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Secvenţă de la tradiţionalula procesiune pascală prin municipiul Chişinău
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Ziarul nostru
îţi permite să fii
la curent cu cele
mai importante
evenimente din
viaţa duhovnicească a ţării
de pe parcursul
anului.

Acţiune de protest împotriva legiferării păcatului

Vezi pag. 4-5

Trăim nişte vremuri cu totul deosebite. Atacurile
împotriva ortodoxiei au devenit tot mai făţişe şi mai
viclene. Suntem datori să cunoaştem primejdiile ce
se abat asupra sufletului nostru şi al semenilor noştri.
Paginile ziarului “Toaca” găzduiesc poveţe pline de
înţelepciune ale sfinţilor părinţi, ale acestor atleţi ai
duhului, care ne conduc prin labirinturile întunecoase ale vremurilor de pe urmă. “Toaca” vă aduce
la cunoştinţă cele mai importante momente ce ţin de
apărarea credinţei şi a moralei ortodoxe. “Toaca” vă
ajută să nu vă lăsaţi manipulaţi şi vă cheamă la trezvie şi ajutor reciproc.
De fiecare dintre noi depinde va mai bate sau nu
“Toaca” - această publicaţie unică în spaţiul moldav.

Soarta ziarului e în mâinile tale. Abonează-te azi!

Nu - sodomiei!

ÎPS Vladimir la sfinţirea locului pentru Biserica
“Fericita Maică Matrona” din Chişinău. 24 iulie 2008
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Apusul libertăţii

Studenţii
căminului Moxa
din Bucureşti vor
fi amprentaţi!!!
De fiecare dată când
vor dori să intre în cămin,
studenţii vor trebui să fie
identificaţi pe baza amprentelor. După ce amprenta va fi recunoscută,
uşa se va deschide.
Fiecare student este
amprentat cu ajutorul unui
dispozitiv electronic. O
dată cu aceasta, în baza de
date se introduce numele şi
numărul legitimaţiei sale.
Firma de pază care
administrează
sistemul
susţine că dispozitivul nu

afectează deloc siguranţa
studenţilor.
Conducerea Academiei
de Studii Economice este
încântată de inovaţie şi promite că o va extinde în
toate căminele.
„Este o bază de date
locală, a noastră, gestionată
de studenţi, de nimeni altcineva, pur şi simplu ca acel
student să poată fi identi-

ficat când intră în cămin şi
să intre el şi nu altul, să nu
se fure şi să nu se schimbe
locul de cămin”, a precizat directorul administraţie
ASE.
Realitatea TV
O opinie trează: În
căminul Moxa din Bucureşti
se pregăteşte o mârşăvie
tulburătoare.
Studenţii
din căminul bucureştean
Moxa vor fi identificaţi la
intrarea în clădire pe baza
amprentei digitale. Adică,
vor fi amprentaţi ca nişte
criminali!
Directorul administrativ
al Academiei de Studii Economice (ASE) Bucureşti,
Doina Crişan, a declarat pentru RTV că baza de date este
una locală, „administrată

de studenţi”. Da, desigur...
Studenţii trebuie păcăliţi
să-şi închipuie că amprentarea lor ar fi „pentru binele
lor”. Incredibil! Nu mai
am cuvinte! E... absolut...
ORIBIL, MONSTRUOS,
GROTESC,
COŞMAR
TOTAL! Dacă studenţii nu
se opun şi acceptă aşa ceva,
îşi merită soarta!

Control biometric
pentru prânz gratuit

Elevii şcolii «Lilia» din localitatea Vannes, Wasterbotten din Suedia de Nord, înainte de a primi prânzul
gratuit de la cantina şcolară, îşi lasă amprentele şi îşi
înregistrează Codul Personal de Identificare. Conform
opiniei conducerii şcolii, această măsură are un şir de
priorităţi: previne pătrunderea străinilor în cantină,
contribuind totodată la o planificare mai eficientă a
bugetului pentru procurarea produselor alimentare.
Este adevărat că inovaţia a stârnit un val de proteste din partea apărătorilor drepturilor omului, care
întrevăd în aceasta o încălcare a legii cu privire la
colectarea datelor personale şi un amestec în viaţa
privată. Însă elevii, care nu înţeleg gravitatea acestui lucru, nu au repulsii. «Pe timpuri utilizam cartele
speciale şi era mai dificil, deoarece permanent le
pierdeam. Degetele însă sunt cu noi întotdeauna», a
spus elevul şcolii Peter Lainu.

Semnele vremurilor
California
în foc

În California s-au pornit
iarăşi incendiile. Şi anul trecut
California a fost trecută prin
foc, devastările fiind aproape
de
proporţii
biblice.
Oare
nu de aceea că
acest stat a fost
primul în care
s-au
legalizat căsătoriile
sodomiţilor şi
guvernatorul
Californiei
Schwarzenegger
a
interzis în mediul
învăţământului
public
folosirea cuvintelor:
mamă, tată, soţ,
soţie. Fumul din
urma incendiilor
a acoperit sudul
statului, inclusiv orasul Santa
Barbara, considerat raiul de pe
coasta de vest. Vânturile puternice au influenţat extinderea şi
intensitatea incendiilor. Când
vânturile s-au potolit, fumul
des a rămas peste oraşe. Când
oamenii tocmai se bucurau că
au scăpat de poluare, au venit
vânturie din sudul Pacificului
şi au dus norii înapoi. Însă de
ar fi fost numai atât! A venit iarna, aducând anotimpul
ploios. Fiindcă pădurile au
fost arse de incendii, căderile
mari de precipitaţii au cauzat
alunecări de teren.

Acum necazul a venit peste
nordul Californiei. Căsătoriile
sodomiţilor au fost sistate pentru
o vreme, deoarece conservatorii
au contestat în instanţă legalitatea şi moralitatea acestor contracte. Curţile însă au aprobat
legalitatea lor. Oficiile de stare
civilă au fost luate cu asalt (de
sodomiţi). Si iară căzu focul peste California! Anul trecut, cali-

fornienii au dat vina pe un copilaş
care s-ar fi jucat cu chibriturile.
Copilul cu familia lui locuiau
într-o zonă saracă. Casa lor nu
a ars; de altfel, zona de unde a
pornit incendiul nu a păţit nimic.
Doar că vanturile au fost aşa de
năprasnice, încât au ajutat focul
să se deplaseze cu repeziciune şi
să sară peste obstacole. Mama cu
copilul au fugit din zonă, fiindcă
oamenii, în nebunia lor, voiau să
linşeze copilul.
Anul acesta au dat vina pe
fulgere, continuând să calce în
picioare porunca lui Dumnezeu.
Însă Domnul niciodată nu rămâne
batjocorit!

Homosexualii
au început
batjocorirea
bisericilor
Un grup de activişti pentru drepturile homosexualilor
care intraseră duminică într-o
biserică din Delta Township,
statul american Michigan, au
întrerupt slujbă ridicându-se în
picioare, aruncând manifeste
şi strigând slogane precum „E
OK să fii gay” şi diferite blasfemii, conform lui David Williams, purtătorul de cuvânt al
congregaţiei şi fiul păstorului,
relatează o publicaţie locală.
Cei care intraseră nu dăduseră
de bănuit în nici un fel.
Un alt grup de protestatari
a demonstrat în faţa clădirii bisericii în acelaşi timp.
Williams afirmă că scopul
„protestului” este neclar. Însă
primele indicii conduc spre un
grup local afiliat la organizaţia
homosexuală radicală „Bash
Back”. O postare pe internet
afirmă evenimentul ca „un
mare succes” şi relată că protestatarii au acţionat alarma de
incendiu, au atârnat un banner la amvon, au strigat lozinci şi au aruncat fluturaşi de
propagandă înspre enoriaşi.
Cei de afară au afişat pancarde şi o cruce roz întoarsă
invers.
Grupurile de protestatari
au plecat la sosirea poliţiei,
fără a fi operate arestări.

Verificarea amprentelor digitale
pentru zboruri interne în Suedia

Lumânări
de... neon

O companie aeriana suedeză permite accesul pasagerilor în avioane
care efectuează curse interne numai în baza amprentei digitale, măsură
care va reduce timpul de îmbarcare, dar care este privită cu scepticism de
unii pasageri şi de experţi, relatează publicaţia “Der Spiegel”.

Aprinderea lumânărilor
este deja un obicei demodat
şi ineficient pentru catolici.
Acestea au fost înlocuite

„Zburăm deja cât se poate de repede, aşa că sperăm să facilităm
experienţa pasagerilor la sol”, a precizat purtătorul de cuvânt al Scandinavian Airlines Sweden (SAS) Mikael Limdberg.
Sistemul răspunde unei reglementări a UE, care prevede ca pasagerii şi
bagajele acestora să fie identificaţi din nou după urcarea la bordul unui avion şi a fost testat începând din 2006 în câteva aeroporturi suedeze. Numai
pasagerii care au de declarat bagaje, aproximativ jumătate din cei circa
3,3 milioane de pasageri ai curselor interne, vor putea opta pentru acest
sistem. Dacă pasagerii se vor arăta receptivi, SAS va încerca să extindă
folosirea sistemului şi la alte destinaţii din cadrul UE.
Unii experti s-au arătat deja sceptici, argumentând că amprentele
sunt foarte uşor de imitat. Circa 2% dintre pasageri se tem de asemenea că aceste date ar putea fi folosite şi în alte scopuri, fără acordul
lor. Limdberg argumentează însă că după încheierea fiecărui zbor, amprentele vor fi şterse şi că sistemul prezintă avantajul că, în timp ce
fotografia pe un document poate fi mai veche şi schimbată, amprenta
rămâne neschimbată. Noul sistem se înscrie în tendinţa de a folosi sisteme de date biometrice pentru identificarea pasagerilor, la aeroporturi din Paris şi Frankfurt fiind testate sisteme de scanare a irisului.

Iată aşa, puţin câte puţin, toată omenirea (ademenită
de idolul confortului) va fi împinsă în lagărul electronic, nedându-şi seama că pentru un blid de linte i se va
cere sufletul.

cu beculeţe, iar aprinderea
unei lumânări cu inserarea
unei monede într-un orificiu.
Astfel, credinciosul nu mai
trebuie nici să stea în rând
la lumânări, nici să se mai
chinuie să pună lumânarea
astfel încât vântul să nu o
stingă şi în plus, nu mai este
pericolul de incendii. Dar
oare când sunt pe moarte, lor
li se ţine lumânarea, sau or fi
trecut la laser? Dar cum “să
ţii laserul” la mort? Doamne,
fereşte!

M=rturisirea ortodox=
Porunca Domnului este
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a nu tăcea
în vremea primejduirii
credinţei

Sfântul Teodor Studitul este un mare Sfânt mărturisitor al Ortodoxiei,
care a vieţuit în vremuri deosebit de tulburi pentru Biserică. Însemnătatea
vieţii şi învăţăturii acestuia pentru Trupul Sobornicesc al lui Hristos este
una dintre cele mai mari şi este regretabil că atât pilda întregii sale vieţi
de mărturisire şi de pătimire, cât şi cuvintele sale sunt atât de puţin cunoscute astăzi, când avem mare nevoie de întărirea lor. Scrisorile sale din
exil îl descoperă pe Sf. Teodor ca pe un al doilea Gură-de-Aur care, precum şi acela, din surghiunul său, fără odihnă, veghează asupra turmei lui
Hristos, povăţuind-o, mângâind-o, îmbărbătând-o şi, mai presus de toate,
întărind-o pentru purtarea cu neclintire până la capăt a jugului celui bun
al mărturisirii şi al suferinţei pentru Hristos. Sunt cuvinte părinteşti pline
de cea mai duioasă dragoste, care însă nu cruţă pe nimeni de la jertfă şi
care şi pentru noi trebuie să fie oricând temei de încurajare spre purtarea
în orice vreme a luptei celei bune pentru adevărul lui Hristos.
În continuare publicăm câteva mici fragmente din scrisorile sale
adresate diverselor persoane: de la arhierei, preoţi, călugări până la oameni simpli.

.

Atunci
când
Credinţa
e
primejduită, poruncă Domnului este
de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de
Credinţă, nimeni nu are dreptul să zică:
“Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am
nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte să aibă
vreun amestec. Sau un sărac care deabia îşi câştigă existenţa? … Nu am nici
dobândă, nici vreun interes în chestiunea
asta”. Dacă voi veţi tăcea şi veţi rămâne
nepăsători, atunci pietrele vor striga, iar
tu rămâi tăcut şi dezinteresat?

.

Să fie cu tine Hristos pe Care
L-ai dorit şi pentru Care pătimeşti! Fii
bucuroasă, împuterniceşte-te, întăreşte-te
întru Hristos Cel Ce-ţi dă putere nu numai
în cele în care te afli acum, ci şi în câte va
îngădui să vină spre încercarea credinţei
tale celei nefăţarnice. Să nu spui: “S-au
împotmolit ierarhi, preoţi, egumeni, iar
eu, o femeie, având fire neputincioasă, ce
voi face? Cum voi suferi?”. Nicidecum,
maică! Fiecare dintre noi a luat putere de
la Dumnezeu – şi bărbat şi femeie, şi tânăr
şi bătrân – ca să lupte până la sânge pentru dumnezeiasca lege şi pentru credinţa
noastră ortodoxă.

.

Dar Biserica lui Dumnezeu a
rămas nerănită chiar dacă a fost atacată
cu multe săgeţi şi porţile iadului nu au
putut s-o biruiască. Nici nu îngăduie să
facă sau să spună ceva în afara hotărârilor
şi legilor aşezate [în Ea], chiar dacă mulţi
păstori, de multe ori, au fost fără de
minte. Fiindcă au adunat sinoade mari

şi numeroase şi le-au numit ale Bisericii
lui Dumnezeu şi păreau că se îngrijeau
pentru canoane, când de fapt erau porniţi
împotriva canoanelor. Şi atunci ce e de
mirare dacă şi acum cinci sau poate zece
episcopi adunaţi împreună au eliberat pe
cel caterisit de canoane pentru două pricini, dezlegându-l ca să slujească cele
sfinte? Prin urmare sinod nu înseamnă a
se aduna pur şi simplu ierarhi şi preoţi,
chiar dacă sunt mulţi (căci mai bun este,
zice Scriptura, unul care face voia lui
Dumnezeu decât mii care o încalcă), ci
înseamnă a se aduna în numele Domnului
prin cercetarea şi păzirea canoanelor, şi
a lega şi dezlega nu la întâmplare, ci aşa
cum cere adevărul şi canonul şi regula.

.

Nici unuia dintre ierarhi nu i s-a
dat stăpânirea de a încălca canoanele,
fără numai să le aplice şi să se alăture
celor predanisite, şi să urmeze pe Sfinţii
Părinţi, cei dinaintea noastră… Sf. Ioan
Gură de Aur a spus deschis că duşmani ai
lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei
aflaţi în comuniune cu ei.

.

Avem poruncă de la însuşi Apostolul Pavel ca, atunci când cineva
învaţă ori ne sileşte să facem orice alt
lucru decât am primit şi decât este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice
şi locale, acela urmează a fi osândit, că
nefăcând parte din clerul sfinţit. Nici un
sfânt nu a încălcat legea lui Dumnezeu;
dar nici nu s-ar fi putut numi sfânt, dacă
ar fi călcat-o…

.

D
e
aceea, îţi amintesc să
nu te schimbi nicidecum din statornicia
ta, întărindu-te pe
stânca neclintită a
ortodoxiei, nici să te
înfricoşezi degrabă
şi să te îndoieşti din pricina căderii unora, fie mireni, fie monahi, şi care parcă
sunt ceva, deşi nu sunt nicidecum. Căci
unii ca aceştia sunt fraţi mincinoşi, apostoli mincinoşi, “având înfăţişarea dreptei
credinţe, dar tăgăduind puterea ei” (2
Tim.3, 5). Mulţi păruţi înţelepţi şi arhierei
la arătare şi păruti sfinti, (care au trăit) în
vremurile de demult, au fost osândiţi.
Dar puţini înţelepţi adevăraţi, care au
vieţuit în frica lui Dumnezeu, au luminat
ca luminători în lume – fiindcă începutul
înţelepciunii este a te înfricoşa de Dumnezeu – şi multă vreme nu păreau că sunt
vrednici. Fiindcă omul caută la faţă, dar
Dumnezeu se uită la inimă. Te rog încă,
astupă-ţi gura cu cărbunele dumnezeieştii
dragoste. Căci cu adevărat nu va rămâne
nechinuit nimeni, fie prin cuvânt, fie prin
faptă. Căci te va pizmui diavolul, primind lovitura mortală din pricina ta. “Că,
va zice, şi femeia se ridică asupra mea,
şi aceasta înca fiind căsătorită şi cu multă
slavă lumească”. Şi va mai spune: “Nu
sufăr. Voi porni împotriva ei multele
mele meşteşugiri, pe bărbat, pe copil,
tot sângele, pe celelalte soţii de senatori, cunoscuţii, slugile, slujnicele, averea, pe lângă acestea lacrimile de jale,
rugăminţile, făgăduinţele. Şi dacă şi de
aici sunt ruşinat, trec la alt fel de ispitire:
aduc ameninţările împărăteşti, pizma celor de aceeaşi vrednicie cu ea, care vor
zice: Huo! Singură aceea este mai presus
de toţi? Cine mai e şi asta? Încă şi ocări,
luare peste picior, dispreţuiri, batjocuri,
uneori şi scuipări şi, de ce nu, pălmuiri,
pedepse şi moarte“. Ia aminte, soră în

Hristos, sa nu te dai în mâna lui! Acestea sunt însemne ale lui Hristos, acestea sunt cununi cereşti, care te fac nouă
muceniţă. Căci nu sunt şi acelea cu trup
asemănător, de bun neam, preafericite,
tăiate din bărbat cu sabia Duhului? Astfel, cuvântul acesta să-ţi fie prilej spre a te
pregăti, soră şi maică, să nu te momească
ispititorul diavol cu ceva, pentru a-i întări
şi a-i mântui pe mulţi cu pilda ta şi, astfel, să dănţuieşti veşnic în Împărăţia lui
Dumnezeu”.

.

Şi chiar dacă am fi păcătoşi în
multe, totuşi suntem ortodocşi şi mădulare
ale Bisericii Universale, îndepărtândune de orice erezie şi urmând oricărui
Sinod recunoscut ca ecumenic (universal) sau local. Şi nu numai acestora, ci
şi hotărârilor pe care le-au luat şi le-au
propovăduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desăvărşit, ci pe jumătate, cel care
crede că are dreapta credinţă, dar nu se
alătură dumnezeieştilor Canoane.

.

Vai! Pietrele strigă, şi tu taci şi
esti fără de grijă? Firea cea nesimţitoare
L-a ascultat pe Dumnezeu şi tu te clatini?
Ceea ce nu a fost însufleţit, nici i s-a cerut
socoteală la judecată, temându-se ca de o
poruncă, vorbeşte, iar tu cel ce va să dai
seama înaintea lui Dumnezeu în ceasul
cercetării chiar şi pentru un cuvânt deşert,
deşi vei fi întrebat pentru a da socoteală,
spui ca unul fără de minte: “Ce treabă am
eu cu acest lucru?”. “Acestea, zice Pavel,
le-am înfăţişat din pricina voastră, în ce
mă priveşte pe mine şi pe Apollo, ca să
învăţaţi din pilda noastră, să nu treceţi
peste ce s-a scris” (I Cor. 4, 6). Aşadar,
şi săracul e lipsit de orice apărare în ziua
judecăţii şi va fi osândit ca unul care
acum nu grăieşte, căruia şi osânda îi va
fi sigură, fie şi numai pentru acest lucru
– (ca să nu mai vorbim de vreunul din
cei de sus până la cel ce poartă coroană).
Căci cei puternici vor fi cercetaţi ca nişte
puternici, zice Scriptura, şi judecată aspră
va fi celor sus puşi.

Anul ]n imagini
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Abonează-te azi!
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Ziarul nostru, în aproape doi ani
de apariţie, şi-a obţinut reputaţia
unei veridice şi importante surse de
informare asupra vieţii duhovniceşti
a ţării şi a întregului spaţiu ortodox. Nu trecem sub tăcere nici o
problemă, oricât de dificilă ar fi ea.
Venim să trezim, nu să adormim,
venim să zidim, nu să demolăm.
În aceste două pagini, precum şi
în pagina de titlu a ziarului, vă propunem secvenţe fotografice de la
câteva dintre evenimentele, care au
marcat pozitiv anul 2008.

Hramul Fericitei Maicii Matrona a coincis
cu jubileul de cinci ani al Asociaţiei. 2 mai 2008

Pentru a fi şi în continuare întrun cuget şi un gând cu toată suflarea ortodoxă, pentru a fi la curent cu
uneltirile celor fără de lege şi pentru a vă posta pe linia de apărare
a valorilor naţionale şi spirituale,
rămâneţi cu noi.
Citiţi Ziarul Naţional de Spiritualitate şi Atitudine Ortodoxă
“Toaca” - ziarul care spune
adevărul, ziarul care ne ajută să ne
întărim credinţa, speranţa, dragostea şi setea de mântuire.

O întâlnire pastorală a Înalt Presfinţiei Sale Vladimir
cu stegarii Asociaţiei Creştinilor
Ortodocşi din Moldova “Fericita Maică Matrona”

Primul hram al Bisericii “Pantanassa” s-a sărbătorit sub cupola albastră
a cerului, între pereţii proaspăt ridicaţi ai sfântului locaş. 31 august 2008

Cuvintele de învăţătură şi prelegerile
scriitorului şi teologului Danion Vasile sunt
înalt preţuite de creştinii moldoveni

Anul ]n imagini
Prima Liturghie în incinta nou-construitei
biserici cu hramul Icoanei Maicii Domnului
de la Poceaev. 14 octombrie 2008

Deja au devenit tradiţionale procesiunile de Paşti
şi de Crăciun, înfăptuite de creştinii ortodocşi
din capitală în semnul Sfintei Cruci.
Naşterea Domnului 2008. Colindul Chişinăului
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Părintele arhimandrit Iosif (Lavra Poceaev),
rostind un cuvânt de învăţătură

Din zori până noaptea târziu nu a contenit
şirul creştinilor veniţi să se închine
la Icoana Făcătoare de Minuni
a Maicii Domnului de la Poceaev

Drumul Crucii în jurul capitalei a început cu
citirea acatistului Acoperământului Maicii
Domnului la Porţile Oraşului

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Protest antisodomit în faţa Parlamentului
Republicii Moldova. 3 octombrie 2008
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Vase alese
Sfântul Ioan Gură de Aur:

Să se mânie împărăteasa cum voieşte,
eu nu voi înceta a grăi adevărul

Mănăstirea “Sf. Ioan Gură de Aur” din s. Comani (Abhazia) locul unde sfântul a răposat, fiind în exil

Multe se pot învăţa din exemplul Sf. sufletului ei. Deci, poate să se mânie
Ioan Gură de Aur privitor la relaţia din- împărăteasa cum voieşte, eu nu voi înceta
tre Biserică şi Stat şi despre modul cum a grăi adevărul, pentru că mai bine este
trebuie să se poarte un adevărat păstor, a mânia pe oameni decât pe Dumnezeu.
din fragmentul de mai jos:
Căci dacă aş plăcea oamenilor, apoi nu aş
...Împărăteasa nu înceta a face supărare fi robul lui Hristos”.
contra fericitului Ioan şi din zi în zi se
Toţi pizmătăreţii Sfântului Ioan,
înmulţeau mânia şi răutatea în inima ei sfătuindu-se, căutau vină asupra lui, ca să
asupra plăcutului lui Dumnezeu, care era aducă în popor veste rea despre dânsul. Deci
fără de răutate şi drept. După puţină vreme, au trimis mai întâi în Antiohia, cercetând
împărăteasa a trimis la Sfântul Ioan, pe de o că doar vor afla vreun rău pe care
parte cu îngrozire, iar pe de alta, cu mome- l-ar fi făcut Ioan din
li, zicând: încetează a te mai împotrivi
Aur:
nouă şi nu te mai atinge de lucrurile
ă de
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Ioan
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nu-ţi voi răbda mai mult.
suflete,
pra tut
pentru eadormiţi asu , a învăţa
Sfântul Ioan, auzind aceste cuvinte de
n
or
cu ochi cererile tutur ei ce nu se
la împărăteasă, s-a mâhnit foarte şi, oftând
c
ta
a ascul a certa, iar pe
greu, a zis către cei trimişi: „împărăteasa
i
ş
i
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ţ
pe to
(a se citi Statul, care uneori se poate numi
ustra”
c, a-i m
s
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şi „democratic”) voieşte să fiu ca un mort,
care nu vede nedreptăţile ce se lucrează şi
copilărie.
nu aude glasurile celor asupriţi şi ale celor
Dar au murit cei ce făceau
ce plâng şi suspină, şi nu face mustrări ce- iscodiri şi n-au aflat nimic. Apoi au
lor ce greşesc. Dar de vreme ce sunt epis- trimis în Alexandria la Teofil, care ştia
cop şi mie îmi este încredinţată purtarea de să alcătuiască minciuni cu meşteşug; dar
grijă pentru suflete, sunt dator a privi cu nici acela nu putea grăi ceva asupra vieţii
ochi neadormiţi asupra tuturor, a asculta Sfântului Ioan, care strălucea ca soarele cu
cererile tuturor, a învăţa pe toţi şi a certa, faptele cele bune. Însă Teofil (arhiepiscopul
iar pe cei ce nu se pocăiesc, a-i mustra. Alexandriei) cu dinadinsul se îngrijea de
Pentru că ştiu că a nu mustra fărădelegile aceasta, cum să izgonească pe Sfântul Ioan
şi a nu certa pe cei ce fac rele este dovedită din scaun, având ajutătoare pe împărăteasa
pierzare şi mă tem că dacă vom tăcea noi şi pe alţi oameni răi; iar mai vârtos, şi-a
pentru cele ce se fac cu nedreptate, să nu câstigat ajutor pe satana.
se zică şi despre noi cuvântul acesta al lui
Apoi pricina izgonirii Sfântului Ioan s-a
Iosie: Preoţii au ascuns calea Domnului.
început astfel: într-o bună zi împărăteasa
Dacă împărăteasa nu se ştie că a făcut se plimba prin viile împărăteşti şi văzând
ceva rău, nici că a făcut nedreptate cuiva, o vie frumoasă a luat un strugure, gest
apoi pentru ce se mânie asupra mea, care simbolic, ceea ce însemna că via trebuia
învăţ pe popor să se abată de la toată ne- să-i fie oferită de proprietar. Via însă, era
dreptatea? S-ar fi cuvenit mai bine să se a unei văduve care nu s-a învoit cu acest
bucure, pentru că n-a făcut nedreptate, căci obicei nedrept şi s-a plâns patriarhului.
eu nu mă lenevesc a învăţa pentru mântui- “Sfântul Ioan îndată a trimis scrisoarea sa
rea poporului peste care ea împărăţeşte. Iar către împărăteasă, vorbindu-i de milostidacă ea este vinovată de păcatele acelea pe vire, aducându-i aminte de viaţa cea bună
care cu cuvinte povăţuitoare mă sârguiesc a părinţilor săi şi de faptele cele bune ale
a le dezrădăcina din inimile oamenilor, împăraţilor celor mai dinainte. Şi, mai
apoi să ştie că eu nu o mustru pe dânsa, aducându-i aminte de frica lui Dumnezeu
nici nu îi fac necinste, ci singure faptele ei şi de judecata cea înfricoşată a Lui, a rugato mustră şi-i aduc mare necinste şi ruşine o să întoarcă via văduvei celei sarace“.

Împăratul Arcadie n-a ascultat nici
Impărăteasa a replicat cu asprime:
“Ma înfrunţi cu cuvintele tale ca şi cum învinuirile aduse asupra lui Ioan, nici
aş face nedreptate şi fărădelege, neştiind răspunsul lui; ci crezând numai cuvintele
aşezămintele împărăteşti; m-ai năpăstuit cu nedrepte ale acelui sobor local, îndată
vorbele tale şi nu voi răbda până la sfârşit a poruncit să izgonească pe Sfântul din
să fiu defăimată de tine”. Ioan a răspuns: scaun. La împotrivirea poporului a trebuit
Dă înapoi via celei nedreptăţite, ca să nu să-l readucă şi “înştiinţând cetăţenii de
te numesc pe tine a doua Izabela şi să aceasta, au ieşit toţi în întâmpinarea lui cu
moşteneşti împreună cu ea şi blestemul.”
lumânări aprinse, încât se acoperise maAtunci împărăteasa s-a aprins de mare rea de corăbiile ce-l întâmpinau.” Pacea
mânie, zicând: “Eu însămi mă voi răzbuna nu a durat multă vreme, căci “un idol de
asupra ta şi de acum nu numai că nu voi da argint în chipul împărătesei Evdochia era
via văduvei, dar nici alta în locul aceleia şi făcut şi pus pe un stâlp înalt, aproape de
nici preţul nu voi porunci să-i dea. Iar ţie biserica Sfintei Sofia, în mijlocul uliţei
îţi voi da pedeapsă pentru ocara aceasta.”
celei mari. Acolo se obişnuise a se face
Deci a poruncit să scoată pe Sfântul Ioan
privelişte şi mulţi, adunându-se la acel
cu sila din palat.
stâlp, făceau jocurile lor”.
“Cu astfel de ocară ieşind Sfântul pa“Sfântul a început mai pe faţă a grăi detriarh de la împărăteasă, a poruncit lui
spre
împărăteasă, la toată adunarea: Iarăşi
Evtihie arhidiaconul, zicându-i: Spune
Irodiada
se îndrăceşte, iarăşi joacă şi saltă,
portarilor bisericii că atunci când va veni
iarăşi
caută
capul lui Ioan.” Şi îndată s-au
împărăteasa la biserică, să închidă uşile, să
n-o lase să intre, precum şi pe toţi cei care trimis cărţi împărăteşti pe la toţi episcopii,
vor veni împreuna cu dânsa, şi să-i spună ca să se adune la Constantinopol şi să jucă Ioan a poruncit să se facă aşa. Sosind dece pe Ioan. Aşa a fost surghiunit a doua
praznicul înălţării Sfintei Cruci şi adunân- oară. “Sfântul Ioan, auzind aceasta, a chedu-se tot poporul în biserică, apoi venind mat pe episcopii săi iubiţi şi pe clerici şi
şi împăratul cu toţi boierii săi, a venit şi învăţându-i să fie tari în dreapta credinţă,
împărăteasa cu toata curtea. Iar când a le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă. Iar ei
văzut-o portarul venind, a închis înaintea ei au plâns pentru dânsul cu amar, apoi si el,
uşile bisericii, nelăsând-o să intre înăuntru, plângând, s-a despărţit de dânşii cu jale.”
după porunca patriarhului. Şi când stri- Apoi, după o îndelungată pribegie, au ajuns
gau slugile: Deschideţi împărătesei!, por- la Comani, unde era o biserică a Sfântutarii răspundeau: Patriarhul a poruncit să lui Sfinţitului Mucenic Vasilisc, episcopul
n-o lăsăm. Iar ea, umilindu-se de mânie Comanilor. Fiind atunci praznicul înălţării
şi de ruşine striga, zicând: Vedeţi toţi şi Cinstitei Cruci, în acea noapte s-a aratat
înţelegeţi ce fel de necinste îmi face acest fericitului Ioan, Sfântul Mucenic Vasilisc,
om. Toţi intră în biserică şi numai pe mine zicând: “Nădăjduieşte, frate Ioane, că
singură mă opreşte; au doară nu este drept mâine vom fi amândoi împreună”.
să mă razbun asupra lui şi să-l izgonesc
Acelaşi sfânt mucenic s-a arătat şi
din scaun?
preotului bisericii sale, zicând: “Găteşte
Sfântul Ioan nu cedează şi con- loc fratelui Ioan, căci vine la noi”. Apoi a
flictul se acutizează. Vorbeşte din
Sfânta Scriptură, anume
din cărţile împăraţilor
cu trimitere la situaţia
de fapt: “Adunaţi la mine
pe proorocii cei de ruşine,
pe cei ce mănâncă la masa
Izabelei, ca să vorbesc către
dânsii precum a zis Ilie: Pâna
când şchiopătaţi de amândouă
gleznele voastre? De este
Domnul Dumnezeu, mergeţi în
urma Lui, iar de este masa Isabelei vă veţi îngreţoşa”. Acestea auzind, vrăjmaşii Sfântului
Ioan, au spus că Sfântul Ioan
În acest sicriu de piatră, moaştele Sf. Ioan
a asemănat pe împărăteasă cu
Gură de Aur s-au aflat 30 de ani
Isabela, iar pe dânşii i-a numit prooroci fără ruşine. Deci,
scriind acelea, le-au dat împăratului şi săvârşit Sfânta Liturghie şi s-a împărtăşit
împărătesei. Aceştia, adunând un sinod de cu Preacuratele şi de viaţă făcătoarele Taine
pripas l-au chemat pe sfântul la judecată. ale Trupului şi Sângelui lui Hristos. După
Sf. Ioan a refuzat să se prezinte, zicând aceea, făcând rugăciune de mulţumire, a
către episcopii săi: “La cine să merg, la dat sărutarea cea mai de pe urmă celor ce
pârâşii ori la judecătorii mei? Eu sunt gata erau împreuna cu dânsul.
a sta şi înaintea soborului a toată lumea,
Apoi, culcându-se, a grăit cuvântul
însă să stea şi vrăjmaşii mei cu mine la cel obişnuit: Slavă lui Dumnezeu pentru
judecată, dar altul să fie care să ne judece. toate! Însemnându-se cu semnul Crucii, a
Pe când acum, şi pârâşii şi judecştorii mei zis cuvântul cel mai de pe urmă: Amin!
sunt aceiaşi. Ei nu voiesc să se judece cu Şi îndată şi-a dat sufletul în mâinile lui
mine, ci ca să mă judece pe mine; deci Dumnezeu, în ziua Înălţării Cinstitei
nu voi merge la o judecată ca aceasta. Să Cruci, pentru că a purtat Crucea în toată
se adune episcopii de la toate scaunele şi viaţa sa, răstignindu-se lumii şi împreună
atunci voi sta la judecată”.
răstignindu-se cu Hristos.

Arta supravie\uirii

Hrana vie

În anul 1940 cercetătorul
american Edward Howell
a făcut o mare descoperire:
cercetând substanţele vitale
– Enzimele – a dovedit că
ele sunt purtătorii vieţii din
orice organism viu, fiind deci
şi materia vie din alimentele
noastre, atâta timp cât nu sunt
distruse prin fierbere.
Este
uimitor
faptul că ştiinţa nu a preţuit
corespunzător această descoperire extraordinară şi
n-a făcut nici un fel de publicitate în favoarea enzimelor.
Enzimele sunt purtătorii de
viaţă, găsite numai în hrană
vie, nefiartă, care de alt fel,
a fost folosită de toţi sfinţii
nevoitori creştini de-a lungul
timpului. Ele nu pot fi „fabricate” şi, ca urmare, nu pot
constitui „o afacere”. Dacă
bolnavii, prin alimentaţia cu
crudităţi, pot fi vindecaţi fără
să mai dea bani pe medicamente, consultaţii ş.a. cine
ar fi interesat să popularizeze
o atare realitate? În orice
caz, nu ar face-o industria
chimică, farmaceutică sau
alimentară!
Şi medicii? Cei mai mulţi
dintre ei nu ştiu nimic despre
imensa valoare de vindecare
a crudităţilor. În ciuda tuturor
cunoştinţelor şi experienţelor
ştiinţifice, marea masă a
populaţiei a fost lăsată până
acum într-o totală ignoranţă.
Aşadar, enzimele sunt
nişte fermenţi ce susţin
scânteia vieţii, acţionând
viaţa vegetativă, toate celulele vegetale şi animale,
imprimând oricărei fiinţe
particularitatea
specifică,
individualitatea
proprie
clădind organele acesteia,
menţinându-le funcţiunea.
Fără ele nu există nici divizare celulară, nici creştere
şi nici reproducere. Acestea
sunt administratorii şi executorii pe care Creatorul i-a
pus în orice creatură vie.
Cu cât alimentaţia noastră
conţine mai multe enzime
„proaspete”, cu atât mai
multă viaţă nouă se rezervă
în corp şi pot fi formate
mai multe celule tinere.
Aceasta contribuie la vindecarea artritei(una dintre bolile ce produc cele mai mari
depozitări de săruri), calculilor biliari, aterosclerozei,
bolilor de inimă, a cancerului
şi a unei serii întregi de alte

afecţiuni.
Dacă enzimele pot să vindece şi să cureţe (să elimine
toxinele), cu atât mai uşor
pot să ne ferească de toate
aceste suferinţe, mai ales la o
vârstă mai înaintată care, de
regulă, este însoţită de tot felul de neputinţe mai mari sau
mai mici.
Cu cât omul este mai
tânăr, cu atât organismul este
mai bogat în enzime. Prin
îmbătrânire numărul lor scade
şi, odată cu ele scade şi puterea de viaţă. De aici rezultă
că îndeosebi persoanele
mai în vârstă au nevoie de
o alimentaţie bogată în enzime. Numai aşa vor fi ferite
de oboseala şi neplăcerile
bătrâneţii.
Crudităţile cele mai bogate
în enzime sunt:germenii de
grâu, laptele crud, gălbenuşul
de ou, zarzavatul fraged, embrionii de seminţe – obţinuţi
prin încolţire, şi mai ales sucurile de zarzavat.
Alimentaţia
vie
(crudităţile) constituie cel
mai bun tratament – se
accelerează reînnoirea celulelor, se reglementează activ-

coloanei vertebrale.
De fapt lipsa sărurilor
minerale, precum şi umplerea sângelui şi a organelor
cu sedimente, sunt cauza tuturor bolilor infecţioase, iar
vina se aruncă pe un germen
de boală sau pe un aşa-numit
virus; cauza bolii însă este
impurificarea
organismului cu sedimentare fără de
care virusul nu poate face
nici un pas. Deci, un corp
curăţat prin crudităţi nu se
îmbolnăveşte, întărindu-se
bariera imunitară. Un corp
curăţat de tot ceea ce nu-i
este folositor, prin intermediul crudităţilor, nu se
îmbolnăveşte. Deci merită de
mii de ori măcar să încercăm
schimbarea regimului.
Gripa constituie o „soluţie
de nevoie”, la care face apel
natura, pentru a curăţa din
când în când corpul, pentru
că boala aceasta obligă la
nemâncare; este de-a dreptul
absurd sa încerci într-o atare
situaţie, să înfrângi temperatura pe cale artificială.
Dacă vrei să-ţi fereşti

Reţetă cu legume
Morcovi asortaţi

Anul în imagini

Pe lângă faptul că morcovii
sunt uşor digerabili, carotenul
pe care îl conţin, un subelement
al vitaminei A, este folositor in
special pentru ochi.
Ingrediente:
1 lingură de nuci mărunţite,
1-3 linguri de smântână, 2 morcovi de mărime medie, raşi cruzi, ¼ măr ras, miere, 1 lingură
de stafide,1/4 portocală tăiată
bucăţele, puţină sare.
Se amestecă nucile, sucul de
lămâie, mierea şi smântâna, apoi
se adaugă crudităţile.

La
începutul
lunii martie creştinii din
Moldova au avut prilejul de a participa la
conferinţa „Metode de
supravieţuire” cu participarea
mediculuiobstetrician şi naturist
dl Veaceslav Zakrevski
din Ucraina. Acesta a
susţinut un discurs cu
privire la problemele
alimentaţiei
omului
modern.
Urmăriţi în această
pagină a ziarului rubrica dedicată alimentaţiei
sănătoase.

itatea glandulară înlăturânduse pericolul obezităţii sau
slăbiciunii. Cele mai mici şi
superficiale vase de sânge
ale corpului sunt curăţate de
depozite fiind mai bine irigate. În acelaşi fel crudităţile
vindecă hipertensiunea, infarctul miocardic etc.
Alimentaţia
naturală
(nefiartă) fereşte de carii
dentare şi de altele maladii:
artroză, sciatică, dureri ale
articulaţiilor şoldurilor şi ale

cât de cât eliminată.
Se poate însă obiecta:
cum se face că oamenii care
mănâncă totul fiert reuşesc să
supravieţuiască? De fapt, biologii au descoperit că pentru metabolizarea anumitor
alimente sunt necesare enzime ce sunt legate organic de
alimentul respectiv. Dar dacă
enzimele respective lipsesc,
corpul ştie să se ajute singur,
preluând o parte din fermenţii
digestivi, mai ales cei produşi
de pancreas. Din păcate ei
nu pot înlocui decât în mică
parte procesul natural.
Trebuie să ştim că vindecarea adevărată nu se
datorează doar regimului alimentar, ceaiurilor de plante
pe care le-am băut, stilului
de viaţă; toate acestea nu ar fi
de ajuns fără credinţa bazată
de rugăciune şi speranţa că
bunătatea lui Dumnezeu se
poate revărsa asupra omului
în suferinţă vindecându-l.
(După „Îndrumar pentru
restabilirea sănătăţii” de Mihai Popa)

copilul de boală şi pentru a-l
feri de vaccinurile primejdioase şi dăunătoare (impuse de medici inconştienţi),
atunci caută să cunoşti hrana
naturală!
În orice boală suferă întreg
corpul. De aceea este o mare
greşeală să tratăm numai
simptomele: ele pot fi comparate cu nişte supape; când
una din ele va fi închisă se
vor deschide automat, altele,
pentru că „murdăria” trebuie

Tratament naturist contra
răcelii şi gripei
1. De băut câteva zile, sucul
unei lămâi, diluat.
2. Zilnic, seara, de mâncat trei
căţei de usturoi, cu ceai pectoral
(flori de nalbă, ciuboţica-cucului,
fenicul, isop, cimbru-de-cultură,
flori de tei).
3. De ţinut post.
4. De băut ceai de pătlagină,
precum şi ceai de imbir (1/2
linguriţă de rădăcini măcinate de
imbir se fierb la foc încetişor 5
minute în 200 grame de apă).
Rubrică îngrijită de Ala
BÂTCĂ
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Tăgăduirea
adevărului
Ai citit în Evanghelie
aceste spuse ale lui Hristos:
tot păcatul şi toată hula se
va ierta oamenilor, dar hula
împotriva Duhului Sfânt
nu li se va ierta oamenilor
nici în lumea aceasta, nici
în cealaltă. Şi întrebi: ce
este hula împotriva Duhului
Sfânt?
Este hula împotriva
adevărului şi vieţii care
este de la Dumnezeu Duhul
Sfânt.
Necredinciosul,
care urăşte şi prigoneşte
adevărul lui Dumnezeu,
huleşte împotriva Duhului.
Sinucigaşul, care urăşte şi
ucide viaţa din sine, huleşte
împotriva Duhului. Fiindcă
Duhul este numit Duhul
adevărului şi Dătătorul
de viaţă. În Evanghelia
după Ioan scrie că Domnul Hristos l-a numit de
trei ori pe Duhul Sfânt
Duhul Adevărului (14, 26;
15,26; 16, 13). Deci, cine
tăgăduieşte şi batjocoreşte
adevărul tăgăduieşte şi
batjocoreşte pe Duhul Sfânt,
tăgăduieşte şi batjocoreşte
pe Dumnezeu, Care e duh şi
adevăr. „De ce nu poate fi
iertat acest păcat”, întrebi,
„în vreme ce orice alt păcat
poate fi iertat? Iată, lui Zaheu i s-a iertat iubirea de
averi, femeii păcătoase i
s-au iertat păcatele trupeşti,
tâlharului de pe cruce i s-au
iertat tâlhăriile şi multor altora li s-au iertat multe alte
păcate. Şi atunci, de ce să
nu fie iertată şi tăgăduirea
adevărului,
necredinţa,
batjocorirea lui Dumnezeu
Duhul ?” Fiindcă la cei ca
primii pomeniţi este ruşine şi
pocăinţă, pe când la ceilalţi,
nu. Cei dintâi, chiar dacă
păcătuiesc, reînnoadă legătura
cu Dumnezeu prin ruşine şi
pocăinţă – dar la cei din urmă
toate legăturile cu Dumnezeu
sunt rupte, şi omul necredincios s-a depărtat nemărginit
şi deplin de Dumnezeu. La
cei dintâi este slăbiciune, la
cei din urmă, îndărătnicie. La
cei dintâi, sufletul călătoreşte
prin întuneric, însă măcar
doreşte lumina. La cei din
urmă, sufletul călătoreşte prin
întuneric şi numeşte întunericul lumină. Când omul nu
are nici cea mai mică voinţă
să se mântuiască, Dumnezeu
nu vrea să-l mântuiască cu
de-a sila.
Sf. Nicolae
VELIMIROVICI
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Anul în imagini
Pe 22 mai, de
ziua
prăznuirii
Sf. Nicolai, la
Chişinău a poposit
Drumul
Crucii
din Rusia, binecuvântat de ÎPS Vichentie (Moraru),
arhiepiscop
de
Ekaterinburg şi
Verhotursk,
cu
icoana Sfântului
Împărat Mucenic
Nicolai al II-lea.
Icoana s-a aflat
o zi la Chişinău,
continuându-şi
calea spre Serbia
(în foto).

Abonează-te

la ziarul naţional
de spiritualitate
şi atitudine ortodoxă

“TOA C A ” !

“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 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.

Bucuria e un dar divin
Bucuria e stare sufletească,
A inimii trăire îngerească.
E armonia sfântă a sufletului cald, senin.
Bucuria e un dar divin!
Omul bucuros e fericit,
E zâmbitor şi totdeauna mulţumit.
Vei şti, de vei privi în ochiul său blajin,
Că bucuria e un dar divin!
Bucuria e virtute îngerească,
Căci ei pe Domnul vor sa-L preamarească!
Asemeni lor, simţi-vor cei cu suflet cristalin,
Că bucuria e un dar divin!
Bucuria e răsplata pentru fapta bună,
Ce-aduce sărbătoare sufletului şi inimii cunună,
Şi niciodată nu-i răsplata omului hain,
Căci bucuria e un dar divin!
Deci, de vei vrea ca bucuria a ta prietenă să fie,
Să-ţi lumineze sufletul cu blânda-i melodie,
Păstrează-ţi inima curată şi fără de venin,
Căci bucuria e un dar divin!
Şi toată viaţa ta să fie oază de lumină,
În lumea asta tristă şi străină…
Căci doar aşa vei domoli al tău şi-al tuturor suspin,
Şi-ai să arăţi la toţi că bucuria e un dar divin!
Pr. Gabriel MILITARU

Fii 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.

Înregistrată pe 7 februarie 2007 cu nr. 209.
Apare lunar

În timpul ocupaţiei germane, rezerva de grâu a
Sfintei Mănăstiri Filoteu
era pe sfârşite şi părinţii au
hotărât să taie milostenia!
Un bătrân cuvios, Părintele
Sava, s-a mâhnit mult când
a aflat aceasta şi ruga conducerea mănăstirii să nu
procedeze astfel pentru că
vor mâhni pe Hristos şi va
pleca binecuvântarea din
mănăstire. Le-a pus şi multe
pilde din Sfânta Scriptură,
precum pilda Samarinencei
cu proorocul Ilie, etc. şi,
în cele din urmă, Părinţii
l-au ascultat. Dar mereu îl
supărau pe Părintele Sava
spunându-i:
– Făina s-a terminat. Ce
vom face?
Dar bătrânul le spunea:
– Părinţilor, puţinul
acela ce mai este încă să-l
mâncăm împre ună cu lumea, şi Maica Domnului
nu ne va lăsa.
Au rămas numai 25 de
ocale de grâu în magazia
mănăstirii şi nimic altceva şi Părinţii au început
să cârtească împotriva
Bătrânului Sava supăraţi:

– Ei, Părinte Sava, s-a
terminat grâul. Ce facem
acum? Cuviosul şi credinciosul bătrânel le-a răspuns:
– Binecuvântaţilor, nu vă
pierdeţi nădejdea în “Dulcea Sărutare” a noastră.
Măcinaţi şi împărţiţi-o
părinţilor şi mirenilor şi
Dumnezeu se va îngriji de
noi toţi ca un Părinte bun.
Îndată ce au terminat
pâinea, înainte chiar de a
flămânzi a venit un căpitan
de vas de la Kavala în
Mănăstire şi a cerut lemn în
schimbul grâului. Văzând
purtarea de grijă atât de vie
a Maicii Domnului, care ca
o Mamă bună s-a îngrijit de
copiii ei, Părinţii au slăvit
cu toţii pe Dumnezeu. Mai
mult decât toţi, fireşte, a
slăvit pe Dumnezeu şi a
mulţumit Maicii Domnului bătrânul Sava, care o
mulţumise mereu cu viaţa
lui cea sfântă.
După aceasta Bătrânul
le spunea Părinţilor: “Nu vă
spuneam, binecuvântaţilor,
că Maica Domnului nu ne
va lăsa?”.

Cugetări
Parintele Serafim Rose indica clar, încă din 1982, echivalentul “democratic” al ateismului comunist: “civilizaţia
Disneyland“, adică o viaţă de distracţii, plăceri, confort
şi jucării pentru oameni mari. Mesajul acestei civilizaţii
a eului - “Trăieşte pentru prezent! Relaxează-te! Simtete bine!” - se propaga actualmente cu o forţă uluitoare în
toate statele post-comuniste. E un mod mai perfid - dar
cu atât mai primejdios - de a spune omului că trebuie
să uite de Dumnezeu şi de orice altă viaţă decât cea de
acum, adică de a-l duce la pieirea veşnică.
Ierom. Damaschin
Nu avem nici un folos din credinţa noastră dreaptă,
dacă ducem o viaţă păcătoasă, aşa cum nu avem nici
un folos din viaţa noastră plină de virtuţi dacă nu avem
credinţă adevărată.
Sf. Ioan Gura de Aur

Atenţie! De acum înainte

ziarul TOACA în variantă electronică:

toaca.md

Cu noi este Dumnezeu!

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@toaca.md
www.toaca.md

Publicaţie fondată şi editată
de Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
“Fericita Maică Matrona”

M aic a Dom nului
nu ne va lăsa

Tipărit la Tipografia “Prag-3”,
tel. 23 79 56.
Comanda nr. 2290. Tiraj: 2 100 ex.
Preţul: 3 lei.

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.

