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Ble stemat este cel ce face
lucrul Domnului cu lenevie
Odinioară dacă un credincios se ocupa de starea
lumii, nu era sănătos la minte; era bun de închis în
turn. Astăzi, dimpotrivă, dacă un credincios nu se
interesează şi nu îl doare pentru situaţia ce domneşte
în lume este de închis în turn. Pentru că atunci cei care
stăpâneau aveau pe Dumnezeu înlăuntrul lor, în timp
ce astăzi mulţi dintre cei ce stăpânesc nu cred. Acum
sunt mulţi aceia care urmăresc să le dizolve pe toate:
familia, tineretul, Biserica.
A se interesa cineva acum şi a se nelinişti de situaţia
în care se află naţiunea noastră este o mărturisire,
pentru că statul s-a pus rău cu legea dumnezeiască.
Votează legi care sunt împotriva legii lui Dumnezeu.
continuare în pag. 7

Conferinţa Teologică

Provocările globalizării
Pe 15 octombrie, se va desfăşura conferinţa teologică “Provocările
globalizării”.
Problemele actuale ale globalizării vor fi elucidate de ÎPS Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, PS Ipolit, episcop de Hust şi
Vinogradov, Cristos Oikonomou, Decanul Facultăţii de Teologie a Universităţii
din Tesalonic (Grecia), egumenul Pafnutie de la Mănăstirea Răciula, Danion
Vasile (România) ş. a.

Sunt invitaţi toţi doritorii. Accesul este liber.
Locul desfăşurării: Sala cu Orgă
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 81
Începutul: 10.00

ACTRIŢE CUMPĂRATE
ŞI POLIŢIŞTI VÂNDUŢI!

Pag. 2
În plină forţă, cu concursul bravilor
noştri feciori, botezaţi, probabil, scursura
de pe glob, decăderea morală, sodomismul şi satanismul au reuşit să se întroneze în sala care cândva a purtat faima şi
a constituit mândria noastră naţională!
Scena, pe care au evoluat marii artişti ai
poporului, pe care Nicolae Sulac a cântat sublima „Mioriţă”, s-a prefăcut pentru câteva ore într-o cloacă a depravării
şi degradării, într-o capcană întinsă abil
tinerilor noştri.

Înapoi în Est

Interviu cu părintele Iustin Pârvu,
duhovnicul Mănăstirii Petru-Vodă
Dacă ne vom ruga cu râvnă, dacă ne vom osteni în
rugăciune, Dumnezeu va face totul să fie posibil. Şi toate
aceste încercări, globalizare, ecumenism şi cine ştie care
altele, toate vor fi spulberate de forţa rugăciunii.

Pag. 5, 7

Aici am fost loviţi cel mai
tare. Ni s-au luat nu şezătorile
şi trînta pe toloacă în faţa a
sute de săteni, nu sfaturile,
oricît de naive, dar inimoase,
din faţa primăriei, nu ritmul
aşezat, senin al trecerii prin
lume – şi astea toate, da; ni s-a
luat temeiul existenţei.
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Cu durere
despre sat

Abonaţi-vă
la ziarul
naţional

TOACA!

“Toaca” este un sfetnic bun în
trezirea duhovnicească; “Toaca” cheamă spre regăsirea obârşiilor, contribuie la devenirea spirituală personală şi a ţării; “Toaca”
preîntâmpină, apără, povăţuieşte.
Ascultaţi “Toaca”! Ridicaţi-vă la chemarea ei!
Indice: PM21915. Preţ lunar: 3 lei, anual - 36 lei.

A început abonarea pentru anul 2008. De noi şi numai de
noi depinde destinul publicaţiei în anul viitor. Fiecare abonament, orice sprijin material sau moral, fiecare gând bun şi
rugăciune sunt de nepreţuit. Să susţinem acest glas în pustie şi
pustia va înverzi.
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Înapoia mea, satano!
Nr.7, octombrie 2007

DECLARAŢIE

vizavi de atacul făţiş asupra temeiurilor
moral-creştine ale societăţii noastre
Continuă marşul distructiv al liberalismului agresiv, care este cel mai crâncen duşman al Ortodoxiei
şi al poporului nostru, jertfele lui fiind sufletele copiilor, tinerilor şi semenilor noştri. Din acest marş face
parte şi înscenarea moldovenească a piesei „Monoloagele vaginului” de Eve Ensler. Căci spectacolul care
urmează să fie demonstrat în centrul oraşului Chişinău,
este asemeni unei bombe lansate din iad cu scopul de a
spurca fetele şi femeile noastre. El se înscrie în planul
antihriştilor-luptători cu Dumnezeu de a nimici chipului
lui Dumnezeu din om, de a-l batjocori şi a-l depersonaliza. Şi este dureros să constatăm că acest atac asupra
pilonilor de bază ale credinţei şi existenţei noastre se
făptuieşte de oameni hrăniţi din seva pământului ortodox şi botezaţi în biserici ortodoxe. Este dureros să
constatăm că şi-au vândut sufletul şi ministrul culturii
dl Cosma, şi regizorul piesei dna Cozaru, şi directorul
Filarmonicii de Stat dna Bivol, nemaivorbind de studentele, care cu sau fără voia lor, aruncă noroi şi scuipă în
propriile mame, surori şi fiice. Cu ce drept această piesa
satanică, promovată de Campania „PRO Viaţă” (mai
corect s-ar numi „PRO Moarte!”) şi sponsorizată generos de dubioasa organizaţie „Gender-D”, se lansează pe
scena Filarmonicii de Stat? Oare chiar am ajuns să fim
martori ai instituţionalizării păcatelor strigătoare la cer?
Nu ne mai miră că astfel de piese apar în Occidentul
secularizat, care demult s-a lepădat de Hristos, revenind
la practici păgâne, ci ne miră şi ne doare că trup din
trupul nostru, fraţii şi surorile noastre, urmându-şi în
necredinţa lor poftele nesăţioase, au ajuns să promoveze
de pe scenă păcate împotriva firii cum ar fi malahia,
onanismul, sodomia etc. Aceste monoloage care reduc
femeia, mama, sora la vagin numai diavolul putea să
le sugereze. Nu în zadar spunea Sf. Grigore Palama:
„Mintea, îndepărtându-se de Dumnezeu, se face sau
animalică, sau demonică”. Şi vai de acele femei care au
devenit instrumente şi trâmbiţe în mâinile celui rău!

Această piesa nu doar cheamă spectatorii în abisurile
patimilor carnale, ci prezintă mai multe variante patologice de autoîncântare şi autoînchinare. În nebunia
lor eroinele piesei, străine de credinţă şi sfinţenie, îşi
idolatrizează vaginul, dându-i grai şi umanizându-l,

astfel sfidându-L pe Dumnezeu şi rânduiala firii dată
de El. Pasiunile din piesă coboară spectatorul în întunericul viciilor nefireşti, demonice. Autoarea piesei,
făcând vaginul cuvântător, reduce femeia la un animal
necuvântător, lipsit de suflet, după cum scrie şi Sf. Pr.
David:. “Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-sa dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor”
(Psalmii, 48, 21).

ACTRIŢE CUMPĂRATE
ŞI POLIŢIŞTI VÂNDUŢI!
Majoritatea intelectualilor
noştri ar face orice, ar dărâma
până şi temelia casei strămoşeşti
ca să poată supravieţui.
P. Iustin PÂRVU
Pe 1 octombrie Chişinăul a
fost pângărit – pentru prima dată
în aşa hal – de un spectacol scos
din trusa homosexualilor şi lesbienelor, aterizaţi aici. Pentru
a proteja „universul vaginului”
creat de nişte biete studente impuse la această faptă necugetată
de profesoara lor Nelly Cozaru,
au fost concentrate serioase forţe
de ordine. Zeci de poliţişti au
invadat scuarul şi clădirea Filarmonicii. Astfel, în plină forţă, cu
concursul bravilor noştri feciori,
botezaţi, probabil, scursura de pe
glob, decăderea morală, sodomismul şi satanismul au reuşit să se
întroneze în sala care cândva a
purtat faima şi a constituit mândria noastră naţională! Scena, pe
care au evoluat marii artişti ai
poporului, pe care Nicolae Sulac

a cântat sublima „Mioriţă”, s-a
prefăcut pentru câteva ore într-o
cloacă a depravării şi degradării,
într-o capcană întinsă abil tinerilor noştri.
Ce piesă e aceasta, dacă
prezentarea ei necesită atâta pază
şi uşi zăvorâte, iar regina „universului vaginului” – regizoarea – nu
cutează să se deplaseze singură,
ci doar însoţită de o pază de corp
din trei persoane? O doamnă nea mărturisit că după ce a vizionat
doar câteva fragmente, a avut
senzaţia de vomă. Cu greu s-a
abţinut să nu vomeze în sală. Dar
zadarnic. Căci voma, gâlgâind,
se revărsa din scenă direct în sufletele liceenilor şi tinerilor aduşi
centralizat, ca pe timpurile sovietice, în „universul vaginului”,
apărat de poliţişti.
Ştiau oare apărătorii ordinii
publice ce şi pe cine apără? Ştiau
oare că apără neruşinarea, pederastia şi pe cei care le scuipă
mamele, surorile şi fiicele? În

Dintotdeauna au existat oameni cu diverse abateri şi
patologii psihice. Însă atunci când maladiile sufleteşti,
iar în cazul dat, posedările demonice şi îndrăcirile,
sunt date drept exemple de urmat cu scopul declarat
de a “descătuşa minţile”, dar, de fapt, ţintind surparea
temeiurilor morale ale societăţii, nu avem decît să le
barăm calea, zicând hotărât: “Înapoia mea, satano!”.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cheamă la castitate, sfinţenie şi viaţă veşnică. Porunca Dumnezeiască
„Să nu săvârşeşti adulter!” (Mat. 5, 27) este dată tuturor:
şi bărbaţilor, şi femeilor. Or, piesa sus-numită învaţă femeile să facă un anumit fel de adulter, intrînd în contact
direct cu diavolul. Aceste păcate sunt împotriva firii şi
strigătoare la cer. Dacă nu le vom opri, întorcându-ne
ochii ca să nu vadă fărădelegea, ne aşteaptă mânia lui
Dumnezeu. Oare nu ne este de ajuns pârjolul şi seceta
din acest an, oare nu ne înfricoşează valul ucigaş tsunami care a spălat sute de mii de oameni în ocean, oare
nu este grăitor uraganul „Cathrine” care a înecat oraşul
New-Orleans în ziua când se preconiza parada homosexualilor din toată lumea? Ce dovezi mai aşteptăm?
Sfântul Apostol Petru îi numeşte pe cei ce seamănă
neghina păcatului „fii ai blestemului”„care amăgesc sufletele cele nestatornice…, făgăduindu-le libertate, fiind
ei înşişi robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruieşte,
aceea te şi stăpâneşte” (II Pet. 2, 14, 19). Astfel, toţi
cei angajaţi în subminarea şi răsturnarea valorilor
tradiţional-creştine sunt slugi ale satanei şi urmăresc
un singur scop: pregătirea degradării sufletelor pentru
instaurarea lui antihhrist. Şi precum un organism pentru
a nu muri se expune operaţiei, fiindu-i extirpată partea
bolnavă, care-i poate provoca moartea, la fel şi noi îi
chemăm la pocăinţă pe cei rătăciţi şi cerem anatemizarea duşmanilor ortodoxiei, a celor care prin activitatea
lor aduc daune sufleteşti şi trupeşti contemporanilor săi,
întregului popor ortodox. Sub această incidenţă cad şi
promotorii piesei “Monoloagele vaginului”.
Suntem popor ortodox, ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorului lumii şi Biruitorului
iadului, credem şi nădăjduim în nemăsurata lui milă şi
spunem cu tărie şi răspicat: “Înapoia mea, satano!”
Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
din Moldova „Fericita Maică Matrona”

1989 poliţiştii treceau masiv de
partea poporului. Şi nici nu putea
fi altfel. Iar în această seară de
pomină ei nu au fost în stare să
apere demnitatea şi ruşinea pro-

e sodomie!” s-au năpustit asupra lui de parcă era un terorist.
În felul acesta, forţele de ordine,
trădate de legiuitori şi neavând
pregătirea necesară şi caracter

priilor părinţi şi copii. Din contra, cu un vădit exces de zel au
percheziţionat, au bruscat şi chiar
au reţinut nu pe cei care atentează
la morală şi îi surpă temeliile, ci
pe apărătorii acesteia.
Când în toiul spectacolului un
tânăr a strigat „Ruşine! Aceasta

pentru a se orienta în situaţii
concrete, se prefac în forţe represive a tot ce este moral, bun
şi creştinesc în spaţiul nostru.
Cine vă sunt părinţii, domnilor
poliţişti? Oare serviciul vă impune să-i nesocotiţi, apărându-i
pe ofensatorii lor, pe groparii vii-

torului moral al copiilor voştri?
Dar să ne întoarcem la
reprezentaţia cu pricina. Este vorba de înscenarea piesei „Monoloagele vaginului” de Eve Ensler.
Această subproducţie artistică a
acaparat nu se ştie prin ce tertipuri Filarmonica Naţională, după ce
a fost respinsă, spre cinstea lor,
de toate teatrele municipale. E de
remarcat, că în ajunul lansării ei
ministrul culturii Artur Cozma, la
sesizarea mitropolitului Vladimir,
a dispus sistarea ei, dar ordinul
ministrului, ca şi chemările protestatarilor din faţa Filarmonicii
nu au fost auzite. Ne întrebăm:
de ce?
Oare nu de aceea că cineva
(un duşman al moralei şi bunului
simţ) cu o putere mai mare face
jocul cercurilor sodomite?
Pornind de la cele expuse mai
sus ne-a părut de necrezut sistarea, după prima reprezentaţie,
a acestei subproducţii teatrale,
prezentate de după cordonul
poliţiştilor.
Mare eşti, Doamne, şi mari
sunt minunile Tale!
“Toaca”

Şi i s-a dat ei să insufle duh
chipului fiarei, ca chipul fiarei
să şi grăiască şi să omoare pe
toţi cei câţi nu se vor închina
chipului fiarei (Apoc. 13, 15)
În aceste vremuri un număr
tot mai mare de filosofi, sociologi, istorici şi politicieni se înclină
spre gândul că omenirea modernă
intră în „secolul numerilor”, trece
în perioada „societăţii postindustriale”, pe care „înţelepţii veacului acestuia” în nebunia lor îl
numesc „postcreştinesc”. Azi e
modern să se spună că „informatizarea societăţii” (computerizarea,
dezvoltarea largă a microelectronicii, a mijloacelor de informare
şi comunicare în mase) crează
premizele globalizării, unificării
omenirii într-un singur „întreg
socio-cultural general-planetar”,
care este un „nou suprasistem”.
Creştinului ortodox, care ştie
proorociile Sfintei Scripturi şi
prezicerile Sfinţilor Părinţi şi
nevoitori al blagocestiei despre
„vremurile de pe urmă”, nu îi
este greu să recunoască în acest
„supersistem nou” sistemul antihristic care se apropie – împărăţia
apocaliptică a „fiarei”.
Ieromonahul Serafim (Rooz)
din Platina (+ 1982) scria despre relaţia instaurării „societăţii
informaţionale” cu împărăţia lui
antihrist: „Despre antihrist se ştie
că el va fi conducătorul lumii, însă
doar în vremurile noastre această
posibilitate, ca un singur om să
conducă întreaga lume, a devenit
practic reală. Toate imperiile din
lume, care au existat până la noi,
ocupau doar anumite părţi ale lumii, şi numai începând cu apariţia
noilor mijloace de comunicare a
devenit posibil, ca lumea să fie
condusă de un singur om”.
Deja astăzi se poate urmări
procesul transformării radicale a
concepţiei de viaţă, a psihicului şi
a modului de viaţă a miliarde de
oameni, constrânşi să se includă în
viaţa „societăţii informaţionale.”
Dominarea nelimitată a Ecranului în forma deja obişnuitelor
televizoare, magnitofoane-video,
compiutere s-a răspândit nu doar
în sfera economiei, comerţului şi
politicii, dar au pătruns şi în domeniul relaţiilor intime, a familiei,
credinţei, adică în sfera spiritului
omenesc, pretinzând la rolul unei
noi filosofii, noi religii.
Prin Ecran se înfăptuieşte
o manipulare fără precedent a
conştiinţei omeneşti în direcţia
asemănării cu demonii. Nu numai pe ecranul televizorului, ci şi
la radiou, pe paginile majorităţii
ziarelor şi revistelor domină spiritul nihilismului, desfrâului, crimei şi glumei care distruge personalitatea umană.
Este evident că astăzi Ecranul
pentru omul modern nu este
atât un informator şi o sursă de
construcţie a tabloului lumii, cât
arhitectorul şi constructorul ei,
care programează cu agresivitate
modul de gândire şi comportament, creând „o nouă morală”
şi un nou sistem de valori. De

Semnele vremurilor

TAINA „ICOANEI”
VORBITOARE
A FIAREI

aceea mediul informaţional
modern, construit pe principii
antiduhovniceşti, antihristisce, în
ultimii ani devine un factor din ce
în ce mai puternic de sălbăticire a
oamenilor.
Politologul A. Novikov a numit Ecranul balaur sau dragon. El
pune întrebarea: „Va deveni oare
TV o nouă religie, o nouă ideologie – balaurul viitorului? Ceea
ce noi vedem acum sunt doar
solzii balaurului care vine. Noi
ne jucăm vesel cu el, ne plimbăm
pe deluşoarele computerizate ale
realităţii virtuale, fără a ne da seama de dimensiunile acestui monstru, fără a-i vedea înfăţişarea,
fără a-i cunoaşte predestinarea”.
Principala componentă a
împărăţiei viitoare a „fiarei” este
Internetul, reţeaua globală, care
a înfăşurat deja toată lumea ca o
mreajă (WWW- World Wide Web
– înseamnă „păienjenişul mondial”). Involuntar apare întrebarea: dacă tot mai mulţi oameni,
ca muştele, nimeresc în acest
păienjeniş, atunci cine este acest
păianjen mondial? Nu stăpânitorul
acestei lumi – satana?
Drept consecinţă a dezvoltării
de mai departe a reţelei mondiale va deveni ireversibilă computerizarea generală. Conform
aprecierilor date de experţi, simbolul veacului XXI va fi „mulitimedia”, adică televiziunea
care înglobează în sine compiuterile, TV, video şi telefonul.
Posibilităţile acestei tehnologii
noi sunt într-adevăr nelimitate. Reţeaua universală unică
informaţional-telefonizată va fi
baza „noii guvernări mondiale”.
Doctorul în ştiinţe tehnice,

A. Bolonkin, care a emigrat în
SUA, scria, că în secolul 21
„va începe sfârşitul civilizaţiei
umane”: locul ei îl va ocupa
civilizaţia electronică. Dezvoltarea civilizaţiei electronice va da
naştere raţiunii superioare. „Şi
această raţiune superioară va deveni acel dumnezeu, care în mod
real va dirija nu o singură planetă,
ci tot Universul”. Academicianul
V. Gluşkov, preşedintele Institutuli de Cibernetică al Academiei
de Ştiinţe din URSS, susţinea că
spre anul 2020 omul îi va putea
oferi compiuterului „conştiinţa
sa… astfel devenind practic
nemuritor”. Omul „va începe să
simtă că el este el şi totodată că
el e şi maşină. Se va întâmpla o
dedublare a conştiinţei de sine”.
Cu alte cuvinte va avea loc distrugerea personalităţii omeneşti
zidită după asemănarea lui
Dumnezeu.
Scopul principal al satanei este
vânarea sufletelor noastre, şi face
el aceasta prin minciună şi viclenie, „pentru că el este mincinos şi
tatăl minciunii” (Ioan 6, 44). Renumitul savant belorus, membru
al Academiei de ştiinţe, profesorul
Victor Veinik, care şi-a consacrat
studiile sale relaţiei dintre lumea
materială cu cea duhovnicească,
susţinea că „în mâinile celui viclean computerele sunt o armă
nemaipomenit de puternică”, că
ele au apărut nu fără de participarea demonilor, şi că „99% a
ştiinţei, tehnicii şi artei sunt legate
de puterea necuratului”.
Din Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi ştim că în
vremurile antihristice va avea loc
fermecarea oamenilor cu „minuni

amăgitoare”. Aceste
„minuni amăgitoare”
nu sunt altceva,
decât ultimele „descoperiri” tehnicoştiinţifice, la care se
referă şi TV modernă,
Internetul şi toate mijloacele de comunicare în masă. Cu ele
„se amăgesc cei ce
locuiesc pe pământ”
(Apoc. 13, 14),
adică oamenii simt
influienţa puternică şi
distrugătoare a acestor „minuni” tehnice,
aprofundându-se în
realitatea
virtuală
imaginată de dânşii.
Virtuală
înseamnă
falsă,
amăgitoare,
de aceea şi „minunile” sunt numite în
Apocalipsă mincinoase.
„Fiind tatăl minciunii, el (satana) prin
acţiuni amăgitoare va
ademeni imaginaţia”,
scrie Sf. Kiril al Ierusalimului. Şi Cuv.
Efrem Sirul scria:
„Vor fi multe iluzii
create de fiară”. Sf.
Ignatie
Breanceaninov indica direct
faptul că semnele
amăgitoare şi minunile vor „acţiona îndeosebi
asupra văzului, încântându-l şi
amăgindu-l”. Realitatea virtuală
şi este amăgirea senzaţiei văzului.
„Nu se vor pricepe oamenii,
scria Sf. Ignatie, că minunile
lui (antihrist) nu au nici un scop
bun, raţional, nici o semnificaţie
concretă, că ele sunt străine de
adevăr, sunt pline de minciună,
fiind actorie fără sens, plină de
răutate şi monstruozitate, pentru
a uimi, a induce în nedumerire
şi uitare de sine, să farmece, să
amăgească, să atragă prin vraja
prostească şi pustie a efectului”.
Conform Apocalipsei în „vremurile de pe urmă” oamenii se vor
„închina” la „icoana fiarei”, adică
îi vor sluji ei ca lui dumnezeu, în
locul slujirii lui Dumnezeu Celui
Adevărat. Acestei „icoane” îi va
fi dat „duh” şi ea va vorbi (Apoc.
13, 14-15). Nu despre Ecran oare
ne preîntâmpină pe noi Apocalipsa? Nu arată oare chipul biblic
a „icoanei” vorbitoare „a fiarei”
spre televiziune, spre tehica video
şi tehnica computaţională, iar în
sens mai larg – la toate mijloacele
moderne de informare în masă
şi în genere la astfel de fenomen
a ultimilor vremuri înainte de
sfârşitul lumii, care este computerizarea generală a vieţii şi
activităţii omeneşti?
Iată ce spunea, de exemplu,
stareţul Lavrentie al Cernigovului: „Antihristul va cunoaşte toate
hâtriile şi vicleniile satanice şi va
face semne false. Pe el îl va auzi
şi îl va vedea în acelaşi timp toată
lumea” (indicare directă la radiou
şi televiziune, – nota autorului ).
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Sfântul plăcut al lui Dumnezeu
spunea: „Fericit şi preafericit
este acel om care nu va dori şi nu
va vedea faţa mârşavă a lui antihrist. Cine va vedea şi va auzi
cuvântul lui hulitor de Dumnezeu
(obişnuindu-se deja de acum cu
zilnica închinare – şederea în
faţa Ecranului, nota autorului),
promisiunile lui ce ţin de bunurile
pământeşti, acela se va amăgi
şi va merge cu închinăciune în
înâmpinarea lui. Şi împreună cu
el va pieri în focul veşnic”. Când
pe stareţul Lavrentie l-au întrebat:
„Cum se va întâmpla aceasta?”,
el a răspuns cu lacrimi în ochi:
„Pe locul sfânt va sta urâciunea
pustiirii şi va arăta pe spurcaţii
ademenitori ai lumii, şi ei vor
face minuni false amăgind oamenii, care s-au lepădat de Dumnezeu. Iar după ei va veni antihrist
(înseamnă că acest sistem de
„minuni false” cu „ademenitorii
ei spurcaţi” lucrează încă până la
apariţia lui antihrist, adică deja în
timpul nostru, – nota autorului) şi
lumea întreagă îl va vedea concomintent” (adică, la televizor,
– nota autorului). Preoţii l-au întrebat pe cuvios: „Unde pe locul
sfânt? În biserică?” Cuviosul a
răspuns: „Nu în biserică, ci în
fiecare casă. În colţ, unde acum
se află sfintele icoane, vor sta uneltele ademenitoare de amăgire a
oamenilor. Mulţi vor zice: „Vrem
să privim şi să auzim ştirile. Iată
în ştiri şi va apărea antihrist”.
Aşadar,
„icoana
fiarei”
trebuie înţeleasă nu ca chipul
personalităţii lui antihrist, ci ca
o imagine în ansamblu a întregului lui sistem ideologic de fiară.
„Fiara” din Apocalipsă în acest
sens este întregul sistem împotrivitor lui Dumnezeu a „noii
orânduiri mondiale”. Proorocul
mincinos din Apocalispă („fiara
din pământ”) – este după cum se
vede, nu o personalitate aparte, ci
toţi „ademenitorii scârnavi” şi tot
sistemul de informare în masă,
care implementează ideologia
antihristică.
În Evanghelie se spune că,
minunile slugilor lui antihrist, a
proorocilor mincinoşi, vor putea
uneori să-i amăgească şi pe cei
aleşi (Mat. 24, 24). Astăzi noi vedem acest lucru cu ochii noştri.
Doar creştinii cei mai râvnitori
refuză să privească televizorul,
considerând aceasta păcat. Iar
oamenii necredincioşi, puţincredincioşi sau care numai îşi
zic sie creştini, însă au un mod
de a gândi lumesc (creştinii
„lumeşti”, nu văd aici nici un
păcat (cu toate preîntâmpinările
stareţilor contemporani).
Este grătoare următoare
corelaţie. Creştinii care refuză să
primească nume numerice (codurile personale de identificare),
nu privesc nici televizorul.
Din cartea în curs de
apariţie „Taina fiarei”
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V ase alese

Părintele

Tihon

Aghioritul
Părintele Tihon s-a născut în
Rusia, în 1884. Părinţii, văzând
râvna cea mare, dumnezeiască a lui
Timotei, i-au dat binecuvântarea să
viziteze mănăstirile pe o perioadă
de timp de trei ani, de la vârsta
de şaptesprezece până la douăzeci
de ani. Atunci a făcut pelerinaje,
trecând pe la vreo două sute de
mănăstiri din Rusia.
Într-o provincie s-a chinuit
mult, pentru că locuitorii de acolo
mâncau pâine de secară, însă Timotei care nu mânca nimic altceva
decât pâine, n-a putut-o mânca deoarece avea un miros urât şi era ca
noroiul. Epuizat de tot tânărul s-a
dus la brutar să-i dea puţină pâine
albă, acela, însă, i-a spus să plece.
Mâhnit Timotei s-a retras întrun colţ şi cu toată simplitatea lui
copilărească s-a rugat Maicii Domnului astfel: “Maica Domnului,
vreau să mă ajuţi, căci voi muri pe
drum înainte de a mă face călugăr.
Nu pot mânca această pâine”. N-a
apucat să termine rugăciunea când
deodată i-a apărut înainte o Tânără
cu chipul strălucitor, care i-a dat o
pâine albă şi apoi a dispărut, în clipa
aceea Timotei nu-şi putea explica
acea întâmplare. Un gând îi spunea
că poate l-a auzit fiica brutarului
şi i s-a făcut milă de el şi a spus
tatălui ei să-i dea puţină pâine bună.
Deci merse iarăşi la brutar ca să-i
mulţumească. Dar brutarul a crezut
că Timotei îşi bate joc de el şi l-a
ocărât cu mânie: “Hai, fugi de aici,
că eu n-am nici femeie, nici fiică!”.
După ce Timotei a mâncat acea
pâine binecuvântată a petrecut mult
timp în nedumerire, dar mai târziu,
când un monah i-a dat o carte cu
icoanele făcătoare de minuni ale
Maicii Domnului din Rusia, şi a
văzut-o pe Maica Domnului din
Kremlin, i-a săltat inima de evlavie, ochii i s-au umplut de lacrimi de
recunoştinţă şi a spus: “Aceasta mia dat pâinea cea albă”. De atunci a
început să o simtă pe Maica Domnului mai aproape, precum copilul
pe mama sa.
După pelerinajul făcut la
mănăstirile din patria sa a mers să
se închine şi la Muntele Sinai, iar
de acolo a plecat la Sfintele Locuri,
unde a pustnicit o vreme, dincolo
de râul Iordanului. Deşi Locul cel
Sfânt l-a ajutat, totuşi n-a aflat
linişte din pricina duhului lumesc
al vremii noastre, care a distrus, din
nefericire, cu aşa-zisa lui civilizaţie,
chiar şi locurile pustii şi sfinte, unde
se liniştesc şi se sfinţesc sufletele.
De aceea a fost nevoit să plece la
Sfântul Munte, unde, ca o floare
curată, s-a sădit în Grădina Maicii
Domnului.
Prima lui metanie a fost la
Chilia Burazeri, apoi a plecat în
pustiul Karulia, unde cincisprezece

ani a petrecut în nevoinţe aspre.
Singurele lui ocupaţii erau metaniile şi închinăciunile făcute cu
rugăciunea “Doamne Iisuse…” şi
studiul duhovnicesc, împrumuta
cărţi de la mănăstiri, iar părinţii de
acolo îi dădeau ca binecuvântare
posmag din cel care prisosea de
la masă, pentru care el îi pomenea
în rugăciunile sale. De la Karulia
a venit la o chilie de pe moşia
Mănăstirii Stavronikita, unde a
îngrijit un bătrân. După ce a murit
bătrânelul şi a luat binecuvântarea
lui, a rămas singur în acea chilie. De
atunci nu numai că nu şi-a neglijat
nevoinţele lui duhovniceşti, ci le-a
şi înmulţit, primind din belşug harul
lui Dumnezeu. Mulţi îndureraţi
alergau la el să-i ceară sfatul şi să
fie mângâiaţi de multa sa dragoste.
Alţii îl rugau să se preoţească, ca
să-i ajute şi mai mult prin Taina
Sfintei Spovedanii. Tocmai această
nevoie de ajutor duhovnicesc pe
care o simţeau mulţi creştini, l-a
făcut să primească să fie hirotonit.
La chilie însă, nu exista biserică,
care îi era absolut necesară, şi
nici bani nu avea, dar avea multă
credinţă în Dumnezeu. Aşadar, a
făcut rugăciune şi a pornit spre
Karyes(Capitala Sfântului Munte).
Dar înainte de a ajunge la Karyes,
stareţul Schitului Sfântul Prooroc
Ilie l-a zărit pe Părintele Tihon şi
l-a chemat la el. Când s-a apropiat
de el i-a spus: “Un creştin bun din
America mi-a trimis câţiva dolari,
să-i dau unui monah care nu are
paraclis ca să şi-l zidească. Sfinţia
Ta n-ai biserică, aşadar ia-i şi
construieşte-o”.
Atunci Bătrânul a lăcrimat de
emoţie şi recunoştinţă fată de Dumnezeu. Bisericuţa, a închinat-o Sfintei Cruci, pentru că avea multă evlavie la ea. Când cineva îl întreba:
“Locuieşti singur aici în pustie?”.
Bătrânul răspundea: “Nu, locuiesc
împreună cu îngerii şi arhanghelii,
cu toţi sfinţii, cu Maica Domnului
şi cu Hristos”. Într-adevăr simţea
prezenta îngerilor şi ajutorul îngerului său păzitor.
Intr-o zi când l-am vizitat, a
căzut pe spate, în timp ce urca
scările, împiedicându-se în hainele
lui. M-am ostenit destul ca să-l ridic,
iar când l-am întrebat după aceea:
“Ce-ai fi făcut Părinte, singur, dacă
n-aş fi fost eu?”, m-a privit mirat şi
mi-a răspuns cu fermitate: “Îngerul
meu păzitor m-ar fi ridicat!”.
Deşi se afla singur într-un loc
pustiu, şi chilia lui nu avea aproape
nimic - căci le lepădase pe toate
ca să dobândească pe Hristos Grădina Maicii Domnului era pentru Părintele Tihon raiul pământesc,
căci acolo unde este Hristos, acolo
e şi raiul.
Stareţul ajunsese la această

măsură duhovnicească, pentru că
iubea mult smerenia şi sărăcia,
îl iubea mult pe Hristos. În chilia
lui nu vedeai nici un lucru care să
fie de folos vreunui om. Dar pentru oamenii duhovniceşti orice lucru vechi al Părintelui Tihon avea
mare valoare, pentru că era sfinţit.
Mult îl odihneau lucrurile sărace

şi smerite şi iubea neagoniseala,
care l-a şi eliberat şi i-a dăruit aripi
duhovniceşti. Şi astfel, cu sufletul
întraripat se nevoia mult, fără să
simtă osteneala trupească. Precum
am spus, rucodelia lui era nevointa
duhovnicească: postul, privegherea, rugăciunea lui Iisus, metaniile
etc., pe care le făcea nu numai pentru sine, ci şi pentru toate sufletele
(vii şi morţi). Când a îmbătrânit
şi nu mai putea să se ridice atunci
când făcea metanii, lega o funie
groasă de tavan şi cu ea se ridica.
Şi astfel făcea metanii şi se închina lui Dumnezeu cu evlavie. Iar
această nevointa şi-a păstrat-o până
când a căzut la pat, în care s-a odihnit timp de douăzeci de zile, după
care a plecat la viata cea veşnică şi
adevărată, unde se odihneşte veşnic
lângă Hristos.
Rânduiala mâncării uscate,
pe care o avea de tânăr, a tinuto până la bătrâneţile lui. Gătitul
mâncării îl considera timp pierdut,
cu atât mai mult cu cât mâncărurile
bine pregătite nici nu se potrivesc
călugăriei. În discuţiile lui totdeauna amintea de raiul cel dulce şi din
ochi îi curgeau lacrimi. Acele foarte
puţine lucruri care îi trebuiau ca să
trăiască şi le procura din puţinul lucru de mână pe care îl făcea. Picta
câte un Epitaf în fiecare an, pe care
îl dădea cu cinci-şase sute de drahme
şi cu aceşti bani trăia tot anul.
Precum am spus, era foarte
cumpătat încât şi o smochină o tăia
în două pentru a mânca din ea de
două ori. Îmi spunea: “Măi, măi,
măi, fiule, asta-i foarte mare!”.
Eu însă ca să mă satur, trebuia să
mănânc un kilogram.

La fiecare Crăciun, Stareţul îşi
procura un hering, ca să aibă peşte
pentru toate cele douăsprezece zile
de după praznic, până Ia Bobotează.
Şira spinării heringului n-o arunca,
ci o agăţa undeva cu o aţă şi atunci
când era vreun praznic împărătesc
sau al Maicii Domnului şi era dezlegare la peşte, fierbea puţină apă
într-o cutie de conservă, afunda
spinarea de două-trei ori în apă, ca
să ia puţin miros, după care punea
puţin orez. Aşa făcea el dezlegare
şi se prihănea pe sine că mănâncă şi
supe de peşte în pustie. Acea spinare o agăţa iarăşi în cui pentru altă
dezlegare. Iar aceasta o făcea până
când se albea şi atunci o arunca.
Când îi aducea cineva mâncare, o lua, dar după aceea o dădea
la bătrâneii din Kapsala. Dacă-i
trimiteau bani, îi dădea unui băcan
evlavios ca să cumpere pâine şi s-o
împartă la săraci. Niciodată nu cruţa
osteneala sau timpul atunci când vedea la oameni interes duhovnicesc.
Cu gura sfătuia, iar cu inima şi cu
mintea se ruga. Avea rugăciunea inimii, de sineşi mişcătoare. Oamenii
care se apropiau de el simţeau asta,
pentru că plecau foarte întăriţi. Iar
atunci când plecau, Stareţul îi bine-

încuiată şi din biserică se auzeau
cântări dulci. El n-a vrut să deranjeze bătând la uşă, ci a aşteptat să
termine. Peste puţin s-a deschis uşa
şi a ieşit Părintele Tihon. Când a
intrat părintele Teoclit n-a aflat pe
nimeni în afară de Stareţ. Atunci a
înţeles că acele psalmodii au fost
îngereşti.
La bătrâneţe, când îi tremurau picioarele, veneau de obicei şi
liturghiseau părinţii iviriţi, Maxim
şi Agatanghel, şi îi lăsau Sfintele
Taine, pentru că se împărtăşea în
fiecare zi. Fireşte, era vrednic de
aceasta datorită vieţii sale sfinte.
Pentru Părintele Tihon aproape
toate zilele anului erau ca şi cele
ale Săptămânii Luminate şi trăia
totdeauna bucuria pascală. Mereu
se auzea din gura lui: “Slavă Ţie,
Dumnezeule, slavă Ţie, Dumnezeule!”. Şi îi îndemna pe toţi să
spună: “Slavă Ţie, Dumnezeule!”
nu numai când o duc bine, dar şi
când trec prin încercări, pentru că
încercările le îngăduie Dumnezeu
ca medicamente pentru suflet.
Mult suferea pentru sufletele ce
pătimeau în regimul ateu din Rusia,
îmi spunea cu ochii înlăcrimaţi:
“Fiule, Rusia mai are canon încă de
la Dumnezeu, însă va trece”.
Întotdeauna începea cu “Slavă
Ţie, Dumnezeule!” şi încheia cu
“Slavă Ţie, Dumnezeule!’. Se împrietenise cu Dumnezeu şi de aceea
folosea mai mult pe “Slavă Ţie,
Dumnezeule!”, decât pe “Doamne
Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”. Se
mişca, precum am văzut, în spaţiul
dumnezeiesc, de vreme ce lua parte
la doxologia cerească împreună
cu Sfinţii îngeri în vremea Sfintei
Liturghii.
Niciodată nu rănea pe vreun om,
ci îi vindeca rănile cu balsamul dragostei lui Hristos. Spunea sufletului
mâhnit: “Fiule, pe tine Hristos te
iubeşte, te-a iertat. Hristos iubeşte
mai mult pe păcătoşii care se
cuvânta până ce nu se mai zăreau.
Odată l-a vizitat părintele Aga- pocăiesc şi trăiesc cu smerenie”.
Totdeauna punea accentul pe
tanghel Iviritul. Când a plecat era
întuneric. Părintele Tihon a văzut smerenie şi spunea: ”Un om smerit
mai dinainte pericolul ce îl păştea are mai mult har decât mulţi oamepe diacon şi a urcat pe zidul de ni, în fiecare dimineaţă Dumnezeu
piatră, binecuvântându-l continuu. binecuvintează lumea cu o mână,
Când diaconul a ajuns pe deal şi l-a dar când vede vreun om smerit
văzut pe Stareţ că îl binecuvânta, i- îl binecuvintează cu amândouă
a fost milă de el şi i-a strigat să intre mâinile Sale. Măi, măi, măi, fiule,
în chilie. Acesta însă continua să se cel ce are mai multă smerenie este
roage cu mâinile ridicate. Diaconul mai mare decât toţi!”.
mergea fără grijă când, deodată a
Fiindcă i se aprinsese în inimă
ajuns la un loc unde nişte vânători flacăra dragostei dumnezeieşti,
stăteau la pândă. Unul dintre ei se de aceea nu-l impresionau lucrupregătea să tragă, dar rugăciunile rile deşarte. Părintele Tihon nu
Stareţului l-a izbăvit pe diacon de dădea nici o importantă curăţeniei
la moarte.
chiliei sale mici, ci
curăţeniei sufletului
Ca pe o scumpă binecuvântare sărut său, de aceea a şi
epitrahilul stareţului, care de la lacrimile izbutit să ajungă vas
lui întotdeauna era umed. La fel şi crucea al harului lui Dumcea mare, pe care se văd urmele de lacrimi, nezeu. Mereu îşi
vărsate de el necontenit. Părintele Tihon spăla sufletul său cu
multele sale lacrimi
spunea că cu lacrimile noastre noi spălăm şi folosea ştergare
picioarele lui Hristos, iar cu părul capului groase, fiindcă bale ştergem…
tistele obişnuite nu
îl ajutau.
Stareţul ajunsese
În vremea Sfintei Liturghii când la o înaltă măsură duhovnicească.
ajungea la Heruvic, Părintele Tihon Sufletul său devenise foarte sensibil,
era răpit până la treizeci de minute dar pentru ca mintea să se afle mereu
şi de aceea cântăreţul, era nevoit să în Dumnezeu a ajuns şi la nesimţirea
repete de multe ori Heruvicul. La trupească, căci nu se mai simţea dersfârşit, când îl întrebam, povestea anjat de muşte, ţânţari şi purici, din
cântăreţul: “Ce vezi Părinte în acele care avea cu miile. Trupul său era
clipe?”. “Pe heruvimi şi serafimi înţepat peste tot, iar hainele îi erau
cum slăvesc pe Dumnezeu”, îmi pline de puncte roşii, îmi spune gânrăspundea el, spunând: “Pe mine dul că insectele de i-ar fi tras sângele
mă coboară îngerul păzitor după o chiar şi cu seringi, tot n-ar fi simţit,
jumătate de oră şi abia atunci con- în chilia lui toate umblau libere, de
tinui Sfânta Liturghie”.
la insecte până la şoareci.
Odată l-a vizitat părintele Teocontinuare în pag. 8
clit. Uşa chiliei Părintelui Tihon era

Stareţul Iustin Pârvu este trecut de
optzeci de ani. Are ochii albaştri si senini;
părul şi barba argintii se revarsă peste sutana neagră monahală. Trupul este drept
şi slab, ascetic. Vocea îi este puternică şi
calmă, profundă.
Părintele a îmbrăcat rasa neagră în
1936, la Schitul Durău, din Moldova, pe
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când avea numai 17 ani. După doi-trei ani
a fost trimis spre desăvârşire la Seminarul
monahal de la Cernica, lângă Bucureşti. În
timpul războiului a slujit ca preot militar pe
frontul de Est. După război, a fost condamnat la 12 ani de temniţă.
Eliberat, părintele Iustin a continuat să
slujească la Mănăstirea Secu, începând din

Aceştia sunt ordinarii care
au tras popoarele la ruină!!!
Este un ecumenism născut
nu din părerile Bisericilor, ci
din gândirea proprie a unor
astfel de persoane. Referitor la
asta, părintele Stăniloae spunea:
„Ecumenismul este erezia cea
mai teribilă a secolului XX!”.
– Părinte, trei dintre cei mai
importanţi stâlpi ai naţiunii
noastre- Familia, Scoală şi
Armata – sunt şubreziţi de
atacurile repetate date asupra lor ani în şir. Azi asistăm
cum Biserica, al patrulea şi
ultimul stâlp al neamului,
este lovită cu metodă, în faţa
unor asemenea agresiuni, care
ameninţă însăşi fiinţa noastră
naţională, cea mai mare parte
a intelectualităţii române este
impasibilă, când nu dă o mână
de ajutor agresorilor. Cum ar
putea fi treziţi intelectualii
aceştia, cum ar putea fi aduşi
lângă Biserică?
– Din păcate, majoritatea intelectualilor noştri sunt călăuziţi
de principiile materialismului
dialectic. Se tem că s-ar putea

până mâine dimineaţă să-şi
piardă şi scăunelul pe care stau.
Din cauza asta acţionează cu
atâta tărie şi exactitate. Ar face
orice, ar dărâma până şi temelia casei strămoşeşti ca să poată
supravieţui.
E nevoie poate de zeci de
ani pentru ca intelectualitatea
română să scape de această
racilă, ca elita să se regenereze
din elementele sănătoase ale
neamului, care se nasc, cum am
mai spus, din viaţa spirituală.
Dacă două-trei parohii şi-ar
unii forţele şi ar face o şcoală,
unde, prin educaţie, să strângă
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1964. Anii de “reeducare” nu i-au afectat
libertatea de gândire şi, în 1975 e arestat din
nou si domiciliat fortat la Mănăstirea Bistrita. Revolutia din 1989 pune capăt prigoanei.
Părintele se întoarce la Secu, iar doi ani mai
tarziu, se retrage în sihăstrie. Dar, în 1991,
întemeiază mănăstirea de la Petru Vodă,
care ajunge la mai mult de 70 de vieţuitori.

Înapoi în Est

– Prea Cuvioase, în actualul
context politic în care se află
România, cum priviţi acţiunile
politicienilor români şi dorinţa
de aderare a României la organismele vestice?
– Dragul meu, aş spune că
nu trebuie să aderăm nici la
Est şi nici la Vest. Dar, din cele
două rele, trebuie să alegem
ceea ce este mai puţin rău, adică
Răsăritul.
Şi când fac această alegere,
mă gândesc la Sfântul Paisie
Velicikovski, la Sfântul Serafim de Sarov, la Dostoievski
şi la toate celelalte valori ale
ortodoxiei. La asta mă gândesc atunci când spun că înclin
spre Răsărit. Forţele reale ale
creştinismului nostru european
nu sunt euro, dolarii, ci tocmai
valorile acelor 38 de milioane
de ruşi ucişi din 1922 şi până în
zilele noastre.
Nu or fi toţi mucenici, nu or
fi toţi martiri, dar măcar un sfert
tot sunt rugători la Dumnezeu şi
s-au rugat pentru ţările acestea
ale lumii creştine. Ma gândesc
numai la marea jertfă pe care a
dat-o Rusia în decursul acestor
ultimi 60-100 de ani.
Occidentalii
sunt
nişte
sacrificaţi, au ajuns la descompunere mai devreme decât noi.
Catolicismul este în pragul
falimentului, caută acum să facă
alianţe cu ortodoxia pentru a
reuşi să mai salveze ceea ce a mai
rămas întreg în lumea catolică. Se
ştie prea bine că doar în Răsărit
au mai rămas catolici, în Polonia,
România, Ungaria...
Restul ţărilor occidentale
sunt într-o stare deplorabilă,
descompusă, din cauza aşa-zisei „democraţii” şi „deschideri”
practicate. Occidentul este asaltat de musulmani, de budhişti,
acolo se înmulţesc aşa-zisele
„atacuri naţionaliste”.
– Credeţi în mesajul de
apropiere a Bisericilor, mesaj
lansat de Papa Ioan Paul al IIlea la venirea sa în România?
– Nu cred în nici un mesaj!
Eu cred într-un singur lucru:
nu au putut să realizeze această
unire Sfinţii, Cuviosii secolelor XI-XIII Cu atât mai puţin
atunci acest lucru se va putea
realiza prin asemenea „păstori”
ai veacului nostru, „păstori” ce
nu au nimic profund creştin şi
religios în ei, „păstori” care au
doar o viaţă politică.
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Niciodată harul lui Dum- ei într-adevar puteau să-şi ducă
legătura copiilor cu Biserica,
ar fi mai uşor. La şcoala laică nezeu nu va dispărea. Atâta aşa, cu toată dragostea, nevoinţa
tinerii sunt derutaţi cu tot felul vreme cât va exista Biserica lor. Însă, la ora aceasta, trebuie
de materii care ori nu le sunt fo- creştin-ortodoxă, cât va exista să lupţi, şi cu cel văzut, şi cu
lositoare, ori sunt de-a dreptul Liturghia, cât vor exista porţile cel nevăzut; să lupţi cu tine,
dăunătoare. Foarte puţine lu- acestea slave, vor exista şi oa- să lupţi cu lumea, să lupţi şi
cruri învăţate în şcolile laice te meni care să mai gândească.
cu dracul. Diavolul? faci cruce
Dar, la ora aceasta, oa- – se mai depărtează, măi. Ăştia
îndeamnă spre o viaţă morală.
Astăzi, străinii vin la noi şi îi menii se tem chiar şi să mai văzuţi nu se depărtează, ba te
atrag pe copiii inteligenţi, îi duc gândească, se tem să audă de asaltează şi-ţi mai pun în cârcă
la şcoli peste hotare, le oferă valorile ortodoxe.
şi altele; ba vine cu 666, ba vine
În ziua de azi, noi nu mai cu cărţile de identitate, cu carburse, ajutoare, îi duc la casele
de rugăciune ale unor secte, şi- gândim, gândesc alţii pentru durile, cu tractorul, cu motorul,
i câştigă de
cu cipuri, cu radiaţiile,
partea lor,
La ora actuală nu este de-ajuns să fii un creştin holocaustul – toate se
pentru că îi oarecare, ci trebuie să fii în stare să mărturiseşti răsfrâng asupra ta.
construiesc
Acum s-au înmulţit
credinţa ta prin jertfă şi, la nevoie, chiar cu bolile psihice, organice,
în
spiritul
lor. În felul preţul vieţii.
demonizările. Apoi nu
acesta piererau atâtea construcţii,
noi. A fost o perioadă în Româ- atâtea vite, atâta lume. Pe lângă
dem minţi foarte valoroase.
Noi nu suntem organizaţi ad- nia când gândea numai par- acestea mai sunt şi ispitele suministrativ să putem să îi ajutăm tidul, Ceauşescu. Acum vine o pratehnicii, sistemele acestea expe cei săraci. Le promitem altă forţă care gândeşte pentru traordinar de ascuţite care pătrund
împărăţia lui Dumnezeu, dar nu noi. Noi nu mai avem voie să pâna în a-ţi cunoaşte şi gândul. Şi,
reuşim să le oferim ceva palpa- gândim, trebuie doar să primim când ţi-a prins gândirea, aici este
totul din afară.
bil, ceva practic aici.
şi partea sufletească. Iar când a inLumea se găseşte într-o trat pe firul acesta Satana, nu mai
– E vorba de misionarism,
stare de decadenţă, în ţara asta este deloc usor. Este o lupta îmPărinte...
– Misionarismul preoţilor nimeni nu se mai gândeşte să potriva sufletului. Acum nu vezi
ortodocşi ar trebui îndreptat în mai salveze ceva. Toată lu- ce fac? Dacă vrei să ai un servimea denigrează ţara asta aşa ciu mai bun, trebuie să te înscrii
de bogată şi de frumoasă, ţară în loja masonică, să te lepezi de
râvnită de toţi vecinii noştri.
Hristos. Şi, iată, acestea toate sunt
Românii au ajuns la această încercări şi ispite şi greutăţi care
oră, parcă e un făcut, să îşi deni- ne fură de la adevăratele ţeluri
greze ţara, să o defăimeze, să ale trăirii noastre. Acestea aduc la
plece de aici de unde „nu mai au zero, zero, viaţă duhovnicească.
ce face”. Oare nu cumva este un
– Ce trebuie să facem să ne
gând duşman aici, un gând menit întărim credinţa şi să răbdăm
să ne risipească, să facă în aşa toate cele ce vor veni asupra
fel încât să nu mai rămână piatră noastra? Şi cunoastem din
pe piatră în ţara asta?! Pentru ca, proorociile sfinţilor că, de
apoi, să vină ei şi să ne ocupe, să vor răbda creştinii necazurile
ne desfacă, să nu mai existăm în de pe urmă, vor fi mai mari
acest arc carpatic.
decât cei dintâi. Iar Cuviosul
– Ce ne puteţi spune de- Paisie Aghioritul îndrăzneşte
spre vremurile grele prin care să spună că “mulţi sfinţi şivom trece?
ar fi dorit să trăiască în vre– Ei, prin ce-am trecut noi, murile noastre”.
această direcţie, a instruirii şi dar prin ce-o să treceţi voi!
– Cugetând la moarte.
sprijinirii copiilor şi tinerilor, Acele vremuri deja le-aţi în- Monahul şi creştinul nu are
căci ei sunt cei care vor lua ceput. Spre deosebire de alte această însutită datorie să fie
mâine frâiele tării.
vremuri, va îngădui Dumnezeu gata de plecare? O are! Nu te
Preoţii trebuie să formeze vrăjmaşului să se atinga şi de interesează dacă trăieşti şi cum
elementele de rezistenţă contra suflet; va fi mai mult o prigo- trăieşti.
pornirilor şi practicilor satan- nire psihologică şi nu vă veti
Vor veni vremuri şi mai grele.
ice, împotriva a tot ce nu este putea ascunde nici în crăpăturile Prigoanele, puşcăriile, schingiuirplăcut lui Dumnezeu. La ora pământului. Nu este uşor, sunt ile şi tot calvarul îndurat de noi
actuală nu este de-ajuns să fii un vremuri foarte grele. De exem- în timpul comunismului au fost
creştin oarecare, ci trebuie să fii plu, pe vremea marilor trăitori uşoare pe lângă ce va urma. şi va
în stare să mărturiseşti credinţa din Pustia Tebaidei, acolo nici fi foarte greu să-ţi menţii credinţa
ta prin jertfă şi, la nevoie, chiar miliţia nu intra, nici controlul şi s-o treci generaţiilor următoare,
de stat, nici finanţa nu intra, aproape la fel de greu ca acum
cu preţul vieţii.
– Dar oameni de încredere nici un control care să-i tul- 2000 de ani.
bure pe călugări. Erau de sine
nu mai avem?
stătători şi atât de liberi, încât
continuare în pag. 7
– O să ne dea Dumnezeu!
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Potrivită este vremea şi îndemânatic ceasul ca să împrumut plângătorul grai al Proorocului Ieremia şi să strig şi eu cu
tânguitor glas: Cine va da apă
capului meu şi ochilor mei izvor
de lacrimi, ca să plâng prea cu
amar ziua şi noaptea pe poporul
creştinilor?
Cine nu va mărturisi că e
vrednică de mult plâns şi de
suspine starea creştinilor de
astăzi? Căci ei cu vrăjile şi cu
farmecele şi cu alte sataniceşti
şi vrăjitoreşti pândiri pe care
le fac se silesc să înnoiască
vechea slujire a dracilor, se
leapădă de Hristos şi slujesc
diavolului. O, mare înşelăciune!
Pe cât este de amăgitoare, pe
atât de vătămătoare de suflet şi
purtătoare de moarte!
Dar ce fac unii dintre creştini?
Noi alergăm, zic, la vrăjitori şi
la draci pentru că aflăm vindecare bolilor de care pătimim. Le
răspundem acestora, zicândule: Ce faci, nebunule creştin,
oricine ai fi tu care alergi la
vrăjitori şi descântători ca să te
vindeci? Şi crezi tu că diavolul
are să vindece boala ta? Dacă el
este ucigător de oameni dintru
început şi a omorât tot neamul
omenesc, cum se va face acum
doctor al tău? Căci acela, zice,
ucigător de oameni a fost dintru
început (Ioan 8, 44); „Dumnezeu
îl numeşte ucigător de oameni şi
tu alergi la el ca la un doctor? Şi
ce cuvânt vei da când se va cere
de la tine răspuns? (Sf. Ioan Gură
de Aur. Din Cuvântul 5 “Împotriva iudeilor”). Nu vezi cum întro clipeală de ochi a omorât două
mii de porci în mare, şi pe tine
te va vindeca? Şi dacă de porci
nu le-a fost milă dracilor, cum
de tine le va fi milă? „Şi dacă de
porci nu s-au milostivit, cu atât
mai mult de noi”, zice Sf. Ioan.
Nu vezi cum dracii n-au putut
să vindece nici chiar pe vrăjitorii
şi fermecătorii care erau slujitori
ai lor de bubele şi rănile date de
Moise în Egipt, şi pe tine au să
te vindece? Şi nu puteau, zice,
vrăjitorii să stea înaintea lui
Moise, pentru răni, că s-au făcut
răni în vrăjitori (Ieşire 9, 11). Şi
dacă dracii nu se milostivesc de
sufletul tău, cum se vor întrista
pentru trupul tău? Dacă dracii se
silesc a te izgoni din împărăţia
lui Dumnezeu, cum te vor izbăvi
de boală? „Râsuri sunt acestea
şi basme, a vicleni şi a vătăma
ştiu dracii, iar nu a vindeca. Pe
suflet nu-l cruţă, şi de ale trupului, spune-mi mie, se vor milostivi? Din împărăţie se apucă să
te scoată şi de boli au să te vindece?”. Şi fiindcă, după Marele
Vasile, alt lucru mai plăcut nu
este dracilor decât a mâhni şi
a necăji pe om în multe feluri
de chipuri şi pedepse: „Nu este
nimic mai dulce urâtorului de
oameni decât cu felurite chipuri
a întrista şi a pedepsi pe om”.
Deci nu te amăgi, creştine,
ci încredinţează-te că nici lupul
nu poate să se facă vreodată oaie
– după proverb –, nici diavolul
nu se va face cândva doctor, că

mai lesne poate focul să îngheţe
şi zăpada să se încălzească, decât
dracul să vindece cu adevărat.
Pentru că el, chiar dacă ar voi
cumva să te vindece, însă nu poate,
fiindcă e cu totul neputincios.
Drept aceea, pleacă-te, frate,
şi crede că numai singur Dumnezeu este adevăratul doctor al
sufletelor şi al trupurilor; iar
vrăjitorii şi dracii nu vindecă în
adevăr, ci cu nălucire. Iar dacă
vom presupune că vindecă trupul, după slobozirea lui Dumnezeu, însă să ştii că-l vindecă
cu scop ca să omoare sufletul
tău. Cum? Despărţindu-te pe
tine de la credinţa lui Hristos
şi trăgându-te spre a crede şi a
sluji lor. Pentru aceea, ce folos
vei lua, frate, dacă şi după cum
am zis, ar vindeca trupul tău,
cel ce astăzi trăieşte şi mâine
moare, în timp ce omoară sufletul tău cel fără de moarte? Ce
dobândă vei lua, dacă aici vei
gusta puţină sănătate, iar acolo
te vei munci veşnic? Lipsească

n-a atârnat baiere, ci a aşteptat
ajutorul lui Dumnezeu”. Şi tu,
creştine, fiindcă te-ai îmbolnăvit
puţine zile, de ce eşti atât de
nerăbdător şi alergi la vrăjitori
şi la ţigănci? Nu vezi cum Lazăr
în toată viaţa lui zăcea înaintea
porţii bogatului, atât de mult
rănit, încât din multa slăbiciune
nu putea nici să alunge câinii
care îi lingeau rănile, totuşi, a
ales mai bine moartea în această
boală decât a cere farmece? Însă
nici fermecători nu a cerut, nici
potcoavă nu a atârnat... nici
vrăjitori nu a chemat la sine; şi
tu ce iertare vei dobândi, când
pentru puţine friguri alergi la babele cele beţive şi rele? Nu vezi
pe viteazul Iov care, după ce a
pierdut şi copiii şi averea, atât
s-a rănit, încât viermii fierbeau
peste tot trupul lui, neputând nici
pâinea a o mânca de multa putoare şi cu toate acestea, a răbdat
bărbăteşte şi nici un cuvânt de
cârtire n-a scos din gura sa. Iar

SĂ NU ALERGĂM
LA VRĂJITORI!
Întrucât numărul celor care apelează la ajutorul vrăjitorilor,
babelor, extrasenzitivilor, bioenergeticienilor ş.a. este din ce în ce
mai mare, am considerat de cuviinţă să vă amintim învăţăturile
Cuv. Nicodim Aghioritul, în care este prezentată poziţia Bisericii
faţă de cei ce se duc după “ajutor” la slugile diavolului.

astfel de sănătate! Piară acest
fel de viaţă şi sănătate; precum
zice aurita gură a lui Ioan: „Să
nu crezi că vindecă cu adevărat!
Iar eu şi cu covârşire fac şi zic
aceea: că, deşi ar vindeca în
adevăr, dar mai bine este să mori
decât să alergi la vrăjmaşii lui
Dumnezeu şi într-acest fel să te
vindeci. Că ce folos este dacă
trupul se va vindeca, iar sufletul
se va pierde? Şi ce dobândă dacă
cineva aici va afla mângâiere,
iar după aceasta se va trimite în
focul cel nestins?”
“Nu vezi, zice Sf. Ioan Gură
de Aur, cum slăbănogul zăcea
de 38 de ani în pat şi jumătate
mort, răbda muceniceşte boala,
aşteptând ajutorul lui Dumnezeu,
fără să ceară a-l vrăji. „Şi nici
aşa n-a alergat la vrăjitori, nici
nu s-a dus la descântători, nici

tu de ce eşti atât de nerăbdător
şi pentru o prea mică zgârietură
defaimi pe Dumnezeu, pe Hristos, credinţa şi pe sfinţi şi alergi
la vrăjmaşii lui Dumnezeu, la
vrăjitori şi la draci ca să te vindece? „Deci, ce iertare vom avea
noi, dacă atâtea înfricoşate patimi au pătimit aceia (sfinţii mucenici) şi răbdau; iar noi pentru
friguri, sau pentru răni, alergăm
la adunări şi la vrăjitori şi
înşelători şi-i chemăm în casele
noastre” (Sf. Ioan Gură de Aur).
Dar zici că baba aceea
creştină şi creştinul acela ghicitor când descântă şi dau baiere
zic numele lui Dumnezeu, al
lui Hristos, al Născătoarei de
Dumnezeu şi al Sfinţilor. Şi,
deci, ce rău fac ei? La acestea
îţi răspunde dumnezeiescul Ioan

Gură de Aur şi îţi zice că pentru
aceasta mai cu seamă se cade a
urî acea babă rea şi pe acel rău
fermecător, fiindcă uneltesc
spre ocară şi necinste numele
lui Dumnezeu şi, creştini fiind,
lucrează ca şi păgânii. Pentru că
şi dracii, măcar că numesc numele lui Dumnezeu, însă tot draci
sunt: „Unii voind a se îndrepta,
zic că e creştină femeia care a
descântat acestea şi nimic alta nu
zice, fără numai numele lui Dumnezeu. Deci pentru aceea mai ales
o urăsc şi mă întorc, că numele
lui Dumnezeu îl întrebuinţează
spre ocară; că, zicându-se pe sine
că este creştină, lucrează cele ale
păgânilor. Că şi dracii numeau numele lui Dumnezeu, însă tot draci
erau şi aşa ziceau către Hristos:
Te ştim pe tine cine eşti, Sfântul
lui Dumnezeu (Marcu 1, 14); cu
toate acestea, le-a închis gura lor
şi i-a izgonit” (Andr. 21).
Aşadar, nu mai este alt doctor, nici alt ajutor ca să te duci,
creştine, şi să te vindeci când eşti
bolnav, decât numai vrăjitorul
şi diavolul? Nu este Hristos, pe
care tu Îl crezi că este singurul
şi desăvârşitul Doctor, care şi
când era pe pământ a vindecat
atâtea mii şi mii de bolnavi. Şi
a străbătut Iisus toată Galileea,
vindecând toată boala şi toată
neputinţa în popor (Mat. 4, 23).
Şi acum, când S-a suit la ceruri,
vindecă cu darul şi cu ajutorul
Său pe toţi cei ce-L cheamă cu
credinţă? Nu sunt atâţia şi atâţia
doctori: Apostolii, Mucenicii,
Doctorii cei fără de arginţi, Ierarhii, Cuvioşii şi ceilalţi Sfinţi care
au luat de la Hristos dar şi putere
ca să vindece orice fel de boală?
Nu este Biserica lui Hristos spital de obşte şi gazdă deschisă,
ca să primească pe toţi fiii săi
care pătimesc de felurite boli,
atât ale sufletului, cât şi ale trupului, spre a-i mângâia, a-i ajuta
şi vindeca cu sfinţirea apei şi cu
dumnezeieştile Taine? „Şi nu
este răşină în Galaad? Au doctor
nu este acolo?” a strigat oarecând
Proorocul Ieremia către poporul
israelitean (Cap. 8, 22); şi eu
acum strig către creştinii cei bolnavi: Nu cumva, fraţilor, nu este
în credinţa voastră ortodoxă şi în
Biserica în care credeţi vindecare şi ajutor? Hristos şi Crucea
lui, câte vindecări au săvârşit?
„El moartea a stricat-o, păcatul
l-a stins, iadul l-a făcut netrebnic, puterea diavolului a slăbit-o
şi a dat vindecare trupului; oare
nu este vrednic de crezare?”(Sf.
Ioan Gură de Aur). Cum vă lasă
inima să părăsiţi pe Dumnezeu,
Căruia Îi credeţi, şi să vă duceţi
la blestematul diavol? Cum lăsaţi
pe prea dulcele Iisus Hristos,
Făcătorul şi Răscumpărătorul
vostru, adevăratul vostru Doctor, şi vă duceţi la ucigătorul de
oameni, la tiranul, la făcătorul
de rău? Cum rabdă sufletul vostru a defăima atâţia Sfinţi prieteni, binefăcători şi doctori ai
voştri desăvârşiţi şi să năzuiţi la
spurcaţii vrăjitori şi la necuraţii

draci, vrăjmaşii voştri? Cum
suferiţi a lăsa Sfânta Biserică a
lui Hristos, maica voastră, şi să
alergaţi la drăceştile adunări - la
draci şi la locuinţele vrăjitorilor?
Au n-au putere Crucea şi Aghiasma şi alte mântuitoare Taine
ale credinţei voastre? Ah,
nemulţumitoare făpturi! Ah, neam
necredincios şi vârtos la inimă! Şi
unde sunt fulgerele şi trăsnetele
cerului? Unde sunt cutremurele
pământului şi crăpăturile, ca să vă
ardă de tot, să vă scufunde şi să vă
înghită de vii?
După dreptate are să strige cu
întristare Iisus Hristos pentru voi
prin gura lui Ieremia; că nici un
neam n-a părăsit pe Dumnezeul
său, fără numai voi, creştinii:
Are dreptate a Se mâhni, că s-au
înspăimântat cerul şi pământul,
pentru că voi, creştinii, aţi lăsat
acest izvor al vieţii şi al sănătăţii
şi aţi poftit gropile cele fără
de apă ale vrăjitorilor şi ale
ţigăncilor. Spăimântatu-s-a cerul
de aceasta şi s-a înfricoşat mult
foarte, zice Domnul. Că două
rele a făcut poporul Meu: Ma părăsit pe Mine, izvorul apei
vieţii, şi şi-a săpat lui fântâni
surpate care nu vor putea ţine
apă (Ier. 2, 12).
Încetaţi, fraţii mei, încetaţi
de a vă mai duce la vrăjitori şi
la ţigănci. Şi când se întâmplă
să vă îmbolnăviţi, alergaţi la
Hristos cu călduroasă credinţă
şi cereţi vindecare, pentru că El
este Tatăl vostru prea iubit; şi
dacă v-a dat boala, a dat-o spre
a încerca răbdarea voastră şi ca
să vă încununeze mai mult şi să
vadă dacă Îl iubiţi cu adevărat
din toată inima. Căci care fiu,
zice, este pe care nu-l ceartă
tatăl? (Evr. 12, 7). El, deşi vă
ceartă şi vă pălmuieşte părinteşte
câteodată pentru păcatele voastre, însă iarăşi vă vindecă şi vă
mângâie ca pe nişte fii ai Lui,
când vă întoarceţi către Dânsul prin pocăinţă, şi din toată
inima cereţi ajutorul Lui. Căci
fericit, zice, este omul pe care îl
ceartă Dumnezeu şi dojenirea celui Atotţiitor n-o leapădă, că El
răneşte şi vindecă, bate şi mâinile
Lui tămăduiesc (Iov 5, 17).
Alergaţi când sunteţi bolnavi
şi la Doamna noastră Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
tămăduitoare cea după Dumnezeu a bolnavilor şi mângâierea celor întristaţi. Alergaţi şi
la toţi Sfinţii şi, rugându-i pe ei
cu credinţă, veţi dobândi vindecarea cea dorită a bolii voastre;
şi de nu veţi lua sănătatea cea
dorită, ci lăsându-vă Dumnezeu
să vă pedepsiţi – aşa fiind de
folos sufletului vostru – se cade
însă a sta cu bărbăţie întăriţi în
credinţă şi să alegeţi mai bine
de mii de ori a muri decât să
chemaţi vrăjitori şi vrăjitoare şi
cu acest chip să vă lepădaţi de
credinţa lui Hristos şi să vindeţi
dreapta credinţă.
Sfântul Nicodim
AGHIORITUL

O glinda lumii

Consumismul-

o plagă mondială

Explozia consumismului în
lumea actuală face mai mult
zgomot decât toate războaiele
şi emoţionează tot mapamondul
mai ceva decât toate carnavalurile. Dar ca toate tobele, cultura consumismului face mult
zgomot pentru că e goală. Pentru cei mai mulţi dintre oameni,
aventura începe şi se sfârşeşte
pe ecranul televizorului. Cei mai
mulţi dintre oameni, îndatoraţi

ca să poată poseda nişte lucruri,
sfârşesc prin a nu mai avea altceva decât datorii care servesc
la plata datoriilor care creează
noi datorii.
Dreptul la risipă, privilegiul
unora, trece drept o libertate
colectivă. Spune-mi cât consumi, şi-ţi voi spune cine eşti.
Această civilizaţie nu lasă să
doarmă florile, nici găinile, nici
oamenii. În sere, florile sunt
supuse luminii continue, astfel
încât să înflorească mai repede.
În uzinele de produs ouă, chiar
şi găinilor li s-a interzis noaptea.
Oamenii au fost şi ei condamnaţi
la insomnie, din cauza anxietăţii
de a cumpăra şi a angoasei legate de plăţi. Acest mod de a trăi
nu este foarte confortabil pentru
oameni, dar este pentru industria
farmaceutică.
Durerea de a nu mai fi, cântată
altădată, a lăsat loc ruşinii de a nu
avea nimic. Peste tot, producţia în
serie, la scară gigantică, dictează
regulile feroce ale consumismului. Dictatura uniformizării obligatorii este mai devastatoare
decât orice dictatură a unui partid unic, căci ea impune, peste
tot în lume, un mod de viaţă care
clonează fiinţele umane ca şi
cum ar fi vorba despre fotocopiile unui consumator ideal.
Consumatorul ideal este omul
nemişcat. Civilizaţia noastră
amestecă îmbuibare şi alimentaţie
corectă, cantitate şi calitate.
Conform revistei ştiinţifice The
Lancet, “obezitatea severă” a
crescut cu aproape 30% în rândurile populaţiei tinere din ţările
cele mai dezvoltate în timpul ul-

timului deceniu. Conform unei
cercetări recente a Centrului de
Ştiinţe ale Sănătăţii din Universitatea din Colorado, obezitatea a crescut cu 40% printre
copiii nord-americani în ultimii
şaisprezece ani. Ţara care a inventat mâncărurile şi băuturile
light, diet food-ul şi alimentele
fat free, conţine cel mai mare
număr de persoane grase din
lume. Consumatorul ideal nu-şi

garează maşina decât pentru a
munci şi pentru a privi la televizor, şi petrece în medie patru ore
pe zi devorând alimente în ambalaj din plastic.
Este
triumful
pubelei
deghizate în mâncare: încetul
cu încetul, această industrie
cucereşte palatele lumii şi face
cioburi din tradiţiile culinare
locale. Aceste tradiţii, aceste
semne de identitate culturală,
aceste sărbători ale vieţii sunt
acum tulburate radical de impunerea competenţei chimice şi unice: mondializarea
hamburger-ului, dictatura fast
food-ului, care violează dreptul
la autodeterminare în ceea ce
priveşte gastronomia: un drept
sacru, căci gura este una dintre
porţile sufletului.
Masele consumatoare primesc
ordine într-un limbaj universal:
publicitatea a reuşit acolo unde
esperanto a dat greş. Oricine, în
orice loc al lumii, înţelege mesajele transmise de televizor. În
ultimii 25 de ani, cheltuielile de
publicitate mondiale s-au dublat.
Graţie acestui lucru, copiii săraci
beau din ce în ce mai multă
coca-cola şi din ce în ce mai
puţin lapte, iar timpul liber este
dedicat consumismului. Casele
săracilor nu au pat, dar au un televizor, iar televizorul are cuvântul. Acest mic animal cumpărat
pe credit este dovada vocaţiei
democratice a progresului: el
nu ascultă pe nimeni, dar le
vorbeşte tuturor. În felul ăsta
atât bogaţii cât şi defavorizaţii
află despre virtuţile maşinii ultimul model, precum şi despre

avantajele dobânzii la depozit
din cutare sau cutare bancă.
Experţii ştiu cum să transforme mărfurile în instrumente
magice împotriva singurătăţii.
Lucrurile
posedă
atribute
omeneşti: mângâie, ţin companie, înţeleg, ajută, parfumul te
îmbrăţişează iar maşina este un
prieten care nu te lasă niciodată
la greu. Rănile din suflet sunt
astupate fie cu lucruri, fie cu
visul de a le avea. Iar lucrurile
nu fac decât să îmbrăţişeze, ele
pot deveni simbolul ascensiunii
sociale, permis de liberă trecere
pentru vămile societăţii de clase,
chei care deschid uşi interzise.
Cu cât sunt mai exclusive, cu atât
este mai bine: lucrurile te aleg şi
te salvează de anonimatul social.
De obicei, funcţia publicităţii nu
constă în oferirea de informaţii
despre produs, căci nu asta este
cel mai important, ci de a compensa frustrările şi de a hrăni
fanteziile: Ce vreţi să deveniţi
prin cumpărarea acestui aftershave?
Lumea întreagă devine un
mare ecran de televizor în care
putem privi lucruri, dar fără să
le atingem vreodată. Mărfurile
ieftine invadează şi privatizează
spaţiile publice. Gările de autobuz şi de tren, care erau spaţii
de întâlnire în urmă cu nu prea
mult timp, devin acum spaţii de
exhibiţie comercială.
Shopping center, vitrina prin
excelenţă, îşi impune prezenţa
zdrobitoare. Mulţimile se duc în
pelerinaj la acest templu principal unde se celebrează liturghiile
consumismului. Cei mai mulţi
dintre fideli contemplă, în extaz,
lucrurile pe care buzunarele lor
nu şi le pot permite.
Totul se schimbă în ritmul
vertiginos al modei, în serviciul
nevoii de a vinde. Cât ai clipi
din ochi lucrurile se învechesc
şi sunt însoţite de alte articole la
fel de perisabile. Stăpânii lumii
utilizează universul ca şi cum ar
fi de unică folosinţă: o marfă cu
viaţă efemeră care se epuizează
aşa cum o fac, de-abia născute,
imaginile lansate de mitraliera
televizorului, modele şi idoli
lansaţi fără încetare pe piaţă de
către maşina publicitară. Societatea de consum este o capcană
pentru fraieri. Cei care ţin hăţurile
se prefac că ignoră, dar toţi cei
care au ochi pot vedea că cei mai
mulţi dintre oameni consumă
puţin, foarte puţin sau nimic,
pentru a garanta existenţa puţinei
naturi care ne mai rămâne. Nici o
natură nu este în măsură să alimenteze un shopping center de
talia planetei.
Eduardo GALEANO
Uruguay
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Blestemat este cel ce face
lucrul Domnului cu lenevie

continuare din pag. 1

Sunt şi unii indiferenţi care nu cred nici în instituţia
Bisericii, nici nu admit naţiunea şi, ca să-şi aibă huzurul lor, spun: “Sfântul Apostol Pavel zice să nu te
interesezi de lucrurile lumii”, şi astfel stau nepăsători.
Dar Sfântul Apostol Pavel la altceva s-a referit. Pe vremea aceea stăpânirea o aveau neamurile idolatre. Unii
s-au desprins din stat şi au crezut în Hristos. Unora
ca acestora Sfântul Apostol Pavel le spunea: “voi nu
vă ocupaţi cu lucrurile lumii”, ca să se deosebească
de lume, pentru că toată lumea era idolatră (2 Tim.
2, 4). Dar din clipa când Marele Constantin a luat
stăpânirea şi a împărăţit creştinismul, s-a creat încetîncet marea tradiţie creştină, cu biserici, mănăstiri,
arta, tipicul cultului etc. Avem aşadar responsabilitate să le păstrăm pe toate acestea şi să nu lăsăm pe
vrăjmaşii Bisericii să le strice.
Am auzit şi pe unii duhovnici spunând: “Voi nu vă
preocupaţi cu acestea!”. Dacă unii ca aceştia ar fi avut
sfinţenie mare şi ar fi ajuns cu rugăciunea într-o astfel
de stare încât să nu-i intereseze nimic, le-aş fi sărutat
şi picioarele. Dar acum stau nepăsători, pentru că vor
ca să fie bine cu toţi şi să petreacă bine.
Nepăsarea nu se îngăduie nici celor lumeşti, cu
cât mai mult oamenilor duhovniceşti. Un om cinstit,
duhovnicesc, nu trebuie să facă nimic cu nepăsare.
“Blestemat este cel ce face lucrurile Domnului cu lenevie”, spune Proorocul Ieremia.
Cuv. Paisie AGHIORITUL

Înapoi în Est

continuare din pag. 5

– Ce ne ameninţă atât de rau?
– Păi, globalizarea vine ca un buldozer care striveşte totul
înaintea lui. şi odată cu globalizarea, erezia ecumenismului, pofta
pentru consum prostesc peste nevoie… Am aderat la Uniunea Europeana… Am zis cândva: intrarea in UE este ieşirea din Ortodoxie. Dar revin şi zic: depinde de noi să nu lepădăm deodată
credinţa. Că şi o haină nu o dezbraci dintr-o mişcare, mai întâi
scoţi o mânecă, apoi cealaltă. Până atunci, s-ar putea ca poporul
să se deştepte. Dacă nu ne vom aşeza genunchii la pocăinţă, dragii
mei, nu vom reuşi nimic. Dacă ne vom ruga însă cu râvnă, dacă
ne vom osteni în rugăciune, Dumnezeu va face totul să fie posibil.
şi toate aceste încercări, globalizare, ecumenism şi cine ştie care
altele, toate vor fi spulberate de forţa rugăciunii.
Să ne rugam lui Dumnezeu să naştem eroi; cum erau înainte
mamele, năşteau copii pentru martiraj, parcă ar fi crescut lanuri
de grâu pentru a face anafura. Nu mai putem să ne ridicăm fără
jertfă; nici economicul, nici politicul nu vor rezolva nimic fără
oameni de jertfă. Tot creştinismul e o jertfă; post şi rugăciune
- care sunt oarecum îndrăzneala noastra către Dumnezeu. Cu acestea poţi cuceri cerurile.
– În încheiere, vă rog să rostiţi un cuvânt de folos pentru toţi
cei care vor primi aceste sfaturi ale Cuvioşiei Voastre.
– Doresc tuturor să se afle într-o mai mare unitate.
Ca să fie unitate, trebuie să fie dragoste. Iar ca să fie dragoste,
trebuie să ne rugăm mai mult.
Deci Rugăciune, Dragoste şi Unitate ca să putem ajunge astfel la
adevărata Credinţă. Dacă nu vom avea acestea, vom avea boală, dihonie, sminteală şi dizarmonie.
Trebuie deci să revenim la starea în care vom putea valorifica şi
învăţa care sunt valorile noastre, ce anume ne ajută în personalitatea
şi prestigiul nostru. Iar asta se poate face numai prin Unitate, prin
legătura desăvârşită între fraţii lui Hristos.
– Vă mulţumim Prea Cuvioase!
– Să fiţi binecuvântaţi!
Interviu cu părintele Iustin Pârvu,
stareţul Mănăstirii Petru-Vodă
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Părintele Ti h o n Aghioritul
continuare din pag. 4
Se mâhnea mult când vedea
vreun tânăr bine hrănit, dar mai
mult, când vedea vreun călugăr
bine hrănit, căci nu se potriveşte
grăsimea cu Schima îngerească.
Într-o zi l-a vizitat un mirean
foarte gras, spunându-i: “Părinte,
am război trupesc cu gânduri
murdare, care nu mă lasă deloc
să mă liniştesc”. Atunci Părintele
Tihon i-a spus: “Fiule, dacă vei
face ascultare, cu harul lui Hristos,
te voi face înger. Să spui mereu
rugăciunea “Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”, să mănânci
în fiecare zi numai pâine şi apă, iar
sâmbăta şi duminica să mănânci
mâncare cu puţin undelemn. Să faci
câte o sută cincizeci de metanii în
fiecare noapte, apoi să citeşti Paraclisul Maicii Domnului, un capitol
din Evanghelie şi viata Sfântului
zilei”.
După şase luni, când l-a vizitat din nou pe Stareţ, acesta nu la mai putut recunoaşte deoarece îi
dispăruse toată grăsimea de prisos,
şi încăpea uşor pe uşa strâmtă a
bisericuţei sale. Stareţul l-a întrebat:
“Cum o duci acum, fiule?” “Acum
mă simt într-adevăr ca un înger, a
răspuns acela, Nu mai am tulburări
trupeşti, nici gânduri murdare şi,
fiindcă am scăpat de grăsime, mă
simt foarte uşor”.
De asemenea spunea despre cei
ce trăiesc în feciorie că trebuie să
aibă şi smerenie, pentru că nu se
mântuiesc numai cu fecioria, deoarece iadul este plin şi de feciorelnici mândri. “Celui care se făleşte
că este feciorelnic, spunea Stareţul,
Hristos îi va spune: «Fiindcă nu ai
şi smerenie, să mergi în iad». Iar
celui ce a fost păcătos şi s-a pocăit
şi trăieşte smerit, cu inimă înfrântă,
mărturisind că este păcătos, Hristos îi va spune: «Vino aici, fiule, în
raiul cel dulce»”.
In afară de smerenie şi
pocăinţă, Stareţul accentua mult
asupra cugetării neîncetate la
Dumnezeu. De asemenea arăta
însemnătatea cercetării Sfintelor
Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi. “Studiul duhovnicesc”, spunea Stareţul,
“încălzeşte sufletul, curăţă mintea
şi astfel omul se nevoieşte cu râvnă
şi dobândeşte virtuţi. Iar dacă nu se
nevoieşte dobândeşte patimi”.
Înainte de a-şi începe sfătuirile
sale, Stareţul avea obiceiul să facă
mai întâi rugăciune, să-L cheme
pe Duhul Sfânt ca să-l lumineze,
lucru ce îl recomanda şi altora.
Spunea: “Dumnezeu a lăsat pe
Duhul Sfânt ca să ne lumineze.
Acesta este Stăpânul. De aceea
şi Biserica noastră începe cu:
«Împărate ceresc, Mângâietorule,
Duhul Adevărului…»”. Şi în timp
ce spunea acestea faţa i se schimba
şi mulţi oameni evlavioşi vedeau
această schimbare.
În 1968 şi-a presimţit moartea,
căci mereu vorbea despre ea. ÎI
părăsiseră şi puţinele puteri trupeşti
pe care le mai avea. După Adormirea Maicii Domnului a căzut la
pat şi bea numai apă, pentru că îl

ardea înăuntru. Cu toate că se afla
în această stare, nu voia să rămână
cineva lângă el pentru a-l îngriji,
ca să nu-l distragă de la rugăciunea
sa neîncetată. Era ţintuit la pat, deoarece îl părăsiseră puterile trupeşti
şi nu se putea ridica să meargă în
bisericuţa Cinstitei Cruci, unde
slujise cu evlavie ani de zile. De
aceea mi-a cerut să-i aduc crucea
de pe Sfânta Masă. Când a văzuto a sărutat-o cu evlavie, o ţinea
strâns în mână cu toată puterea ce îi
rămăsese. I-am legat şi o ramură de
busuioc de cruce şi l-am întrebat:
“Miroase frumos, Părinte?” “Fiule,
raiul miroase mult mai frumos”,
mi-a răspuns el.
Într-una din cele de pe urmă
zile ale sale, am ieşit afară să-i
aduc puţină apă. Când am deschis din nou uşa şi am intrat în
chilie, m-a privit cu uimire şi m-a
întrebat:”Tu eşti Sfântul Serghie?”
“Nu, Părinte, sunt Paisie”. “Fiule,
acum au fost aici Maica Domnului, Sfântul Serghie şi Sfântul
Serafim. Unde s-au dus?” Atunci
am înţeles că se întâmplase ceva
neobişnuit şi l-am întrebat: “Ce va spus Maica Domnului?” “Că va
trece praznicul şi după aceea mă
va lua”. Era în ajunul naşterii Prea
Sfintei Născătoare de Dumnezeu.
În penultima zi Stareţul mi-a spus:
“Mâine voi muri şi vreau să nu dormi, ca să te binecuvintez”.
Mi-a fost milă de el în seara
aceea pentru că mult s-a ostenit:
timp de trei ore fără întrerupere şia ţinut mâinile pe capul meu, m-a
binecuvântat şi m-a sărutat pentru
ultima dată. Ca să-şi exprime şi
recunoştinta pentru puţina apă ce iam adus-o în clipele cele din urmă
ale sale, mi-a spus: “Dulcele meu
Paisie, noi, fiule, vom avea dragoste
în vecii vecilor. Dragostea noastră
este scumpă. Tu vei face rugăciune
de aici, şi eu voi face din cer. Cred
că mă va milui Dumnezeu, pentru
că în şaizeci de ani de călugărie,
fiule, am spus mereu: “Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”.
Şi a adăugat: “Eu voi liturghisi
de acum în rai. Tu să te rogi de aici
şi eu voi veni în fiecare an să te văd.
Dacă tu vei sta în chilia asta, eu mă
voi bucura. Dar cum va voi Dumnezeu, fiule. Ti-am lăsat şi hrana,
conserve pentru trei ani”.
Şi mi-a arătat alături şase cutii
mici cu sardele şi alte patru cu calmare, pe care le adusese cineva de
multă vreme şi au rămas în acelaşi
loc, unde le lăsase vizitatorul.
(Pentru mine aceste conserve nu
mi-ar fi ajuns nici măcar pentru o
săptămână).
Şi din nou Stareţul repetă: “Noi,
fiule, vom avea dragoste scumpă în
vecii vecilor, şi voi veni în fiecare
an să te văd”. Iar pe când spunea
acestea din ochii lui izvorau lacrimi.
Este adevărat că acele zece zile
de pe urmă ale sale, cât am stat
lângă el, au fost pentru mine cea
mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu.
Cuv. Paisie Aghioritul

Biserica e construită!

Vă rugăm să contribuiţi
la transportarea şi asamblarea ei
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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

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!

Cu durere despre sat

Cît seu trebuie să se depună
pe senzorii fundamentali ai firii, cîtă grăsime trebuie să se fi
injectat în inimi şi retine pentru
a nu se putea percepe şi înfiora
de necuprinsul, incalculabilul
dezastru, care s-a produs în
zona rurală, unde localităţi întregi au fost părăsite definitiv,
graţie iezuitelor, abil impuselor
şi dirijatelor „imperative” ale
vremurilor noi.
Satul – plasma nemincinoasă,
fertilă, ordonatoare a acestei seminţii. Satul – pepiniera
sacrală, nemăsluită, dospită în
linia gratitudinii şi evlaviei.
Satul, care a dat tot ce avem mai
bun, pentru că, în ciuda urgiilor
şi umilinţelor, a ştiut mereu săşi revină, adăpat cu apa vie,
neînserată a credinţei, a pudorii, a ruşinii elementare; satul
moldovenesc binecuvîntat, care
a ajuns azi o bătătură, un poligon al tristeţii şi dezolării.
Aici am fost loviţi cel mai
tare. Ni s-au luat nu şezătorile

şi trînta pe toloacă în faţa a sute
de săteni, nu sfaturile, oricît de
naive, dar inimoase, din faţa
primăriei, nu ritmul aşezat, senin al trecerii prin lume – şi astea
toate, da; ni s-a luat temeiul
existenţei, baza adîncă, mistică
a motivaţiilor, ceea ce înseamnă
– printr-un subtil transfer – că şi
ţinta reală, scopul cel nematerial, cel înalt, înnoitor al fiinţei
noastre.
Credem cumva că satele vor
renaşte aşa, de la sine?! Că vom
putea recupera miile de fete,
care au luat drumul pierzaniei
prostituîndu-se şi aici, şi aiurea,
oferind – zăpăcite, frustrate, cu
pămîntul fugit de sub picioare
– altor neamuri imaginea unei
naţii fără axă, fără scrupule, a
unui popor dezintegrîndu-se
volitiv şi moral în linia unei
dogme subiacente sinistre?
Anume dogme, pentru că a presupune că tot ce ni se întîmplă
e o pură întîmplare, „cheltuieli
de judecată”, efecte secundare
nu e doar semnul
prostiei, ci al unei
ignoranţe asumate
şi plătite, de ce
nu!
Pentru femei,
înainte vreme, se
purtau războaie.
Se declanşau carnaje. Se ofereau
munţi şi mări.
Astăzi,
femeile
noastre,
produs
uman rarisim, selectat de milenii,
se lasă uşor momite – multe abandonîndu-şi soţii
şi vetrele – de
bărbaţii altor confesiuni şi tradiţii,
sătule de mizerie,
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deşertăciune, beţie neînfrînată,
pierzînd şi ele, dar şi cei
abandonaţi reperele decisive ale
existenţei. Asistăm la una dintre
cele mai cumplite corecţii, care
i se poate aplica vreunui neam
– aceea de a i se lua nestingherit
femeile. Asta după ce în aceste
pămînturi s-au cultivat pedant
şi cu osîrdie deşănţarea, egoismul, nesimţirea.
Uneori, toate acestea par
să fie o şagă. Pînă într-atît de
năstruşnic, fantezist, burlesc se
prezintă.
Noi însă trăim aceste
realităţi. Sărbătorim vinul,
cartea, limba, dragostea. Dar
ne-am ticăloşit într-un mod
cutremurător, asistînd, în fapt,
la agonia unei naţii chemate
din vechime la o slujire demnă,
nefăţarnică, ziditoare de suflet.
Noi am avut de-a lungul Nistrului – gîndiţi-vă! – patruzeci
de mănăstiri rupestre, pe lîngă
alte două sute – pe un teritoriu atît de mic –, şi tot noi bem
crîncen, abisal şi nu ne mai
arde de carte – fireşte că nici
de-acei care le scriu, ei sînt ca
noi, umili şi necăjiţi – şi, furînd,
cine cu japca, cine cu firul, şi
vehiculînd falsuri şi omorîndune după granturi ca haita după
un os, ne petrecem într-un surogat de fiinţare civică, simţind
că e putred ceva la mijloc, fără
putinţă de a ne valida propria
onoare, conştiinţa ori absenţa
căreia nu poate fi contracarată
de tone de pop-corn, nici de
zurgălăii rafinaţi ai secularizării,
vestind nesfîrşita sărbătoare a
împreunărilor permise, totale,
babiloniene.
Ghenadie POSTOLACHI

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.

