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De ce

diaconul Kuraev
n-a fost primit
în Moldova?

Fiindcă, sub masca unui
misionar ortodox, el afirmă
lucruri incompatibile cu
credinţa şi tradiţia ortodoxă.
Afirmaţiile lui publice
sunt:
împotriva
canoanelor
Bisericii („Canoanele să le
sărutăm şi să le punem pe
poliţă”, spune Kuraev);
împotriva
Postului
Sfinţilor Apostoli;
pentru hirotonirea homosexualilor;
împotriva sfinţilor şi
cuvioşilor părinţi ai Bisericii.
În diverse contexte s-a exprimat despre Sf. Ioan de
Cronştadt că ar fi fost prost,
Sf. Ioan Gură de Aur – huligan, iar Sf. Ioan Botezătorul
băgăreţ în chestiunile familiare (relaţia împăratului
Irod cu cumnată-sa), împotriva scrierilor Sf. Ignatie
Breanceaninov ş.a.
şi-a permis să ia în bătaie
de joc Minunea pogorârii
Luminii Sfinte la Mormântul Domnului, făcând aluzii
la o brichetă din buzunarul
Patriarhului ş.a.m.d.
Kuraev s-a pronunţat
împotriva canonizării Sf.
Fericitei Maicii Matrona, Sf.
Împărat Mucenic Nicolae al
II-lea. El încalcă rânduielile
bisericeşti cu bună ştiinţă.
Pentru el nu există nici o

autoritate: nici Sfintele Soboare, nici nevoitorii de pe Sf.
Munte Athos. El poate să-şi
permită să zică: „Părinţii s-au
rătăcit… au greşit… Şi stareţii
se rătăcesc…” Vorbind despre
întâlnirea sa cu antihrist, el
spune că ar exclama: „Mi-a
făcut plăcere să te cunosc”,
şi cui îi adresează el acest
salut, chiar lui antihrist! Şi
pe creştini îi învaţă la fel să-i
răspundă lui antihrist. O astfel de „teologie” n-a mai existat până acum.
Kuraev îi numeşte: „băbuţe
şi monahi” pe creştinii
credincioşi. Din istoria bisericii se ştie că ereticii şi
moderniştii
întotdeauna
s-au
pronunţat împotriva călugăriei, dorind s-o
distrugă. Vine acea vreme,
când reformatori de felul lui Kuraev vor schimba
învăţătura Bisericii şi vor
face tot posibilul pentru
desfiinţarea călugăriei.
Kuraev nu-i iubeşte pe
sfinţi, nu cinsteşte sfintele
moaşte, nu are evlavie pentru
tradiţia Bisericii.
În discursurile lui n-ai
să întâlneşti cuvinte despre adevărata pocăinţă, despre evlavie, despre Tainele
Sfinţitoare ale Bisericii. De
aceea să fim foarte treji şi să
nu primim rătăcirile lui.

Mântuieşte,
Doamne,
poporul Tău
şi binecuvântează
moştenirea Ta...
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Hello w e e n S TOP !

Preasfinţitul Petru de Hâncu, Episcopul Vicar
al Mitropoliei Chişinăului şi Întregii Moldove:

Asociaţia „Fericita Maică Matrona” a demonstrat
că este cu adevărat o Asociaţie Ordodoxă

13 octombrie 2010. Sînt total indignat de
calificativele «сектанты» (sectanţi), «отморозки»
(degeneraţi), «разгильдяи» (blegi), «пoдлецы»
(ticăloşi, mîrşavi, nemernici) atribuite preoţilor
ortodocşi din cadrul Bisericii Ortodoxe din
Moldova de către protodiaconul Andrei Kuraev, în
cadrul emisiunii «Прямой Разговор», difuzat de
Jurnal Tv, la 11.10.2010 şi în cadrul întîlnirii cu
studenţii de la Academia Teologică din Chişinău
din 12.10.2010.
La Academia Teologică din Chişinău,
protodiaconului Kuraev i s-a cerut, în mod
categoric, să-şi ceară scuze pentru ofensa adusă
Asociaţiei Ortodoxe „Fericita Maica Matrona”,
numindu-i sectanţi.
Reamintim tovarăşului Kuraev şi şefilor lui că
Asociaţia Ortodoxă „Fericita Maica Matrona”,
păstorită de preotul Anatolie Cibric, este înregistrată
la organele de stat abilitate din Republica Moldova
şi activează cu binecuvîntarea ÎPS Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.
Pe parcursul activităţii sale, Asociaţia „Fericita
Maică Matrona” a demonstrat că este cu adevărat

o Asociaţie Ordodoxă, a scos în vileag şi a
contracarat ameninţările împotriva Ortodoxiei, a
trezit conştiinţa noastră ortodoxă, a contribuit la
apărarea poporului nostru.
Printre importantele activităţi, evidenţiez
împiedicarea spurcării monumentului lui
Ştefan cel Mare şi Sfînt, prin demontarea
Menorei evreieşti, sensibilizarea creştinilor
despre pericolele acceptării paşapoartelor cu
date biometrice, condamnarea manifestărilor
publice ale homosexualilor în inima ţării noastre,
zădărnicirea introducerii în Curricula şcolară a
disciplinei „Deprinderi de viaţă” cu componenta
„Educaţia Sexuală”, împiedicarea liberalizării
înregistrării sectelor, batjocoririi sărbătorilor
bisericeşti, informarea despre urmările dăunătoare
ale vaccinării obligatorii, precum şi multe altele.
Este de menţionat faptul că Asociaţia în cauză
a fost unica, care a fost împotriva adoptării Legii
privind cultele religioase şi părţile componente
în redacţia aprobată, potrivit căreia, la momentul
actual, nu pot fi create şi nu pot funcţiona canonic
comunităţile religioase (parohiile) ortodoxe.
Dacă protodiaconul Andrei Kuraev a spus
cu voce tare că Arhiepiscopul Teognost a numit
Asociaţia ca fiind sectă, atunci trebuia să ceară
introducerea chestiunii date la sinodul patriarhal.
Acest lucru nu s-a întîmplat, înseamnă că Andrei
Kuraev minte.
La toate sinoadele locale, din data constituirii
Asociaţiei, niciodată şi de nimeni nu a fost înaintată
problema activităţii necanonice, anticreştine
şi antiortodoxe a Asociaţiei „Fericita Maica
Matrona”, iar activitatea protoiereului Anatolie
Cibric nu a figurat ca obiect de discuţie la şedinţele
Judecăţilor Bisericeşti.
Mai mult ca atît, toate acţiunile preotului
Anatolie Cibric au avut binecuvîntare arhierească,
iar Biserica Ortodoxă din Moldova este subordonată
canonic Patriarhiei Ruse.
+ Prea Sfinţitul Petru, Episcop de Hîncu,
Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii
Moldove
eph.md

Scrisoarea unui părinte
De Hramul oraşului Chişinău,
mergând pe bulevardul Ştefan
cel Mare al capitalei, m-am
îngrozit văzând copii şi tineri
cu coarne pe cap. Cu cât se lăsa
întunericul cu atât mai sinistru
apăreau aceste coarne roşii
umblătoare prin Piaţa Marii
Adunări Naţionale, parcă umblau
necuraţii liber printre oameni.
Am observat cum o femeie s-a
apropiat de o fetişcană ce vindea
la o tarabă şi i-a spus: scoate-ţi
coarnele, doar e urât. La care
fata a răspuns: „Mie îmi place.
Sunt frumoase”. „Ia seama că o
să-ţi vină la noapte cel adevărat
cu coarne”, „Şi ce – las-să vină.
Chiar îl aştept”, a răspuns fata
încornorată.
Nebunie curată! La ce am
ajuns – copiii şi tinerii noştri săşi pună (benevol) coarne! Acum
vedem cu ochiul liber cum
satanizarea lumii prin televizor
şi
emisiunile
anticreştine
revărsate continuu ca un râu ce
izvorăşte din iadul cel dedesubt
se aplică în practică. Şi acesta e
abia începutul…
Ce măsuri luăm noi ca părinţi
în aceste situaţii critice, cum ne
apărăm copiii de demonizarea
devenită modă?
Ne opunem oare aşa-zisei
„sărbători” Helloween, desfăşurate
în fiecare an la sfârşitul lunii
octombrie prin şcolile şi grădiniţele
noastre? Ne-am adresat conducerii
şcolii cerând cu insistenţă
interzicerea ei?
Şi să nu încercăm să ne
ascundem după deget: ştim

Nu e de-al nostru!
Încă la începutul secolului trecut conducătorul proletariatului răzvrătit, Lenin, a scris şi s-a condus de o astfel
de idee: „Biserica trebuie distrusă din interior”. Acum ca
niciodată se lucrează în această direcţie.
Misiunea unor dintre cei ce se dau mari misionari este
să introducă în Biserică duhul acestei lumi, să prefacă biserica dintr-un organism divino-uman într-o organizaţie,
mai bine zis într-un club după interese. Aceşti misionari, lepădându-se de înţelepciunea bimilenară a trăirii
duhovniceşti, de învăţăturile evanghelice şi de poveţele
sfinţilor părinţi croiesc o învăţătură nouă, după chipul şi
asemănarea lor.
Astfel de misionari, ca Andrei Kuraev, fac parte din cohorta demolatorilor Bisericii şi ai vieţii bisericeşti. Abordând un stil ieftin şi superficial pentru a se face accesibil tuturor, ei urmăresc cucerirea a unui număr cât mai
mare de suflete ignorante în problemele duhovniceşti ca
apoi să le direcţioneze pe o cale greşită: nu spre Hristos, ci
spre sine. Precum procedează şi diaconul Kuraev, folosind
darul cuvântului nu spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava
sa.
Este binecunoscut deja faptul că atât mass-media de
la noi, cât şi cea din Rusia este dirijată de forţe absolut
străine poporului ortodox. Cât de dificil este ca o emisiune cu adevărat ortodoxă să apară pe micul ecran sau la
radio, iar faptul că misionarul Kuraev are acces liber la Televiziune şi Radio, la presa scrisă trezeşte multe întrebări.
Cine îi favorizează acest acces şi în ce scop? De ce anume
el şi nu altcineva? Şi cine este beneficiarul principal al

discursurilor lui care numai pravoslavnice nu-s? Oare în
toată ţara Rusiei nu mai există preoţi şi diaconi talentaţi
care ar putea face faţă emisiunilor cu teme duhovniceşti?
Oare să fi rămas numai unul – Kuraev? Nu ştiu de ce, dar
mă gândesc că aceasta nu-i întâmplător. Apare o paralelă
foarte clară: aşa cum scena este monopolizată de o singură
cântăreaţă care a desfrânat o Rusie întreagă cu hit-urile
ei deşănţate, nepermiţând altor cântăreţi cu adevărat
talentaţi să evolueze, la fel şi microfonul „duhovnicesc”
e în mâinile aceloraşi oameni, care ascunzându-se după
paravanul ortodoxiei, seamănă în sufletele ascultătorilor
propriile opinii, care-s departe de duhul Evangheliei.
Încă de la începuturile activităţii lui Kuraev, creştinii îşi
puneau întrebarea: cine este el şi pe cine reprezintă, e de-al
nostru sau e străin. O umbră de neîncredere plana în jurul
lui… Acest lucru îl simţeau îndeosebi cei care s-au născut
şi au trăit în Biserică… Ceva putred era la mijloc, o notă
străină, bine camuflată, însoţea discursurile lui, discursuri
care până la urmă au degradat până la nivelul unor paiaţe
precum Zadornov sau Galkin…
Este relevant că mulţi dintre părinţii-duhovnici,
neîncrezători în vorbele „misionarului secolului” şi voind
să-şi apere fiii duhovniceşti, îi sfătuiau să nu citească
lucrările lui Kuraev. Şi bine făceau.
Acum deja e clar de ce. Disonanţa simţită pe timpuri a
crescut şi s-a amplificat, cristalizându-se într-un rezumat
ca o ştampilă: NU E DE-AL NOSTRU! Analizându-i discursurile, observi lesne că „ortodoxia” propagată de el este

că în această zi, îndemnaţi de
profesorii care au rupt relaţia cu
tradiţiile noastre creştine şi cu
bunul simţ, elevii sunt impuşi să
se deghizeze în vampiri, draci,
cadavre sângerânde ş.a.m.d.
Cineva măcar dintre dascăli îşi
pune întrebarea: cine beneficiază
din această „sărbătoare”: copiii
sau dracul? Care-s urmările
pentru sufletele copiilor a
cochetării cu urâtul şi demonicul.
Doar la carnavalul păgânesc
se cere ca feţele drăgălaşe ale
copiilor să fie acoperite de
diverse măşti sinistre sau vopsite
în culori macabre, pentru a fi cât
mai hidoase.
Eu ca părinte sunt convins că
răspândirea „sărbătorii” oculte
Helloween se face cu bună
ştiinţă, pentru a atrage cât mai
mulţi demoni în spaţiul nostru,
în copiii noştri. Iar profesorii, fie
din ignoranţă, fie din indiferenţă,
dar în primul rând din necredinţă,
organizează astfel de manifestări,
aducând neprihănirea copiilor
jertfă diavolului. Şi profesorii, şi
noi, dacă vom tăcea şi nu ne vom
opune îndrăcirii copiilor, vom
suferi încă de aici de pe pământ,
dar ne mai aşteaptă şi Straşnica
Judecată.
De aceea vin cu o propunere
ca fiecare părinte/cititor al
ziarului „Toaca” (şi toţi ceilalţi)
să înainteze o cerere conducerii
grădiniţei,
şcolii,
liceului,
cerând excluderea unor astfel
de „sărbători” din instituţiile de
învăţământ.
Vera ARMAŞU
Chişinău

schimonosită, deformată, ruptă de tradiţiile Bisericii şi de
Învăţăturile Sfinţilor Părinţi.
Într-un text minunat în care arată cine suntem şi cu cine
mergem pe căile acestei vieţi cuv. Teofan Zăvorâtul spune:
„Cel ce socoate că nevoinţa şi alte fapte ale lepădării
de sine nu sunt de trebuinţă, înşelându-se cu nădejdea
amăgitoare de a îmbina Duhul lui Hristos cu duhul lumii, nu este de-al nostru”, şi „cel ce se lasă călăuzit de
voia sa nestăpânită în felul de gândire şi în rânduielile
vieţii şi îi călăuzeşte şi pe alţii, nu este de-al nostru”.
Iar la Kuraev numai „perle” izvorâte din voia lui
nestăpânită găseşti: postul nu e necesar (poţi să-l ţii, poţi
să nu-l ţii), relaţiile conjugale în post sunt permise, Sf. Ioan
Gură de Aur a fost un huligan, Sf. Ioan Botezătorul s-a
„băgat” în problemele familiei lui Irod; viitorii preoţi să-şi
caute soţie (nu-i necesar să fie credincioasă) la discotecă şi
multe, multe alte izvodiri de-ale lui.
De fapt cine este acest Kuraev? Oare nu o întruchipare
a liberalismului în Biserică, a duhului reformării datinilor
străbune, servind totodată drept foaie de turnesol, menită
să arate cine şi ce valori are? Este curios că şi la noi misionarul ultimelor vremuri a stârnit controverse: unii,
cei adevărat puţini, îl adulează, iar cei ce se zbat pentru
scumpa noastră ortodoxie văd în el un duşman al ei şi
basta!
De ce? Pentru că adevăraţii misionari duc cuvântul
evanghelic la popoarele păgâne, iar dacă vor să-i ajute pe
semenii lor, care în virtutea evenimentelor istorice nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu fac aceasta în formă de
concert sau spectacol, ci cu multă frică de Dumnezeu şi cu
multă grijă pentru sufletele ce le stau în faţă. Cu atât mai
mult nu deformează moştenirea sfântă lăsată nouă din
dragostea şi jertfa înaintaşilor noştri!
Ala BORDEIANU

R=zboi ]mpotriva adev=rului

Nr. 10, octombrie 2010

K u r a e v, a f a r ă d i n M o l d o v a !

Pe 12 octombrie la Academia Teologică din Chişinău a avut loc o
întâlnire cu protodiaconul Andrei Kuraev. În ajun misionarul rus a oferit un interviu în direct la jurnal.tv, unde a numit Asociaţia Creştinilor
Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona” sectă, iar pe preoţii
care stau în fruntea ei – ticăloşi şi degeneraţi. Şi aceasta a făcut-o public,
bârfind în direct cu cea mai mare neruşinare obştea care reprezintă interesele creştinilor ortodocşi din întreaga Moldovă şi se bucură de toată
încrederea.
Expresiile războinice şi nefondate ale lui Kuraev, acestui lup în piele de
oaie, însă nu au rămas fără o reacţie adecvată.
Pentru a vă crea o impresie cât mai clară despre cele întâmplate cu
ocazia venirii lui Kuraev la Chişinău citiţi mai jos stenograma fragmentelor din înregistrarea video plasată pe toaca.md.

I secvenţă: Interviul pentru pan.
md, 26-09-2010
Protod. Andrei Kuraev: Aceşti
oameni, în Republica Moldova,
s-au reunit într-un fel de semi-sectă
„Asociaţia Fericita Maică Matrona”.
Protod. Andrei Kuraev: Pe popii
care stau în fruntea acestei asociaţii
nu-i pot numi altfel decât ticăloşi.
În al doilea rând, dacă îi veţi întâlni pe aceşti popi cu predica lor despre sfârşitul lumii luaţi de la ei o
recipisă.
Protod. Andrei Kuraev: Trebuie
să ştii să-ţi „filtrezi” cuvintele
(în original e argoul mafioţilor:
„fil’trovati bazar” - n.red.) şi să fii responsabil pentru ele. Pentru că s-au
înmulţit astfel de haimanale care fac
huliganism teologic şi, cu alerta lor
falsă, vatămă vieţi omeneşti. Rusia
cât de cât s-a vindecat de aceasta,
în Moldova însă încă mai există aşa
degeneraţi.
II secvenţă, “Прямой разговор”
la JurnalTV, 11-10-2010
Protod. Andrei Kuraev: ...ca
această sectă care se autonumeşte
„Asociaţia Fericita Maică Matrona”.
De fapt aceasta deja este o sectă
definitivată.
Reporter: Adică nu o semisectă,
ci o sectă adevărată?
Protod. Andrei Kuraev: ...da, o
sectă deja pe deplin formată.
Reporter: Dacă să luăm secta...
Asociaţia „Fericita Maică Matrona”,
ei vorbesc de antihrist.
Protod. Andrei Kuraev: Păi pe ei
Hristos nu-i interesează.
Reporter: Ei zic: antihrist, antihrist ... şi cheamă la luptă.
Protod. Andrei Kuraev: Aceşti
oameni au uitat elementara lege
psihologică: ceea la ce te uiţi se
sălăşluieşte în tine.
III secvenţă, întâlnirea de pe 12
octombrie 2010, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova
Protod. Andrei Kuraev: Ierarhul
Nicolae a răspuns foarte aspru la scrisoarea arhiepiscopului Nikon. El
zice: „Dragă Vlădica, în primul rând
Rusia nu înseamnă toată omenirea şi
chiar de şi se întâmplă o criză oarecare în Rusia, chiar de va şi pieri Imperiul Rus, aste nu înseamnă pieirea
întregii lumi ortodoxe. Rusia încă nu
e o ţară ortodoxă, poate ea mai are
nevoie încă de două mii de ani pentru a deveni ţară ortodoxă, nu doar cu
numele, ci în esenţă.”
Protod. Andrei Kuraev: Lenea
misionarismului nostru ortodox,
anume ea este piedica care nu permite să se întâmple evenimentelor
Apocalipsei.
Prot. Anatolie Cibric: Am o întrebare pentru dumneavoastră.
Protod. Andrei Kuraev: Cine
sunteţi?
Prot. Anatolie Cibric: Sunt pro-

toiereul Anatolie Cibric.
Protod. Andrei Kuraev: O,
Doamne!
Prot. Anatolie Cibric: Auzind
despre sosirea dumneavoastră în binecuvântatul oraş Chişinău, pentru a
ţine un discurs la facultatea de teologie, am venit să vă întreb. Înainte de
a veni la această întâlnire cu studenţii
aţi fost invitat la televiziune, pentru
a oferi un interviu transmis în direct.
Şi iată ieri, în această discuţie v-aţi
exprimat într-un mod lipsit de tact,
fără a manifesta dorinţa de a face
cunoştinţă cu oamenii despre care
vorbiţi. Este o chestiune ce ţine de
educaţie, de cultură. Atunci când
oamenii au ceva de spus ei merg la
faţa locului şi astfel înţeleg despre
ce este vorba. Această sarcină le revine în primul rând misionarilor: să
vină, să facă cunoştinţă cu oamenii
pe care public i-a numit sectari, sectă
adevărată. Însă aţi demonstrat că nu
sunteţi un misionar, ci un agresor.
Vreau să vă întreb: când exprimaţii
anumite opinii pe cine reprezentaţi:
pe patriarhul Kiril, patriarhia sau
propriile păreri. Ne-aţi calificat drept
sectanţi şi desigur poporul ortodox
vă va cere explicaţii.
Prot. Anatolie Cibric: Părintele
Andrei Kuraev a spus că „trebuie să
ştii să răspunzi pentru propriile cuvinte”. (Apoi adresându-se către pr.
Andrei:) Fiţi buni şi răspundeţi!
Protod. Andrei Kuraev (începe
să vorbească de antihrist): ...prefixul
„anti-” mai are şi alt sens...
Voce din sală: Răspundeţi la întrebare!
Protod. Andrei Kuraev: Draga
mea, sectele sunt ceea ce e împotriva
Bisericii, de aceea trebuie să ştii ce
învaţă Biserica.
Voce din sală: Ce învaţă Biserica?
Protod. Andrei Kuraev: Păi de
asta şi vorbesc...
Voci din sală: Prin ce această
„sectă” e împotriva Bisericii? Concret! Ce dogme ale Bisericii le-a
încălcat?..
Prot. Anatolie Cibric: Părinte
Andrei, aici nu e Rusia, aici tot
ce spuneţi trebuie să spuneţi fără
ocolişuri.
Protod. Andrei Kuraev: Eu
vorbesc direct... Nu-mi ordonaţi ce
să fac.
Prot. Anatolie Cibric: Vă vom
ordona, fiindcă v-aţi purtat teribil.
Protod. Andrei Kuraev: Sectarii niciodată nu-mi vor ordona mie
nimic.
Voce din sală: Nu suntem sectari!
Elena Bâtcă (juristul Mitropoliei
Moldovei): Părinte Andrei, Asociaţia
„Sf. Fericita Maică Matrona” este
parte componentă a Mitropoliei
Moldovei şi să o acuzaţi de sectarism...

Protod. Andrei Kuraev: E o
tumoare canceroasă a Mitropoliei
Moldovei.
Voce din sală: Ba dumneata eşti o
tumoare canceroasă a Bisericii.
Voce din sală: În ce constă malignitatea acestei tumori?
Prot. Anatolie Cibric: Toate
organizaţiile bisericeşti şi patriotice
din Rusia deja nici nu vă mai recunosc ca cleric, doar ca un distrugător
al Bisericii.
Protod. Andrei Kuraev: Eu n-am
treabă cu organizaţiile voastre...
Elena Bâtcă: Părinte Andrei,
reiese că şi mitropolitul nostru e sectar?
Protod. Andrei Kuraev: El – nu.
El e prea tolerant faţă de orice râie.
Voce din sală: Cu ce drept

semnătura mea? Asta voi, mişeleşte,
aţi plasat aceasta pe site-ul pan.md.
Pe toaca.md, eu am scris: „Expresiile pe care nu le-am rostit, nu au
nimic în comun cu mine, la ele nu
am subscris”. V-am răspuns la întrebare: îl consider pe patriarhul Kiril
patriarh, iar despre faptul că afirmă
lucruri eretice - am mărturisit.
Protod. Andrei Kuraev: Chiar
acum, această lepădătură l-a acuzat
pe patriarh de erezie!
Sala: Dar ce vă permiteţi dvs?!!
Ieşiţi afară!
Un preot din sală: Aţi numit
asociaţia „Fericita Maică Matrona”
sectă. În baza la ce, din punct de vedere dogmatic?
Voce din sală: Şi „degeneraţi”,
am citit şi eu pe site!
Protod. Andrei
Kuraev:
Chiar
acum, aţi auzit,
fuhrer-ul vostru l-a
declarat pe patriarh
eretic.
Părintele
din
sală: Dar nu l-a declarat!
Sala scandează:
„Kuraev - afară din
Protod. Andrei Kuraev: “Dacă nu veţi răspândi opinia voastră despre Moldova!”, „Kupatriarhul Kiril şi Bartolomeu, şi eu voi tăcea despre voi.”
raev - afară din
Moldova!”, „Kuraev - afară din Moldova!”
anatemizaţi câteva zeci de mii de
Prot. Anatolie Cibric: În calitate
creştini care au participat la toate...
de misionar v-aţi discreditat comProtod. Andrei Kuraev: Voi plet. Pentru că nu aveţi răbdare, iar
singuri vă postaţi în afara Bisericii.
dragoste - nici atât...
Voce din sală: Cum?
Aşadar, noi, (delegaţia din MoldoProtod. Andrei Kuraev: Iată, acest va), ne-am întâlnit la Moscova cu
tovarăş care e în sutană (arată spre arhiepiscopul Teognost, şi el ne-a zis:
părintele Anatolie-n.red.), nu ştiu de ce... „Eu nu văd în voi provocatori sau oaSala: Nu tovarăş, ci părinte.
meni care vor să clatine Biserica, nici
Voce din sală: De ce „tovarăş”?
nu sunteţi în înşelare”. Pur şi simplu,
Protod. Andrei Kuraev: ...a spus noi am arătat, în baza argumentelor
că patriarhul e eretic, iar eu sunt sa- documentare, afirmaţiile eretice pe
tanist.
care le-a rostit, fiind încă mitropolit,
Voce din sală: Cine în genere mitropolitul Kiril (actualul patriarh
sunteţi dumneavoastră? Ce vă al BORu - n.red.), iar în prezent pe
permiteţi dumneavoastră? Ce, dvs. site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe
l-aţi caterisit? În temeiul cărui can- Ruse. Săvârşind o vizită la aşa-zisa
on? De ce vă permiteţi să-l ofensaţi „Biserică Apostolică” Armenească
public? Nimeni nu l-a caterisit pe el a recunoscut-o pe aceasta ca fiind
părintele Anatolie!
ortodoxă.
Voce din sală: Părinte Andrei,
Protod. Andrei Kuraev: Întrebaîn baza căror canoane noi suntem rea e următoarea: de ce până acum
sectă?
încă nu aţi întrerupt oficial conslujiProtod. Andrei Kuraev: Dacă rea cu aceşti patriarhi (e vorba de patr.
dvs. spuneţi o propoziţie, eu îmi cer Kiril şi patr. Bartolomeu - n.red.)?
Prot. Anatolie Cibric: Păi voi
iertare şi spun că nu sunteţi sectă:
mărturisiţi că pe patriarhul Kiril îl doriţi aceasta foarte tare, dar nu se va
consideraţi ortodox şi ca patriarh al întâmpla!
Protod. Andrei Kuraev: Desigur,
vostru, canonic şi legitim.
Prot. Anatolie Cibric: Fireşte, vreau ca lucrurile să fie numite ca
mărturisesc! Sunt chiar sub asculta- atare. Secta sectă, biserica biserică.
Prot. Anatolie Cibric: Foarte
rea patriarhului Kiril. De unde ştiţi
tare doriţi... Aţi fost numit provocacă eu nu am spus aşa?
Protod. Andrei Kuraev: Repetaţi torul Bisericii Ortodoxe Ruse. Acum
aceasta o auziţi oficial din partea
aceasta, încă o dată, mai tare.
Prot. Anatolie Cibric: Aşa şi am Moldovei.
Protod. Andrei Kuraev: De ce nu
spus. De unde ştiţi că eu nu am spus
întrerupeţi comuniunea euharistică
aşa?
Protod. Andrei Kuraev: Dar pe nici cu patriarhul Bartolomeu, nici
site-ul acela moldovenesc e scris că cu patriarhul Kiril?
Prot. Anatolie Cibric: Noi sunîl consideraţi...
tem
fii, mădulare ale Bisericii OrtoProt. Anatolie Cibric: Ce e scris?
doxe
Ruse a Patriarhiei Moscovei şi
Citaţi vă rog.
aşa
vom
rămâne, iar ceea ce pe noi
Protod. Andrei Kuraev: Că patrine
pune
în gardă, ceea ce tulbură
arhul Gundeaev e eretic, iar Kuraev
poporul
lui
Dumnezeu, noi exprimăm
- satanist.
şi avem acest drept, sobornicesc.
Prot. Anatolie Cibric: Pe site-ul
Benedict Ciubotaru (membru al
nostru?
delegaţiei ce s-a întâlnit cu arhiep. TeProtod. Andrei Kuraev: Cu
ogonost): Pe 4 septembrie arhiepissemnătura dvs.
copul Teognost a spus următoarele,
Prot. Anatolie Cibric: Cu citez: „Fraţilor, eu mărturisesc că
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voi nu sunteţi eretici, voi nu sunteţi
sectă, nu sunteţi provocatori şi nu vă
aflaţi în înşelare”.
Protod. Andrei Kuraev: Ideea
e că dacă nu veţi răspândi opinia
voastră despre patriarhii Kiril şi Bartolomeu şi eu voi tăcea despre voi.
Prot. Anatolie Cibric: Asta-i
învăţătura Bisericii?
Voce din sală: Să taci despre
erezie nu se poate. Prin tăcere se
trădează Dumnezeu!
Prot. Anatolie Cibric: Voi sunteţi
liberalii care distrugeţi Biserica,
şi locul vostru e în afara Bisericii.
Pentru că puneţi în pericol unitatea
Bisericii, prin faptele voastre, prin
atitudinea voastră.
Un preot din sală: Euroteologi!
Benedict Ciubotaru: Părinte Andrei, aţi spus că opinia dvs. că este o
sectă, iar cea a arhiep. Teognost că
aceasta nu e sectă; sunt două păreri
diferite. Dar dvs. vorbiţi în calitate de
misionar şi vorbiţi din partea întregii
Biserici Ortodoxe.
Protod. Andrei Kuraev: Nu-i
adevărat.
Benedict Ciubotaru: E adevărat,
deoarece sunteţi misionar, iar misionarul nu vorbeşte de la sine. Nici un apostol n-a vorbit de la sine.
Un preot din sală: Spuneţi-ne
la care canon vă referiţi. Asociaţia
activează cu binecuvântarea Mitropolitului.
Protod. Andrei Kuraev: Aceasta
este acoperire.
Benedict Ciubotaru: Aceasta nu
e acoperire. Toate acţiunile au fost cu
binecuvântarea Mitropolitului.
Protod. Andrei Kuraev: Acest om
declară că Mitropolitul i-a binecuvântat să distrugă menorahul evreilor.
Benedict Ciubotaru: Nu spuneţi
minciuni! Aşa ceva n-a fost! Dvs.
minţiţi, ca de obicei, minţiţi!
Protod. Andrei Kuraev: Spuneţi că
toate acţiunile au fost binecuvântate.
Benedict Ciubotaru: Toate acţiunile
au fost binecuvântate!
Protod. Andrei Kuraev: Şi pogromul?
Benedict Ciubotaru: Dar n-a fost
pogrom!!!
Protodiaconul-provocator
Andrei Kuraev iese din sală în timp ce
poporul scandează: „Kuraev, afară
din Moldova!”, „Kuraev, afară din
Moldova!”

Este de neconceput când un misionar îşi permite să clevetească
fără nici un temei o Asociaţie
Ortodoxă, îndreptându-şi suliţa
cuvântului otrăvitor împotriva
tuturor celor ce împărtăşesc atitudinea ei faţă de toate evenimentele
anticreştine şi antinaţionale ce au
loc în ultimul timp.
Considerăm că vizita misionarului rus în Moldova a urmărit
următoarele scopuri: răzbunarea
asupra ACOM „Fericita Maică
Matrona” pentru acţiunile ei întru
apărarea credinţei strămoşeşti,
ofensarea mitropolitului Vladimir
prin insinuarea că în cadrul
Mitropoliei Moldovei ar exista o
sectă, ideea de bază a atacului fiind
sustragerea atenţiei opiniei publice de la Scrisoarea Creştinilor
Ortodocşi din Moldova către
Patriarhul Kiril cu cererea de
ieşire a Bisericii Ortodoxe Ruse
din organizaţia eretică Consiliul
Mondial al Bisericilor.
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Invazia microcipurilor în
Moldova. Cum ne apărăm?
Pe 30 septembrie s-a desfăşurat
adunarea generală a creştinilor
ortodocşi cu genericul “Invazia
microcipurilor în Moldova. Cum ne
apărăm?”, care a întrunit peste 600 de
participanţi: preoţi, călugări, mireni.
După tradiţionala rugăciune „Împărate
Ceresc Mângâietorule” asistenţa a fost
salutată de părintele Anatolie Cibric,
care a spus că scopul adunării este
scoaterea în vileag a problemelor ce îi
vizează pe creştini, îngrijorarea pentru
ele şi găsirea soluţiilor ieşirii din impas.
Printre altele, sfinţia sa a accentuat: “Vă
rugăm - nu fiţi indiferenţi. De datoria
fiecăruia este să simtă problema, s-o
trăiască şi s-o transmită mai departe.
Să fie binecuvântaţi toţi cei ce doresc
să propăşească în bine, toţi cei care au
venit aici sincer, şi cei trimişi...”.

În
continuare,
moderatoarea
Elena Bâtcă a formulat tema
principală a întrunirii: „relaţia dintre
implementarea microcipurilor şi
ecumenism». Evenimentele de ultimă
oră au un caracter din ce în ce mai
agresiv. Problemele care ne-au atacat
ieri, astăzi revin adunate într-un singur
„pumn»:
1. Readucerea în şcoli a obiectului
depravator „Deprinderi de viaţă»;
2. Introducerea religiei în şcoală (nu
a credinţei ortodoxe), ceea ce implicit
deschide uşile tuturor sectelor;
3. Mărirea numărului de vaccinuri
obligatorii;
4. Implementarea paşaportului
biometric ş.a.
Astfel, vedem că suntem „bombardaţi»
cu tot mai multe decizii antinaţionale şi
anticreştine, de-a dreptul totalitariste.
Egumenul Pafnutie,
duhovnicul mănăstirii de la Răciula:
Oricând să fim cu Hristos şi
Dumnezeu o să aibă grijă de noi
Vicleşugul diavolului este să facă ca
omul să creadă că el nu există. Însă el
există şi nu se odihneşte nicicând. Când în
Rusia ţaristă au apărut primele căi ferate,
creştinii săvârşeau procesiuni împotriva
lor, iar Sf. Ignatie Breanceaninov a
zis: „Acestea vor duce spre unificarea
omenirii». Dacă nu ar exista Apocalipsa
cap. 13, poate nici noi nu ne-am face griji.
Dar ea există şi se împlineşte. Hristos
este în centru. El ne-a lăsat voie liberă să
alegem încotro vom merge: la El sau la
satana. Nu demult am avut ocazia să văd

un film: într-un magazin din Germania
pentru a cumpăra ceva este nevoie doar
să pui degetul, se ia amprenta lui şi gata,
ai făcut cumpărătura. Diavolul lucrează
împotriva noastră. Iar noi nu ducem lupta
cea duhovnicească. Trebuie necontenit
să ne petrecem viaţa în rugăciune şi
priveghere. Ştiţi că la Diveevo este o
„canavcă” (şanţul pe care Sf. Serafim
de Sarov a pus sa fie săpat spre mărturie
a arătării Maicii Domnului înconjurând
mănăstirea - n.T.) în jurul mănăstirii,
prezicerile spun că antihristul nu o va
putea trece. Sfinţii părinţi au spus că
rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară bucură-Te...”, rostită zilnic
de 150 de ori este acea „canavcă” de
netrecut pentru antihrist. Sfântul Ioan de
Kronştadt în viziunea sa i-a văzut pe toţi
cu stea în frunte. Aceasta nu înseamnă
că ei aveau steaua
în mod vizibil, o
aveau nu trupeşte, ci
duhovniceşte. Lupta
pe care o purtăm
este duhovnicească.
De aceea oricând
să fim cu Hristos
şi Dumnezeu o să
aibă grijă de noi.
Fiecare trebuie să
hotărască cu cine
este: cu Hristos sau
cu mamona. Noi
alegem
Crucea.
Totodată, să nu
judecăm pe nimeni: are cod, n-are cod.
Biserica încă oficial nu şi-a spus cuvântul.
Pericolul e foarte mare. Suntem în luptă
şi ne este foarte greu. Pe timpuri îţi
propuneau să te duci la mauzoleu, dacă
nu erai de acord te aştepta sau lagărul sau
moartea. În aceste vremuri de la noi se
cere credinţă şi hotărâre. Microcipul se
mai numeşte „înger”, „înger de metal”
este clar ce „înger” e acesta. Să ne
păzească bunul Dumnezeu! Acum toţi
vorbesc de globalizare, de ecumenism.
Şi globalizarea, şi ecumenismul sunt ale
diavolului: când dăm plapuma la o parte
vedem: are coarne şi păr. Da, el e.
La întrebarea creştinilor despre lipsa
unei atitudini protestatare împotriva
microcipurilor, care vor fi introduse în
paşaport începând cu 1 ianuarie 2010, a
răspuns Elena Bâtcă:
Cheia funcţionării microcipului
este codul personal de identificare
(IDNP). Noi am luptat şi ne-am opus
atribuirii lui. Cum funcţionează
microcipul? La naştere omului i se
atribuie pe viaţă un cod numeric
personal, se creează un dosar electronic
(cu toate datele personale), care se
păstrează la Ministerul de Tehnologii
Informaţionale. În sistemul electronic
codul personal ia forma unui cod
de bare, toate produsele industriale
şi alimentare au acest cod de bare.
Cheia de deschidere a codului de bare
este 666. Microcipul este doar un
„ambalaj» al codului personal. Pentru
a ilustra cele relatate a fost demonstrat
un film despre microcipuri şi despre
implantarea lor în mâna dreaptă şi pe

cap. Elena Bâtcă a invocat implantarea,
fără restricţii, în scopuri medicinale
a microcipurilor în Kazahstan, unde
Parlamentul a adoptat, fără dezbateri, o
lege în acest sens. Astfel Kazahstanul,
ţară membră a CSI (Consiliul Statelor
Independente),
devine
poligon
experimental. Este foarte grav. Dacă

nu vom lua atitudine, dacă nu ne vom
opune, şi Republica Moldova, membră a
CSI, ar putea fi inclusă în această listă.
Şi în România, în baza unui decret
prezidenţial, începând cu 1 ianuarie 2011,
vor fi eliberate buletine noi. Acestea vor
avea în ele un microcip ce va conţine
IDNP (codul personal numeric), precum
şi datele biometrice. Din 1 ianuarie 2011
toate tranzacţiile, toate operaţiile de
vânzare-cumpărare etc. se vor efectua în
baza semnăturii individuale electronice.
Benedict Ciubotaru:
Prin cipizare şi prin ecumenism
se urmăreşte instaurarea
unui regim totalitarist
Cipizarea oamenilor este un proces
necesar pentru controlul total, iar acesta
va fi înfăptuit dintr-un singur centru.
Ecumenismul la rândul său urmăreşte
unirea oamenilor sub acelaşi acoperiş.
Toate credinţele să fie unite. Ecumeniştii
spun: „Dumnezeu este Unul singur
şi toţi se roagă aceluiaşi Dumnezeu”,
adică şi sataniştii. Să nu fie! Cipul se
implementează pentru a efectua un
control total. Calculatorul în care va fi
stocată toată informaţia despre pământeni
are o memorie nemărginită. El se află la
Bruxel şi se numeşte „Fiara”. Iar dacă
ceva cu el se întâmplă, în SUA există
copia lui exactă. Dacă prin cipurile
implantate oamenilor se va efectua
controlul lor exterior, ecumenismul are
rolul de a efectua controlul lăuntric, el
se va extinde asupra gândirii oamenilor.
Ecumenismul se răspândeşte tot mai
mult în Biserica Ortodoxă. Toate religiile
din lume sunt ecumeniste. Adevărata
Ortodoxie niciodată nu se va împăca cu
ecumenismul, care este o formă dulceagă
a satanismului. Scopul ecumenismului
este unirea tuturor religiilor, în frunte
avându-l pe antihrist. Guvernul mondial,
care se formează, deja şi-a instituit un şir
de ministere: Banca Mondială care este
Ministerul Economiei la nivel global,
Fondul Monetar Internaţional care
este Banca la nivel global, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) - Ministerul
Sănătăţii, Organizaţia Mondială a
Muncii (OMM) - Ministerul Muncii,
Organizaţia Mondială a Comerţului Ministerul Global al Comerţului ş.a.m.d.
Toate hotărârile care se iau de aceste
organizaţii „trebuie” să fie realizate de
aşa-numitele guverne locale.

Ecumeniştii nu protestează împotriva
cipizării, pentru că ei nu văd nimic rău
în asta, noi însă, ortodocşii, suntem
împotriva ecumenismului. Normal că
noi nu putem primi nici această lucrare
care este cipizarea. Şi dacă nu primim
cipizarea, dacă vrem să fim până la capăt
cu Adevărul, atunci trebuie să fim şi
antiecumenişti.
Cipizarea
şi
ecumenismul
fac
parte din acelaşi
proces, numai că
la diferite niveluri.
Cipizarea - la nivel
juridico-comercial
şi fizico-electronic,
iar ecumenismul - la
nivel duhovnicesc,
prin schimonosirea
credinţei.
Trebuie
să înţelegem că
prin cipizare şi prin
ecumenism se urmăreşte instaurarea
unui regim totalitarist cum nu a mai fost.
Acest regim va fi foarte dur. Nu ai unde
fugi de el. Reprezentanţii sistemului vor
fi peste tot.
Spre exemplificarea celor rostite de
dl Ciubotaru pe ecran a fost prezentat
cântecul „Svet i radosti” („Lumină
şi bucurie”) din cadrul concertului
ecumenist organizat de vestitul cântăreţ
Stas Namin (vezi video pe toaca.md).
Pe fundalul cântecului, au rostit şi au
cântat „rugăciuni” reprezentanţi ai
diverselor religii: budişti, musulmani,
protestanţi, iudei şi „ortodocşi”. Ultimii,
seminarişti ai Seminarului teologic din
Belgorod, veniţi aici cu binecuvântarea
arhiereului, în mod blasfemiator, adică
hulitor au cântat rugăciunea ortodoxă
la această întrunire satanică (în timpul
cântării s-a dansat cu fervoare), iar spre
sfârşitul cântecului pe fundalul scenei,
au apărut simbolurile tuturor religiilor
reprezentate, printre care şi Sf. Cruce şi
încet-încet s-au unit într-o stea, care nu
este alta decât steaua căzută a lui Lucifer.
Concertul a avut loc în martie 2009,
în Postul Mare, în ajunul Duminicii
Sfintei Cruci. Privind aceste imagini ale
decăderii reprezentanţilor ortodoxiei,
unele femei din sală îşi ştergeau lacrimile
de durere şi neputinţă.
Protoiereul Anatolie Cibric:

«Ecumenismul e pentru că nu ne
apărăm credinţa, iar dacă nu ne
apărăm credinţa - ne pecetluiesc»
„Fraţilor, ce facem? Dacă nu ne
ridicăm să mergem, degeaba mai
vorbim. „Sculându-mă, mă voi duce!»
(Luca 15, 18). Patriarhul nu a luat nici
o atitudine. Aceasta e foarte grav. Noi
însă ce facem? Dacă ne lepădăm de
lucrurile întunericului, trebuie să şi
pierdem ceva, să ne lipsim de ceva,
să suferim cumva, altfel nu se poate.
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Unde-s creştinii din Chişinău? Unde-s
cei de la Sf. Dumitru,de la Sf. Gheorghe,
de la toate bisericile din Chişinău? Noi
am ajuns la ceasul când nu mai putem
tăcea. Ce-am făcut noi ca să oprim
fărădelegea? Strămoşii noştri au murit ca
să trăim noi. Noi ce facem? Dacă moare
Cibric, moare cutare... noi ce facem?
De aceea vă îndemn: nu staţi pe loc,
întreprindeţi ceva, luaţi măsuri. Vreau să
vă atenţionez! Telefonia mobilă – acum

e cipul principal! Eu, slavă Domnului,
m-am lepădat de el, deşi se întâmplă
uneori să-l mai folosesc. Dar să ştiţi că el
ne răpeşte liniştea şi rugăciunea! Mulţi azi
suferă de singurătate şi cred că mobilul
le va mai ştirbi din ea. Nu este adevărat!
Ne simţim singuratici, când suntem fără
de Dumnezeu; atunci însă când suntem
cu Dumnezeu şi oamenii sunt cu noi.
Această întâlnire e una dintre ultimele.
Deseori suntem întrebaţi: „Сколько вас
таких?» („Câţi sunteţi de aceştia?»). Iată
a fost un protest împotriva vaccinurilor.
Unde era tineretul? Aceasta de acum e
problema lor: ei vor să aibă copii, să-i
crească sănătoşi, dar fug de proteste,
nu-şi apără drepturile. Chiar şi de la
protestul împotriva vaccinurilor unii au
fugit. Să ştiţi că nu noi dobândim ceva.
Noi nu facem nimic! Noi doar ne sculăm
şi mergem şi Dumnezeu înfăptuieşte
totul. Şi în problema codurilor: noi am
întârziat. Dacă vă împotriveaţi în număr
mai mare atunci, acum era altă situaţie.
Monahismul, care este vârful de lance
al Ortodoxiei, astăzi nu numai că tace,
este mort. Nu vă opriţi la jumătate de
cale, chiar dacă eu mă „deconectez»,
voi mergeţi înainte. Să ştiţi că pe noi,
pe creştinii ortodocşi, nu ne iubesc,
pentru că ne opunem noului sistem
anticreştinesc.»
Întrebare din sală: „Preoţii nu ne
dau voie, ei ni se opun, ne numesc sectă.
Ce să facem?»
Părintele Anatolie: „Mărturisirea
credinţei înlocuieşte pravila, aceste
cuvinte aparţin stareţului athonit Rafail
Berestov. Spune-i părintelui necontenit,
mărturiseşte-ţi credinţa, nu tăcea... Dar fă
aceasta cu dragoste şi cu bunăcuviinţă.»
Dl Benedict Ciubotaru:
„Am văzut imaginile reale ale
cântecului ecumenist „Svet i radosti”.

Însă trebuie să ştim că unde nu este
Hristos, acolo nu poate fi nici lumină,
nici bucurie. Scopul ecumenismului este
să pună semnul egalităţii între minciună
şi adevăr, să arate că diavolul are aceleaşi
„drepturi” cu Dumnezeu. Ecumenismul
este hulă împotriva lui Dumnezeu.
Ecumeniştii batjocoresc Sfânta Treime.
Ecumeniştii educă amorţeala simţului
adevărului, amorţeala doririi de Hristos.
Ecumenismul este moarte duhovnicea-

scă.
Este
prefacerea
oamenilor
duhovniceşti în oameni trupeşti. El
învaţă cum să fii bun cu oamenii, dar
împotrivitor lui Dumnezeu. Este o
religie lumească, şi nu Dumnezeiască.
Ecumenismul îi nivelează şi îi egalează
pe toţi. Ecumenismul este pieirea
sufletului”.
Elena Bâtcă:
Microcipul şi ecumenismul – două
coarne ale aceluiaşi cap
Microcipul şi ecumenismul sunt
două coarne ale aceluiaşi cap. Cineva
ne întreabă: „Dacă deja este gata baza
pentru implementarea microcipurilor, de
ce întârzie să se înfăptuiască cipizarea?»
Ea întârzie fiindcă împotrivirea încă
este mare şi această împotrivire nu
întotdeauna este din
motive religioase.
Oamenii deja au
înţeles că sunt
goniţi
într-un
„ocol» electronic
şi
nu
doresc
aceasta. Totodată,
se creează diverse
programe, proiecte
de
popularizare
a
sistemului
electronic.
Din
acest
program
face parte şi filmul
„Avatar», în care
este arătată o anume civilizaţie de pe
planeta Pandora, unde fiecare fiinţă are
acces la toată informaţia depozitată de
generaţii prin „conectarea» la un copac
„sfânt» (de fapt, o bază de date globală)
care este şi nodul unei reţele ce uneşte
la nivel psihologic întreaga specie.
Alegoria este foarte transparentă. După
vizionarea acestui film trei milioane de

britanici au acuzat dereglări psihice şi
s-au adresat după ajutor medical, totodată
acest film a provocat şi sinuciderea mai
multor persoane. Astfel, este clar că
conducerea din umbră încearcă diferite
moduri de manipulare a conştiinţei
noastre. Pentru copii bunăoară se
creează astfel de jocuri computerizate,
care le pregătesc conştiinţa pentru noul
sistem electronic. Şi dacă ne amintim
de cuvintele rostite de Aaron Russo în
filmul despre microcipuri, scopul final
este implementarea individuală a
microcipului.
Privitor la afirmaţiile diaconului
Andrei (Kuraev) care a numit sectă
Asociaţia Creştinilor din Moldova
„Fericita Maică Matrona», părintele
Anatolie a răspuns prompt: „Kuraev este
un duşman al ortodoxiei, un provocator
ce urmăreşte cu totul alte scopuri decât
cele misionare şi noi ne rugăm pentru el,
pomenindu-l la Sfânta Proscomidie, ca
pentru duşmanul Bisericii. Prima dată el
a fost în Moldova prin anul 2000 şi atunci
s-a remarcat prin cuvinte îndreptate
împotriva călugăriei. Noi, însă ne vom
pleca urechea la spusele preoţilor şi
călugărilor rugători şi nevoitori, şi nu-i
vom asculta pe provocatori».
Despre vizita delegaţiei Mitropoliei
Moldovei la Serghiev Posad
Părintele Anatolie a mai relatat şi
despre rezultatele vizitei, înfăptuite cu
binecuvântarea Preafericitului Patriarh
Kiril, precum şi cu binecuvântarea ÎPS
Vladimir.
Convorbirea purtată între delegaţia
noastră şi arhiepiscopul Teognost,
împuternicit de patriarhie în acest scop,
a durat aproximativ trei ore. Şi pentru ca
aceasta să nu fie lipsită de argumente,
delegaţia din Moldova alcătuită din
doi preoţi (pr. Teodor Olăraşu şi
prot. Anatolie Cibric) şi trei mireni,
a prezentat foto şi video-documente
privitor la abaterile canonice comise de
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse,
precum şi ale altor ierarhi ai Bisericii.
De altfel la discuţie au mai participat
şi alţi reprezentanţi ai clerului BORu,
călugări şi preoţi din Ucraina şi Rusia,
iar ieroschimonahul Rafail (Berestov) şi
ierom. Abel au venit cu această ocazie
din Sfântul Munte.

Tema principală a discuţiei a fost
activizarea implicării BORu în acţiuni
ecumeniste şi cererea curmării ei.
Deşi argumentele au fost multe, foarte
serioase şi bine argumentate, arhiep.
Teognost nu a dorit să accepte adevărul
vădit, rămânând pe poziţia sa, departe de
canoanele Bisericii. „Voi clătinaţi corabia Bisericii», a afirmat într-un moment
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dat arhiepiscopul Teognost. „Noi sau
voi?!», au replicat membrii delegaţiei.
„Cum califică ÎPS Voastră gestul
Patriarhului Ecumenic Bartolomeu care
i-a dăruit un Coran (unde sunt scrise
blasfemii împotriva Sfintei Treimi)
conducătorului concernului „CocaCola», Muhtar Kent, ca după aceasta,
venind aici, să vă „onoreze» cu slujirea
sa în catedrala Lavrei Sfintei Treimi, al
cărei egumen sunteţi?»
Părintele Pafnutie:
Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne
scoată din întunericul care ne-a
cuprins
În continuarea adunării, Părintele
Pafnutie a cerut încă o dată de la toţi
creştinii să privegheze şi orice lucru
să-l facă cu sfat, dar înainte de aceasta
să se roage şi Dumnezeu va avea grijă
de rezolvarea situaţiei. „Fiecare dintre
noi trebuie să luptăm pentru noi, pentru
apropiaţii noştri. Eu răspund pentru
fiecare suflet, de aceea cer sfintele
voastre rugăciuni. Rugaţi-vă pentru
arhierei, pentru preoţi. Rugaţi-vă ca
Dumnezeu să ne scoată din întunericul
care ne-a cuprins».
La sfârşitul adunării s-a dat citirii
Adresarea către ÎPS Vladimir (pe care
o publicăm mai jos) privind necesitatea
ieşirii din organizaţia «Consiliul Mondial
al Bisericilor» a Bisericii Ortodoxe Ruse
şi înaitării, în acest scop, de către dânsul
a unei cereri către Patriarhul Kiril.
Adresarea către Miropolit a fost votată
unanim.
De asemenea la iniţiativa membrilor
ACOM „Fericita Maică Matrona»,
s-a înaintat o cerere către Mitropolitul
Moldovei cu privire la stoparea
autoînaintării anticanonice la treapta
de episcop a arhimandritului Nicodim
(Vulpe).
Mitropolitul Vladimir:
Să păstraţi credinţa cum au
păstrat-o înaintaşii noştri: şi cu
rugăciunea, şi cu sabia
Pentru a-i înmâna adresarea
ÎPS Vladimir, tot poporul adunat la
conferinţă, s-a deplasat în mod organizat,
cântând rugăciuni, la Mitropolie. După
o scurtă aşteptare credincioşii l-au
întâmpinat cu dragoste pe Mitropolitul
Vladimir, care a venit de la spital, unde
se afla la tratament. Părintele Anatolie
Cibric a relatat pe scurt temele care
s-au dezbătut la conferinţă, dând citirii
şi înmânându-i Înalt Preasfinţitului
adresarea cu privire la ieşirea din CMB
împreună cu cele circa 600 de semnături
ale credincioşilor. La rândul său,
Vlădica a mulţumit poporului pentru
vizită, cerându-i statornicie în credinţă.
Referitor la adresări Vlădica a ţinut să
menţioneze că în viitorul apropiat va fi
convocat Sinodul Bisericii Ortodoxe din
Moldova unde acestea vor fi discutate, ca
apoi să fie înaintate şi Patriarhului: „Noi
cunoaştem problema ecumenismului.
Bine ar fi să se dea un răspuns oficial
de la Patriarhie. Vă mulţumesc pentru
păstrarea Ortodoxiei. Cred că şi în
viitor o veţi păstra cum au păstrat-o
înaintaşii noştri: şi cu rugăciunea,
şi cu sabia. Să ne rugăm ca ea să
rămână neschimbată până la sfârşitul
veacului».
Mihaela BLAJINU
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Îmi apăr
credinţa
După incidentul de la Academia Teologică din 12 octombrie 2010 provocat de injuriile lui Kuraev
aduse Asociaţiei «Fericita Maică Matrona», prot. Anatolie Cibric a fost chemat spre audiere la Judecata
Mitropolitană, care s-a întrunit la cererea depusă de preotul Veaceslav Cazacu. Acesta i-a spus juristei
mitropoliei dnei Elena Bîtcă, că a depus cererea din frică pentru securitatea personală.
La prima audiere a judecăţii bisericeşti au dorit să-şi depună mărturiile, ca martori oculari, mirenii
Benedict Ciubotaru şi Anatolie Latâşev (ei nefiind membri ai Asociaţiei «Fericita Maică Matrona»). Însă
părintele Agatonic Potoroacă, într-un mod foarte categoric nu le-a permis, insistînd să iasă din sală. La
următoarea şedinţă Benedict Ciubotaru s-a prezentat din nou pentru a aduce anumite explicaţii şi detalii de la faţa locului, însă şi de data aceasta părintele Agatonic s-a opus vehement, aruncând asupra-i
o mulţime de învinuiri, ce nu aveau nici o legătură cu incidentul Kuraev. Nu putem trece sub tăcere şi
faptul că printre membrii Judecăţii Mitropolitane se află unul dintre pârâşi: preotul Ioan Uglea, lector
al Academiei Teologice. Dar este inacceptabil ca pârâşul să fie totodată şi judecător.
Prezentăm mai jos nota informativă a părintelui Anatolie Cibric “Cu privire la acţiunile provocatoare ale protodiaconului Andrei Kuraev în Moldova şi afirmaţiile necanonice şi hulitoare ale
acestuia” prezentată judecăţii.
Onorată asistenţă a judecăţii
mitropolitane, Vă aduc la
cunoştinţă că marţi, 12 octombrie 2010, în cadrul Academiei
Teologice din Moldova a fost
programată o conferinţă cu protodiaconul rus Andrei Kuraev. Despre vizita lui am aflat în ajun, în
dimineaţa zilei de 11 octombrie.
Este curios şi grăitor că aceasta este
deja a doua lui vizită în Moldova
care s-a produs într-un răstimp
foarte scurt.
Venind prima dată la noi în
ţară, Kuraev a oferit un interviu
site-ului Panorama (www.pan.
md). Acest site aparţine unei persoane influente din Bălţi şi este
foarte strâns legat de activitatea lui
Valeriu Pasat. Pe 26 septembrie,
pe site a fost publicat interviul cu
p. Kuraev, în care acesta şi-a permis să-l învinuiască, într-un mod
subtil, pe Mitropolitul Vladimir
de inactivitate. Acest fapt reiese
din ultima întrebare a interviului:
poate ar fi cazul de schimbat mitropolitul? Se observă din start că
scopul interviului a fost aruncarea
unei umbre asupra mitropolitului, care pregăteşte opinia publică
spre anumite schimbări dorite
din afară. Ulterior, la comentariile pe marginile acestui articol au
apărut şi câteva semnate cu numele meu: cum că eu aşi zice că
A. Kuraev promovează interesele
jidomasonice în Moldova şi este
plătit de către ÎPS Vladimir din
banii luaţi de la Pasat. Ţin să vă
atenţionez că acest mesaj fals numi aparţine, însă scopul celor care
l-au plasat a fost acesta: crearea
unei stări de conflict între mine
şi Înalt Preasfinţia Sa Vladimir.
În acest context aş vrea să amintesc, că acum şase luni, când a
fost lansat proiectul Pasat, ACOM
„Fericita Maică Matrona” şi-a exprimat în formă scrisă îndoielile
privitor la scopul final al acestuia,
prezentându-i-le lui ÎPS Vladimir.
Ideea principală pe care am expus-o atunci a fost aceea că Proiectul Pasat este doar o faţadă şi că
de fapt proiectul lui urmăreşte un
scop politic şi totodată subminarea Bisericii, ceea ce s-a adeverit în
continuare.
După cum am menţionat

mai sus pe 11 octombrie 2010, p.
Kuraev iarăşi şi-a făcut apariţia
în Moldova. De data aceasta
neavând binecuvântare, şi aceasta
o afirm cu toată certitudinea. Fiind întrebat de ce a venit, el s-a
eschivat de la un răspuns sincer,
motivându-şi sosirea prin faptul
că i-ar fi plăcut aici. Deci, neavând
binecuvântarea cuvenită unui misionar, Kuraev soseşte în Mitropolia Moldovei, având un program
bine-determinat, despre care
Mitropolitul nu ştie nimic. Mai
mult ca atât, Vlădica află despre
venirea diaconului abia după aterizarea avionului la Chişinău. Cu
toate că această vizită a diaconului avea la bază încălcări canonice
ce ţin de imposibilitatea predicii
pe teritoriul mitropoliei fără binecuvântarea episcopului locului,
conferinţa din 12 octombrie la
Academia Teologică, organizată
de p. Cazacu, şi întâlnirea cu primministru erau deja programate. Ce
înseamnă aceasta dacă nu o vădită
provocare, incompatibilă cu slujirea unui adevărat misionar? Cu
atât mai mult că şi p. Cazacu, rectorul Academiei Teologice, a confirmat faptul că părintele Kuraev a
venit în mod independent şi nu la
invitaţia ÎPS Vladimir.
Deci, din start, diaconul Kuraev s-a purtat ca un tâlhar, ce nu
intră pe uşă, ci pe fereastră.
Dar revenind la interviul
din 26 septembrie 2010, de pe
site-ul www.pan.md vreau să
vă aduc la cunoştinţă mesajul diaconului. Iată ce spune el:
Действительно, в Кишиневе
есть батюшка, который делает
своей профессией запугивание
людей. Назвать порядочным
я его не могу… Поэтому
иначе, как подлецами, людей,
возглавляющих
Общество
блаженной Матроны, я назвать
не
могу…надо,
простите,
фильтровать базар, потому
что много таких разгильдяев
развелось, которые занимаются
элементарным богословским
хулиганством
и
калечат
человеческие судьбы ложными
страхами.
Россия
этим
переболела, а в Молдавии до
сих пор такие отморозки есть.

Astfel vedem că diaconul, fiind montat din timp, fără a analiza adevărata stare a lucrurilor, se
lansează într-o vorbărie injurioasă,
cu scopul de a denigra această
asociaţie cu orice preţ. O metodă
pe cât de obraznică, pe atât şi de
necreştinească: să osândeşti activitatea unor preoţi şi creştini pe
care nu-i cunoşti şi nici nu doreşti
măcar să-i cunoşti. Şi acest lucru
îl face un slujitor al Bisericii Ortodoxe Ruse în direct, la televiziune,
în faţa unui larg public, numinduşi confratele preot: ticălos, degenerat, dezordonat (podleţ, otmorozoc, razghilideai)!
Deşi în vizita anterioară Kuraev şi-a permis să ne numească
în faţa unei ţări întregi ticăloşi
(подлецы), noi am trecut aceste
insinuări cu vederea, pentru că
poartă un caracter personal. Dar,
când în ajunul conferinţei din 12
octombrie, acelaşi Kuraev, la emisiunea de seară „Preamoi razgovor” de la jurnal.tv a numit ACOM
„Fericita Maică Matrona” sectă, şi
încă o sectă finisată, prin această
afirmaţie el a adus o insultă nu doar
Asociaţiei, ci în primul rând Mitropolitului Vladimir, noi am decis
să luăm atitudine. Potrivit spuselor
lui Kuraev în cadrul Mitropoliei
Moldovei activează o sectă. Ce-i
aceasta dacă nu o ofensă directă
la adresa mitropolitului nostru. Pe
parcursul activităţii Asociaţiei, iar
noi existăm deja peste şapte ani,
nimeni, niciodată nu ne-a calificat
drept sectă. Niciodată eu, în calitate mea de duhovnic al Asociaţiei,
nu am fost chemat să dau explicaţii
cum că Asociaţia ar comite oarecare încălcări canonice. Noi nu
am făcut nici o încălcare canonică,
şi să vină cineva de undeva să ne
califice sectari, nu poate fi altceva decât o provocare cu un scop
anume.
Este curios faptul că atunci
când lui Kuraev i s-a dat întrebare
privitor la noţiunea de sectă, el s-a
eschivat de la răspuns, trecând lejer
la altă temă. Iar în ceea ce priveşte
expresiile lui rostite la televizor în
direct, cum că noi vorbim doar despre antihrist nu sunt decât nişte
minciuni cu marca Kuraev. Oricine poate veni în biserica/parohie

în care slujesc şi să înregistreze
audio de câte ori eu pronunţ la
predică cuvântul antihrist. Modul
de a arunca minciuni peste minciuni ale misionarului rus sunt
o metodă de manipulare, străină
duhului creştinesc, o metodă de a
induce lumea în eroare, semănând
astfel îndoială şi dezbinare. Şi cel
care face aceasta este un provocator iscusit şi un scandalagiu profesionist.
Aşadar, noi mărturisim că nu
suntem sectă, îl pomenim pe Patriarh, nu avem o doctrină pe care
orice sectă o promovează. Noi, cu
ajutorul lui Dumnezeu, urmăm
învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe.
Iar în privinţa problemei codurilor personale de identificare
p. Kuraev îşi expune la fel opinia
personală, ignorând Hotărârile
Sinodului Bisericii Ortodoxe
Ruse. Oare atât de îndoctrinat fiind, Kuraev să nu ştie că acesta a
luat act faţă de persoanele care nu
deţin documente cu cod de identificare şi potrivit hotărârilor sinodului guvernele statelor CSI sunt
chemate să prevadă o alternativă
de documentare, iar persoanele ce
deţin acte cu cod să nu judece pe
cei ce din motive religioase nu le
primesc şi invers.
Prin expresiile sale nefondate
p. Andrei Kuraev subminează
autoritatea BORu, ne califică pe
noi drept sectă şi aduce o insultă
obraznică mitropolitului.
Cu toţii ştim că diaconul
Kuraev este trimis acolo unde
trebuie să se facă zîzanie. Astfel,
în Moldova, în ţara noastră, diaconul, străin problemelor cu care
ne confruntăm, ne-a expus public
unei clevetiri şi bârfiri nefondate.
Învinuirile de sectant, sectă sunt
foarte grave şi ne aduc prejudicii
nu doar nouă, ci întregului nostru
popor dreptcredincios, poporului care tinde să-şi conştientizeze
credinţa, să o păstreze curată şi s-o
transmită urmaşilor săi. De aceea
noi am reacţionat prompt, cerând
explicaţii diaconului pentru fiecare
cuvânt rostit public, dar mai ales
pentru minciuna sfruntată precum
că Asociaţia noastră ortodoxă ar fi
o sectă.
Întrebându-mă dacă îl recunosc pe patriarhul Kiril drept
Patriarh, i-am răspuns că da, pe
patriarhul Kiril îl recunosc ca fiind patriarhul meu şi sunt fiu
al Bisericii Ortodoxe Ruse, însă
unele expresii ale acestuia le consider eretice. În acest moment
diaconul m-a numit lepădătură
(podonoc), iar poporul revoltat de
obrăznicia acestuia, mi-a sărit în
apărare, strigând că nu are nici un
drept să-l numească pe un preot
cu aşa cuvinte şi de aici a început
haosul în sală. Aşadar Kuraev, cu
neruşinarea-i caracteristică, în
prezenţa studenţilor de la facultate
şi a tuturor celor prezenţi şi-a permis să-l numească pe un confrate
de-a său fiurer, tovarăş în sutană,
lepădătură (tovarişci v rease, podonoc etc.).
Fraza principală însă, care
demască scopul vizitei şi arată
legătura între expunerile obraznice
ale acestui misionar nepoftit şi scrisoarea noastră deschisă către patriarhul Kiril este: „Ideea e că dacă
nu veţi răspândi opinia voastră despre patriarhii Kiril şi Bartolomeu
şi eu voi tăcea despre voi.”, după

care face o altă provocare şi indirect ne propune să nu-l mai
pomenim pe patriarh.
De asemenea, vreau să
menţionez că p. Cazacu a fost
vectorul prin care diaconul Kuraev a pătruns fără binecuvântare arhierească în Moldova. Şi el
poartă deplina răspundere pentru
evenimentele din 12 octombrie
din incinta Facultăţii de Teologie
din Chişinău.
Un alt motiv pentru care neam opus desfăşurării conferinţei
sunt ideile necanonice şi hulitoare
ale lui Kuraev, pe care acesta ar fi
dorit să le semene în inimile tinerilor seminarişti. Pe lângă toate
aberaţiile pe care el le rosteşte, utilizând o retorica lipsită de evlavie
şi de bunăcuviinţă, el urmăreşte
răzvrătirea tinerilor noştri, crearea unor personalităţi asemenea lui, lipsiţi de evlavie faţă de
sfinţii părinţi, faţă de canoanele
şi pravilele bisericeşti. Iar cel care
l-a invitat, fără a-l înştiinţa pe Mitropolit, împărtăşeşte aceleaşi idei
liberale cu el şi poartă întreaga responsabilitate pentru cele întâmplate.
Doar recunoscând faptul că p.
Kuraev este un provocator care a
generat acest conflict în Moldova
vom putea demasca subtilităţile
lucrării împotriva ÎPS Vladimir.
Kuraev a venit cu un scop binedeterminat: prin insinuările publice aduse mie şi Asociaţiei, să submineze autoritatea Mitropolitului
Vladimir, punând astfel temelia
unor planuri cu bătaie lungă, ce nu
au nimic în comun cu prosperarea
Credinţei şi a Bisericii Ortodoxe
din Moldova.
Iar în ceea ce priveşte agresivitatea verbală a creştinilor prezenţi
în sală, vreau să remarc că a fost
incomparabilă cu insultele aduse
de către diacon, nu doar mie, ci şi
creştinilor ortodocşi din Moldova.
De asemenea, doresc să concretizez faptul, că diaconul Kuraev nu
a fost agresat fizic de către creştini.
Faptul că i-au căzut ochelarii nu
înseamnă că a fost agresat. Ieşind
în curtea academiei, părintele Andrei a înşfăcat războinic dictafonul
dlui Benedict Ciubotaru şi l-a
aruncat în spate peste o maşină. În
acel moment un tânăr, încercând
să prindă dictafonul din zbor, a atins involuntar ochelarii diaconului, care au căzut, părintele însă nu
a fost lovit. Mărturiile tânărului
pot fi anexate.
Alte învinuiri precum că
părintele Andrei a fost agresat fizic
nu corespund adevărului, fapt ce
poate fi dovedit prin înregistrările
video.
Toate evenimentele de ultimă
oră sunt multe şi diverse, însă
urmăresc un singur scop: încearcă
unitatea noastră şi urmăresc subminarea autorităţii Mitropolitului Vladimir în Moldova.
Orice s-ar întâmpla cu mine,
şi orice pedepse mi se vor aplica,
eu vă asigur că nu urmăresc altceva decât apărarea credinţei ortodoxe, conform făgăduinţelor pe
care le-am dat. Eu trebuie să-mi
apăr credinţa ortodoxă, iar Dumnezeu mă va ajuta să trec pragul
greutăţilor care-mi stau în faţă, iar
dacă mă voi gândi cum voi trece
pragul şi doar după aceasta să
mărturisesc adevărul, scuzaţi-mă,
dar gândind astfel noi nu suntem
ortodocşi.

Deslu[iri

Părintele Pafnutie de la Răciula:

cu binecuvântarea dată mie, sunt
dator să mărturisesc adevărul:
ceea ce a făcut părintele diacon
este o greşeală şi trezeşte o mare
tulburare în inimile oamenilor
credincioşi. Nu poţi în faţa lumii întregi să scuipi în sufletele
atâtor creştini ce duc crucea lui
Hristos şi-s gata să meargă până
la moarte.
- În acelaşi interviu, diaconul Andrei numeşte membrii ACOM FMM sectari.
Ce credeţi despre această
asociaţie?
- Dumnezeu ne-a zidit
diferiţi. Unul este mai liniştit,
altul este mai râvnitor. Asociaţia
este un grup de oameni din
cadrul Bisericii Ortodoxe de
pe pământurile Moldovei, care
s-a făcut cu binecuvântarea ÎPS
Vladimir. Asociaţia a adunat
creştinii prin diferite întruniri
şi conferinţe unde aceştia şi-au
împărtăşit durerile lor (după
cum spune înţeleptul Solomon, mântuirea este în multă
sfatuire). Asociaţia tot timpul
a stat la strajă şi toate acţiunile
ei au fost conform canoanelor
sfinţilor părinţi şi cu binecuvântarea mitropolitului. În nici
un caz nu poţi numi sectari pe
cei ce râvnesc după Dumnezeu!
Nu laud pe nimeni, dar spun
ceea ce este.
- Ce ne puteţi spune despre
expresiile diaconului rus pe
care le-a pronunţat el şi la alte
conferinţe?
Mi-a trezit o mare nedumerire expresia părintelui diacon:
să sărutăm canoanele şi să le
punem pe poliţă. Asta e ca şi
cum am săruta şi Sf. Evanghe-

Mitropolia Moldovei are datoria să interzică de urgență
orice ieșire publică a diaconului Andrei Kuraev pe teritoriul
său canonic și să facă demersuri oficiale pentru cercetarea
scrierilor vestitului misionar de către o comisie sinodală a
Patriarhiei Moscovei.
De asemenea, trebuie condamnate la nivel oficial
acțiunile de subminare a autorității Sfîntului Sinod al
Mitropoliei Moldovei și a sobornicității Bisericii în general, manifestate de diaconul moscovit în timpul vizitei
sale la Chișinău și Tiraspol, cînd a numit mai mulți clerici
activi ai Mitropoliei Moldovei “sectanți” sau “schismatici”,
provocînd prin aceasta sminteală în biserică și în societatea
civilă.
Egumenul Savatie Baştovoi
Fragment din ““Misionarism agresiv” made by Andrei Kuraev: Misionarul nr. 1 al Patriarhiei Moscovei a numit Sfînta
Scriptură ”un text oarecare””
savatie.wordpress.com
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lie, am pune-o pe poliţă, continuând să trăim mai departe
păgâneşte. Dumnezeu ne-a dat
poruncă să ne desăvârşim, să ne
sfinţim, deci nu putem pune pe

atunci când trebuie mărturisit
adevărul.
- Unii ne învinuiesc că nu
am făcut faptele dragostei
când am mers la Academie…
- Creştinii s-au pronunţat nu
împotriva unui păcat personal
al lui p. Andrei. Spuneţi-mi vă
rog, Sf. Nicolae a avut dragoste
pentru Arie atunci când l-a lovit? Desigur, noi nu suntem Sf.
Nicolae. Dar în cazul când un
preot este numit cu astfel de cuvinte în faţa atâtor creştini, mă
iertaţi, nu ştiu cum m-aş fi putut
reţine…Iertaţi-mi neputinţa!
Se huleşte darul Duhului Sfânt.
Despre ce dragoste poate fi vorba şi în ce constă această dra-

să judece aceste lucruri, mai
ales în faţa seminariştilor din
cadrul Academiei Teologice.
Şi pe cine? Pe preoţii care
mărturisesc adevărul! Este de
nepermis acest lucru!
- Părinte Pafnutie, care-i
opinia sfinţiei voastre referitor la Scrisoarea deschisă către
Patriarh?
- În ceea ce priveşte scrisoarea deschisă, eu nu văd în ea
nimic rău! Este o durere a multor-multor creştini ortodocşi. Şi
dacă este o durere, ar fi bine să
fie cercetată sincer. Şi la dorinţa
poporului, Biserica-mamă să
iasă din Consiliul Mondial al
Bisericilor. Să ne ajute Dum-

poliţă ceea ce ne-au spus şi neau învăţat Sf. Părinţi. Conform
p. Andrei, sfinţirea azi este practic imposibilă. Însă nu este aşa.
Omului credincios toate îi sunt
cu putinţă, omului necredincios
însă… L-aş sfătui pe părintele
Andrei să se pocăiască şi să se
corecteze.
Eu, personal, nu m-aş duce
la o conferinţă ţinută de p.
Andrei care şi pentru simpli
creştini prezintă un mare pericol duhovnicesc. Vă rog mult să
nu ascultaţi (aceste conferinţe),
mai bine citiţi Sf. Evanghelie, Sf.
Părinţi şi străduiţi-vă să aveţi un
duhovnic cu care să vă sfătuiţi.
E straniu că până acum,
după cum spune şi părintele
Savatie Baştovoi, conferinţele
părintelui Andrei nu au fost interzise în Moldova, iar scrierile
şi expunerile lui nu au fost cercetate de Patriarhie şi interzise ca
unele hulitoare şi care contravin
învăţăturii sfinţilor părinţi.
Noi nu vrem să judecăm,
dar suntem datori să facem
observaţie şi să prevenim
creştinii, căci vom răspunde în
faţa Domnului dacă vom tăcea

goste? Poate ea este după spusa
p. Andrei – să-i zici lui antihrist
„îmi face plăcere să te cunosc?”
Sf. Ilie, ce trebuia să facă? Să-l
cuprindă pe regele Ahav sau să
mărturisească adevărul?
Slavă Domnului că creştinii
nu l-au bătut. Iar diaconul să
aibă într-însul bărbăţie, să iasă
în faţa întregului popor din
Moldova creştin ortodoxă, care
este purtător de Dumnezeu, şi
să-şi ceară iertare pentru ceea
ce a săvârşit.
Eu nu sunt sectant şi nu văd
aici sectanţi, văd preoţi ai Bisericii ortodoxe care slujesc lui
Hristos Dumnezeu!
Totodată aş cere mai multă
atenţie în privinţa la ceea ce se
propovăduieşte în Academia
Teologică din Chişinău, căci
sunt lucruri ce hulesc pe Dumnezeu.
Să
vorbeşti
împotriva
preoţilor ce spun despre
apocalipsă şi despre semnul fiarei şi despre numărul numelui
ei, şi să-i numeşti public cu aşa
cuvinte, este un mare păcat şi
aduce dezbinare. Nu poate un
diacon, chiar misionar fiind,

nezeu să înţelegem cu toţii
acest pericol în lumina sfinţilor
părinţi.
- Mulţi ne învinuiesc că nu
avem pace, suntem veşnic în
stare de război…
- Este pace cu Dumnezeu
dar nu este pace cu antihristul şi satana. Nu căutaţi pace
cu antihrist că el singur nu o
are. Nu avem nici o împăcare
cu păcatul, cu minciuna, cu
ecumenismul, cu globalizarea.
Trebuie să mărturisim în faţa
întregii omeniri adevărul şi ţine
de datoria noastră să arătăm
minciuna.
- Cum credeţi: de ce p. Kuraev are priză la public?
- Cu părere de rău la vremea de pe urmă mulţi vor
căuta învăţători de aceştia care
vorbesc frumos şi comod pentru viaţa de pe pământ. Hristos însă a spus în Evanghelie:
„Cine vrea să fie prieten lumii,
devine vrăjmaş lui Dumnezeu”.
De aceea să ne cercetăm cui
slujim, să nu rămânem amăgiţi.
Pe câmpul de luptă nu poţi trăi
confortabil.
Consemnare: Xenia RADU

Nu poţi numi sectari
pe cei ce râvnesc
după Dumnezeu
- Sosit în Moldova, diaconul-misionar rus Andrei
Kuraev, într-un interviu dat
site-ului pan.md a numit pe
preoţii ce se expun împotriva
atribuirii codului numeric
personal fiecărei persoane,
nemernici şi huligani. Ce
părere aveţi despre aceasta?
- Dacă părintele Andrei
(după cum s-a exprimat dânsul
mai demult) vrea sa se salute cu
antihrist, să se uite cu dragoste
la dânsul, dacă vrea să aibă semnul fiarei, să aibă codul numeric
personal în care este 666, este
hotărârea lui. Dumnezeu i-a dat
omului voinţă liberă. Dar de ce
să-i judecăm pe creştinii care
văd în asta pericol, care nu vor
să primească aceste coduri, se
jertfesc pentru Hristos, pentru
adevăr şi sunt gata să meargă şi
la moarte? De ce să-i clevetim
şi să-i numim sectari? În acelaşi
mod i-am putea judeca şi pe Sf.
M.Mc. Gheorghe şi pe Sf. M.
Mc. Împăratul Nicolai al II-lea
şi pe toţi ceilalţi, cum de altfel
au şi fost clevetiţi de-a lungul
veacurilor şi sunt clevetiţi până
în zilele de azi.
Cine-s dar buni? Cei ce au
primit semnul fiarei, care au
cod numeric personal 666, care, după cum spune părintele
diacon, se duc şi se salută cu
antihrist şi-i spun „îmi face
plăcere să te cunosc”? Înseamnă
că acesta este creştinismul? Dar
ce să facem cu Apocalipsa scrisă
de Sf. Ioan Teologul? Dumnezeu prin ea ne-a preîntâmpinat, ştiind ce glasuri o să apară
în neamul omenesc!
Eu sunt un om păcătos, dar
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Sarcinile Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi
din Moldova „Fericita Maică Matrona”

În vederea ultimelor evenimente în legătură cu atacurile îndreptate împotriva Asociaţiei am considerat de cuviinţă să mai publicăm o dată sarcinile ei.
Ele au fost elaborate acum şapte ani şi au primit binecuvântarea mitropolitului.
Recitindu-le, vă veţi convinge că această obşte a creştinilor încearcă, cu ajutorul
lui Dumnezeu, să se opună tăvălugului anticreştin care striveşte totul în calea
sa. Şi nu este de mirare că activitatea ei este foarte deranjantă pentru unii, care
doresc cu orice chip s-o reducă la zero. Să nu fie!
Asociaţia a fost fondată din iniţiativa ligatoriu fiecărei persoane;
enoriaşilor mai multor biserici din oraşul
Desfăşurarea permanentă a unor
Chişinău şi activează cu binecuvântatarea acţiuni de binefacere. Acordarea diverselor
ÎPS Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi ajutoare copiilor orfani, bătrânilor ş. a.
al Întregii Moldove.
Dezvăluirea şi combaterea curenÎn perioada dificilă şi controversată telor şi faptelor eretice (abaterea de la
pe care o traversează Biserica noastră, canoanele bisericeşti), care se întâmplă în
împreună cu poporul dreptcredincios, noi, societate.
membrii Asociaţiei „Fericita Maică MatZidirea unei Biserici-Memorial (din
rona” ne propunem drept scop susţinerea bârne) întru pomenirea înaintaşilor noştri
concetăţenilor noştri în conştientizarea care au pătimit pentru mărturisirea credinţei
pericolului ce ameninţă atât viaţa noastră ortodoxe, cu hramul în cinstea icoanei Maipământească, cât şi mântuirea sufletului.
cii Domnului „Pantanasa” („Împărăteasa
Dat fiind faptul că pocăinţa este pi- tuturor”).
atra de temelie a vieţii creştineşti, numai
Publicarea unui buletin informativ
pocăindu-ne fiecare în parte şi împreună (ziar) menit să promoveze opinia Bisericii
cu tot poporul şi cerându-ne iertare de la (a sfintelor sinoade, a sfinţilor părinţi, a
Domnul pentru păcatele personale şi ale în- stareţilor din vremurile noastre), oamenilor
tregului neam, putem nutri speranţa că vom de cultură şi ştiinţă ortodocşi asupra probfi auziţi de El în rugăciunile noastre. Astfel, lemelor contemporaneităţii, să elucideze,
orientându-ne spre o viaţă creştinească în prin prisma creştin-ortodoxă, evenimentele
pocăinţă şi în faptele pocăinţei, cerem de la din ţară şi din lume etc.
Dumnezeu ajutor pentru rezolvarea probRealizarea acestui program este posibilă
lemelor stringente, cum ar fi:
numai cerând în rugăciuni fierbinţi ajutorul
Sensibilizarea creştinilor în ce Bunului Dumnezeu şi mijlocirile Fericitei
priveşte aspectele negative, anticreştineşti Maicii Matrona, al cărei nume îl poartă
Asociaţia noastră.
ale perioadei în care trăim;
În fiecare miercuri, la ora 7.00, în incinApărarea copiilor noştri de invazia
occidentală a surogatelor culturii, mo- ta Bisericii Cuv. Parascheva (str. Columna
ralei, a stilului libertin de viaţă, impus cu nr. 76, mun. Chişinău) se citeşte Acatistul
Fericitei Maicii Matrona şi se înfăptuieşte
insistenţă;
Pronunţarea împotriva globalizării. Drumul Crucii cu sfintele icoane şi cu
Fiecare naţiune îşi are datoria şi dreptul dat rugăciuni pe perimetrul oraşului Chişinău
ei de la Dumnezeu să-şi apere credinţa şi (cu microbuzul).
Asociaţia Creştinilor Ortodocşi „Fericneamul, să nu accepte şi să respingă legile
impuse ţării de sistemul mondial de guv- ita Maică Matrona” este deschisă tuturor
doritorilor de a-şi aduce prinosul în renovaernare;
Lupta pentru dreptul de a trăi fără rea vieţii creştineşti a poporului nostru.
Să ne ajute Dumnezeu!
codul de identificare, atribuit în mod ob-

.
.
.
.

.
.
.
.

Citatul ediţiei
Sfântul Ioan GURĂ DE AUR:

Să-i opriţi pe cei
care hulesc împotriva
lui Dumnezeu!
Odată ce a venit vorba despre
hulă, vreau să vă rog sa-mi faceţi
un serviciu în schimbul acestui
cuvânt al meu şi al socotelii mele
şi anume: să-i opriţi pe cei din
oraş care hulesc împotriva lui
Dumnezeu. Dacă auzi pe cineva pe
la răscruce de drumuri sau în piaţă
hulind pe Dumnezeu, apropie-te şi
probozeşte-l. Şi dacă va fi nevoie
să-l loveşti, nu pregeta, loveşte-l
peste faţă, răpune-i gura, sfinţeşteţi mâna cu lovitura, şi dacă te vor
învinui, te vor târî la judecată,
mergi acolo. Şi dacă judecătorul

în faţa judecăţii te va chema la
răspundere, spune-i cu îndrăzneală
că acela L-a hulit pe Împăratul
Îngerilor, căci dacă sunt vrednici
de pedeapsă cei ce îl hulesc pe
împăratul pământesc, atunci cu atât
mai vârtos trebuiesc pedepsiţi cei ce
Îl hulesc pe Celălalt Împărat. Crima
este aceeaşi: jignirea făcută în faţa
lumii, de aceea oricine poate să
învinovăţească (pe făptaş). Să ştie
şi jidovii, şi elinii că creştinii sunt
păstrătorii, apărătorii, cârmuitorii
şi învăţătorii cetăţii, şi fie ca
acelaşi lucru să-l afle şi curvarii
şi desfrânaţii că tocmai ei trebuie
să se teamă de robii lui Dumnezeu
ca, dacă şi vor vrea să spună ceva
asemenea, să caute bine împrejurul
lor şi să tremure şi de umbre, având
frica ca nu cumva vreun creştin să
audă, să nu se năpustească peste ei
şi să nu-i bată vârtos.

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

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@toaca.md,
varianta electronică: toaca.md
Tipografia “Prag-3”, tel. 23 79 56
Com. nr. 1633. Tiraj: 3100 ex. Preţ 5 lei

Rugăciune

Nu fiţi pasivi!
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

către Maica Domnului
pentru părintele duhovnic
O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, împărăteasa Cerului şi a
pământului, ascultă strigarea sufletului meu şi
primeşte păcătoasa mea rugăciune, Preacurată
Maică a lui Dumnezeu, care o aduc pentru
părintele meu duhovnic, îndureratul robul Tău
(prenumele). Fii lui întotdeauna Călăuzitoare,
şi în toată vremea însoţeşte-1, şi îngrădeşte-1 pe
el cu sfinţii îngeri. Intăreşte-1 când este treaz,
păzeşte-1 când doarme, mângâie-1 când plânge,
îm- bărbătează-1 când este trist, izbăveşte-1 de
dureri; slobozeşte-1 de clevetire, ridică-l când
este în neputinţă, biruieşte-i pe demonii ce
luptă împotriva lui, şi în primejdie de moarte
îl ajută. în fiecare zi îl arată înfricoşător pentru vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca
ei să ştie că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul şi împăratul,
Căruia I Se cuvine cinstea şi închinăciunea în
vecii vecilor. Amin.
Maica Domnului, îmblânzeşte inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra lui. Tu
vezi osteneala şi durerea părintelui meu..., durerile lui doar Tu singură le cunoşti. Tu îi ştii
toate tainele sufletului, caută cu milostivire
la el din cer, uşurează-i suferinţa, acoperă-1
cu acoperemântul Tău, cercetează-1 pe el cu
mila Ta cea cerească, trimite-i binecuvântare
în toate faptele lui şi-i dăruieşte ajutorul tău
cel nevăzut, şi cu sfintele lui rugăciuni, dă-mi
mie smerenie, mustrare de conştiinţă, răbdare,
blândeţe, curăţie, tăcere şi mă acoperă de
toate năpastele şi de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei
nevăzuţi. Amin.

Citind acest număr al ziarului,
aţi făcut cunoştinţă cu scandalul
provocat la Chişinău de misionarul nepoftit diaconul Andrei
Kuraev. Fără îndoială că v-au
indignat atât expresiile hulitoare
ale acestuia, cât şi defăimarea
Asociaţiei noastre.
Fiecare creştin este dator să
ia o atitudine hotărâtă când se
batjocoreşte credinţa, sfinţeniile
noastre, când sunt ponegriţi
preoţii râvnitori, care-i slujesc
lui Dumnezeu şi creştinii
neindiferenţi
la
atacurile
împotriva Ortodoxiei. A tăcea în
asemenea cazuri este egal cu a fi
trădător, este egal cu a fi de partea
distrugătorilor a tot ce avem noi
mai scump. Nu fiţi pasivi! Scrieţi
la Mitropolie scrisori, telegrame
şi cereţi interzicerea vizitelor lui
Kuraev în Moldova.

Aviz!

Pe 20 noiembrie, ora
11.00, medicul naturist

Veaceslav Zakrevski
(Ucraina)

va oferi consultaţii
tuturor doritorilor în incinta
ACOM “Fericita Maică
Matrona” str. Columna nr. 76.

Scara spre cer

pentru copii

Trăim într-un timp foarte complicat. Societatea noastră, deşi s-a declarat deschisă
spre valorile credinţei strămoşeşti, se află
într-o goană acerbă după cu totul alte valori.
Duhul lumii acesteia ne înrobeşte prin
pârghii de temut: sărăcia, exodul forţat,
mass-media aservită forţelor oculte şi
pedalează pe setea de argint, orgoliu,
mândrie etc. Primele jertfe ale lui sunt cei
fără de pregătire şi trăire duhovnicească,
fără frică de Dumnezeu, fără de conştiinţa
păcatului şi setea de mântuire.
Deosebit de vulnerabili în acest sens
sunt copiii. În afara unor repere spirituale sigure le este foarte greu să reziste în
faţa avalanşei ispitelor acestei lumi în care
viciile sunt prezentate drept virtuţi. De

aceea vă invităm, dragi părinţi şi bunei, să
le oferiţi copiilor şi nepoţilor şansa de a
gândi şi de a se orienta în spaţiul contemporan înţesat de capcane nevăzute.
Abonaţi-i la „Scara spre cer” şi astfel
le veţi oferi o posibilitate frumoasă de a
pătrunde pas cu pas în tainele virtuţilor
şi desăvârşirii, de a-şi întări credinţa şi
dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele.
„Scara spre cer” este o ediţie color cu
apariţie lunară. Preţul abonamentului
anual e de 60 lei.
Indice poştal PM22119.
Primul număr va apărea în ianuarie
2011. Dăruiţi-le copiilor voştri o
S C A R Ă S P R E C E R.

Continuă abonarea la ziarul “Toaca” pentru anul 2011!

Ziarul naţional de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Toaca” este un sfetnic bun al
trezirii duhovniceşti şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea
valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi
învăţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mântuirii.
Indice: PM21915. Preţ anual - 72 lei.

