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Străbunii noştri erau tari cu
duhul. Şi această tărie a duhului şi
a credinţei ne-au transmis-o nouă.
Însă în veacul trecut ateiştii au distrus multe; au nimicit mulţi oameni duhovniceşti. Nu în aceasta însă
constă necazul. Domnul a spus, că
şi din pietrele acestea poate zidi fii
lui Avraam. Adică, dragostea lui
Dumnezeu şi minunile Lui sunt
nemărginite.

Progresul tehnic naşte regres
duhovnicesc. Despre aceasta au
scris scriitorii bisericeşti încă în
secolul nouăsprezece. Mândria
omului dotat cu tehnică creşte. De
parcă el n-ar mai avea nevoie de
Dumnezeu. Are maşini, are mijloace tehnice. Însă nu înţelege că,
de n-ar exista energia care mişcă
această maşină, ea s-ar opri. Şi s-

credinţă omul va fi
viu şi prin credinţă
se poate mântui. De
aceea se cuvine să
cerem tărie duhului şi credinţei. Iar
Dumnezeiescul har
tămăduieşte întotdeauna neputinţele
şi sporeşte puterile,

Să fim necontenit în Domnul!

De aceea acum duşmanii Bisericii nu mai doresc să facă noimucenici. Acum este un timp mult
mai straşnic. Ei doresc să distrugă
nu oasele, ci voinţa omului, să
distrugă inima lui, să distrugă
cunoştinţele lui. Aceasta-i mult mai
groaznic. Trăim în vremurile despre care este scris în Evanghelie:
nu vă temeţi de cei ce după uciderea trupului nu pot să facă rău sufletului. Ci temeţi-vă de cei ce după
uciderea trupului şi sufletul vostru
îl pot arunca în gheena focului. În
aceste timpuri noi trăim.

ar opri toată tehnica. Fiindcă numai puterea care este la Dumnezeu
niciodată nu se sfârşeşte.
Provocarea pe care i-o face
creştinului ortodox globalizarea
este doar la chip fioroasă. Însă fiecare om trebuie să fie hotărât în
inima sa: să nu accepte şi să nu
primească nici un fel de lucrări satanice. Iar cum ne va apăra Domnul,
noi nu ştim. Fiindcă credinţa acum
este o nevoinţă pentru raţiune, căci
raţiunea a păcătuit prin omul primordial Adam. Acum numai prin

Preasfinţitul Ipolit şi ÎPS Vladimir în Catedrala
Mitropolitană din Chişinău, de Hramul oraşului
“Acoperământul Maicii Domnului”, 2007

însă numai ale celor, care se află întro continuă mişcare.
A celui ce se roagă neîncetat lui
Dumnezeu, Îi mulţumeşte lui Dumnezeu, cere iertarea păcatelor şi
cere puteri duhovniceşti nu pentru
sine. Fiindcă dacă un om începe un
lucru bun şi va cere: „Hai, Doamne,
ajută-mi”: Domnul poate să-i zică:
„Dar tu eşti oare vrednic?” Noi
suntem datori să cerem cu smerenie
şi cu blândeţe: „Doamne, ajută-mi
mie pentru slava Ta, pentru numele

I-au tăiat capul
pentru că nu şi-a scos

continuare în pag. 3
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Legământ cu iadul
şi cu moartea tocmeală!

Tău cel Sfânt, pentru slava Sfintei
Tale Biserici; Dumnezeule, şi pentru viaţa veşnică”. Atunci ai şansa
să primeşti ceea ce ceri.
Nu este de ajuns să ştii despre
legile duhovniceşti. Trebuie să le
cunoşti. Cum? Trăind conform
acestor legi. Ce este mai presus de
duhovnicia ortodoxă? Ce este mai
puternic? Nimic!

Pag. 4
Că omenirea Europeană a făcut legământ cu moartea şi
învoială cu iadul este cel mai vădit lucru dintre toate cele
petrecute în istoria lumii în ultimele două sute de ani. Europa întreagă duhneşte a moarte.
Sf. Ierarh Nicolae (Velimirovici)
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Cine se aseamănă, se adună, e
o zisă din popor. Ea se aseamănă
unui cuvânt din Scriptură: „Cu
cel cuvios, cuvios vei fi, şi cu
omul nevinovat, nevinovat vei
fi” (Ps. 17, 28).
Mare a fost Prorocul Isaia,
fiul lui Amos - binecuvântaţi
fie cei ce l-au născut! - şi mari
întâmplări a prorocit el, în chip
desluşit, dintre care cea mai
mare este Naşterea Mântuitorului din Preacurata Fecioară. Acel
mare proroc vedea cu Duhul lui
Dumnezeu, ca printr-un ochean,
în sufletele poporului său şi vedea numai moarte şi iad - ca şi
cum ai deschide un mormânt
şi ai privi la mortul putrezit. Şi
striga aşa către norodul său, ca
să-l înfricoşeze şi să-l trezească:
Căci aţi zis: „Făcut-am legământ
cu iadul şi cu moartea tocmeală,
pus-am minciuna nădejdea
noastră şi cu minciuna ne vom
acoperi” (Isaia 28, 15).
Au trecut mii de ani de când
sfântul proroc a spus aceste cuvinte, care se potriveau acelor
vremi şi acelor oameni. Dar
astăzi? Dacă s-ar fi milostivit
Dumnezeu să ni-l trimită pe
marele Isaia astăzi în Europa, ce
credeţi, ce-ar fi avut să le zică
oamenilor născuţi mii de ani mai
târziu? Eu cred că exact aceleaşi
cuvinte. Răsunătorul Isaia ar fi
mers dintr-o capitală Europeană
în alta, dintr-o universitate în
alta, dintr-o fabrică în alta, şi ar
fi strigat şi mai cu putere: „Aţi
făcut legământ cu moartea şi cu
iadul învoială, minciuna vă este
adăpost şi viclenia liman! Aşa
au făcut Israilitenii păcătoşi în

Semnele vremurilor

Legământ cu iadul
şi cu moartea tocmeală!

vechime, înaintea venirii Mântuitorului lumii; voi însă, Europenilor, pentru ce faceţi acestea
după venirea Sa, după ce-aţi
auzit învăţătura Sa limpede şiaţi văzut puterea Sa de-viaţădătătoare şi biruitoare?”.
Pentru acele cuvinte, vechii
Evrei l-au tăiat pe Isaia cu
ferăstrăul. Poate că Europenii
nu l-ar tăia cu ferăstrăul, dar,
oricum, l-ar spânzura sau l-ar
închide la casa de nebuni. Dar
astfel nu l-ar păgubi pe Isaia.
L-ar face de două ori mai mare,
iar ei ar intra în rândul Evreilor
luptători-de-Dumnezeu şi prigonitori a tot ce este adevăr,
aşa cum şi sunt. Căci, deşi se
leapădă de frăţia cu Evreii pe
nişte temeiuri neînsemnate, se
înfrăţesc şi se unesc cu ei împotriva Adevărului. Dar ce se poate
face împotriva Adevărului?
Nimic nu putem împotriva
adevărului, spune Apostolul, ci
doar pentru adevăr. Prost şi de
tot râsul ar fi cel care s-ar apuca
să arunce cu noroi în Soare, ca
să-l murdărească sau să-l stingă.
Noroiul n-ar ajunge la Soare, ci
s-ar întoarce şi ar cădea peste
cel ce aruncă spre Soare.
Că omenirea Europeană
a făcut legământ cu moartea
şi învoială cu iadul este cel

Ministerul Dezvoltării Informaţionale continuă să
facă sluj în faţa noii guvernări mondiale. De această
dată, prin impunerea paşaportului biometric. Iată
cum, ca pe o performanţă, prezintă ştirea wordpress.
com: “Direcţia generală documentarea populaţiei, din
cadrul ÎS „Registru”, începe implementarea noilor
servicii de perfectare şi eliberare a paşaportului cu date
biometrice. Potrivit Centrului de presă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale, acest tip de document
este introdus la recomandările organizaţiei mondiale a aviaţiei civile. Paşaportul va avea pe copertă un
semn special, care va confirma că documentul deţine
informaţie biometrică despre posesor.
Microprocesorul electronic conţine informaţia privind datele biometrice, inclusiv amprentele ambelor

mai vădit lucru dintre toate
cele petrecute în istoria lumii
în ultimele două sute de ani.
Europa întreagă duhneşte a
moarte. Universităţile Europene propovăduiesc moartea.
Cărturarii Europeni descriu
moartea. Oamenii de ştiinţă Europeni fac moartea nemuritoare.
Politicienii Europeni lucrează
pentru moarte. Dascălii Europeni sădesc moartea în sufletele
tinerilor. Imperialiştii Europeni
răspândesc moartea în întreaga
lume. Revoluţionarii Europeni
poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu
moartea. Nu vrea să ştie de viaţa
de după moarte.
Cum aşa? veţi întreba.
Oare acest lucru e pentru voi
o noutate, un prilej de uimire?
Oare nu aţi auzit de răzvrătirea
Europeană împotriva vieţii şi
pentru moarte? Biserica lui
Hristos e purtătoarea vieţii,
Europa modernă e purtătoarea
morţii. Biserica spune: Viaţa e
mai veche decât moartea, căci
mai întâi a fost viaţa şi apoi a
venit moartea. Ştiinţa Europeană
răspunde: Nu e adevărat,
moartea e mai veche decât viaţa,
mai întâi a fost moartea, şi din
materia moartă a răsărit viaţa.
Biserica spune: Hristos a înviat,

a biruit moartea şi i-a chemat
pe oameni în împărăţia vieţii
veşnice. Universităţile Europene
răspund în zeflemea, într-un singur cuget: Moartea e nebiruită,
viaţa e doar o întâmplare pe
ţarina veşnică a morţii. Biserica
spune: Popoarele sunt familii
ale lui Hristos, Dumnezeul nostru, care trebuie să se înţeleagă
şi să se ajute unele pe altele.
Acum răspund politicienii:
Poporul nostru, după obârşia şi
după cultura sa, este mai presus
de multe alte popoare, şi trebuie
să stăpânească peste aceste alte
popoare; pe lângă aceasta, mai
contează şi interesul nostru economic, care-i mai important
decât toate, precum şi prestigiul
nostru naţional. O, fraţilor, întrun cuvânt, moarte şi iad! Biserica le mai spune şi dascălilor:
Copiii trebuie să-l primească
pe Hristos şi copiii trebuie daţi
lui Hristos - aceasta-i toată
învăţătura! La acestea, pedagogii
incapabili, otrăvitori ai copiilor
altora, căci se străduiesc să nu
aibă copii ai lor, răspund: Nici
vorbă! Copiii trebuie dezvăţaţi
de amăgirile părinţilor, trebuie
învrăjbiţi împotriva părinţilor,
să scuipe pe ei şi pe toate cele
sfinte ale lor - aceasta-i modern,
progresist, ştiinţific! Biserica

învaţă popoarele Europene: Voi
aţi fost botezaţi pentru a-i boteza şi pe alţii. Ca imperialişti,
cuceriţi ţări străine ca să le
exploataţi, şi nu ca să vestiţi pe
Hristos, Evanghelia, Viaţa şi
frăţietatea. Aceasta nu e o binecuvântare, ci un blestem. Şi va fi
blestemat imperialismul vostru.
Revoluţionarii poartă stindardul
morţii, cu un cap de mort pictat
pe el. De ce? Deoarece cred în
moartea veşnică şi în vremelnicia vieţii, împotriva credinţei
Bisericii în viaţa veşnică şi în
vremelnicia morţii.
Fraţii mei, moartea a crescut
şi s-a răspândit peste omenirea Europeană, precum iarba
peste leşurile putrede. Tragedia
Europei stă în aceea că a ales
împărăţia morţii, pe care o crede
veşnică, şi a lepădat împărăţia
Vieţii veşnice. A făcut legământ
cu moartea. Iar de îndată ce sa legat cu moartea, s-a legat şi
cu iadul şi cu cele ale iadului,
adică cu minciuna, cu viclenia, cu răpirea, cu cotropirea,
cu uciderea, ura şi mândria, cu
toată trufia şi toată duhoarea
de mormânt. Moarte, moarte
veşnică - aceasta ar putea scrie,
pe drept, deasupra tuturor
porţilor prin care se intră în Europa. Iar voi, Sârbilor, urmaşi ai
mucenicilor de la Kosovo care
au căzut pentru împărăţia cea
cerească şi viaţa cea veşnică, să
cugetaţi acum: Vreţi cu Europa,
tovarăşa morţii, sau cu Hristos,
împăratul vieţii veşnice? Amin.
Sf. Nicolai (Velimirovici)

Fiara apocaliptică se înstăpîneşte în Moldova
degete arătătoare. Informaţia se introduce cu ajutorul
unui mecanism special şi se confirmă ulterior prin
semnătura digitală.
Cipul electronic este montat în coperta paşaportului.
Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Informaţionale
afirmă că, practic, este imposibilă sustragerea sau deteriorarea mecanică a acestuia. Informaţia din cipul
electronic poate fi citită numai de un utilaj special, la
trecerea frontierei. Deja două puncte în cadrul Aeroportului internaţional Chişinău dispun de utilaj necesar pentru detectarea informaţiei biometrice. Legătura
informaţională între terminal, computerul de la frontieră
şi serverul de bază se stabileşte în cinci secunde”.
Ieri – paşaportul cu cod numeric în loc de nume
(„numărul numelui” cum se spune în cap. 13 al Apocalipsei Sfîntului Ioan Teologul), azi - paşaportul cu
procesor biometric, mîine – cardul total cu procesor
şi poimîine – procesorul sub piele – la mîna dreaptă
sau pe frunte. Fiara apocaliptică se înstăpîneşte tot
mai mult în lume, iar Moldova este unul dintre cele
două poligoane principale de testare a reacţiei oamenilor liberali (Australia) şi a oamenilor creştini
(Moldova) la ispitele (cursele) întinse omenirii de
către fiară. Anume în aceste două ţări sînt implementate ultimele „răcnete” tehno-informaţionale.
În celelalte ţări, europene şi neeuropene (mult mai
dezvoltate) asemenea reforme “necesare” se află
abia în stadiul de proiect.
Numai cei care practică politica struţului nu
pot să vadă în cele ce ni se oferă nu numai semnele

evidente ale venirii fiarei, dar şi paşii nemijlociţi,
chiar făţişi ai intrării ei în viaţa noastră de fiecare
zi. Fiara devine un fenomen cotidian al omului
apostat, acceptat şi, de ce nu, chiar dorit. Doar nu
în zadar cele necesare pentru Templul antihristului sînt pregătite şi păstrate cu grijă de către slujitorii acestuia – materialele de construcţie aranjate
cu grijă şi numerotate care după care urmează să
fie clădite (ca în jocurile de constructor pentru
copii), mobilierul templului – analoagele, băncile,
tronul, uşile, – totul este confecţionat, chiar şi
catapeteasma şi „sfînta sfintelor” spurcată este
ţesută şi, respectiv, confecţionată. A rămas un singur lucru – să fie demolată moscheea Al-Aqsa de
pe dealul templului din Ierusalim. Iar vizionarul
apocalipsei (Sfîntul Apostol Ioan) ne previne că
acel „Mesia” al înşelării, antihristul, va veni cînd
lumea va fi în pace şi securitate (părelnică).
Duhovnicii Moldovei ne cheamă să nu dăm
nimic din trupul nostru – mîna, ochiul – fiarei
pe care o reprezintă cu toată „rîvna” în Moldova
Ministerul Dezvoltării Informaţionale cu supercalculatorul său.
De altfel, acel paşaport biometric poate fi lesne
scos din funcţiune: e suficient să-l ţii vreo cîteva secunde-minute în cuptorul cu microunde, însă acest
lucru nu îndreptăţeşte deloc acceptarea şi primirea
lui. Ci doar atestă faptul că radiaţiile emise de cuptorul cu microunde îşi fac treaba.
mdn.md
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Să fim necontenit în Domnul!
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Domnul a dăruit oamenilor să săvârşească
jertfa fără de sânge, să slujească Dumnezeiasca Liturghie, a dăruit Biserica Sa şi El Însuşi
S-a făcut piatra unghiului. El este Capul Bisericii Ortodoxe mântuitoare. Arhiereul
este întâistătătorul, adică prima persoană
responsabilă. Preotul este persoana prin
care Domnul săvârşeşte mântuirea sufletelor omeneşti. Şi chemarea mireanului este să
lumineze în lumea aceasta, cum scris este în
Evanghelie. Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre
bune să-L preaslăvească pe Tatăl vostru Carele
este în ceruri. Dacă se va proslăvi Numele
Tatălui Ceresc, atunci Domnul îi răsplăteşte
însutit omului care încă trăieşte pe pământ.
Domnul face minuni.
De aceea frica globalizării pe care tot ea
o inoculează este o frică satanică. Da, întradevăr în globalizăre acţionează forţe pseudoduhovniceşti, forţe oculte. Însă este necesar
Prea Sfinţia Sa, episcopul
Ipolit, este o personalitate
duhovnicească marcantă din
spaţiul nostru ortodox. Predicile şi discursurile sale, rostite

să-i opunem tăria duhului ortodox, care se
întemeiază pe smerenie şi blândeţe. Fiindcă
blândeţea îl face pe om reţinut, cu dreaptă
socoteală. Iar dreapta socoteală este cea mai
înaltă virtute. Această virtute întotdeauna
hotărăşte ce este bine şi ce este rău. Dacă satana necontenit unelteşte meşteşuguri ca să-i
piardă pe oameni, se cuvine să opunem acestora puterile harului Duhului Sfânt. Şi să cerem
de la Dumnezeu, necontenit să cerem. Fiindcă
puterile noastre sufleteşti şi cele duhovniceşti,
pe care periodic Domnul ni le dăruieşte, nu
sunt de ajuns. Trebuie necontenit să fim în
Domnul. Iar harul Dumnezeiesc întotdeauna
tămăduieşte neputinţele noastre şi puterile
noastre care seacă le împlineşte, pentru ca
să putem sta neclintit întru adevărul sfintei
credinţe ortodoxe şi să ajungem la limanul lin
al vieţii veşnice.

Episcopul Ipolit (Hiliko)

Din discursul rostit la Conferinţa “Provocările
globalizării”, Chişinău, 2007

în faţa duşmanilor mântuirii
noastre. Paşii întreprinşi spre
fărâmiţarea Patriarhiei Ruse,
care pot lua forma unor autocefalii mici, urmăresc de fapt

Neînfricatul
mărturisitor
cu diverse prilejuri, ţintesc cele
mai dureroase şi mai controversate teme. Prea Sfinţia Sa nu se
eschivează să răspundă prompt
şi univoc, în lumina învăţăturii
Sfintei Evanghelii şi a sfinţilor
părinţi ai Bisericii. El este iubit
de popor pentru nonconformismul său, pentru tăria de a sta
neclintit la paza Adevărului
şi a turmei încredinţate lui
de Hristos. Atitudinea fermă
faţă de provocările oculte ale
globalizării, faţă de fenomenul ecumenismului antihristic, îl postează pe PS Ipolit în
rândurile persoanelor incomode. Fiind un ostaş neobosit
pentru integritatea Bisericii
Ortodoxe Ruse, pronunţânduse împotriva Autocefaliei Bisericii Ucrainene şi, conştient
de faptul că la fărâmiţarea Patriarhiei Ruse, celei mai mari
Patriarhii din lume, lucrează
forţe oculte, el cheamă poporul
ortodox la trezvie şi unire

slăbirea şi nimicirea Ortodoxiei
în lume. Nu în zadar Cuviosul
Lavrentie al Cernigovului, prezicând aceste timpuri, le spunea
creştinilor să se ţină cât mai
strâns de Patriarhia Moscovei.
Vlădica Ipolit este cunoscut
şi pentru scoaterea vălului mincinos de pe problema atribuirii
codurilor de identificare. Fiu
duhovnicesc al părintelui arhimandrit Kiril (Pavlov), el
susţine că sistemul de evidenţă
electronică cu atribuirea codului personal este anticreştin şi
urmăreşte instaurarea lui antihrist. Dacă nu ne vom trezi acum,
mai târziu va fi cu neputinţă, ne
avertizează Prea Sfinţia Sa. Să
trăim ortodoxia cât mai plenar
şi Domnul nu ne va lăsa.
Acum câteva luni, vlădica
Ipolit (în vârstă de 52 de ani),
episcop de Hust şi Vinogradov a fost demis din catedra episcopală şi trimis la
o mănăstire. Prigoana unu-

ia dintre cei mai neînfricaţi
mărturisitori ai Adevărului pe
care ni i-a dat Dumnezeu în
aceste vremuri vine să confirme că se urmăreşte reducerea la tăcere a celor ce nu se
pleacă sub jugul globalizării şi
ecumenismului. Întru apărarea
episcopului Ipolit s-au ridicat
credincioşii Ucrainei şi Rusiei.
Patriarhia Moscovei şi Mitropolia Ucrainei sunt „bombardate”
cu scrisori şi cereri de a-l repune
în catedră pe vlădica. Site-urile
electronice ortodoxe ruseşti şi
ucraineşti abundă de scrisori de
susţinere şi încurajare adresate
PS Ipolit. La Moscova, Kiev sau săvârşit Drumuri ale Crucii
cu rugăciuni către Bunul Dumnezeu să-l întărească pe vlădica
Ipolit în zilele prigoanei nedrepte. Şi noi, ortodocşii din
Moldova, ne alăturăm acestor
glasuri, înălţând, pentru vlădica
Ipolit, rugăciuni către Domnul.
Mulţi dintre credincioşii noştri
îl cunosc pe acest ierarh, care,
în cadrul Conferinţei Teologice
„Provocările globalizării”, din
15 octombrie 2007, şi-a rostit
discursul de neuitat.
La iniţiativa lui Danion Vasile, vestit teolog român, a fost
făcut şi un film cu vlădica Ipolit,
unde Prea Sfinţia Sa răspunde
la un şir de întrebări. Filmul (în
limba română şi rusă) poate fi
descărcat de pe adresa:
http://misiune-ortodoxa.ro/
download.php?view.474
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Arhiereii şi păstorii noştri
– episcopul Ipolit şi episcopul
Diomid – nu fac dezbinare în
Biserică. Ei sunt mărturisitori,
apărători ai Adevărului. În
Ucraina însă se doreşte dezbinarea poporului bisericesc şi
se pregăteşte separarea de Patriarhia Moscovei cu acordul ierarhilor din această Patriarhie. Şi
ca Preasfinţitul Ipolit, care este
un păstor adevărat şi râvnitor,
să nu-i împiedice în această lucrare, ei i-au declarat lui că este
înlăturat din slujbă, cu toate că
raportul privitor la aceasta nici
nu există, ci doar se pregăteşte.
Vedeţi ce uneltiri se săvârşesc
în Biserică! Pe aceşti doi arhierei – vlădica Ipolit şi vlădica
Diomid – arhipăstori adevăraţi,
care spun cuvintele Dumnezeiescului adevăr, ca apostolii lui
Hristos – pe unul îl înlătură fără
nici o pricină obiectivă, pe altul
îl ponegresc în fel şi chip. Noi,
creştinii ortodocşi, trebuie să-i
apărăm pe arhiereii noştri – pe
episcopul Ipolit şi episcopul Diomid. Şi să ne opunem dezbinării
bisericeşti. Trebuie să luptăm
împotriva acestor fărădelegi,
fiindcă lumea occidentală
pregă-teşte deja unia cu Biserica de Răsărit, deja există
o astfel de înţelegere, şi Patriarhul Ecumenic (Bartolomeu
– n. red.) s-a numit pe sine
fratele mai mic al catolicilor, a
declarat că papa este arhiereul
de frunte al Bisericii Ortodoxe.
Ce urmează mai departe? Patriarhia Moscovei, înşelând
oamenii, pe calea summit-ului,
sub înfăţişarea activităţii politice, intră în erezia ecumenică,
astfel, de fapt, intrând în
comuniunea ecumenică cu
eterodocşii (ereticii). Aceasta
este erezia ereziilor, pe care o
înţeleg şi pruncii.
Dragi fraţi şi surori! Oare
aşa trebuie să fie? Noi, creştinii
ortodocşi, trebuie să ne rugăm
ca Domnul să-i scuture pe
aceşti lupi în piei de oaie, ca
să se îndepărteze de cârma
bisericească, ca Biserica lui
Hristos să fie ocârmuită de
Duhul Sfânt şi să nu fie batjocorit Adevărul Bisericesc! Să
nu ne temem! Fiindcă cel fricos nu moşteneşte Împărăţia
lui Dumnezeu. Să mărturisim
Adevărul lui Hristos, să stăm în
Biserica lui Hristos şi în Adevăr.
Nouă, creştinilor ortodocşi,
ni se cuvine să ne adresăm
lui Dumnezeu: „Apără-ne,
Doamne, pentru că noi suntem
lipsiţi de voinţă, neajutoraţi,
neputincioşi; pentru că pe noi,
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sihastrului din Caucaz, ieroschimonahului
Rafail (Berestov) către
păstori,
arhipăstori,
călugări şi către toţi
dreptmăritorii creştini
ortodocşii, cei ce rostesc cuvintele Adevărului, ne înlătură, ne
interzic, chiar ne caterisesc şi
nu ne permit să slujim”.
Aceşti duşmani ai Bisericii
fac totul pentru a înăbuşi glasul
Bisericii, însă glasul Bisericii
nu poate fi înăbuşit, sugrumat,
fiindcă dintotdeauna au fost,
sunt şi vor fi asemenea râvnitori ca Preasfinţitul Ipolit şi
Preasfinţitul Diomid. Noi,
creştinii ortodocşi, să-i cinstim pe ei ca pe apostolii sec.
XXI şi să nu ne temem de cei
ce ucid trupul, iar sufletul nu-l
pot omorî.
Noi, creştinii ortodocşi, ne
adresăm către voi, ostaşi ai lui
Hristos: ridicaţi-vă întru apărarea
Adevărului Bisericesc, pentru
Adevărul lui Hristos, fiindcă
este de nepermis ca într-atât de
mult să-şi bată joc de Ortodoxie. Pe Apostolul Bisericii, episcopul Ipolit, brusc, fără de nici
o pricină obiectivă, l-au interzis
în slujire. La fel îl bârfesc şi pe
vlădica Diomid, încearcă să-i
găsească şi lui nod în papură.
Da, voi puteţi să ne ucideţi, însă
Adevărul Bisericesc este şi va
fi, şi oamenii bisericeşti Îl vor
mărturisi, iar dacă nu aşa, atunci
Însăşi Biserica lui Hristos va striga către Domnul şi Dumnezeu
îşi va apăra robii Săi. Amin.
Povăţuiri

Cercetaţi episcopii voştri doar întro singură privinţă: aflaţi, sunt ei oare
ortodocşi, nu învaţă dogme străine
Credinţei Ortodoxe şi nu slujesc oare
cu ereticii sau cu schismaticii?
Sf. Ghenadii Sholarii

Dacă conducătorul este viclean
în ce priveşte credinţa, fugi de el
şi nu comunica cu dânsul, chiar
dacă-ar fi nu numai om, ci înger
pogorât din cer.
Sf. Ioan Gură de Aur

Oricine să fie pentru tine demn, cu excepţia
celui care învaţă erezia. Dacă se va dovedi că
este eretic, ne vom strădui să nu primim de la
el nici învăţătură, nici împărtăşanie, şi nu doar
să nu ne împărtăşim la el, ci să-l osândim şi cu
toată puterea să-l demascăm, pentru a nu ne face
părtaşi pieirii lui.
Cuv. Iosif Voloţki
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Împăratul Constantinopolului – Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282), aştepta de
la papa Urban al IV-lea (12611264) să ajute politic Imperiul
Bizantin. De aceea urmărea unirea Biserici Ortodoxe Răsăritene
cu ereticul papă de la Roma.
Această încercare a împăratului
a întâmpinat o statornică împotrivire din partea patriarhului
Iosif I (1267-1275).
Dacă în alte situaţii patriarhul era foarte credincios
împăratului, în momentul în
care împăratul a pus problema
unirii, s-a împotrivit “şi a declarat cu jurământ că în nici
un caz nu va semna unirea cu
ereticul papă”. Niciodată nu
va recunoaşte autoritatea papei

Şi atunci a fost ales patriarh latinocugetătorul Ioan al
XI-lea Vekkos (1275-1282).
Împăratul şi patriarhul au început să-i silească pe toţi spre
acceptarea unirii prin cele mai
tiranice mijloace: închisori,
schingiuiri, orbiri, tăierea
limbii, ucideri…
Când împăratul şi patriarhul au aflat de împotrivirea
părinţilor de la Sfântul Munte
Athos, acestui castru al Ortodoxiei, şi-au ieşit din fire
de mânie. Puse stăpânire pe
ei patima oarbă a răzbunării.
Trimişii latinocugetători ai
împăratului şi fanaticii latini,
înarmaţi cu dispoziţii stricte
şi cu o puternică garnizoană,
au ajuns la Sfântul Munte şi

unarea în Kareia a tuturor monahilor care locuiau în chiliile din
împrejurimi. Scopul adunării era
de a-i obliga pe monahii athoniţi
şi pe întâistătătorul lor – pe Sfântul Protos Cosma – să accepte
unirea cu “biserica” papei.
Propunerii unei astfel de
trădări s-au împotrivit toţi. Şi
Protosul şi monahii. Cu un singur cuvânt şi cu o singură inimă
au răspuns că sunt pregătiţi
să moară muceniceşte pentru credinţa ortodoxă, unica şi
adevărata credinţă. Nu se pot
împăca – spuneau – lucrurile de
neîmpăcat. Poate să se împace
Hristos cu Veliar, Hristos cu diavolul? “Ce înţelegere este între
Hristos şi Veliar?” (II Cor. 6,15).
Nici o împărtăşire nu poate ex-

primirea “unirii” înseamnă cea
mai mare trădare.
Ce-au făcut, aşadar, papistaşii? Au poruncit garnizoanei de soldaţi ridicarea tuturor călugărilor. Porunca a fost
executată imediat şi, desigur,
într-un chip neomenesc, barbar, sălbatic. Pe toţi câţi îşi
aveau obârşia în Georgia
(Iviria) i-au luat ca sclavi în
Italia sau i-au surghiunit în Italia. Pe ceilalţi monahi i-au urcat într-o barcă având porunca
explicită de a mâna în larg şi
acolo să deschidă nişte orificii
în vasul în care se aflau părinţii
iviriţi pentru ca aceştia să fie
înecaţi. Astfel s-a şi întâmplat.
Toţi Sfinţii Cuvioşi Mucenici
– Părinţi şi fraţi mărturisitori

Nu deschidem porţile mănăstirii!
Plecaţi de aici!”
Atunci catolicii papistaşi,
ieşindu-şi din fire, întrebuinţară
cea de-a doua armă – rugul, focul.
Întotdeauna rugul a fost o armă a
papei! Reprezentantul lui Hristos – după cum se numeşte papa
– întrebuinţează această armă
împotriva tuturor acelora care nuşi pleacă capul înaintea lui şi nu
i se închină. Focul! În foc să se
piardă, aşadar, şi cei douăzeci şi
şase de părinţi zografiţi! În foc,
ca să ardă! Astfel la curajoasa
mărturisire a părinţilor mănăstirii,
catolicii papistaşi răspund: “şi
prin urmare, dacă tot o vreţi,
atunci muriţi!”.
Fără să mai piardă tim-

Crimele
catolicilor
pe Muntele Athos
care este potrivnică Evangheliei, Sfintei Tradiţii şi canoanelor
bisericeşti.
Pretenţiile papei în legătură
cu unirea erau următoarele:
Jurământ de credinţă din partea
tuturor clericilor faţă de papă;
Catehizarea poporului să se
facă în acord cu credinţa papei de la Roma; Cu precădere
adaosul “Filioque” în Simbolul
Credinţei, adică învăţătura că
Sfântul Duh purcede “şi de la
Fiul”, iar nu numai de la Tatăl;
Papa să fie socotit ca aşezat
de Dumnezeu să judece şi să
hotărască irevocabil şi fără
drept de apel în orice chestiune
dogmatică. Fără drept de apel,
adică să nu se poată anula sau
contramanda orice hotărâre a
sa! “Să fie, cu alte cuvinte, autoritate bisericească supremă”.
Dumnezeul meu, ce înălţare
luciferică!!!
Împotrivirii faţă de unire a
patriarhului Iosif i s-au alăturat
şi mulţi teologi. Biserica toată.
Dar această împotrivire l-a mâniat din cale afară pe împărat.
şi într-o aşa măsură, încât a început prigoana. Pe unii i-a chinuit, pe alţii i-a surghiunit, iar
altora le-a confiscat averile.
Patriarhul Iosif I pentru că sa opus pe faţă, a fost izgonit din
scaunul patriarhal.

au început crudele mucenicii
şi executări ale stareţilor şi
părinţilor “reacţionari”.
Când toţi monahii Sfintei
Mănăstiri Vatopedi s-au împotrivit propunerii de a se alătura
unirii, latinocugetătorii au început schingiuirile părinţilor.
Doisprezece monahi, viteji
mărturisitori, eroi şi apărători ai
Ortodoxiei, care s-au împotrivit
cu mare impetuozitate trădării
curatei şi nefalsificatei predanii
a Domnului nostru Iisus Hristos, au fost conduşi pe o colină
din vecinătatea mănăstirii. Acolo, latinocugetătorii au înălţat
o spânzurătoare. Unul câte
unul vitejii monahi au fost
spânzuraţi după cum o arată
icoana zugrăvită în amintirea muceniciei lor. Luându-şi
rămas bun unul de la altul, s-au
suit pe eşafod şi de acolo la cer,
în dulceaţa şi desfătarea raiului, unde se şi odihnesc sfintele
lor suflete.
Stareţului Eftimie i-au rezervat alt chip de mucenicie. Alt
fel de moarte. Nu spânzurarea.
Turbând şi scânteind de furie,
călăii l-au ridicat, au mânat corabia în larg şi acolo – legat fiind cu
lanţuri – l-au înecat în mare.
Plutonul soldaţilor latini şi
latinocugetători - reprezentanţi
ai împăratului - a poruncit ad-

ista între Răsărit şi Apus. De la
Răsărit ne-a venit luminarea, iar
de la Apus întunericul.
Călugării aghioriţi s-au
dovedit de neînduplecat. Stânci
neclintite. De aceea şi vrăjmaşii
Ortodoxiei începuseră muncile: ştreangul pentru Protosul
Sfântului Munte, ieromonahul

Cosma, iar decapitarea pentru
monahi. S-a înroşit de sânge
pământul sfânt al Kareii.
În Sfânta Mănăstire a
iviriţilor, una dintre cele mai
mari mănăstiri din Sfântul
Munte şi cu un număr la fel
de mare de monahi, latinii şi
latinocugetătorii au întrebuinţat
la început toate mijloacele
paşnice. Însă iviriţii ştiau
foarte bine ce înseamnă papa.
Cunoşteau câte răutăţi făptuise
în anii ce se scurseseră. Ştiau că

– din Mănăstirea Iviron au fost
înecaţi în mare şi şi-au dat sufletele lor sfinte Aceluia care
a zis prin gura Apostolului şi
Evanghelistului Ioan: “Fii credincios până la moarte şi îţi voi
da cununa vieţii” (Apoc. 2,10).
În acea zi şi în acea oră îngerii
lui Dumnezeu, ţi-neau cununi
după numărul
mucenicilor şi
mărturisitorilor
Bisericii Domnului
nostru
Iisus Hristos,
Bisericii celei
Una,
Sfinte,
Soborniceşti
şi Apostoleşti,
Bisericii Ortodoxe. Pomenirea lor se
săvârşeşte pe 13 mai.
În Sfânta Mănăstire Zografu,
papistaşii au întrebuinţat prima
lor armă – arta retorică. Părinţii
au fost chemaţi să-l recunoască
pe papă cap al Bisericii universale în schimbul a mult aur şi a
milei papale.
Dar replica lor a fost
mărturisirea credinţei ortodoxe:
“Şi cine v-a spus că papa al vostru este capul Bisericii? De unde
aveţi voi o astfel de învăţătură? La
noi Capul Bisericii este Hristos!

pul, latinii catolici aleargă care
mai de care ici şi colo, adună
vreascuri şi lemne, alcătuiesc un
morman uriaş, dau foc şi îi ard
pe părinţii mărturisitori ai Ortodoxiei! Părinţii au preferat să
mărturisească credinţa ortodoxă
şi să moară, decât să trăiască şi să
se papistăşească. Biserica noastră
I-a aşezat în ceata Cuvioşilor Mucenici şi cinsteşte pomenirea lor
în fiecare an la 22 septembrie.
Fraţilor, nimeni şi niciodată
nu va izbuti unirea cu ereticul
papă, pentru că unirea înseamnă
supunerea faţă de papă cu dezastruoase urmări pentru Ortodoxie şi neamul nostru ortodox. O garanţie sigură pentru
integritatea Ortodoxiei de azi
şi de mâine constituie cei ce în
zilele noastre sunt apărători ai
Ortodoxiei “în putere” şi “în lucrare”: poporul nostru ortodox,
dar şi castrul Ortodoxiei – acest
Sfânt Munte către care întotdeauna cler şi popor au privit
ca şi către un scut al Ortodoxiei. Întotdeauna, dar şi astăzi.
Nu, în nici un caz nu vor deveni
trădători ai Ortodoxiei părinţii
de la Sfântul Munte Athos.
Arhim. Ghervasie
PARASCHEVOPOULOS
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I-au tăiat capul
pentru că nu şi-a scos

CRUCEA

13 februarie 1996 este ziua
când tinerii ostaşi Evghenii Rodionov, Andrei Trusov, Igor Iakovlev şi Aleksandru Jeleznov,
abia sosiţi în detaşamentul de
grăniceri din Inguşetia, s-au
prezenat la postul de serviciu.
Ecourile războiului din Cecenia
rar se auzeau pe aici. De aceea
nimic nu prevestea evenimentele de mai târziu. La postul de
trecere a frontierei s-a oprit pentru verificare o „ambulanţă”. De
fapt în maşina plină cu arme se
aflau vreo zece combatanţi sub
conducerea lui Ruslan Haihoroev. Rezultatul încăierării era evident: patru băieţi de optsprezece
ani au fost imobilizaţi şi duşi în
localitatea cecenă Bamut. Pe asfalt au rămas băltoace de sânge.
…Pe 16 februarie Liubovi
Vasilievna a primit o telegramă
de la şeful unităţii militare, în
care se spunea că fiul ei, Evghenii
Rodionov, a părăsit samavolnic
unitatea, adică a dezertat. Mama
n-a crezut. Pe 26 februarie 1996,
Liubovi Rodionova, a desfăşurat
harta Caucazului de Nord, a acoperit cu palmele Cecenia şi şi-a
zis: „Voi săpa cu mâinile, dar te
voi aduce acasă, fiule!”
Peste zece luni aceste cuvinte vor deveni realitate plină
de durere şi amărăciune. Mama
ostaşului executat în Cecenia a
săpat cu propriile mâini solul
îngheţat, unde sub pământ,
la doi metri adâncime zăceau
rămăşiţile unicului ei fiu şi a celor trei camarazi ai lui.
…Înainte de tragicele evenimente Liubovi Vasilievna şi-a
vizitat fiul în armată pe când
acesta se afla în reg. Kaliningrad. Ea povesteşte: „Am discutat cu Jenea şi el mi-a spus:
„Mamă, din unitatea aceasta pe
toţi îi trimit în punctele fierbinţi,
şi eu am depus cerere, ca şi
ceilalţi” În această unitate erau
patru sute de oameni, trei sute
au depus cerere. Fiul meu era
printre ei. Eu i-am zis: „Jenea,
acolo e război, înţelegi cât e de
serios totul. Sunt deja răniţi,
morţi, captivi, dacă se întâmplă
ceva, doar ştii că n-o să rezist”.
„Mamă, nimeni încă n-a fugit
de soartă. Şi în stradă ar putea
să mă strivească o maşină. Ţiar fi mai uşor? Iar captivitatea…
deja cum îmi va merge”.

…Trei luni şi jumătate Evghenii s-a aflat în captivitate. Trei
luni şi jumătate de înjosiri, de
batjocură, de bătăi, schingiuiri,
care puteau fi întrerupte în orice
clipă. Zilnic i se spunea: „Poţi
să trăieşti. Pentru aceasta este
nevoie doar să-ţi scoţi cruciuliţa,
să primeşti credinţa noastră (islamul), să devii fratele nostru şi
gata: tot acest coşmar imediat se
va termina”. La nouăsprezece
ani neîmpliniţi el face alegerea, dându-şi bine seama ce
înseamnă să devii „frate” cu
boievicul cecen. Asta înseamnă
să iei arma în mâini şi să tragi
în propriii tăi tovarăşi de luptă,
nişte băieţi ca şi tine.
„Mi-am găsit feciorul doar
peste zece luni, povesteşte
mama, înfruntând greutăţi nespuse. Am trecut prin toate cercurile iadului de pe pământ,
inventate de om. Domnul m-a
dus pe acele drumuri unde erau
mai multe mine decât pietre,
m-a apărat de bombe, nu m-a

personalităţi din Cecenia, cu
şefi, cu apărători ai drepturilor
omului. Ea îi cunoaşte personal
pe şaptesprezece comandanţi
militari ceceni printre care
Hatab, fraţii Basaev, Belaev,
Raduiev, Ghelaev… Liubovi
Vasilievna nu face nici o delimitare după principiul „al nostru
– străin”; „rău – bun”, „a ucis
– n-a ucis”. Acolo „ai noştri”
deseori deveneau străini, „cei
buni” se prefăceau în răi şi toţi
ucideau: unii – personal, alţii
– dând ordine. Militanţii ceceni
erau diferiţi. Hattab a bătuto, Basaev i-a rupt o coastă şi
coloana vertebrală, Ruslan
Haihoroev, stăpânul Bamutului, era o fiară…
Anume în Bamut era ţinut
Evghenii. Podeaua subsolului
din beton armat a unei foste
tabere pioniereşti încă mai
păstrează urmele de sânge ale lui
Evghenii şi ale camarazilor lui.
Pe 26 septembrie mama lui
Evghenii, află chiar din gura
ucigaşului, Ruslan Haihoroiev,

lăsat să pier, ajutându-mi să-mi
găsesc fiul, să-l înmormântez
creştineşte în pământul natal.
Când umblam pe căile războiului
întruna mă rugam pentru dânsul:
„Doamne, oriunde ar fi ajută-i,
nu-l lăsa, doar e un copil încă.
Doamne, tu vezi că statul l-a
trădat, toţi l-au trădat. Nimeni
nu mai are nevoie de el în afară
de mine şi de Tine, Doamne.
Ajută-l, nu-l lăsa”. Zece luni
Liubovi Vasilievna a cutreierat
munţii în lung şi în lat. Zece
luni această femeie a balansat
între speranţă şi disperare. S-a
întâlnit cu cele mai cunoscute

că fiul ei e ucis. Acesta îi spune
că trei luni i-a ţinut captivi impunându-i să trimită acasă scrisori pentru a cere recompensă.
Evghenii se eschiva spunând că
mama e bolnavă de inimă şi nare bani. Pe urmă le-au propus
altă tranzacţie: trec la islam şi
li se dăruieşte viaţa. Au refuzat
cu toţii, iar Evghenii s-a opus
să-şi scoată cruciuliţa de la gât.
(Cruciuliţa pe care i-a dăruit-o
bunica la 11 ani şi pe care de
atunci n-a scos-o niciodată.)
S-a opus până la moarte… Pe
data de 23 mai în ochii lui au
fost împuşcaţi ostaşii-grăniceri

Andrei, Igor şi Alexandru. În
ultimul moment i-au propus:
„Scoate Crucea! Ne jurăm pe
Alah, vei trăi!!!” Nu şi-a scos-o.
Pentru aceasta de viu i-au tăiat
capul şi, cu sânge rece, au filmat crima diabolică (mai târziu
aceste cadre le va vedea o lume
întreagă). În acea zi Evghenii
împlinea 19 ani.
Peste zece luni mama,
chinuită, umilită, bătută şi
înjosită îi plăteşte asasinului 4
mii de dolari (şi-a vândut apartamentul, hainele etc.), pentru
a recupera corpul neînsufleţit
al unicului său fiu. În groapa
comună zăceau patru cadavre.
Pe Evghenii l-a recunoscut
după cruciuliţa însângerată de
la gât. Aceasta s-a întâmplat
pe 23 octombrie. Peste câteva
zile 8 pachete cu corpurile celor patru ostaşi au sosit la Rostov. Acolo ea va descoperi că
lipseşte capul lui Evghenii. Se
întoarce înapoi în Bamut. „Vaţi ieşit din minţi! încearcă s-o
tempereze şeful spitalului din
Rostov. De data aceasta chiar
o să vă omoare!” N-au ucis-o.
I-au aruncat la picioare patru
fragmente de craniu. Gratuit…
Însoţitoarea de tren era
nedumirită de mirosul straniu.
„Am în pachet capul fiului”, ia explicat Liubovi Rodionova.
„Eşti nebună?” „Nu, mi-a murit
fiul. Îl duc să-l înmormântez”.
L-a înmormântat pe 22 noiembrie. Peste trei zile moare
tatăl lui Evghenii, Alexandru.
Pe mormântul lui Evghenii Rodionov se înalţă o cruce
cu inscripţia: „Aici odihneşte
ostaşul rus Evghenii Rodionov,
apărătorul Patriei şi care nu s-a
lepădat de Hristos. A fost execu-
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tat pe 23 mai anul 1996 în localitatea Bamut”. La mormântul
lui nu conteneşte şirul de oameni care sosesc din toate colţurile
ţării, fac rugăciuni, depun flori,
lasă foiţe cu diverse rugăminţi.
El a devenit ocrotitorul ostaşilor.
Lui i se roagă pentru a fi apăraţi
în armată, la război…
Acum câţiva ani Liubovi
Vasilievna Rodionova a fost
în Muntenegru. Acolo Evghenii Rodionov este cunoscut
şi iubit. Mitropolitul de Muntenegru Amfilohie i-a spus, că
fiul ei este recunoscut oficial în
Serbia. Este canonizat sfânt şi
ortodocşii din această ţară îi zic
Evghenii Rusul. Ostaşii sârbi nu
o dată i-au simţit ajutorul când
erau bombardaţi de NATO.
…În munţii Altai, la intersecţia
celor trei hotare învecinate cu
Rusia: China, Mongolia şi Kazahstan se află satul Astaş. Nu
demult ostaşii au înălţat acolo
o biserică din bârne în cinstea
Sf. Mc. Evghenie din Melitina,
unul dintre cei treizeci şi trei de
ostaşi-creştini din Imperiul Roman. Aici slujeşte părintele Varlaam, fost ofiţer şi chirurg militar.
Părintele a zugrăvit prima icoană
a „ostaşului Evghenii, ucis în
Cecenia”. O perioadă de timp
această icoană s-a aflat în biserică,
apoi grănicerii au cerut-o la avanpost. Astfel părintele Varlaam a
fost nevoit să mai zugrăvească
una… Şi aceasta s-a dovedit a fi
făcătoare de minuni.
În august 2003, în Astaş
a venit Aleksandr Makeev
împreună cu colaboratorii fondului obştesc pentru susţinerea
Forţelor Aeriene. Au adus pentru
biserica de la frontieră icoane,
diverse obiecte pentru slujire şi
ţărână de la mormântul lui Evghenii Rodionov. Părintele hotărî
să slujească panahida. „Icoana
lui Evghenii am pus-o pe analog, povesteşte Makeev, iar noi
stăteam şi ascultam slujba. La
un moment dat, cei prezenţi în
biserică începură să-şi arunce
priviri întrebătoare: din palma
lui Evghenii în care ţinea crucea s-a prelins o şuviţă aurie.
A observat şi părintele, însă na întrerupt rugăciunea. După ce
a terminat, s-a întors spre noi şi
cu o faţă ce iradia lumină nea zis: „Iată, vedeţi!” Părintele
a spus că acesta nu era primul
caz când icoana izvorăşte mir.
Prima dată s-a întâmplat pe 20
noiembrie 2002. Atunci în unitatea militară s-a săvârşit Drumul Crucii în cinstea mucenicilor din Melitina (în această zi
mama lui Evghenii a adus corpul
fiului acasă) şi icoana „a plâns”
chiar în mâinile ostaşului Andrei Zeabliţki. Acelaşi lucru s-a
repetat în Duminica Floriilor,
iar pe 23 mai, de ziua pomenirii
lui Evghenii Rodionov, mirul a
izvorât din abundenţă. De fiecare
dată mirul este diferit… E dificil
să-l compari cu ceva anume. Mirosu-i aminteşte de aroma florilor,
dar este mult mai pronunţat.
Izvorăşte mir în diferite locuri ale ţării şi imaginea lui
Evghenii Rodionov de pe coperta cărţii „Noul mucenic al lui
Hristos – ostaşul Evghenii”.
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Arhimandritul
Arkadie, superiorul
mănăstirii
Sfântul
Kiril din Novooziorsk, mort în 1847,
relatează următoarele:
“Intr-o zi, pentru un
motiv oarecare, eram
foarte întristat. In
această stare m-am
dus la Utrenie, şi,
în timp ce stam în
biserică, mă gândeam
la tulburarea mea.
Nu ştiam ce o să mi
se întâmple: involuntar am
închis ochii, într-un fel de
absenţă, dar nu dormeam, căci
auzeam limpede fiecare cuvânt ce se citea. Deodată l-am
văzut în faţa mea pe patronul
mănăstirii noastre, Sf. Chiril.
El mi-a zis: “De ce eşti abătut?
Nu ştii tu că monahii din vremurile de pe urmă se vor mântui prin ispite?” Auzind aceste
cuvinte, arhimandritul şi-a revenit. Vedenia a lăsat în sufletul acestui stareţ extrem de
simplu - căci aşa era Arcadie
- o pace profundă.
Aşadar, după cum Dumnezeu ne-a promis, necazurile
sunt prin excelenţă partea
noastră, a călugărilor de
astăzi. Faptul că ştim acest
lucru ne aduce mângâiere. Ne
încurajează şi ne întăreşte în
faţa tuturor necazurilor şi ispitelor cu care ne confruntăm!
“Deci, smeriţi-vă sub mâna
cea tare a lui Dumnezeu, ca
El să vă înalţe Ia timpul cuvenit. Lăsaţi-I Lui toată grija
voastră, căci El are grijă de
voi” (I Petru 5, 6-7). Din toată
inima să ne lăsăm lucraţi prin
necazuri, împlinind cu mare
grijă poruncile Evangheliei:
Aceasta este voia lui Dumnezeu cu noi.
În cele mai multe cazuri încercările ce vin asu-

NECAZURILE
ŞI ISPITELE
S U BT IL E
Sfinţii Părinţi, călugării
din primele veacuri creştine,
au fost creştini desăvârşiţi,
plini de Duhul Sfânt. Ei au
avut descoperiri de sus referitor la monahismul vremurilor
de pe urmă şi au făcut referitor
la acest subiect proorocii care
se împlinesc sub ochii noştri.
Toate prezicerile părinţilor
sunt de acord în a spune că
monahii de la urmă vor duce
o viaţă mănăstirească săracă,
pentru că nu le vor fi acordate
nici puterile psihice şi spirituale, nici belşugul harului de
care se bucurau primi călugări,
şi că îşi vor câştiga mântuirea
cu mare greutate.
Un oarecare călugăr egiptean a căzut într-o zi în extaz şi a
avut o viziune duhovnicească.
A văzut trei călugări pe malul
mării. De pe celălalt mal o
voce le striga: “Luaţi aripi şi
veniţi la Mine!“. După ce au
auzit această voce, doi dintre călugări au primit aripi de
foc şi au zburat deîndată pe
celălalt mal. Al treilea a rămas
singur acolo unde era. A început a plânge şi a striga. In
final şi el a primit aripi, dar
nu de foc; acestea erau atât
de slabe încât a traversat marea cu mare frică şi întâlnind
foarte multe obstacole. Adesea
puterile îl lăsau şi se învolbura

în mare; văzând că se îneacă,
a început să strige cu o voce
tânguitoare, când ridicându-se
deasupra valurilor, când fiind
acoperit de ele, ajungând din
nou deasupra, iar apoi epuizat
cădea în vârtej, strigând din
nou, ridicându-se un pic… în
sfârşit, sleit de puteri, a ajuns
la malul celălalt. Primii doi
călugări reprezintă monahismul primelor veacuri, pe când
cel de-al treilea reprezintă
monahismul vremurilor de pe
urmă, sărac atât numeric cât
şi în realizări (Ioan Colov, Pateric, Alba Iulia, p. 99).
Într-o zi Sfinţii Părinţi din
pustia Scetică vorbeau profetic referitor la neamul de
pe urmă. “Ce-am făcut noi?“,
se întrebau ei. Unul dintre ei,
mare bătrân, avva Ishirion a
răspuns: “Noi am împlinit poruncile lui Dumnezeu“. Ei l-au
întrebat ce vor face cei ce vor
veni după ei. Avva a răspuns:
“Ei vor împlini pe jumătate
ceea ce am făcut noi“. Apoi
l-au întrebat din nou: “Şi ce
vor face cei ce vor veni după
ei?”. Avva Ishirion a răspuns:
“Ei nu vor împlini nici o lucrare călugărească, dar vor
fi încercaţi de ispite, şi aceia
dintre ei care vor stărui până
la sfârşit vor fi mai mari decât
noi şi decât părinţii noştri“.

pra noastră, la
prima vedere, sunt
neînsemnate încât
nici nu le-ai putea
socoti încercări. Dar
aceasta-i doar o viclenie a vrăjmaşului
care, datorită unei
experienţe
îndelungate, a dobândit
în lupta cu omul
necălit o dibăcie
extraordinară.
Îngerul căzut a observat că ispitele
evidente, grosolane
şi violente îi insuflă
omului o râvnă
puternică şi un
mare curaj pentru
a se lupta cu ele.
Pentru a rămâne
ascuns, le va înlocui pe acestea cu
ispite mai uşoare,
dar foarte subtile,
şi de o extremă
eficacitate. Ele nu
provoacă râvnă în
inimile noastre, ele
nu trezesc o luptă spirituală,
dar te ţin într-un fel de somn şi
aruncă duhul nostru în stare de
toropeală. Ele te copleşesc şi
în mod progresiv îţi epuizează
puterile psihice, te aruncă
în plictiseală şi în lene; ele
te ruinează şi fac din tine o
ţintă a patimilor, ca urmare
a slăbănogirii, plictiselii şi
inactivităţii. Viclenia diavolului şi greutatea luptei pe care
o duce el astăzi cu călugării
au fost descoperite mai dinainte de către Dumnezeu.
Dumnezeu îi încununează pe
luptătorii de astăzi ca şi pe
cei de demult, deşi nevoinţele
acelora, în mod aparent, erau
mai mari decât ale acestora. Să
ne păzim dar să nu ajungem în
istovire, în plictiseală şi în lenevire! Să ne mobilizăm toate

puterile şi toată atenţia pentru
a păzi poruncile Evangheliei!
Împlinindu-le, vom descoperi nenumăratele curse ale
vrăjmaşului şi viclenia cu care
el le combină şi le pune în
lucrare pentru a distruge din
lume adevăratul creştinism,
nelăsând să dăinuiască decât
forma exterioară (!), cu care
să-i înşele mai uşor pe oameni. Vom vedea că necazurile
şi ispitele de astăzi, uşoare în
aparenţă, tind, ca şi cele de
odinioară, să-l îndepărteze pe
om de Hristos. Vom vedea că
ispitele uşoare pe care satana
le pune în lucrare cu o răutate
infernală acţionează mult mai
eficient decât ispitele violente,
sigure, văzute şi directe.
Sf. Ignatie BRIANCIANINOV

Rugăciunea te va învăţa pe tine toate

Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine păcătosul

Un bătrân i-a spus ucenicului: „Mănâncă, bea, dormi, stai în
chilia ta, roagă-te şi rugăciunea te
va învăţa pe tine toate”. Omul care
va începe să ia contact cu Dumnezeu prin rugăciune, în special să
repete cât poate de des, continuu,
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe
mine păcătosul”, des, des, des,
încontinuu, dacă se va strădui
să fie fiu al bisericii, adică să ia
gustul Sfintei Liturghii, să se
împărtăşească, să trăiască Sfânta
Liturghie, dacă se va strădui să
practice un pic de rugăciune seara,
un pic de rugăciune dimineaţa,
dacă va citi o pagină de învăţătură
dintr-o carte pe zi, un capitol
din Sfânta Evanghelie şi doi-trei

psalmi, omul acela va începe să
guste din har. Astfel, duhul din
tine ajunge să respingă duhul din
obiecte, din acţiuni, din vorbărie,
din tot ceea ce este balast. Atunci
te dumereşti singur, zici, nu-mi
iau acel lucru, pentru că îmi fuge
liniştea, nu merg în local sau în
discotecă, pentru că îmi fuge
liniştea sufletească. Omul trebuie
să-şi apere singur comoara lui
interioară. Duhul din el îi va spune
tot ceea ce nu se împacă cu Duhul
Sfânt. În acest mod se va simplifica, nu el, ci duhul îi va spune ce
e bine şi ce e rău.
În momentul în care ne
vom educa bine copiii şi-i vom
împărtăşi de mici, până la vârsta de şapte ani (copilul trebuie

să se împărtăşească în fiecare duminică, pentru că el
nu posteşte, nu se spovedeşte,
aceştia sunt cei şapte ani de acasă,
împărtăşirea necondiţionată), ei
bine, în această situaţie, Duhul
din el, Hristos din el îl va construi într-un anumit fel, va face
din el omul lui Dumnezeu. Unuia ca acesta nu trebuie să-i mai
explici că nu e bine să se ducă
în discotecă, poţi să-l trimiţi şi
nu-i place. Nu trebuie să-i spui
să nu fumeze, îi dai ţigara şi n-o
ia, pentru că duhul din el alungă
duhul ţigării, alungă duhul din
discotecă, alungă răul. Dar
trebuie să fim foarte atenţi, să nu
devenim nişte creştini făţarnici,
formalişti, rigizi.
Părintele Macarie BANU

Fi\i vigilen\i!
O vorbă din bătrâni
auzită încă în anii copilăriei
spunea: “Vor veni vremuri
când se vor amăgi unii pe
alţii”. Iată că am ajuns în
zilele când minciuna se dă
drept adevăr. Această armă
distrugătoare face parte din
arsenalul de război îndreptat împotriva vieţii. Pentru
păcatele noastre, pentru
lepădarea de Dumnezeu
astăzi suntem atacaţi la
toate nivelurile existenţei.
Minciuni şi manipulări la
televizor. Desfrâu programat şi implementat în tineret. Vaccinuri ce atacă
şi distrug genofondul
ţării. Anticoncepţionale şi
avorturi. Beţie şi droguri. Prostituţie şi crimă.
Incultură şi aroganţă.
Şcoală inaptă de a educa o
morală sănătoasă etc.
Temelia tuturor acestor rele este necredinţa
în Dumnezeu. Trupul şi
sufletul poporului nostru
este plin de răni malefice
pe care le poate vindeca
doar revenirea la Adevărul
credinţei strămoşeşti. Noi
suntem acasă. Noi nu avem
unde fugi. Nu avem unde
să ne ascundem de nenorocirile care s-au abătut
asupra noastră. În afară de
un singur loc – Casa Dom-

nului. Sfânta Biserică,
Maica poporului nostru, ne
aşteaptă. Ea dintoteauna
şi-a apărat fiii săi. Şi de
această dată ne învaţă cum
să supravieţuim în vremurile viclene. Cum să ne
apărăm copiii noştri şi cum
să trăim ca să nu ne pierdem sufletele.
O problemă majoră a
acestor timpuri care ne

ştiinţă pun în alimente nu
apă, ci otrăvuri mortale ,
care ucid lent, dar sigur.
Cine sunt aceştia? Chiar
fraţii noştri, care urmând
duhului lumii rătăcite introduc în produsele alimentare otrăvuri sub formă
de coloranţi, îndulcitori,
afânători,
conservanţi
etc. Oare cred ei că-L pot
minţi pe Dumnezeu? Oare

accentul. Cei care tind spre
bunurile lumii occidentale,
de fapt, tind spre propriul
mormânt, fiindcă unde nu
este Dumnezeu nu poate
fi nimic bun, iar Europa
L-a alungat pe Hristos şi
anume de acolo ne vin toate
otrăvurile, vaccinurile nocive şi toată destrăbălarea.
A venit timpul să ne
întoarcem la produse-

OTRĂVURI EUROPENE
vizează absolut pe toţi este
hrana. Minciuna a pătruns
masiv şi în acest domeniu.
A pătruns prin oamenii
necredincioşi, prin oamenii aserviţi forţelor întunericului, care lesne devin
criminali. Criminali prin
faptul că ne vând nouă şi
semenilor noştri produse
otrăvite şi spurcate, care
ne atacă şi sufletul şi trupul. Fericita Maică Matrona a demascat-o cu
asprime pe o femeie care
amesteca laptele cu apă,
spunându-i că este un mare
păcat şi, că dacă nu va lăsa
această practică, nu va vedea raiul. Ce să ma vorbim
însă de cei care cu bună

nu se tem de mânia Lui
şi de focul veşnic care îi
aşteaptă pe toţi ucigaşii
nepocăiţi? Pe ce-şi zidesc
ei bunăstarea? Pe bolile şi
moartea confraţilor săi?
Iubiţi fraţi şi surori!
Tăvălugului
distrugerii
poporului nostru îi putem
opune doar un singur lucru
– credinţa noastră neclintită
în Bunul Dumnezeu şi
trăirea ortodoxă. Domnul
ne va ajuta să găsim soluţii
şi să supravieţuim, dacă
vom merge pe calea Lui,
dacă nu ne vom îndepărta
de la sânul Maicii noastre
Sfintei Biserici Ortodoxe
şi nu vom căuta mângâieri
deşarte, pe care azi se pune

le de casă, la pâinea de
casă, la turtele de casă
ş.a.m.d. Mulţi dintre noi
au rude peste hotare, şi
ştiu cu câtă nostalgie îşi
amintesc aceştia de mâncarea de acasă. Dar microbii pseudo-mâncării
şi surogatelor alimentare
au ajuns deja şi la noi.
În America, de exemplu,
pentru a-ţi procura ceva
natural, trebuie să mergi
la magazinul specializat
în produse naturale şi să
dai foarte mulţi bani pentru câteva felii de pâine
naturală.
Aşadar, fiţi vigilenţi!
Verificaţi produsele înainte
de a le pune pe masă.

Invazia astrologiei
În ultimul timp, de peste tot,
ne vânează tentaculele lipicioase
ale astrologiei. Ele au pătruns
până şi în ziarele şi revistele pentru copii, nemaivorbind de televizor, radio şi toată presa din ţară
care adăpostesc această năpastă.
Să ne ferim de ea şi să-i învăţăm
şi pe copiii noştri că astrologia
nu este altceva decât plasa celui
viclean.
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tre ceea ce vedeau pe cer şi ceea ce
li se întâmpla în viaţa de zi cu zi.
Cercetările istorice atestă faptul că
practicarea astrologiei avea o largă
răspândire la popoarele păgâne: în
Babilon, în Egipt, în Grecia şi în
Imperiul Roman, în India, în Persia, în China şi Japonia. Această
răspândire pe un teritoriu atât de
întins justifică întru n
fel

ogiei,
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învăţat că avem de
a oric , atrage dup
a
c
e
i
trăit o singură viaţă,
mnjitor
de vră eapsa lui Du uîn care suntem liberi să
m
ed
alegem binele sau răul
s i n e p e î n t re a g a c o d e
t
l
s
e
e
şi că, după moarte, ne
e z e u p e a p ro b ă a s t f
aşteaptă raiul sau iadul.
ar
nitate c
Dacă noi vrem să crei.
practic
dem că în viaţă suntem
influenţaţi de tot felul de
amploaconfiguraţii planetare sau
rea revenirii practicilor ască ne vom mai reîncarna de câte- trologice în vremurile noastre. Asva ori, nimeni nu ne stă împotrivă. trologia este una din uşile prin care
Dar prin aceasta ne asumăm liber- credinţele păgâne intră în forţă în
tatea de a respinge învăţătura lui societatea contemporană.
Hristos.
Iniţierea în tainele astrologiei
Aproape oricine ştie astăzi să este asemănătoare iniţierii în
răspundă la întrebarea: ce este as- oricare altă formă de vrăjitorie.
trologia? Majoritatea dicţionarelor Vestita vrăjitoare Sybil Leek
prezintă astrologia ca fiind ştiinţa ce mărturisea: “Astrologia este
se ocupă de studierea influenţelor ştiinţa mea, vrăjitoria este reliastrelor asupra vieţii omeneşti şi gia mea...”. Ea observa strânsa
asupra destinului universului. Încă legătură dintre astrologie şi
din cele mai vechi timpuri oame- chiromanţie, numerologie şi celenii au căutat să facă o legătură în- lalte ramificaţii ale vrăjitoriei.

Să vedem ce spune Sfânta
Scriptură despre cei care practică
astrologia: “Privind la cer şi văzând
soarele, luna, stelele şi toată oştirea
cerului, să nu te laşi amăgit ca să te
închini lor, nici să le slujeşti” (Deut.
4, 19). Iar “de se va afla la tine, în
vreuna din cetăţile tale pe care ţi
le va da Domnul Dumnezeul tău,
bărbat sau femeie care să fi făcut rău
înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău, călcând legământul
Lui, şi se va duce şi se va apuca să
slujească altor dumnezei şi se va
închina acelora, sau soarelui, sau
lunii, sau la toată oştirea cerească,
să scoţi pe bărbatul acela sau pe
femeia aceea care au făcut răul
acesta la porţile tale şi să-i ucizi
cu pietre” (Deut. 17, 3-5).
După cum se vede, Dumnezeu
a poruncit foarte categoric poporului ales să nu se închine la stele.
Închinarea aceasta era una dintre
cele mai vechi forme de astrologie.
Oamenii care credeau că vieţile lor
sunt influenţate de stele nu şovăiau
să li se închine. Chiar dacă în zilele
noastre au rămas puţini oameni care
cinstesc stelele ca pe nişte zeităţi,
totuşi numărul celor care “ghicesc
în stele”, al celor care practică astrologia, este foarte mare.
După cum arată Sfânta
Scriptură, osânda lor este aceeaşi
cu cea a vrăjitorilor. În Vechiul Testament se arată că pedeapsa care îi
aştepta pe vrăjitori era moartea. În
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Va recomandăm sa utilizaţi lista
principalilor aditivi alimentari, spre
a reduce din alimentaţie aceşti factori foarte daunători organismului.
E102 – P; E103 –I; E1O4 –S; E
105 – I; E110 – P; E111 – I; E120 – P;
E121 – I; E122 – S; E123 – FPI; E124
– P; E125 – I; E126 – I; E127 – P;
E129 – P; E130 – I; E131 – C; E141
– S; E142 – C; E150 – S; E151 – D;
E152 – I; E153 – C; E154 – C, TA;
155 – P; 160 – D; 171 – S; E173 – S;
E180 – P; E201 – P; E210 – C; E211
– C; E212 – C; E213 – C; E214 – C;
E215 – C; E216 – C; E219 – C; E220
– P; E222 – P; E223 – P; E224 – P;
E228 – P; E230 – C; E231 – D; E232
– D; E233 – P; E239 – D; E240 – C;
E241 – S; E242 – P; E249 – C; E250
– TA; E251 – TA; E252 – C; E270
– P; E280 – C; E281 – C; E282 – C;
E283 – C; E310 – P; E311 – P; E312
– P; E320 – Co; E321 – Co; E330 –
C; E338 – Di; E339 – Di; E340 – Di;
E341 – Di; E343 – Di; E400 – P; E401
– P; E402 – P; E403 – P; E404 – P;
E405 – P; E450 – Di; E451 – Di; E452
– Di; E453 – Di; E454 – Di; E461 –
Di; E462 – Di; E463 – Di; E465 – Di;
E466 – Di; E477 – S; E501 – P; E502
– P; E51O – FP; E513 – FP; E527
– FP; E620 – P; E626 – C; E627 – C;
E628 – C; E629 – C; E630 – C; E631
– C; E632 – C; E633 – C; E634 – C;
E635 – C; E636 – P; E637 – P; E907
– P; E951 – D; E952 – I; E954 – C;
E1105 – D;
Acţiunea dăunătoare a aditivilor alimentari este indicată în felul următor:
P – periculos; C – cancerigen; Co
– colesterol; I – interzis; S – suspect;
FP – foarte periculos; D – dăunător; Di
– diaree, TA – tensiune arterială; FPI
– foarte periculos, interzis.

zilele noastre vrăjitorii au dreptul
nu numai să facă ce vor, ci chiar să
îşi facă publice convingerile, indiferent de modul în care aceste convingeri influenţează mediul social.
Dar chiar dacă pentru vrăjitorii
contemporani nu există pedepse
penale, pe cei care mor nepocăiţi
Dumnezeu îi va pedepsi cu osândă
veşnică în chinurile iadului (statistic, numărul vrăjitorilor şi ereticilor care se pocăiesc înainte de a
muri este infim).
Practicarea astrologiei, ca a
oricărei alte forme de vrăjitorie, atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu peste întreaga comunitate care
aprobă astfel de practici. În Cartea
Proorocului Ieremia vedem cum
închinarea la stele aduce mânia lui
Dumnezeu peste aşezările idolatre, vedem cunoscuta prevestire a
dărâmării Ierusalimului: “Casele
Ierusalimului şi casele regilor lui
Iuda vor fi necurate ca Tofetul
pentru că pe acoperişul tuturor
caselor se aduce tămâie întregii
oştiri cereşti şi se săvârşesc turnări
în cinstea dumnezeilor străini. Iată
voi aduce asupra cetăţii acesteia şi
asupra celorlalte cetăţi toate nenorocirile pe care le-am rostit împotriva ei, pentru că şi-a învârtoşat inima şi nu ascultă cuvintele Mele”
(Ier. 19, 13-15).
Precum a fost dărâmat Ierusalimul, aşa se vor dărâma şi cugetele
cele viclene ale celor care se ocupă
cu vrăjitoria. Iar mânia Domnului va fi greu de îndurat. În Sfânta
Scriptură găsim relatarea curăţirii
templului Domnului de toate cele
ce slujeau la închinarea idolească:

“Regele a poruncit lui Hilchia, arhiereul, preoţilor de mâna a doua şi
celor ce stăteau de strajă la prag să
scoată din templul Domnului toate
lucrurile făcute pentru Baal, pentru Astarte şi pentru toată oştirea
cerului şi să le ardă afară din Ierusalim” (IV Regi 23, 4).
O astfel de curăţire ar trebui să
aibă loc în sufletul fiecărui creştin
care îşi dă seama că s-a aflat în
înşelare. Aşa cum diavolul nu s-a
sfiit să spurce Templul Domnului,
tot aşa nu s-a sfiit să spurce şi unele
comunităţi creştine: uneori a reuşit
să îl înşele chiar pe păstor, iar acolo unde păstorul i-a stat împotrivă,
necuratul a încercat să îi atragă
în rătăcire măcar pe credincioşi.
Fără a ne lepăda de o asemenea
înşelare, nu vom putea să fim ai lui
Hristos şi nu vom putea fi temple
ale Duhului Sfânt.
Sfântul Simeon al Tesalonicului scria: “a vorbi despre noroc,
despre ursitori, despre explicarea naşterilor, după zodii sau stele
şi pentru citirile de stele e lucru
nebunesc şi fără de Dumnezeu...
însă bunătăţile şi răutăţile noastre
se mişcă după a noastră singură
voinţă”. Nu este greu de observat
că Sfântul Simeon se referea
foarte precis tocmai la formele
de astrologie practicate astăzi. El
contesta pretenţia astrologilor de a
fi în măsură să ghicească viitorul
folosindu-se de mersul astrelor.
Pentru că oamenii sunt liberi să
aleagă binele sau răul, şi nici o
configuraţie planetară nu poate să
stânjenească această
Danion VASILE
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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!

Conferinţă ortodoxă

METODE DE SUPRAVIEŢUIRE
Pe 3 martie, 2008 se va desfăşura conferinţa ortodoxă
care va dezbate tema primejdiilor ascunse în produsele alimentare (aditivii alimentari, produsele genetic modificate,
adaosurile sintetice, drojdiile termofile, produsele Kocher
etc.) şi evitării lor.
Sunt invitaţi preoţii, călugării, mirenii interesaţi de
vieţuirea ortodoxă în condiţiile lumii de astăzi.
Invitatul nostru: dl Veaceslav Zakrevski (Ucraina),

expert în medicina naturistă şi fitoterapie

Începutul Conferinţei: 11.00
Adresa: Chişinău, str. 31 august, nr. 98, Sala Mare a Uniunii
Scriitorilor din Moldova.
ACOM „Fericita Maică Matrona”
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 trimi-

tere la hotărârea nominalizată,
efectuează tranzacţii de vânzarecumpărare, 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.

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.

Aşa cum e firesc să ne
plângem morţii, tot aşa trebuie
să plângem şi pierderea
mântuirii noastre, ca să nu
spunem mai mult. Cu o asemenea dorinţă şi un asemenea
curaj ar trebui ca toţi să aibă
ochii sufletului îndreptaţi spre
această ţintă şi totul să ne fie
o chemare şi aducere-aminte.
Cei care şi-au pierdut soţiile
sau copiii au mereu în suflet
chipul celor plecaţi de aici;
în timp ce noi, care am pierdut Împărăţia Cerurilor, ne
gândim la orice numai la ea
nu. Nici unul din aceia, fie el
şi de neam împărătesc, nu s-ar
ruşina să se supună legii doliului - se va arunca la pământ, va
plânge cu amar, îşi va schimba
veşmintele, se va supune din
toată inima tuturor celorlalte
datini potrivite cu acest moment, fără să ţină seama nici de
educaţia sa, nici de neputinţele
ce ar putea urma acestei mâhniri adânci - va răbda totul cu
cea mai mare uşurinţă… Noi
însă, care nu suntem în doliu
pentru soţie sau copil, ci pentru un suflet, şi nu pentru suflet străin, ci pentru al nostru,
ne scuzăm îndreptăţindu-ne cu
slăbiciunea sănătăţii şi fineţea
educaţiei! Şi slavă Domnului, asta să fie singura nenorocire! Însă noi nu facem nici
măcar ceea ce nu cere un efort
fizic. Căci de ce forţă fizică e
nevoie, spune-mi, atunci când
e vorba de străpungerea inimii,
de rugăciunea veghetoare, de
cugetarea la păcate, de combaterea lăcomiei şi a pretenţiilor
prosteşti şi de smerirea minţii?
Acestea ni-L fac pe Dumnezeu
milostiv, însă noi nu le facem
nici măcar pe acestea. (Sfântul
Ioan Gură de Aur)

Abonaţi-vă
la ziarul naţional

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 oricare lună.

Cu ajutorul Domnului am început
un nou an editorial. De noi şi numai de
noi depinde destinul publicaţiei. Fiecare
abonament, orice sprijin material sau
moral, fiecare gând bun şi rugăciune
sunt de nepreţuit.

Şi voi imitaţi-vă preotul smerit; da, copiii mei
preaiubiţi, da, voi care sunteţi
împreună cu el părtaşi la dojana şi bunătatea dumnezeiască,
ţineţi-vă sufletele în lacrimi;
opriţi-vă mânia, făcând mai
bine faptele voastre… Ştiu că
mie, slujitorului lui Dumnezeu, şi vouă, care aţi primit
aceeaşi cinste, ni se porunceşte
să intrăm îmbrăcaţi în pânză
de sac şi bătându-ne în piept
zi şi noapte între prag şi altar,
cu straie vrednice de milă, să
plângem cu stăruinţă pentru
noi şi popor, fără să cruţăm
nimic, nici durerea, nici cuvintele în stare să-L milostivească
pe Dumnezeu…; şi aceasta
cu atât mai multă mâhnire cu
cât mai mare este demnitatea
noastră, pentru a învăţa prin
exemplul nostru poporul despre străpungerea inimii şi îndreptarea răului…
Veniţi aşadar, fraţilor, să

cădem şi să plângem înaintea
Domnului, Ziditorul nostru.
să rânduim un doliu obştesc.
Să înălţăm glasul rugăciunii în
locul ţipetelor care Îi sunt urâte,
să ridicăm în urechile Domnului Savaot aceasta: “Să abatem
mânia Sa prin mărturisire”.
Întrucât L-am văzut mânios, să
facem aşa încât să-i îndepărtăm
mânia. Cine ştie, precum stă scris, dacă nu cumva îi va părea
rău şi va pogorî asupra noastră
binecuvântare. Ştiu foarte bine
acest lucru pentru că am cunoscut iubirea de oameni a lui
Dumnezeu. Va părăsi ceea ce e
potrivnic firii Sale, adică mânia,
şi va veni la ce este potrivit firii
Sale, adică la milostivire. Căci
în acest scop îşi arată mânia,
spre aceasta înclină… Numai
să ne fie milă de noi înşine şi să
croim drum spre dreapta iubire
a Tatălui. Să semănăm cu lacrimi ca să secerăm cu bucurie.
(Sf. Grigorie Teologul)

Chişinău, str. Columna nr. 76,

Iubiţi fraţi şi surori!
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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.

