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Slăbănogul
din
pilda
evanghelică, fiind ţintuit
la pat, era conştient de
neputinţa sa. Mulţi dintre
fraţii noştri însă nu sunt
conştienţi de slăbănogirea lor sufletească şi zac
ţintuiţi de patimi şi păcate.
Slăbănogul din pilda evanghelică ani lungi aşteaptă adierea apei. Crede
şi aşteaptă. Mulţi dintre
creştinii ortodocşi nu mai
aşteaptă nimic. Nu cred
şi nu aşteaptă. În această
situaţie cum ar putea să-şi
ia patul şi să umble?
De aceea şi a fost iniţiată
„Toaca” – ziarul care ne
ajută să conştientizăm
şi neputinţele noastre,

Anul promoţional (de fapt,
9 luni) a necesitat investiţii
serioase, dar s-a soldat
şi cu bucuria primelor
reacţii, creşterii numărului
de abonaţi din lună în lună.
Dar pentru a supravieţui ca
publicaţie periodică, fiecare abonat din anul 2007
trebuie să mai aboneze cel
puţin câţiva creştini.
Nu se poate ca numai o
mie de oameni să asculte
„Toaca”! Nu se poate s-o
ascultăm şi să rămânem
neputincioşi şi slăbănogiţi
sufleteşte! Cu ajutorul lui
Dumnezeu trebuie să ne
ridicăm din neputinţă. Să
întreprindem ceva din dragoste pentru aproapele
nostru, turmentat de min-

“Toaca” va exista

numai dacă te vei abona TU!
şi necesitatea ajutorului
Dumnezeiesc.
Să nu ne astupăm urechile când ne cheamă
„Toaca”!
„Toaca” ne adună, ne
îmbogăţeşte duhovniceşte,
ne trezeşte din amorţire şi
uitare.
Ziarul „Toaca” a apărut
nu întâmplător. Apariţia lui
arată că pe cineva îl doare
inima pentru fratele hipnotizat de mâncare, băutură
şi distracţii, cu sufletul în
paragină.

ciuna din jur. Toate acestea le putem învăţa din
„Toaca”.
Să ne abonăm la această
foaie pentru suflet şi
cuget.
Domnul ne-a dat unica
şansă de a avea un ziar ce
ne luminează şi ne uneşte
într-un gând. Să nu ratăm
această şansă!
Dacă va dispărea „Toaca”, va fi vina ta şi a mea.
Abonaţi-vă
„Toaca”.

la

ziarul
Redacţia

“Toaca” cheamă la rugăciune şi vigilenţă.
“Toaca” trezeşte conştiinţele adormite.
“Toaca” este nonconformistă.
“Toaca” este glasul poporului dreptcredincios.
“Toaca” este în opoziţie absolută cu massmedia aservită forţelor oculte.
Dacă vrei să afli adevărul prin prisma
învăţăturii Sfinţilor Părinţi, citeşte “Toaca”!

Indice: PM21915.
Preţ lunar: 3 lei,
anual - 36 lei.
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Nu conformismului!

O CIRCULARĂ
ANTIORTODOXĂ
SAU CÂRDĂŞIA CU ADMINISTRAŢIA SUA

Conform circularei Mitropoliei Moldovei expediate tuturor bisericilor din ţară, pe data
de 2 decembrie 2007, urma să
fie înălţată o rugăciune comună
pentru victimile traficului de
fiinţe umane. La această acţiune
antiortodoxă urmau să paprticipe toate cultele religioase
din Moldova. O parte din bisericile şi mănăstirile Mitropoliei Moldovei, în frunte cu
arhipăstorii şi păstorii lor, fiind
conştienţi de necanonicitatea
acestei acţiuni, n-au săvârşit
rugăciunea comună cu ereticii.
Pe pliantele răspândite cu acest
prilej stă scris: „Această producţie
a fost elaborată cu sprijinul De-

străduiesc, pentru că „nici porţile
iadului nu o vor birui pe ea”. Iar
cei care fac cârdăşie cu duşmanii
credinţei ortodoxe, trebuie să se
înspăimânteze de Judecata lui
Dumnezeu şi să răspundă: în baza
căror canoane s-a dat circulara
antiortodoxă? Această întrebare
i-o adresăm în primul rând Înalt Prea Sfinţiei Sale Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al
întregii Moldove. De ce Biserica
noastră trebuie să facă ascultare
masonilor? Am ajuns oare noi,
creştinii ortodocşi, să ne rugăm la
indicaţiile lor? Oare Sfânta noastră
Biserică, maica poporului nostru,
nu poartă grijă de fiii săi? Cine,
dacă nu Biserica Ortodoxă zilnic

D O A M N E , P Ă Z E Ş T E B I S E R I C A TA !
Rugăciune
pentru Biserica

Evenimentele de ultimă oră ne
confirmă că trăim vremuri tulburi, imprevizibile. Diversele tentative de dezbinare şi de subminare a Sfintei noastre
Biserici, când mai mult, când mai puţin
pronunţate, trebuie să ne îngrijoreze pe
toţi. Să ne amintească, că de fiecare dintre noi, de credinţa, de voinţa noastră,
de viaţa noastră creştinească depinde şi
soarta Sfintei noastre Biserici.
Noi suntem ostaşi ai lui Hristos! De
aceea să sporim rugăciunile noastre către
Bunul Dumnezeu, cerându-i să păzească
Sfânta Sa Biserică. Totodată, urmând
poveţei Sfinţilor Părinţi, în situaţiile de
criză, când forţele răului ridică luptă asupra Bisericii lui Hristos, suntem datori
să înălţăm rugăciuni fierbinţi către Sfintele Puteri Cereşti şi, îndeosebi, către
Marele Apărător al Bisericii Ortodoxe
– Sfântul Arhanghel Mihail.
În continuare publicăm textul
rugăciunii pentru Sfânta Biserică. Să ne
străduim s-o citim zilnic, adăugând-o
la rugăciunile de dimineaţă şi de seară.
Domnul să ne ajute!

care se află întru necazuri şi împresurări

Doamne Dumnezeul nostru, Atotputernice şi
Multmilostive! Întru umilinţa inimilor noastre cu
smerenie ne rugăm Ţie: păzeşte sub acoperământul
bunătăţii Tale de toată înconjurarea cea rea Sfînta Ta Biserică şi pre noi, scârbiţii, credincioşii fiii
săi. Îngrădeşte-ne pre noi cu sfinţii Tăi Îngeri în
toate căile noastre ca nimic să nu izbândească cei
ce se oştesc asupra noastră şi fiul fărădelegii să
nu îndrăznească a ne înrăi pre noi. Dăruieşte-ne
lungime de zile şi umple-ne cu tăria puterilor ca
pe toate să le săvârşim spre slava Ta şi spre binele
Sfintei Tale Biserici. Iar noi, bucurându-ne de a Ta
bună-purtare de grijă, în toată ziua şi în tot ceasul
să binecuvântăm şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău: al Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

DESPRE SCRISOAREA DESCHISĂ
CĂTRE PATRIARHUL RUSIEI,
ALEXIE AL II-LEA

partamentului de Stat al SUA”.
Astfel, acţiunea antiortodoxă,
camuflată abil sub pretextul Zilei
nationale de rugaciune pentru victimile traficului de fiinte umane,
urmăreşte de fapt, atragerea Bisericii Ortodoxe din Moldova pe
orbita ecumenismului. Stilul în
care se fac aceste acţiuni este unul
pur jidovesc, urmărind distrugere
neamului nostru ortodox. Astfel,
mai întâi, la indicaţia baghetei
masonice de după ocean, s-au creat toate premisele pentru exodul
masiv al semenilor noştri din ţară,
pentru racolarea şi înrobirea fetelor noastre, ca apoi aceiaşi lupi să
ne impună directive de a ne ruga
împreună cu ereticii pentru victimele pe care tot ei le devorează.
Noi, însă, nu avem nevoie de
directivele masonilor din SUA. O
lume întreagă ştie că toate acţiunile
lor sunt viclene, făţarnice şi au un
caracter profund antiortodox, cu
scopul final de înscăunare a lui
antihrist. Pe ei nu-i interesează
suferinţele poporului nostru. Ei
sunt cointeresaţi de surparea Bisericii Ortodoxe, care este unica
piedică în calea lui antihrist. Paşii
întreprinşi de ei sunt pentru a o
slăbi, pentru a o egala cu toate ereziile, lipsind-o în aşa fel de puterea
duhovnicească. Însă, degeaba se

înalţă rugăciuni către Domnul nostru Iisus Hristos pentru tot sufletul
creştinesc necăjit şi dosădit, pentru
toţi cei ce pătimesc, se află în boli
şi în scârbe, pentru cei din temniţă
şi din robie? Noi nu avem nimic
în comun cu ereticii care sunt în
afara ogrăzii Bisericii lui Hristos.
Rugăciunea împreună cu ei, conform canoanelor sfinţilor părinţi,
ne vatămă sufletele şi este trădare
de Hristos. Perfidia ecumeniştilor
de azi este plină de obrăznicie şi
neruşinare. Văzând că nu izbutesc
să-i adune pe toţi la rugăciunea
comună sub cupola Bisericii, ei
încearcă să facă acest lucru sub
cupola cerului, pângărind sufletele
noastre cu rugăciunea comună
lipsită de har. Sfinţii părinţi ne
preîntâmpină foarte categoric şi
univoc de acest mare pericol pentru sufletele noastre. Creştinii
ortodocşi nu au dreptul să participe la rugăciunile ecumenice, nici
măcar să rostească împreună cu ei
rugăciunea „Tatăl nostru”. Erezia
ecumenismului este religia lui antihrist. “Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii
prin slujitorii ei. Cozile de topor
ale apuslui. Numai putregaiul
cade din Biserica Ortodoxă” (p.
A. Boca).
ACOM “Fericita Maică Matrona”

Pe 28 noiembrie 2007,
Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
din Moldova „Fericita Maică Matrona” a trimis o scrisoare deschisă
Sanctităţii Sale Alexie al II-lea,
Patriarhul Moscovei şi a întregii
Rusii întru susţinerea Episcopului
de Ciukotka şi Anadâr Diomid.
Este vorba de a doua adresare a
vlădicăi Diomid care abordează
un şir de probleme stringente. În
scrisoare este exprimată doleanţa
binecredincioşilor creştini de a
auzi în direct (prin intermediul televiziunii) răspunsurile Sanctităţii
Sale la toate problemele actuale
ale Bisericii pe care le-a formulat
episcopul Diomid. „Sanctitatea
Voastră! se spune în scrisoare,
întrebările ce ţin de mântuirea
veşnică sunt o prerogativă a ierarhilor şi nicidecum a unor teologi, secretari sau sectologi cum
ar fi bunăoară Curaev, Vighileanski, Dvorkin. Deseori aceşti
oameni, fără de frică de Dumnezeu şi mustrare de conştiinţă, cu
multă uşurinţă reduc la zero tot
ce frământă sufletele noastre. Ei
se aventurează în declaraţii care
nu exprimă glasul Bisericii şi
nu prezintă nici o valoare pentru
noi. Oricât de mult s-ar strădui,
ei niciodată nu vor reuşi să ani-

hileze conştiinţa creştinească a
poporului ortodox”. „De aceea,
se spune în continuare, noi dorim
să auzim glasurile arhipăstorilor
Bisericii”. Făcînd referinţă la
mai mulţi episcopi din Ucraina,
cum ar fi arhiepiscopul Vladimir
al Poceaevului, arhiepiscopul
Serghie al Ternopolului, arhiepiscopul Kameneţ-Podolskului
Teodor, episcopul de Vinogradovsk şi Hust Ipolit ş.a., autorii
scrisorii roagă Sanctitatea Sa să
le ofere şi lor posibilitatea de a
exprima glasul Bisericii vizavi de
provocările lumii contemporane.
Totodată în scrisoare a fost
abordată şi problema atribuirii
codurilor personale de identificare. „De ce Biserica nu şi-a
ridicat până acum glasul întru
apărarea fiilor săi care nu voiesc
să se supună legilor fără de Dumnezeu şi anticreştineşti? De ce,
când oamenii doresc să trăiască
altfel, mergând pe calea mântuirii, dând la o parte tot ce este de
prisos, se face atâta gălăgie?”
Grăitor în acest sens este
şi cazul din regiunea Penza.
Atitudinea mass-media şi a
reprezentanţilor Patriarhiei Ruse
faţă de oamenii de acolo care
au refuzat documentele cu co-

duri de identificare urmăreşte,
de fapt, crearea unui precedent
bine regizat, ce poate declanşa o
nouă prigoană asupra creştinilor,
se menţionează în scrisoare. Deşi
arhiepiscopul Penzei Filaret a
spus răspicat că aceşti oameni nu
sunt sectari, ci creştini ortodocşi,
toată mass-media brusc a surzit, continuând să-i blameze şi
să-şi bată joc de ei. „La noi în
Moldova, spre exemplu, sunt mii
de creştini şi mănăstiri întregi
care oficial au refuzat actele ce
conţin codul personal de identificare, apărându-şi astfel libertatea dăruită de Dumnezeu.
Aceşti oameni deja de pe acum
sunt lipsiţi de dreptul de a vinde
sau cumpăra imobiluri ş.a., de a
se deplasa peste hotarele ţării.
Şi pe ei să-i întroducem în lista
sectarilor?”, întreabă autorii scrisorii.
Ideea de bază care se întrevede
din scrisoare exprimă un apel de
nonconformism în raport cu Occidentul secularizat, care revine
la păgânism. Or, noi avem sfânta
datorie să ne apărăm credinţa
noastră şi valorile ei şi să nu ne
lăsăm atraşi în mreaja pe care o
ţes slugile stăpânitorului veacului acesta.

SF. IOAN IACOB HOZEVITUL
despre respectarea canoanelor
Iar câţiva dintre slujitorii Sfântului
Altar din ziua de azi defaimă aceste
Sfinte Canoane, numindu-le bariere
ruginite. Canoanele sunt insuflate de
Duhul Sfînt prin Sf. Apostoli si prin
Sf. Părinti ai celor sapte Sfinte Soboare ecumenice si ei zic: “Canoanele,
de multă vechime pe care o au, au ruginit.” Nu zic că lor de multă grăsime

şi nefrică de Dumnezeu li s-a întunecat mintea şi au năpârlit, căzându-le
şi părul şi barba şi mustaţa, făcânduse ca femeile. Cum e chipul Domnului
şi al Sfinţilor şi cum e chipul lor? De
aceea, Sfintele Canoane ale Sfinţilor
ei le calcă în picioare, dar predică sus
şi tare că sunt ortodocşi.
“Hrană duhovnicească”, Buc., 2000

Semnele vremurilor

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al
Întregii Moldove, pe 15 octombrie 2007, la Chişinău, s-a desfăşurat
Conferinţa Teologică “Provocările globalizării” la care au participat personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare. Conferinţa a
fost deschisă de ÎPS Vladimir cu referatul “Concepţia Bisericii Ortodoxe privind procesele globalizării” (vezi “Toaca”, nr. 8). Invitatul
din Grecia Christos Oikonomou, decanul Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Tesalonic, a rostit un discurs cu tema „Procesele
de integrare internaţională: pro şi contra”. Cu rapoarte au venit dl
Benedict Ciubotaru („Republica Moldova în procesul de integrare
internaţională. Actualitate. Analiză comparativă”, “Toaca” nr. 8 şi
9), dl Corneliu Busuioc („Schimbările climei ca efect al proceselor
globalizării, Prognoze. Expertize”), prot. Anatolie Cibric („Com-
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promisul – o formă de trădare”), scriitorul Danion Vasile, România
(„Ortodoxia în Babilonul european”). Referatul dlui Filimonov (Rusia) „Rolul noilor tehnologii în procesul globalizării şi contrapunerea
lor eticii creştine” a fost dat citirii de juristul Mitropoliei Moldovei
dna Elena Bâtcă. Părintele Pafnutie, egumenul mănăstirii Răciula
şi-a împărtăşit gândurile privitor la „Influenţa nefastă a proceselor
globalizării asupra obştilor monahale”. Un acord major a introdus PS
Ipolit, episcop de Hust şi Vinogradov (Ucraina), care a rostit un discurs plin de inspiraţie şi elocinţă la tema „Principiile globalizării ca
provocare a creştinului ortodox”.
În acest număr al ziarului publicăm comunicările prot. Anatolie
Cibric şi a dlui Benedict Ciubotaru (partea a doua), care au trezit un
interes viu al participanţilor la conferinţă.

RĂUL BLÂND
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pentru Ortodoxie. Noi cedăm în grea. Însă, cu părere de rău, aceşti
plin de Duhul Sfânt sau este plin de poziţia strălucită a bisericii.
draci. Unde ne grăbim noi, cei ai
Oamenii vor fi înclinaţi spre stricteţea împliniri canoanelor, nu preoţi şi aceşti arhierei nu se găsesc
căror menire este slujirea lui Dumn- căutarea
compromisului.
Va pentru că acest lucru îl vor oame- unii pe alţii, nu se întâlnesc.
Astăzi principala problemă este
ezeu? Ne grăbim la următoarea parte dispărea mărturisirea directă şi nii, ci pentru că astfel ne ascundem
nerecunoaşterea
pericolului ce ne
a unei telenovele sau la ştiri sau la sinceră. Cu multă fineţe oamenii propriile noastre căderi. Însă nimic
paşte.
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cu carsărbătorilor bisericeşti? Făcând o şi răul blând va susţine această Evangheliei, nu poate genera puteparalelă cu organismul omenesc la dispoziţie generală, şi în oameni rea care ne lipseşte astăzi. Suntem duri. Staţi liniştiţi nu vedeţi că topaza cărui stă imunitatea şi el nu se va exista deprinderea lepădării de tari când suntem cu Hristos. Iar tul e bine, suntem sătui, aveme de
îmbolnăveşte, şi noi nu vom putea adevăr şi dulceaţa compromisului când suntem căldicei, “nişte trestii toate, probleme nu-s”. Acest fel de
fi cotropiţi de nimeni, cât în biseri- şi a păcatului”.
bătute de vânt”, gata să încălcăm şi a vedea lucrurile este distrugător,
cile noastre zilnic se va sluji DomAşadar, toţi suntem puşi în faţa porunci, şi canoane, cuvântul nos- findcă numai omul grav bolnav sau
nului, se vor înălţa rugăciuni pen- alegerii cu cine suntem – cu Hristos tru nu mai are nici forţa, nici tăria muribund nu conştientizează peritru luminarea, întărirea şi pocăinţa sau cu antihrist. Este grăitor faptul necesară. Acest lucru se face simţit colul morţii.
poporului. De aceea este necesară că în aceste vremuri proporţia s- în relaţiile cu oamenii şi suntem
slujirea zilnică a Sfintei Liturghii în a inversat: dacă două mii de ani desconsideraţi şi neluaţi în seamă
continuare în pag. 7

Compromisul – o formă de trădare

Evenimentele de ultimă oră
confirmă că globalizarea este ceva
real, ceva ce ne vizează pe fiecare
dintre noi. Procesele de unificare şi
uniformizare a omenirii, capătă o
amploare din ce în ce mai mare. Cel
mai mare pericol pe care îl implică
globalizarea este – dezumanizarea omului. Cu toate că se vorbeşte
mult despre aşa-zisele «succese» ale
acestui proces, el, de fapt dezvăluie
o adâncă criză existenţială, morală,
culturală şi educaţională.
Globalizarea, prin tot sistemul pus în slujba ei: economie,
politică, televiziune, internet,
mass-media, îl reduce pe om la
consumism, satisfăcându-i toate
dorinţele şi pasiunile, prin aceasta aruncându-l în cea mai cruntă
barbarie şi demonism. Mai simplu vorbind, globalizare înseamnă
înghiţirea unuia de către altul.
Omul globalizat urmăreşte un singur scop: producerea bunurilor şi
consumarea lor. Cu sufletul golit
de credinţă, cultură, conştiinţă, el
devine o unealtă uşor de manipulat, gata să facă orice pentru a nu-şi
pierde confortul şi accesul la «treuca plină». Desigur omul globalizat
este omul desacralizat, lipsit de
orice aspiraţii spre sfinţenie. Tragismul omului ultimelor vremuri
constă în lipsa înţelegerii profunde
a sensului vieţii. El este ghidat şi
dus de duhul acestei lumi pe toate
căile, cu excepţia căii mântuirii.
Cum să ne opunem, noi, acestui
val devastator al globalizării? Mă
voi referi doar la câteva aspecte
importante şi hotărâtoare pentru
noi, creştinii ortodocşi, şi mai ales
pentru preoţi. Dar nu înainte de a
vă aminti de acea specie de broaşte,
care, simţind pericolul, elimină un
anumit lichid şi nu pot fi înghiţite
de şarpe, iar dacă acesta le înghite,
totuşi, atunci le scuipă înapoi. La
fel şi creştinul nu poate fi înghiţit
de globalizare dacă este protejat de trăirea ortodoxă. Preotului
îi este absolut necesară această
trăire, atât individuală şi familială,
cât şi parohială. Această trăire în
duhul Evangheliei şi în ritmul Tipicului bisericesc, are puterea să ne
transpună în acea zonă de protecţie,
pe care nimeni nu poate să ne-o ia.
Unii preoţi întreabă de ce nu
li se permite să candideze la postul de primar sau la altă funcţie
administrativă. Aceste întrebări
sunt lipsite de noimă şi nici n-ar
trebui să se işte, deoarece chemarea
preotului este cu totul alta. Angajându-se în funcţii laice, el este pus în
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Doamne, binecuvântează! Eu,
multpăcătosul rob Ioan, iereu al
Kronştadtului, scriu această viziune. De mine e scris, cu mâna mea,
ceea ce am văzut, aceea scriu. În
noaptea spre 1 ianuarie a anului
1901, după rugăciunea de seară, mam aşezat la masă să mă odihnesc
puţin. În chilia mea era semiîntuneric, în faţa icoanei Maicii Domnului ardea candela. N-a trecut nici
jumătate de ceas, când am auzit un
zgomot uşor, cineva s-a atins uşor
de umărul meu drept şi un glas
liniştit şi mângâietor mi-a spus:
„Ridică-te, robul lui Dumnezeu
Ioan, mergi cu mine”. M-am ridicat
repede.
Văd, în faţa mea stă un minunat, ciudat bătrân cărunt, în mantie, în mâna stângă având metanii.
M-a privit aspru, dar ochii îi erau
mângâioşi şi buni. Eu, de frică, mai
n-am căzut, dar minunatul bătrân
m-a sprijinit – mâinile şi picioarele
îmi tremurau, voiam să spun ceva,
dar limba nu mă asculta. Bătrânul
mi-a făcut semnul crucii şi am
simţit uşurare şi bucurie – mi-am
făcut şi eu semnul crucii. Apoi a
arătat cu toiagul la partea dinspre
apus a peretelui – cu acelaşi toiag a
scris: anii 1913, 1914, 1917, 1922,
1930, 1933, 1934. Brusc, peretele
a dispărut. Merg cu bătrânul pe o
pajişte verde şi văd o mulţime de
cruci, mii, milioane. Diferite: mici
şi mari, de lemn, de piatră, de fier,
de aramă, de argint şi de aur. Eu
am trecut pe lângă ele, mi-am făcut
semnul crucii şi am îndrăznit săl întreb pe bătrân ce-i cu crucile
acestea. El mi-a răspuns cu drag:
aceştia sunt cei care au suferit pentru Hristos şi pentru cuvântul lui
Dumnezeu.
Mergem mai departe şi văd:
râuri întregi de sânge curg în mare
şi marea e roşie de sânge. M-am
cutremurat de frică şi iarăşi l-am
întrebat pe minunatul bătrân: „Dar
de ce s-a vărsat atâta sânge?” El
s-a uitat iar şi mi-a spus: „E sânge
creştinesc”.
După aceasta bătrânul a arătat cu
mâna la nori. Şi văd multe sfeşnice
arzând căzând luminoase. Iată că
au început să cadă pe pământ: unul,
două, trei, cinci, zece, douăzeci.
Apoi au început să cadă cu sutele
şi toate ardeau. Eram tare trist că
nu ardeau clar, dar numai cădeau
şi se stingeau, făcându-se praf şi
scrum. Bătrânul mi-a spus: „uităte” şi am văzut pe nori numai şapte
sfeşnice şi l-am întrebat pe bătrân
ce înseamnă aceasta. El, plecânduşi capul, a zis: „Sfeşnicele pe care
le vezi, cele care cad înseamnă că
Bisericile vor cădea în erezie, iar
cele şapte sfeşnice ce ard, care-au
rămas sunt şapte Biserici apostolice soborniceşti care vor rămâne
în timpul sfârşitului lumii”.
Apoi bătrânul mi-a zis
„uită-te” şi iată că văd şi aud o
minunată vedenie, îngerii cântă:
”Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Savaot”, şi mergea o mulţime mare de popor cu
lumânări în mână, cu feţe vesele:
erau aici împăraţi, cneji, patriarhi,
mitropoliţi, episcopi, arhimandriţi
egumeni, schimnici, ierei, diaconi,
posluşnici, pelerini în numele lui
Hristos, mireni, tineri, copii, prunci; heruvimii şi serafimii îi însoţeau
în lăcaşul ceresc. L-am întrebat
pe bătrân: „Cine sunt oamenii
aceştia?” Bătrânul, de parcă mi-ar
fi ştiut gândul, mi-a spus: „Aceştia

toţi sunt robii lui Hristos, care au
suferit pentru sfânta Sobornicească
şi Apostolească Biserică a lui Hristos”. Am îndrăznit iarăşi să întreb
dacă pot să mă alătur lor. Bătrânul
mi-a spus: nu, încă e devreme pentru tine, mai rabdă (mai aşteaptă).
Eu am întrebat din nou: „Părinte,
dar pruncii?” Bătrânul a răspuns:
aceşti prunci tot au avut de suferit
pentru Hristos din partea regelui
Irod (14 mii), şi au mai primit coroane din partea Împăratului ceresc,
pruncii care au fost ucişi în pântecele maicilor lor, rămaşi fără nume.
Mi-am făcut cruce: ”Ce păcat mare
şi groaznic are mama, de neiertat”.
Mergem mai departe – intrăm
într-un mare templu. Am vrut să-mi
fac cruce, dar bătrânul mi-a spus:
„aici e spurcăciune şi pustiire”. Iată
văd un templu sumbru şi întunecat,
un prestol sumbru şi întunecat. În
mijlocul bisericii lipseşte iconostasul. În loc de icoane, nişte portrete stranii cu feţe de fiare, cu scufii
ascuţite, iar pe prestol nu crucea, ci
o stea mare şi o Evanghelie cu stea
şi ard lumânări de smoală, trosnesc
ca lemnele, este şi un potir din care
iese un puternic miros urât, şi ies
tot felul de spurcăciuni şi broaşte,
scorpioni şi păianjeni, ţi-e groază
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ieşit pe frunte. Bătrânul mi-a zâmbit: „Ai văzut?”, a spus el. „Am
văzut, părinte. Spune-mi, ce a fost
aceasta?” Bătrânul mi-a răspuns:
„Templul, preoţii şi oamenii sunt
eretici, apostaţi, nelegiuiţi, care
s-au lepădat de credinţa în Hristos şi de Sfânta Sobornicească şi
Apostolească Biserică şi au recunoscut biserica eretică şi înnoită, care
nu are harul lui Dumnezeu. În ea nu
se poate nici să posteşti, nici să te
spovedeşti, nici să te împărtăşeşti,
nici să primeşti ungerea cu mir”.
„Doamne, mântuieşte-mă pe mine,
păcătosul, trimite-mi pocăinţă
– moarte creştinească”, am şoptit
eu, dar bătrânul m-a liniştit. „Nu te
întrista, roagă-te lui Dumnezeu!”.
Am mers mai departe. Mă
uit, merge o mulţime de oameni,
straşnic de chinuiţi, având fiecare
pe frunte câte o stea. Ei, văzândune, au strigat: „Rugaţi-vă pentru
noi, sfinţi părinţi, la Dumnezeu,
căci tare ne este greu, iar noi singuri
nu putem. Taţii şi mamele nu ne-au
învăţat legea lui Dumnezeu, şi nici
nume creştineşti nu avem. Noi nu
am primit pecetea darului Duhului
Sfânt şi am respins semnul crucii”.
Am izbucnit în plâns şi am mers
după bătrân. „Iată, priveşte”, mi-a
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să te uiţi la toate astea. Prescurile
sunt tot cu stea, în faţa prestolului
stă un preot într-o sutană roşuaprins şi pe sutană se târăsc broaşte
verzi şi păianjeni; faţa i-i straşnică
şi neagră precum cărbunele, iar din
gură îi iese fum şi degetele i-s negre, murdare parcă de cenuşă.
O, Doamne, cît e de înfricoşător
– apoi pe prestol a sărit o femeie
spurcată, slută, neagră, toată în
roşu şi cu o stea în frunte şi a început să se învârtească pe prestol, apoi a strigat ca o bufniţă de
noapte în toată biserica, cu glas
straşnic: „Libertate” – iar oamenii,
ca nebunii, au început să alerge în
jurul prestolului, bucurându-se de
ceva, şi strigau, şuierau, băteau din
palme. Apoi au început să cânte un
cântec, întâi încet, apoi mai tare,
ca nişte câini, apoi totul s-a transformat într-un muget de fiară, mai
departe – urlete. Deodată a strălucit
un fulger luminos şi a tunat cu
putere, pământul s-a cutremurat
templul s-a prăbuşit şi l-a înghiţit
pământul. Prestolul, preotul, femeia roşie totul s-a amestecat şi
s-a prăbuşit în beznă. Doamne,
mântuieşte! Oh, ce straşnic! Miam făcut cruce. Sudoare rece mi-a

arătat cu mâna bătrânul. Văd munţi.
– Nu, acesta e un munte de cadavre
omeneşti, înecat în sânge. Mi-am
făcut cruce şi l-am întrebat pe bătrân
ce înseamnă aceasta. Ce-i cu cadavrele astea? – Aceştia sunt monahi
şi monahii, pribegi şi pribege ucişi
pentru Sfânta Sobornicească şi
apostolească Biserică, care n-au
voit să primească pecetea lui antihrist, dar au dorit să primească
cunună mucenicească şi să moară
pentru Hristos. Eu m-am rugat:
„Mântuieşte-i, Doamne şi miluieştei pe robii lui Dumnezeu şi pe toţi
creştinii”. Dar dintr-odată bătrânul
s-a întors în partea de la răsărit şi a
arătat cu mâna: ”Priveşte!”. M-am
uitat şi iată palatul ţarului, iar în jurul lui aleargă tot soiul de animale
şi fiare de toată mărimea, jivine,
balauri: sâsâie, urlă, rag şi se caţără
în palat, şi de acum s-au şi suit pe
tronul unsului Nicolae II – faţai e palidă, dar curajoasă – citeşte
rugăciunea lui Iisus. Deodată, tronul s-a clătinat, şi a căzut coroana
rostogolindu-se. Fiarele răgeau, se
zbăteau, îl striveau pe împărat. Lau rupt şi l-au călcat în picioare ca
demonii în iad şi totul a dispărut.
Ah, Doamne, ce frică mi-e,

mântuieşte-ne şi miluieşte-ne de
tot răul, duşmani şi supostaţi. Am
început să plâng amarnic; deodată
bătrânul m-a apucat de umăr, – nu
plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu, a spus „Priveşte” – văd, s-a
arătat o strălucire pală. La început,
nu vedeam prea bine, dar apoi
mi-a devenit clar – a apărut ţarul
nevolnic, pe capul lui – o cunună
de frunze verzi. Faţa-i e palidă,
însîngerată, cu o cruciuliţă de aur
la gît. El se ruga în şoaptă. Apoi
mi-a zis lăcrimând: ”Roagă-te pentru mine, părinte Ioan, şi spune-le
tuturor creştinilor ortodocşi că am
murit ca un mucenic, cu tărie şi
curaj pentru Credinţa Ortodoxă şi
pentru Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică şi că am suferit
pentru toţi creştinii; şi spune tuturor păstorilor ortodocşi şi apostolici
ca să slujească un parastas comun,
frăţesc pentru toţi soldaţii ucişi pe
câmpul de luptă; care au ars în foc,
s-au înecat în mare şi pentru mine,
păcătosul, au pătimit. Să nu-mi
căutaţi mormântul, căci e greu de
găsit. Şi te mai rog încă să te rogi
pentru mine, părinte Ioan, şi iartămă, bunule păstor”. Apoi, toate
astea s-au învăluit în ceaţă. Mi-am
făcut cruce: „Odihneşte, Doamne,
sufletul adormitului robului tău,
Nicolai, veşnica lui pomenire”.
Doamne, m-a cuprins o mare frică.
Îmi tremurau picioarele şi mâinile,
plângeam.
Bătrânul mi-a zis iarăşi: „Nu
plânge, aceasta e voia lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu.
Priveşte încă”. Şi iată că văd o
mulţime de oameni tăvălindu-se,
murind de foame, care mâncau
iarbă, pământ, se mâncau unii pe
alţii, iar câinii trăgeau din cadavre, peste tot – o duhoare straşnică,
pângărire. Şi iată că bătrânul îmi
spune iarăşi: „Priveşte încolo”. Şi
iată că văd un munte întreg de diferite cărţi, mari şi mici, iar printre
cărţi se târăsc viermi rău mirositori,
mişună şi răspândesc o putoare
straşnică. Am întrebat: „Ce cărţi
sunt acestea, părinte?” El a răspuns:
„Sunt cărţi, păgâne, eretice, care
umplu oamenii din toată lumea
cu învăţături lumeşti, hulitoare de
Dumnezeu”. Bătrânul s-a atins cu
capătul toiagului de aceste cărţi şi
toate s-au prefăcut în foc, totul a
ars şi vântul a împrăştiat scrumul.
Apoi am văzut o biserică, iar în jurul ei erau împrăştiate o mulţime
de pomelnice şi foi scrise. M-am
aplecat şi am vrut să ridic una, so citesc, dar bătrânul mi-a spus că
acestea sunt foile şi pomelnicele,
care stau demult lângă biserică, dar
preoţii au uitat de ele, nu le citesc
niciodată, iar sufletele morţilor cer
rugăciuni, dar de citit şi de pomenit
nu are cine. Am întrebat: „Atunci,
cine le va citi?” – „Îngerii”, mia răspuns bătrânul. Mi-am făcut
cruce. Pomeneşte Doamne sufletele adormiţilor robilor Tăi întru
împărăţia Ta.
Am plecat mai departe.
Bătrânul mergea repede, încât abia
reuşeam să mă ţin de el. Deodată,
s-a întors spre mine şi mi-a spus:
”Priveşte”. Iată, văd o mulţime de
oameni, gonită de nişte diavoli îngrozitori, care-i băteau fără milă, îi
împungeau cu nişte suliţe lungi, cu
furci şi cârlige. „Cine sunt oamenii
aceştia?”, l-am întrebat pe bătrân.
„Aceştia, a răspuns bătrânul, sunt
cei care s-au lepădat de Credinţă
şi de Sfânta Soborniceasca şi Ap-

ostoleasca Biserică şi au primit-o
pe cea înnoită, eretică”. Erau aici
episcopi, preoţi, diaconi, mireni,
monahi şi monahii care au primit
căsătoria şi au început a trăi în desfrânare. Erau acolo ateişti, vrăjitori,
desfrânaţi, beţivi, iubitori de argint,
eretici, apostaţi, sectanţi şi restul
asemenea lor. Ei au o înfăţişare
groaznică şi înspăimântătoare:
feţe negre, din gură le ieşea spumă
şi duhoare. Strigau straşnic, dar
diavolii îi băteau nemilos şi îi goneau într-o prăpastie adâncă. De
acolo răzbătea putoare, fum, foc
şi izuri urâte. Mi-am făcut cruce.
„Izbăveşte, Doamne şi îndură-te, e
groaznică priveliştea aceasta”.
Apoi văd o mare mulţime de oameni; bătrâni şi tineri, toţi în haine
roşii şi duc o imensă stea roşie cu
cinci colţuri. Pe fiecare dintre colţuri
şedeau câte 12 diavoli, iar în centru
însuşi satana, cu coarne straşnice şi
ochi de crocodil, cu coamă de leu
şi un bot straşnic, cu dinţi mari, iar
din gură îi ieşeau spume puturoase.
Tot poporul striga: „Scoală-te cel
pecetluit cu blestemul”. A apărut
o mulţime de draci, toţi roşii, şi
pecetluiau poporul, însemnându-l
pe frunte şi pe mână cu o pecete în
formă de stea. Bătrânul mi-a spus
că aceasta este pecetea antihristului. M-am speriat tare, mi-am făcut
cruce, am citit rugăciunea „Să învie Dumnezeu”. După aceea, totul
a dispărut ca un fum.
Mă grăbeam şi abia de dovedeam să merg după bătrân. Dar
iată că el s-a oprit, arătându-mi cu
mâna spre răsărit şi zicându-mi:
„Priveşte”. Şi am văzut mulţime de
norod cu feţele bucuroase, cu cruci
în mâini, cu steaguri şi lumânări.
Iar în mijlocul mulţimii, în aer, era
un pristol înalt, iar pe el – coroana
ţarilor şi pe ea, cu litere de aur, sta
scris: „Pentru scurt timp”. În jurul
pristolului stau patriarhi, episcopi,
preoţi, monahi, pustnici şi mireni.
Toţi cântă: „Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu, şi pre pământ pace”.
Mi-am făcut semnul crucii şi i-am
mulţumit lui Dumnezeu.
Deodată bătrânul a făcut în
aer, de trei ori, un semn în formă
de cruce. Şi iată că văd munţi de
cadavre şi râuri de sânge. Îngerii
zburau deasupra trupurilor celor
ucişi şi abia de dovedeau să ducă
sufletele creştine la Pristolul Dumnezeiesc şi cântau: „Aliluia”. Îmi
era groază să mă uit la toate acestea. Plângeam amar şi mă rugam.
Bătrânul m-a luat de mână şi mia zis: „Nu plânge. Aşa e voia lui
Dumnezeu pentru puţina noastră
credinţă şi din cauza blestemăţiilor
noastre, aşa trebuie să fie. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suferit
şi şi-a vărsat preacuratul Său sânge
pe cruce. Şi aşa vor fi încă mulţi
mucenici pentru Hristos, cei care
nu vor primi pecetea lui antihrist,
îşi vor vărsa sângele şi vor primi
cununa mucenicească”.
Apoi bătrânul s-a rugat, şi-a
făcut de trei ori semnul crucii către
răsărit şi a spus: „Iată că s-a împlinit proorocia lui Daniel. Urâciunea
pustiirii de la sfârşit”. Şi am văzut
templul de la Ierusalim, cu o stea
pe cupolă. În jurul templului se
înghesuie milioane de oameni şi
vor să intre. Am vrut iarăşi să-mi
fac cruce, însă bătrânul m-a oprit şi
mi-a spus iarăşi: „Aici e urâciunea
pustiirii”.
continuare în pag. 8
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STILUL NOU ÎNSEAMNĂ TRĂDAREA ORTODOXIEI
Despre caracterul necanonic şi antiortodox al stilului nou

„...când va fi nevoie – şi
sângele vostru să-l vărsaţi
pentru păzirea credinţei şi
mărturisirii strămoşeşti”
Soborul Bisericesc din
Constantinopol, 1583
Pe lângă faptul că Ortodoxia este atacată din exterior, se face totul ca ea să fie
subminată şi din interior. Astfel, una dintre probleme este
şi calendarul bisericesc ortodox. Noi, creştinii ortodocşi, ne
pronunţăm cu tărie împotriva
introducerii stilului nou în Biserica Ortodoxă din Moldova.
Cunoaştem din istorie că stilul
nou a fost introdus la insistenţa
masonilor într-un şir de biserici
ortodoxe şi a pus începutul unei
activităţi subversive în interiorul Ortodoxiei. Introducerea
lui nu este canonică şi conţine
în sine trădarea Ortodoxiei. Acceptarea lui atât în trecut, cât şi
în ziua de azi trebuie calificată
drept un act de complicitate cu
duhul fărădelegii antiortodoxe.

Nu este un secret că adepţii
trecerii la stilul nou sunt foarte
departe de adevărata trăire
creştinească, de Sfânta Biserică
şi de canoanele ei. Cuceriţi de
pretinsele valori europene, ei
refuză să le vadă reversul, dorind
cu orice preţ să ajungă în Europa.
Chiar şi cu preţul trădării propriului neam şi a propriei credinţe.
În Postul Crăciunului, care este
o perioadă de pregătire pentru
întâmpinarea marii sărbători
creştineşti – Naşterea Mântuitorului lumii, a Domnului nostru
Iisus Hristos (7 ianuarie), aceştia,
într-o euforie artificială susţinută
de mass-media, trâmbiţează că
doresc să sărbătorească Crăciunul
pe nou, adică pe 25 decembrie,
ca apoi să întâlnească, fără impiedimente, şi Anul Nou. Dar
sărbătorirea Naşterii Domnului cu
două săptămâni înainte de eveniment este un nonsens, aflându-se
în contradicţie cu canoanele şi
pravilele sfinţilor părinţi ai Bisericii. Cine oare dintre noi îşi
serbează ziua de naştere cu două
săptămâni înainte de evenimentul
propriu-zis?
Cu această ocazie, considerăm
oportun să amintim că schimbarea stilului din 1923 a fost
înfăptuită de odiosul patriarh
ecumenic al Constantinopolului,
ales nelegitim – Meletie Metaxachis, un aventurier, eretic şi mason, adică anticreştin şi satanist.
(Este grăitor faptul că trupul lui
Meletie Metaxachis, a acestui lup
în piele de oaie, după moarte sa înnegrit ca tăciunele şi elimina
un lichid puturos). Stăpânirea lui
nu a fost de durată, însă deosebit
de dăunătoare, semănând dezbinare în Biserică. Introducerea,
la insistenţa masonilor, într-un

şir de biserici ortodoxe a calenAcelaşi lucru se întâmplă şi vieţi creştineşti? Ei, fiind luminaţi sărbătorile de peste an, acela cu
darului nou, a pus începutul unei în America: cele zece porunci de harul Duhului Sfânt, au rân- astronomii cei fără de Dumnezeu
activităţi nocive în interiorul Or- afişate mai mult de două sute de duit canoanele şi pravilele Sfintei se opune tuturor deciziilor Sfintetodoxiei.
ani în instituţiile de stat, astăzi Biserici, care stau la temelia Bi- lor Soboare şi vrea să le schimbe
Se ştie foarte bine că intro- sunt lichidate, iar la ordinul lui sericii şi nu pot fi nici schimbate, şi să le slăbească – să fie anatema,
ducerea stilului nou în România a Bush ilustratele cu felicitările nici revizuite. Acceptând schim- lepădat de Biserica lui Hristos
întâmpinat o opunere înverşunată de Crăciun „Merry Christmas!” barea stilului, îi considerăm pe şi adunarea credincioşilor. Voi,
din partea poporului binecred- („Crăciun fericit!”) brusc au fost sfinţii părinţi mincinoşi. Să nu însă, binecredincioşilor creştini
incios. Schimbarea calendaru- schimbate cu „Sărbători vesele!”. admitem sacrilegiul acesta! Sau ortodocşi, rămâneţi în aceea
lui s-a făcut cu forţa! Oamenii Chiar şi amintirea despre Hristos suntem fii adevăraţi şi credincioşi cum aţi fost învăţaţi, născuţi şi
erau impuşi cu brutalitate să îi deranjează.
ai Sfintei Biserici Ortodoxe sau educaţi, – când va fi nevoie – şi
sărbătorească pe 25 decembrie:
Aşa-zisa lume civilizată astăzi, – fii ai rătăcirii şi pieirii veşnice! sângele vostru să-l vărsaţi pentru
jandarmii umblau din casă în lipsită de adevărata credinţă în Altă cale nu-i!
păzirea credinţei şi mărturisirii
casă, urmărind îndepliniCreştinul adevărat, care strămoşeşti”.
rea ordinului. Chiar şi astăzi
se străduieşte să-şi trăiască
Iar patriarhul universal Chiril
unii teologi români susţin că
viaţa conform poruncilor al V-lea în adresarea sa din 1756
trecerea la stilul nou a fost o
dumnezeieşti şi canoanelor aplică tuturor creştinilor care
greşeală gravă. Renumitul
bisericeşti, înţelege că păcatul au primit stilul nou blesteme
stareţ, părintele Cleopa Ilie,
este păcat şi nicidecum nu grozave ce vizează atât viaţa
întrebat fiind de călugării
poate fi virtute. La fel este şi vremelnică, cât şi cea veşnică:
noştri de la Noul Neamţ deîn problema stilului: aici nu „Iereu sau mirean, să fie lepădat
spre stil, le-a spus: „Ţineţi
pot fi dubii – cine schimbă de Dumnezeu, blestemat şi după
aşa cum aţi ţinut (adică stilul
stilul rânduit de soboarele moarte să nu putrezească şi să se
iulian, vechi) şi nu schimbaţi
universale ale Bisericii, sin- afle în muncile veşnice... Aceştia
nimic”. Este cunoscut faptul
gur pe sine se dă blestemelor să moştenească lepra lui Ghiezie
că părintele Cleopa sărbătorea
straşnice ale acestor soboare. şi sugrumarea lui Iuda, pe pământ
şi pe stilul vechi.
Chiar de la apariţia stilu- să fie precum Cain, gemând şi
Mai larg privind, schimlui gregorian (stilul nou), Bi- tremurând şi mânia lui Dumnezeu
barea stilului nu semnifică
serica Ortodoxă l-a negat cu să fie pe capetele lor şi moştenirea
doar schimbarea calendaruÎn fiecare an în Sâmbăta Mare, vehemenţă, întărindu-l pe cel lor să fie cu Iuda-trădătorul şi
lui, ci şi schimbarea stilului înainte de Paşti, la Mormântul ortodox. Patriarhul Ecumen- cu iudeii urâtori de Dumnezeu.
şi a concepţiilor de viaţă.
Domnului din Ierusalim, doar pe ic Ieremia al II-lea (Tranos) Îngerul lui Dumnezeu cu sabia
Acest lucru ni-l demonstrează
(†1595) a mustrat aspru cal- să meargă pe urmele lor în toate
stilul vechi şi numai în prezenţa iercu prisosinţă Europa, care
endarul gregorian (stilul nou) zilele vieţii lor şi să fie sub toate
arhilor ortodocşi, are loc Pogorârea
încălcând poruncile lui Dumca fiind o operă a papalităţii, blestemele Patriarhilor şi Sonezeu şi canoanele sfintei bi- Focului Sfânt. Această minune este – ostilă Răsăritului Ortodox boarelor, sub veşnica lepădare şi
serici s-a postat pe calea au- o dovadă uluitoare a adevărului şi – şi vedea acest calendar ca în muncile focului veşnic. Amin.
tonimicirii moral-spirituale. măreţiei Bisericii Ortodoxe.
o inovaţie caracteristică unui Aşa să fie!”.
Care este idealul Europei azi?
sistem de inovaţii papale
Aceste blesteme nimeni nu leMuncă pentru bani şi bani pentru Dumnezeu, de morala creştină, opuse tradiţiei Răsăritului Or- a anulat.
satisfacerea plăcerilor trupeşti. înoată într-un ocean de păcate todox, considerându-l o armă a
Iubiţi fraţi şi surori! Să ne ferAceasta-i tot. Şi aici este începu- şi perversiuni, sfârşitul cărora e politicii papiste de cotropire a bi- im de neascultare!
tul sfârşitului.
iadul. Păcate, despre care auzind sericilor ortodoxe.
Bisericile Ortodoxe care au
buneii şi părinţii noştri, roşeau de
Soborul Bisericesc din Con- rămas fidele calendarului iulian
Trebuie să înţelegem că lipsa ruşine. Astăzi însă perversiunilor stantinopol (1583) convocat de (stilului vechi) sunt cea Rusă,
de discernământ în problema stil- li se dă undă verde, adoptându- Patriarhul Universal Ieremia al II- Sârbă, a Ierusalimului, a Georgiei
ului este deosebit de periculoasă se legi cu privire la homosexuali, lea, în decretul său trimis tuturor şi a Sfântului Munte Athos.
pentru mântuirea noastră. Un astfel viciile şi bolile societăţii fi- Bisericilor din Răsărit a declarat:
În fiecare an în Sâmbăta Mare,
suflet avem şi trebuie să facem ind ridicate la rang de virtuţi.
„Cine nu urmează obiceiurilor înainte de Paşti, la Mormântul
dreapta alegere. Cu cine suntem –
Vreţi să sărbătoriţi Crăciunul Bisericii şi hotărârii poruncite Domnului din Ierusalim, doar pe
cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, cu tot împreună cu Europă anticreştină nouă de cele Şapte Sfinte Soboare stilul vechi şi numai în prezenţa
neamul nostru ortodox, care vea- şi perversă pentru care această Ecumenice cu privire la Sfântul ierarhilor ortodocşi, are loc
curi în şir a ţinut sărbătorile după sărbătoare nici nu mai există? Sau Paşte şi a sărbătorilor de peste an Pogorârea Focului Sfânt. Această
datina străbună sau cu duşmanii să ascultăm de sfinţii părinţi ai Bi- instituite prin buna lege ce trebuie minune este o dovadă uluitoare
ce luptă împotriva lui Dumnezeu sericii, care erau rugători fierbinţi, s-o urmăm, dar doreşte să urmeze a adevărului şi măreţiei Bisericii
şi sapă la temelia Bisericii noastre postitori, nevoitori ai adevăratei pascalia gregoriană (stilul nou) cu Ortodoxe.
pentru a o distruge? Unii susţin
că vor să fie în pas cu Europa,
cu toată lumea civilizată. Însă
cu care Europă? Cu cea care este
Numai pornind de la nişte axiome putem stabili veridicitatea unui sistem, în cazul de faţă, cel al
împotriva lui Hristos? Cu Europa
măsurării timpului. Ori, în creştinism, Adevărul nu este un concept ci o Persoană: Hristos, Fiul lui
care de mult şi-a călcat în picioare
Dumnezeu, iar totul trebuie cântărit cu această Măsură. Aşadar, la baza ideii de calendar stă Hristos
credinţa strămoşească, alungân(convingerea religioasă), iar nu astronomia.
du-L pe Hristos de peste tot: din
Calendarul nu reprezintă timpul însuşi, ci este o imagine a timpului, depinzând de viziunea
şcoli, din instituţii, din presă, din
religioasă din care a izvorât. Calendarul bisericesc este ca o icoană. Până când lemnul nu este pictat cu
Constituţie, din viaţă? Cu Europa,
chipul Mântuitorului, el rămâne lemn, şi n-ar fi nici un păcat dacă l-am tăia şi pune pe foc, dar după
pe care Hristos a luminat-o cu lupictare devine un obiect sacru, de minuni-făcător. La fel, şi calendarul! El se cheamă „iulian” până
mina adevărului credinţei şi care
când Biserica scrie pe el data Paştelui, socotind Pascalia după el, precum şi Tipicul Mare. Din acel
acum nu mai are nevoie de El:
moment, el devine o icoană a timpului, prin care practica Bisericii transformă timpul în eternitate.
în Italia sunt scoase crucile din
Astronomia sau acurateţea matematică nu mai contează, deoarece acum problema a devenit una strict
şcoli, în Franţa şi în Anglia este
eclesiastică, adică o problema bisericească.
interzis portul cruciuliţei la gât, în
Calendarul bisericesc face parte din Sfânta Tradiţie, iar cei care au acceptat schimbarea lui au proGermania, copiii, chestionaţi cu
vocat Sfânta Tradiţie. Nu-i un păcat uşor!...
ocazia unui sondaj, nu ştiau cine
Oare nu s-a mai dezbătut problema calendarului până acum? Ba da, la sinoadele din 1583, 1587 şi
s-a născut de Crăciun. Şi dacă Eu1593, ultimul ameninţând cu excomunicarea pe oricine ar îndrăzni să-l schimbe. Deci, dacă şi la mai
ropa nu mai are nimic în comun
multe Sinoade la care au participat de-Dumnezeu-purtatori-Sfinţi-Părinţi, s-a hotărât un lucru, atunci
cu Hristos, atunci oare nouă ni-i
subiectul este încheiat şi cazul clasat.
crestinism-ortodox.ro
în drum cu Europa?

Calendarul bisericesc este ca o icoană

6

Nr. 9, decembrie 2007

Semnele vremurilor

FEŢELE HÂDE

ALE GLOBALIZĂRII
DIN MOLDOVA (II)

Europeană. Este categoric interzis
cu amenzi de la 3000 de euro în sus
pentru fiecare găină găsită neregulamentar în gospodăria ţăranului.
Exemplele de mai sus Adică dacă cineva vrea să sădească
reprezintă nimic altceva decât lu- un mănunchi de ceapă pentru
crarea globalizării în Moldova. aceasta trebuie să aibă pemisiunea
Orice încercare de a găsi ceva poz- de la direcţia agricolă respectivă.
itiv în acest fenomen impus lumii Permisiune i se dă numai pentru un
de către grupările ascunse, neofi- singur fel de produse. Vrei sfeclă?
ciale, acele grupări care determină Poftim sfeclă şi nimic alceva. Şi
hotărârile luate la cele mai în- dacă îţi dau sfeclă, atunci eu şi ţi-o
alte niveluri ale aşa-numitelor cumpăr la preţul pe care ţi-l spun
organizaţii internaţionale. Cel ce eu. Vrei să creşti poamă? Poftim.
va încerca să găsească ceva pozi- Numai vei creşte acele soiuri de
poamă pe care ţi le
tiv în globalizare,
În prezent, Moldo- spun eu, pe care le
nu va găsi nimic
absolut, nu va găsi va se află într-o situaţie cumperi de la mine,
măcar ceva neu- mult mai proastă cu preţul care ţi-l
tru, va putea găsi decât în vremea dom- spun eu şi-mi vinzi
numai
mârşăvia niilor fanariote. Când mie la preţul care ţimârşăveniilor, to- eram vasali ai Imper- l spun eu. Şi brânza
tul ce este mai iului Otoman, eram care o faci n-ai voie
spurcat găsim în mult mai liberi şi mai s-o mănânci, ai voie
globalizare.
Este demni decât suntem numai să o vinzi integral la preţul la
suficient numai să
acum cu organizaţiile
care ţi-l spun eu.
scoatem vălul preglobalismului, în parAceasta este reglamsupusei democraţii,
ticular cu UE.
entarea agriculturiii
toleranţe şi deodată
se vede că este spurcăciune în Uniunea Europeană.
Din clipa în care Moldova e
diavolească, urâciunea pustiirii.
Deci asta este mişcarea Uniunii în UE uitaţi de vin de casă, uitaţi
Europene, ăsta este drumul nostru. de brânză, uitaţi de tot ce aveţi pe
Să vedem unde ajungem, adică ce lângă casă. Totul o să fie regleeste acum în UE. Ştim prea bine mentat după cum este acum recă Hotărârile Parlamentelor din glementat în ţările UE şi chiar şi
UE nu mai au valabilitate. Totul se acei care vor avea un porc doi, pe
hotărăşte nici măcar la Parlamen- lângă casă, vreo găină, la fiecare
tul din Strasbourg. Se hotărăşte tăiat de găină trebuie să chemaţi
la Guvernul din Bruxelles, unde comisia, care cu un aparat spenu se votează nimic, ci numai se cial de electrocutare va sacrifica
decide, adică Uniunea Europeană găina pentru zeamă. Pentru ce se
este o dictatură a birocraţimii face lucurl acesta? Ca să mâncaţi
oploşte la Bruxelles, o dictatură la restaurant şi numai acolo, pe la
impusă tuturor popoarelor din Un- cafenele, şi numai acolo. Ca orice
iunea Europeană şi celor care vor produs pe care îl mâncăm noi să
să aibă relaţii cu UE. În condiţiile fie controlat de sistemul cardurilor
legislaţiei eurounioniste popoarele bancare. Să nu poţi procura nimic
nu se mai pot apăra, sunt lipsite de decât ceea ce ţi se oferă. Mai este
orice suveranitate, pentru că ştim un moment cu supermarcheturile
că suveranitate înseamnă pentru noastre. Ştim prea bine că nu avem
popor libertate şi demnitate. Cea voie să mâncăm din cele jertfite
mai grea perioadă din istorie a idolilor, n-avem voie să mâncăm
fost perioada domniilor fanariote. din produsele care se jertfesc în
În prezent, Moldova se află într- general. În Chişinău avem un reso situaţie mult mai proastă decât taurant care serveşte bucate jertfite
în vremea domniilor fanariote. idolilor japonezi din Japonia, a
Când eram vasali ai Imperiului credinţei şinto. Cine nu ştie, intră
Otoman, eram mult mai liberi şi acolo. Noi, slavă Domnului, nu
mai demni decât suntem acum cu avem atâţia bani şi nu intrăm acolo,
organizaţiile globalismului, în par- pe când alţii intră. În supermarcheticular cu UE.
turi se vând produse cu ştampilă că
sunt sacrificate. Aceste produse se
Distrugerea agriculturii
numesc coşer. Ele sunt strict interzise pentru creştini. Luaţi seama!
Suntem un popor prin definiţe Pe reversul cutiei produsului cu
agricol, suntem un popor de săteni, litere mici într-un cerc este scrisă
de ţărani. Ne putem noi oare în- litera К sau U. Aceste produse
chipui o casă de gospodar fără co- sunt spre pierzania creştinilor. Ştiţi
pacii fructiferi de lângă casă, fără lucrul acesta, fiţi atenţi la aceste
câteva rânduri de vie, fără brânza produse şi nu le cumpăraţi. De
sa, fără găinile sale, fără un porc exemplu, o parte din produsele
de tăiat în ajun de Crăciun. Nimic Jaffa poartă asemenea însemne.
aşa ceva nu se permite în Uniunea Ştim prea bine ce s-a întâmplat pe
continuare din nr. 8
Uniunea Europeană –
o nouă dictatură

ajutor social, după ce li s-a oferit
„lucru” la Agenţia de prestare a
serviciilor sexuale. Li s-a spus că
fotografiile lor i-au permis managerului să le ofere acest „serviciu”, care este bine plătit. Una
dintre ele a refuzat, iar cealaltă a
acceptat oferta. Şi iată ce au spus
soţii în interviu. La întrebarea
acordată primului soţ: „Vă place
să trăiţi în mizeria aceasta? Nu
era mai simplu ca soţia să lucreze,
mai ales că are o ofertă bună”, el
a răspuns: „Aceasta nu-i ofertă,
e batjocură. Mai degrabă mor de
sărăcie decât sămi distrug soţia şi
familia”. Celălalt
soţ la întrebarea
cum se simte când
soţia lucrează la
agenţia respectivă,
a răspuns: „Foarte
bine. Ea ziua
lucrează acolo, iar
seara vine acasă,
găteşte, mă simt
foarte bine. N-am
probleme”.
Iată
acesta este modul
de viaţă european
care se desfăşoară
în Europa.

vremea lui Iulian-apostatul, care a
încercat să lupte contra lui Hristos şi a murit cu cuvintele: „Tu ai
biruit, nazarineanule!”, adresânduse Mântuitorului. În perioada când
creştinismul era puternic, Iulianapostatul a încercat să introducă în
Imperiu păgânismul. Şi iată, după
o victorie anume a luptei sale,
garda sa pretoriană, cea mai aleasă
parte a armatei sale, trebuia să-şi
primească solda. Doar că în timpul
primirii soldei trebuiau să treacă
pe lângă un foc unde ardea tămâia,
fără să bage seama de aceasta. Şi
seara când s-au adunat la chef, comandantul gărzii pretoriene, după
rugăciunea mesei, a ridicat primul
pahar pentru mântuire în cinstea lui
Iisus Hristos. Atunci un funcţionar
al împăratului a spus: „Cum de
mai îndrăzneşti să bei pentru Iisus
Hristos, când astăzi la amiază v-aţi
lepădat de Hristos, primind solda
Sabia şi scutul nostru –
prin tămâia păgânească?”. Atunci
credinţa întru Hristos
ostaşii întrebară: „Care tămâie?
N-am făcut nimic, n-am făcut nici
Ca să rezistăm la ceea ce se
un gest, doar am întins mâna şi
întâmplă
în Moldova, să rezistăm
am luat punga cu salariul nostru”.
duhovniceşte
cu ajutorul DomnuAcela însă, răspunse: „Aţi întins
lui,
pentru
aceasta
avem nevoie: 1.
mâna peste focul cu tămâie care
De
glasul
sobornicesc
al Bisericii
era închinat idolilor”. Auzind acestea comandantul a strigat la cei noastre, a Bisericii Ortodoxe din
700 de soldaţi, spunându-le ce s-a Moldova, ca parte a Unei Sfinte
întâmplat. Atunci toţi soldaţii până Soborniceşti Biserici, în toate
la unul au lăsat banii şi şi-au tăiat problemele cu care se confruntă
mâna dreaptă şi împăratul a rămas creştinul în viaţa de fiecare zi în
fără gardă. Aceasta era credinţa acest stat antiortodox cum este Rela soldaţi, la soldaţii simpli care publica Moldova.
2. Noi, creştinii, într-adevăr
slujeau. Iar noi acuma putem să
ne deosebim tot
cumpărăm de la
supermarcheturi
De la naştere până mai mult de semelucruri şi produse la mormânt să fim cât nii noştri, care sunt
urâcioase, spurcate mai mult cu neamul cu trup şi suflet ai
şi vătămătoare.
nostru creştinesc. Să veacului acesta. Ne
avem de toate: de la amestecăm cu ei aşa
Legalizarea
hrană până la servicii cum ne opresc sfinţii
medicale de la fraţii părinţi să o facem,
prostituţiei
noştri întru Hristos.
încuscrindu-ne cu
Europa consumă
ei, acceptând să le
fetele noastre pe post de prostitu- fim nănaşi, fini sau cumătri. Câţi
ate şi cere legalizarea prostituţiei. dintre creştini se duc sâmbătă la
În Germania prostituţia este nunţi, câţi dintre creştini acceptă
legalizată. Ce înseamnă aceasta. Să să fie naşi sau fini la cei carenu vă pară că prostituţia legalizată s necreştini, care nu au viaţă în
înseamnă bordeluri la orice colţ Biserică, nu se spovedesc la acelaşi
de stradă. Prostituţia legalizată preot-duhovnic, dar vin o dată pe
însemană mult mai mult. Şi iată un an şi nu vin mai des, aşa cum se
exemplu concret. Când şomerii se cere fiecărui creştin cu frică de
înscriu la bursa de muncă, fiindcă Dumnezeu. Noi, însă acceptăm
au rămas fără de lucru, o perioadă pentru prietenii noştri, să mergem
de timp ei primesc un anumit aju- sâmbata pe la nunţi, cumătrii ş.a.,
tor social. În acest răstimp ei caută căutând cele lumeşti. De fapt, însă
o ofertă. În cazul când unei femei trebuie să ne despărţim de asemei se oferă lucru de prostituată şi ea nea relaţii. Da, da – nu, nu! Atât. În
refuză să lucreze ca prostituată, acest sens trebuie să ne învăţăm să
atunci imediat i se opreşte ajutorul ne aprovizionăm de la fraţii noştri,
social şi ea este trimisă acasă fără să nu cumpărăm nimic sau mai
nici un ajutor social.
nimic de la supermarcheturi, să
Am citit un interviu cu doi soţi: fim clienţi numai ai acelor magaunul de soră medicală, celălalt soţ zine, întreprinderi, la acei medici,
de profesoară, ambele rămase fără profesori care sunt creştini şi duc
lucru şi ambele aveau câte un copil o viaţă creştinească. Adică nu
mic, prunc. Câte opt luni au stat cu lipsesc de la Sfânta Liturghie, se

spovedesc, se împărtăşesc ş.a.m.d.
Facem reparaţie? Să angajăm
meşteri creştini de-ai noştri, să le
plătim lor, nu altora. După cum se
separă lumea de noi, ne separăm
şi noi de lume. Noi nu suntem din
această lume, de aceea trebuie să
fim foarte atenţi în toate relaţiile
noastre. Cu alte cuvinte, avem
nevoie de o obşte creştinească sub
toate aspectele. De la naştere până
la mormânt să fim cât mai mult cu
neamul nostru creştinesc. Să avem
de toate: de la hrană până la servicii medicale de la fraţii noştri în-

tru Hristos.
3. Avem nevoie de mărturisirea
credinţei noastre, mărturisirea
creştinătăţii noastre în faţa lumii
şi a stăpânitorilor ei. Şi nu trebuie
să primim nimic din cele ce ni se
bagă pe gât sau ni se oferă cu
zăhărelul. Această mărturisire
trebuie să o facem spre mântuirea noastră, dar şi a lumii. Este o
chemare a lumii spre mântuire,
dar este şi despărţirea noastră de
păcatele pe care le-am mărturisit în
faţa lui Hristos, Care a spus: „Cine
se va ruşina de Mine în veacul
acesta, de acela mă voi ruşina
şi Eu”. De aceea astăzi fiecare
creştin este dator pentru mântuirea sa să mărturisească acest fapt.
Să nu ne sfiim să ieşim la Drumul
Crucii. Am auzit că unii clerici
la întrebarea: „De ce, părinte, nu
binecuvântaţi să participe enoriaşii
parohiei sfinţiei voastre la Drumul
Crucii?” răspund în felul următor:
„De ce să ne facem de râs, să ne
amestecăm cu babele acestea? Lumea se uită la noi ca la nişte nebuni. Mai bine stăm cuminciori în
parohie”. Iată o viziune împotriva
mărturisirii lui Hristos.
Nu trebuie să citim ziarele
păgâneşti, cum ar fi “Jurnal de
Chişinău”, “Timpul” ş.a. Cu părere
de rău printre noi avem clerici care
colaborează cu asemenea ziare
şi aceasta vine spre sminteala
creştinului.
Aşadar, încă o dată voi repeta
acele trei momente de care avem
nevoie:
1. Să răsune glasul sobornicesc al Bisericii;
2. Să se creeze o obşte unită
întru ajutorarea creştinilor;
3. Să mărturisim credinţa în
fiecare clipă a vieţii noastre şi în
văzul lumii.
Benedict CIUBOTARU
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Îmi aduceţi la cunoştinţă, cu prostească bucu- preface grabnic într-o nespusă întristare şi în ruşine
rie, că fiica dvs. a fost aleasă Miss. Ca şi cum aţi – ruşine că vă veţi închide în cameră şi vă veţi asaştepta să vă şi felicit. Mie îmi e ruşine şi să scriu cunde faţa cu mâinile de lumina soarelui? Şi veţi şti
despre acest lucru, iar în loc de felicitări vă fac că vecinii chicotesc răutăcios, şi asta vă va rupe şi
cunoscută profunda mea compătimire. Nu ştiu de mai mult inima.
ce mai spuneţi în scrisoare: „Pentru fiica mea, ca
Dintre toate ispitele cu care omul are a se
fată educată, lucrul acesta este foarte măgulitor”. măsura în sine însuşi, frumuseţea este, oricum, cea
Căci, ce se poate spune despre educaţi şi needucaţi mai anevoie de biruit. Ea a fost biruită de sfânta
a ne preface în vasali credincioşi în zilele noastre? Între numeroasele crize contem- Ecaterina şi Varvara şi Anastasia şi Parascheva şi
continuare din pag. 3
duhului acestei lumi: a consum- porane, criza educaţiei este una dintre cele mai im- multe altele, care au cunoscut în sine o frumuseţe
De ce Mântuitorul ne-a po- ismului, liberalismului, desfrâu- portante. Cine ştie care poate fi numită cu mai mult mai înaltă decât cea de pe sine. Dar va putea, oare,
runcit să cunoaştem semnele vre- lui, anticreştinismului, pentru a temei educată: o damă de la oraş sau o ciobăniţă să o biruie fiica dvs., care este lipsită de o vedere
murilor, să fim totdeauna treji şi ne preface în unii dintre ai săi. sfioasă de la munte! În această privinţă nu se va duhovnicească puternică şi care s-a expus o dată de
să stăm de veghe? Oare nu pentru De aceea nu trebuie să intrăm în ajunge la o înţelegere până ce nu ne vom întoarce bunăvoie la târgul frumuseţii? Să nu dea Dumnezeu,
că zilele rele sunt şi noi, slujitorii nici un joc politic propus nouă. la concepţia despre educaţie a poporului şi nu vom Puternicul! Căci frumuseţea este un gheţar de pe
Adevărului, avem datoria să vor- Prin trăirea noastră avem datoria spune, în armonie cu multele milioane de glasuri care se alunecă sigur în adâncul de foc. Negustorii
bim deschis turmei lui Hristos sfântă de a păstra spaţiul nos- ale poporului: educat (obrazovan) este cine are americani de filme au născocit – cu totul din capul
despre amăgirile şi meşteşugirile tru ortodox, mărturisindu-L cu obraz. Iar cine nu are obraz nu este educat, oriunde lor, mai mult pentru comerţ – că Iuda vânzătorul
diavoleşti care stăpânesc lumea. adevărat pe Hristos prin dragostea
Când Cuv. Antonie cel Mare a noastră faţă de semeni. Mulţi dinvăzut omenirea înfăşurată în tre ei, şi vina este a noastră, nici
mreaja celui rău, s-a întristat măcar nu înţeleg de ce trebuie să
şi a zis: «Cine, dar, Doamne, fim atât de neîngăduitori faţă de
poate să se mântuiască?» Şi a păcat. Or, păcatul promovat azi
Tinere, frumoase şi ambiţioase. 15 fete vor
primit răspunsul: «Cel smerit». masiv de peste tot răceşte omeniparticipa la concursul naţional de modele
Însă trebuie să facem clar de- rea, o îngheaţă şi o netrebniceşte.
„Viva Top Model-2007”. Pregătirile pentru
limitarea între smerenia înaintea De aceea trebuie să acţionăm, în
competiţie sunt în toi, iar concurentele abia
lui Hristos şi smerenia înaintea primul rând cu rugăciunea, apoi
aşteaptă să intre în cursă. Concursul le poate
lui antihhrist. Cei ce cheamă cu cuvântul şi cu fapta, întotdeschide uşile mai multor agenţii de modele din
la smerenie înaintea celui rău deauna conştienţi de aceea că,
Bucureşti. (Ştire la Pro TV, 8 decembrie 2007)
sunt slugi ale satanei. Să nu ne izbânda nu este a noastră, ci a lui
autoamăgim că suntem smeriţi Dumnezeu.
işi de aceea nu luptăm pentru
ar locui, orice poziţie ar ocupa şi orice grămadă de era cel mai frumos dintre cei doisprezece apostoli.
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Asta, fireşte, nu se poate dovedi cu nimic în lume
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În vederea ce- soarta multelor Miss din Europa? Ce trist! Căsnicii ca aceasta. Aşa puteţi trage nădejde că veţi trăi să
duşi, duşi vom fi la pierza- lui H
lor expuse mai sus venim către stranii, copii din flori – sărmanii copii! –, procese vă bucuraţi de nepoţi legiuiţi, şi veţi da mulţumită
nie. Ce îi mai rămâne omului
luat de şuvoiul unui râu năvalnic, Sfântul Sinod cu următoarea senzaţionale între soţi, sinucideri. Iată-vă rubrica la lui Dumnezeu. După atotputernicia Sa, Făcătorul îl
dacă nu să se roage şi să se zbată rugăminte. Să fie convocată ad- care sunt înscrise de obicei „reginele frumuseţii”! poate opri pe om ca să nu cadă pe calea lunecoasă
pentru a nu se îneca. Pentru os- unarea generală a Bisericii Or- Oare şi fiica dvs. ...
pe care a apucat-o din neştiinţă ori slăbiciune. Fie
teneala lui, până la urmă Dumn- todoxe din Moldova cu scopul
Mai bine i-aţi fi dat să citească actul despre ca El să vă stea într-ajutor dvs. şi celor pe care îi
ezeu îi trimite o creangă, un ciot de a răspunde la întrebările moartea eroică a tatălui ei în Ţer-Planina decât să iubiţi cel mai mult pe lume – copiilor dvs.
de care se apucă şi se salvează. Şi duhovniceşti de ultimă oră, în- o fi expus la un concurs pestriţ şi primejdios. Cine
încă un exemplu cunoscut de toţi: tre care:
vă poate garanta că marea dvs. bucurie nu se va
Sf. Nicolae (Velimirovici)
Luând în consideraţie atacum procedează broasca căzută
în smântână? Se zbate, se zbate curile necontenite în adresa
duce, într-o mare proporţie, la pe parcursul timpului, se demonSchiegumenul Sava
până smântâna se preface în unt Ortodoxiei şi a valorilor ei, să
surditate.
stra legătura existentă între celular
se dea un răspuns clar: sun- (Ostapenko; 1898-1980)
şi, astfel, se salvează.
Doi apreciaţi profesori suedezi, şi riscul formării unor tumori canDe aceea să nu disperăm. Bi- tem noi, ortodocşii, în stare
despre pericolul
Lennart Hardell, de la universitatea ceroase intracraniene.
serica Ortodoxă nu va capitula de război sau nu. Această
din Obrero, şi Kjell Hansson Mild,
Cele mai multe dintre studiile
telefoanelor mobile
niciodată pentru că «nici porţile declaraţie oficială în formă de
de la Umea University, au dat re- analizate vorbesc despre apariţia
Părintele Sava, mai aproape
iadului nu o vor birui pre ea». enciclică este preogativa ierarcent publicităţii un nou studiu care unor tumori ale membranei ce
de
sfârşitul său, vorbea despre
Însă iată care-i întrebarea: unde hilor Bisericii şi are menirea să
contrazice asigurările oferite până protejează celulele nervoase, la fel
de fapt ne aflăm noi? Pe puntea cheme poporul la pocăinţă şi la telefoanele mobile. El spunea că în prezent referitoare la nocivitatea ca şi despre apariţia aşa-numitului
corabiei lui Hristos sau în rândul conştientizarea marelui pericol în vremurile de la urmă vor exis- presupusă de utilizarea îndelungată “neurom acustic”, o formă tumorală
ta telefoane fermecate, fără fire
ziditorilor împărăţiei lui antihrist. ce vine odată cu globalizarea.
a mobilului.
benignă, dar care de obicei duce
De asemenea, important şi tot tineretul va fi cucerit de
Pentru că dacă nu te împotriveşti
Dacă cercetările anterioare la surditate. Concluziile profesoduhului devastator al globalizării este ca la această adunare să ele. Ele vor fi conectate la cos- arătau, în cea mai mare parte, că rilor suedezi sunt categorice: perantihristice, te faci una cu el. Şi fie înaintate spre adoptare mos şi oamenii se vor îmbolnăvi nu există nici o legătură între ce- soanele care folosesc celularul de
din cauza lor, fiindcă prin ele va
cum după asta mai poţi mijloci următoarele propuneri:
lulare şi cancer, profesorii suedezi mai bine de un deceniu prezintă un
1. A se stabili săvârşirea acţiona antihrist. Aceasta va fi au demonstrat că lucrurile stau ex- risc crescut cu 30% de a dezvolta
înaintea lui Dumnezeu pentru
popor, dacă nu ai durere pentru zilnică a Sfintei Liturghii în aproape de sfârşitul lumii.
act pe dos.
un astfel de neurom acustic sau tuel, dacă nu ai haină pentru a intra oraşele şi centrele raionale din
“Este necesară o atenţie mărită moare canceroasă.
Telefoanele mobile
Moldova.
nici măcar în tinda Domnului?
faţă de folosirea mobilului, în speNici telefonul fără fir („cordprovoaca
tumori cerebrale
2. A se înălţa, în timpul
Aşadar, ce-i de făcut? În primul
cial când este vorba de copii, care less”) nu pare a fi mai breaz din
rând, după cum spunea Sf. Ioan Sfintei Liturghii, ectenii de
Contrar asigurărilor oficiale, sunt foarte vulnerabili”, avertizează acest punct de vedere. Dacă acesta
Botezătorul: “Fiecare să-şi ducă izbândă asupra duşmanilor încă un studiu arată că telefonul cei doi experţi.
este utilizat peste 2.000 de ore,
slujba sa şi să se mulţumească dreptmăritoarei credinţe.
mobil dăunează sănătăţii.
adică mai puţin de o oră zilnic, timp
3. A se organiza şi a se
cu ce are”. Dacă nu vom lepăda
Rezultatele cercetărilor efecde un deceniu, prezintă aceleaşi risTelefonul fără fir,
duhul iubirii de argint şi al agoni- săvârşi la scară naţională tuate de doi oameni de ştiinţă suecuri de îmbolnăvire ca şi mobilele.
la fel de periculos
sirii continue şi nu vom lua jugul procesiuni de pocăinţă cu par- dezi arată că utilizarea celularului
De altfel, studii recente arată că înPe lângă propriile observaţii, treaga tehnologie Wi-Fi, din cauza
lui Hristos, nu ne vom deosebi cu ticiparea clerului şi a poporu- timp de o oră pe zi provoacă, după
nimic de omul globalizat. Pentru lui dreptcredincios.
10 ani, apariţia unor tumori cere- profesorii suedezi au reunit şi au undelor electromagnetice folosite,
Să ne ajute Dumnezeu!
că de cine suntem biruiţi, de acela
brale, în special pe partea pe care comparat rezultatele a 11 studii afectează sănătatea oamenilor.
suntem şi stăpâniţi. Societatea de
este ţinut. De asemenea, folosi- realizate în Danemarca, Finlanda,
Prot. Anatolie CIBRIC rea îndelungată a micului aparat Japonia, Germania şi SUA, în care,
azi are nevoie de noi doar pentru
adevarul.ro
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Invita\ie

la Colindul de Cr=ciun
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! Vă invităm
să participaţi la colindul de Crăciun din 7 ianuarie
2008 prin oraşul Chişinău, care se va desfăşura în
spiritul tradiţiilor noastre strămoşeşti (îmbrăcaţi
în haine de sărbătoare, fără icoane).
Începerea la ora 13.00.
Traseul procesiunii: str. Studenţilor, trol. 10,
ultima staţie – bd. Moscovei – bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt – str. V. Alecsandri – şos. Hânceşti
– Ministerul Apărării.
Procesiunea se va săvârşi cu binecuvântarea
ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.
Să mergem să colindăm, conştienţi de responsabilitatea păstrării stilului vechi, transmis nouă din neam în
neam. Fiindcă anume pe stil vechi răsare steaua de la
Bethleem, care vesteşte Naşterea lui Hristos.

Steaua
mântuirii

Din nou coboară-Te-ntre noi, Iisuse,
Căci iarăşi turma ta e rătăcită,
Şi iar se-ntinde noaptea cea cumplită
A vechii uri, de Tine-atunci răpuse.
De-abia se mai zăreşte, ca prin sită,
A mântuirii stea. Dar cât de sus e.
Se depărtează parcă... Cine spuse
Că stingerea ni-i singura ursită?...
O, vino, Iubitorule de oameni,
În sufletul bătrânei lumi să sameni
Din nou credinţa cea mântuitoare...
Cunoaşte-L vom? Pleca-vom fruntea oare
Când întinzându-şi mâinile amândouă
Asupră-ne, va zice : „Pace vouă!”?
Al. VLAHUŢĂ

V IZI UNE A SF. DRE P T U L U I
P ĂRINT E
IOAN DIN K RO NŞ TA D T
continuare din pag. 4
Am intrat în templu, unde era
mulţime de popor. Şi iată că văd
un pristol în centrul templului, în
jurul pristolului ard trei rânduri de
lumânări de smoală, iar pe pristol stă îmbrăcat în porfiră roşuaprins, împăratul-conducător al
întregii lumi. Pe cap are o coroană
de aur cu diamante şi cu o stea.
L-am întrebat pe bătrân: „Cine
e?” El mi-a răspuns: „Acesta este
antihristul”. De statură înaltă, cu
ochii ca nişte cărbuni, negri, cu
barbă neagră, ascuţită, cu o faţă
furioasă, şmecheră şi vicleană
– ca de fiară – cu nas de vultur.
Deodată, antihristul s-a ridicat
în picioare, în toată statura, pe
pristol, şi-a ridicat sus capul, iar
mâna dreaptă şi-a întins-o către
popor – la mâini avea gheare de
tigru şi a mârâit cu glasul său de
fiară: „Eu sunt dumnezeul vostru, ţarul şi conducătorul. Cine
nu va primi pecetea mea – aici
le va fi moartea!”. Toţi au căzut
în genunchi, s-au închinat şi au
primit pe frunte pecetea. Dar unii
dintre ei s-au apropiat cu mult
curaj de el şi au rostit tare, în cor:
„Noi suntem creştini şi credem
în Domnul nostru Iisus Hristos”.
Atunci, într-o clipită a sclipit
sabia lui antihrist şi capetele tin-

erilor creştini au căzut, şi s-a
vărsat sânge pentru credinţa în
Hristos. Şi iată că sunt aduse fecioarele, femeile şi copiii mici.
Iar el s-a înfuriat şi mai tare şi
a urlat ca o fiară: „Moarte lor!
Creştinii aceştia sunt duşmanii
mei – moarte lor!”. Iar moartea
a şi urmat momentan. Capetele
s-au rostogolit pe podea şi s-a
revărsat sângele creştinesc în
tot templul.
Apoi îl duc să se închine lui
antihrist pe un copil de zece ani
şi-i spun: „Cazi în genunchi”, dar
copilul s-a apropiat curajos de
pristolul antihristului: „Eu sunt
creştin şi cred în Domnul nostru
Iisus Hristos, dar tu eşti din iad,
sluga satanei, tu eşti antihristul”.
„Moarte!”, a urlat el sălbatic. Toţi
au căzut în genunchi înaintea lui
antihrist. Deodată, mii de tunete
au tunat şi mii de fulgere cereşti,
ca nişte săgeţi de foc, au zburat
nimicind slugile lui antihrist.
Iată, am simţit că bătrânul m-a
luat de umăr şi a spus: „Mergem
mai departe”. Iată, văd iarăşi mult
sânge, până la genunchi, până la
brâu, o, ce mult sânge creştinesc
vărsat. Atunci mi-am amintit cuvântul spus în Apocalipsa lui Ioan
Teologul: „Şi va fi sângele până
la frâiele cailor”. O, Doamne,
scapă-mă pe mine, păcătosul.

Biserica e
construită!
Vă rugăm să
contribuiţi
la transportarea
şi asamblarea ei

A dat peste mine o mare frică.
Eram nici viu, nici mort. M-am
întors şi am văzut că bătrânul
sta în genunchi şi se ruga. Apoi
el s-a ridicat şi mi-a spus cu
blândeţe: „Nu fi trist. Degrabă,
degrabă e sfârşitul lumii, roagăte la Domnul, El e milostiv către
robii Săi. De-acum, nu ani au
rămas, ci ceasuri, şi repede, repede vine sfârşitul”.
Apoi bătrânul m-a binecuvântat şi, arătând cu mâna la răsărit,
a spus: „Eu merg încolo”. Am
căzut în genunchi, m-am închinat
lui şi văzui că se înalţă repede de
la pământ. Atunci l-am întrebat:
„Care îţi este numele, bătrâne
minunat?”. „Serafim – încet şi
blând mi-a spus el – dar ce-ai
văzut – scrie şi nu uita toate acestea, în numele Domnului nostru
Iisus Hristos”.
Deodată, parcă deasupra
capului meu au răsunat bătăile
marelui clopot. M-am trezit, am
deschis ochii. Fruntea îmi era în
broboane de sudoare, tâmplele
îmi palpitau, inima mi se zbătea
năvalnic, picioarele îmi tremurau.
Am spus rugăciunea: „Să învie
Dumnezeu”. Doamne, iartă-mă
pe mine păcătosul şi nevrednicul
rob Ioan. Dumnezeului nostru
slavă. Amin.
Arhimandritul Panteleimon,
„Viaţa şi nevoinţele, minunile şi
proorocirile sfântului, dreptului nostru Ioan din Kronştadt,
făcătorul de minuni”, „Pravoslavnaia Rusi”, nr. 17, 1952

Trăim într-o societate bolnavă
în care elementul, dictatul principal a ajuns să fie banul. Anume el,
banul, a îmbolnăvit societatea, împingând-o spre margine, acolo unde
domină corupţia, crima, cruzimea,
indiferenţa. Goana după avere a împânzit lumea. Majoritatea, dacă nu
chiar cei mai mulţi au pierdut sentimentul de cinste, virtute, credinţă în
Dumnezeu.
Ni se fură
pacea din suflet
fără de care nu ne
putem manifesta
capacităţile,
nu
creştem spiritual,
nu spunem ceea ce
gândim, nu făptuim ceea ce spunem.
Starea de absurd, de incultură, de
indiferenţă atacă simţirile omeneşti,
le anihilează, conducând omul la degradare, făcându-l insensibil la durerea altuia.
Când simţim că în noi izvorăşte
izvorul disperării trebuie să transmitem mesajul sufletesc pe o
undă a rugăciunii îmbrăcată în cuvintele „Doamne, ajută-mă”! E
înduioşător acest strigăt, e mişcător
şi cutremurător acest apel disperat,
acest apel la ultima instanţă. Nici
mai mult, nici mai puţin – două
cuvinte. Dar Dumnezeu poate să
ajute, atunci când îl rogi cu credinţă.
„Doamne ajută-mă!”, spus din adâncul sufletului, înseamnă că încă a mai
rămas o încredere, o credinţă, o posibilitate. Este grăitoare în acest sens
următoarea întâmplare.
S-a aprins o casă mare, cu
multe etaje. Toţi au reuşit să fugă,

Ajută-mă,
Doamne!

SALVAT PRIN MINUNE

Pe data de 18 noiembrie
2007, în noaptea spre duminică,
în urma exploziei din mina Zaseadiko din reg. Doneţk, au murit
aproape 100 de oameni. La momentul exploziei
în mină erau 457
de oameni. Istoria
supravieţuitorului
Vitalie Kvetkovski
este plină de miracol.
Salvatorii l-au
găsit printre cadavre. Povesteşte
Vitalie: „Ultimul
lucru pe care mil amintesc este
explozia puternică cu un miros
pronunţat de gaze. Brusc s-a ridicat temperatura din mină şi eu
mi-am pierdut cunoştinţa. Când
mi-am revenit, am văzut că sunt
printre cadavre şi am încercat să
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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.

al Bis

Publicaţie fondată şi editată
de Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
“Fericita Maică Matrona”
Înregistrată pe 7 februarie 2007 cu nr. 209.
Apare lunar

Director: Larisa BURCĂ

să se evacueze, în afară de un copil
de trei-patru ani, uitat înăuntru în
învălmăşeala fugii. Când a dat să coboare pe scară, l-a întâmpinat focul
şi fumul. S-a înfricoşat şi s-a întors
înapoi în camera lui. Focul a ajuns
până acolo. Camera s-a umplut de
fum şi atunci copilul a alergat spre
geam şi a început să strige după ajutor. De jos, tatăl care l-a văzut, dar
care nu mai
putea urca prin
flăcări, i-a strigat: „Aruncăte pe geam că
eu sunt aici şi
te voi prinde
în braţe”. Copilul a răspuns: „Nu
pot să mă arunc, pentru că nu te
văd din cauza fumului”. ,,Nu-i
nimic, i-a spus tatăl. Chiar dacă nu
mă vezi, eu te văd! Aruncă-te cu
curaj!” Copilul s-a aruncat. Şi tatăl
l-a prins şi l-a salvat.
Astfel de aruncări în credinţă,
chiar când ni se pare că nu mai există
nici o speranţă, şi ne-a cuprins de tot
teama şi îndoiala, sunt salvatoare. Să
ştim că chiar dacă noi nu-L vedem pe
Dumnezeu, ca şi copilul salvat, Dumnezeu ne vede, ca şi tatăl acelui copil.
Dumnezeu ne îndeamnă mereu: „Eu
te văd, aruncă-te! Crede!”.
Pentru ca Dumnezeu să ne ajute,
strgătul nostru trebuie să vină dintr-o
inimă smerită, dintr-o dorinţă de a face
bine. Dacă nu suntem în stare să facem
întotdeauna binele pe care-l voim,
măcar să avem dorinţa de a-l face.
Tamara MARCU

ies de acolo. Nu puteam respira din
cauza prafului. Întruna şopteam:
„Doamne miluieşte, Doamne
miluieşte, Doamne miluieşte...”
Şi deodată!.. am simţit un şuvoi
de aer proaspăt
ce venea înspre
mine.
Am
ameţit şi iarăşi
mi-am pierdut
cunoştinţa”. Salvatorii care l-au
găsit pe Vitalii
sunt convinşi că
supravieţuirea
lui nu a fost altceva decât o
minune. La momentul exploziei tânărul se afla
chiar în epicentrul ei. „Doamne
miluieşte-i pe toţi cei care se mai
află în această mină blestemată”,
spune minerul salvat, sărutânduşi cruciuliţa de la piept.

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!

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@mail.ru
fericitamatrona@mail.ru
www. blaj-matrona.orthodoxy.ru
Tipărit la Tipografia “Prag-3”,
tel. 23 79 56.
Comanda nr. 2169. Tiraj: 2 000 ex.
Preţul: 3 lei

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.

