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Bucură-Te,
Preasfântă
Născătoare
de
Dumnezeu, că în cinstea icoanei
tale Făcătoare de Minuni
„Împărăteasa Tuturor” se
înalţă prima biserică de pe
pământul moldovenesc; că
acest sfânt locaş este închinat
memoriei taţilor, moşilor şi
strămoşilor care şi-au jertfit
viaţa pentru dreptmăritoarea
credinţă; că nu a secat viţa
lor şi astăzi Te preaslăveşte.
Aceste cuvinte credem că ar
fi exprimat starea sufletească a
creştinilor, majoritatea dintre
care sunt ctitori, prezenţi la
Hramul Bisericii „Pantanassa”
din marginea Dobrogei (mun.
Chişinău). În dimineaţa zilei
de 31 august numeroşi creştini
s-au adunat lângă construcţia
nefinisată a sfântului locaş,
proiectată concomitent pe
oglinda iazului din preajmă
şi pe nemărginirea cerului.
După întâmpinarea solemnă
a icoanei Maicii Domnului
„Împărăteasa Tuturor”, între
pereţii proaspăt înălţaţi din
bârne, pentru prima dată, s-a
săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
Sub cupola albastră a cerului rugăciunile au răsunat
într-un mod aparte, găsinduşi ecou în sufletele creştinilor
ortodocşi. Mult înseamnă
rugăciunea fierbinte, în cazul
de faţă rostită în faţa icoanei
„Împărăteasa Tuturor”, care
se ştie că are darul vindecării
de cancer. Un sobor de preoţi
a citit Acatistul Maicii Domnului „Pantanassa” după care
prot. Anatolie Cibric a rostit
o predică de zile mari în care,
amintind de toate greutăţile
construcţiei Bisericii, a subliniat că acestea ne sunt date
prin voia lui Dumnezeu pentru
slăbiciunile şi păcatele noastre
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Abonează-te la ziarul naţional de spiritualitate şi atitudine or todoxă

TOACA!

“Toaca” cheamă la rugăciune şi vigilenţă. “Toaca” trezeşte conştiinţele adormite. “Toaca” este glasul poporului dreptcredincios.
“Toaca” este în opoziţie absolută cu mass-media aservită forţelor oculte. Dacă vrei să afli adevărul prin prisma învăţăturii Sfinţilor Părinţi, citeşte “Toaca”!
Indice: PM21915. Preţ lunar: 3 lei (pentru anul 2009 - 5 lei). Te poţi abona începând cu orice lună.

Abonamentul la “Toaca” e un cadou preţios pe care îl poţi oferi prietenilor şi rudelor.
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şi, totodată, a mulţumit
lui Dumnezeu, Care prin
nemărginita Sa milă ne
ajută să ducem la bun sfârşit
această lucrare. De asemenea, sfinţia sa a mulţumit
ctitorilor din toată ţara, în
special celor dobrogeni, care
au oferit terenurile necesare
pentru construcţie.
În încheiere, s-a săvârşit
o procesiune în jurul Bisericii, urmată de agapa
tradiţională.
Este îmbucurător că
pe harta spirituală a ţării
se ridică un nou bastion al
întăririi în credinţă, zidirii
sufleteşti şi al mântuirii.
Un sfânt locaş, în care
neîntrerupt se vor pomeni
numele celor căzuţi pentru triumful ortodoxiei,
celor risipiţi prin zăpezile
Siberiei şi prin întreaga
lume. Un sfânt locaş aflat
sub omoforul Împărătesei
Cerului şi al pământului.
Să mulţumim, deci Bunului Dumnezeu şi să rostim cu evlavie şi speranţă:
„Bucură-Te Împărăteasa
Tuturor, Ceea ce vindeci cu
har bolile noastre”.
Cor. “Toaca”

Consecinţe ale
educaţiei ateiste

Patru
adolescenţi
au fost ucişi
şi mâncaţi
de satanişti
Patru tineri din Rusia au fost
ucişi, iar părţi din trupurile lor
au fost gătite şi consumate.
Ei au fost mâncaţi de satanişti.
Opt membri ai unui cult satanist
au fost arestaţi în Rusia, după ce
au ucis cu sânge rece şi au mâncat patru adolescenţi. Victimele,
trei fete şi un băiat, aveau vârste
cuprinse între 16 şi 17 ani. Cazul
a şocat la culme opinia publică
din ţară, care cere pedepsirea
exemplară a făptaşilor.
Cei patru tineri ucişi au fost
identificaţi de poliţie doar cu
numele mic, pentru a li se proteja familiile.
Astfel, ei erau Ania G., în
vârstă de 17 ani, Olea P., Varea
K. şi Andrei S.
Agresorii i-au atras într-o

1. Creştinii ortodocşi mărturisesc în Crez că sunt fii ai unei
Singure Biserici Ortodoxe –
cea Sfîntă, Sobornicească şi
Apostolească, al cărei singur
Cap este Hristos DumnezeuOmul. Nu pot fi alte “credinţe”
mântuitoare căci numai Hristos
este Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nu pot fi două sau mai multe
“biserici surori” precum nu
sunt mai mulţi hristoşi, căci numai Unul Hristos S-a răstignit
pe Cruce. Aşadar orice religie,
cult, “consiliu ecumenic” sau
“biserică” din afara Ortodoxiei sunt socotite de către Sfinţii
Părinţi drept erezii; iar ereziile
nu sunt biserică şi nici nu pot fi
în veac biserici ale mîntuirii.
2. Ecumenismul, prin dorin-

ic al Bisericilor”, doreşte să
înghită în chip viclean Biserica
lui Hristos, prin chemarea Ortodoxiei la falsa unire cu mincinoasele “biserici” apostate,
religii păgâne şi culte eretice;
ecumenismul împacă făţarnic
toate “dumnezeirile” şi cutează
să amestece în acest sincretism
chiar învăţătura ortodoxă despre
Hristos. Prin aceste înşelări,
C.E.B. doreşte să se impună lumii ca o nouă “biserică” supranaţională, supra-confesională
şi universală, spre a înlocui
în conştiinţa ortodocşilor
adevărata Biserică şi adevărata
învăţătură a lui Hristos.
5. Ecumenismul nesocoteşte şi desfiinţează Sfintele
Taine ale Bisericii zicînd că şi

Sfânta Biserică le-a osândit
acum sute de ani. Ortodocşii
primind ecumenismul, alunecă
încet în rele pogorăminte în care
învăţăturile ortodoxe suferă
schimbare – răstălmăcirea
învăţăturilor de credinţă, cenzurarea Sfintelor Scripturi,
schimbarea sfintelor slujbe şi
rânduielilor bisericeşti, pentru
a nu “supăra” celelalte credinţe
apostate, eretice şi păgâne din
“Consiliul Ecumenic”.
8. Ecumenismul vorbeşte
despre o libertate fără de
Cruce, propovăduieşte o “iubire” fără dreptatea sfintelor
porunci, plănuieşte unirea
credinţelor în diversitatea
dumnezeilor.
Ecumenismul
este o globalizare religioasă ce

şi ridicarea templului lui Antihrist; au aceiaşi conducători
ce luptă pe dinlăuntru Biserica
– prin depărtarea turmei lui
Hristos de Adevărul credinţei
, – iar pe dinafară ecumeniştii
rup porţile Bisericii spre amestecarea ortodocşilor cu toţi
nebotezaţii, cu schismaticii, cu
ereticii şi păgânii.
11. Prin “iubirea” tolerantă
faţă de “minorităţile sexuale” (sodomiţi, gomorence,
transexuali) şi a impunerii
preoţiei femeilor, ecumenismul
se ridică împotriva rînduielilor Sfinţilor Apostoli, împotriva învăţăturilor Sfinţilor
Părinţi, împotriva a toată Ortodoxia. Aceasta este adevărata
“înfrăţire”, aşa arată răzvrătirea

De ce un ortodox nu poate fi ecumenist?
ţa sa de a strânge laolaltă toate
religiile lumii, îl pune pe Hristos alături de ceilalţi dumnezei
ai celorlalte (ne)credinţe. Prin
“reconciliere” şi “toleranţă”,
ecumenismul ignoră Sfânta
Cruce, huleşte fecioria Maicii
Domnului şi neagă făţiş Sfânta
Treime, împotrivindu-se prin
aceasta apostoleştilor cuvinte
care mărturisesc că în Ortodoxie este doar un singur Domn,
o singură Credinţă, un singur
Botez (Efeseni 4:5).
3. Ecumenismul înşeală pe
ortodocşi chemându-i să se
roage, sau să facă slujbe religioase, sau să se împărtăşească
împreună cu netrebnicii eretici
şi păgâni, ridicîndu-se astfel împotriva celor Şapte Soboare a Toată Lumea la care
Sfinţii Părinţi au rânduit pentru veşnicie Sfintele Canoane
ce mărturisesc: “Episcopul,
sau preotul, sau diaconul care
numai s-a rugat cu ereticii
– să se afurisească, iar dacă
le-a îngăduit ereticilor să lucreze ceva ca şi clerici, să se
caterisească.” (Canonul 45 al
Sfinţilor Părinţi)
4. Ecumenismul, prin întemeierea “Consiliului Ecumen-

cabană izolată de pe malul fluviului Volga şi i-au sacrificat în
cadrul unui ritual satanist.
Potrivit anchetatorilor, fiecare adolescent a fost înjunghiat
de 666 de ori – cifră considerată
a fi semnul diavolului.
Înainte de a fi ucise, victimele
au fost obligate să înghită o mare
cantitate de alcool şi droguri, ca
să nu opună rezistenţă. După
crime, ucigaşii au tăiat bucăţi
din cadavre, ca să le mănânce.
Ei au aprins un foc de tabără
unde au “gătit” carnea, înainte de
a o consuma. Poliţia a găsit resturi ale trupurilor neînsufleţite,
în cenuşa rămasă de la foc. Investigatorii au reuşit să identifice victimele, doar cu ajutorul
testelor ADN.

catolicii, monofiziţii, armenii,
copţii, protestanţii au aceleaşi
“taine” ca şi ortodocşii.
Fraţilor, numai în Biserica
Ortodoxă lucrează Duhul Sfînt
pentru că numai Ortodoxia a
păstrat învăţătura lui Hristos
neschimbată şi are neruptă
continuitatea Harului dăruit
Sfinţilor Apostoli la Cincizecime. Numai la ortodocşi vine de
înviere Sfînta Lumină la Ierusalim, numai în Ortodoxie sunt
sfinţi cu sfinte moaşte.
6. Ecumenismul înşeală
pe ortodocşi, zicându-le prin
“teoria ramurilor” că fiecare
credinţă, orice religie sau cult
au aceeaşi rădăcină şi toate
deţin o părticică de adevăr, iar
prin unirea tuturor în ecumenism se va obţine “adevărata
credinţă” cu adevărul “reîntregit”. Aceasta ar însemna că
Hristos nu este singurul Dumnezeu, nu întrupează tot Adevărul şi că Biserica întemeiată
de El nu poate călăuzi sufletul
omului botezat la sfinţenie, la
mântuire, la viaţa veşnică în
Împărăţia Cerurilor.
7. Ecumenismul trădează
Ortodoxia voind s-o atragă într-o unire cu credinţele pe care

nu vede omul drept chip al lui
Hristos, de aceea când vorbeşte
despre Hristos, ecumenismul
îl înfăţişează în chip tainic pe
Antihrist.
9. Venirea ecumenismului
a fost proorocită de Sfinţii Apostoli: “Duhul grăieşte lămurit
că, în vremurile cele de apoi,
unii se vor depărta de credinţă,
luând aminte la duhurile cele
înşelătoare şi la învăţăturile
demonilor, prin făţărnicia unor
mincinoşi, care sînt înfieraţi în
cugetul lor.” (1 Timotei 4:1)
Ecumenismul nu arată celor
din afara Bisericii Ortodoxe
calea către adevărata pocăinţă,
nu cheamă neortodcşii la Sfântul Botez cel în numele Sfintei
Treimi, ci îi întăreşte pe eretici
şi păgâni a rămîne în necredinţa şi răzvrătirea lor, amăgindu-i
că ar fi şi ei “biserici” şi că ar
avea parte de mântuire.
10. Ecumenismul, prin
ereticele sale învăţături privind unirea “inter-religioasă”
şi credinţa într-un “dumnezeu
universal”, arată asemănare cu
gândirea şi lucrarea masoneriei.
În fapt, amândouă îmbrăţişează
căderile umanismului, prin
care se pregăteşte împărăţia

pătimaşă cu care ecumenismul
loveşte împotriva dragostei
răstignite a lui Hristos.
12. Această erezie ce
şade în spatele unirii tuturor
credinţelor eretice – ecumenismul – se doreşte a fi crezut drept
“biserică” deasupra “bisericilor”, cult peste toate cultele,
religia religiilor, arătându-se a
fi de fapt noua religie ce va sluji în noul templu din apropiata
împărăţia a lui Antihrist. Ecumenismul prin lucrările sale
este antiortodox, antibisericesc
şi apostatic, pregătind venirea
lui Antihrist. Iar amăgitorii
care luptă dinlăuntru Biserica
Ortodoxă sunt “ortodocşii”
ecumenişti care se împotrivesc
învăţăturilor Sfinţilor Apostoli
şi predaniilor Sfinţilor Părinţi,
căci “Cei ce sunt în Biserica lui
Hristos aparţin adevărului, iar
câţi nu aparţin adevărului, nu
sunt nici în Biserica Domnului
nostru Iisus Hristos”.
Din “Sfătuire duhovnicească
în douăsprezece capete, unde
se arată de ce un ortodox nu
poate fi ecumenist”, alcătuire
a ieromonahului
Vasilisc HRISTEA

Încă un semn al vremurilor

Începând cu septembrie
2008, ambasada Israelului confirmă introducerea
regimului fără vize cu Rusia.
Omiterea vizelor înseamnă
că timp de 180 de zile ruşii
şi israelienii vor avea posibilitatea să viziteze Rusia şi
Israelul de nenumărate ori, cu
condiţia ca durata şederii să
nu depăşească 90 de zile.
Iar aceasta vorbeşte despre
împlinirea proorociilor Cuv.
Lavrentie al Cernigovului. El
spunea: „Orice om va putea
pleca la Ierusalim fără nici
un fel de oprelişti. Străduiţi-

vă sa nu plecaţi atunci, pentru că totul va fi organizat
spre ademenire şi înşelare.
Antihristul va fi bine instruit
în toate vicleniile satanice şi
va face semne amăgitoare. Va
fi văzut şi auzit de întreaga
lume. Pe „oamenii săi” îi va
pecetlui cu peceţi. Îi va urî
pe creştini. Se vor începe
ultimele prigoane asupra sufletului creştinesc care va
refuza pecetea satanei. La început prigoanele vor porni de
la Ierusalim, iar apoi în toate
colţurile globului pământesc
se va vărsa ultimul sânge

pentru Răscumpărătorul Iisus Hristos. Dintre voi, fiii
mei, mulţi vor ajunge până
la aceste vremuri groaznice”
(Cuv. Lavrentie a răposat în
anul 1950).
Să nu încetăm, aşadar, să
ne rugăm: Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce vei veni să judeci viii
şi morţii, miluieşte-ne pe noi,
păcătoşii, şi cu judecăţile pe
care le ştii ascunde-ne de la
faţa antihristului în pustiul
tainic al mântuirii Tale (Cuv.
Nectarie de la Optina).
rusfront.ru

Sociologul japonez Yoneji
Masuda, “tatăl societăţii informatice” îşi exprima în
1980 nelinistea asupra faptului ca libertatea noastra este
ameninţată. Yoneji Masuda se
referea la o tehnologie cibernetica total necunoscută celor
mai mulţi dintre oameni, o tehnologie care cupleaza creierele
umane – via microcipuri – cu

Apusul libert=\ii

jlocul anilor ’80. Tehnica este
descrisă într-un raport oficial
dat publicităţii de autorităţile
suedeze.
Oamenii ce poarta asemenea implante pot fi urmăriţi
oriunde prin captarea undelor
radio de joasă frecvenţă pe
care le emit microcipurile.
Funcţiile creierului le pot fi
comandate de computere, care

şi emoţiile lor să poată fi
urmărite şi înregistrate.
Un microcip de 5 micromilimetri (diametru unui fir de par
este de 50 milimicrometri) plasat în nervul optic al unei persoane, ”suge” impulsurile nervoase din acea zona a creierului
responsabilă pentru miros, văz
şi auz şi le trimite spre înregistrare unui computer. Odată

prelucreze simultan milioane
de date provenite de la astfel
de oameni. Creierul fiecaruia
dintre noi are o frecvenţă de
rezonanţă bioelectrica unica,
exact cum fiecare dintre noi are
amprente digitale unice. Odata
detectata aceasta, creierul poate
fi în întregime ”programat” cu
ajutorul undelor de frecvenţă
electromagnetica (EMF) trans-

IMPLANTE, MICROCIPURI ŞI CONTROLUL MINŢII
sateliţi controlaţi de la sol prin
supercomputere.
Primul implant pe creier a
fost efectuat în 1974 în Ohio,
SUA, şi în Stockholm, Suedia.
Încă din 1946 fuseseră introduşi
electrozi în creierele unor nounăscuţi fără stiinţa părinţilor. În
perioada anilor ’50-’60 se introduceau electrozi în creierele
oamenilor şi animalelor, în special în SUA, pentru cercetări asupra funcţiilor creierului şi corpului, cât şi pentru a
se obţine influenţarea
comportamentului.
Acestea din urma
poarta numele de
control mental (MC)
şi sunt metode ce au
ca scop modificarea
atitudinilor şi comportamentului uman.
A exercita controlul
asupra
funcţiilor
creierului a devenit
unul din ţelurile armatei şi serviciilor
secrete.
În urmă cu treizeci de ani, implantele
pe creier – atunci în
marime de cca 1 cmp
– se puteau observa
prin roentgenografie.
Mai târziu, mărimea
lor a fost redusă
până la dimensiunea
unui bob de orez, fiind fabricate din silicon, apoi
din arseniat de galiu. Astăzi,
sunt suficient de mici pentru
a putea fi implantate în ceafă,
spate ori în alte părţi ale corpului sau injectate în timpul
unei operaţii, fiind aproape
nedetectabile.
Din punct de vedere tehnic, astăzi, este posibil ca fiecare nou-născut să fie injectat
cu un asftel de microcip, ce va
servi la identificarea persoanei
în cauză pentru tot restul vieţii
sale. Despre astfel de planuri
s-a discutat în cel mai mare secret în SUA, fără să existe vreo
preocupare privind dreptul la
viaţa privată.
În Suedia, în 1973, premierul Olof Palme a aprobat
asemenea implante la deţinuţi,
iar bătrânii din azile au început
să fie implantaţi încă de la mi-

pot chiar schimba frecvenţa
biocurenţilor. Pe post de cobai
(animale pentru experimente )
în cadrul unor experimente secrete au fost folosiţi deţinuţi,
soldaţi, bolnavi psihic, persoane cu handicap, homosexuali, femei singure, batrâni, copii
de şcoală – fiecare din aceste
grupuri fiind considerate ”marginale” de către cercetătorii în
slujba ”elitei”.
The Washington Post relata,

recepţionate şi înregistrate,
aceste impulsuri nervoase pot fi
trimise înapoi spre creierul persoanei în cauză, via microcipului implantat. Cu ajutorul unui
RMS pot fi transmise mesaje
electromagnetice (codate ca
semnale) asupra sistemului nervos, cu consecinta influenţării
acestuia. Cu astfel de dispozitive RMS, persoanelor sanatoase li se pot induce halucinaţii
vizuale/auditive.

mise din afara, prin trimiterea
unor semnale electromagnetice care sint ”traduse” ca imagini sau/si sunete. Acesta este
unul din principiile razboiului
psihotronic.
Printr-un astfel de implant
viaţa privată a unui om este
distrusă pentru totdeauna. Persoana în cauză poate fi manipulata în diferite moduri, i se pot
induce reacţii felurite. Poate fi
făcut agresiv sau letargic; i se
poate schimba sexualitatea etc.
Este posibil, deci, sa se fabrice
un adevărat soldat-robot.
Aceasta tehnologie a început să fie utilizată în cadrul
forţelor armate ale unor ţări
NATO încă din anii ’80, fără
ca savanţii civili sau simplii
cetăţeni să aiba habar. Aşadar,
puţine informaţii despre aceste
sisteme invazive de control
mental pot fi găsite în jurnalele
academice sau profesionale.
Metodele de control mental pot fi utilizate şi în scopuri
politice, pentru a-i face pe oameni să acţioneze împotriva
intereselor individuale sau de
grup, ori chiar să ucidă, fără
a-şi aminti nimic după aceea.
Acest război tăcut este dus împotriva civililor şi soldaţilor
de către Armată şi Serviciile
Secrete. Din 1980, stimularea
electronică a creierului a fost
utilizată, în SUA, în secret,
în mai 1995, faptul ca însuşi
Fiecare
gând,
reacţie, pentru a controla oameni fara
prinţul William al Marii Brita- percepţie auditivă ori vizuală ştiinţa şi acceptul acestora.
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Câţi dintre noi ar acdatii traiesc pe câmpul de
în creier, iar
cepta
încălcarea
vieţii noastre
lupta cu ajutorul unui siscâmpurile electromagnetice
tem special de recepţie.
pot fi decodificate în gânduri, private, astfel încât până şi gânÎn
timpul
războiului imagini, sunete. Stimularea durile noastre cele mai secrete
din Vietnam, au
fost in- electromagnetică externă poate, să poată fi citite?
Astăzi există deja tehnojectate soldaţilor implante aşadar, modifica lungimile de
logia
care permite înfiinţarea
care determinau modifica- unda ale biocurentilor emişi de
unei
Noi
Ordini Mondiale Torea cantităţii de adrenalina în creier, ori poate cauza crampe
sânge. Astronauţii americani musculare extrem de dureroase talitare.
au fost implantaţi cu micro- în scop de tortură.
Dr. în medicină Raunicipuri înainte de a fi trimişi în
Sistemul electronic al NSA
Leena
LUUKANEN-KILDE
spaţiu, astfel încât gândurile este capabil să urmareasca şi să
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Statul poliţienesc
din Anglia
Anglia are deja cel mai
mare numar (4 milioane) de
camere de supraveghere video
pe cap de locuitor din întreaga lume. Poliţia şi serviciile
de informaţii înregistrează şi
interceptează conversaţii telefonice, corespondenţa e-mail
şi scrisorile a sute de mii de oameni în fiecare an, se arată întrun raport oficial, citat de ziarul
The Telegraph. Peste 1000 de
telefoane sunt ascultate zlnic. De
asemenea, în raport se mai arată
că peste o mie de operaţiuni de
interceptare au fost fără rost.
În unele cazuri, conversaţiile
unor oameni nevinovaţi au fost
ascultate din cauza unor greşeli
birocratice. Actualmente legea permite oricărui sectorist
să intercepteze datele personale (telefon, e-mail, scrisori).
Politiştii de la secţia cea mai
apropiată au dreptul să îti afle
toate preferinţele şi intimităţile.
Noua ordine mondiala se impune cu obrăznicie din ce în ce
mai mult.
Deja Europa se îndreaptă cu
paşi repezi spre chip-uri şi control global.

2010 – instaurarea
fascismului în
Europa si Italia
Toţi locuitorii Italiei vor fi
amprentaţi începând cu 2010.
Şi Hitler visa o Europă unită
cu cetateni amprentati, nu ?
“Vreau
sa
precizez
că Uniunea Europeană a
hotărât anul trecut ca toate
paşapoartele să conţină amprentele digitale ale posesorilor.” - Silvio Berlusconi.
Uniunea Europeană
se
transformă din stat poliţienesc
în lagăr de concentrare. Oamenii sunt controlaţi prin tot felul
de taxe, accize, credite, ipoteci, asigurări etc. Dar acuma
trebuie sa fie şi amprentaţi. În
curând o să ne trezim că avem
pe frunte sau pe mână un cod
de bare. Trist e că oamenii se supun acestor reguli stupide create de cei ajunşi la putere!
În
Italia
a
început
desfăşurarea militarilor în
oraşe pentru a asigura ordinea.
Aproximativ 3.000 de militari
au fost desfăşuraţi în marile
oraşe. O mie de militari vor
supraveghea obiectivele importante precum ambasadele, o mie
au fost trimişi la centrele unde
sunt reţinuţi imigranţii ilegali,
în timp ce o mie vor participa
la “patrule mixte” cu poliţia, pe
străzile oraşelor mari, precum
Roma, Napoli sau Milano.
Tot mai multe şi mai multe
libertăţi vor fi restrânse, va avea
loc un control tot mai puternic
asupra oamenilor, pentru a se
îndeplini obiectivele majore
ale noii ordini mondiale, un
stat mondial unic, de sorginte
fascistă. Bineînteles, totul se va
realiza în etape; întâi Uniunea
Europeana, NAFTA cu al său
Amero (Uniunea Canada, Mexic SUA), Uniunea Asia-Pacific,
etc. care apoi vor fi unite. Nici
nu are rost să mai pomenim de
SUA (unde există deja cazuri de
oameni cu cipuri implantate).
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Semnele vremurilor

Rătăciţi, dacă nu cunoaşteţi Scripturile
Continuare din nr. 8

(“De ce vom fi osândiţi pentru semn”)

Domnul
Iisus
Hristos
ne-a arătat răspicat cauza
pentru care rătăcim şi care
este necunoaşterea Scripturilor. Când pe Sfânta noastră
Scriptură “s-a aşternut praful şi
se odihnesc păianjenii” şi singura noastră sursă de informare
sunt astăzi mijloacele de informare în masă – televiziunea,
ziarele, radioul – e de la sine
înţeles că rătăcim de colo-colo
şi că suntem în primejdie de a
ne pierde cu totul minţile. Aşa
cum se ştie, aproape toate mijloacele de informare în masă
– din câte se ştie – slujesc interesele economice ale stăpânilor
lor. Dacă stăm puţin şi studiem ce spun şi programele lor,
vom pricepe că în marea lor
majoritate, cu desigur, rare
exceptii, se opun celor poruncite nouă de Domnul nostru
Iisus Hristos. Numai Sfânta
Scriptură şi Vieţile Sfinţilor
slujesc şi urmăresc cu adevărat
interesul nostru duhovnicesc
şi trupesc. De aceea, trebuie
ca şi noi, într-un anumit moment, să ne îngrijim de binele
nostru şi de interesul nostru şi
singuri să comparăm aceste
două izvoare de mesaje şi să
ne stabilim dupa cum socotim
mai bine cursul vieţii noastre.
Cel dintâi izvor, adică Sfânta
Scriptură şi Vieţile Sfinţilor,
are drept scop să curăţească
mintea noastra nevinovată şi să
o însănătoşească. Celălalt izvor are drept scop întunecarea
minţii prin mulţimea nesfârşită
de “gunoaie” pe care i le deşarta.
Sigur, toţi vor înţelege odată că
au devenit nişte primitori de
gunoaie, dar cu cât mai repede
va pricepe cineva cum stau lucrurile, cu atât mai puţine vor fi
consecinţele nefaste asupra trupului şi sufletului sau şi cu atât
mai puţin va fi nevoit să lupte
ca să-şi ‘’îngrijească sufletul”
pe care unii l-au transformat
într-o groapă de gunoi.
Iată câteva caracteristici ale
unei profeţii care se împlineşte
în zilele noastre: există deja
posibilitatea tehnologică, prin
intermediul
calculatoarelor
electronice, care permite exercitarea unui control mondial.
Nu e contestat de nimeni faptul
că prin acordul Schengen şi prin
legea 1472/1997 pentru prelucrarea datelor apare deja foarte
limpede voinţa politică de a se
impune controlul mondial şi de
a fi desfiinţată viaţa personală.
Nimeni nu poate contesta de

asemenea faptul că apare, timid
la început, noul sistem economic mondial al societăţii fără bani
şi, desigur, chiar şi copiii ştiu
deja că acest sistem economic
mondial impune tuturor locuitorilor pământului să primească
numărul unitar de cod de înregistrare sub forma unui semn
gravat, sub forma cunoscutului cod barat de marcare a
produselor. Că acest număr 666
este cuprins în codul barat o
mărturisesc toţi, chiar şi companiile care-l fabrică; nu neagă
nici specialiştii în electronică

Să fim atenţi să nu atragem
asupra noastră ocara lui Hristos care ne numeşte făţarnici
pe noi toţi, cei care zicem
că nu vedem ce se întâmpla:
“Tot nu înţelegeţi, nici nu
pricepeţi ? Atât de învârtoşată
este inima voastră ? Ochi aveţi
şi nu vedeţi, urechi aveţi şi
nu auziţi şi nu vă aduceţi
aminte ?” (Marcu 8, 17-18)
şi în alt loc: “Făţarnicilor, faţa
cerului ştiţi să o judecaţi, dar
semnele vremurilor nu puteţi”
(Matei 16, 3).
Unii ne-au întrebat: “De

spus că va veni cineva şi ne va
lipsi de libertate, nu fac absolut nici un efort şi asteaptă ca
nişte fatalişti deznădăjduiţi să
li se pună cătuşe la mâini şi la
picioare? Aceasta arată că sunt
nişte oameni fără idealuri care
întotdeauna vor să fie târâţi de
cursul năvalnic al unui “râu”
şi care nu au nici cea mai mică
dispoziţie să lupte pentru idealul lor, pentru Hristos Domnul
nostru, râvnind numai un fotoliu comod, o masă bună, un portofel umflat. Pentru că Domnul
nostru Iisus Hristos a spus că va

de vreme ce numărul poate
fi recunoscut vizual. Aceste
semne ne preocupă. Totuşi, nu
putem judeca lucrurile numai
după ele, pentru că în paralel
se mai împlinesc şi alte câteva profeţii, apar şi alte câteva
semne ale vremurilor şi mai importante, şi mai caracteristice,
direct legate de primele. Totuşi,
nici nu le vedem şi nici nu le
luăm în consideraţie, şi aceasta
pentru că nu cunoaştem Scripturile. Când vom vedea că se
împlinesc toate profeţiile vom
pricepe şi ce se întâmplă. Aşa
cum, de exemplu, în persoana
lui Hristos nu s-a împlinit numai profeţia celor 30 de arginţi,
ci s-au arătat toate celelalte
semne, care au adeverit cele
prorocite de Sfinţii Prooroci,
aşa şi astăzi nu putem înţelege
totul, numai prin intrarea în
viaţa noastră a numărului sau a
semnului, ci trebuie să vedem şi
celelalte lucruri care se întâmpla, pe care nu le cunoaştem şi
pe care nu le vedem.

vreme ce toate sunt scrise că
vor veni, atunci de ce ne mai
împotrivim?”
E doar un pretext şi o justificare pentru a ne ascunde
moralul nostru scăzut. Le vom
pune şi noi acestora o întrebare:
Hristos a spus ca într-o zi vom
muri şi asupra acestui lucru
nu avem nici o îndoială sau
speranţă că va fi altfel; acestea, ca şi toate celelalte pe care
ni le-a prezis, se vor împlini
cu siguranţă. Aşadar, pot ei să
ne spună, de vreme ce ştiu că
într-o bună zi vor muri, de ce
nu stau, crezând în fatalitate,
aşteptând moartea, ci mănâncă
şi beau, ca să trăiască ? Cu
toate că ştiu că moartea este
inevitabilă, ei mănâncă, beau,
petrec, adună bani, clădesc palate, cumpără maşini, cumpără
terenuri şi ogoare, creeaza întreprinderi şi se cheltuiesc în
mii şi mii de asemenea acţiuni,
în timp ce sunt convinşi că întro bună zi va veni moartea. De
ce dar, acum, de vreme ce ni s-a

veni Antihristul, ce înseamnă
asta, fraţilor? Că trebuie să-l
aşteptăm şi să-l primim cu
braţele deschise? Sau că trebuie
să-l acceptam? Cel ce ne-a spus
că va veni Antihristul a spus
cu durere şi ceea ce urmează:
“Eu am venit în numele Tatălui
Meu, şi voi nu mă primiţi; dacă
va veni altul în numele său, pe
acela îl veţi primi” (loan 5,43);
cu durere a spus că pe acela îl
vor accepta, îl vor primi. Nu
se arată aici foarte limpede că
preasfânta voie a lui Hristos nu
doreşte să-l primim pe acela ?
N-a spus El că, printr-un sistem economic mondial, ei vor
impune un sistem planetar de
operaţiuni şi tranzacţii ca nimeni “să nu poată cumpăra sau
vinde” şi că vor da un semn
oamenilor cu numarul numelui Antihristului 666? Pentru
că Hristos a prezis că vor veni,
trebuie noi să acceptăm? Dar
El însuşi este Cel care a rânduit
aşa: “Cine se închină fiarei şi
chipului ei şi primeşte semnul

ei pe fruntea lui sau pe mâna lui,
va bea şi el din vinul aprinderii
lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei sale, şi
se va chinui în foc şi pucioasă,
înaintea sfinţilor îngeri şi a
Mielului. Şi fumul chinului lor
se suie în vecii vecilor. Şi nu
au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei şi
chipului ei şi oricine primeşte
semnul numelui ei” (Apocalipsa 14, 9-11).
El, Care a prezis că se vor
întâmpla toate acestea, a prezis
şi urmările pe care le vor suporta toţi cei care îl vor primi pe
acela şi a poruncit cum să se
poarte robii Săi: “Aici este
răbdarea sfinţilor, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Iisus” (Apocalipsa
14, 12). În acest scop, pentru a
nu ne rătăci, va trimite pe profetul Ilie şi pe dreptul Enoh, ca
să ne apere de rătăcire şi să nu
primim semnul.
Aşadar, Domnul nostru ne-a
dat nouă, ca unora ce-I suntem
robi, porunci despre ce trebuie să
facem atunci când se vor împlini
toate câte le-a prezis. Trebuie, ca
unii ce suntem credincioşii Săi
robi, să pazim aceste porunci,
oricare va fi cursul final al lucrurilor, pentru că “aşteptăm învierea morţilor” când “din nou va
veni cu slava şi va judeca viii şi
morţii”. Iar criteriul dupa care
ne va judeca este dacă robii Săi
au crezut în El şi au ascultat de
poruncile Lui, sau n-au crezut
în El şi n-au păzit toate câte le-a
poruncit. Însa a nu crede cineva
şi a nu păzi poruncile Lui arată
tocmai ceea ce spune Apostolul:
“Credinţa fără de fapte moartă
este” (Iacov 2, 20). Hristos ne-a
preîntâmpinat că ei vor încerca să
ne înrobească, ne-a făcut cunoscut că El ne-a eliberat “din robia
celuilalt ca un milostiv şi iubitor
de oameni” şi ne-a spus că stă în
puterea noastra să preţuim aceasta
libertate sau sa o vindem pentru
un “blid de linte” (sau în schimbul unor ajutoare). De asemenea,
Apostolul Pavel, reamintindu-ne
cele de mai sus, scrie: “Cu preţ ati
fost cumpăraţi. Nu vă faceţi robi
oamenilor” (I Corinteni 7, 23).
“Este nevoie – aşa cum cere
judecata lui Hristos – să vină
smintelile.” Să băgăm bine de
seama să ne ţinem departe şi să
nu participăm la acestea, pentru
că aşa este dupa cum Domnul
Iisus spune: “Vai omului aceluia prin care vor veni smintelile” (Matei 18, 6).
Hristodul AGHIORITUL

Deslu[iri
Mult mă mustră conştiinţa
pentru că nu mi-am făcut
însemnări amănunţite despre
virtuoşii părinţi, care au trăit
acum, în ultimii ani şi despre
care mi-au povestit evlavioşii
bătrâni pe vremea când eram
monah începător; dar şi pentru
marea mea nepăsare de a nu
păstra nici măcar în memorie
experienţele dumnezeieşti pe
care le-au trăit acei bătrânei
sfinţi şi pe care mi le-au povestit cu multă simplitate, ca să
mă ajute duhovniceşte.
Părinţii acelei vremi aveau
multă credinţă şi simplitate
şi cei mai mulţi aveau putină
învăţătură de carte. Dar fiindcă
aveau smerenie şi râvnă pentru nevointă, primeau mereu
iluminarea dumnezeiască.
Pe când în vremea noastră,
când s-au înmulţit cunoştinţele,
din păcate raţiunea a zdruncinat din temelii credinţa oamenilor şi a umplut sufletele de
semne de întrebare şi de îndoieli. Aşadar, firesc este să ne
lipsim şi de minuni, deoarece
minunea se trăieşte şi nu se
explică prin raţiune.
Duhul acesta foarte lumesc
ce îl stăpâneşte pe omul contemporan, care şi-a întors toată
străduinţa spre a trăi mai bine,

cu mai mult confort şi mai
putină osteneală, din păcate a
influenţat şi pe cei mai mulţi
oameni duhovniceşti, care vor
să se sfinţească cu mai putină
osteneală, lucru ce nu este cu
putinţă, pentru că “sfinţii au
dat sânge şi au luat Duh”.
Deşi ne bucurăm astăzi
pentru această întoarcere mare
spre Sfinţii Părinţi şi monahism şi admirăm pe tinerii
vrednici ce se afierosesc cu
totul acestora, în acelaşi timp
însă ne şi doare, deoarece ne
temem că acest material bun
nu va găsi aluatul duhovnicesc potrivit, şi astfel această
plămadă duhovnicească nu va
creşte, ci va ajunge ca pâinea
necrescută.
Chiar până acum douăzeci
de ani se putea afla încă simplitatea ce cuprindea toată
Grădina Maicii Domnului. Iar
acea mireasmă a simplităţii
părinţilor îi aduna pe oamenii evlavioşi, ce se asemănau
albinelor, şi îi hrănea. Aceştia
la rândul lor duceau şi altora
din această binecuvântare
duhovnicească, spre a se folosi şi aceia. Pe oriunde ai fi
trecut auzeai povestindu-se
într-un mod foarte simplu,
minuni şi fapte cereşti, pentru

Despre boala
“corectitudinii”
la ortodocşii
vremurilor
de pe urmă
Părintele Serafim Rose
avea un fiu duhovnicesc pe
care l-a văzut căzând în acest
exemplu clasic de „convertit
nebun” care crede că el „ştie
mai bine” decât toţi. Într-un
mic paraclis de misiune pe care
îl construise în fundul curţii,
acest om voia ca enoriaşii să
cânte la strană, în loc să se
cânte „partitura” de către un
cor, separat. În Duminica Rusaliilor, el a avut o confruntare
în biserică cu o rusoaică care
voia să se cânte partitura.
El a scris Părintelui Serafim: „Astfel i-am spus direct că eu nu am construit
un paraclis pentru a se continua greşeala în spatele curţii
mele ….” În scrisoarea către
Părintele Serafim, el a ridiculizat ideea că o persoană putea
să asiste la o Liturghie în timp
ce corul cânta şi a zis că asta
era „la fel cu a merge să vizitezi pe cineva în casa lui şi a-ţi
petrece timpul acolo cu nasul

într-o revistă”. „În
nici un caz nu vreau
să mă compromit cu
această problemă,” a
declarat el.
În
principiu,
Părintele Serafim a
fost de acord cu fiul
său duhovnicesc că
era de preferat cântarea enoriaşilor, dar
ceea ce l-a afectat
mai tare a fost atitudinea omului. „Aveţi
grijă!” i-a scris el:
Indiferent cât de
„corect” poţi fi în diferite puncte, trebuie
să fii şi diplomatic.
Primul şi cel mai
important lucru nu este nici
pe departe „corectitudinea”,
ci dragostea creştină şi armonia. Cei mai mulţi „convertiţi
nebuni” au fost „corecţi” în
criticile lor care i-au dus la
cădere; dar lor le lipsea dragostea creştină şi mila şi astfel
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că Părinţii le considerau
foarte fireşti.
Trăind aşadar în
această
atmosferă
duhovnicească a harului,
niciodată nu ţi-ar fi trecut
prin minte gândul îndoielii pentru cele ce le-ai fi
auzit, pentru că şi tu însuţi
vedeai ceva din acestea.
Dar nici nu te-ai fi gândit
să însemnezi, sau să păstrezi în
amintire pentru urmaşi acele
fapte dumnezeieşti, deoarece
credeai că acea atmosferă de
pateric va continua.
De unde să ştii că după
câţiva ani cei mai mulţi oameni se vor desfigura din pricina multei culturi – deoarece
învaţă în duhul ateismului şi
nu în Duhul lui Dumnezeu, ca
să sfinţească şi cultura cea din
afară - şi necredinţa va ajunge
până acolo încât minunile
vor fi considerate basme ale
vremii de demult?
Fireşte, când medicul este
ateu, oricâte consultaţii ar
face unui sfânt cu mijloace
ştiinţifice (raze etc.), nu
va putea distinge harul lui
Dumnezeu. Pe când, dacă
el însuşi va avea sfinţenie,
va vedea cum iradiază harul
dumnezeiesc.

Ca să dau o imagine mai
vie a harului şi ca cititorii
să înţeleagă mai bine duhul
părinţilor ce stăpânea acum
câţiva ani, am considerat că e
bine să aduc, ca pilde, câteva
întâmplări ale bătrânilor simpli ai acelei vremi.
La Schitul Ivirului, bătrânul
Nicolae din obştea Marchianilor mi-a povestit despre un
părinte, care avea şi el simplitate copilărească. Odată, când
secase fântâna lor, acesta a
legat icoana Sfântului Nicolae cu o funie si a coborât-o în
fântână, spunând:
- Sfinte Nicolae, să urci
împreună cu apa, dacă vrei
să-ti aprind candela, căci poţi
face aceasta. Vezi, vin atâţia
oameni, şi nu avem putină apă
rece să le dăm.
Şi, o, minune!, apa urca
încet-încet, iar icoana Sfân-

tului plutea deasupra. Când
aceasta a ajuns sus, a luat-o în
mâini, a sărutat-o cu evlavie şi
a dus-o în biserică. (Aceasta
s-a petrecut cu vreo cincizeci
de ani în urmă).
Aceşti “ostaşi de elită
ai Bisericii noastre” şi-au
biruit patimile, au nimicit
pe vrăjmaşul diavol şi au
fost încununaţi de Hristos cu
cunună nestricăcioasă.
Pe mulţi dintre aceştia i-am
cunoscut de aproape, dar, din
păcate, nu i-am imitat şi acum
mă aflu foarte departe de ei.
Doresc însă din toată inima
ca şi cei ce vor citi isprăvile
lor dumnezeieşti să-i urmeze
şi-i rog să ma pomenească şi
pe mine, sărmanul Paisie, în
rugăciunile lor. Amin.

au căzut în fundul prăpastiei,
îndepărtând inutil oamenii din
jurul lor şi în cele din urmă
s-au găsit singuri cu totul, în
corectitudinea lor şi justiţia
personală. Nu-i urma pe ei!…
Eşti încă nou în ortodoxie
şi totuşi doreşti să-i înveţi
credinţa pe cei mai în vârstă
(şi din felul cum relatezi, îi
„înveţi” destul de nepriceput,
fără cel mai mic tact sau milă
creştină). O judecată obişnuită

de a îndrăzni să înveţi pe oricine orice. Nu am auzit de la
nimeni din preajma ta, dar îmi
pot imagina cum trebuie să-i
supere şi să-i rănească purtarea ta. Nu este nici un mister
în faptul că înstrăinezi oamenii; purtarea ta, după cum ai
descris-o tu însuţi, este ceea
ce îi îndepărtează pe oameni
şi duce la lupte în Biserică. Nu
te ascunde în spatele „slujbelor englezeşti” şi cântatul fără

simplă ar trebui să-ţi spună că
nu se procedează în felul acesta; dragostea creştină ar trebui
să te facă să te ruşinezi de comportarea ta şi să fii nerăbdător
să înveţi mai multe despre
creştinismul de bază înainte

„nici o partitură”: acestea sunt
doar adevăruri pe jumătate pe
care mândria ta le foloseşte
pentru a evita creştinismul de
bază al smereniei şi iubirii.
Priveşte un moment la felul
cum trebuie să pară celorlalţi:

nu te-ai putut descurca în
parohia P. şi a trebuit să pleci;
acum, în „propria” ta parohie,
îţi alungi oamenii. Pur şi simplu nu se poate că alţii întotdeauna acuză şi tu eşti întotdeauna nevinovat; trebuie să
începi să-ţi îndrepţi propriile
tale greşeli şi să trăieşti în pace
cu creştinii din jurul tău…
În scrisorile anterioare ai
spus că tu şi soţia ta v-aţi putea
risipi, că fiul vostru ar putea
să nu meargă până la capăt
cu ortodoxia – dar cum poate
un soţ şi tată creştin să-şi dea
seama de asemenea lucruri
cumplite şi să nu se umple de
râvna de a se îndrepta înainte
de a se întâmpla acest dezastru? (Dacă se întâmplă aceste
lucruri, tu vei fi acuzat: pentru
că tu nu ai dat familiei tale o
pildă de vieţuire creştină care
să-i insufle şi să-i încălzească,
ci doar un fel de „corectitudine” legalistă, fără-suflet
care nu face altceva decât să
hrănească eul.) …
Am spus destul, poate mai
mult decât poţi digera odată.
Nu-ţi cer să-ţi „abandonezi
toate ideile”, sau să devii un
om total diferit peste noapte.
Vreau doar să începi să te sileşti
şi să fii mai milostiv cu alţii şi
să slăbeşti eforturile încercând
să fii atât de „corect”. Asta nu
este atât de imposibil şi cred
că nu vei găsi niciodată fericirea şi pacea duhovnicească
dacă nu faci aşa.

Credinţă şi
simplitate
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Apocalipsa azi

Eutanasia =
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ucidere
sau
sinucidere

Prin majoritatea parlamentară, în Olanda a fost
legalizată eutanasia. Această ţară a devenit astfel prima
din lume, unde este permis acest lucru. Ce-i drept legea
trebuie să treacă prin senat, dar aici nu se prevede nici o
dificultate. Până acum acest fenomen era privit printre
degete: din 1998 în Olanda numai oficial au fost înregistrate 2565 sinucideri benevole cu ajutorul medicilor.
Cum se realizează? Medicii sunt datori să se
convingă că bolnavul suferă dureri insuportabile, nu
mai are nici o şansă de a supravieţui şi că într-adevăr
doreşte să moară.
Hotărârea definitivă se ia numai după prezentarea
“celei de-a doua opinii” din partea altui medic. Însăşi
actul de eutanasie va avea loc în prezenţa unor comisii
speciale.
Împotriva acestei legi au fost deputaţii din partea
partidelor creştine, dar ei au obţinut doar anularea articolului, care prevedea că decizia de a pleca benevol din
viaţă o pot lua copiii de la 12 ani – cenzul de vârstă a
fost ridicat până la 16 ani.

Care este situaţia în alte ţări?
În SUA eutanasia este interzisă în toate statele, cu
excepţia statului Oregon, unde ea este permisă doar în
cazul persoanelor grav bolnave, care se află pe patul de
moarte. În practică legea nu a fost aplicată nici odată.
În Franţa Codul Penal distinge două feluri de eutanasie – activă, când moartea survine în urma intervenţiei
medicilor, fiind considerată ca omor premeditat; şi
pasivă, adică “abţinerea terapeutică de la tratament”,
fapt calificat drept neacordarea asistenţei medicale.
În Suedia ajutorul la suicid (sinucidere) nu se
pedepseşte după lege. În cazuri excepţionale medicii
au dreptul să deconecteze aparatele pentru întreţinerea
funcţiilor vitale.
În Marea Britanie eutanasia este interzisă, dar în
anii 1993 şi 1994 medicii aveau dreptul să întrerupă
susţinerea artificială a vieţii pacienţilor incurabili.

“– Creştinii care trăiesc
fără frică de Dumnezeu, care
nu fac adevărata pocăinţă şi
sunt lipsiţi de roade aduc ei,
oare, jertfă lui Dumnezeu?
– Nicidecum.
– Dar mulţi dintre ei zidesc
biserici, îmbracă evangheliile
în aur şi argint, cos veşminte
pentru biserică, aduc lumânari
şi tămâie.
– Cu nimic nu le folosesc acestea, fiindcă ei răman
neîndreptaţi şi nepocăiţi,
fiindcă lui Dumnezeu, deoarece este duh (Ioan 4, 24),
nu îi bineplăcem decât prin
jertfa duhovnicească, adică
prin supunerea voii noastre
faţă de voia Lui şi prin celelalte

Biserica ortodoxă nu va accepta
niciodată eutanasia

Prin eutanasie se suprimă viaţa bolnavului

Biserica Ortodoxă Rusă şi-a expus poziţia vizavi de
eutanasie într-o declaraţie specială în octombrie 2000.
“Recunoscând valoarea vieţii fiecărui om, clerul ortodox consideră inadmisibile orice încercări de a legaliza
eutanasia, considerând-o o formă specială de omucidere
(prin decizia medicilor sau acordul rudelor), sau sinucidere (la rugămintea pacientului), sau combinarea a
uneia şi a alteia. Sf. Sinod este împotriva oricărei forme
de eutanasie.”
Iată opinia unui preot de la biserica “Înălţarea Crucii Domnului” din Moscova Alexandru Ptiţîn: “Prin
suferinţe, omul se curăţă de păcate. Spre exemplu, cancerul poate fi ca o răsplată pentru păcatele trupeşti, pentru perversiuni, preacurvie. Anume ceea ce se întâmplă
în Olanda - prostituţie şi narcomanie legalizate. Un
creştin ortodox nu moare. El trece la o altă viaţă. Pe
când eutanasia este o renunţare la mântuire. Un astfel
de bolnav nimereşte în iad, împreună cu medicul, care
l-a ajutat să plece din viaţă. Biserica Ortodoxă nu va
accepta niciodată eutanasia”.
Având un caracter anticreştin, care contravine poruncii dumnezeieşti „Să nu ucizi”, Biserica nu admite
eutanasia, deoarece ea înseamnă ucidere.
Prin eutanasie, care din greceşte înseamnă „moarte
frumoasă” sau uşoară, se subînţelege ajutorul medicului în curmarea vieţii bolnavului ce suferă de o boală
incurabilă. Pentru prima dată în istoria omenirii eutanasia a fost legiferată în anul 1906 în statul Ohio, SUA.
A fost practicată şi în Germania hitleristă, unde erau
omorâţi copiii nou-născuţi cu neajunsuri fizice, bolnavii
incurabili şi invalizii. Mai târziu, în unele state eutanasia
a devenit ceva normal. Numai în anul 1995, în Olanda,
au murit prin eutanasie 3% din cei decedaţi. Oricât de
strictă ar fi legea eutanasiei, în privinţa „apărării” drepturilor bolnavilor, viaţa, fiind un dar de la Dumnezeu,
trebuie apărată şi nu distrusă

roade ale credinţei. Iar ei, deşi
fac faptele arătate mai sus, nu
vor să-i aduca lui Dumnezeu
jertfa ascultării, fără de care
nimic nu Îi place
lui Dumnezeu. Pe
deasupra,
mulţi
dintre ei clădesc biserici Domnului din
piatră sau lemn, însă
pe cele însufleţite
le părăsesc sau, şi
mai rău, le strică.
Evanghelia o împodobesc, dar de învăţătura
Evangheliei nici cu un deget
nu vor să se atingă ş.a.m.d.
Mulţi cos veşminte preoţeşti
şi mai fac şi altele, însă pe cei
goi nu îi îmbracă si, mai rău,

îi dezbracă pe alţii şi mai fac
şi alte nedreptăţi.
– Dar mulţi merg la biserică
ca să se roage, să Îl slăvească,

El, precum spune Dumnezeu
despre ei: se apropie de Mine
poporul acesta cu gurile lor
şi cu buzele lor Mă cinstesc,
dar inima lor
departe stă de
Mine (Matei
15,8) – şi prin
viaţa lor cea
nelegiuită
necinstesc şi
hulesc numele
lui Dumnezeu.
– Şi atunci se
află intr-o stare primejdioasă?
– Cu adevărat primejdioasă,
fiindcă sunt supuşi osândei veşnice dimpreună cu
închinătorii la idoli, cu care
deopotrivă se află în rătăcire

ADEVĂRAŢII ŞI
FALŞII CREŞTINI
să Îi cânte şi să Îi mulţumească
lui Dumnezeu!
– Nici asta nu le foloseşte,
fiindcă ei cu gura cântă şi
mulţumesc lui Dumnezeu,
însă cu inima stau departe de

Din punct de vedere al medicinii, eutanasia poate fi
pasivă sau activă. Cea pasivă se reduce la întreruperea
tratamentului şi decuplarea bolnavului de la aparatajul
medical. Prin cea activă se subînţelege stingerea uşoară
prin medicamente a bolnavului, adică medicul îi face
bolnavului o injecţie care îi produce o moarte rapidă.
Pentru acest motiv, eutanasia trebuie considerată o
crimă, deoarece astfel se curmă viaţa unui om. De fapt,
eutanasia înseamnă „o execuţie” de comun acord cu un
bolnav care nu mai suportă durerile. Medicul vine şi
îl ucide în condiţiile stabilite de bolnav, la ora fixată
de el.Unii care militează pentru legiferarea eutanasiei,
consideră că ea face parte din drepturile omului şi
transferă „puterea medicului în mâinile bolnavului, pentru a-şi decide soarta”. De fapt, medicul nu-l eliberează
numai pe bolnav de suferinţă, eliberează familia şi societatea de bolnavul devenit o povară inutilă, dacă nu
cumva în spatele eutanasiei nu se ascund şi interese meschine, cum ar fi moştenirea.
Potrivit celei mai sigure aprecieri medicale, oprirea
sau retragerea tuburilor de hidratare şi hrănire poate
fi considerată o opţiune morală doar când pacientul
este într-o stare de comă ireversibilă, sau când el este
conştient, deşi se află evident în ultimele faze ale procesului morţii şi cere repetat ca hrana şi lichidul să fie
oprite. Acest al doilea caz nu constituie eutanasie activă
sau sinucidere. El acceptă mai degrabă realitatea morţii
iminente şi lasă ca boala sau trauma trupească să-şi urmeze cursul natural, acolo unde îngrijirea medicală nu
mai poate reda sănătatea.
Atitudinea faţă de muribund trebuie să-şi aibă temeiul în cele două porunci: „Să nu ucizi” şi „Să iubeşti
pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Dar iubirea faţă de
aproapele nu înseamnă să-i curmi viaţa din milă, pentru a-l scăpa de dureri, ci înseamnă să-l ajuţi să suporte
durerea. Să i se dea toate îngrijirile medicale şi să se
urmărească cu multă atenţie alinarea durerilor, pentru
ca acestea să nu devină de nesuportat până în clipa în
care se predă lui Dumnezeu.

şi nu-L cinstesc pe singurul Dumnezeu, ci îşi jertfesc
voinţa şi sufletul păcatului şi
prin păcat diavolului – dacă nu
se vor întoarce fără făţărnicie
şi nu se vor pocai.
– Şi ei cred în Dumnezeu?
–
Nicidecum,
căci
credinţa adevărată face
roade bune şi de lucrurile
rele se depărtează – iar ei Îl
mărturisesc pe Dumnezeu,
însă cu inima şi cu faptele se
leapădă de El, precum învaţă
Apostolul (Tit 1, 14).”
Sf. Tihon din Zadonsk
(după “Profeţii şi
mărturii pentru vremea
de acum”)

Arta supravie\uirii
Capcanele mortale ale
industriei alimentare

Războiul
aspartamului
Aspartamul (E 951) utilizat în
multiple şi diverse produse alimentare este foarte nociv pentru
sănătatea noastră. Acest lucru
s-a demonstrat prin experimente
ştiinţifice. Potrivit cercetătorilor
italieni, aspartamul creşte riscurile apariţiei leucemiei şi a
cancerului la săn.
Siguranţa consumului aspartamului a fost pentru prima oară
pusă sub semnul întrebării în
2005. Cercetările din 2007 vin cu
completări ale studiului realizat
în urmă cu doi ani. Cercetătorii
au declarat că, avănd la bază
cercetările actuale, o revizuire
a datelor pe care le deţin asupra
consumului de aspartam nu mai
suportă amănare, mai ales că
acesta se găseşte în produse care
sunt consumate des de copii.
Lista de boli
Aşadar aspartamul (E 951) este
unul dintre cei mai periculoşi aditivi
chimici de pe piaţa alimentară. Studiile efectuate pănă acum relevează
că peste 75% din reacţiile adverse
reclamate de aditivii alimentari
sintetici se datorează acestuia.
Multe dintre acestea sunt foarte serioase, consumul în cantităţi mari
putănd duce şi la deces, după cum
se relevă intr-un raport al DHHS
(Departamentul de Sănătate şi
Servicii Umane) al SUA din 1994.
Printre cele peste 90 de simptome
documentate în raport se numără:
spasme musculare, probleme de
vedere, atacuri de panică, vorbire
îngreunată, tahicardie, palpitaţii,
pierderea memoriei, pierderea auzului, ameţeli, dureri de cap, dureri
generalizate, depresie, oboseală
accentuată, iritabilitate, insomnie,
respiraţie ingreunată etc. Cercetători
care studiază efectele aspartamului
au arătat că acesta declanşează şi
agravează boli cronice ca tumori
pe creier, scleroza multiplă, epilepsie, boala Parkinson, sindromul
Alzheimer(degradare mintala şi
pierderea memoriei), retardare
mintală, fibromialgie, diabet.
Alţi indulcitori
Pe lăngă aspartam şi alţi aditivi
alimentari cu rolul de îndulcitori
sunt incriminaţi în apariţia unor
boli: acesulfamul K (E 950), acidul
ciclamic (E 952), taumatin (E
957), zaharina (E 954), sucraloză
(E 955). Aceştia se găsesc în sucuri, dulciuri, produse lactate sau
de patisserie, fiind doar căţiva dintre aditivii despre care studiile au
arătat că pot produce dereglări ale
organismului.
Otravă în mâncare sau
dulceaţă fără zahăr…
Amploarea scandalului iscat
pe tema „E”- urillor folosite în
produsele alimentare i-a făcut pe
producători şi comercianţi să se
adapteze. După ce apele s-au mai
liniştit, ei au învăţat cum să ducă de
nas cumpărătorii. Nu mai scriu pe

etichete arome sintetice, ci arome
natural identice. Aşa că, aditivii
sintetici nu mai sunt menţionaţi
după codul E, ci după numele propriu-zis – acid citric, conservant,
gelifiant etc. Cumpărătorul rareori
se gândeşte că aceste ingrediente
sunt de fapt aşa-numitele E-uri.
Boala mileniului III
Potrivit rapoartelor organizaţiilor internaţionale, mortalitatea în rândul populaţiei globului,
cauzată de consumul alimentelor
îmbogăţite cu substanţe artificiale,
se află pe locul al treilea, după consumul de droguri şi medicamente
şi după accidentele de circulaţie.
Consumul îndelungat de produse

alimentare cu aditivi sintetici
provoacă distrugerea sistemului
imunitar, care ajunge să producă
anticorpi peste măsură, folosindu-i
împotriva propriului organism, precum şi o serie de tumori maligne şi
benigne.
Margarina – produs toxic
Un exemplu de aliment pe care
trebuie să-l evităm este şi margarina. Acest produs a apărut în al
doilea război mondial, în urma
raţionalizării untului. Cercetătorii
americani au descoperit, accidental, că dacă se încălzeşte la 150 de
grade Celsius un amestec de uleiuri
vegetale, în prezenta hidrogenului,
folosind catalizatori de nichel, se
obţine un produs alb. Acesta este

asemănător untului, cu o structură
moleculară identică cu cea a plasticului. Până astăzi, margarina a
fost „îmbogăţită” cu tot soiul de
coloranţi, aromatizanţi şi vitamine sintetice, devenind unul
dintre cele mai toxice produse
alimentare inventate vreodată.
Grăsimile sintetice nu pot fi arse
de organism, ele se depun pe
membrana celulelor sistemului
imunitar, paralizându-l prin depozitarea în ţesuturi. Consecinţele
pentru inimă, creier şi circulaţia
sangvină sunt dezastruoase.
Cancer la plic
Supele concentrate de genul
“Maggi”, “Galina Blanca”, “Mevina” etc. sunt pline de E-uri pericu-

loase şi conţin în exces glutamat
de sodiu, E 621, considerat de
specialişti ca una dintre cele mai
cancerigene substanţe. Concentratul
se obţine prin deshidratarea supelor
şi a ciorbelor, preparate normal, dar
în cantităţi industriale. Rezultă un
praf, care este ulterior amestecat cu
chimicale (coloranţi, aromatizanţi,
conservanţi şi glutamat de sodiu),
după care se ambalează în vid sau
sub forma de cubuleţe.
Glutamatul ucide
celulele nervoase
Glutamatul se vinde producătorilor sub forma de cristale
albe, fără gust, şi se combină întotdeauna cu alţi aditivi chimici,
aromatizanţi. El se foloseşte
şi pentru conservarea laptelui,
brânzeturilor, mezelurilor şi ciupercilor. Organizaţiile de profil
din UE duc o intensă campanie de
interzicere a glutamatului de sodiu. Ministerul Alimentaţiei din
SUA i-a informat public pe americani că glutamatul de sodiu este
unul dintre principalii factori care
produc Alzheimer şi Parkinson.
Otrăvuri pentru copii
Fabricanţii de gumă de mestecat, destinată în special copiilor,
folosesc nu mai puţin de şapte-opt
tipuri de substanţe chimice, multe
fiind pe lista celor suspecte sau nocive. Cine mestecă regulat gumă se
expune colesterolului (E320), unor
boli ale aparatului bucal (E330,
acid citric) şi cancerului (E950
şi E951). Şi băuturile răcoritoare
mustesc de aditivi nocivi, cel mai
folosit fiind acidul citric (E330)
sau sarea de lămâie. Băuturile
cu aromă de citrice sunt dintre
cele mai dăunătoare. Coloranţii
folosiţi E102 şi E110 sunt foarte
periculoşi. Nici mare parte din
gemuri sau alte dulciuri nu sunt
ceea ce par a fi, chiar dacă unii le
aplică eticheta „produs natural”.
La fel de periculoase sunt bomboanele intens colorate şi, în general, tot ce conţine
coloranţi.
Alimente periculoase
Cancerul
este
boala care se află în
creştere alarmantă şi
se estimează că va
deveni în scurt timp
boala mileniului III.
Inamicii nr. 1: E211,
E142 si E123, interzişi
deja în SUA, UE,
continuă să fie consumate pe larg
de cetăţenii noştri. Alimentele cu
cele mai multe toxine, care trebuie
evitate la consum, sunt margarina
vegetala, guma de mestecat, uleiul
de muştar, mezelurile, băuturile
răcoritoare şi dulceţurile.
După cum vedem războiul
împotriva sănătăţii şi a vieţii e în
deplină desfăşurare. Dorind confortul nelimitat, omul contemporan cade în plasa producătorilor
lipsiţi de frică de Dumnezeu şi de
orice scrupule.
Dacă dorim să ne apărăm
famila şi copiii, trebuie să revenim la producţia de casă, boicotând
piaţa produselor ambalate frumos, dar pline de otrăvă.
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Pâinea noastră
cea spre fiinţă…
Tehnologia modernă de producere a drojdiilor de magazin
are la bază folosirea oaselor
de animale, în special a celor de porc. Spre deosebire de
drojdiile de casă (botcale) ele
conţin componenţi chimici sau
animalieri. Drojdiile de magazin sunt un produs artificial,
gen mucegai, cu structură de
ciupercă. Acest mucegai are
proprietatea de dospire, care
intrand în structura celulei o
distruge, lipsind-o de capacitatea de producere a altor celule
noi, sănătoase, ceea ce duce la
moartea lentă a organismului,
lipsindu-l de posibilitatea de
reînnoire. Astfel pâinea pe bază
de aceste drojdii ne distruge sanatatea, puterea, capacitatea de
a gândi. (Din cartea ortodoxă
“Noievî dni”, 2008).
Ciuperca drojdiilor de magazin este rezistentă la temperaturi
foarte înalte. Astfel, păstrânduse după coacere şi ajungând în
intestine, ea favorizează dezvoltarea proceselor patologice,
scade imunitatea, contribuie la
formarea cancerului.

CE-I DE FĂCUT?

Să ne întoarcem la coacerea
pâinii de casă folosind botcalele.
Acestea îmbogăţesc organismul
cu vitamine, minerale, fermenţi,
biostimulatori, datorita cărora
corpul devine mai energic, are
putere de munca, imunitate la
raceli şi alte boli.
În unele mănăstiri şi sate s-au
mai păstrat reţetele de pregătire
a botcalelor şi a coacerii pâinii
pe baza lor. Vă propunem câteva
reţete de pregătire a botcalelor
de la mănăstirea Răciula.
BOTCALE DE VIN
Se strânge spuma de la mustul de vin. Se amestecă cu făină
de porumb şi grîu în proporţie
de 2:1. Amestecul să aibă
consistenţa smîntînii.
Se lasă la dospit pentru 24
de ore, la temperatura camerei
amestecând din oră în oră. Apoi
se frămîntă cu acelaşi amestec
de făină pînă la obţinerea aluatului din care se fac turtişoare.
Turtişoarele se pun la uscat
la temperatura camerei pe tave
de lemn, întorcându-se din când
în când. La coacerea pâinii se
foloseşte cîte o turtişoară la
aproximativ 1,5-2 litri de apă.
BOTCALE DE HAMEI
(LICHIDE)
Peste un pahar plin , îndesat cu hamei uscat se toarnă
2 păhare de apă. Se fierbe la
foc încet pînă la evaporarea
cantităţii de apă în jumătate.Se
lasă pentru opt ore, se strecoară,
se stoarce. Un păhar de infuzie
se toarnă într-un borcan de un li-

tru, în care se amestecă o lingură
de miere şi jumătate de păhar de
făină de grîu.
Amestecul obţinut se pune
la cald la o temperatură nu mai
înaltă de 30 de grade pentru 48
de ore. Se acoperă cu un şerveţel.
În aceste 48 de ore amestecul va
creşte în volum de 2 ori comparativ cu cel iniţial.
Se păstrează în frigider pînă
la trei luni.
La coacerea pâinii se
foloseşte cîte o lingură de amestec la 200 gramme de apă.
BOTCALE DE HAMEI
(USCATE)
În infuzia obţinută la fel ca
în reţeta precedentă, se adaogă
o lingură de miere şi tărâţe până
se absoarbe toată apa. Se pune
la cald pentru 48 de ore la o
temperatură nu mai înaltă de 30
de grade. La apariţia mirosului
acru se amestecă şi se pune la
uscat întinsă pe o tavă de lemn
la loc cald.
Se păstrează într-un sac de
pînză naturală, prealabil îmbibat
cu o soluţie puternică de sare şi
uscat bine.
La coacerea pâinii se
foloseşte cîte o linguriţă de mică
de acest amestec.
COACEREA PÎINII
Ingrediente: 1,5 litri de apă;
o botcală; 1,5-2 linguri de sare;
7-8 linguri de ulei; 1,7 kg făină
de grîu şi 1,7 kg făină de secară
(la dorinţă); 12 linguri de tărâţe
(după dorinţă).
Procesul de coacere a pâinii
durează 12-13 ore.
Plămădeala. În 200 gr. de
apă de 30 de grade se înmoaie
o botcală. Peste 10 minute se
adaogă făină până obţinem un
amestec de consistenţa smântânii. Acest amestec se ţine la
călduţ (35 grade) şase ore.
Frământatul: În restul apei
încălzite (30 grade) se adaogă
sare, tărâţe, ulei (după dorinţă),
restul făinii, plămădeala şi se
frămîntă aproape 20 de minute
până aluatul nu se mai lipeşte de
mîini. Se lasă să crească patru
ore. După care se adună, se pune
în tavă şi se lasă o oră şi câteva
minute să se ridice.
Pîinea se coace 1 oră 20 de
min. -1 oră 30 de min., la temperatura de 180-200 grade.
În zile de post puteţi unge
tava încălzită cu puţină ceară de
albine după care o presuraţi cu
făină de porumb.
În scop curativ puteţi folosi
la coacerea pîinii în loc de apă
infuzii de plante medicinale –
romaniţă, obligeană, pojarniţă
etc. Doamne ajută!
Rubrică îngrijită de
Alina BÂTCĂ
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Roagă-te...

Lacătele din noi se deschid cu o lacrimă

Octavian PALER

Roagă-te în fericire,
În nevoie roagă-te,
Roagă-te în pătimire,
În smintire roagă-te.
Roagă-te obijduit
Şi-n primejdii roagă-te.
Roagă pentru cel iubit,
Pentru duşman roagă-te.
Roagă-te pe când slăbeşti,
Când eşti tare, roagă-te.
Roagă-te când plângi, jeleşti,
Când te bucuri, roagă-te.
Roagă-te-n ceas de ispită,
Şi de patimi, roagă-te.
Roagă-te, când biruită
Îi ispita, roagă-te.
Roagă-te în ceas de moarte,
De iertare roagă-te;
Roagă-te, atunci te iartă
Cel din ceruri, roagă-te!

De ce par a fi atât de puţine minuni astăzi? Pentru că noi nu prea
mai ştim ce este durerea inimii… Durerea inimii este condiţia cresterii
duhovniceşti şi a arătării puterii lui Dumnezeu. Tămăduirile şi celelalte minuni se întâmplă celor deznădăjduiţi, inimilor îndurerate, dar care
totuşi continuă să se încreadă şi să nădăjduiască în ajutorul lui Dumnezeu. Atunci lucrează Dumnezeu. Lipsa (parţială) a minunilor din ziua
de azi arată lipsa durerii inimii din oameni şi chiar din mulţi creştini
ortodocşi – prinşi de răcirea tot mai mare a inimilor din vremurile de pe
urmă. Viaţa duhovnicească începe atunci când lucrurile par a fi absolut
“disperate”, căci de-abia atunci învăţăm să ne întoarcem către Dumnezeu, iar nu să ne punem nădejdea în slabele noastre eforturi şi idei.
Cuviosul Serafim ROSE

Alungă duhul vorbăriei
Nu te alipi de bărbatul dispreţuitor, viclean şi limbut ca să nu mergi cu
el la munci. Căci de abia dobândeşte cineva mântuirea stând în preajma
celui drept. Dar dacă locuieşte cu cel viclean, va cădea în valuri, cum se
umple cineva de lepră şi nu-şi dă seama. Şi cine va avea milă de cel ce
s-a apropiat voios de balaur? Fugi deci de cei neînfrânaţi la limbă, de cei
porniţi spre sfadă şi de cei ce tulbură mădularele dinlăuntru şi din afară.
Sf. Ioan CARPATINUL
Alunga departe de la tine duhul vorbăriei. Caci în el zac patimi foarte
cumplite. Aşadar, tăcerea e foarte trebuincioasă şi foarte folositoare.

Alexei MATEEVICI

Sf. Teodor al EDESEI

CANDELA PREVESTITOARE

Despre tragedia din Osetia de
Sud a dat de veste candela care începu să se clatine de la sine într-o
mănăstire atonită.
Candela de argint din faţa uşilor
împărăteşti a catedralei din mănăstirea
Ivirului de pe Sfântul Munte Athos începu să se clatine pe neprins de veste
la începutul lunii august, cu puţin timp
înainte de lansarea atacului gruzin asupra or. Ţhinvali, informează “Interfaxrelighia” cu trimitere la ziarul “Jizni”.
Din spusele monahilor athoniţi,
candela deja de mai multe veacuri începe să se clatine de la sine în ajunul
unor mari cataclisme sau năpaste.
Candela s-a clătinat şi înainte de
războiul de şase zile din Israel, şi cutremurului din Armenia, iar înainte de

Odată am spus cuiva: Ce eşti tu?
Luptător al lui Hristos sau luptător al diavolului? Creştinul nu trebuie să fie fanatic, ci să aibă dragoste faţă de toţi oamenii.
Cel ce aruncă cuvinte fără discernământ,
face rău, deşi ar fi şi drepte. Am cunoscut un scriitor care avea multă evlavie,
dar vorbea mirenilor cu un limbaj plin de
cruzime, care pătrundea în profunzime şi
tulbura. Odată îmi spune: “La o întrunire
am spus asta şi asta unei doamne”. Dar
modul în care i-a vorbit a terminat-o. A
jignit-o înaintea tuturor. “Asculta – îi
spun – tu arunci în ceilalţi cu coroniţe de
aur cu diamante, însă aşa cum le arun-

intrarea trupelor americane în Irac ea
se clătina atât de puternic, încât din ea
mai nu s-a vărsat uleiul.
Atunci când candela începe să
se clatine, se dă de veste la toate
mănăstirile Sfântului Munte. Toţi
preoţii şi călugării ce roagă cu multă
osârdie Maicii Domnului cerând milă
şi îndepărtarea necazului.
Mănăstirea Iviru, a treia mănăstire
după importanţă din Athos, a fost
înfiinţată la sfârşitul secolului X de
călugări-gruzini din dinastia Bagration. În secolul XIX, în urma revoltelor politice din Caucaz, în mănăstire
au rămas foarte puţini gruzini şi conducerea mănăstirii a fost preluată de
greci. Ultimul preot georgian a murit
aici, încă în anul 1955.
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Citatul ediţiei

ci spargi capetele, şi nu numai pe cele
sensibile, ci chiar şi pe cele tari”. Să nu
aruncăm cu pietre în oameni… în mod
creştinesc.
Văd la unii creştini un mod ciudat de
logică. E bună evlavia ce o au, e buna şi
dispozitia pentru bine, dar e nevoie şi de
discernământ şi dreptate duhovnicească,
ca să nu fie însoţită evlavia de îngustime de minte. Totul este să avem o stare
duhovnicească, discernământ duhovnicesc, pentru că altfel rămânem la “litera
legii”, iar “litera legii omoară”.
Cuv. Paisie Aghioritul

CTITOR

al Bisericii-Memorial!
Continuă înălţarea lăcaşului sfânt cu hramul Maicii Domnului
“Împărăteasa tuturor” (“Pantanasa”) întru pomenirea înaintaşilor
noştri, care au pătimit pentru mărturisirea credinţei ortodoxe. Puteţi
contribui la această lucrare, procurând certificate de ctitor 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. Certificatele de ctitor vor fi eliberate la
sediul asociaţiei sau, respectiv, vor fi trimise prin poştă.

Apel către agenţii economici.

Ne adresăm agenţilor economici cu
rugămintea de a contribui financiar la asamblarea sfântului locaş.
Mijloacele băneşti pot fi transmise
în numerar sau prin virament pe
contul 222472203126 al 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!

Iubiţi fraţi şi surori!
Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări despre evenimente de ultimă oră,
mărturisiri, sugestii, studii, ce ne-ar lărgi orizontul, ne-ar zidi
sufleteşte, ne-ar susţine convingerile şi ne-ar întări credinţa. Binevenite vor fi şi imaginile fotografice, deoarece prin ele putem
vedea aievea ceea ce se întâmplă în orice colţ al ţării şi nu numai. Astfel, publicaţia va fi mai vie, mai palpitantă, va fi în pas
cu căutările spirituale ale poporului pentru care ortodoxia este
unica soluţie valabilă.

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.

