea de 22 / 23 septembrie 1939. Cum au fost lãsati pe drumuri, prin piete, pe gunoaie.
Printre trupurile lor profanate sã vedem si pe cei sapte preoti ucisi ca niste oi de junghiere si fãcuti
priveliste oamenilor si îngerilor. N-a fost un gest de dementã ? N-a fost o lucrare satanicã ? 

Sfântul Pavel le mãrturiseste corintenilor câteva din suferintele sale : “În osteneli, în închisori, în bãtãi
peste mãsurã, la moarte adeseori” (2.Cor.11.23). “În primejdii de râuri, de tâlhari, de neamul meu, de
la pãgâni, în cetãti, în pustie, pe mare, între fratii cei mincinosi . . . în frig si în lipsã de haine” (2
Cor.11.26-27).

Jilava, Vãcãresti, Râmnicul-Sãrat, Aiud, Gherla, Suceava, Delta, Canalul Mortii, reeducarea de la
Pitesti, . . . Câte bãtãi, cât frig, câtã foame, câte boli, cât întuneric . . . “Pânã în ceasul de acum suntem
goi si suntem bãtuti, suntem pribegi”(1.Cor.4.11), “cãci ni se pare cã Dumnezeu ne-a arãtat pe noi
apostolii ca pe cei din urmã oameni, ca pe niste osânditi la moarte, fiindcã ne-a fãcut priveliste si
îngerilor si oamenilor”(1 Cor.4.9).

Ce priveliste s-a arãtat îngerilor când au fost strangulati cei paisprezece, în frunte cu Cãpitanul ! Ce
priveliste s-a arãtat oamenilor când au fost numãrate 252 de cadavre în aceeasi zi pe tot cuprinsul
României Mari !

Legionarii care supravietuiesc închisorilor comuniste vor întelege cã suferintele lor au fost trãite si de
sfintii apostoli si de primii crestini, si va încolti în sufletul lor nãdejdea cã asa cum a biruit crestinismul
dupã trei secole de martiraj asa va birui si legionarul, omul cel nou.

Din adâncuri se înaltã legionarul . . .”la glasul Arhanghelului si întru trâmbita lui Dumnezeu”(1
Tes.4.16) Omul cel nou si în viziunea Bisericii si în viziunea Miscãrii Legionare este un biruitor al
pãcatului si al mortii, un înaripat purtãtor al virtutilor.
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Într-un glas cu Sfântul Pavel, legionarii se îmbãrbãteazã unii pe altii : “Drept aceea fratilor, având
întru sângele lui Iisus îndrãznealã, sã intrãm în Sfânta Sfintelor, pe calea cea nouã si vie pe care noi
am înnoit-o, sã ne apropiem cu inima curatã”(Evr.10,19-22)

Învierea lui Hristos este chezãsia învierii tuturor oamenilor (1 Cor.15,20), dupã care urmeazã judecata
de la sfârsitul veacurilor în urma cãreia neamurile vor fi rãsplãtite împreunã cu regii si împãratii lor. Cu
aceastã crdintã, socoteste un vrednic legionar cã “nu trebuie sã ne fie teamã decât de pãcatul si de
lasitatea din noi”(42).

Omul nou nu stie ce-i frica, el este un viteaz care nu se teme de moarte. În fata tuturor amenintãrilor, a
tuturor pericolelor, el îl aude pe Hristos strigându-i : “În lume necazuri veti avea, dar îndrãzniti. Eu am
biruit lumea” (În.16.33). Omul nou, legionarul, stie cã Hristos a biruit lumea dupã ce a fost batjocorit,
învinuit pe nedrept, chinuit, bãtut, rãstignit, omorât. Din soarta pe care a avut-o Hristos, legionarul a
învãtat cã cine refuzã chinurile de pe Golgota, nu poate avea parte de înviere împreunã cu Hristos.
Omul nou luptã cu pãcatul, cu nedreptãtile pânã la sânge. Lui i-a spus Hristos : “Nu socotiti cã am venit
sã aduc pace pe pãmânt ; n-am venit sã aduc pace, ci sabie”(Mt.10.34). “Foc am venit sã arunc pe
pãmânt si cât as vrea sã fie acum aprins”(Lc.12.49); “Vi se pare cã am venit sã dau pace pe pãmânt ?
Vã spun cã nu, ci sabie”.(Lc.12.51).

O altã asemãnare între Bisericã si Miscarea Legionarã o constituie folosirea rugãciunii si a postului.
Legionarii postesc potrivit rânduielilor crestine miercurea si vinerea. De obicei vinerea fac post negru,
adicã nu mãnâncã nimic pãnã la ora 18 seara. De asemenea ei respectã cele patru posturi mari din
timpul anului.

Postul legionarilor are o notã socialã asa cum apare el la proorocul Isaia : “Voi postiti ca sã vã certati si
sã vã sfãditi si sã bateti furiosi cu pumnul în masã ; nu postiti cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul
vostru sã se audã sus. Este oare acesta un post care-mi place, o zi în care omul îsi smereste sufletul sãu
?”(Is.58,4-5). Rezultã cã prin post glasul omului se aude sus si cã prin post omul îsi smereste sufletul
sãu.

Sã alãturãm celor spuse de Isaia, cu câteva sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, îndrumãrile
pe care le dã Corneliu Zelea Codreanu legionarilor sãi, la 18 februarie 1938 : “În timpul postului nu se
citesc ziare, nu se mai admite nici un fel de distractii sau mãcar ceva care ar putea distrage sufletul
legionarului de la rugãciune, nu se fumeazã. Nu se joacã cãrti, table, nu se merge la spectacole. Nu se
fac discutii contradictorii”(44).

Potrivit proorocului Isaia postul înseamnã : “Rupeti lanturile nedreptãtii, dezlegati legãturile jugului,
dati drumul celor asupriti si sfãrâmati jugul lor”(Is.58,6-7). Acest post recomandat de Isaia este tocmai
ceea ce au pornit sã înfãptuiascã legionarii în România. Acest post include în sine revolutia pentru
realizarea cãreia a pornit lupta sa Miscarea Legionarã.

În circulara sa, din care am citat mai sus, Cãpitanul, ca un profet al zilelor noastre, atacã miezul
problemei, rostul spiritual al postului, caracterul sãu de exercitiu duhovnicesc prin care “glasul” omului
sã se audã sus, si prin care omul sã-si smereascã sufletul sãu : “toatã problema se pune în înfrângerea
oricãrei pofte, în biruirea trupului si a materiei, în eliberarea sufletului de sub jugul materiei”(45).

În continuare, proorocul Isaia prezintã cracterul umanitar al postului : “Împarte pâinea ta cu cel
flãmând, adãposteste în casã pe cel sãrman, pe cel gol îmbracã-l si nu te ascunde de cel de un neam cu
tine”(Is.58.7). În ceea ce urmeazã, legionarii gãsesc la prooroc o mare încurajare :”Dacã tu îndepãrtezi
din mijlocul tãu asuprirea, amenintarea cu mâna si cuvântul de cârtire, dacã dai pâinea ta celui
flãmând si tu saturi sufletul amãrât, lumina ta va rãsãri în întuneric si bezna ta fi-va ca miezul
zilei”(Is.58,9-10). Isaia ne aduce aminte de legea ajutorului legionar, de jertfelnicia celor mai chinuiti
oameni, legionarii din închisori, care si-au dat îmbrãcãmintea celor mai goi decât ei, si-au dat putina
mâncare pe care o primeau celor bolnavi (vezi cazul prezentat de N. Steinhardt în Jurnalul fericirii), si-
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au dat medicamentele lor ca sã salveze viata altora, constienti cã ei, fãrã medicamentele oferite altor
bolnavi, vor muri. Este ceea ce a fãcut în închisoare Valeriu Gafencu cu Eduard Wurmbrandt.

Aceste umbre abia vii, care abia mai rãsuflau lângã mucegaiul celulelor, acesti 4000 de legionari de
care se “temea” si colonelul Crãciun, directorul penitenciarului Aiud, gãseau în spusele lui Isaia
mângâiere : “Dacã dai pâinea ta celui flãmând si tu saturi sufletul amãrât, lumina ta va rãsãri în
întuneric si bezna ta fi-va ca miezul zilei”(Is.58.10)

Ca urmare a acestui post-jertfã, dupã evenimentele din decembrie 1989, rãsare o fâsie de luminã care
alungã întunericul minciunii. “Dolofanii” de sub comanda colonelului Crãciun încep sã spunã adevãrul.
Bezna închisorilor se sparge. Suferintele îndurate pentru vina de a-si fi iubit Tara si Neamul se
transformã în luminã. Postul, rugãciunea, suferintele crunte la care au fost obligati legionarii îi îndreaptã
cãtre Dumnezeu si ei supravietuiesc : “El va da tãrie oaselor tale si vei fi ca o grãdinã adãpatã, ca un
izvor de apã vie, care nu mai seacã niciodatã”(Is.58.11).

Prin post si rugãciune, prin credintã nelimitatã, Domnul a dat tãrie oaselor celor ce supravietuiesc
temnitelor. Cei care scriu la “Gazeta de Vest” si la “Puncte Cardinale” sunt acum ca un izvor de apã vie
si izvorul “nu va seca niciodatã”.

Voi care ati postit si v-ati rugat în temnite zeci de ani, voi, pe care lumea nu stie sã vã pretuiascã,
mângâiati-vã cu cele scrise de Isaia : “Pe vechile tale ruine vor fi ziduri noi, vei ridica din nou temeliile
strãbune si vei fi numit reparator de spãrturi si înnoitor de drumuri, ca tara sã poatã fi
locuitã”(Is.58.12). în consens cu Isaia, Cãpitanul zice : “Chemarea istoricã a generatiei noastre : pe
ruinele de astãzi sã clãdim o tarã nouã, o tarã mândrã”(46).

Cât de mult tin legionarii la temeliile strãbune !
Urmând cele scrise de Sf. Ap. Pavel (Ef.6.18) el îi îndeamnã pe legionari : “Rugati-vã necontenit,
pentru cã în momentul în care mânãstirile si bisericile nu se vor mai ruga, tara aceasta se va prãbusi”.
Si urmând pe Sfântul Pavel (Ef.6.19), el cere : “Rugati-vã si pentru noi care suntem plini de pãcate si
pentru biruinta armatei noastre legionare-crestine”(52).

Despre rãbdarea crestinã si cea legionarã ar fi necesar un alt studiu, o altã documentare, datoritã
vastitãtii problemei si datoritã fantasticilor situatii în care legionarii au rãbdat pânã peste limitele
omenescului ca si pentru faptul cã inamicii Miscãrii Legionare s-au coalizat în a ascunde de lume
faptele de rãbdare ale legionarilor.

Ca si în problema virtutilor teologice, ca si în problema rugãciunii si a postului, Miscarea Legionarã a
urmat învãtãtura Bisericii despre rãbdare.
În calitatea lor de crestini, legionarii sunt cuprinsi în textele Sfintei Scripturi în care este recomandatã
rãbdarea : “Fericiti veti fi când vã vor ocãrî si vã vor prigoni si vor zice tot cuvântul rãu împotriva
voastrã, mintind, pentru Mine”(Mt.5.11). “Dintre voi vor ucide si vor prigoni”(Lc.11.49). “Vine ceasul
când tot cel ce vã va ucide sã creadã cã aduce închinarea lui Dumnezeu”(În.16.1). “Prigoniti fiind,
rãbdãm”(1 Cor.4.12). “În bãtãi, în temnite, în tulburãri”(2 Cor.6.5). “Câte prigoniri am rãbdat”(2
Tim.3.11).

În toate aceste texte, ca si în cele care vor urma se vor regãsi bãtrânii legionari care mai sunt în viatã. Ei
au biruit prin rãbdare. Rãbdarea lor a fost eroicã, muceniceascã. Rãbdarea lor s-a caracterizat prin
bãrbãtie, nu prin fricã sau lasitate.
În Evanghelia Sa, Mântuitorul Hristos are cuvinte care sunt adresate direct legionarilor : “Îsi vor pune
mâinile peste voi si vã vor prigoni, ducându-vã în sinagogi si în temnite, ducându-vã la împãrati si la
dregãtori pentru numele Meu, si va fi vouã spre mãrturie”(Lc.21,12-13) ; “Si veti fi dati si de pãrinti si
de frati si de neamuri, si de prieteni, si vor ucide dintre voi, si veti fi ucisi de toti pentru numele
Meu”(Lc.21,16-17). Profetiile fãcute de Mântuitorul s-au adeverit curând dupã întemeierea Bisericii, ca
si în veacul nostru cu soarta legionarilor.
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Atunci, relateazã Sfântul Luca, “chemând pe apostoli si bãtându-iI le-a poruncit sã nu mai vorbeascã
în numele lui Iisus. Iar ei au plecat din fata sinedriului bucurându-se cã s-au învrednicit, pentru numele
lui Iisus sã sufere ocarã”(F.5,40-41). Câte amenintãri au suportat. De câte ori li s-a interzis organizatia.
Câte”sinedrii” românesti i-au amenintat. Si dacã legionarii au transformat închisorile în scoli ale
spiritualizãrii, ei s-au bucurat cã au suferit pentru Neamul si Tara lor, cãci mântuirea a fost conditionatã
de rãbdare (Mt.10.22), dându-li-se asigurãri ucenicilor cã “prin rãbdarea voastrã veti dobândi sufletele
voastre”(Lc.21.19). Sfântul Apostol Iacov ne dã ca pildã de îndelungã rãbdare pe prooroci si pe Iov
(Iac.5.10-11).

Existã un eroism al rãbdãrii pe care legionarii l-au practicat. Si în rãbdare s-a manifestat spiritul de
jertfã, legionarii fãcând din propria lor cenusã cea mai formidabilã dinamitã (53).
S-a fãcut caz de “fanatismul legionar” care a fost folosit ca o dovadã cã ei nu sunt crestini. Fanatismul a
fost înjugat cu “extremismul” si cu violenta care nu pot fi socotite crestine. Revista “Puncte Cardinale”
a tratat aceastã problemã (an III, nr.8-9, aug-sept 1993, p.7)
Putem învinui de fanatism si pe Domnul nostru Iisus Hrristos si pe sfintii Sãi apostoli si pe toti martirii
crestini.
Dacã voievodul Constantin Brâncoveanu n-ar fi fost fanatic, ar fi cedat în fata cãlãului care-i ucidea
copiii. A avea curajul sã afirmi adevãrul si sã lupti pentru el cu orice risc poate fi socotit fanatism, dar
nu cu conotatie negativã ! Fanatismul implicã iubire jertfelnicã nu urã nimicitoare, asa cum sustin
dusmanii Miscãrii Legionare. Orice mare savant este extremist ; orice mare artist este un extremist ;
orice mare postitor si cel mai smerit cãlugãr pot fi socotiti extremisti. A lupta pânã la ultima picãturã de
putere, a munci si ziua si noaptea este tot o atitudine extremistã. Se discutã despre violenta legionarilor
ca oponent al tolerantei crestine. Cu motivatie necinstitã, nu se face demarcarea între violenta agresivã
si violenta prin care se rãspunde agresivitãtii. Nu este observat cel ce atacã pentru a ucide, dar se
socoteste agresivitate lupta de apãrare a celui atacat. Cel ce trage cu tunul si striveste sub senilele
tancului mii de vieti nevinovate nu este socotit violent, dar cel care apãrându-se aruncã cu pietre
în tanc este învinuit de violentã.

Si Mântuitorul, “blândul Pãstor”, a fost obligat sã folosescã violenta si Însusi îsi zice : “râvna casei tale
M-a mâncat”. Pe farisei îi numeste fãtarnici (Mt.23,13.14.15), “cãlãuze oarbe” (Mt.23,16.17.19.24), îi
face nebuni (Mt.23,17.19). Pentru restabilirea ordinei, a demnitãtii templului “fãcându-si un bici din
streanguri, i-a scos pe toti afarã din templu, si oile, si boii, si schimbãtorilor le-a vãrsat banii si le-a
rãsturnat mesele”(În.2.15). “Râvna casei Tale Mã mistuie” (În.2.17) a devenit motiv de violentã. Si
dacã pentru Hristos a fost motiv de violentã, si drama prãbusirii Neamului în prãpastia pierzãrii a fost
motiv de violentã. Sã nu se uite cã în final aceastã violentã este plãtitã cu propria viatã, cu propria
cenusã, cum a zis Ion Mota. 

Cel slab, cel neîndreptãtit este învinuit de violentã, iar cel puternic, oricât de mult sânge ar vãrsa, oricât
de multe victime ar face, nu este apreciat ca violent.
Asa cum Hristos a fost învinuit cã scoate demonii cu ajutorul demonilor si cã stricã legea lui
Dumnezeu, tot asa si legionarii au fost învinuiti cã fac scoala crimei, cã sunt trãdãtori de tarã, cã sunt
niste nebuni (54).
Ca sã nu se vadã crestinismul legionar, ca sã nu se audã glasul lor, au fost puse la lucru masini
infernale.

Îngrijorat de asurzitoarea avalansã de calomnii, Cãpitanul a socotit cã “lumea nici mãcar nu va sti
pentru ce ne-au omorât”(55).
În mijlocul celor pe care voia sã-l salveze, cu ochii la suferintele din ce în ce mai dureroase ale
legionarilor, Cãpitanul se vede izolat si dispretuit. “Nimeni nu s-a întrebat dacã mai putem suporta
nesfârsitele chinuri fizice si morale care de multe ori tindeau sã depãseascã puterile noastre de
rzistentã”(56).

Dupã înmormântarea martirilor din Spania, Cãpitanul observã la guvernantii din România o tendintã
fermã de provocare a Miscãrii Legionare, pentru ca aceasta sã reactioneze si pe baza ripostei sã poatã
lua mãsuri împotriva ei !
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Supusi la chinuri, nu-i de mirare cã ei au ajuns “la limita de pe urmã a rãbdãrii”(57). Ce stiau ministrii
lui Carol al II-lea despre limita rãbdãrii ? Ca niste rãstigniti, legionarii constatã : “Curge asupra noastrã
ploaie de miselii”(58).
Limita de pe urmã a rãbdãrii ! Dupã unsprezece ani de chinuri cu multe vieti de tineri pierdute, la 8
februarie 1938, într-o circularã adresatã tuturor legionarilor din tarã, Corneliu Zelea Codreanu
precizeazã : “Miscarea Legionarã, cu inima însângeratã si îndoliatã, nu rãspunde provocãrilor
nelegiuite la care a fost supusã. Atacati cum vreti, loviti cât puteti. Noi nu avem nimic de rãspuns si nu
vã fie teamã de nici o reactiune”(59).

A rãbda, a nu rãspunde la provocãri, nu-i totuna cu a fi învins. “Oricât de groaznice ar fi suferintele
îndurate, ele lãmuresc fata unui neam, îi miruiesc fruntea cu azurul vesniciei”(60).
Crestinii au fost omorâti 300 de ani, timp în care sângele martirilor a devenit sãmântã pentru noi
generatii de crestini. Credem cã Dumnezeu va rândui ca si sângele legionarilor sã fie sãmântã din care
sã rãsarã si sã creascã noi generatii de viteji luptãtori pentru Neam si Credintã.

Suportarea nedreptãtilor, chinul îngropat în fiinta omeneascã face sã creascã o presiune interioarã care
poate sã devinã mai puternicã decât vasul care o tine, si atunci se produce o explozie, vasul se sparge.
Prevãzând amenintarea acestei presiuni interioare, scrie Cãpitanul : “tineretul acesta le-a rãbdat pe
toate, a înnãbusit toate în sufletul sãu. Acum însã, dupã atâtia ani, dacã as dori sã dau un sfat lumii, as
striga : Feriti-vã de cei ce rabdã !”(61). Si totusi, contând pe o mare putere de stãpânire de sine, el le
cere camarazilor sãi : “ . . . semnalând aceastã nouã provocare îndemn legionarii la liniste”(62). “În
fata marei dureri, pãstrati calm de neînvins”(63).

Marsul din Basarabia, planificat pentru data de 20 iulie 1930, a fost interzis de guvern. “Legionarii s-au
stãpânit, iar Codreanu a izbutit oricum sã evite reactii violente”(64). “Cui te loveste peste obrazul
drept, întoarce-i si pe celãlalt” (Mt.5.39). Si totusi, George Cosbuc a scris : “Când nu vom mai putea
rãbda, când foamea ne va rãscula”, iar legionarii, ajunsi la ultima limitã a rãbdãrii, cântat au : “Un
neam întreg însângera. N-am mai putut rãbda !”. “Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus si-au rãstignit trupul
împreunã cu patimile si cu poftele”(Gl.5,24).

Dupã ani de crunte chinuri si dupã punerea în pãmânt a celor ucisi fãrã vinã, legionarii declarã cu simt
de rãspundere : “Noi afirmãm în fata lui Dumnezeu si a istoriei cã niciodatã violentele noastre n-au fost
decât legitime apãrãri”(65). “Echipele mortii” n-au fost organizate de legionari ca sã ucidã pe cineva -
asa cum se calomniazã- ci au fost formate din legionarii cei mai hotãrâti, ca sã nu dea înapoi din fata
primejdiei, chiar dacã ar fi amenintati cu moartea. Nedreptãtile îndurate, chinurile suportate, împletite
cu hotãrârea de a merge înainte, au dus la formarea echipelor mortii, a echipelor în care legionarii erau
pregãtiti sã moarã pentru cauza Neamului. Dar, adevãrul este dosit, iar minciuna care-l rãstãlmãceste se 
rãspândeste.

Cultul mortilor face parte din învãtãtura si practica Bisericii, dar nimeni nu l-a practicat cu atâta ardoare
si cu atâta credintã ca Miscarea Legionarã.
La fiecare sedintã erau chemati cei cãzuti si de dorul lor se cânta “Plânge printre ramuri luna”.
Prezenta celor cãzuti era cântatã : “Cei ce-au cãzut ucisi de gloantele dusmane pãsesc în rând cu cei ce
au rãmas”. Legionarii ucisi fãrã judecatã nu mai încap pe filele unui calendar. Desi au trecut în Biserica
triumfãtoare, ei au rãmas niste luptãtori. Prin rugãciune noi îi chemãm sã ne ajute, sã ne întãreascã
bratul, sã ne îmbãrbãteze pe noi care am rãmas în Biserica luptãtoare. Asa cum trece seva din rãdãcinile
stejarului, din strãfundurile pãmântului, cãtre vârfurile cele mai înalte ale coroanei sale, asa circulã si
seva mortilor nostri în sufletul, în mintea si în bratele noastre.

De acolo de unde sunt, martirii legionari strigã : “Pânã când, Stãpâne sfinte si adevãtate, nu vei judeca
si nu vei rãzbuna sângele noastru, fatã de cei ce locuiesc pe pãmânt ?”(Ap.6,10).
Comunitatea de iubire dintre cei rãpusi de gloantele dusmane si cei ce au rãmas este caracterizatã prin
admiratia celor cãzuti de cãtre cei ce au rãmas, dar si de misiunea celor rãmasi, prin care se vor regãsi în
aceeasi stare. “Si fiecãruia dintre voi )cei martirizati) i s-a dat câte un vesmânt alb si li s-a spus sã
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stzea în tihnã, încã putinã vreme, pânã când vor împlini numãrul si cei împreunã slujitori cu ei si fratii
lor, cei ce aveau sã fie omorâti ca si ei”(Ap.6,11). Iatã dar elementele crestine pe care le valorificã
legionarii în felul în care practicã cultul mortilor. Cultul mortilor este o îndatorire crestineascã.
“Aduceti-vã aminte de mai marii vostri, care v-au grãit vouã cuvântul lui Dumnezeu : priviti cu luare
aminte cum si-au încheiat viata si le urmati credinta”(Evr.13,7). Înfrãtirea prin moarte jertfelnicã este
tot o poruncã a Sfintei Scripturi, care-i mângâie pe legionari. “Si am auzit un glas din cer, zicând, scrie
:”Fericiti cei morti, cei ce de-acum mor întru Domnul. Da, grãieste Duhul, odihneascã-se de toate
ostenelile lor, cãci faptele lor vin cu ei”(Ap.14,13).

Problema iertãrii aproapelui este folositã de adversarii Miscãrii Legionare ca un argument pentru a
dovedi înstrãinarea lor de spiritul iertãtor al crestinismului. Dar lucrurile nu stau asa. Nimeni nu poate
sã ierte un om care nu recunoaste cã a gresit. În rugãciunea de la taina mãrturisirii duhovnicul îl
avertizeazã pe cel ce a venit la spovedanie : “Sã nu ascunzi de mine ceva din cele ce ai fãcut cãci
îndoite pãcate vei avea ; de vreme ce ai venit la doctor sã nu te întorci fãrã vindecare”. O conditie a
iertãrii este tocmai faptul de a recunoaste cã ai gresit. Toti cei ce au fost pedepsiti de legionari n-au
recunoscut cã au gresit, ba, din contrã au sustinut cã au lucrat cu dreptate.

Apoi, problema iertãrii aproapelui este tratatã în functie de ceea ce trebuie iertat. Iertãm celor ce ne-au
gresit nouã personal, dar nu pe cei care gresesc fatã de Dumnezeu, fatã de Neam si Tarã. Mântuitorul
însusi a iertat pe cei ce L-au rãstignit, dar a fost violent cu cei care au necinstit templul. El a zis :”Orice
pãcat si orice hulã se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta” (Mt.12,31).
O diferentiere între problema iertãrii face si Sf. Evanghelist Ioan : “Dacã vede cineva pe fratele sãu
pãcãtuind -pãcat nu de moarte- sã se roage, si Dumnezeu va da viatã acelui frate, anume celor ce nu
pãcãtuiesc de moarte. Este si pãcat de moarte : nu zic sã se roage pentru asa pãcat” (1 In.5,16).
O diferentiere a pãcãtosilor în functie de gravitatea pãcatelor face si Sf. Ap. Iuda în epistola sa : “Pe
unii -sovãitori- mustrati-i ; pe altii -zmulgându-i din foc- mântuiti-i ; de altii, însã, fie-vã fricã, urând si
cãmasa spurcatã de pe trupul lor” (Iuda, 22-23).

Nu se poate trece peste faptul cã oamenii au o libertate care-i face responsabili pentru faptele lor, care-i
acuzã sau îi fericeste. Iar “plata pãcatului este moartea”, asa cum le scrie Sfântul Pavel
romanilor.(Rm.6,23). Problema iertãrii este tratatã tot în sensul diferentierii care existã între fãptuitor si
gravitatea pãcatului sãvârsit de marele teolog rus Svetlov, în voluminoasa sa lucrare Învãtãtura crestinã
în expunere apologeticã tradusã si tipãritã la Chisinãu înainte de al doilea rãzboi mondial.

În comportamentul legionarilor se gãsesc elementele expuse în legãturã cu iertarea, dar si neputinta
omeneascã de a depãsi anumite limite ale rãbdãrii, ale stãpânirii de sine. În anumite momente, prea
tensionate, drama Neamului a depãsit logica, iar calmul n-a mai putut fi pãstrat. Prin aceastã afirmatie
nu justificãm, ci ne explicãm cum a fost posibil.

Corneliu Zelea Codreanu a dat poruncã legionarilor : “Sã iertati pe cei ce v-au lovit din pricini
personale. Pe cei ce v-au chinuit pentru credinta voastrã în neamul românesc, nu-i veti ierta” (66).
O altã problemã care trebuie prezentatã pentru a contura si mai clar legãturile dintre Miscarea Legionarã
si Bisericã, este atitudinea în fata mortii, foarte puternicã în rândul opiniei publice datoritã spiritului lor
de sacrificiu, sârguintei lor si disciplinei de care dãdeau dovadã.

Legionarii nu se tem de moarte, ei o privesc ca pe o trecere în altã lume. Frica de moarte a obligat pe
multi oameni sã nu spunã adevãrul, sã se ascundã, sã fugã de îndatoririle pe care le aveau. Aceastã
constrângere a fost înlãturatã de legionari : “În noi frica mortii tace”. Întruparea si opera mântuitoare a
Domnului nostru Iisus Hristos îi izbãveste pe oameni de fricã. “El s-a fãcut om ca sã surpe prin
moartea Sa pe cel ce are stãpânirea mortii, adicã pe diavolul, si sã izbãveasã pe acel care frica mortii
îi tinea în robie toatã viata” (Evr.2.14-15).
Pentru legionari “teama de necunoscutul mortii se risipeste în vãpaia dragostei. Dragostea deplinã
dizolvã aspectul terifiant al mortii si înaltã sufletul într-o regiune de fermitate, încredere si seninãtate”
(67). Aceastã atitudine evidentia “spiritul total de sacrificiu care se afla la baza Miscãrii gardiste”
(68),
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Despre învierea cea de obste, ce va avea loc la sfârsitul veacurilor, în vederea judecãrii universale,
legionarii învatã : “Esentialul este sã luãm aminte la Învierea lui Hristos ; sã nu pierdem legãtura cu
Dumnezeu, care nu va lãsa fãrã sprijin pe cei care se jertfesc pentru asezarea dumnezeiestii Sale
dreptãti” (69).

În spiritul preceptelor legionare zice profesorul Nae Ionescu : “A înviat Dumnezeu-Omul, lãsând sã
irumpã realitatea de dincolo, dincoace ; a înviat Dumnezeu-Omul deschizând poarta celor de dincoace
spre dincolo” (70).

Cu durerea învesmântatã în talent literar scrie Vasile Posteucã : “Cu ziduri de aramã, urã si hrãpãretie
silnicã împrejur, n-am avut încotro creste decât spre cer, spre ziua cea mare a neamurilor” (71).
Nu numai indivizii vor învia la sfârsitul vremii. Vor învia si neamurile care se vor face demne de
vesmântul nemuririi, si vor avea de dat socotealã Judecãtorului Suprem, pentru a-si justifica viata lor
terestrã (72).

Împãratul David psalmodiazã cã “se vor închina Lui toti împãratii pãmântului, toate neamurile vor sluji
Lui” (Ps.71,11).
Proorocul Isaia vede în viitor cã “vor umbla regi întru lumina ta si neamuri întru strãlucirea ta”
(Is.60,3). Sf.Ioan, în Apocalipsa sa scrie ; “Cine nu se va teme de Tine, Doamne, si nu va slãvi numele
tãu ? Cã tu singur resti sfânt, si toate neamurile vor veni si se vor închina înaintea ta, pentru cã
judecãtile tale s-au fãcut cunoscute” (Ap.15,4). Viziunea judecãtii neamurilor ne mai este prezentatã :
“Si iatã multime multã, pe care nimeni nu putea sã o numere, din tot neamul si semintiile si popoarele
si limbile, stând înaintea tronului si înaintea Mielului, îmbrãcatã în vesminte albe si având în mânã
ramuri de finic” (Ap.7,9).

La judecata din urmã sunt prezenti toti martirii credintei. “Acestia care sunt îmbrãcati în vesminte albe,
cine sunt si de unde au venit ? . . . Acestia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare si si-au spãlat
vesmintele lor si le-au fãcut albe în sângele Mielului” (Ap.7,13-14). Da, spre mângâierea noastrã avem
certitudinea cã, asa cum ni se spune în Apocalipsã, vom vedea pe Cãpitan, pe Mota, pe Marin, pe
Clime, “multime multã” (Ap.7,9) de legionari ucisi fãrã judecatã, ucisi miseleste, cã în “strâmtorarea
cea mare si-au spãlat vesmintele lor si le-au fãcut albe în sângele Mielului” (Ap.7.14). În împãrãtia lui
Dumnezeu martirii legionari “nu vor mai flãmânzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai cãdea soarele
peste ei si nici o arsitã ; cãci Mielul, cel ce stã la mijlocul tronului, îl va paste pe el si-l va duce la
izvoarele apelor vietii si Dumnezeu va sterge orice lacrimã din ochii lor” (Ap.16-17). Din aceste texte,
din aceastã credintã, a izvorât afirmatia Cãpitanului : “Telul final nu este viata, ci învierea. Va veni o
vreme când toate neamurile pãmântului vor învia cu toti mortii si cu toti regii si împãratii lor, având
fiecare neam locul sãu înaintea tronului lui Dumnezeu. Acest moment final, învierea din morti, este
telul cel mai înalt si mai sublim, cãtre care se poate înãlta un neam” (73).

Astfel de mãrturisiri nu mai pot fi comentate. În fata lor rãmâi coplesit de tãria credintei, de curãtenia
sufleteascã a celui care le face.
Crestinismul Miscãrii Legionare este absolut asa cum l-a predicat Domnul nostru Iisus Hristos. Iar
învierea mortilor este o realitate, cea mai importantã realitate a vietii. Aceastã realitate le-a dat puteri
supraomenesti si ca sã rabde în viatã dar si ca sã înfrunte moartea. La suferintele lor, la sângele lor
vãrsat pe toate drumurile tãrii, la sângele lor în temnite a luat seama Sf. Ioan când a scris : “Aici este
rãbdarea sfintilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus” (Ap.14,12).

Legionarii învatã cã, prin înviere “neamul este o entitate care îsi prelungeste viata si dincolo de
mormânt. Neamurile sunt realitãti si în lumea cealaltã, nu numai pe lumea aceasta” (74) si, pentru ca
sã-si documenteze credinta sa. Corneliu Codreanu citeazã din Apocalipsa cap. 15.4 si 21.23-24. Dupã
care trage concluzia : “Nouã românilor, neamului nostru, ca oricãrui neam din lume, Dumnezeu ne-a
sãdit o misiune, un destin istoric. Cea dintâi lege pe care un neam trebuie s-o urmeze este aceea de a
merge pe linia acestui destin, împlinindu-si misiunea încredintatã” (75). În fata acestui destin, si pentru
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realizarea lui, Miscarea Legionarã a înfruntat toate vrãsmãsiile si a luptat cu toatã puterea. Din
nefericire pentru România si pentru poporul român, ea nu a reusit sã ducã tara pe linia destinului sãu.
Dacã legionarii au fost învinuiti cã dramatizeazã, cã exagereazã pericolele care amenintã tara, faptele
care au urmat dupã exterminarea lor, au confirmat cã tragismul lor corespundea unei situatii dintre cele
mai grele pentru Neam si Tarã. Tara a fost ciuntitã, a fost robitã cumplit 50 de ani, a fost umilitã si
acum este aruncatã în mizerie si amenintatã cu disparitia dacã nu acceptã vointa altor stãpâni din afarã,
strãini si de credinta crestineascã si de idealurile nationale, si de traditiile în care am fost crescuti.

Legionarii au fost mistuiti de simtul rãspunderii. Pentru realizarea destinului nostru ca Neam, ei si-au
jertfit nu numai viata pãmânteascã dar chiar si fericirea vesnicã. În situatii de exceptie sunt necesare
mãsuri exceptionale si aplicarea unor astfel de mãsuri în situatii limitã nu înseamnã cã suntem
extremisti, ci cã suntem pusi în situatii extreme.
Într-o astfel de situatie, a rostit Cãpitanul fraza : “Când este vorba sã aleg între moartea tãrii mele si
aceea a tâlharului, eu prefer moartea tâlharului. Cred cã sunt mai bun crestin dacã nu voi permite
tâlharului sã-mi aducã tara la pieire” (76)
.
În fata dezastrului care ameninta Tara, Neamul si Credinta. Miscarea Legionarã n-a putut sã se alieze
decât lui Hristos, cu Biserica Sa ; n-a putut sã se comporte asa cum cereau interesele Neamului si ale
Credintei, cu seriozitate dramaticã si cu mãsuri dintre cele mai serioase. Tocmai în aceastã seriozitate
constã atitudinea religioasã a legionarilor fatã de politicã.

Asa cum observã Petre Tutea, legionarii au scos din vocabularul lor cuvântul glumã. Ei nu se joacã de-a
politica, ei nu umblã cu jumãtãti de mãsurã, ei nu scot la licitatie interesele Tãrii si ale Neamului ; ei nu
cautã nici un profit personal, ei pun umãrul acolo unde este mai greu (77).
Si dacã am asemãnat relatiile dintre Bisericã si Miscarea Legionarã cu cele douã fire ale mãrtisorului, sã
spunem cã împletirea lor nu-i fãcutã numai pentru frumusete, împletirea lor nu are numai un caracter
decorativ, ci este o necesitate. Biserica îsi vede principiile aplicate în viata politicã, iar Miscarea
Legionarã îsi construieste edificiul sãu politic pe temeliile credintei crestine.

Cãpitanul si Ion Mota considerã politica si religia douã activitãti complementare, douã discipline aflate
în aliantã naturalã (78). Comandantul Horia Sima declarã deschis cã politica are câmpul de actiune
limitat si tocmai pentru extinderea si pentru eficienta mãsurilor sale, ea, politica, are nevoie de ajutorul
Bisericii : “Politica, în acceptiunea ei ultimã, niciodatã n-ar putea sã se dispenseze de ajutorul religios,
cãci îi lipsesc mijloacele harice” (79).

Pentru adeverirea celor scrise am folosit un “aparat critic” pe care, dacã tineretul l-ar verifica, si-ar
alunga nelinistile si ar scãpa de negura în care îl învãluie dusmanii adevãrului, al Neamului si ai lui
Hristos.

“Ce zici tu de tine însuti ?” (In.1,22) a fost întrebarea cãreia i-am creionat un rãspuns.
Sunt constient cã acest rãspuns are cel putin douã neajunsuri :
a) Nu este nici complet si nici suficient de bine sistematizat si
b) Expunând texte ca dovezi ; prezentarea rãmâne rece, argumentãrile sunt scurte sau chiar lipsesc,
rãmânând în seama cititorului sã reflecteze asupra lor si sã tragã concluziile pe care textele prezentate le
impun în mod logic.

Acelor cititori care vor fi nesatisfãcuti de aceastã expunere, le propun sã caute cãrtile citate si sã le
parcurgã în întregime, sã nu se opreascã numai la paginile si textele prezentate aici ca dovezi.
Suntem datori sã cãutãm adevãrul. Sã-l restabilim acolo unde a fost nimicit sau deformat. Trebuie sã
cunoastem adevãrul. Dacã adevãrul este strivit, trebuie sã-l apãrãm.
Cu cât este mai puternicã minciuna, cu atât trebuie sã fie mai jertfelnicã lupta pentru restabilirea
adevãrului.

“La icoanã”! “La Hristos”! El ne porunceste : Cãutati adevãrul cãci adevãrul vã va face liberi.
“EU SUNT CALEA, ADEVÃRUL, VIATA”.
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Pr. VICTOR  MOISE

MISCAREA  LEGIONARÃ SI CREDINTA
STR ÃMOSEASC Ã

CRESTINISM SI NATIONALISM
 

 

Relatiile dintre Miscarea Legionarã si Bisericã sunt bine precizate si toatã suflarea româneascã a putut
sã le cunoascã pe viu din scrierile conducãtorilor legionari, din viata si activitatea lor timp de mai bine
de 12 ani în tarã si apoi timp de 50 de ani în toatã lumea pe unde au fost fugãriti.

Dar, pentru cã Miscãrii Legionare i s-a pus pumnul în gurã, lanturi la mâini si la picioare, pistol în
tâmplã si în ceafã si streang la gât, dusmanii ei, ai Neamului si ai Bisericii au debitat minciuni grotesti
sub care adevãrul a fost asfixiat.

Întru întâmpinarea acestei necesitãti, editura “Vremea” scrie pe coperta a IV-a a cãrtii Menirea
Nationalismului a comandantului Horia Sima, urmãtoarele : “timp de jumãtate de veac poporului român
i-a fost refuzat accesul în informatie. Adevãrul istoric a fost cenzurat, deformat si transformat într-o
unealtã ideologicã” (1). Nu este suficient sã recunoastem cã am fost dezinformati, trebuie sã spunem
adevãrul si sã facem ca el sã fie cunoscut, în primul rând de generatiile tinere, de intelectuali, ca sã-l
aibã în vedere în structurarea idealului lor, în formularea crezului generatiei lor (2), si apoi pentru ca
acest adevãr sã serveascã la “restructurarea completã a demnitãtii românesti” (3), demnitate grav
afectatã de miseliile în care a fost ascunsã.

Pe minciunã nu se poate construi nimic trainic si Neamul nostru are nevoie de constructii trainice.
Temeliile viitoarelor constructii românesti trebuie asezate pe stânca adevãrului, nu pe nisipul instabil al
minciunilor.

Miscarea Legionarã lucreazã numai cu adevãrul, chiar dacã trebuie sã plãteascã acest lux cu pret de
sânge. Legionarii stiu de la Domnul Iisus Hristos cã adevãrul îi va face liberi (In.8.32), si mai stiu de la
Sf. Ap. Pavel cã cei care stau împotriva adevãrului “sunt oameni stricati la minte si netrebnici pentru
credintã” iar “nebunia lor va fi vãditã tuturor” (2 Tim.3.8-9).

Iar subsemnatul, în anul 1994, în România zilelor noastre, împreunã cu psalmistul “din neam în neam
voi vesti adevãrul tãu cu gura mea” (si cu scrisul) (Ps.99.2), chiar dacã, la noi, adevãrul umblã tot cu
capul spart.

Miscarea Legionarã este o formatie politico-socialã nationalistã si nationalismul sãu a fost socotit, pe
nedrept, ca incompatibil cu credinta crestinã. Acesta este aspectul pe care trebuie sã-l lãmurim pentru o
cât mai bunã întelegere a celor ce au fost si a celor care vor urma.

Cuvântul “nationalism” s-a nãscut si a crescut din cuvintele “natie” si “neam”. Or, prin aceste cuvinte
noi exprimãm o realitate si anume “o mare comuniune de dragoste si de destin” (4). Fiind o comunitate
de dragoste si de destin, nationalismul nu este ceva artificial, ceva adãugat, ci “o realitate datã, o stare
de spirit a unui popor” (5). Neamurile nu sunt o inventie, ceva artificial, ci realitãti.(6).
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Comuniunea de dragoste se exprimã prin limba comunã, prin obiceiurile, prin portul, prin cultura
specificã, iar destinul comun dã aceeasi directie neamului în functie de nãzuinte, de destinul trasat de
Creator.

Pentru ca nationalismul sã nu esueze în egoism si în ura fatã de alte neamuri, ca sã nu devinã sovin,
credinta crestinã este o necesitate.

Pentru ca nationalismul sã poatã rezolva problemele cele mai grele, care-i depãsesc posibilitãtile
naturale, el are nevoie de credinta crestinã care asigurã ajutorul divin. Asa se explicã afirmatia
teoreticienilor nationalismului cã “spiritualitatea nationalistã este inseparabilã de misterele ultime ale
existentei noastre, asa cum au fost ele revelate lumii de Hristos” (7). Si astfel conducãtorii Miscãrii
Legionare declarã cã “nu poate exista nationalism fãrã crestinism” (8). Dezmintind învinuirea de
sovinism, nationalismul crestin “vede în existenta fiecãrui popor un miracol si considerã creatiile
popoarelor un dar divin” (9). Nationalistii se aseamãnã cu acei gospodari tineri si harnici care fãcându-
si o bunã stare materialã, o gospodãrie prosperã, nu afecteazã cu nimic pe ceilalti gospodari din sat.

Ceea ce este unic la Miscarea legionarã si o deosebeste de absolut toate miscãrile nationaliste din lume,
este faptul cã ea este structuratã pe învãtãtura crestinã, ea valorificã mai ales traditia crestinã
româneascã (10), cã ea valorificã prin ideologia si prin practica sa învãtãtura Domnului nostru Iisus
Hristos ;     cã-si propune realizarea crestinului autentic, cã descoperã sufletul natiunii si cã formuleazã
drept scop al luptei sale mântuirea crestineascã a Neamului românesc, si cã are ca punct final învierea
Neamului în Împãrãtia lui Dumnezeu.

Apreciind valoarea crestinismului în lupta de refacere a societãtii românesti, Petre Tutea ne cere sã fim
crestini si pe urmã români. Si memorând calvarul sãu si al camarazilor sãi din închisorile comuniste ca
si neocomunismul care a furat revolutia, el constatã cu durere cã “e foarte greu acum sã fii român” (11).
Ca sã nu ne descurajeze, ne propune o formulã minimalã : “Dacã suntem crestini iesim din impas prin
forta Bisericii Crestine si prin geniul politic al poporului român” (12).

Doctrina legionarã, în fundamentele ei, este o nouã conceptie asupra lumii si a vietii (13), ea oferind “o
nouã orientare spiritualã în viata neamului nostru” (14).

Adevãratii legionari au trãit crestinismul la cote foarte înalte, ca niste cãlugãri care s-au supus la o viatã
asprã.

Mai mult decât crestinii obisnuiti, ei s-au adâncit în mistica crestinã, au trãit unele dintre voturile
monahale, au ajuns la extaz si s-au învrednicit de a se jertfi pentru Hristos.

Asa dupã cum nu orice crestin poate îndeplini voturile monahale, nici orice român nu poate deveni un
legionar. Asa cum cãlugãrii nu dispretuiesc pe cei ce trãiesc în viata de familie, în lume, nici legionarii
nu-i jignesc pe ne-legionari, ci îi iubesc si îi ajutã si se jertfesc pentru binele lor.

Ca sã scoatem în evidentã seriozitatea cu care legionarii întâmpinã viata, vom prezenta jurãmântul
depus de legionari pe trupurile martirilor Ion Mota si Vasile Marin.

            “Noi însine jurãm :
            -Sã trãim în sãrãcie, ucigând în noi poftele de îmbogãtire materialã.
            -Sã trãim o viatã asprã si severã, cu alungarea luxului si a îmbuibãrii.
            -Sã înlãturãm orice încercare de exploatare a omului de cãtre om.
            -Sã jertfim permanent pentru tarã” (15).

Aceastã viatã jertfelnicã la care s-au angajat legionarii prin jurãmânt este cerutã si de Domnul nostru
Iisus Hristos. “Dacã voiesti sã fii desãvârsit, du-te, vinde averea ta, dã-o sãracilor, si vei avea comoarã
în cer, dupã aceea vino si urmeazã-Mã” (Mt.19.21).
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Si totusi, în locul evidentei, Miscarea Legionarã este socotitã ca necrestinã, iar de altii ca o sectã
religioasã.

Propaganda de defãimare a Miscãrii Legionare vine de la cei care fac rãu si pe care MiscareaLegionarã
îi incomodeazã. Acestia sunt cei vizati si de Mântuitorul : “Lumina a venit în lume si oamenii au iubit
mai mult întunericul decât Lumina, cãci faptele lor erau rele. Cãci oricine face rele urãste Lumina si nu
vine la Luminã pentru ca faptele lui sã nu se vãdeascã” (Îm.3.19-20).

Înfiorat de aceastã campanie de defãimare a Miscãrii Legionare, Mircea Eliade scria : "“Dacã ar fi trãit
astãzi Eminescu, ar fi fost considerat hitlerist si fascist. Antisemitismul si nationalismul sãu feroce ar fi
stârnit împotivã-i cohorte de critici si de moralisti, ar fi astãzi coplesit de injurii, de calomnii, de intrigi.
Mihail Kogãlniceanu ar fi fost un barbar, Vasile Conta un hitlerist inconstient, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, cel mai de pe urmã huligan” (16).

Acesti defãimãtori care “se tulburã” cã legionarii tineau într-o mânã crucea si în cealaltã pistolul, se
vede cã n-au de unde sã stie cã si Stefan cel Mare a luptat împotriva invadatorilor si  si-a apãrat tara
tinând într-o mânã crucea si în cealaltã palosul, si totusi Biserica l-a trecut în rândul sfintilor.

Atasamentul legionarilor fatã de Bisericã nu trebuie apreciat dupã declaratiile celor care iubesc
întunericul, ci el poate fi apreciat dupã ceea ce au fãcut, ceea ce fac si ceea ce au declarat întemeietorii
Miscãrii Legionare. Si în privinta aceasta mãrturisirea Cãpitanului este clarã si mai presus de orice
discutie, este sublimã : “Cred în superioritatea nepieritoare a principiului Bisericii Crestine”. “Biruinta
vesnicã si adevãratã este biruinta nãscutã din martiriu” (17). Dar problema trebuie pusã în cadrul sãu
larg. Preotii binecuvinteazã cu mâna lor armele celor care pleacã la rãzboi. Ei merg în fruntea armelor
celor care pleacã la rãzboi. Ei merg în fruntea armatei si îndeamnã trupele “sã lupte, sã reziste, sã tragã”
(18). Este vorba de rãzboiul drept, de apãrare. În cadrul acestui serviciu de sfintire a armelor se citeste
psalmul 34 cu cuvintele : “Sã nu se bucure de mine cei ce mã dusmãnesc pe nedrept, cã mie de pace îmi
grãiau si asupra mea viclesuguri gândeau” (19). “Sã fie rusinati si înfruntati deodatã cei ce se bucurã de
necazurile mele” (20). Secere prin rugãciune ca armele binecuvântate sã-i înspãimânteze si sã-i
înfricoseze pe vrãjmasi (21). În cea de a doua rugãciune se face amintire la lupta lui Avraam si a lui
Ghedeon, de David. “Iar pe ostasii nostri fã-i puternici pretutindeni si împrãstie dusmanii” (22). La
stropirea cu apã sfintitã se dã binecuvântarea pentru ca sã se pogoare si sã fie asupra armelor acestora, si
asupra celor care le vor purta, spre pãzirea si apãrarea adevãrului lui Hristos (23). Ierarhul sau preotul
care sfinteste armele se adreseazã ostasilor stropindu-i cu apã sfintitã : “Îmbãrbãtati-vã si sã se
întãreascã inimile voastre ca sã biruiti pe vrãjmasii vostri, avãnd nãdejde în Domnul” (24).

Deci, dupã învãtãtura Bisericii se poate tine într-o mânã crucea si în cealaltã arma, iar ostasul care ucide
pe inamic nu-i un criminal, ci un viteaz care primeste si o decoratie.

Nu ni se cere decât sã întelegem cã si legionarii sunt niste ostasi care-si apãrã Tara, Neamul si Credinta
cu vitejie, cu eroism, folosindu-se de armele ce le au la îndemânã.

Sã nu uitãm cã în vara anului 1940 România fusese ciopârtitã si continua sã fie amenintatã de Rusia
bolsevicã !

Ca si crestinismul în primele veacuri, Miscarea Legionarã a fost prigonitã.

În cadrul ei s-a adeverit cuvântul lui Hristos : “Dacã pe Mine M-au prigonit, si pe voi vã vor prigoni”
(În.15.20). Prigoana n-a constituit o sperietoare pentru legionari ; ei se asteptau la o astfel de reactie. Sf.
Ap. Pavel îi scrisese de mult ucenicului sãu Timotei, si legionarii stiau din sedintele lor în care studiau
Noul Testament, avertismentul cã “toti care voiesc sã trãiascã cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniti”
(2 Tim.3.12). Recunoasterea acestei realitãti dure n-a speriat pe nimeni. Îndemnul care a fãcut sã
vibreze inima lui Timotei si a legionarilor este dat tot de Marele Apostol : “Luptã-te lupta cea bunã a



23

credintei, cucereste viata vesnicã la care ai fost chemat” (1 Tim.6.12). În lupta cea bunã a credintei s-au
mistuit ca torte vii legionarii.

Doctorul în drept, Ion I. Mota, eroul de la Majadahonda, în deplin acord cu cuvintele Sf. Ap. Pavel, s-a
angajat pe drumul jertfei, iar declaratia sa sfintitã cu sângele sãu. El scrie : “Vom urca Golgota, oricât
de grozavã ar fi. Vom cãuta sã urcãm întregul Neam pe ea, siguri fiind cã vom învia, biruind dsãvârsit,
chiar de-ar fi sã murim” (25). Nu vrem sã prezentãm ostentativ meritele, jertfele legionarilor, dar, în
fata celor care blameazã Miscarea Legionarã, ne vedem siliti, noi care cunoastem direct Miscarea
Legionarã, noi care am fãcut parte din aceastã organizatie, sã mãrturisim ceea ce am trãit, ceea ce ne-a
învãtat aceastã organizatie. Este normal ca într-un conflict sã asculti pãrtile ( audiatur et altera pars) si
sã tii seama de ceea ce declarã cel împricinat.

Cei de demult, ca sã limpezeascã niste lucruri, l-au întrebat pe Sfântul Ion Botezãtorul : “Ce spui tu de
tine însuti ?” (În.1.22).

Deci, si eu, asemeni proorocului, voi mãrturisi adevãrul si voi face adevãrul si voi face face judecãti de
valoare în numele Domnului nostru Iisus Hristos. “Judecata Mea este dreaptã pentru cã nu caut voia
Mea, ci voia Celui ce M-a trimis” (În.5.30).

Relatiile Miscãrii Legionare cu Biserica se aseamãnã cu cele douã fire ale mãrtisorului care sunt
rãsucite si care dau farmec unul celuilalt.

 “Crestinismul nu poate fi ignorat de Miscarea Legionarã pentru cã el este un punct de convergentã al
tuturor idealurilor omenesti” (26). Si Miscarea Legionarã si-a propus sã-l ridice,  sã-l valorifice pe
român în toatã complexitatea sa, sub toate aspectele vietii sale. Si totusi, crestinismul este o religie, iar
Miscarea Legionarã este o organizatie politico-revolutionarã structuratã religios, dar nu o miscare
religioasã, o sectã” (27), diferentiere peste care nu se poate trece.

Miscarea Legionarã nu practicã un crestinism în paralel cu Biserica Ortodoxã, nici nu-si orienteazã
trãirea crestinã împotriva Bisericii, ci simplu, ea se foloseste de dumnezeiasca învãtãturã a Bisericii ca o
fiicã supusã si smeritã a Bisericii. Aceastã structurare religioasã a Miscãrii Legionare se datoreazã
convingerii cã “spiritul religios rãmâne una din marile constante ale omului” (28). Miscarea este o
scoalã, ea face educatie, ea “îndeplineste o înaltã functie educativã în viata neamului nostru” (29).
Tocmai în acest deziderat se aflã necesitatea educatiei, a scolii. Acest om nou plasat în mijlocul
colectivitãtii românesti va constitui punctul de plecare al unei mari transformãri spirituale în viata
neamului nostru (30).

Ca scoalã a caracterului, Miscarea legionarã este o aspiratie spre perfectiune, iar legionarul devine viu
“numai în mãsura în care face progrese pe drumul desãvârsirii interioare” (31). Crearea acestui om nou
se realizeazã potrivit antropologiei crestine.

Întemeietorul Miscãrii legionare, în Cãrticica sefului de cuib declarã fãrã echivoc rosturile educative ale
Miscãrii Legionare : “Miscarea Legionarã înainte de a fi o miscare politicã, teoreticã, financiarã,
economicã, etc., de formule, este o scoalã spiritualã, în care dacã va intra un om, la celãlalt capãt va
trebui sã iasã un erou” (32). Si, pentru a sublinia acest caracter de scoalã, Cãpitanul repetã : “Miscarea
Legionarã are mai mult caracterul unei mari scoli spirituale” (33). Completareaacestui tablou de scoalã
spiritualã cu profil original o face prof. univ. dr. Vasile Cristescu, martirizat pentru credinta sa.
“Legiunea vine astãzi ca o miscare de avânt si tinerete, de entuziasm si disciplinã ostãseascã. Sub scutul
religiei noastre strãmosesti, ea cheamã la luptã pentru întronarea unei vieti noi de cinste si dreptate”
(34).

Miscarea Legionarã nu face o educatie oarecare, nu se inspirã din cine stie ce filozofi, nu se conduce
dupã cine stie ce pedagogi strãini, ci “face educatie sub scutul religiei noastre strãmosesti”. Prin aceasta
Miscarea Legionarã valorificã tot trecutul nostru national si cautã omenia si istetimea si puterea de
muncã a strãbunilor. Educatia care se fãcea în taberele de muncã organizate de legionari a fost atât de
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reusitã încât a entuziasmat si pe venerabilul profesor universitar Simion Mehedinti-Soveja, care sub
vraja acestui miracol a scris cartea Crestinismul românesc.

În omul format de scoala legionarã îsi pune nãdejdile Cãpitanul. “Acest erou, acest legionar al vitejiei,
al muncii, al dreptãtii  -cu puterile lui Dumnezeu înfipte în suflet-  va duce neamul nostru pe cãile
mãririi lui” (35).

Ca scoalã a caracterelor, Miscarea Legionarã a însemnat nasterea unei noi stãri de spirit (36), adicã
“înãltarea omului pe treptele vietii si ale moralei crestine, ca mijloace de a redresa Neamul si Tara”
(37). În contrast cu oamenii formati de aceastã scoalã, politicienii rãmân niste pigmei care umblã dupã
afaceri necinstite si care cautã puterea politicã pentru a se înfrupta din avutul tãrii.

Acestor politicieni verosi, care n-au nimic sfânt, trebuie sã li se arate cã pentru legionari “politica
înseamnã religie” (38).

Religia si politica au fost socotite douã activitãti care nu pot fi îndeplinite de aceeasi persoanã si s-a
ajuns la decizia ca oamenii Bisericii sã nu facã politicã. În cursul istoriei bisericesti oamenii politici s-au
amestecat în treburile Bisericii, iar oamenii Bisericii s-au amestecat în treburile politice. Cele douã
formule au fost denumite ca “cezaropapism” si “papocezarism”.

Dacã oamenii Bisericii fac politicã necinstitã, pentru interese personale, e mai bine sã nu facã politicã.
Dacã însã oamenii Bisericii îsi fac din politicã o religie, prin care sã înnobileze viata cetãtii, ei sunt
datori sã o facã. Preotul este si cetãtean nu numai crestin. Binele cetãtii, realizat printr-o politicã
cinstitã, face viata enoriasilor sãi mai bunã, mai usoarã, mai fericitã.

O conducere politicã votatã de credinciosi în necunostintã de cauzã poate aduce mari prejudicii
Bisericii.

Fãrã sã candideze, fãrã sã militeze pãtimas într-un partid politic, preotul  -ca intelectual-  este în mãsurã
sã le explice credinciosilor cu ce persoane sau partid sã voteze. Este profund dãunãtoare neutralitatea
preotului fatã de viata socialã. Enoriasii lui vor plânge sau se vor bucura ; ei au dreptul nu numai la o
asistentã spiritualã ci si la una socialã si materialã.

Dacã pentru legionari înseamnã religie, preotii sunt datori sã sustinã, sã apere aceastã religie, care cere
competentã, dreptate, adevãr, care se jertfeste pentru binele concetãtenilor.

Acolo unde legionarii nu pot birui cu forte naturale, ei,  prin rugãciune,  cer ajutorul lui Dumnezeu, cer
lucrarea harului, a puterii Duhului Sfânt. “Marile disponibilitãti lãuntrice nu devin active decât în stare
de har. O existentã creatoare trebuie sã facã apel la ajutorul Duhului Sfânt. Harul trebuie asociat
permanent lucrãrii noastre” (39). Legionarii recunosc cã “existã o fortã de sus în jos care descoperã
indivizilor ce asteaptã neamul de la ei, ca sens de realizare a istoriei lui” (40).

În celebrul sãu articol La icoanã , Ion Mota gãseste urmãtoarea concluzie : “Deci la El, la Dumnezeu, la
harul Sãu am alergat pentru a primi scânteia vietii pe care sã o dãm neamului nostru condamnat” (41).

Însãsi denumirea de “LEGIUNEA ARHANGHELUL MUHAIL” spune ce doreau întemeietorii
Miscãrii Legionare si anume : credintã, încredere în ajutorul lui Dumnezeu care va pedepsi pe pãcãtosi
prin sabia de foc a Arhanghelului Mihail.
Credinta, încrederea în ajutorul de sus au fãcut ca “toate steagurile legionare sã poarte pe ele chipul
Sfântului Arhanghel Mihail din biserica de la Vãcãresti” (42). În curãtenia sufletului lor acesti tineri
legionari fãceau de gardã zi si noapte la icoana Arhanghelului (43).

Este atât de mare credinta legionarilor, este atât de evidentã smerenia lor, este atât de luminoasã
gândirea lor, cã nu  poti decât sã-i admiri. Iatã o dovadã : “Facem o mare deosebire între linia pe care
mergem noi si linia Bisericii Crestine. Linia Bisericii Crestine este cu mii de metri deasupra noastrã. Ea
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atinge perfectiunea si sublimul. Nu putem coborî aceastã linie pentru a explica faptele noastre” (44).
“Noi tindem cãtre aceastã linie, ne ridicãm spre ea atât cât ne permite greutatea pãcatelor. Rãmâne de
vãzut cât am putut, prin eforturile noastre pãmântesti, a ne înãlta cãtre aceastã linie” (45).

Ca sã ne bucurãm de frumoasa împletire a firului de mãrtisor, sã comparãm declaratia lui Corneliu
Zelea Codreanu cu mãrturisirea Sf. Apostol pavel. “Stiu cã legea e duhovniceascã” (Rom.7.14), cãci
“nu fac binele pe care îl voiesc, ci rãul pe care nu-l voiesc” (Rom.7.19), cãci “dupã omul cel lãuntric mã
bucur de legea lui Dumnezeu, dar vãd în mãdularele mele o altã lege, luptându-se împotriva legii mintii
mele si fãcându-mã rob legii pãcatului. Om nenorocit ce sunt. Cine mã va izbãvi de trupul mortii
acestuia ?” (Rom.7.22-24).

Cãpitanul nu amestecã planurile diferite pe care se situeazã Biserica si viata legionarilor. El respectã
ordinea lucrurilor, si pe temelia învãtãturilor crestine el zideste tot edificiul scolii sale, cãci stie cã
“crestinismul nu poate fi eliminat din domeniul politicului” (46).

Iatã pentru ce “crestinismul ne este specific nouã legionarilor”, va scrie printul Alecu Cantacuzino (47).

Biserica, în care se încadreazã smerit legionarul, este trupul lui Hristos (Ef.1.22-23)(Col.1.18) este un
organism viu care pulseazã de 2000 de ani lucrarea Sfântului Duh, organism divino-uman care cheamã
toti oamenii sã se înalte pe treptele desãvârsirii : “Eu am venit ca lumea viatã sã aibã si din belsug   s-o
aibã (În.10.10). Belsugul de viatã nu se poate realiza fãrã Hristos si în afara Bisericii Sale. Or, “viziunea
legionarã a realitãtii este o formulã care cuprinde întreaga manifestare de viatã, asa cum se încadreazã
ea în istorie” (48). Aceastã viziune n-ar cuprinde întreaga manifestare a vietii dacã n-ar lua în seamã
crestinismul care “este o mentalitate realistã” (49). Acest realism al crestinismului cuprinde viata în
totalitatea ei, în toatã extensiunea ei în timp si spatiu. În virtutea acestui realism vom lua în seamã si
fruntariile-granitele neamului si istoria lui. În materie de istorie Miscarea Legionarã include si viitorul,
nu numai trecutul si prezentul (50).

Pentru legionari Biserica reprezintã si viata de aici, dar si cea de dincolo de moarte. “Biserica reprezintã
fata pãmânteascã a cerului, viata de dincolo, care se dezvãlui vietii de aici” (51).

Ca si Biserica, Miscarea Legionarã opereazã cu iubirea. Profesorul Nae Ionescu face o paralelã între
Bisericã si Neam. “Biserica este comunitatea de iubire în care crestinul îsi desfãsoarã viata sa religioasã,
asa cum neamul este comunitatea de destin în care românul îsi desfãsoarã activitatea sa politicã, socialã
si chiar moralã” (52).

Legea dumnezeiascã a dragostei este postulatã de legionari ca reglementatoare si a raporturilor dintre
natiuni (53), desi ei sunt acuzati de sovinism si de antisemitism. Dupã Sfânta Sa Înviere, Iisus le-a
poruncit ucenicilor Sãi : “Mergând învãtati toate neamurile”, “învãtându-le sã pãzeascã toate câte am
poruncit vouã” Mt.28.19-20).

Normele etice de viatã legionarã nu sunt decât precepte crestine. Întemeietorul Miscãrii Legionare
consemneazã : “Cele dintâi norme etice în viata legionarã, pe care noi le respectãm cu severitate sunt :
curãtenia sufleteasc, dezinteres în luptã, avânt, credintã, muncã, ordine, ierarhie, disciplinã” (54).
Elementulmoral crestin, spiritualitatea interioarã eroicã si asceticã, sunt “pietrele fundamentale ale
operei legionare” (55).

Mistica crestinã pe care o trãieste Miscarea Legionarã este rãsãritã din tãrâna româneascã (56), este un
produs divino-autohton.

Îndemnul la credintã a venit din strãfundul veacurilor. Acest îndemn a fost pus în valoare si de
profesorul Nae Ionescu prin sfaturile adresate fiecãrui tânãr ascultãtor al conferintelor si al cursurilor
sale. “Cautã-te pe tine însuti cu sinceritate, cu îndrãznealã, si vei vedea cã tu esti în altã parte decât în
tine ; te vei gãsi sub umbra lui Dumnezeu” (57).
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Cãpitanul sublinia cã “legionarul începe oeice muncã cu gândul la Dumnezeu si-i multumeste la
ajungerea scopului urmãrit” (58).

Un alt legionar de frunte sublinia importanta credintei în viata tineretului. “Noi, tineretul român,
exaltãm mai cu seamã credinta crestinã si nationalã, virtutile de dreptate si omenie si de noblete ale
sufletului românesc” (59).

Credinta, ca “încredintare a celor nãdãjduite si ca dezvelire a lucrurilor celor nevãzute” (Evr.11.1), este
prezentã în toate sedintele legionare, împletindu-se cu rugãciunea si cultul mortilor.

Credinta a dat puteri supranaturale legionarilor din temnite, iar cei care au fost ucisi de gloantele
dusmane,  

Prin credintã, legionarii “au suferit batjocori si bici, ba chiar lanturi si închisoare, au fost tãiati cu
fierãstrãul, au murit ucisi de sabie, au pribegit în piei de oaie si în piei de caprã, lipsiti, strâmtorati, rãu
primiti. Ei, de care lumea nu era vrednicã, au rãtãcit în pustie si în munti si în pesteri si în crãpãturile
pãmântului. Si toti acestia care prin credinta lor au fost de pomenire, n-au primit ce le fusese fãgãduit,
pentru cã Dumnezeu rânduise pentru ei ceva mai bun” (Evr.11.36-40). Acest text al Noului Testament
poate fi comparat cu memoriile scrise de supravietuitorii închisorilor comuniste.

Dintre miile de martiri legionari sã amintim numai pe Valeriu Gafencu, denumit chiar de cei împreunã
cu el întemnitati “sfântul închisorilor” (60).

Legionarii au fost niste viteji care au înfruntat moartea ; ei s-au socotit ostasi angajati în slujba apãrãrii
Neamului si a credintei crestine, bine stiind din educatia legionarã cã “Dumnezeu nu poartã cu carul
biruintei decât pe viteji, pe cei care se stiu pierde pe ei pentru a-si rãscumpãra Neamul si sufletul” (61).

Legionarul stie cã neamurile au fost create de Dumnezeu si cã ele au un suflet national (61).

Credinta în Dumnezeu a fost si a rãmas tãria legionarilor.

Toate lipsurile, toate necazurile, toate umilintele au fost depãsite cu ajutorul credintei. “Dacã nu avem
nici bani, nici programe, avem în schimb pe Dumnezeu în suflete. El ne insuflã puterea nebiruitã a
credintei” (63). Dacã, la început legionarii erau putini la numãr, “ei erau puternici prin credintã
nelimitatã în Dumnezeu si în sprijinul Sãu” (64). “Cu cât eram mai încercati si mai singuri, cu atât
preocupãrile noastre se ridicau mai mult spre Dumnezeu si spre contactul cu mortii nostri si ai
Neamului. Aceasta ne dãdea o tãrie invincibilã si o seninãtate luminoasã în fata tuturor loviturilor” (65).
Prin lucrarea Sfântului Duh, crestinismul este “o depãsire a umanului si o ancorare în religios” (66) ca
într-un port linistit. Pentru puterea supranaturalã prin care biruieste tot ce poate da viata pãmânteascã
împotriva omului si pentru puterea sa de a ancora sufletul zbuciumat în golful linistit al factorului
religios, el, crestinismul, a însemnat, în istoria omenirii, atât de însângeratã, mai mult decât toate
rãzboaiele si revolutiile la un loc (67).

Datoritã credintei, a iubirii, a rugãciunilor si a posturilor, legionarii au intuit cã “ceva din Duhul lui
Dumnezeu a pãtruns în om si prin acest dar, noi, oamenii participãm la natura divinã” (68), cã “de la
Dumnezeu ne vin toate darurile si toatã puterea” (69).

În legarea destinului national de crestinism, legionarul face urmãtorul rationament : “Dacã Mântuitorul
S-a despuiat pe Sine de Dumnezeire, si a primit sã fie lovit de toate cruzimile si nedreptãtile din partea
oamenilor, pentru a-l recupera vietii vesnice, nimeni nu-mi poate fi prieten mai bun, mai devotat decât
Iisus Hristos” (70). Sã privim acest rationament prin lumina lui Hristos. “Mai mare dragoste decât
aceasta nimeni nu are, ca viata lui sã si-o punã pentru prietenii sãi. Voi sunteti  prietenii Mei dacã faceti
ceea ce vã poruncesc” (În.15.13-14).
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Credinta legionarilor are sute de mãrturisitori, unii dintre ei, prin spiritul lor de jertfã, au urcat foarte
aproape de Crucea pe care S-a rãstignit Domnul nostru Iisus Hristos.

Cei opt legionari care au luptat pe frontul din Spania au fost un rug aprins în care s-au mistuit Ion I.
Mota si Vasile Marin, doctori în drept, oameni dãruiti de Dumnezeu cu credintã, cu întelepciune, cu
spirit de jertfã. Înainte de plecarea în Spania, Ion Mota scrisese cartea Cranii de lemn, iar Vasile Marin
Crez de generatie.

Idealurile lor, visurile lor de a face din România o tarã frumoasã si puternicã si cu fricã de Dumnezeu i-
au cãlãuzit spre cele mai grele lupte, spre cele mai mari scrificii. “Ceea ce cãutãm si dorim noi din toatã
fiinta noastrã e lumina, o înstãpânire din nou a vietii asa cum a voit-o Dumnezeu. Aceastã luminã nu
poate fi gãsitã si captatã decât la izvorul ei, la picioarele Mântuitorului sub oblãduitoarea iubire a lui
Dumnezeu” (71). “Deci la El, la Dumnezeu, la harul Sãu am alergat pentru a primi scânteia vietii pe
care sã o redãm neamului nostru condamnat” (72). “Vrem sã fim simple unelte ale acestei forte
salvatoare, pe care n-o cãutãm decât la Dumnezeu” (73).

Când au îmbrãtisat crestinismul total, legionarii au stiut cã el este “religia eroilor umili si anonimi, a
celor care s-au înfrânt pe ei, a celor care nu mai sunt ai lor, ci ai lui Dumnezeu” asa cum îi învãtase
profesorul lor Nae Ionescu (74).

Cea mai elocventã dovadã cã Miscarea Legionarã este profund crestinã o constituie virtutea iubirii. În
iubire a condensat Mântuitorul întreaga Sa învãtãturã, “Poruncã nouã vã dau vouã : Sã vã iubiti unul pe
altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi unul pe altul sã vã iubiti. Întru aceasta vor cunoaste toti cã
sunteti ucenicii Mei, dacã veti avea dragoste unii fatã de altii” (În.13,34-35) si Domnul nostru Iisus
Hristos si-a pus viata pentru noi socotindu-ne prietenii Sãi (În.15,14).

Iubirea lui Dumnezeu si a aproapelui, a Neamului românesc este fermentul care I-a ridicat pe legionari
la cotele martiriului. Dragostea “toate le suferã, toate le crede, toate le nãdãjduieste, toate le rabdã,
dragostea nu cade niciodatã” (1 Cor.,13,7-8).

Vom alãtura acestor texte ale Sfintei Scripturi preceptele legionare, ca sã vedem valorificarea legii
crestine a dragostei.

Cãpitanul, valorificând dumnezeiasca fortã a dragostei pentru organizatia sa, precizeazã :”Miscarea
Legionarã nu se întemeiazã exclusiv nici pe principiul autoritãtii si nici pe acela al libertãtii. Ea îsi are
temeliile înfipte în principiul dragostei. În el (în acest principiu al dragostei) îsi au rãdãcina atât
autoritatea, cât si libertatea. Dragostea nu poate aduce nici tiranie, nici împilare, nici nedreptate, nici
rãzvrãtire sângeroasã, nici rãzboire socialã. Ea nu poate însemna niciodatã conflict. Dragostea înseamnã
pace în suflete, în societate si în lume” (75).

Pe frontul din Spania, Ion I. Mota, prevãzându-si moartea, le scrie pãrintilor sãi, mãrturisindu-si iubirea
jertfelnicã pentru Hristos si pentru Bisericã. Fiecare propozitiune din aceastã mãrturisire are valoare
istoricã. Dramatismul mãrturisirii nu întunecã logica expunerii. Premizele si concluzia pun în valoare
întelepciunea, simtul datoriei, toatã bogãtia sufletului sãu. “Se trãgea cu mitraliera în obrazul lui
Hristos. Se clãtina asezarea crestinã a lumii. Putem noi sã stãm nepãsãtori ?” (76). O, aceastã nepãsare
fatã de suferintele si nedreptãtile din jurul nostru !  O, aceastã nepãsare fatã de credinta strãmoseascã,
fatã de glia strãbunã !

Câtã distantã între firul de nisip pe care-l spulberã vântul si blocul de beton care a împrumutat de la
stâncã tãria ei. Si, credinta crestinã dobânditã de la pãrinti rãstoarnã tiparele utilitarismului materialist si
se afirmã impetuos sub forma unei întrebãri : “Nu e o binefacere sufleteascã pentru viata viitoare, sã fi
cãzut în apãrarea lui Hristos ?” (77). Si, ca si cum aceastã cutremurãtoare declaratie n-ar fi de ajuns, si
pentru ca sã nu jigneascã pe cei ce nu pot face ceea ce face el, parcã scuzându-se cã el nu gândeste ca
cei nepãsãtori, adaugã : “Eu asa am înteles datoria vietii mele. Am iubit pe Hristos si am mers fericit la
moarte pentru El” (78).
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Dacã ne-ar fi rãmas de la Ion Mota numai aceastã frazã, am fi putut desprinde din ea reflectarea
vesniciei în acest suflet, am fi înteles dragostea mistuitoare din pieptul sãu, am fi avut toate motivele sã-
l admirãm, sã-l luãm de exemplu pentru îndatoririle noastre crestinesti. Reflectând la continutul acestei
fraze, sã-l vedem pe Hristos rãstignit, sângerând sub coroana de spini, sã vedem o cruce de marmorã
albã pe care sângereazã chipul senin si frumos al lui Mota. Cã pentru Mota zice     Hristos :”Dacã n-as fi
venit si n-ar fi vãzut, pãcat n-ar avea, dar acum n-au dezvinovãtire pentru pãcatul lor” (În.15,22).

Si în scrisoarea pe care o adreseazã Cãpitanului repetã aceastã chemare miraculoasã spre jertfa totalã :
“Mor, Corneliu, cu tot elanul si toatã fericirea pentru Hristos si pentru Legiune” (79).

Iatã culmea care depãseste veacurile, iatã lumina pe care n-o mai poate stinge nimeni, care se împleteste
cu strãlucirea martiriului primilor crestini. Ion Mota si Vasile Marin pãsesc  pe drumul vesniciei în rând
cu Sfântul Ioan Botezãtorul, cu Sfântul Stefan, cu apostolii Iacov, Pavel si Petru, cu Iustin Martirul, cu
Sfântul Gheorghe, cu Sfântul Marele Mucenic Dimitrie. Aceasta este culmea de pe care ne vin razele
luminii divine. Asa cum luna reflectã lumina soarelui si culmea pe care se aflã martirii credintei ne
lumineazã, reflectând asupra noastrã lumina de pe Golgota.

Ca toti legionarii care s-au sfintit prin martiriu, Ion Mota împleteste iubirea lui Hristos cu iubirea
Neamului. Pentru salvarea Neamului el cheamã pe Români la luptã. “Sã nu lãsãm o tarã fãrã biserici,
fãrã icoane, fãrã ocrotirea mâinii lui Dumnezeu. Sã nu lãsãm copiilor nostri o viatã în care vor fi pierdut
pe Hristos” (80). Cuvintele de mai sus citate au valoare de profetie. Anii care au urmat, anii
comunismului adus de tancurile sovietice, au distrus bisericile, au jefuit icoanele si l-au îndepãrtat pe
Hristos de sufletul copiilor nostri.

Chemarea la luptã pentru Neam si Credintã este motivatã cu argumentele spirituale cu care se hrãneste
sufletul sãu. “Nu poate fi pentru om o cinste mai mare, o chemare mai plinã de rod sufletesc, decât
aceea de a fi apãrãtor al lui Hristos, si prin Hristos, al neamului tãu crestin” (81). Si prin aceastã
chemare, Ion Mota se alãturã voievodului Stefan cel Mare si Sfânt, “Atletul lui Hristos” care a zidit în
Moldova 47 de biserici si mânãstiri, ca si voievodului mucenic Constantin Brâncoveanu. “Neamul
nostru nu poate trãi fãrã credinta noastrã crestinã” (82), si tocmai din acest motiv comunismul a luptat
atât de mult sã ne distrugã credinta, cãci distrugând credinta, distrugea Neamul românesc.

Sf. Ap. Pavel, în imnul sãu, prezintã roadele dragostei din punct de vedere religios, iar Cãpitanul aplicã
la viata noastrã româneascã roadele dragostei crestine : “Dragostea este cheia pãcii, pe care Mântuitorul
a aruncat-o tuturor neamurilor din lume”, “toate celelalte îsi au rãdãcina în dragoste : si credinta, si
munca, si ordinea, si disciplina” (83). Peste ani, Horia Sima, reflectând la spectacolul iubirii trãitã de
Miscarea Legionarã va conclude cã “dragostea spiritualã se poate numi tot atât de bine dragoste
crestinã” (84).

Un alt teoretician al Miscãrii ajungea la aceeasi concluzie cã “spiritul legionar, are ca temelie si îndemn
permanent dragostea, care este piatra de crestet a Bisericii, cãci prin ea se apropie de Dumnezeu” (85).

Dumnezeu fiind iubire, El a creat pe om dupã chipul si asemãnarea Sa, deci iubirea lui Dumnezeu a
trecut în om chiar de la creatie, si chiar dacã prin neascultare aceastã iubire s-a rãcit si si-a pierdut din
curãtia primordialã, ea a rãmas “resortul intim al persoanei umane, imaginea din sufletul nostru ce
distinge pe om de celelalte fiinte” (86).

În cartea sa Pentru legionari, Cãpitanul citeazã întreg imnul iubirii scris de Sf. Ap. Pavel în 1 Cornteni,
cap. 13, 1-13, si ne aratã cã iubirea este ideea de bazã a organizatiei sale. “De aici, (de la dragoste)
porneste miscarea noastrã. Nu stiu cum sã vã îndemn mai mult ca sã cultivati dragostea, si cei ce
comandati si cei ce sunteti sub comandã. Ea vã va da posibilitãti nebãnuite si nesfârsite de rezolvare a
tuturor problemelor grave care vi se vor ivi. Acolo unde nu este dragoste nu este viatã legionarã” (87).
Ca sã subliniem identitatea de vedere dintre doctrina legionarã si Bisericã, sã prezentãm declaratia Sf.
Ap. si Evanghelist Ioan : “Cel ce nu iubeste n-a cunoscut pe Dumnezeu, cãci Dumnezeu este iubire”
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(1.În.4,8). Corneliu Zelea Codreanu, în îndrumãrile trecute în Cãrticica sefului de cuib prevede cã “cea
mai micã formatie legionarã este o micã familie care are la bazã dragostea” (88).

Legea dragostei nu lasã loc sovinismului de care a fost si mai este învinuitã Miscarea Legionarã. Toate
neamurile sunt lãsate de Dumnezeu si fiecare are destinul sãu istoric. Formulând cu simt de rãspundere
doctrina legionarã Horia Sima precizeazã : “Un popor care a pãsit pe calea cunoasterii de sine nu poate
simti decât un respect nemãrginit pentru fiinta altor popoare” (89).

Virtutea teologicã a nãdejdii este trãitã de Miscarea Legionarã la cote dintre cele mai înalte. Încrederea
în ajutorul lui Dumnezeu, rugãciunile pe care le practicã pentru obtinerea acestui ajutor, credinta în
învierea mortilor si a vietii vesnice, fac parte integrantã din trãirea legionarã si pe aceste pietre de
temelie este ziditã nãdejdea legionarilor.

Si virtutile morale : întelepciunea, dreptatea, cumpãtarea si bãrbãtia sunt trãite si valorificate de
Miscarea Legionarã, care afirmã cã aceste virtuti sunt pentru o natiune un avut mai de pret decât bogãtia
sa (90).

Întemeietorul Miscãrii Legionare, îngrijorat de greutãtile întâmpinate, scrie :”singura fortã moralã, în
începuturile noastre nu am gãsit-o decât în credinta nestrãmutatã cã plasându-ne în armonia originalã a
vietii  -subordonarea materiei spiritului-  vom putea înfrânge adversitãtile si vom putea birui în contra
puterilor satanice coalizate în scopul de a ne nimici” (91).

Miscarea Legionarã a pornit rãzboi contra tuturor nedreptãtilor din tarã, pentru apãrarea drepturilor
celor nevoiasi, pentru combaterea coruptiei si a imoralitãtii, fãrã sã se uite la fata omului, adicã fãrã sã
crute pe cineva din cauza rangului sau a pozitiei sale în societate, dar în aceastã luptã ea a mers numai
pe drumul onoarei, stiind cã omul va da seamã pentru tot ce face în viatã si cã ceea ce este construit pe
nedreptate, pe lacrimile, pe sudoarea si sângele celor oropsiti, nu are trãinicie : “Morala ispãsirii este
cumplita noastrã certitudine, cã pe acest pãmânt ceea ce nu este clãdit cinstit si drept, pe probitate si pe
onoare, este neapãrat sortit sã se nãruie” (92). Datoritã acestorprincipii, “nationalismul nostru e crestin
si e strâns îmbinat cu crestinismul nostru ortodox” (93).

Îmbinarea nationalismului cu ortodoxia îsi are bazele prezentate si analizate de profesorul si poetul
Nichifor Crainic în cartea sa intitulatã Ortodoxie si etnocratie.

Printul Alecu Cantacuzino, într-o conferintã rostitã în fata studentilor face un bilant al întreitei împletiri
dintre crestinism, nationalism si caracterul eroic-revolutionar al Miscãrii  Legionare : “Spiritul crestin
ne-a dãruit demnitatea de om, spiritul nationalist ne-a dãruit demnitatea de român, spiritul eroic-
revolutionar ne-a dãruit demnitatea de legionar” (94).
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