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Scara Raiului

DOAMNE,
primeşte-mă
întru pocăinţă

ANATEMA!
Anatema celor care se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe şi
susţin că Biserica lui Hristos s-a împărţit în aşa-zise “ramificaţii”,
ce diferă una de alta dupa doctrină şi moduri de viaţă, sau că
Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor, când toate “ramificaţiile” sau părţile, sau confesiunile şi
chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup!
Anatema şi celor care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de “preoţia” şi “tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul şi euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire.
Anatema şi celor ce comunică în mod conştient cu ereticii
sau susţin, propagă şi iau apărarea ereziei ecumeniste
proaspăt apărute a acestora, sub pretextul pretinsei iubiri
fraterne sau presupusei uniri a creştinilor scindaţi!
Sfântul Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai şi San-Francisco

Doamne Multmilostive, mă
căiesc înaintea Ta pentru toate
păcatele
omeneşti.
Priveşte,
sămânţa tuturor păcatelor este
în sângele meu! Cu osârdia mea
şi cu mila Ta, neştiind de somn,
smulg această sămânţă rea. Ca
nu pleavă, ci grâu să rodească
pajiştea Domnului.
Mă căiesc pentru toţi cei
împovăraţi, osteniţi de greutatea
jugului său şi care nu ştiu cum
să-şi aducă grijile sale Ţie. Peste
puteri îi este omului neputincios
şi o mică povară, pentru Tine
însă munţii necazurilor sunt ca
un bulgăre de zăpadă aruncat în
cuptorul încins.
Mă căiesc pentru toţi cei bolnavi, pentru că boala este rodul
păcatului. Din sufletul, curăţit
prin pocăinţă, odată cu păcatul
dispare şi boala şi Te sălăşluieşti
în el, Tu, veşnica Sănătate.
Mă căiesc pentru toţi cei
necredincioşi, care prin necredinţa
sa se împovărează pe sine şi pe
apropiaţii săi cu boli şi griji.
Pentru toţi cei ce Te hulesc pre
Tine mă căiesc; ei nu ştiu că hulesc
pre Stăpânul, Cel ce-i hrăneşte şi
îi îmbracă pe ei.
Mă căiesc pentru toţi ucigaşii de
oameni, care au luat vieţi străine
pentru păstrarea vieţii sale.
Iartă-i, Doamne, pentru că nu
ştiu ce fac. Nu ştiu că e o singură
viaţă şi un singur om în univers.
Ei taie o jumătate din inimă ca
să păstreze cealaltă jumătate. O,
cât de morţi sunt aceea, care taie
jumătate de inimă pentru sine!
Mă căiesc pentru toţi călcătorii
de jurământ, pentru că sunt
sinucigaşi.
Pentru fraţii mei care fură şi
adună bogăţii fără rost plâng şi

suspin, că şi-au îngropat sufletul
său şi nu au cu ce să se înfăţişeze
înaintea feţii lui Dumnezeu.
Pe cei mândri şi plini de sine
îi deplâng, pentru că înaintea Ta
sunt cerşetori cu traista goală.
Plâng şi suspin pentru toţi
beţivii şi toţi lacomii, că s-au făcut
robi ai robilor săi.
Mă căiesc pentru toţi cei preadesfrânaţi, pentru că au trădat
încrederea Duhului Sfânt, care
i-a ales pentru zidirea vieţii. Iar
ei au schimbat slujirea vieţii în
surparea ei.
Pentru toţi cei guralivi mă
căiesc, Doamne, pentru că
darul Tău – darul cuvântului
– ei l-au prefăcut în nisip, lipsit
de orice preţ.
Pentru toţi cei ce surpă casele şi pacea apropiaţilor săi mă
căiesc şi suspin, pentru că cheamă
blestemul asupra sa şi asupra
poporului său.
Pentru toate buzele viclene,
şi ochii amăgitori, pentru toate
inimile mânioase, pentru toate
pântecele nesăţioase, pentru toate
minţile cu gânduri rele, pentru
orice rea voinţă, pentru toate
cugetele nebune, pentru toate
amintirile spurcate mă căiesc,
plâng şi suspin.
Pentru toată istoria neamului omenesc de la Adam până la
mine, păcătosul, mă căiesc, fiindcă
întreaga istorie e în sângele meu.
Pentru că eu sunt în Adam şi
Adam întru mine.
Pentru toţi cei mari şi mici, care
nu se cutremură înaintea măreţiei
Tale, plâng şi strig: Stăpâne Multmilostive, miluieşte-mă şi mă
mântuieşte pre mine.
Sf. Nicolae VELIMIROVICI
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Semnele vremurilor

ADRESARE

Fiecare creştin ortodox şi, mai cu seamă, păstor
al turmei lui Hristos, în aceste vremuri de restrişte,
este dator să aibă o poziţie fermă vizavi de tot ce se
întâmplă la noi şi cu noi. Nimeni nu va lua nici o
decizie în locul nostru. Să nu ne ascundem unul în
spatele altuia, ci să ne manifestăm cu tărie credinţa
noastră dreptmăritoare, să stăm neclintiţi la straja
ei, să fim ostaşi ai lui Hristos.
Mai jos publicăm o adresare către mitropolitul
Moldovei, ÎPS Vladimir, care abordează problemele stringente care ţin de viaţa noastră bisericească.
Cei ce râvnesc rezolvarea acestora îşi pot trimite
semnăturile la sediul redacţiei ziarului “Toaca” pe
adresa: or. Chişinău, str. Columna, nr. 76.
Înalt Prea Sfinţiei Sale, Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove

Înalt Prea Sfinţia Voastră, binecuvântaţi!
Cu adâncă smerenie, Vă aducem la cunoştinţă îngrijorarea noastră privind ultimele evenimente petrecute în spaţiul nostru ortodox. Problemele care ne neliniştesc sunt următoarele:
1. Unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse. Ca slujitori şi duhovnici ai Bisericii Ortodoxe din
Moldova Vă asigurăm că ne sunt străine orice gânduri de dezbinare şi subminare a unităţii
Bisericii noastre. Niciodată, sub nici o formă, nu vom accepta ruperea de la sânul Bisericii
Ortodoxe Ruse şi întotdeauna ne vom osteni pentru unitatea Ei.
2. Întrunirile şi rugăciunile ecumenice. Faptele anticanonice ale unor ierarhi ale BORu,
precum şi ale Sanctităţii Sale Patriarhul Rusiei, Alexie al II-lea, trezesc multă nelinişte şi durere. Astfel rugăciunea în comun a Patriarhului cu „arhiepiscopul” Parisului în Catedrala Notre
Dame de Paris este o încălcare gravă a canoanelor sfinţilor părinţi cu privire la aceasta. Oricât
nu s-ar strădui Mitropolitul Smolenskului şi al Kaliningradului, Kiril, să justifice prin sofisme
astfel de încălcări, aceasta nu este altceva decât o tentativă de introducere a standardelor duble, apostasiinice, agresive şi duşmănoase duhului Ortodoxiei (Conferinţa Internaţională a
BORu din 17 noiembrie 2007).
a) Un mijloc pentru înfăptuirea scopurilor ecumeniste este şi colaborarea intercreştină
pe planuri practice. Astfel, Mitropolia Moldovei, a implicat toate Bisericile din ţară într-o
rugăciune ecumenică săvârşită în aceeaşi zi, la aceiaşi oră, pentru victimele traficului de fiinţe
umane (decembrie, 2007).
b) Implicarea Mitropoliei Moldovei în diverse proiecte elaborate de structuri antiortodoxe
cum ar fi UNICEF, Societatea pentru Planificarea Familiei ş.a. Nu este un secret că Societatea
pentru Planificarea Familiei, a fost catalogată încă în anul 2000 de către Ministerul de Interne
al Rusiei drept sectă ocultă şi destructivă.
Ne pronunţăm ferm şi categoric împotriva unor astfel de colaborări, care ascunzându-se
după paravanul binefacerilor, urmăresc coruperea clerului şi surparea Ortodoxiei.
3. Poziţia PS Diomid, episcop de Ciucotka şi Anadâr, cu care suntem de acord şi aşteptăm
răspunsurile la toate întrebările ridicate de Prea Sfinţia Sa. Conştienţi de faptul că trăim în
vremuri apostasiinice, noi nu dorim, ca prin indiferenţă şi neimplicare, să ne facem părtaşi
duşmanilor Ortodoxiei ce uneltesc, uneori, fărădelegi chiar în ograda Ei. De aceea, în cazul
când cineva dintre ierarhii noştri va îndrăzni să trădeze sau să vândă Sfânta Ortodoxie, făcând
tranzacţii cu forţele antiortodoxe, vom fi nevoiţi să rupem legătura cu aceştia. Vom urma acelui episcop, ce va sta neclintit la straja sfintelor canoane ale Bisericii Ortodoxe şi „drept va
învaţă Cuvântul Adevărului”.
4. Crearea comisiei de canonizare. În aceste vremuri poporul ortodox are nevoie de
o deosebită întărire duhovnicească. Cu mila lui Dumnezeu, poporul nostru, precum şi alte
popoare ortodoxe, a fost dăruit cu rugători fierbinţi şi nevoitori cucernici, care au atins înaltele trepte ale sfinţeniei. Simţind necesitatea canonizării lor, pentru că mult poate rugăciunea
dreptului, cerem să fie formată o comisie de canonizare a înaintaşilor noştri care s-au nevoit
şi au pătimit pentru credinţa ortodoxă,.
5. Introducerea rugăciunilor speciale. La Conferinţa Ortodoxă din Chişinău „Provocările
globalizării”, (octombrie, 2007), s-a ajuns la concluzia că vieţuirea creştinului ortodox în aceste
vremuri este supusă unui atac nemilos. Arma noastră principală în acest război duhovnicesc
este rugăciunea către Bunul Dumnezeu. De aceea, venim la Înalt Prea Sfinţia Voastră cu smerita rugăminte de a Vă cere binecuvântarea pentru introducerea în toate Bisericile Ortodoxe din
Moldova a următoarelor rugăciuni:
1) pentru unitatea Bisericii;
2) împotriva uneltirilor antiortodoxe;
Înalt Prea Sfinţia Voastră! Vă rugăm să nu treceţi cu vederea cerinţele noastre, înaintând
acest mesaj şi la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Cu adâncă şi smerită plecăciune,
supuşii ascultători ai Înalt Prea Sfinţiei Voastre:
Egumenul Irinarh (Costru), stareţul mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Ţigăneşti
Prot. Anatolie Cibric, parohul Bisericii „Cuvioasa Maică Parascheva”, or. Chişinău
Egumenul Pafnutie (Popa), duhovnicul mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului”, Răciula
Ierom. Melhisedec, mănăstirea „Sfintei Înălţări”, Noul Neamţ, Chiţcani

Răspuns celor
care afirmă că încă
nu-i sfârştul lumii
Asemenea fenomene ca implementarea nonstop a ideologiei consumismului şi a subculturii primitive în mase, publicitatea, rock-ul, muzica pop, distrugerea familiei, cultul plăcerilor
animalice, propaganda curviei, contracepţiei,
avortului, sodomiei şi altor perversiuni, propaganda directă şi tainică a stupefiantelor şi a
satanismului, programele şcolare de „educaţie
sexuală”, vaccinarea în masă, medicamentele „miraculoase” cu o sumedenie de efecte
secundare, eutanasia, produsele alimentare
genetic modificate, produsele cancerigene,
adaosuri chimice otrăvitoare, aditivii biologici activi, clonarea, terapia fetală, tehnologiile
concepţiei artificiale, implementarea realităţii
virtuale, a jocurilor electronice care distrug
psihicul şi sănătatea, manipularea conştiinţei
obşteşti prin mass-media electronică şi presă,
inclusiv influenţele psihotropice asupra omului, codificarea unificatoare şi introducerea „inovaţiilor biometrice” pentru identificarea oamenilor, organizarea şi declanşarea
războaielor şi a conflictelor armate dirijate,
crearea crizelor, inocularea în conştiinţa maselor
a mitului despre „terorismul internaţional”,
armele geofizice, concentrarea puterii mondiale
în mâinile unei elite etnic omogene, – toate acestea (şirul poate fi continuat) nu sunt nişte fenomene întâmplătoare, disparate, ci constituie o
politică directă şi consecventă a omuciderii
duhovniceşti şi fizice la nivel global.

Vă invităm

la conferinţele cunoscutului teolog din România

Danion VASILE
Programul conferinţelor:

„Creştinul în lumea de astăzi” - luni,
17 martie, ora 17.00, Casa de Cultură a
Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău
„Actualitatea sfinţilor părinţi” - marţi,
18 martie, ora 10.00, Facultatea de Teologie a
USM, Chişinău
„Calea iubirii, calea familiei – o radiografie creştină a sexualităţii şi iubirii” marţi, 18 martie, ora 17.00, Casa de Cultură a
Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău
„Modele pentru sec. XXI” - miercuri, 19 martie, ora 17.00, Casa de Cultură a
Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău
„Creştinul în lumea de astăzi” - joi, 20
martie, ora 10.00, or. Cahul, Universitatea
„Creştinul în lumea de astăzi” - vineri, 21
martie, ora 13.00, or. Bălţi, Universitatea
„Actualitatea sfinţilor părinţi” - sâmbătă,
22 martie, ora 8.30, Mănăstirea din Zăbriceni
„Calea iubirii, calea familiei – o radiografie creştină a sexualităţii şi iubirii” sâmbătă, 22 martie, ora 12.00, or. Edineţ, Casa
de Cultură
„Despre înainte-mergătorii antihristului” duminică, 23 martie, ora 9.00, Mănăstirea
Răciula

Cuv’nt c=tre tineri
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Adevărul te va face liber!

Nu este aşa, prietenul meu, că atunci
(in comunism) Adevărul creştin ţi se
părea, limpede şi uşor de înţeles?
Oare acum în plasa de minciuni care
te cuprinde din toate părţile, mai poţi
distinge la fel de lesne adevărul de
minciună?
Sub năvala „evanghelizării” de tip
protestant şi american, în care adevărurile
parţiale ale creştinismului îţi sunt predicate pe fondul satanic al rockului şi în
forma teatralizării de cartier, cu răcnete
şi lacrimi false, cu minuni şi vindecări
care plouă peste capul tău buimăcit, cum
mai poţi găsi pe Hristos Cel adevărat în
inima ta?
Poate că ieri, când comunismul căuta
să smulgă orice credinţă din inima ta şi să
facă din tine un simplu şurub în angrenajul maşinii sociale, tu, dintr-un spirit de
revoltă tinerească, îl aveai mai mult pe
Hristos în sufletul tău decât îl ai astăzi.
Azi eşti atacat din toate părţile, cu zgomot ritmic de tobe, de toate organizaţiile
anticreştine, care vor să facă din popoare
un fel de amestec inform, uşor de condus
acolo unde vor ei, aşa cum se întâmplă
cu lumea politică, unde câţiva indivizi
sunt unşi în taină şi puşi să conducă, de
pe poziţii internaţionale, toate popoarele:
ei decid ce neam are dreptul să nască
prunci sau să moară prin nenaşteri; ei se
substituie lui Dumnezeu şi trasează des-

tinul naţiunilor după placul sau interesul
lor. Cine nu se supune, să piară!
Acest totalitarism se exprimă tot mai
mult şi în viaţa Bisericii, prin organizaţii
internaţionale ecumenice de tip masonic,
care impun de fapt o nouă religie, o nouă

desacralizare la care, din nefericire, se
pretează şi unii reprezentanţi ai clerului
ortodox.
Cum să nu stai, ca Maria, în faţa unui
mormînt gol? Toate aceste atacuri sînt
date împotriva ta, tinere, cu osebire îm-

liturghie, fără nici o sacralitate, fără taine
şi fără ritual, ca într-o piesă modernă. Teatrele aşa-zis religioase, pe care le vedeţi
înjghebate prin pieţele publice de anumiţi
tineri veniţi din Occident, reprezintă desacralizarea creştinismului şi a liturghiei,

potriva ta, căci eşti mai lipsit de apărare
şi mai sensibil la nedreptăţi; şi toate vor
să-ţi spună că eşti un mormînt gol dacă
nu asculţi de ei. Însă stă scris: “Iubiţilor,
nu daţi crezare oricărui duh, ci ispitiţi şi
cercetaţit duhurile de sunt de la Dumn-

Limbuţia este tronul slavei deşarte prin
care omul se arată pe sine şi caută să se
facă cunoscut. Limbuţia este semnul după
care-i recunoşti pe ignoranţi, uşa clevetirii,
călăuza glumelor şi a prosteştii veselii, slujitoarea minciunii, destrămarea umilinţei,
născătoarea trândăviei, înainte-mergătoarea
somnului, împrăştierea minţii, nimicitoarea
pazei sufletului, răcirea fierbinţelii inimii, întunecarea rugăciunii.
De ce iubeşte lumea zgomotul?…
În trecut oamenii se adunau la şezători să cânte
doine, cântece de leagăn etc. Azi? Se uită bogăţia
folclorului, fiindcă oamenilor nu le mai place
tăcerea creatoare… Zgomotele cad ca un potop.
Cine va fi în stare să construiască o nouă arcă a
lui Noe salvatoare din noul potop al decibelilor?
Tăcerea, în faţa oamenilor şi a celor înconjurătoare,
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ezeu, fiindcă, mulţi prooroci mincinoşi
au ieşit în lume” (Ioan. 4, 1).
Cine ispiteşte astăzi duhurile dacă
sînt de la Dumnezeu, cînd înşişi
preoţii ajung să predice un mesianism
anticreştin, asemenea sectelor înfiinţate
de rebelii Bisericii? Cine te apără de
rătăcire, fratele meu mai tînăr? Cine
îţi reîmpodobeşte inima cu prezenţa
lui Hristos cel adevărat, nu cu hristoşii
mincinoşi ai acestui veac?
Te-ai născut, tinere, din nou, nu din
poftă trupească, nici bărbătească, ci din
Dumnezeu, Care S-a făcut trup pentru tine şi din a Cărui plinătate te-ai
împărtăşit, şi har după har ai luat.
Acest har îţi este scut împotriva desfrînărilor la care te îndeamnă
învăţătorii tăi de azi, vorbindu-ţi despre
libertate ca despre ridicarea oricăror
oprelişti din faţa ta. Bunul simţ este un
fetiş, cinstea – o noţiune perimată, sexualitatea – o descătuşare a animalului din
tine, asemănarea ta cu Hristos – o poveste creată de preoţi, iar iubirea de Dumnezeu şi de semeni – o nouă formă de
încătuşare a personalităţii. Cercetează în
inima ta, dincolo de acest hăţiş diabolic
al minciunii, şi vei găsi Adevărul, singurul care te face liber! Şi supremul adevăr
este Învierea. Învierea lui Hristos, ca
pîrgă a învierii tale.
Părintele Gheorghe CALCIU

Cât taci,

nu este o fugă din faţa vieţii, ci este condiţia
indispensabilă ca sufletul să se reîntoarcă
mai autentic în faţa oamenilor şi a tuturor
celor înconjurătoare. Astăzi, băile de tăcere
sunt necesare omului ca să tacă în el glasurile discordante ale orgoliului şi egoismului, dar mai ales pentru a asculta Cuvântul
lăuntric, care ne purifică, ne fortifică şi ne
uneşte. „Făptura noastră este plină de lucruri care ne proiectează afară” (Pascal). Surmenajul şi
exteriorizarea neîntreruptă a vieţii noastre ne duce la
o nemiloasă irosire a vitalităţii noastre lăuntrice. De
aceea, nenorocirea omului se trage dintr-un singur
lucru „că nu ştie să stea liniştit într-o cameră”.
Clipele de tăcere pe care ni le rezervăm, chiar
dacă sunt dureroase, conferă gândirii noastre o agerime nouă, vorbirii noastre rezonanţe mai adânci,
acţiunii noastre o rodnicie înzecită. Cât taci, atâta
valorezi.
Dacă Dumnezeu ne-ar scrie pe frunţi gândurile
care ne frământă, n-am mai
îndrăzni să ne arătăm lumii,
am înţelege mai bine nimicnicia noastră, dar mai ales
importanţa pe care trebuie so acordăm tăcerii, ca mijloc
indispensabil pentru a face
ordine în propria casă.
Rugăciunea nu este aceea
care zboară de pe buze când în
suflet este furtună, deoarece
cu Dumnezeu nu ne întâlnim
undeva în cosmos, ci în intimitatea inimii… rugăciunea
trebuie scăldată în tăcere, altfel este lipsită de mediul său
vital. A fi tăcut nu înseamnă
a fi mut sau ursuz. Trebuie
să ne păzim de tăcerea rea
ca de flecăreală. Avem, de
exemplu, tăcerea mofluză,

atâta valorezi
care este un lucru nedemn de un adult, sau tăcerea
unei mândrii şifonate, avem tăcerea indiferenţei sau
egoismului în cazul în care cuvântul nostru ar putea
aduce lumină, pace şi îmbărbătare; există şi o tăcere
evazivă, atunci când am avea datoria de a face act
de prezenţă iubitoare şi activă faţă de cei din jurul
nostru; există şi o tăcere a laşităţii atunci când ar
trebui să avem curajul de a lua apărarea cinstei lui
Dumnezeu, ori a reputaţiei aproapelui, sau când am
avea obligaţia de a ne mărturisi vinovăţia. Tăcerea
este o binefacere şi o bogăţie, dar în anumite cazuri
ea poate fi ucigaşă.
Spiritul de a critica este un venin, un vierme, un
cancer într-un organism sănătos. El absoarbe energiile vitale ale celui ce critică, ale celui ce ascultă
critica şi ale celui criticat. Spiritul de a critica este
spiritul satanei. Dacă cineva îi dă acces în sine, nu
mai este loc nici pentru intimitate cu sine, nici cu
aproapele şi nici cu Dumnezeu.
Tăcerea este spaţiul vital al sufletului în care se
învaţă cea mai frumoasă şi eroică melodie, menită
să fie cântată cu îngerii… „un cântec nou” (Apoc. 5,
9). Trebuie să ştim să profităm şi de zgomot… să-l
ascultăm în tăcere şi să-l unim cu rugăciunea: zgomotul, de pildă, al unei nicovale dacă-l ascultăm ne
oferă în tăcere munca muncitorilor; un clopot când
sună ne îndeamnă la rugăciune; vântul ne îndeamnă
să ne rugăm pentru cei ce suferă de frig, etc.
Să medităm mult Cuvântul lui Dumnezeu, ca să
nu ajungem sclavii cuvintelor noastre, dar să fim
liberi prin inspiraţia Duhului Sfânt.
Cristian STOICA
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Duminicile din Postul Mare sunt
trepte duhovniceşti în urcuşul nostru către Golgota, aşa cum erau
ele odinioară pentru catehumeni,
adică aceia care se pregăteau să fie
botezaţi în Legea lui Hristos. Numai astfel, urcând în cunoaşterea
jertfei lui Hristos şi a semnificaţiilor
mântuitoare ale Sfintelor Patimi,
pătrundem taina Crucii şi a Învierii,
a biruinţei asupra morţii.
E prima dimensiune a duminicilor din Postul Mare, în care se
descoperă legătura dintre botez şi
post, ca moarte şi înviere cu Hristos
pentru restaurarea firii omeneşti. Întreaga organizare liturgică a Postului
Mare reflectă adevărul din cuvintele
Sf. Apostol Pavel: „Oare nu ştiţi că
toţi câţi în Hristos ne-am botezat,
întru moartea Lui ne-am îmbrăcat?
Aşadar, prin botez ne-am îngropat
cu El în moarte pentru ca, aşa cum
Hristos a înviat din morţi prin slava
Tatălui, aşa şi noi să umblăm întru
înnoirea vieţii; căci dacă una cu El
ne-am făcut prin asemănarea morţii
Lui, atunci una vom fi şi prin aceea a
învierii Lui…” (Romani 6, 3-5).
Cu timpul, s-a adăugat şi o dimensiune istorică, legată de anumite evenimente, unele cu consecinţe
foarte importante asupra vieţii Bisericii. Prima Duminică se numeşte
a Ortodoxiei pentru că aduce aminte
de victoria împotriva iconoclaştilor.
După frământări de mai bine de un
secol, Sinodul de la Constantinopol
din 11 martie 843, întrunit la iniţiativa
împărătesei Teodora şi a patriarhului
Metodie, a restabilit o dată pentru tot-

deauna cultul icoanelor rostind anatema împotriva tuturor iconoclaştilor.
Decizia sinodală prevedea ca în fiecare
an să se citească hotărârea respectivă
în toate bisericile în prima duminică
din postul Sf. Paşti, ca un avertisment
pentru cei care ar mai fi tentaţi să se
ridice impotriva cinstirii icoanelor.
A doua duminică este a Sf. Grigorie Palama (sec. al XIV-lea), pentru
că se cinsteşte biruinţa sa în lupta
pentru apărarea dreptei credinţe în
ce priveşte energiile necreate.

Duminica Sfintei Cruci, a treia,
s-a rânduit ca să îşi aducă aminte
creştinii de semnul biruinţei asupra
morţii, de „Pomul vieţii”, de „arma
împotriva diavolului”, de „semnul
Fiului Omului”, care se va arăta pe
cer la a doua venire, într-un moment
în care creştinii se află la jumătatea
drumului lor duhovnicesc, adică la
jumătatea Postului Mare, aşa cum Sf.
Cruce se află la răspântii de drum şi
îi încurajează pe călători să meargă
mai departe.

Treptele duhovniceşti
ale Postului Mare

Nu lăsa Măicuţă să pierim pe cale…

Semnează aici!

De fiecare dintre noi depinde
stoparea profanării Prohodului
Maicii Domnului în Moldova
Ani în şir în Moldova se săvârşeşte această fărădelege strigătoare
la cer. În ziua ajunului Adormirii Maicii Domnului în Piaţa Marii
Adunări Naţionale şi în toată ţara se chefuieşte într-un mod nesăbuit,
sfidându-se esenţa marii sărbători creştine. Aceasta se înfăptuieşte sub
pretextul comemorării Zilei Independenţei. Este cunoscut, că atunci
când s-a stabilit data sărbătoririi independenţei, preoţii şi alţi oameni
de bună credinţă din Parlament s-au opus categoric, înţelegînd gravitatea acestui păcat.
Din 1991, indignarea creştinilor ortodocşi a crescut an de an şi
s-a manifestat în diverse forme. În ultimul timp, la redacţia ziarului
“Toaca” s-au adresat mai multe persoane. Astfel, s-a conturat ideea de
a adresa o scrisoare deschisă Preşedintelui ţării în vederea soluţionării
acestei probleme care nu mai poate fi amânată.
Fiecare creştin ortodox din Moldova poate semna acest mesaj.
Semnăturile se adună pentru a fi înmânate Preşedintelui ţării la redacţia
ziarului “Toaca” pe adresa: or. Chişinău, str. Columna, nr.76.
Numai astfel, cu ajutorul Domnului şi al Maicii Domnului, ne vom
apăra sfintele sărbători şi credinţa strămoşească.

Cu Duminica următoare, a Sfântului Ioan Scărarul (autorul cărţii
“Scara”), un îndrumător neîntrecut
al vieţii ascetice, suntem chemaţi să
luăm aminte la nevoitorii din pustie
care au ajuns la măsura desăvârşirii.
Ei ne arată „calea cea strâmtă”, pe
care putem merge, oricât de păcătoşi
am fi, dacă vom fi tot atât de hotărâţi
în a-L urma pe Hristos, cum s-a
dovedit cuvioasa Maria Egipteanca,
pomenită în Duminica a cincea.
Apoi ne vom pune întrebarea: Suntem pregătiţi să-L primim pe Mântuitorul nostru, în Duminica Floriilor,
cu darurile duhovniceşti ale Postului
Mare sau, după entuziasmul primirii
Sale cu flori de finic în Ierusalimul
sufletului, ne vom întoarce şi, peste
doar câteva zile, slabi în credinţă,
vom uita de toate şi, când vom auzi
„Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!”, vom tăcea ca nişte laşi?
Să nu fie!
În tot timpul Postului Mare, în tot
locul şi în tot timpul, să avem în minte
rugăciunea Sfântului Efrem Sirul:
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele,
duhul trândăviei, al deznădejdii, al
iubirii de stăpânire şi al grăirii în
deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului
smerit, al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-l mie, slugii Tale.
Aşa, Doamne Împărate, dăruieştemi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu
osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!”
Pr. O. MOCEANU

SCRISOARE DESCHISĂ
Excelenţa Voastră!
Mult stimate Domnule Vladimir Voronin,
Preşedinte al Republicii Moldova!
Ţara noastră în ziua Prohodului Maicii Domnului – Apărătoarea
Moldovei şi a întregului neam omenesc – la 27 august serbează Ziua
Independenţei, iar mai nou – Ziua Republicii.
Deci, cu bună ştiinţă, oamenii – mireni, dar şi clerul! – sunt impuşi
să abandoneze prohodul Maicii Domnului pentru a se înscrie în
manifestările de rigoare, astfel, îndepărtându-se de ceea ce are mai de
preţ neamul nostru.
Este un mare păcat, un sacrilegiu, ca noi, fiind din neam pravoslavnic, să n-o cinstim pe Maica Domnului.
De aceea şi nu primim răspunsul multrâvnit atunci, când ne rugăm:
„Din multe nevoi, întâmplări, necazuri izbăveşte pe acei, care în Tine
nădăjduim.”
Maica Domnului este mama noastră din cer şi de pe pământ,
Împărăteasa cerului şi a pământului. Cinstind-o şi rugându-ne Ei,
putem primi ajutor şi în timpul vieţii, şi în clipa morţii, şi în ziua
Straşnicei Judecăţi.
Mult stimate Domnule Vladimir Voronin!
Vă rugăm să fiţi alături de creştinii ortodocşi din Moldova şi să
schimbaţi data serbării zilei Independenţei ţării noastre.
Cunoaştem că iubiţi poporul şi că sunteţi ctitor al vechilor mănăstiri
ce renasc din ruine. Acest lucru ne face să sperăm la o implicare
fructuoasă a Excelenţei voastre în rezolvarea problemei date.
Binecredincioşii creştini ai Bisericii Ortodoxe din Moldova
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Inima sângerândă a Serbiei

Patriarhul Serbiei Pavel
binecuvântează ostaşii

Declaraţia din 17 februarie
2008 a independenţei Kosovo
este o crimă. În ochii noştri se
săvârşeşte cea mai mare fărădelege
împotriva poporului Serbiei.
Comunitatea internaţională în
frunte cu administraţia SUA,
încălcând toate normele dreptului
internaţional, satisface cerinţele
teroriştilor albanezi şi împreună cu
ei fură de la sârbi o parte a teritoriului lor suveran, pământul sfinţit
cu sângele străbunilor ortodocşi.
Această declaraţie neruşinată, ce
zângăneşte din arme şi muniţii,
nu este altceva decât continuarea
bombardamentelor NATO. Sute

de biserici şi mănăstiri din Kosovo
au fost aruncate în aer, pângărite,
arse şi devastate. Mii de ucişi, sute
de mii de refugiaţi din locul lor de
baştină. Şi aceasta nu undeva departe, ci în inima Europei „civilizate”, care s-a lepădat de Hristos
şi s-a predat benevol în mâinile
păgânilor şi musulmanilor.
În aceste momente întreaga lume ortodoxă susţine Serbia sângerândă. Şi noi, creştinii
ortodocşi din Moldova, să ne
rugăm Bunului Dumnezeu pentru
fraţii noştri sârbi aflaţi azi la ceas
de grea cumpănă.

Îngerul sârbilor
Patriarhul Pavel este foarte accesibil. Când încă trăia sora lui, el
deseori se ducea la ea pe jos. În genere preferă să meargă pe jos, fără
pază, fără suită. Îl poţi întâlni pe străzile Belgradului. Deşi are peste
90 de ani, zilnic primeşte vizitatori în reşedinţa sa. Oamenii vin la el
cu nevoile sale, cu diverse probleme şi pentru fiecare el găseşte un
cuvânt blând de mângâiere.
Se trezeşte foarte devreme, şi, în timp ce toţi încă dorm, slujeşte
Sfânta Liturghie, rugându-se pentru tot poporul Serbiei. În inima
lui încape toată Serbia. Este mic de stat, dar mare cu duhul, are
umeri fragili, dar pe aceşti umeri duce greutatea întregii naţiuni, are
degetele subţiri, însă cu aceste degete strânse în semnul Sfintei Treimi, surpă legiuni de demoni, este îmbrăcat în haină subţire de pânză,
dar această haină ascunde inima unui neînfricat ostaş. Poporul spune:
„Acesta e îngerul nostru, care ne acoperă şi ne apără”.

Rugăciune

pentru mântuirea
multpătimitorului popor sârb
Stăpâne Atotţiitorule, primeşte
smerita noastră rugăciune pentru
scârbitul popor ortodox al Serbiei.
Rugămu-Te, Multmilostive, pentru fraţii noştri sârbi care pătimesc
acum pentru altarul neamului lor
– sfinţita câmpie Kosovo, luată prin
jaf de la ei de batjocoritorii femeilor
şi fecioarelor, de ucigaşii pruncilor şi
de cei ce îi prigonesc pe moştenitorii
acestui pământ.
Pomenind toate bunătăţile ce ni leai dat nouă şi părinţilor noştri, care,
fugind de moartea din mâinile urâtorilor de Dumnezeu, au fost primiţi
de fraţii noştri sârbi în patria lor,
rugămu-Te pre Tine, Atotbunule,

apără-i în această viaţă vremelnică
de cei ce se oştesc asupra lor şi în
viaţa cea veşnică dăruieşte-le mântuire şi bucurie fără de sfârşit, cu
rugăciunile Preacuratei Stăpânei
noastre Născătoare de Dumnezeu,
cu ale Întâi-stătătorului Serbiei,
Sfântului Sfinţitului Părinte Ierarh
Sava şi cu ale tuturor sfinţilor slavi
şi cu ale tuturor sfinţilor lumii.
Mântuieşte Doamne poporul Tău,
că Ţie toate Îţi sunt cu putinţă, şi
Ţie, Celui Atotputernic, slavă şi
mulţumire Îţi înălţăm: Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh, întru Sfânta
Treime Unuia Dumnezeu, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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“Ca să ne rugăm împreună
cu cineva, trebuie să fim de aceeaşi credinţă”

Cuviosul Paisie Aghioritul:
În probleme de credinţă Cuviosul Paisie era neînduplecat. Avea o sensibilitate foarte mare în privinţa
Ortodoxiei, de aceea nu era de acord cu rugăciunile
făcute împreună şi cu comuniunea cu persoane neortodoxe. Spunea: “Ca să ne rugăm împreună cu
cineva, trebuie să fim de aceeaşi credinţă”. Stareţul
rupea legăturile sau evita să vorbească cu clerici
care participau la rugăciuni comune cu eterodocşii.
“Tainele” eterodocşilor nu le recunoştea şi sfătuia
ca cei care vin la Ortodoxie să fie catehizaţi bine
înainte de a se boteza.
A luptat împotriva ecumenismului şi vorbea întotdeauna despre măreţia şi unicitatea Ortodoxiei,
îndemnat fiind de harul dumnezeiesc care sălăşluia
în inima sa. Viaţa lui dovedea superioritatea Ortodoxiei. Pentru un timp Stareţul, împreuna cu aproape
toţi părinţii din Sfântul Munte, a încetat să-l
mai pomenească pe patriarhul Atenagora pentru compromisurile făcute cu romano-catolicii.
Dar aceasta a făcut-o cu durere. “Mă rog la
Dumnezeu, spunea el, ca să ia zile din viaţa
mea şi să le dea patriarhului Atenagora, ca să
se pocăiască”.
Despre monofiziţi spunea: “Aceştia nu spun
că nu i-au înţeles pe Sfinţii Părinţi, ci spun că
Sfinţii Părinţi nu i-au înteles. Ca şi cum ar spune
că ei au dreptate, iar Sfinţii Părinţi i-au înteles
greşit”. A considerat că este o hulă împotriva
Sfinţilor Părinţi scoaterea din cărţile liturgice
a textelor în care Dioscor şi Sever sunt numiţi
eretici, propusă de unii ierarhi şi teologi din
Biserica Greciei. Spunea: “Oare ataţia Sfinţi
Părinţi care au avut iluminarea dumnezeiască
şi au trăit în aceeasi vreme cu ei, i-au inteles
greşit şi venim noi acum, după atâtea veacuri,
ca să-i corectăm pe Sfinţii Părinţi? Dar nici minunea Sfintei Eufimia nu o pun la socoteală?
Oare şi ea a înţeles greşit tomul ereticilor?”.
Cuviosul Paisie lupta, în felul său, împotriva ecumenismului, vorbind şi scriind anumitor persoane bisericeşti. “Biserica, spunea el,
nu este corabia fiecarui episcop, astfel încât
să facă ce vrea el”. Împotrivirile lui erau întotdeauna însoţite de multă rugăciune şi dragoste pentru Biserică, dar şi pentru cei care se
abăteau de la dreapta credinţă.

am alergat şi l-am aşezat în braţele celei suferinde.
Iar aceea, cu lacrimi în ochi, a mers în faţa icoanelor
şi s-a rugat. I-am urat însănătoşire grabnică şi am
înapoiat fularul prietenei mele. După patru-cinci
zile sora mea a făcut din nou analize, dar, o minune!
chistul de la sân dispăruse. Slăvit să fie numele
Stareţului Paisie!”
Doamna Larisa Nicolaevna Maslova, medic
din Moscova, mărturiseşte: “Am avut un accident
în urma căruia ochiul meu stâng se primejduia să-şi
piardă lumina. Am fost dusă la Spitalul General din
Moscova, dar acolo saloanele erau pline, de aceea
m-au aşezat în holul spitalului. În acea noapte nu am
putut dormi şi fiindcă eram cuprinsă de întristare,
am început să mă rog. Către dimineaţă, în timp ce

Din minunile săvârşite după
trecerea la Domnul a Cuviosului
Paisie Aghioritul:
Doamna Filiţa din Volos mărturiseşte:
“Mă aflam într-o situaţie dificilă, pentru că nu
o puteam ajuta şi linişti pe sora mea, care căzuse
în deznădejde când aflase în urma analizelor făcute
că are cancer la sân. Atunci am cerut cu evlavie de
la prietena mea mult preţioasa ei moştenire, fularul
Cuviosului Stareţ Paisie. Ţinându-l strâns la piept,
cu mâinile tremurânde şi cu inima bătând cu putere,

“Oamenii
nu-şi dau seama
că preţul
compromisului
e riscul
de a-ţi asuma
iadul”

mă aflam între somn şi veghe, mi-a apărut Batiuşca
Paisie. L-am recunoscut, căci citisem o carte despre
viaţa lui. Mi-a acoperit capul cu un prosop mic, după
care a dispărut. În acea clipa mi-am dat seama că
văd cu ochiul care fusese bolnav. De aceea nu a mai
fost nevoie de intervenţia medicilor. Am fost inter-

Acestea sunt cuvintele
Părintelui Arsenie Papacioc,
cuvinte care ar trebui să ne
pună pe gânduri pe fiecare
dintre noi. La fel, şi exemplul
lui de trăire ortodoxă ar trebui
urmat. Este un exemplu viu
pentru noi, trăieşte împreună
cu noi aceste vremuri tulburi
şi are curaj să iasă şi să ne îndrume. Cât de frumos şi de clar
ne spune: “Nu apărăm un coz-

onac frumos de Paşte. Apărăm
adevărul, care reprezintă Biserica şi veşnicia, Creatorul! Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh. Apărăm adevărul”.
“Nu ştiu ce va fi, dar
adevărul trebuie apărat cu
orice chip. Pentru că tu,
apărându-l, toate cerurile ştiu,
toată Împărăţia de sus ştie că
tu ai apărat adevărul, şi nu te
lasă. Da, Dumnezeu dă harul,

nata în spitalul amintit mai sus, între 4-11 februarie
2002. Numărul fişei mele medicale este 31171. Îi
mulţumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa ce a făcut-o
cu mine şi lui Batiuşca Paisie pentru ajutorul său.”
Într-o dimineaţă de decembrie a anului 1996, în
mănăstirea de la Suroti se aflau maica responsabilă,
doi soţi împreună cu copilul şi cu tatăl lor, două femei de vârstă mijlocie şi un bărbat tânăr. Deodată
s-a auzit un strigăt puternic. Una dintre femeile de
vârsta mijlocie, care era destul de voinică, tocmai
căzuse la pământ şi începuse să se lovească, să urle
sălbatic şi să-şi mişte repede capul într-o parte şi
alta. Priveliştea era îngrozitoare. Femeia cu copilul
au ieşit afară, iar ceilalţi s-au apropiat de ea ca s-o
ajute. Mugea, gâfâia şi spunea cu o voce bărbătească,
sălbatică ameninţătoare: “Am să vă arăt eu vouă,
ăstora care nu credeţi, am să vă arat eu... Încă
puţin şi am să vă pun la toţi 666 pe mână...
O să vă închinaţi cu toţii mie... Ticăloşilor,
imbecililor...” şi alte ocări. Apoi a început
să scuipe şi spunea înfricoşată: “Paisie, mă
arzi, ma arzi, vrei să mă trimiţi înapoi în tartar... şi această femeie nenorocită numai pe la
mănăstiri mă duce... De ce o ajuţi? Mă arzi,
mă arzi!”. Urla şi se lovea atât de tare, încât
toţi credeau că îşi va sparge capul. Era lucru
vădit că o chinuia diavolul. “Aaa... Aaa...”,
striga iarăşi. “Uite, a venit şi Maria acum...
Mă arzi, Paisie!” şi strigând acestea, rămase
nemişcată, de parcă ar fi leşinat. Cei care erau
de faţă s-au apropiat pentru a o ajuta, iar femeile au acoperit-o cu hainele ei. După aceasta au ridicat-o în picioare. Atunci femeia şi-a
deschis ochii şi a început să plângă liniştit,
iar din adâncurile inimii ei s-au revărsat
aceste cuvinte: “Îţi mulţumesc, Gheronda...
Îţi multumesc, Dumnezeul meu!”. Şi repeta
aceste cuvinte cu multă recunoştinţă. Apoi sa ridicat, a mers înaintea icoanei lui Hristos
şi a Maicii Sale şi a început să se roage cu
suspine negrăite: “Dumnezeul meu... Dumnezeul meu... Cum de m-ai primit pe mine,
nevrednica? Îţi mulţumesc, Gheronda... Nu
meritam, Dumnezeul meu, un astfel de ajutor.” Toată această privelişte era deosebit de
mişcătoare. Apoi au salutat-o pe maica şi
au plecat. Această femeie care s-a izbăvit de
diavol a povestit că în noaptea de dinaintea
venirii ei la mănăstire l-a văzut pe Stareţul
Paisie care i-a spus: “Vino la mormântul
meu şi te voi face bine”. A doua zi a venit la
mănăstire şi după ce s-a închinat la mormântul Stareţului, s-au petrecut cele descrise mai
sus.” Nu sunt singurele relatări despre minunile Cuviosului Paisie. S-au scris sute de pagini cu astfel de
mărturisiri ale celor care au fost vindecaţi de boli
sau au fost ajutaţi în problemele sau necazurile lor
de Sfântul Paisie cu puterea lui Dumnezeu.

dar nu le dă la milogi, le dă la
eroi. Păstrează-ţi mai departe
poziţia, că nu mai contează
viaţa. Nu vezi cum se pune
problema? „Domnule, ori te
omor, ori te dau afară…” Dămă afară! Că tu ai ieşit ca un
prost din ordinea cerească, nu
eu! Ce mai contează viaţa?”
“Eu, peste câţiva ani împlinesc o sută. Ce-ar fi să mă
vând ca un prost, acuma, de

frica unei săbii? Nu, domnule! Nu!”
Cu adevarat viaţa lui se
aseamănă unei lumânări: se
jertfeşte pe sine pentru a ne lumina pe noi. Dar dacă vom rămâne
în dormitare şi în ignoranţă pentru a ne fi mai uşor şi mai bine,
este doar alegerea noastră…
însă la Judecată nu vom putea
spune că nu am ştiut, pentru că
nu ne-a spus nimeni…
“Război întru cuvânt”

Fi\i vigilen\i!
Lăcomia pântecelui –
cauza bolilor moderne
Sf. Ioan Scărarul punea pe aceeaşi
treaptă lăcomia pântecelui şi mândria. În
lupta cu viciul lăcomiei pântecelui ajutorul cel mai de preţ este postul. Datorită
acestuia, omul revine la normal, scade
trupeşte, îmbogăţindu-se sufleteşte – „Dă
sânge şi primeşte duh!”.
Şi în trecut oamenii sufereau de diferite boli, însă cele care macină astăzi
omenirea sunt cu totul deosebite de cele
de pe timpuri. Cu o mie de ani în urmă
strămoşii noştri vieţuiau într-o armonie
perfectă cu natura, cu sine şi cu Dumnezeu. Ritmul vieţii omului ortodox din
acea perioadă era supus întru totul ritmului şi tipicului bisericesc, instituit de
Sfinţi Părinţi ai Bisericii. Alternarea perioadelor de post cu perioadele de dulce se
păstra cu multă rigurozitate şi evlavie.
Azi, o bună parte din oameni continuă
să rămână rupţi de la sânul BisericiiMame şi devin o biomasă de consumatori fără discernământ, fiimd manipulaţi
de publicitatea obraznică şi insistentă a
produselor dubioase.

Pâinea
Din moment ce componentele pâinii
– apa, făina şi drojdiile – nu corespund
normelor sănătăţii, evident că şi pâinea
preparată din ele în loc să ne întărească,
ne slăbeşte sănătatea. De exemplu, în
Ucraina făina bună este exportată, pe
când cea de calitate proastă, din care se
coace pâinea, se importă din alte ţări (în
ţara noastră e cam aceeaşi situaţie – n.
trad.). Cauza –diferenţa mare de preţ. Iar
pentru îmbunătăţirea calităţii făinii aduse
de peste mări şi ţări, în ea se introduc
masiv diverse adaosuri artificiale.
Şi drojdiile pe baza cărora se prepară
pâinea sunt dăunătoare. Importate din
Turcia, ţară neortodoxă, ele sunt modificate genetic. Aceasta înseamnă că la
nivelul genelor asupra lor s-au exercitat
diverse manipulări. Ştiind însă cât de repede se fac noi şi noi descoperiri în sfera
geneticii, introducerea în aceste drojdii a
genomului agresivităţii, lenei, urii ş.a. nu
mai ţine de domeniul fantasticului.
De aceea, pentru păstrarea sănătăţii
este foarte indicată revenirea la pâinea de

casă, pregătită conform tradiţiilor noastre strămoşeşti pe bază de drojdii de vin
numite în popor botcale. Folosind componente naturale: apa curată, drojdii de
casă şi făină de calitate bună, cu adaosuri
naturale din tărâţe sau făină de porumb
obţinem o pâine sănătoasă.

Cartofii
Este contraindicată folosirea abundentă în alimentaţie a cartofilor. Cu atât
mai mult cu cât 70 la sută din cartofii

Nr. 3, martie 2008

sunt totalmente artificiale. Cu toate că
nu se observă de la început, consumarea
lor este periculoasă. Nefiind naturale, ele
îngreuiază activitatea organelor interne,
provocând diverse boli. Folosirea lor
este un păcat de moarte împotriva propriului organism şi a propriei sănătăţi. Ele
se depun pe intestine şi aproape că nu se
asimilează. Toate felurile de margarină şi
maioneză (chiar şi aşa-zisa maioneză de
post) nu sunt altceva decât otravă, fiind absolut contraindicate în medicina naturistă.

Metode de
supravieţuire
La începutul lunii martie creştinii din Moldova au
avut prilejul de a participa la conferinţa „Metode de
supravieţuire” cu participarea medicului naturist dl
Veaceslav Zakrevski din Ucraina. Acesta a susţinut un discurs cu privire la problemele alimentaţiei omului modern.
Iată câteva spicuiri din subiectele prezentate de domnia sa.
de pe piaţa agricolă sau sunt genetic
modificaţi, sau sunt prelucraţi cu diverse
chimicale. Este binecunoscut faptul că
cei care cultivă cartofi fac o delimitare
strictă între cartofii sădiţi pentru sine şi
cei pentru piaţă. Primii sunt naturali, pe
când ceilalţi sunt prelucraţi cu pesticide
şi alte substanţe chimice.

Terciurile
Produsele din cartofi trebuie înlocuite
cu terciuri din crupe naturale, nemodificate genetic. Ele acţionează benefic asupra organismului, mai ales când sunt folosite cu diverse adaosuri de condimente
naturale cum ar fi imbirul, scorţişoara,
piperul negru, roşu ş.a. Condimentele în
cantităţi mici contribuie la o fermentare
mai bună a mâncării.

Margarina şi maioneza
Aceste produse nu există în natură şi

NU - NATO!

Produsele din super-market-uri
Deşi aspectul acestor produse este
atrăgător, majoritatea dintre ele nu corespund standardelor alimentaţiei sănătoase.
Sunt pline de aditivi alimentari, conservanţi, diverse substanţe ce ameliorează
în mod artificial gustul produsului care,
de cele mai multe ori este sau de calitate
proastă, sau cu termenul depăşit.
De aceea, în scopul păstrării sănătăţii
noastre şi a copiilor noştri este binevenită
procurarea produselor alimentare direct
de la producător. Adică creştinii ortodocşi
de la oraşe ar fi bine să procure produse de
la oamenii de bună credinţă de la sate.
Cu mai mulţi ani în urmă stareţii
noştri preziceau că va fi foame. Deşi
pare straniu, însă această foame astăzi se
instaurează şi la noi. Este vorba de foamea de produse naturale, nemodificate
genetic, nespurcate de ritualuri păgâne,
necodificate, fără aditivi alimentari.

Suntem o ţară majoritar ortodoxă pentru care
ideea aderării la blocul militar NATO este absolut
străină.
Războaiele declanşate şi crimele comise
în lumea întreagă de acest bloc terorist sunt
înfiorătoare şi aşteaptă Judecata lui Dumnezeu.
Încă mai sângerează rănile de pe trupul şi sufletul
Serbiei ortodoxe, bombardate satanic de forţele
NATO în 1999. Strigă la cer sângele fraţilor noştri
sârbi ucişi cu bestialitate de bombele NATO pe
care scria în batjocură: “Paşte fericit”. Bombardamentele masive ale Serbiei şi Kosovo au distrus
economia acestei ţări şi au făcut una cu pământul
vechile mănăstiri şi biserici ce constituie patrimoniul istoric al omenirii.
A intra în NATO înseamnă a te face complice la
toate crimele sângeroase ale acestui bloc, a trimite
copiii noştri în calitate de carne de tun în punctele fierbinţi ale planetei. Noi nu dorim acest lucru. Noi dorim ca ţara noastră să-şi păstreze neutralitatea. Să fie în continuare păzită şi ocrotită
de Acoperământul Maicii Domnului, de scutul
puternic al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
cu toate puterile cereşti, de rugăciunile tuturor
sfinţilor şi ale Sfântului Mare Voievod Ştefan cel
Mare, iar nu de aşa-zisă umbrelă (pătată de sânge)
a NATO. Dacă Dumnezeu e cu noi, cine ne poate
sta împotrivă?
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Postul
Postul este cel mai indicat remediu ce
ne stă la îndemână şi primul tratament pe
care trebuie să ni-l aplicăm noi înşine. Metodele naturiste de alimentaţie nu exclud
postirea gravidelor şi a copiilor. Produsele
de post curăţă sângele, îl rarefiază, îl readuc la starea normală. Copiilor trebuie să
le altoim de mici dorinţa şi necesitatea de
a posti. Iar pentru aceasta este necesar să
depunem puţin efort întru a le diversifica
meniul de post. Există o sumedenie de reţete
de post. Hrana de post, dacă e pregătită
cu puţină fantezie, poate fi şi gustoasă, şi
atrăgătoare şi, ceea ce este cel mai important, hrănitoare.
Veaceslav ZAKREVSKI
Reţete de drojdii
Drojdii de vin: Se adună spuma de
pe mustul în fermentaţie şi se amestecă cu
tărâţele de grâu. Acest amestec se usucă la
soare sau lângă sobă (la o temperatură nu
mai mare de 32 de grade) şi se păstrează în
pungi de pânză. Înainte de utilizare amestecul
uscat se dizolvă în apă caldă, se adaugă făina
de grâu şi se prepară plămădeala. După ce
fermentează se diluează cu apă, se strecoară
şi se prepară aluatul.
Drojdii din tărâţe: Se toarnă 4 litri de
uncrop peste 1 kg de făină de grâu (calitatea
a II-a). Această masă (de consistenţa smântânii) se lasă să se răcească până la temperatura
de 70-75 de grade, apoi se adaugă 100-150 g
făină şi se amestecă bine. Când s-a răcit până
la 35 -37 de grade se mai adaugă 100 – 150
g făină, se omogenizează, vasul se acoperă
cu o pânză curată şi se pune la cald pe 24
-36 de ore pentru fermentare. Apoi se mai
introduc încă 200 g făină şi 300 g tărâţe, se
frământă şi se mai lasă 4-6 ore la fermentat,
se adaugă tărâţe de grâu şi se pune la uscat.
Durata păstrării acestor drojdii este 3-6 luni.
Se păstrează în pungi din pânză, atârnate
la loc uscat şi rece. Înainte de utilizare drojdiile se dizolvă în apă caldă, se adaugă puţină
făină, se amestecă şi se lasă pe 30 - 40 min.,
după aceea se prepară aluatul.
Mod de folosire: la jumătate pahar de
drojdii – 1 kg de făină.
În numărul următor al ziarului vom
prezenta câteva reţete de pâine de casă.

Comentarii de pe site-ul protv.md la ştirea
despre manifestaţia pro NATO a Mişcării
Acţiunea Europeană
Teroristul Nr. 1 - NATO
de Damian (14 februarie)
Mari ticăloşi sunt aceşti profesori care şi-au adus
studenţii “în stroi” să strige ca nişte handicapaţi “vrem
în NATO”. Ce ştiu aceşti copii? Sunt nişte instrumente
manipulate de lingăii lui NATO plătiţi din gros. Ei nu-şi
dau seama că-şi fac ţara de ruşine predând-o în ghearelele celui mai terorist şi mârşav bloc de pe Terra. NATO
n-o să ne apere, NATO o să ne folosească pentru scopurile sale diabolice şi expansive de dominaţie mondială.
NATO este un bloc AGRESIV. Aţi uitat că NATO cu
bombele lui este expresia democraţiei occidentale, care
a distrus Serbia, Irakul... Şi tot caută duşmani. Treziţivă! Nu vă sacrificaţi copiii acestui ciclop.
Jos NATO!
de Roman (14 februarie)
NATO??? E un instrument, NATO foloseşte pe larg
Standardele DUBLE. Şi acum NATO vor să ia pamânt
Creştin-Ortodox de la slavi, care ne sunt foarte aproape
după credinţă şi cultură şi sa-l dea musulmanilor
(Kosovo). Intrarea în NATO este o prostie.
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Biserica e
construită!
Vă rugăm să
contribuiţi
la transportarea
şi asamblarea ei

FII

CTITOR

al Bisericii-Memorial!
E pe cale de a se realiza unul dintre scopurile
membrilor Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din
Moldova “Fericita Maică Matrona” - înălţarea
lăcaşului sfânt cu hramul Maicii Domnului
“Împărăteasa tuturor” (“Pantanassa”) întru pomenirea înaintaşilor noştri, care au pătimit pentru
mărturisirea credinţei ortodoxe. Desigur, o lucrare
de o asemenea anvergură are nevoie de mijloace
serioase. De aceea s-au pregătit 10 000 (zece mii)

de certificate de ctitor numerotate în valoare de 100 (una sută) lei fiecare.
Sumele jertfite se vor depune la sediul
Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi „Fericita
Maică Matrona” sau pe contul asociaţiei,
păstrându-se chitanţa respectivă, ori se vor
trimite prin poştă pe numele preşedintelui
asociaţiei - Larisa Burcă; adresa: Chişinău,
str. Columna nr. 76, tel.: 22 24 93, tel./fax:
22 44 51. Adeverinţele, de asemenea, vor fi
eliberate la sediul asociaţiei sau, respectiv,
vor fi trimise prin poştă.

Apel către agenţii economici
Ne adresăm agenţilor economici cu
rugămintea de a contribui financiar la
transportarea din Belarus şi la asamblarea sfântului locaş.
Mijloacele băneşti pot fi transmise în numerar sau prin virament pe contul 222472203126
Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi “Fericita
Maică Matrona” la BC „Banca Socială” S.A.
fil. Interraională Chişinău; codul băncii:
BSOCMD2X722, codul fiscal: 40445016.

Cu noi este Dumnezeu! Doamne ajută!

C O N S U LTA Ţ I E J U R I D I C Ă
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!
Juristul Mitropoliei Moldovei, dna Elena Bâtcă, în fiecare miercuri,
între orele 9.00 – 14.00, oferă consultaţii juridice privind eliberarea
fără cod de identificare a F9 pentru creştini, a pensiei, a certificatelor
de naştere, a permiselor de conducere, a poliţei medicale de asigurare
şi privind prelungirea termenului paşapoartelor de tip sovietic.
Adresa: str. Columna nr. 76. Rel la tel.: 22 24 93.

ANUNŢ

În luna octombrie 2007 s-a
adoptat o Hotărâre de Guvern potrivit căreia se legalizează Forma nr.
9 pe teritoriul Republicii Moldova,
ca act de identitate pentru persoanele care din considerente religioase refuză să deţină buletine de
identitate cu cod de identificare.
Astfel, începând cu data de 18 octombrie 2007, F9 pe teritoriul Republicii Moldova este în acelaşi
regim juridic cu buletinele de identitate. Pe teritoriul ţării, unele birouri notariale, făcând trimitere la

hotărârea nominalizată, efectuează
tranzacţii de vânzare-cumpărare,
donaţii etc.
Pentru comparaţie: în anul 2003,
F9 fără cod de identificare, eliberată
pe motiv religios pentru 10 ani de
zile, a fost introdusă de Ministerul
Dezvoltării Informaţionale printrun ordin intern. În baza F9 nu era
posibilă înregistrarea unei tranzacţii
imobiliare (vânzare-cumpărare, donaţii etc.) şi traversarea frontierei
de stat. Începând cu octombrie
2007 însă tranzacţiile imobiliare
pot fi efectuate.

Toate se vor umplea de antihrist
La sfârşitul vremurilor
omul va deveni atât de plin de
răutate, atât de înjosit ca urmare
a întărâtării şi stăpânirii patimilor celor josnice asupra sa, atât
de împietrit la inimă, întunecat
şi cu totul epuizat de singura
grijă de a supravieţui, încât pentru viaţa duhovnicească el nu va
avea nici bunăvoinţă, nici loc
în inima sa. Nu va mai rămâne
nici o călăuză duhovnicească,
deoarece şi aceştia vor urma
căile lumii. Bisericile lui Dumnezeu vor deveni fie goale, fie
duhovniceşte profanate de către
păstori nevrednici. La apogeul
acestor suferinţe şi al haosului
din lume va apărea antihrist. El
va veni ca un făcător de pace, un
conducător bun şi înţelept, care
poate aduce lumea în rânduială.
Cu toate acestea, de fapt, el
va fi un vrăjmaş al tuturor, un
urâtor a tot ceea ce este bun,

un tiran şi un făcător de rău, un
distrugător a toate; asemenea
lui, lumea n-a văzut pe nimeni
niciodată şi nici nu va vedea
vreodată.
Fiecare persoană va fi
pecetluită; fiecare amănunt sau
element al muncii sale şi al vieţii
acesteia, ba şi fiecare cuvânt,
fiecare mişcare a facultăţilor
mintale va fi sub supraveghere
neîncetată, astfel încât ea [persoana] nu va mai avea obiceiul
de a cugeta la sine, de teamă ca
nu cumva înfăţişarea feţei să reflecte fără voia sa ceva nepotrivit cu autoritatea conducătorului
lumii, adică a antihristului.
Toată lumea va purta „măşti
de piatră”. Toată munca, fiecare metru pătrat de pământ,
fiecare bob de grâu va fi sub
controlul lui antihrist. Vor fi
dezastre naturale: valuri chinuitoare de căldură vor alterna cu

perioade de ger aspru, seceta cu
inundaţiile; tornade şi furtuni
cumplite vor pricinui distrugeri
înspăimântătoare; erupţii vulcanice, cutremure şi boli între
oameni, animale şi plante; toate
acestea vor fi atât de îngrozitoare, încât îi vor duce pe oameni la disperare.
Pământul, nemaipriminduşi binecuvântarea pentru a da
roade, va fi lovit de foamete îngrozitoare, şi astfel se va sărăci
cu totul. Şi numai celor care au
primit pecetea fiarei, adică a satanei, li se va îngădui să existe
pentru o vreme, deşi în cele mai
slugarnice şi josnice condiţii de
sărăcie totală şi dispreţ pentru
demnitatea umană, pe care omul
a primit-o de la Făcătorul său.
Toate se vor umplea de antihrist: pământul, marea, aerul.
Toate se vor face cu singurul
scop de a înlătura cu totul numele lui Hristos din inima omului. Aceasta va fi cu adevărat o
împărăţie drăcească pe pământ.
Vor veni nenorociri cum n-au
mai fost, un timp de agonie
intensă nu numai pe pământ, ci
în tot universul, căci ele [stihiile] sunt împreunate într-un singur plan al creaţiei, iar tot acest
univers urmează să piară pentru ca, după aceasta, să poată
fi îmbrăcat în nestricăciune, în
statornicie, în veşnicie, după
cuvintele Apostolului: Căci
trebuie ca acest trup stricăcios
să se îmbrace în nestricăciune (I
Cor. 15, 53).
Monahul Vasile, sec. XV

Abo n a ţi-vă la zia r u l n a ţion a l

TOACA!
“Toaca”

cheamă la rugăciune şi vigilenţă.

“Toaca”

trezeşte conştiinţele adormite.

“Toaca”

este glasul poporului dreptcredincios.

“Toaca”

este în opoziţie absolută cu mass-media
aservită forţelor oculte.
Dacă vrei să afli adevărul prin prisma
învăţăturii Sfinţilor Părinţi, citeşte “Toaca”!
Indice: PM21915. Preţ lunar: 3 lei.
Abonamentele pot fi perfectate începând cu orice lună.

Cu ajutorul Domnului am păşit într-un nou an editorial. De noi şi numai de noi depinde destinul acestei
publicaţii. Fiecare abonament, orice sprijin material sau
moral, fiecare gând bun şi rugăciune sunt de nepreţuit.
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Iubiţi fraţi şi surori!

Z

iarul conţine rugăciuni,
sfinte icoane, extrase din Sf.
Scriptură şi din lucrările Sfinţilor
Părinţi. De aceea Vă rugăm să nu-l
folosiţi în scopuri menajere. Dacă
nu mai aveţi nevoie de el, oferiţi-l
rudelor, prietenilor, cunoscuţilor,
tuturor celor însetaţi de hrană
duhovnicească.

